
Cael lluniau da  
o greaduriaid bach 
Pa fath o gamera sydd orau? 
Mewn llawer o ffyrdd, mae camera digidol 
poced yn ddelfrydol ar gyfer tynnu lluniau 
o greaduriaid bach, fel buchod coch cwta. 
Bydd y rhan fwyaf yn eich galluogi i dynnu 
llun o gyn lleied â 10cm i ffwrdd, sy’n 
ddefnyddiol iawn. Bydd rhai yn eich galluogi 
i fynd hyd yn oed yn agosach. 

Awgrymiadau ar gyfer tynnu llun 
Fflach Gynwysedig 
Pan fyddwch yn tynnu llun o wrthrych 
agos, nid ydych am ddefnyddio’r fflach. Yn 
gyffredinol, bydd y fflach yn creu gormod 
o olau pan fydd y camera lai na 1 medr o’r 
gwrthrych. Ceisiwch ganfod sut i ddiffodd  
y fflach. Dyma symbolau cyffredinol ar gyfer 
dewisiadau gwahanol ar gyfer y fflach. 

  Fflach ymlaen – Bydd y fflach yn 
gweithio bob amser 

  Fflach Awtomatig – Bydd y fflach yn 
gweithio os yw’r golau’n wan 

  Fflach lleihau llygaid coch – Bydd y 
fflach yn cynnau cyn cymryd y llun er 
mwyn achosi i iris y llygaid gau

  Fflach wedi’i diffodd – Mae’r fflach 
wedi’i hanalluogi 

Dewiswch yr opsiwn Fflach wedi’i diffodd, 
os medrwch. Os na allwch ddiffodd y fflach, 
glynwch ddarn o bapur sidan dros y fflach 
gyda thâp er mwyn lleihau’r allbwn. 
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Dewis Agos/Macro 
Mae’n bosibl y bydd gan eich camera opsiwn 
agos neu facro, sy’n golygu y gellir ei osod 
i’ch galluogi i fynd hyd yn oed yn agosach 
at eich gwrthrych, weithiau mor agos â 2cm! 
Mae’n siŵr y bydd hyn yn rhy agos ond os 
yw eich camera’n gallu gwneud hyn, gallwch 
ei ddefnyddio i fynd yn agosach na’r arfer. 
Mae’r symbol ar gyfer yr opsiwn hwn yn 
edrych fel hyn:  .

Chwyddo 
Mae gan y rhan fwyaf o gamerâu poced lens 
chwyddo. Ceisiwch chwyddo’r llun er mwyn 
cynyddu maint y fuwch goch gota. 

Sefydlogi llun 
Mae gan lawer o gamerâu mwy diweddar 
opsiwn a elwir yn ‘sefydlogi llun’. Ychydig 
o dechnoleg glyfar yn y camera yw hyn 
mewn gwirionedd sy’n synhwyro symudiad 
anfwriadol, a elwir yn ‘ysgydwad camera’, 
ac mae’n gwneud iawn amdano drwy roi 
lluniau cliriach i chi mewn golau isel. Nid oes 
symbol cyffredin ar gyfer hwn ond, os yw 
ar gael, mae fel arfer wedi’i droi ymlaen yn 
ddiofyn. Os oes gan eich camera’r gallu hwn, 
gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i droi ymlaen.

Crynodeb
Diffoddwch y fflach, ewch yn agos, 
chwyddwch y llun a daliwch y camera’n 
llonydd. Mae’r pwynt olaf hwn yn gyngor  
da ar gyfer tynnu unrhyw lun. 



BBC Breathing Places Ysgolion

Beth y gallwch ei wneud ar ôl tynnu’r 
llun? 
Os na allwch fynd yn rhy agos, neu os na 
allwch gyrraedd y fuwch goch gota neu os 
yw ynghanol danadl poethion, peidiwch 
â digalonni. Bydd y rhan fwyaf o gamerâu 
digidol yn tynnu lluniau sy’n cynnwys mwy o 
wybodaeth na fyddech yn ei ddisgwyl.

Tocio lluniau 
Bydd camera cyffredin 6 megapicsel yn 
tynnu lluniau gyda thua 2,800 picsel ar 
draws wrth 2,100 i lawr. Mae hyn yn llawer o 
wybodaeth. Hyd yn oed os yw’r fuwch goch 
gota’n ymddangos yn fach yn y llun llawn, 
mae’n bosibl y bydd gennych ddigon o 
fanylder er mwyn ei hadnabod. Mae’n arferol 
tocio lluniau am resymau creadigol ym maes 
ffotograffiaeth, ond y tro hwn bydd tocio’r 
llun yn eich galluogi i dynnu’r manylder 
angenrheidiol o’r llun gan greu dogfen fach 
sy’n addas i’w hanfon drwy e-bost. 

Mae’r broses o docio lluniau yn cynnwys 
dewis y rhan o’r llun yr ydych am ei 
harddangos a dileu’r gweddill. 

Er mwyn tocio llun bydd angen pecyn 
golygu lluniau syml arnoch, fel Photoshop 
Elements neu feddalwedd a ddaeth gyda’r 
camera. Ceir rhaglenni ar gyfer lluniau ar 
rai cyfrifiaduron, iPhoto ar Mac neu Photo 
Editor neu raglen debyg ar Windows, ac 
yn gyffredinol bydd y rhain yn ddigon da ar 
gyfer tocio lluniau. Ar gyfer y broses, bydd 
naill ai angen dewis rhan o’r llun a dewis 
tocio o’r ddewislen neu ddefnyddio’r teclyn 
tocio gyda’r symbol hwn, , i ddewis a 
thocio’r rhan o ddiddordeb.

Maint da ar gyfer llun i’w atodi i neges e-bost 
yw llun gyda’r ochr hir yn 1,024 picsel neu 
lai. Bydd hyn yn cadw maint y ddogfen 
yn fach ac felly’n cyflymu’r trosglwyddiad. 
Gallwch wirio maint y llun, gan ddefnyddio’r 
opsiwn maint, neu ailfeintio yn y ddewislen 
golygu neu lun. Bydd hyn yn agor blwch 
gyda gwybodaeth am faint ac eglurdeb y 
llun. Os yw’n dal yn rhy fawr, gallwch naill 
ai fynd yn ôl a thocio’r llun yn agosach 
neu newid y maint drwy deipio yn y blwch. 
Gweler y ffordd y gall hyn helpu’r gwaith o 
adnabod yn y llun isod. 
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Crynodeb
Os byddwch yn dilyn y camau syml hyn 
cewch eich synnu gan y lluniau y gallwch eu 
tynnu o fwystfilod bach gyda chamera poced. 

2,800 picsel

Llun llawn 

I’w docio 

1,024 picsel

Y darn wedi’i docio  
maint llawn 


