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23 Cylchedau trydanol

Mae’r bennod hon yn ymchwilio i’r berthynas rhwng cerrynt, gwahaniaeth 
potensial (neu foltedd) a gwrthiant. Mae’n dangos y berthynas rhwng folteddau 
a cheryntau mewn cylchedau cyfres a pharalel, a sut i gyfrifo cyfanswm y 
gwrthiant mewn cylched. Mae’n edrych ar gysyniad pŵer trydanol fel yr egni 
sy’n cael ei drosglwyddo am bob uned amser ac mae’n cyflwyno’r hafaliadau ar 
gyfer cyfrifo’r pŵer y mae dyfais yn ei drosglwyddo.

Symbolau cylched cyffredin
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Ffigur 23.1 Symbolau cylched cyffredin.

Cerrynt
Mae’r cerrynt sy’n llifo drwy gydrannau trydanol mewn cylched yn cael 
ei fesur mewn amperau (neu amps), A, gan ddefnyddio amedr wedi’i 
gysylltu mewn cyfres â’r cydrannau.

Cylchedau cyfres
Gyda chydrannau sydd wedi’u cysylltu mewn cyfres, mae’r cerrynt yr 
un peth ar unrhyw bwynt yn y gylched. Mae hyn yn golygu bod yr un 
cerrynt yn llifo drwy bob cydran mewn cylched gyfres. Yn Ffigur 23.2, 
bydd yr amedr yn A yn dangos yr un peth ag amedr sydd wedi’i gysylltu 
â’r gylched yn B neu C.

Cylchedau paralel
Pan mae cydrannau wedi’u cysylltu mewn paralel, mae’r cerrynt yn 
ymrannu pan mae’n cyrraedd cysylltle yn y gylched. Does dim cerrynt 
yn cael ei golli mewn cysylltle, felly mae cyfanswm y cerrynt i mewn i’r 
cysylltle yn hafal i gyfanswm y cerrynt allan o’r cysylltle. Yn Ffigur 23.3, 
mae’r cerrynt yn P yn hafal i’r cerrynt yn Q adio’r cerrynt yn R; mae’r 
cerrynt yn X adio’r cerrynt yn Y yn hafal i’r cerrynt yn Z.

Pŵer yw’r egni sy’n cael ei 
drosglwyddo am bob uned 
amser.

ADOLYGU

ADOLYGU
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Ffigur 23.2 Cylched gyfres.
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Ffigur 23.3 Cylched baralel.
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Cyngor

Mewn cwestiynau sy’n ymwneud â diagramau cylched, mae angen i 
chi ‘ddarllen’ y diagram cyn ceisio ateb y cwestiwn. Nodwch yr holl 
gydrannau a phenderfynwch a yw’r cydrannau wedi’u trefnu mewn 
cyfres neu mewn paralel. Talwch sylw arbennig i unrhyw labeli wrth 
ymyl y cydrannau – maen nhw wedi cael eu rhoi yno am reswm!

Foltedd
Mae’r foltedd ar draws cydrannau mewn cylched yn cael ei fesur mewn 
foltiau gan ddefnyddio foltmedr. Mae foltmedrau bob amser wedi’u 
cysylltu mewn paralel ar draws cydrannau, fel yn Ffigur 23.4. Mewn 
cylchedau cyfres, mae’r folteddau’n adio i roi foltedd y cyf lenwad. Mewn 
cylchedau paralel, fel Ffigur 23.3, mae’r foltedd yr un fath ar draws pob 
bwlb. Bydd foltmedr wedi’i gysylltu rhwng Q ac Y yn dangos yr un 
foltedd ag un wedi’i gysylltu rhwng R ac X.

V

Ffigur 23.4 Mae’r foltmedr yn mesur y foltedd ar draws un bwlb.

Defnyddio cylchedau trydanol yn y cartref
Mae’r rhan fwyaf o gylchedau trydanol y prif gyf lenwad yn eich cartref 
wedi’u cysylltu mewn paralel. Mae hyn yn fanteisiol am sawl rheswm:
l Os bydd un gydran yn y gylched yn stopio gweithio, bydd pob un arall 

yn parhau i weithio’n iawn.
l Mae’r foltedd yr un fath ar gyfer pob cydran.
l Mae’n llawer haws cysylltu’r holl gylchedau â’i gilydd, ac ychwanegu 

cylchedau newydd.
l Mae’n hawdd cyfrifo cyfanswm y cerrynt sy’n cael ei dynnu gan 

rannau gwahanol o’r gylched (maen nhw i gyd yn adio at ei gilydd).
l Mae’n fwy diogel – mae’n bosibl diogelu pob rhan o’r gylched gyda’i 

ffiws neu ei thorrwr cylched ei hun ac mae’n bosibl ei rheoli gyda’i 
switsh ei hun.

ADOLYGU

ADOLYGU

Profi eich hun
1  Sut dylai amedr gael ei gysylltu â chylched er mwyn mesur cerrynt?
2  Mae cyflenwad pŵer yn cyflenwi 1.3 A i fwlb golau a 0.8 A i fodur bach trydan sydd wedi’i gysylltu 

mewn paralel â’r bwlb golau. Beth yw cyfanswm y cerrynt sy’n cael ei dynnu o’r cyflenwad pŵer?
3  Beth fyddai’r fantais o gysylltu 12 o oleuadau coeden Nadolig mewn paralel, yn hytrach na mewn 

cyfres?

Atebion ar y wefan

PROFI
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Ymchwilio i gerrynt a foltedd
Mae Ffigur 23.5 yn dangos gwrthydd newidiol sydd wedi’i gysylltu 
mewn cyfres â gwrthydd sefydlog. Mae’n bosibl newid gwrthiant y 
gwrthydd newidiol er mwyn amrywio’r cerrynt drwy’r gwrthydd 
sefydlog, a hefyd y foltedd sydd ar ei draws. Byddai’n bosibl gosod 
unrhyw gydran yn lle’r gwrthydd sefydlog, er enghraifft lamp 
ffilament, er mwyn ymchwilio i sut mae’r cerrynt a’r foltedd yn 
amrywio ar gyfer y gydran.

ADOLYGU

Perthnasoedd foltedd–cerrynt
Mae’r graffiau yn Ffigur 23.6 yn dangos y berthynas foltedd–cerrynt ar 
gyfer gwrthydd sefydlog a lamp ffilament.
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Ffigur 23.6 (a) Foltedd yn erbyn cerrynt ar gyfer gwrthydd sefydlog 
10 Ω a (b) lamp ffilament.

l Mewn gwrthyddion sefydlog (a gwifrau ar dymheredd cyson), mae’r 
foltedd a’r cerrynt mewn cyfrannedd â’i gilydd – bydd dyblu’r cerrynt 
yn dyblu’r foltedd. Mae’r graff yn llinol (llinell syth). Bydd gwrthiant 
mwy’n rhoi goledd mwy ar graff V–I.

l Mewn cydrannau fel lampiau ffilament, mae’r gwrthiant yn newid yn 
ôl y cerrynt. Mae gwrthiant lamp ffilament yn cynyddu gyda cherrynt, 
felly mae goledd y graff foltedd–cerrynt yn cynyddu.

l Yn yr arholiad, efallai byddwch chi’n gweld graffiau V–I (fel yn  
Ffigur 23.6) neu graffiau I–V, lle mae cerrynt yn cael ei blotio ar yr 
echelin-y a V ar yr echelin-x.

Mae cerrynt, foltedd a gwrthiant cydrannau trydanol ac electronig i gyd 
yn perthyn i’w gilydd. Cynhaliodd y ffisegydd Georg Ohm ymchwil i hyn 
ym 1827. Gallwn ni grynhoi ei ganfyddiadau drwy ddefnyddio’r hafaliad:

V

A

Ffigur 23.5 Mae’r gwrthydd 
newidiol yn rheoli’r cerrynt 
drwy wrthydd sefydlog, a hefyd 
y foltedd sydd ar ei draws.
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cerrynt, I  (amp) = 
foltedd, V  (foltiau)
gwrthiant, R  (ohm)

=I V
R

Gallwn ni ddefnyddio’r hafaliad hwn i gyfrifo unrhyw un o’r tri 
newidyn, ar yr amod ein bod ni’n gwybod y ddau arall.

Enghreifftiau

1  Mae foltedd o 12 V ar draws gwrthydd sefydlog 20 Ω (ohm). 
Cyfrifwch y cerrynt sy’n llifo drwyddo.

2  (Haen Uwch) Cyfrifwch wrthiant lamp ffilament sy’n gweithredu ar 
6 V gyda cherrynt o 0.3 A yn llifo drwyddi.

Atebion

1  = = =I V
R

12
20

0.6 A

2  =I V
R

 felly mae  = = =6
0.3

20 ΩR V
I

Thermistorau, deuodau a gwrthyddion  
golau-ddibynnol
Cydrannau tebyg i wrthyddion yw thermistorau, ond mae eu gwrthiant 
yn newid yn ôl y tymheredd. Mae’r rhan fwyaf o thermistorau’n lleihau 
eu gwrthiant gyda thymheredd – yr enw ar y rhain yw thermistorau 
cyfernod tymheredd negatif (ntc). Mae’n bosibl defnyddio thermistorau 
mewn cylchedau fel synwyryddion tymheredd trydanol.

Ystyr gwrthyddion golau-ddibynnol (LDRs) yw cydrannau sy’n newid eu 
gwrthiant, yn dibynnu ar arddwysedd y golau sy’n disgleirio arnyn nhw. 
Gallan nhw gael eu defnyddio fel synwyryddion golau mewn cylchedau 
trydanol. Mae’r rhan fwyaf o LDRs yn lleihau eu gwrthiant wrth i’r 
arddwysedd golau gynyddu.

Cydrannau trydanol sy’n rheoli cyfeiriad llif y cerrynt mewn cylched 
yw deuodau. Maen nhw’n gweithredu fel gatiau trydanol un-ffordd, gan 
ganiatáu i’r cerrynt lifo i un cyfeiriad yn unig drwy’r deuod. Mae Ffigur 
23.8 yn dangos sut gallech chi ddarganfod y graff nodweddion trydanol 
ar gyfer deuod, ynghyd ag enghraifft o nodwedd drydanol.

(a)

Ffigur 23.7 (a) Y symbol 
trydanol ar gyfer LDR. (b) 
Amrywiad y gwrthiant mewn 
LDR nodweddiadol gydag 
arddwysedd golau. (c) Diagram 
cylched drydanol sy’n dangos 
sut gall LDR gael ei ddefnyddio 
mewn cylched drydanol.

(b)

Arddwysedd golau
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Ffigur 23.8 (a) Cylched ar gyfer darganfod y graff I–V ar gyfer deuod a  
(b) y graff nodweddion trydanol (I–V) ar gyfer deuod.

(a)
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Cyfuno gwrthyddion mewn cyfres ac mewn 
paralel
Pan mae dau neu ragor o wrthyddion (neu gydrannau) yn cael eu cyfuno â’i 
gilydd mewn cylched gyfres (fel yn Ffigur 23.9), mae cyfanswm gwrthiant y 
gylched yn cynyddu ac mae’n cael ei gyfrifo drwy adio pob gwrthiant at ei 
gilydd gan ddefnyddio’r hafaliad:

R = R1 + R2

Mae cyfuno gwrthyddion mewn paralel yn lleihau gwrthiant cyffredinol 
y gylched. Mae Ffigur 23.10 yn dangos dau wrthydd, R

1
 a R

2
, wedi’u 

trefnu mewn paralel gyda batri.

Gallwn ni gyfrifo gwrthiant cyffredinol, R, cylched baralel drwy 
ddefnyddio’r hafaliad:

1 1 1 1
1 2 3R R R R

= + + + ...

Pŵer trydanol
Mae pŵer trydanol, P, yn dweud wrthyn ni ar ba gyfradd mae dyfais yn 
trosglwyddo egni trydanol a chaiff ei fesur mewn watiau, W. Gallwn ni 
ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r hafaliad:

P = VI

neu’r hafaliad:

P = I 2R

Enghreifftiau

1  Cyfrifwch bŵer lamp ffilament sy’n gweithredu ar foltedd o 12 V a 
cherrynt o 0.5 A.

2  Mae cerrynt o 0.8 A yn llifo drwy wrthydd sefydlog â gwrthiant o 25 Ω. 
Cyfrifwch bŵer y gwrthydd sefydlog.

Atebion
1  P = VI = 12 × 0.5 = 6 W
2  P = I 2R = 0.82 × 25 = 16 W

Profi eich hun
4  Mae’r graff V–I ar gyfer bwlb ffilament i’w weld yn Ffigur 23.6 (b). Brasluniwch y graff I–V ar gyfer 

y bwlb hwn, gydag I ar yr echelin-y a V ar yr echelin-x.
5  Cyfrifwch y cerrynt sy’n llifo drwy wrthydd 15 Ω sydd â foltedd o 3.0 V ar ei draws.
6  Cyfrifwch bŵer y gwrthydd yng Nghwestiwn 5.

Atebion ar y wefan

PROFI

R1 R2

Ffigur 23.9 Gwrthyddion 
mewn cyfres.

ADOLYGU

U

ADOLYGU

Cyngor

Yn aml, bydd cwestiwn 
arholiad yn rhoi hafaliad i 
chi, ond weithiau bydd gofyn 
i chi ddarganfod hafaliad 
addas o’r daflen fformiwlâu 
a fydd y tu mewn i glawr y 
papur arholiad. Ar bapur 
yr Haen Uwch, efallai bydd 
gofyn i chi hefyd ad-drefnu 
hafaliad, felly mae angen i 
chi ymarfer y sgìl hon.

U

Crynodeb
l  Mae Ffigur 23.1 yn dangos symbolau cyffredin 

cylched drydanol.
l  Mewn cylched gyfres, mae’r cerrynt yr un fath 

drwy’r gylched gyfan ac mae’r folteddau’n adio 
at ei gilydd i roi foltedd y prif gyflenwad.

➜

Ffigur 23.10 Gwrthyddion mewn 
paralel.

R2

R1
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l  Mewn cylchedau paralel, mae’r foltedd yr un 
fath ar draws pob cangen o’r gylched ac mae 
swm y ceryntau ym mhob cangen yn hafal i’r 
cerrynt yn y prif gyflenwad.

l  Rydyn ni’n defnyddio foltmedrau ac amedrau i 
fesur y foltedd ar draws cydrannau trydanol, a’r 
cerrynt drwyddyn nhw, mewn cylchedau trydanol.

l  Gallwn ni ddangos nodweddion foltedd a 
cherrynt cydran ar graff V–I neu ar graff I–V.

l  Yr hafaliad ar gyfer cerrynt I sy’n llifo drwy 
gydran, lle mae V yn cynrychioli’r foltedd ar 
draws cydran â gwrthiant R yw 

I V
R

=

l  Mae ychwanegu cydrannau mewn cyfres yn 
cynyddu cyfanswm y gwrthiant mewn cylched; 
mae ychwanegu cydrannau mewn paralel yn 
lleihau cyfanswm y gwrthiant mewn cylched.

l  Gallwn ni gyfrifo cyfanswm gwrthiant, R, dau 
wrthydd, R1 a R2, sydd wedi’u cysylltu mewn cyfres 
drwy ddefnyddio:

R = R1 + R2

l  Gallwn ni gyfrifo cyfanswm gwrthiant, R, dau 
wrthydd, R1 a R2, wedi’u cysylltu mewn paralel 
drwy ddefnyddio:

= +1 1 1
1 2R R R

l  Pŵer trydanol yw’r egni trydanol sy’n cael ei 
drosglwyddo am bob uned amser:

E = Pt
l  Gallwn ni gyfrifo pŵer trydanol gan ddefnyddio’r 

ddau hafaliad hyn:

P = VI

P = I 2R

U

U

Cwestiynau enghreifftiol
1   Mae Ffigur 23.11 yn dangos rhan o gylched oleuo prif gyflenwad sy’n cael ei hamddiffyn gan ffiws ym 

mlwch ffiwsiau y tŷ (uned defnyddiwr). Lampau yw A, B a C; switshis yw S1, S2 a S3

ffiwsiau

blwch ffiwsiau

A

S1

B

S2

C

S3

Ffigur 23.11

(a)  Copïwch a chwblhewch y brawddegau isod drwy ddewis y geiriau cywir o’r dewis yn y cromfachau.  [2]
  Os oes gormod o gerrynt yn cael ei dynnu gan y gylched oleuadau, bydd y ffiws yn ymdoddi. Mae 

hyn yn gwneud y gylched yn [gyflawn/anghyflawn] a bydd y lampau [ymlaen/i ffwrdd].
(b)  Mae’r ffiws yn y gylched hon yn gweithio’n iawn. Mae’n rhaid bod yna gylched gyflawn i lamp gynnau. 

(i)  Nodwch pa lamp(au) sy’n cynnau pan fydd S1 a S2 ar gau (ymlaen) a S3 ar agor (i ffwrdd).  [1]
(ii)  Nodwch pa lamp(au) sy’n cynnau pan fydd S3 ar gau (ymlaen) a S1 a S2 ar agor (i ffwrdd).  [1]

TGAU Ffiseg CBAC P2 Haen Sylfaenol Haf 2010 C9

2  Mae Ffigur 23.12 yn dangos rhan o gylched oleuo prif gyflenwad sy’n cael ei hamddiffyn gan ffiws ym 
mlwch ffiwsiau’r prif gyflenwad (uned defnyddiwr). Lampau yn y gylched yw A, B, C a D. Mae’r tabl yn 
rhoi gwybodaeth am bob lamp.

ffiwsiau

blwch ffiwsiau

X
BA C D

Ffigur 23.12

(a)  Pan mae’n gweithio’n normal, cyfrifwch faint o gerrynt sy’n llifo drwy’r ffiws yn X.  [1]
(b)  Ychwanegwch y canlynol at y diagram cylched:

(i)  switsh wedi’i labelu â S1 sy’n rheoli lamp A yn unig
(ii)  switsh wedi’i labelu â S2 sy’n rheoli lampau C a D yn unig.  [2]

TGAU Ffiseg CBAC P2 Haen Uwch Haf 2010 C4

Lamp Pwer (W) Cerrynt (A)

A 40 0.17

B 60 0.26

C 40 0.17

D 60 0.26

ˆ

➜
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