Cyseiniant – Adnodd i’r athro
Poteli cerdd
Ar ôl ymweld â’r ‘Labordy mewn Lori’, dylai’r myfyrwyr wybod bod sain yn cael ei chynhyrchu gan
ddirgryniadau, a’r enw a roddir ar nifer y dirgryniadau yr eiliad yw amledd. Yn y gweithgaredd dilynol
hwn bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ymchwilio i amledd nodyn a gynhyrchir trwy chwythu dros wddf
potel.
Gweithgaredd 1
Astudio amledd

Cyfarpar:
potel 500ml

Canllawiau a gwybodaeth ar gyfer gosod y cyfarpar
Gofynnwch i’r myfyrwyr chwythu aer dros wddf y botel. A yw’n gwneud sŵn? Os nad
ydyw, ceisiwch newid yr ongl nes y byddwch yn gallu clywed nodyn. Pan fyddwch yn
gallu clywed nodyn, bydd yr aer yn y botel yn cyseinio.
Gan ddefnyddio’r meddalwedd ‘Sbectrogram’ (ceir dolen gyswllt i lawrlwytho’r
meddalwedd ar y dudalen nesaf) mae’n bosibl mesur amledd y nodyn a gynhyrchir. Mae
potel Coke 500ml wag yn cynhyrchu nodyn ag amledd o oddeutu 200Hz.

silindr mesur
cyfrifiadur â
meddalwedd
‘Sbectrogram’
dŵr

Gall y myfyrwyr ymchwilio i’r berthynas rhwng faint o ddŵr a gaiff ei ychwanegu at y
botel ac amledd y nodyn a gynhyrchir. Fel rheol po fwyaf o ddŵr fydd yn y botel, yr
uchaf fydd y nodyn.
Esboniad: caiff sain ei chynhyrchu gan ddirgryniadau. Yn yr achos hwn, bydd yr
aer yn y botel yn dirgrynu a bydd hynny’n cynhyrchu sain. Pan gaiff mwy o
ddŵr ei ychwanegu, bydd llai o aer ar gael i ddirgrynu. Bydd hynny’n lleihau
hyd y donfedd ac felly’n cynyddu amledd y dirgryniadau (cyflymder y don =
amledd x tonfedd (v=fλ)). Os na fydd y myfyrwyr wedi astudio’r hafaliad hwn
eto, byddai’n haws esbonio trwy ddweud “os oes llai o aer yn y botel, mae’n
haws i’r aer ddirgrynu felly gall ddirgrynu’n gynt – h.y. ar amledd uwch”.
Gellir cynnal y gweithgaredd hwn ar ffurf ymchwiliad gwyddonol, lle bydd y myfyrwyr yn
rhagfynegi, yn mesur, yn cofnodi canlyniadau ac yn plotio graff. Mae’r ymchwiliad yn
addas ar gyfer pob grŵp oedran, a bydd disgwyl i fyfyrwyr hŷn neu fyfyrwyr sy’n
gweithio ar lefel uwch brosesu a dadansoddi eu canlyniadau. Os bydd amser yn
caniatáu, gall y myfyrwyr gofnodi eu canlyniadau ar daenlen Excel a defnyddio’r daenlen
hon i greu graff i ddangos y canlyniadau. Ar gyfer myfyrwyr hŷn neu fyfyrwyr mwy
galluog gallech ddefnyddio’r meddalwedd “Graff”. Gellir defnyddio’r meddalwedd hwn i
greu cromlin ffit orau. Mae’r canlyniadau’n dangos perthynas bŵer safonol, gyda’r
amledd mewn cyfrannedd gwrthdaro â chyfaint yr aer yn y botel. Dylai graff sy’n dangos
amledd yn erbyn 1/SQRT (cyfaint yr aer yn y botel) gynhyrchu llinell syth – gweler y
daenlen “Amleddau poteli” i weld data enghreifftiol.

¼ tonfedd

Amledd (Hz)

Yr amleddau a gaiff eu cynhyrchu wrth chwythu dros wddf
potel 500ml â gwahanol lefelau o ddŵr ynddi

Lefel y dŵr yn y botel (ml)

Cyseiniant – Adnodd i’r athro
Poteli cerdd
Ar ôl cymryd rhan yng Ngweithgaredd 1, dylai’r myfyrwyr ddeall bod modd creu ystod o nodau trwy
amrywio lefel y dŵr mewn potel benodol. Yng Ngweithgaredd 2, bydd y myfyrwyr yn defnyddio’r
wybodaeth hon i chwarae tiwniau gan ddefnyddio eu poteli.
Gweithgaredd 2

Canllawiau a chyfarwyddiadau ar gyfer gosod y cyfarpar

Creu cerddoriaeth

Mae lefelau’r dŵr y mae eu hangen er mwyn cynhyrchu wythfed safonol,
gan ddechrau o C ganol (256 Hz ar y raddfa wyddonol) wedi’u cofnodi yn y
tabl isod. Mae nodau dwy gân adnabyddus y mae angen llai nag 8 nodyn i’w
chwarae hefyd wedi’u nodi isod.

Cyfarpar:
poteli plastig 500ml
silindrau mesur
dŵr

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau’n seiliedig ar nifer y nodau yn y gân, 6
nodyn = 6 grŵp. Rhowch un nodyn i bob grŵp, a gan ddefnyddio’r tabl isod
gofynnwch iddynt lenwi eu poteli â’r lefel briodol o ddŵr. Yna, gallwch
sefyll o flaen y dosbarth ac arwain wrth i’r myfyrwyr berfformio’r diwn.

Cynhyrchu nodau gan ddefnyddio potel Coke 500ml arferol
Nodyn
C (ganol)
D
E
F
G
A
B

Amledd (Hz) (gwyddonol)
256
288
320
341
384
426
480

Twinkle Twinkle Little Star
CC
GG
AA
G
GG
FF
EE
D
CC
GG
AA
G
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GG
FF
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FF
EE

DD
EE
DD

Lefel y dŵr (ml)
200
260
310
340
380
405
430

C
D
C

Jingle Bells
EEE
EEE
EGCDE
FFF
FFEEEEGGFDC

Dolenni cyswllt ar gyfer lawrlwytho adnoddau:
http://www.labinalorry.org.uk/experiments.cfm
Sbectrogram – http://www.labinalorry.org.uk/_db/_downloads/gram16_setup.exe
Graff – http://www.labinalorry.org.uk/_db/_downloads/Graph.exe
Data enghreifftiol - http://www.labinalorry.org.uk/_db/_downloads/Bottle_frequencies.xls

