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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Yn ogystal â’r papur arholiad hwn, bydd angen:

•  llyfr ateb 12 tudalen;
•  Llyfryn Fformiwlâu;
•  cyfrifiannell.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Atebwch bob cwestiwn.

Cymerwch g fel 9.8 ms –2.

Rhaid dangos gwaith cyfrifo digonol er mwyn egluro’r dull mathemategol a ddefnyddir.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Rhoddir nifer y marciau mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Cofiwch fod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.
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1. Mae gwrthrych, màs 9 kg, yn cael ei daflu ar hyd trac llorweddol syth â buanedd cychwynnol 
20ms–1. Ar amser t s, mae’r gwrthrych yn dod dan effaith grym gwrthiannol, maint (0·2 + 0·03v) N,
lle mae v ms–1 yn dynodi ei fuanedd.

(a) Dangoswch fod v yn bodloni’r hafaliad differol
[3]

(b) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer t yn nhermau v. [5]

(c) Cyfrifwch, i’r eiliad agosaf, yr amser y mae’n cymryd i’r gwrthrych ddod i ddisymudedd.
[2]

2. Ar amser t = 0, mae gronyn P yn cael ei daflu o bwynt O fel ei fod yn symud mewn llinell syth â
Mudiant Harmonig Syml, canol O. Dwy eiliad yn ddiweddarach, mae P yn dod i ddisymudedd am
y tro cyntaf yn y pwynt A, lle mae OA = 24 cm.

(a) Darganfyddwch y buanedd taflu. [6]

(b) Mae’r pwynt B rhwng O ac A, ac mae OB = 15 cm. Darganfyddwch werth t pan fydd P yn B
am y trydydd tro. [4]

(c) Cyfrifwch fuanedd P pan fydd t = 1·5 s. [4]

(ch) Darganfyddwch fuanedd P pan fydd bellter 20 cm o O. [3]

3. Mae beiciwr, màs 65 kg, yn dechrau o ddisymudedd ac mae’n reidio’i feic, màs 10 kg, ar hyd
ffordd lorweddol syth. Mae’r beiciwr yn cynhyrchu grym cyson 180 N sy’n ei yrru ymlaen ac mae
ei fudiant yn dod dan effaith grym gwrthiannol newidiol, maint 3v 2 N, lle mae v ms–1 yn dynodi
buanedd y beic. Dangoswch fod v yn bodloni’r hafaliad differol

lle mae x yn dynodi’r pellter o ddechrau’r mudiant.  
Cyfrifwch fuanedd y beiciwr ar ôl iddo reidio pellter o 20 m. Rhowch eich ateb yn gywir i ddau le
degol. [10]

4. Mae dau sffêr P a Q, masau 5 kg a 3 kg yn ôl eu trefn, yn ddisymud ar fwrdd llyfn. Maent wedi’u
cysylltu â’i gilydd gan linyn ysgafn anestynadwy sydd i ddechrau yn llac. Mae Q yn derbyn ergyd,
maint 1·2 Ns, yn y cyfeiriad PQ.

(a) Darganfyddwch fuanedd Q wrth iddo ddechrau symud. [2]

(b) Darganfyddwch fuanedd P wrth iddo symud ar ôl i’r llinyn dynhau a darganfyddwch y
tensiwn ergydiol yn y llinyn. [6]

(c) Cyfrifwch y golled mewn egni wrth i’r llinyn dynhau. [4]
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5. Mae gronyn P, màs 2 kg, yn symud ar hyd yr echelin-x lorweddol. Ei fuanedd ar amser t s yw 
v ms–1. Mae’r gronyn yn symud dan effaith grym (156 – 52x) N, lle mae x yn dynodi cyfesuryn-x P,
ynghyd â grym gwrthiannol, maint 4v N. I ddechrau, mae’r gronyn P yn y tarddbwynt O a’i
gyflymder yw 3 ms–1. 

(a) Dangoswch fod x yn bodloni’r hafaliad differol

[2]

(b) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer x yn nhermau t a darganfyddwch werth x pan fydd t = 0·5.
[12]

6. Mae’r diagram yn dangos rhoden unffurf AB, màs 15 kg, â’i phen isaf A yn ddisymud ar lawr
llorweddol garw. Mae llinyn ynghlwm wrth ben B y rhoden ac mae’n gweithredu grym ar y rhoden
yn B yn y cyfeiriad sydd wedi’i ddangos yn y diagram. Mae’r rhoden mewn cydbwysedd pan fydd
wedi’i goleddu ar ongl 30° i’r llawr. Y cyfernod ffrithiant rhwng y rhoden a’r llawr yw µ.

Darganfyddwch y gwerth lleiaf posibl ar gyfer µ. [12]
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