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Cynhyrchu egni trydanol

Mae 3 prif ffordd o gynhyrchu trydan i’w ddefnyddio yn y grid cenedlaethol. 

1. Mae’r diagram isod yn dangos strwythur nodweddiadol y rhan fwyaf o
orsafoedd trydan. Mae’r tanwydd yn cael ei ddefnyddio i roi egni gwres i
ddŵr mewn boeler. Mae’r dŵr yn troi’n stêm sy’n troi llafnau tyrbin. Mae’r
tyrbin wedi’i gysylltu â generadur sydd yna’n cynhyrchu trydan.

Nodwch fod atomfa hefyd yn gweithio fel mae’r diagram yn ei ddangos, ond nad 
yw tanwydd niwclear yn “llosgi” yn y ffordd arferol, felly nid yw’n rhyddhau CO2.

2. Mae’r diagram isod yn dangos strwythur nodweddiadol y rhan fwyaf o fathau
eraill o ‘eneraduron’, e.e. trydan dŵr; llanw; tonnau; gwynt.
Mae dŵr neu aer yn taro llafnau tyrbin i wneud iddo droi.
Mae’r tyrbin wedi’i gysylltu â generadur sydd yna’n cynhyrchu trydan.

Tyrbin 

Generadur 

Mae 
gorsafoedd 
trydan glo, 

olew a nwy’n 
gweithio fel 

hyn drwy 
losgi’r 

tanwydd. 

3. Mae celloedd solar PV
(ffotofoltaidd) yn trawsnewid
egni golau’n uniongyrchol i
egni trydanol.

Gwres 

Boeler 

Tyrbin 

Generadur 

Cyddwysydd 
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Boeler 

Tyrbin 

Generadur 

Cyddwysydd 

Adnewyddadwy Anadnewyddadwy 
Geothermol Glo 

Solar Olew 

Gwynt Nwy 
Tonnau Niwclear 
Llanw 

Trydan dŵr 
Biomas 

Cymharu’r gorsafoedd trydan gwahanol 

Mae angen adnodd egni ar bob gorsaf drydan, h.y. ffynhonnell egni sy’n gallu cael 
ei drawsnewid i egni trydanol. Caiff yr adnoddau hyn i gyd eu dosbarthu’n 
adnewyddadwy neu’n anadnewyddadwy.  

Tanwyddau ffosil yw’r 
rhain. Wrth eu llosgi i 

gynhyrchu gwres, 
maent yn cynhyrchu 

Carbon Deuocsid
(CO2). Mae 

CO2 yn nwy tŷ gwydr
sy’n achosi cynhesu 

byd-eang.

Adnodd adnewyddadwy yw un y gallwn ni wneud mwy ohono o 
fewn cyfnod byr, e.e. biomas, neu un sy’n cael ei gynhyrchu drwy’r 

amser e.e. gwynt neu law (trydan dŵr). 

Ar yr olwg gyntaf, efallai fod pŵer gwynt yn edrych fel dewis llawer rhatach, ond i wneud 
cymhariaeth deg, rhaid i ni gynnwys y costau comisiynu (adeiladu) hyn i bob MW (Mega 
Wat) o drydan sy’n cael ei gynhyrchu : 

Atomfa Wylfa Un tyrbin gwynt 

Fferm wynt :   Mae pob tyrbin gwynt yn costio £80 000, ac mae’n cynhyrchu tua 25,000 
Wat. 
Nifer y tyrbinau gwynt sydd eu hangen i wneud 1 MW = 1,000,000 W ÷ 25,000 W = 40 
Cyfanswm cost  =  40 x £80,000 = £3.2 miliwn bob MW 

Niwclear : Cyfanswm y gost comisiynu yw £2,000 miliwn (£2 biliwn). Mae cyfanswm 
y pŵer trydanol sy’n cael ei gynhyrchu tua 650 MW. 

Felly, Cost bob MW =  £2,000 ÷  650  =  £3.1 miliwn bob MW 

Costau 

Felly, mae’r costau adeiladu bron yr un fath ! Fodd bynnag, nid yw mor syml a hyn   . . . 
Rhaid ystyried y ffactorau hyn  :  Costau rhedeg dydd i ddydd, Costau datgomisiynu  
(dymchwel y pwerdy yn ddiogel ar ddiwedd ei oes).  
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Math Cost 
adeiladu 

Costau 
cynnal 
(gan 

gynnwys 
tanwydd) 

Costau 
datgom. Amgylcheddol Economaidd-

gymdeithasol 

Niwclear Uchel Canolig Uchel 
iawn 

Dim CO2, ond
cynhyrchu gwastraff 

ymbelydrol 

Creu llawer o 
swyddi am 

ddegawdau. Risg 
terfysgaeth ? 

Glo Isel Canolig Canolig Cynhyrchu CO2 
Creu llawer o 

swyddi am 
ddegawdau 

Gwynt Uchel Isel iawn Isel Edrych yn hyll? 
Ddim yn creu 

llawer o swyddi 
hirdymor 

Trydan 
dŵr Uchel Isel iawn Canolig 

Gallu effeithio ar 
fywyd gwyllt a 
dyfrhau os caiff 

argae ei rhoi mewn 
afonydd 

Creu llawer o 
swyddi am 
ddegawdau 

Cymharu’r gorsafoedd trydan gwahanol 

Yn yr arholiad Ffiseg, efallai y cewch chi ddata, fel rheol mewn tabl, a bydd rhaid i chi 
gymharu gwahanol systemau generadu pŵer. Gall hyn gynnwys cyfrifiadau fel yr 
enghreifftiau ar waelod y dudalen flaenorol.  

Er nad oes disgwyl i chi wybod holl fanylion y gwahanol orsafoedd trydan ac ati, byddai’n 
syniad da gwybod rhai o fanteision ac anfanteision sylfaenol rhai o’r rhai mwyaf cyffredin – 
dyma enghraifft: 

Noder: Un ddadl fawr ar hyn o bryd yw bod cost datgomisiynu (dymchwel ac ati) atomfa yn 
llawer uwch na’r amcangyfrifon gwreiddiol. Mae llawer o hyn oherwydd bod rhannau 

ymbelydrol yr adweithyddion yn aros yn ymbelydrol am ddegawdau. Mae rhai amcangyfrifon yn 
dweud y bydd cost datgomisiynu oddeutu £50 biliwn ! Wrth gynnwys hyn yng nghyfanswm 

costau atomfa, mae pris y trydan yn uwch nag y mae’n edrych ar hyn o bryd.
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Hafaliadau pŵer  

Yn gyffredinol, mae pŵer yn cyfeirio at faint o egni gaiff ei drosglwyddo bob eiliad. 
Felly, hafaliad pŵer yw:  Pŵer = Egni ÷ amser 

P =  E 
   t P 

E 

t x 

…a dau ffurf arall yr hafaliad
yw: 

t  =  E 
       P

E =  P  x  t

Caiff egni ei fesur mewn    Jouleau (J) 
Caiff amser ei fesur mewn eiliadau (s)  
Caiff pŵer ei fesur mewn Jouleau yr eiliad (J/s)       neu    Watiau (W)  

Enghraifft 

Os yw pŵer tegell yn 3000 W, a’i fod wedi’i ddefnyddio am 3 munud, faint o Jouleau o 
egni mae wedi’i drawsnewid?

Ateb :      E  =  P x t  =  3000  x  (3x60)  =  540 000 J 

Edrychwch!!!   Rhaid i’r amser fod mewn eiliadau,
nid munudau.

Mewn cylchedau trydan, mae hafaliad arall ar gyfer pŵer:  

Pŵer  = cerrynt  x  foltedd 

P =  I x V 
I 

P 

V x 

…a dau ffurf arall yr hafaliad
yw: 

V  = P 
I

I  =  P 
       V

Caiff cerrynt ei fesur mewn Amperau (A)    Caiff foltedd ei fesur mewn Foltiau (V) 

Enghraifft  

Os yw pŵer sychwr gwallt yn 1.2 kW, a’i fod yn gweithio ar bŵer prif gyflenwad (foltedd =
240 V)  beth yw’r cerrynt sy’n llifo?

Ateb :      I   =   P /  V  =  1200  / 240    =  5 Amper ( neu 5 A ) 
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Mae 2 brif broblem o ran cludo’r trydan o’r gorsafoedd 
trydan i’n cartrefi, ysgolion, diwydiannau ac ati: 

Felly, pe bai’r foltedd mewnbwn yn 20,000 Folt, er enghraifft, a’r newidydd codi’n ei 
gynyddu o ffactor o 20 (20,000 x 20 = 400,000 V), byddai’r cerrynt yn lleihau o ffactor o 20. 

Trawsyrru trydan

1. Caiff egni gwres ei wastraffu yn y ceblau

2. Allwn ni ddim storio trydan ar raddfa fawr

1. Caiff egni gwres ei wastraffu yn y ceblau

Mae gorsafoedd trydan fel arfer yn cynhyrchu trydan â chyfanswm cerrynt oddeutu 
10,000 Amper. 
Mae hwn yn gerrynt mawr iawn, a bydd yn achosi i lawer o wres gael ei gynhyrchu 
yn yr holl wifrau/ceblau sy’n cludo’r trydan o gwmpas y wlad! 

Heb i ni wneud rhywbeth am hyn, ni fyddai digon o egni trydanol ar ôl i weithio’r 
holl ddyfeisiau yn ein cartrefi. 

Llif trydan drwy wifrau, h.y. y cerrynt, sy’n cynhyrchu gwres. Felly, er 
mwyn lleihau’r gwres sy’n cael ei gynhyrchu mewn gwifrau, mae angen i 
ni gadw’r cerrynt mor isel â phosibl. Dyma sut rydym ni’n gwneud hyn: 

Gwybodaeth!    Yr enw 
ar faint o drydan sy’n 
llifo mewn gwifren yw 
cerrynt trydanol. 

Newidydd codi! 

Noder : Nid yw’r newidydd yn creu pŵer trydanol ychwanegol, felly mae’r pŵer 
mewnbwn yr un faint â’r pŵer allbwn. Gallwn ni ddefnyddio’r hafaliad “ Pŵer = cerrynt 

x foltedd ”  (P=IxV) i gyfrifo’r effaith ar y cerrynt, wrth i’r foltedd newid. 

Foltedd   Cerrynt              Gwastraffu llai o  
  uwch  is              wres yn y gwifrau 
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Gan nad yw’n ymarferol storio egni trydanol ar raddfa fawr, rhaid i 
ni gynhyrchu’r swm cywir ohono bob eiliad o bob dydd. Mae hyn yn 
achosi anhawster mawr i’r grid cenedlaethol, gan fod rhaid ceisio 
cael cydbwysedd cywir rhwng cyflenwad (faint sy’n cael ei 
gynhyrchu) a’r galw (faint sydd ei angen).  

2. Allwn ni ddim storio trydan ar raddfa fawr

Trawsyrru trydan 

Cyflenwad egni mewn MW 
(Megawatiau). Ymchwydd yn y bore wrth i bobl ddeffro. 

Ymchwydd gyda’r nos amser bwyd. 

Gostyngiad wrth i bobl fynd i’r gwely. 

Sylwch fod digwyddiadau arbennig “untro” yn gallu achosi ymchwyddiadau hefyd, 
yn ogystal â digwyddiadau o ddydd i ddydd, e.e. digwyddiad poblogaidd yn y 
Gemau Olympaidd; rownd derfynol cwpan yr FA ac ati. Mae’r Grid Cenedlaethol yn 
ceisio rhagweld pryd bydd y rhain yn digwydd drwy edrych ar amserlenni teledu! 

Mae ymchwydd yn y galw’n gallu achosi toriad trydan (dim trydan ar draws rhan 
fawr o’r wlad) oni bai bod y Grid Cenedlaethol yn ymateb yn gyflym iawn. Caiff 
mwy o drydan ei gynhyrchu o fewn eiliadau gan orsafoedd trydan ymateb cyflym 
fel y “Mynydd gwefru” yn Llanberis – gorsaf drydan dŵr. 

Pan mae eu hangen nhw, maen nhw’n agor rhai falfiau sy’n gadael i ddŵr o’r llyn 
uchaf lifo i lawr drwy dyrbinau.

Gorsaf drydan dŵr ymateb cyflym (storfa bwmp) 
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Cyfrifo cost trydan 

Pan fydd angen i gwmnïau trydan gyfrifo eich bil trydan, maen nhw’n cyfri faint o 
“unedau” (kWawr) o egni trydanol rydych chi wedi’u defnyddio ers eich bil 
diwethaf. Dyma’r hafaliad i gyfrifo “egni” : 

Gan fod  P = E   ,  gallwn ni aildrefnu        E  =  P  x  t   (gweler tudalen 5  !!) 
   t 

Fel rheol, rydym ni’n defnyddio’r unedau:   J  W   s   (Jouleau, Watiau, ac 
eiliadau) 

Fodd bynnag, mae’r Joule yn llawer rhy fach i’r cwmnïau trydan, felly maen nhw’n 
defnyddio unedau ychydig yn wahanol: 

E    =      P         x     t
  (kWawr) kiloWat      oriau (hours)

Felly, mae nifer yr unedau o egni trydanol sy’n cael eu
defnyddio’n cael eu mesur mewn “kilo-Wat-awr”

Ar ôl i ni gyfrifo “nifer yr unedau” (kWawr), mae’n hawdd cyfrifo cost yr egni – 
gweler yr enghraifft isod: 

Enghraifft  

Os yw pŵer popty microdon yn 850 Wat, a’i fod wedi’i ddefnyddio am gyfanswm o 30 munud, 
cyfrifwch gost y trydan y mae’n ei ddefnyddio os yw pob uned (kWawr) yn costio 12 ceiniog.

Unedau sy’n cael eu defnyddio = P (kW)  x  t (awr)  =   0.85  x  0.5  =  0.425 kWawr 

Cost  =   0.425   x  12 ceiniog   =   5.1  ceiniog

munudau       oriau 

÷ 60 

W             kW 

÷ 1000 
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defnyddio’n cael eu mesur mewn “kilo-Wat-awr”

Ar ôl i ni gyfrifo “nifer yr unedau” (kWawr), mae’n hawdd cyfrifo cost yr egni – 
gweler yr enghraifft isod: 

Enghraifft  

Os yw pŵer popty microdon yn 850 Wat, a’i fod wedi’i ddefnyddio am gyfanswm o 30 munud, 
cyfrifwch gost y trydan y mae’n ei ddefnyddio os yw pob uned (kWawr) yn costio 12 ceiniog.

Unedau sy’n cael eu defnyddio = P (kW)  x  t (awr)  =   0.85  x  0.5  =  0.425 kWawr 

Cost  =   0.425   x  12 ceiniog   =   5.1  ceiniog

munudau       oriau 

÷ 60 

W             kW 

÷ 1000 

 

Noder: Ni chaiff yr 
hafaliad hwn ei roi 
yn yr arholiad o 
gwbl, felly bydd 
rhaid i chi ei gofio !! 

Cymharu’r costau 

Mae 2 brif ffordd o ddefnyddio egni yn y cartref: 

Bydd disgwyl i chi gymharu’r gwahanol ffynonellau egni o ran eu cost, eu heffaith 
ar yr amgylchedd, amser talu yn ôl, ac ati. 

“Amser talu yn ôl” yw’r amser mae’n ei gymryd i gael yr arian yn ôl mewn 
arbedion egni am yr arian sydd wedi’i wario ar welliant penodol. Dyma hafaliad 
cyfrifo “amser talu yn ôl”: 

Amser talu yn ôl  =  cost  ÷  arbedion bob blwyddyn 
(mewn blynyddoedd) 

Felly, gallwn ni gyfrifo’r amser talu yn ôl drwy rannu cost y system â’r arbediad 
bob blwyddyn (faint yn is yw eich bil).  

Enghraifft: mae’n costio £4000 i osod ffenestri gwydr dwbl yn eich cartref. Mae 
hyn yn gostwng eich biliau egni £175 y flwyddyn. Pa mor hir fydd hi’n ei gymryd i 
dalu cost eich buddsoddiad yn ôl?  

Amser talu yn ôl = 4000  =  22.9 blwyddyn. 
 175 

Ni fydd disgwyl i chi gofio data am wahanol ffynonellau egni, dim 
ond defnyddio’r hyn a roddir i chi yn y cwestiwn arholiad. 

Gweler yr enghraifft ar y dudalen nesaf. 

1. Trydan 2. Gwres
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Cymharu’r costau 

Atebion 

(a)  Hawdd cael rhai newydd / ailgyflenwi / ddim yn dod i ben / cynaliadwy 

(b)  (i) [£] 2000 
      (ii)  Gwynt – buanedd gwynt newidiol (1) Solar – oriau golau haul / efallai nad 

yw’r to’n wynebu’r De neu arddwysedd yr Haul (1) Gallai costau tanwydd 
newid (1) 

     (iii)  5400  ÷ 1800   = 3   (1 marc) 
 3  x 4 = 12 m2  (1 marc)   

(c)  Lleihau CO2  (1) sy’n lleihau’r effaith tŷ gwydr / cynhesu byd-eang (1) neu 
Llai o SO2 (1) sy’n golygu llai o law asid (1) neu 
Defnyddio llai o danwyddau ffosil (1) felly angen llai o mwyngloddio / llai o 
CO2 / llai o SO2 (1) (dim derbyn “llai o lygredd” gan nad yw’n ddigon penodol). 

(a) Beth yw ystyr ffynhonnell egni adnewyddadwy? [1] 

   (b) (i)  Cwblhewch y tabl drwy gyfrifo’r arbedion bob blwyddyn oherwydd y 
celloedd ffotofoltaidd (PV) ar y tô. [1] 

        (ii)  Rhowch resymau pam gallai amseroedd talu yn ôl y tyrbin gwynt a’r 
celloedd ffotofoltaidd (PV) ar y tô fod yn wahanol i’r rhai sydd wedi’u 
dangos yn y tabl.[3] 

       (iii)  Cyfrifwch arwynebedd y celloedd ffotofoltaidd (PV) ar y tô y byddai eu 
hangen i gynhyrchu’r un uchafswm pŵer â thyrbin gwynt.[2] 

  (c)  Eglurwch sut byddai cyflwyno celloedd ffotofoltaidd (PV) ar y tô a thyrbinau 
gwynt yn dda i’r amgylchedd. [2] 

Enghraifft o hen bapur arholiad 
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Dwysedd 

Mae dwysedd yn dweud wrthym ni faint o fàs o ddefnydd penodol sydd wedi’i 
gynnwys mewn cyfaint penodol. 
Y mwyaf o ddefnydd mewn cyfaint penodol, y mwyaf yw’r dwysedd. 

Felly, yn gyffredinol, mae gan solidau werthoedd dwysedd uchel ac mae gan nwyon 
werthoedd isel iawn: 

D =  M    
   V D 

M 

V x 

…a dau ffurf arall yr hafaliad
yw: 

M  = D x VV =  M 
       D

Dyma’r hafaliad i gyfrifo dwysedd: 

Dwysedd =    Màs 
 Cyfaint

Enghraifft 

Cyfrifwch ddwysedd bloc o wydr â hyd = 14cm, lled = 4.5cm, uchder = 2cm, a màs =
315g.

Cyfaint y bloc = l x w x h  =  14  x  4.5  x  2  =  126 cm3.

Felly, dwysedd y bloc, D    =  M =   315 =   2.5  g/cm3

V        126

Mae dwysedd dŵr yn union 1 g/cm3     (neu  1000 kg/m3). 
Mae dwysedd aer tua   0.0013 g/cm3. 

Dyma pam mae tyrbin sy’n cael ei yrru gan gyfaint penodol o ddŵr yn gallu 
cynhyrchu mwy o drydan na thyrbin sy’n cael ei yrru gan yr un cyfaint o aer. 
Mae 1 m3 o ddŵr yn pwyso tua 854 gwaith cymaint â’r un swm o aer.
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Gallwn ni ddefnyddio diagramau Sankey i ddangos trosglwyddo egni. Maen nhw’n dangos 
y mathau o egni dan sylw a swm yr egni dan sylw.  Isod mae diagram Sankey ar gyfer 
bwlb ffilament.  

Pwyntiau allweddol 

 Mewnbwn egni = Allbwn egni:     50 J (mewnbwn)  = 45J + 5 J (allbwn) 
 Mae egni defnyddiol yn mynd yn syth ymlaen.
 Mae egni sy’n cael ei wastraffu’n plygu tuag i fyny/i lawr.
 Mae lled y saeth yn dangos swm yr egni (wrth raddfa)
 Mae lled y saeth mewn cyfrannedd â swm yr egni. Maen nhw wedi’u llunio wrth

raddfa e.e. 10J = 5mm

Math o egni Enghraifft 
Trydanol I sychwr gwallt. 
Gwres Popty. 
Cinetig Egni symud – car. 
Egni sain Seinydd (“speaker”) 
Egni golau Gwrthrych sy’n allyrru golau – sgrin LCD. 
Egni cemegol Storio mewn bwyd/batri. 
Egni potensial disgyrchiant Cynyddu gydag uchder uwchlaw’r ddaear – gorsaf storfa bwmp. 
Egni potensial elastig Storio mewn band elastig/sbring wedi’i ymestyn. 

Egni cemegol             Egni  Egni     Egni                 Egni  
     (Batri)        trydanol   sain    gwres/thermol   golau 

Trosglwyddo Egni 

Enghraifft: trosglwyddo egni 

Diagramau Sankey
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Effeithlonrwydd egni: mesur yw hwn o faint o egni defnyddiol sy’n dod allan o ddyfais. Caiff ei 
fesur mewn %. 

Enghraifft: gan ddefnyddio’r data o’r diagram Sankey. 

% Effeithlonrwydd  = 5  x  100  =  10% 
    50    

Mae hyn yn wael iawn ac yn dangos nad yw’r bwlb yn effeithlon iawn. Allwch chi ddim cael mwy 
na 100%!!!  

Mae effeithlonrwydd gorsafoedd trydan glo yn 35%, effeithlonrwydd goleuadau LED yn 90% ac 
effeithlonrwydd injan car yn 40%.  

Y mwyaf effeithlon yw gorsaf drydan, y lleiaf o egni sydd angen ei losgi felly y lleiaf o garbon 
deuocsid gaiff ei allyrru. Bydd tanwyddau ffosil hefyd yn para’n hirach. 

Mae egni thermol yn symud o le POETH 
(tymheredd uchel) i le OER (tymheredd is) (i lawr 
graddiant tymheredd) e.e. mae paned o de poeth 
yn rhyddhau egni thermol i’r amgylchoedd.  

Y mwyaf yw’r gwahaniaeth mewn tymheredd y 
mwyaf o egni thermol sy’n cael ei drosglwyddo bob 
eiliad e.e. bydd tymheredd eich mwg o de’n 
gostwng yn gyflymach pan mae’n boeth iawn. 

3 math o drosglwyddo thermol: Gall egni thermol 
gael ei drosglwyddo drwy ddargludiad, darfudiad a phelydriad. 

Dargludyddion: defnyddiau sy’n dargludo egni thermol yn 
dda e.e. metelau fel copr.  

Ynysyddion: defnyddiau sy’n wael am ddargludo e.e. aer, 
plastig. Mae llawer o ddefnyddiau sy’n ynysyddion, fel gwlân, 
yn dal aer, e.e. siwmper.   

  % Effeithlonrwydd =egni DEFNYDDIOL allan (neu bŵer)  x  100 
   CYFANSWM mewnbwn egni (neu bŵer) 

Trosglwyddo egni thermol (gwres). 

Effeithlonrwydd

Dargludiad: Mewn dargludiad, mae’r egni thermol yn llifo drwy’r gwrthrych ei hun. Mae’n 
digwydd mewn solidau a hylifau. 
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Mae hyn yn berthnasol i hylifau a nwyon: 

1. Pan gaiff y nwy/hylif ei wresogi.

2. Mae’r gronynnau’n cyflymu

3. Mae cyfaint y nwy/hylif yn cynyddu. Mae’r
nwy/hylif yn ehangu. 

4. Mae’r dwysedd yn lleihau felly mae’r
nwy/hylif yn codi. 

5. Mae nwy/hylif oerach, mwy dwys yn disgyn.

Mae rhai defnyddiau fel sbwng yn dal aer, sy’n 
lleihau’r cerrynt darfudiad. Mae hyn yn lleihau’r 
gwres sy’n cael ei golli/ei drosglwyddo drwy 
ddarfudiad. 

Yr uchaf yw tymheredd gwrthrych, y mwyaf o belydriad thermol y 
bydd yn ei allyrru. Hwn yw’r unig ffordd o drosglwyddo gwres drwy 
wactod (gofod). Mae gwrthrychau’n gallu allyrru ac amsugno 
pelydriad gwres.  

Mae gwrthrychau sgleiniog yn adlewyrchu pelydriad thermol yn dda 
e.e. ffoil alwminiwm o gwmpas bwyd, carafannau wedi’u peintio’n 
wyn.  

Mae gwrthrychau du mat yn dda iawn am amsugno/allyrru pelydriad 
thermol e.e. caiff stôf llosgi coed ei pheintio’n ddu ac mae ceir du’n 
mynd yn boethach yn yr haul.  

Du     Du        Lliwiau       Gwyn   Arian 
Pŵl    Sgleiniog   (tywyll --> Golau) 

Allyrrydd/          Allyrrydd/ 
Amsugnydd/   Amsugnydd 
Gorau  Gwaethaf 

Darfudiad: Dim ond mewn hylifau a nwyon mae gwres yn llifo drwy ddarfudiad. Ni all 
darfudiad digwydd mewn solidau oherwydd mae’r gronynnau mewn safle pendant.  

Pelydriad Thermol (isgoch). Bydd unrhyw wrthrych poeth yn allyrru pelydriad thermol ar 
ffurf pelydriad electromagnetig isgoch.  
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Pelydriad Thermol (isgoch). Bydd unrhyw wrthrych poeth yn allyrru pelydriad thermol ar 
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Mae’n bwysig ceisio lleihau’r egni thermol 
sy’n cael ei golli o dŷ. Bydd hyn yn lleihau 
biliau egni (gan arbed arian) a hefyd yn 
lleihau’r allyriadau carbon deuocsid o 
ganlyniad i wresogi eich cartref.  Mae CO2 
yn nwy tŷ gwydr sy’n cynyddu cynhesu 
byd-eang.  

Mae llawer o fathau/systemau ynysu y 
gallwch chi eu gosod yn y tŷ i leihau 
colled gwres, NID ei atal. Mae’r rhan 
fwyaf o’r ynysyddion da yn gweithio drwy 
ddal aer sy’n ddargludydd gwael. Os caiff 
yr aer ei ddal, bydd colled gwres drwy 
ddarfudiad yn lleihau oherwydd ni all aer 
cynnes godi ac all aer oer ddim disgyn. 

Math/system ynysu Sut mae’n gweithio 

Gwydr dwbl Dwy haen wydr a bwlch rhyngddynt wedi’i lenwi ag e.e. argon 
neu wactod rhannol. Mae’n lleihau’r gwres sy’n cael ei golli 
drwy ddargludiad a darfudiad. 

Atal drafftiau Mae stribedi o ddefnydd atal drafftiau’n gallu cael eu ffitio o 
gwmpas drysau ac ar fframiau ffenestri. Mae stribed/rhimyn 
atal drafftiau’n gallu cael eu gosod ar waelod drysau. Mae’n 
lleihau’r gwres sy’n cael ei golli drwy ddarfudiad. 

Ynysu llofft Mae gwlân ynysu (gwlân sinidr) yn gallu cael ei osod rhwng 
ceibrau’r (preniau) llofft. Mae’r defnyddiau hyn yn dal aer yn 
dda. Mae’n lleihau’r gwres sy’n cael ei golli drwy ddargludiad 
a darfudiad.  

Ynysu lloriau Caiff bwrdd ffibr neu wlân sinidr ei osod i leihau’r gwres sy’n 
cael ei golli drwy ddargludiad a darfudiad.  

Waliau ceudod Caiff waliau eu hadeiladu gyda wal fewnol ac wal allanol. Gall 
y bwlch/ceudod gael ei lenwi â sbwng neu fwrdd ynysu sy’n 
lleihau dargludiad a darfudiad.  

NID YW gosod tyrbinau gwynt a phaneli solar yn lleihau’r gwres sy’n cael ei golli 

Noder: Yr uchaf yw’r tymheredd y tu mewn i’ch tŷ o’i gymharu â’r tymheredd y tu allan, y 
mwyaf o egni fydd eich tŷ yn ei golli bob eiliad gan fod y gwahaniaeth tymheredd yn fwy.  

Ynysu’r tŷ

Systemau ynysu
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Mae tonnau’n trosglwyddo egni o un lle i 
le arall, e.e. tonnau dŵr, golau a sain. 

Nodweddion Beth ydyw? Unedau 

1.Tonfedd 
Y pellter o frig i’r brig nesaf neu’r pellter mae’r don yn ei 
gymryd i’w hailadrodd ei hun. Os oes 10 ton mewn 5 metr, 
mae’r donfedd yn 0.5m 

Metrau, m 

2. Amledd  f Nifer y tonnau bob eiliad. Mae 1 Hz yn 1 don bob eiliad. Os 
oes 40 ton mewn 10 eiliad, mae’r amledd yn 4 Hz. 

Hertz, Hz 

3. Osgled Y pellter o ganol y don i’r brig/top. Y mwyaf yw’r osgled, y 
mwyaf o egni mae’r don yn ei gludo. 

Metrau, m 

4. Buanedd  c Y pellter mae’r don yn ei deithio mewn 1 eiliad. 
Metrau yr 

eiliad, 
m/s. 

Nodweddion tonnau. (beth allwn ni ei fesur) 
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Mae tonnau’n trosglwyddo egni o un lle i 
le arall, e.e. tonnau dŵr, golau a sain. 
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eiliad, 
m/s. 

Nodweddion tonnau. (beth allwn ni ei fesur) 

Enghraifft 1: Caiff gwn ei danio ac mae rhywun sy’n sefyll 1200m i ffwrdd yn clywed yr 
ergyd 4 eiliad ar ôl i’r gwn gael ei danio. Beth yw buanedd y don sain?  Gan fod pellter ac 
amser wedi’u rhoi, rhaid i ni ddefnyddio’r hafaliad cyntaf (cofiwch ddangos eich gwaith). 

      Buanedd = pellter      =    1200     =  300 m/s 
 amser  4 

Enghraifft 2: Mae ton ddŵr yn symud ar fuanedd o 2.5 m/s. Mae ei thonfedd yn 7.5 m. 
Defnyddiwch yr hafaliad cywir i gyfrifo amledd y don. Rydym ni’n defnyddio’r 2il hafaliad 
gan fod buanedd a thonfedd wedi’u rhoi.  
Buanedd = amledd x tonfedd     

Aildrefnu’r hafaliad,   amledd =   buanedd      =     2.5    =    0.33 Hz 
   tonfedd   7.5 

Enghraifft 3: Mae golau o’r haul yn teithio 150,000,000 km ar fuanedd o 300,000,000 m/s  
(3 x 108 m/s). Cyfrifwch yr amser mewn munudau mae’n ei gymryd i’r golau ein cyrraedd ni 
ar y Ddaear.   
Rhaid i ni newid unedau yma:      150,000,000 km, i fetrau   
150,000,000 km x 1000 = 150,000,000,000 m neu 1.5 x 1011 m  
buanedd = pellter,    aildrefnu      

 amser 
amser = pellter   = 150,000,000,000 =  1.5 x 1011  =   500 s 

 buanedd     300,000,000    3 x 108

Newid o eiliadau i funudau:    500   =    8.3 munud 
  60 

Gallwn ni gyfrifo buanedd ton mewn 2 ffordd. 






Cyfrifiadau sy’n cynnwys tonnau.

1. Buanedd = pellter
 amser 

2. buanedd ton = amledd x tonfedd
 c    =    f 
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Priodweddau cyffredin y sbectrwm electromagnetig: 
1.Teithio ar yr un buanedd mewn gwactod.

(300,000,000 m/s neu 3x108 m/s)

2.Trosglwyddo egni/gwybodaeth o un lle i le arall.

3.Tonnau ardraws ydynt.

Teulu o donnau â phriodweddau tebyg. 

Mae’r amledd a’r egni’n cynyddu o radio i gama. 

Mae’r tonfedd yn lleihau o radio i gama. 

Noder: does dim rhaid iddyn nhw roi’r sbectrwm yn y drefn hon, gallen nhw ddechrau â 
gama ar y chwith (gama fyddai â’r mwyaf o egni o hyd).

Y sbectrwm electromagnetig.
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Rhan o’r 
sbectrwm 

em 
Priodweddau/peryglon Sut rydym ni’n ei defnyddio 

Radio Tonfeddi hiraf, dim peryglon 
amlwg. 

Signalau radio a theledu. 

Microdon 

Tonfedd fer. Rhywfaint o bryder eu 
bod nhw’n peri risg i iechyd 
defnyddwyr ffonau symudol. Cael 
eu hamsugno gan foleciwlau dŵr.  

Gwresogi bwyd, cyfathrebu â 
lloerenni a ffonau symudol.  

Isgoch 
(pelydriad 
thermol) 

Tonfedd hirach na golau gweladwy. 
Gallu llosgi os dewch i gysylltiad â 
gormod ohono. 

Trawsyrru gwybodaeth mewn 
ffibrau optegol, rheolyddion 
pell a chamerâu isgoch  

Golau 
gweladwy 

Os yw’r golau’n rhy llachar mae’n 
gallu niweidio’r llygad/retina.  

Ffotosynthesis. Laserau 
chwaraewyr CD. 

Uwchfioled Gallu ïoneiddio celloedd yn y corff 
gan arwain at ganser y croen.  

Gwelyau lliw haul, canfod arian 
papur ffug. 

Pelydrau-X 
Maen nhw’n ïoneiddio, sy’n gallu 
arwain at ganser.  

Delweddu meddygol, archwilio 
lludded (“weld”) metel a 
diogelwch meysydd awyr.  

Gama 
Yr ïoneiddiwr cryfaf yn y sbectrwm 
gan mai’r rhain sydd â’r mwyaf o 
egni.   

Trin canser – lladd celloedd 
canser a diheintio cyfarpar 
meddygol neu fwyd.  

Defnyddio’r sbectrwm em.

Pelydriad sy’n cael ei allyrru gan wrthrychau. (Haen uwch yn unig)

Mae gwrthrychau poeth yn allyrru 
pelydriad dros amrediad eang o donfeddi. 

 Yr uchaf yw tymheredd gwrthrych,
y mwyaf o belydriad y mae’n ei
allyrru. Mae’r amledd hefyd yn
cynyddu, ac y byrraf fydd tonfedd
yr allyriad brig/arddwysedd uchaf.

 Ar dymheredd ystafell, mae
gwrthrychau’n allyrru pelydrau
isgoch gwan.

 Mae bwlb ffilament golau gwynias
(sy’n rhyddhau golau) (ar tua
2700°C) yn allyrru’n llawer cryfach
– yn y gweladwy a’r isgoch.

Mae’r Haul (ar tua 5500°C) yn pelydru’n 
gryf iawn/yn bennaf yn y gweladwy ond 
hefyd yn yr isgoch a’r uwchfioled.
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1. Mae golau gweladwy yn pasio
drwy’r atmosffer.

2. Mae’r Ddaear yn amsugno golau
haul, yna’n allyrru’r egni’n ôl allan
fel pelydriad isgoch/thermol.

3. Mae rhywfaint o’r pelydriad isgoch/
thermol hwn yn cyrraedd y gofod.

4. Caiff rhywfaint o’r pelydriad isgoch
ei amsugno yn yr atmosffer gan
garbon deuocsid, nwy methan ac
anwedd dŵr.

5. Mae’r nwyon hyn yna’n ail-allyrru
y pelydriad isgoch/thermol.

6. Mae’r gwres sydd ddim yn mynd
allan o atmosffer y Ddaear yn
cadw’r blaned yn gynhesach nag y
byddai heb yr atmosffer, sy’n gallu
arwain at gynhesu byd-eang.

Nwyon tŷ gwydr: carbon deuocsid, anwedd dŵr, methan ac CFCau. 

Mae lefelau’r CO2 yn yr atmosffer yn cynyddu oherwydd?  

1. Llosgi tanwyddau ffosil.

2. Torri coedwigoedd mawr am y pren ac i gael mwy o dir ffermio.

Ffibrau Optegol. Caiff y signal ei anfon gyda golau isgoch
oherwydd mae’n gallu teithio’n bellach yn y cebl na golau gweladwy. 
Caiff y ceblau hyn eu gosod rhwng y cyfandiroedd. Mae’r signalau’n 
teithio ar 200,000,000 (2x108) m/s ac yn gallu cludo mwy o wybodaeth 
(1.5 miliwn o alwadau ffôn drwy un cebl). 

Manteision ffibr optegol dros geblau copr traddodiadol yw 

1.Mae angen llai o gyfnerthwyr i gynyddu cryfder y signal.

2. Anoddach bygio (clustfeinio ar) y signal.

3. Maen nhw’n pwyso llai.

4. Defnyddio llai o egni.

5. Dim ymyriant o geblau cyfagos.

Yr effaith tŷ gwydr. (haen uwch yn unig)

Cymharu ffyrdd o gyfathrebu.
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Caiff y ceblau hyn eu gosod rhwng y cyfandiroedd. Mae’r signalau’n 
teithio ar 200,000,000 (2x108) m/s ac yn gallu cludo mwy o wybodaeth 
(1.5 miliwn o alwadau ffôn drwy un cebl). 
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1.Mae angen llai o gyfnerthwyr i gynyddu cryfder y signal.

2. Anoddach bygio (clustfeinio ar) y signal.

3. Maen nhw’n pwyso llai.
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Cymharu ffyrdd o gyfathrebu.

Lloerennau. 

Mae angen i loerennau cyfathrebu fod mewn orbit 
geocydamseredig (ar uchder o 36,000) oherwydd mae angen i’r 
lloeren fod uwchben pwynt penodol ar y Ddaear fel nad oes rhaid i 
ni symud y dysgl lloeren (e.e. dysgl Sky).  
Maen nhw’n defnyddio pelydriad microdon i anfon signalau i’r 
lloeren  

Diffiniad o orbit geocydamseredig: mae’r lloeren yn aros uwchben yr un pwynt ar arwyneb y 
Ddaear (uwchben y cyhydedd) ac yn cymryd 24 awr i gwblhau orbit (sydd yr un faint â chyfnod 
cylchdro’r Ddaear).  

I anfon signal o C i P, rhaid i’r signal deithio o C i’r lloeren ac yna’n ôl i P. I anfon signal dros 
bellter mwy, gallwn ni ddefnyddio mwy nag 1 lloeren.  

Mae ffibrau optegol yn achosi llai o oediad amser ac nid yw’r tywydd yn effeithio arnyn nhw. 

Dull 1, lloeren: Os yw’r pellter o arwyneb y Ddaear i bob lloeren yn 3.6 x 107 m, beth 
yw cyfanswm y pellter mae’n rhaid i’r microdonnau ei deithio i fynd o Gymru i’r Eidal? 

Cyfanswm pellter (i fyny ac i lawr unwaith) = 2 x 3.6 x 107    = 7.2 x 107 m 

Mae microdonnau’n donnau electromagnetig felly maen nhw’n teithio ar 3 x108 m/s. 

Amser = pellter  =    7.2 x 107     =   0.24 s 
 buanedd  3 x108 

Dull 2, ffibrau optegol: Mae’r pellter o Gymru i’r Eidal tua 2000 km = 2 x 106 m.  
Mae tonnau isgoch yn teithio ar tua 70% o fuanedd golau mewn ffibr optegol. Beth 
yw buanedd tonnau isgoch mewn ffibr optegol?     

 70% o 3 x108    =    70  x  3 x108     = 2.1 x108 m 
     100 

  Amser = pellter  =    2 x 106 =     0.0095 s 
 buanedd  2.1 x108 

Felly mae llai o oediad amser gyda’r ffibr optegol (er y bydd angen cyfnerthu’r signal, sy’n gallu 
cynyddu amser yr oediad).  

Oediad amser:  Mae’n bosibl cyfrifo’r oediad amser wrth anfon gwybodaeth.
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Mae eich ffôn yn chwilio drwy’r amser am y 
signal cryfaf. Os nad oes signal, mae “dim 
rhwydwaith” yn ymddangos.  

Mae’r MTSO (gorsaf cyfnewid ffonau 
symudol) yn dilyn eich symudiadau drwy’r 
amser.  

Pan fydd ffrind yn ffonio, mae’r MTSO yn 
chwilio i weld pa fast i’w ddefnyddio.  

Os symudwch chi oddi wrth y mast, bydd yr 
MTSO yn chwilio am fast newydd. 

Pa ddull cyfathrebu yw’r gorau? Mae nifer 
o ffactorau i’w hystyried: cost sefydlu,
cynnal a chadw, oediad amser a lled band. 

Peryglon ffonau symudol. 

Nid yw’r dystiolaeth yn glir iawn am beryglon ffonau 
symudol.  Mae angen i astudiaethau gwyddonol gasglu 
sampl mawr a bod yn atgynyrchadwy (gwyddonwyr eraill 
yn cael canlyniadau tebyg) er mwyn i’r data/y wybodaeth 
fod yn ddibynadwy. 

Gallwch chi leihau’r risg drwy wneud y canlynol: 

 Cadw galwadau ffôn mor fyr â phosibl.

 Defnyddio dyfeisiau heb ddwylo.

 Defnyddio’r ffôn y tu allan fel nad oes rhaid i’r signal fod mor gryf.

Bydd cwestiynau am y peryglon yn gofyn i chi ddarllen darn o destun a roddir (darllen a deall). 

Ffonau symudol: Mae ffonau symudol yn gweithio drwy gyfathrebu â’r mast ffôn 
agosaf, ac yna’r orsaf
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Ïoneiddio:- mae gan rai gronynnau a thonnau electromagnetig (pelydriad yw’r ddau) ddigon o 
egni i rwygo electronau oddi wrth atomau a moleciwlau. Caiff ïonau eu ffurfio sy’n gallu 
rhyngweithio â chelloedd yn y corff a niweidio DNA/celloedd. Mae’r niwed hwn yn gallu arwain 
at ffurfio canser. 

Mae pelydriad ïoneiddio yn cynnwys: alffa, beta, gama, pelydrau-x ac uwchfioled. 

Pelydriad sydd ddim yn ïoneiddio: golau gweladwy, isgoch, microdon a thonnau radio. 

Dadfeiliad ymbelydrol: 

Mae rhai atomau’n ansefydlog ac rydym ni’n dweud eu bod nhw’n 
ymbelydrol. Maen nhw’n ceisio sefydlogi drwy allyrru ymbelydredd 
alffa, beta neu gama. Mae proses dadfeiliad ymbelydrol atomau’n 
digwydd ar hap ac yn ddigymell. Does dim ffordd o ddweud pryd y 
bydd atom yn dadfeilio mewn defnydd ymbelydrol, na pha un fydd yn 
dadfeilio.  

Gallwn ni ddefnyddio rhifydd Geiger i fesur y pelydriad 
ïoneiddio. I gael gwell cywirdeb wrth fesur dadfeiliad 
ymbelydrol, rhaid i ni wneud 2 beth:  

1. Ailadrodd yr arbrawf a chyfrifo’r cyfartaledd.

2.Cynnal yr arbrawf dros gyfnod hirach.

Pelydriad ïoneiddio.
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Y 3 math o allyriadau ymbelydrol o niwclews. 

Pelydriad cefndir: mae pelydriad cefndir o’n cwmpas ni ym mhobman wrth i atomau ymbelydrol 

allyrru ymbelydredd alffa, beta a gama. Mae’r rhan fwyaf o’r pelydriad cefndir yn dod o 

ffynonellau naturiol. Mae’r siart cylch yn dangos ffynonellau pelydriad cefndir. 

Ffynonellau naturiol: Radon, 
Pelydriad cosmig (o’r gofod), 
radon, creigiau, bwyd ac 
adeiladau.  

Ffynonellau artiffisial: diwydiant 
meddygol a niwclear. 

Priodweddau Alffa Beta Gama 

Symbol 

α β γ 
Beth ydyw? Niwclews 

heliwm (2 
broton a 2 niwtron). 

Electron sy’n symud 
yn gyflym. Ton electromagnetig â 

llawer o egni. 

Gwefr +2 -1 0 

Buanedd 10% o fuanedd golau. 50% o fuanedd golau. Buanedd golau. 

Beth sy’n gallu 
ei stopio? 

Dalen denau o bapur 
neu rai cm o aer. 

Rhai mm o alwminiwm neu 
rai metrau o aer. 

Llawer cm o blwm neu 
goncrit trwchus iawn. 

Pŵer 
ïoneiddio. 

Uchel iawn – mwyaf 
niweidiol y tu mewn 

i’r corff. 
Canolig 

Isel (o’i gymharu ag alffa 
a beta). Pasio drwy’r 

corff yn rhwydd. 

Ymbelydredd alffa, beta a gama.

Pelydriad cefndir.
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Pelydriad cefndir.

Os yw’r cyfrif cefndir yn 30 cyfrif y munud (30 cyfrif/munud) a’n bod ni’n mesur actifedd 
ffynhonnell ymbelydrol, rhaid i ni dynnu y gyfradd cyfrif cefndir. Felly, os ydym ni’n mesur bod 
y gyfradd cyfrif yn 150 cyfrif/munud, beth yw’r gyfradd cyfrif o’r ffynhonnell ymbelydredd? 

  Pelydriad o’r ffynhonnell =    150      -      30      =    120   

     (cyfanswm)   (cefndir)     (pelydriad o’r cefndir) 

Cwestiwn enghreifftiol: gwneir arbrawf i bennu’r math o
ymbelydredd sy’n cael ei allyrru gan ddefnydd ymbelydrol. Caiff 
defnyddiau amrywiol eu gosod rhwng y tiwb Geiger a’r defnydd 
ymbelydrol. Caiff y wybodaeth ganlynol ei chofnodi am y defnydd 
ymbelydrol.  Nid yw’r gyfradd cyfrif wedi’i chywiro am belydriad 
cefndir.  

Cwestiwn: nodwch pa fath o ymbelydredd sy’n cael ei allyrru gan y defnydd ymbelydrol, a faint o bob 

math sydd.  

Pwynt 1af: mae’r cyfrif yn gostwng o 250 i 50 drwy bapur. Mae hyn yn dangos bod ymbelydredd 
alffa’n bresennol. Cyfradd cyfrif alffa = 250 – 50 = 200 cyfrif/s. 

2il bwynt: nid yw rhoi alwminiwm o flaen y canfodydd yn cael dim effaith felly does dim beta yn 

bresennol. 

3ydd pwynt: mae’r plwm yn lleihau’r cyfrif/s felly rhaid bod ymbelydredd gama yn bresennol. 
Cyfradd cyfrif gama = 50 – 0.5 = 49.5 cyfrif/s. 

4ydd pwynt: Rhaid mai’r cyfrif cefndir yw 0.5 cyfrif/s. Dylai 20cm o blwm atal (bron) yr holl 
ymbelydredd gama.  

 Crynodeb:  alffa = 200 cyfrif/s, beta = 0 cyfrif/s,  gama = 49.5 cyfrif/s,  cefndir = 0.5 cyfrif/s 

Cyfrif heb ddim 

defnydd o flaen y 

ffynhonnell. (cyfrif/s) 

Cyfrif gyda phapur o 

flaen y canfodydd. 

(cyfrif/s) 

Cyfrif gyda dalen 

alwminiwm o flaen y 

canfodydd. (cyfrif/s) 

Cyfrif gyda thrwch 

20cm o blwm o flaen y 

canfodydd. (cyfrif/s) 

250 50 50 0.5 

Cywiro am belydriad cefndir 
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Y mannau tywyll ar y map yw’r 

mannau â lefelau uwch o nwy 

radon. Mae nwy radon yn mynd 

i’ch cartref drwy’r 

bylchau/craciau yn y llawr. 

Caiff nwy radon ei ffurfio wrth i wraniwm mewn creigiau folcanig fel gwenithfaen ddadfeilio’n 

ymbelydrol i ffurfio radiwm sydd yna’n dadfeilio i nwy radon. Mae lefelau uchel o nwy radon yn gallu 

arwain at ganser yr ysgyfaint. 

Mae’r nwy radon yn allyrrydd alffa sef y math gwaethaf 

oherwydd hwnnw yw’r ïoneiddiwr mwyaf pwerus ac mae’n 

achosi’r niwed mwyaf drwy fynd i 

mewn i’r corff.  

Os yw lefel y radon dros 200 Bq/m3, (1 Becquerel yw 

dadfeiliad bob eiliad) dylech chi gymryd camau i leihau 

lefelau’r radon yn eich cartref: 

1. Gwella awyru drwy agor ffenestri.

2. Gosod briciau aer i wella’r awyru o dan y lloriau.

3. Gosod gwyntyll i echdynnu nwy radon o swmp o dan y tŷ.

Nwy Radon.
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Y mannau tywyll ar y map yw’r 

mannau â lefelau uwch o nwy 

radon. Mae nwy radon yn mynd 

i’ch cartref drwy’r 

bylchau/craciau yn y llawr. 

Caiff nwy radon ei ffurfio wrth i wraniwm mewn creigiau folcanig fel gwenithfaen ddadfeilio’n 

ymbelydrol i ffurfio radiwm sydd yna’n dadfeilio i nwy radon. Mae lefelau uchel o nwy radon yn gallu 

arwain at ganser yr ysgyfaint. 

Mae’r nwy radon yn allyrrydd alffa sef y math gwaethaf 

oherwydd hwnnw yw’r ïoneiddiwr mwyaf pwerus ac mae’n 

achosi’r niwed mwyaf drwy fynd i 

mewn i’r corff.  

Os yw lefel y radon dros 200 Bq/m3, (1 Becquerel yw 

dadfeiliad bob eiliad) dylech chi gymryd camau i leihau 

lefelau’r radon yn eich cartref: 

1. Gwella awyru drwy agor ffenestri.

2. Gosod briciau aer i wella’r awyru o dan y lloriau.

3. Gosod gwyntyll i echdynnu nwy radon o swmp o dan y tŷ.

Nwy Radon.

Mesur dos yr ymbelydredd sy’n cael ei dderbyn: 

Y mwyaf o ymbelydredd a gewch chi, y mwyaf fydd eich risg o ddatblygu canser. Mae 
gwyddonwyr yn gallu mesur y dos mewn unedau sievert (Sv). Mae un sievert yn ddos mawr felly 
maen nhw’n defnyddio milisievert (mSv).  

Yr uchaf yw’r dos, y mwyaf o niwed sydd wedi’i wneud. Mae 

maint y dos yn dibynnu ar ddau beth: 

1. Y math o ymbelydredd (alffa, beta neu gama)

2. Faint o ymbelydredd a aeth i’r corff.

Y dos cyfartalog y mae pobl yn ei gael ledled y byd yw 2.4 
milisievert (0.0024Sv) y flwyddyn.  Mae rhai mannau yng Nghernyw’n cael dosiau o 7.8 mSv.  

Nid yw’r dystiolaeth wyddonol sydd ar gael yn dynodi unrhyw risg o ganser neu effeithiau tymor 
byr o gael dosiau is na 100 mSv y flwyddyn. Ar lefelau isel, mae’n ymddangos bod 
mecanweithiau atgyweirio naturiol y corff yn ddigonol i atgyweirio niwed yr ymbelydredd i 
gelloedd yn fuan ar ôl iddo ddigwydd. 

 

Mae pedair ffordd o ddiogelu pobl rhag ffynonellau ymbelydredd hysbys: 
1. Cyfyngu’r amser. Yn  y gweithle, caiff y dos ei leihau

drwy gyfyngu ar yr amser y bydd pobl mewn cysylltiad
â’r ymbelydredd.

2. Pellter. Mae arddwysedd ymbelydredd yn lleihau gyda
phellter o’r ffynhonnell.

3. Amddiffyniad. Mae rhwystrau plwm, concrit neu ddŵr
yn diogelu pobl rhag lefelau uchel o ymbelydredd
treiddiol fel pelydrau gama. Felly, yn aml caiff
defnyddiau ymbelydrol iawn eu storio neu eu trin dan
ddŵr, neu â rheolyddion pell mewn ystafelloedd wedi’u
hadeiladu o goncrit trwchus neu wedi’u leinio â phlwm.

4. Cyfyngiant. Caiff defnyddiau ymbelydrol iawn eu
cyfyngu a’u cadw allan o’r gweithle a’r amgylchedd. Mae
adweithyddion niwclear yn gweithredu mewn systemau
caeedig gyda llawer o rwystrau sy’n dal y defnyddiau
ymbelydrol yn ddiogel.

Dos ymbelydredd. 

Diogelu rhag ymbelydredd
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Caiff gwastraff niwclear ei gynhyrchu gan 
y diwydiant niwclear mewn atomfeydd a 
meddygaeth niwclear. Mae’n anodd iawn 
cael gwared â gwastraff niwclear a’i 
wneud yn ddiogel. 
Dim ond amser sy’n gallu lleihau’r 
ymbelydredd sy’n cael ei allyrru oherwydd 
maen nhw’n gallu aros yn ymbelydrol am 
gyfnod hir (miloedd o flynyddoedd gyda 
rhai defnyddiau). Mae’n gostus iawn 
prosesu, storio a gwarchod y gwastraff 
niwclear. 
Atomfeydd sy’n cynhyrchu’r mwyafrif 
mawr o’r gwastraff niwclear. Oherwydd yr 
ymbelydredd sy’n cael ei allyrru, mae’r gwastraff yn boeth iawn felly rhaid ei oeri. Yna, caiff ei 
droi’n wydr fel nad yw’n gallu llifo. Caiff y gwastraff ei roi mewn drymiau dur ac yna’i selio 
mewn concrit. Un syniad posibl i’w storio yw yn ddwfn dan ddaear. Rhaid bod yn ofalus nad 
yw’r gwastraff yn llygru’r ffynhonnell ddŵr leol os yw’n gollwng.  

Storio Gwastraff Niwclear
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Caiff gwastraff niwclear ei gynhyrchu gan 
y diwydiant niwclear mewn atomfeydd a 
meddygaeth niwclear. Mae’n anodd iawn 
cael gwared â gwastraff niwclear a’i 
wneud yn ddiogel. 
Dim ond amser sy’n gallu lleihau’r 
ymbelydredd sy’n cael ei allyrru oherwydd 
maen nhw’n gallu aros yn ymbelydrol am 
gyfnod hir (miloedd o flynyddoedd gyda 
rhai defnyddiau). Mae’n gostus iawn 
prosesu, storio a gwarchod y gwastraff 
niwclear. 
Atomfeydd sy’n cynhyrchu’r mwyafrif 
mawr o’r gwastraff niwclear. Oherwydd yr 
ymbelydredd sy’n cael ei allyrru, mae’r gwastraff yn boeth iawn felly rhaid ei oeri. Yna, caiff ei 
droi’n wydr fel nad yw’n gallu llifo. Caiff y gwastraff ei roi mewn drymiau dur ac yna’i selio 
mewn concrit. Un syniad posibl i’w storio yw yn ddwfn dan ddaear. Rhaid bod yn ofalus nad 
yw’r gwastraff yn llygru’r ffynhonnell ddŵr leol os yw’n gollwng.  

Storio Gwastraff Niwclear
Uned 4 :  

Cysawd yr haul a’i le yn y Bydysawd

Mae’r planedau yn y llun uchod wrth raddfa o ran eu maint, ond yn bell o fod wrth 
raddfa o ran eu pellter o’r Haul. 
(Ar y raddfa hon, dylai fod y Ddaear tua 15 metr oddi wrth yr Haul!!) 

 X 100 

 X 3000 

 X 40,000 

 X 10,000 

 X 200 

 X 1000 

Y Ddaear – ein cartref! 
Diamedr = 12,800 km. 
Y gwrthrych agosaf atom ni yn y gofod yw’r 
Lleuad. (Mae tua 30 o ddiamedrau’r Ddaear 
i ffwrdd). 

Ein seren – yr Haul. Mae pob gwrthrych yng 
nghysawd yr haul mewn orbit o gwmpas yr 
Haul. 
Mae tua 100 gwaith mor fawr â’r Ddaear. 

Cysawd yr haul.  
Mae’r llun ar frig y dudalen yn dangos beth 
sydd ynddo. 

Y tu allan i gysawd yr haul, mae llawer o 
ofod gwag. Mae’r sêr agosaf tua 4 blwyddyn 
golau i ffwrdd, ac mae tua’r un pellter 
rhyngddyn nhw i gyd o fewn yr alaeth. 

Yr enw ar glwstwr o sêr yw galaeth. Enw 
ein galaeth yw’r ‘Llwybr Llaethog’. Mae 
ei lled oddeutu 90,000 blwyddyn golau. 

Mae’r llun (), wedi’i dynnu â thelesgop 
Hubble, yn dangos ‘clwstwr’ mawr o 
alaethau! 

Mae’r bydysawd yn cynnwys biliynau o 
alaethau. Enw’r patrymau fel llinynnau yn 
y llun yw ‘ffilamentau’ – clystyrau enfawr o 
filiynau o alaethau! 

http://htwins.net/scale2 
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Llwch a nwy, naill ai yn 
atmosffer seren neu mewn 
cymylau mawr yn y gofod 

(nifylau). 

Sbectra

Gwell dyfais i ‘hollti’ golau yw ‘gratin diffreithiant’. Mae arwyneb CD 
neu DVD yn gweithio fel gratin diffreithiant – efallai eich bod chi wedi 
sylwi ar effaith enfys wrth edrych arnyn nhw ? 

Os oes angen i chi ddadansoddi golau o sêr neu alaethau, 
bydd angen sbectromedr arnoch chi. Mae hwn yn cynnwys 
gratin diffreithiant sy’n hollti’r holl donfeddi gwahanol mewn 
ffordd fanwl iawn.  

Pasiodd Syr Isaac Newton olau 
‘gwyn’ drwy brism gwydr bach, a 
gwelodd fod golau gwyn mewn 

gwirionedd yn gymysgedd o’r holl 
liwiau gwahanol, neu donfeddi, 

yn y sbectrwm gweladwy : 

Mae’r golau sy’n cael ei gynhyrchu gan seren yn 
cynnwys yr holl donfeddi (gweladwy). 

Mae’r llun isod yn dangos sbectrwm yr Haul fel y byddai’n edrych drwy 
sbectromedr. Pe bai mewn lliw, byddech chi’n gweld bod bron bob lliw (neu 
donfedd), ond, mae nifer o donfeddi ‘ar goll’ (llinellau du). Pam ? 

        Coch   Gwyrdd    Glas      Fioled 

R 
O 
Y 
G 
B 
I 
V 

Fodd bynnag, rhaid i’r golau hwn 
deithio drwy atmosffer y seren ac 
yna drwy’r gofod cyn cyrraedd ein 

telesgopau. 

Mae hyn yn golygu, os 
byddwn ni yna’n edrych ar y 
golau hwn drwy 
sbectromedr, fod llinellau 
tywyll i’w gweld lle mae 
tonfeddi ‘coll’. 

Mae’r llwch a’r nwy’n amsugno 
rhai o donfeddi/lliwiau y golau 
o’r seren.  
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bydd angen sbectromedr arnoch chi. Mae hwn yn cynnwys 
gratin diffreithiant sy’n hollti’r holl donfeddi gwahanol mewn 
ffordd fanwl iawn.  

Pasiodd Syr Isaac Newton olau 
‘gwyn’ drwy brism gwydr bach, a 
gwelodd fod golau gwyn mewn 

gwirionedd yn gymysgedd o’r holl 
liwiau gwahanol, neu donfeddi, 

yn y sbectrwm gweladwy : 

Mae’r golau sy’n cael ei gynhyrchu gan seren yn 
cynnwys yr holl donfeddi (gweladwy). 

Mae’r llun isod yn dangos sbectrwm yr Haul fel y byddai’n edrych drwy 
sbectromedr. Pe bai mewn lliw, byddech chi’n gweld bod bron bob lliw (neu 
donfedd), ond, mae nifer o donfeddi ‘ar goll’ (llinellau du). Pam ? 

        Coch   Gwyrdd    Glas      Fioled 

R 
O 
Y 
G 
B 
I 
V 

Fodd bynnag, rhaid i’r golau hwn 
deithio drwy atmosffer y seren ac 
yna drwy’r gofod cyn cyrraedd ein 

telesgopau. 

Mae hyn yn golygu, os 
byddwn ni yna’n edrych ar y 
golau hwn drwy 
sbectromedr, fod llinellau 
tywyll i’w gweld lle mae 
tonfeddi ‘coll’. 

Mae’r llwch a’r nwy’n amsugno 
rhai o donfeddi/lliwiau y golau 
o’r seren.  

Enw’r llinellau tywyll hyn yw llinellau amsugno. 

Dim ond set benodol o liwiau y mae pob elfen wahanol yn gallu ei hamsugno. Mae 
hyn yn golygu bod gan bob elfen ryw fath o ‘ôl bys unigryw’. Edrychwch ar y wefan 
hon: 

Mae gan bob elfen wahanol ei ‘ôl bys unigryw’ o linellau amsugno.  Gallwn ni 
ddweud pa gemegion/elfennau sy’n bresennol drwy astudio safleoedd y llinellau 
hyn yn sbectrwm seren yn ofalu. 
Mae gwyddonwyr wedi bod yn defnyddio’r dull hwn ers y 19eg ganrif i 
adnabod yr elfennau mewn sêr a chymylau nwy yn y gofod (nifylau). 

Pan ddechreuodd seryddwyr edrych ar y golau o sêr yn ein galaeth ni, gwelon nhw 
mai’r llinellau amsugno a oedd yn cael eu cynhyrchu amlaf oedd rhai Hydrogen a 
Heliwm (y 2 atom symlaf). 

Sbectra

http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html 

V    I   B       G   Y     O       R
Sbectrwm ein Haul ni 

Sbectrwm galaeth gyfagos 

Sbectrwm galaeth bell

Sbectrwm galaeth bell iawn

Y Syndod Mawr!! 
Wrth ddadansoddi golau o alaethau eraill, gwelwyd yr un llinellau amsugno ag o’r 
blaen (Hydrogen a Heliwm yn bennaf), ond roedden nhw i gyd wedi’u symyd tuag 
at ochr coch y sbectrwm h.y. rhuddiad! 

Aeth Edwin Hubble, seryddwr o America, ati i astudio’r effaith hon 
yn fanwl.  

Sylwodd : y pellaf yw’r galaeth, y mwyaf o ruddiad a welir. 

Sylweddolodd bod y bydysawd yn ehangu, fel yr oedd pobl wedi’i 
ragfynegi o’r blaen, a’i fod felly’n arfer bod yn llawer llai yn y 
gorffennol pell, a bod dechrau pendant iddo – y Glec Fawr! 

Edwin Hubble 
(1889-1953)
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Rhagfynegiad y Glec Fawr 

Mae damcaniaeth y Glec Fawr yn awgrymu bod ein Bydysawd wedi dechrau â 
ffrwydrad enfawr gan daflu egni (pelydrau gama) i bob cyfeiriad. Felly, 
dechreuodd y Bydysawd mewn cyflwr poeth a dwys iawn, ond mae wedi bod yn 
ehangu ac yn oeri ers hynny. 

Arweiniodd y syniad hwn o fydysawd sy’n ehangu at 
ragfynegiad pwysig: 

Dylai’r ‘fflach’ enfawr o olau ar ddechrau’r bydysawd 
fod yn weladwy hyd heddiw.  

Fodd bynnag, gan fod y bydysawd wedi bod yn ehangu ers biliynau o flynyddoedd, 
dylai’r golau hwn (pelydrau gama yn wreiddiol) ddangos rhuddiad enfawr. Dylai 
fod yn belydriad microdon erbyn hyn a dylai fod i’w weld ym mhobman o’n 
cwmpas. 

Yn 1964, daeth 2 wyddonydd, Penzias a Wilson, o 
hyd i’r pelydriad cefndir hwn, yn gwbl 
ddamweiniol. Heddiw, caiff ei alw’n CMBR neu 
belydriad Cefndir Microdonnau Cosmig. Cafodd y 
ddau ohonyn nhw wobr Nobel yn 1978 am eu 
gwaith, oherwydd mae hyn yn dystiolaeth gref 
iawn ac annibynnol o blaid y Glec Fawr! 

Y Glec Fawr!!

Y syniad yw, os yw’r Bydysawd wedi 
bod yn ehangu ers y Glec Fawr, 

mae’r tonnau golau sydd wedi bod 
yn teithio drwy’r Bydysawd wedi 
cael eu hymestyn. Os caiff tonnau 

golau eu hymestyn, bydd eu 
tonfeddi’n fwy, h.y. byddan nhw’n 

dangos rhuddiad. 

Sut mae’r ‘rhuddiad cosmolegol’ a welodd Hubble yn dangos 
bod y Bydysawd yn ehangu? 
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ddau ohonyn nhw wobr Nobel yn 1978 am eu 
gwaith, oherwydd mae hyn yn dystiolaeth gref 
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Y Glec Fawr!!

Y syniad yw, os yw’r Bydysawd wedi 
bod yn ehangu ers y Glec Fawr, 

mae’r tonnau golau sydd wedi bod 
yn teithio drwy’r Bydysawd wedi 
cael eu hymestyn. Os caiff tonnau 

golau eu hymestyn, bydd eu 
tonfeddi’n fwy, h.y. byddan nhw’n 
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Sut mae’r ‘rhuddiad cosmolegol’ a welodd Hubble yn dangos 
bod y Bydysawd yn ehangu?   Crynodeb 

  1af  - Cafodd damcaniaeth y Glec Fawr ei chynnig. 

  2il  - Dangosodd mesuriadau Edwin Hubble mai’r pellaf 
i ffwrdd yw galaeth, y mwyaf yw’r rhuddiad. 
Cafodd hyn ei alw’n RHUDDIAD COSMOLEGOL. 
Roedd y graff a welwyd  yn dystiolaeth gref 
bod y Bydysawd yn ehangu. 

  3ydd – Rhagfynegiad:– Dylai Rhuddiad Cosmolegol olygu bod y tonnau gama o’r glec 
fawr wedi symud i ran microdon y sbectrwm erbyn heddiw, ac y dylai 
gwyddonwyr allu gweld y pelydriad “cefndir” hwn sy’n weddill ers y Glec Fawr 
ym mhob cyfeiriad. 

  4ydd - Daeth Penzias a Wilson o hyd i’r Pelydriad Cefndir Microdonnau Cosmig. 
(CMBR) 

  5ed  – Roedd tonfedd a thymheredd y pelydriad microdon o’r glec fawr yn union yr un 
tymheredd a’i ragfynegwyd gan ddamcaniaeth y Glec Fawr. 

Damcaniaeth Tystiolaeth 

Mae’r bydysawd yn ehangu Rhuddiad cosmolegol – mae gan alaethau 
pellach ruddiad mwy 

Ffrwydrad mawr (y glec 
fawr) ar y dechrau. 

Pelydriad CMB yw effaith rhuddiad ar y  
pelydrau gama a gafodd eu cynhyrchu gan 

y Glec Fawr.  

X 

X 

X 

X 

Buanedd enciliol / Rhuddiad 

Pellter i ffwrdd 

Y Glec Fawr!!


