
Cydbwysedd Cyffredinol Gwrthrych Anhyblyg 

 1 

 

Cydbwysedd Cyffredinol Gwrthrych Anhyblyg 

 
 

 

Ar ôl gweithio drwy’r bennod hon, dylech allu 

 Llunio diagramau yn dangos grymoedd yn gweithredu ar wrthrychau anhyblyg gan 

gynnwys ffrithiant a grymoedd cyffwrdd normal. 

 Datrys problemau syml sy’n cynnwys gwrthrych anhyblyg mewn cydbwysedd dan 

sawl grym cymhlan. 

 

1 Amodau ar gyfer cydbwysedd 

Os yw gwrthrych anhyblyg mewn cydbwysedd dan weithred system o rymoedd 

cymhlan, yna mae’r grymoedd yn bodloni’r amodau canlynol:- 

(a) mae swm y grymoedd yn sero, 

(b) mae gan y grymoedd foment sero o amgylch unrhyw bwynt yn y system. 

Yn yr un modd, mae cyfanswm y moment clocwedd yn hafal i gyfanswm y moment 

gwrthglocwedd. 

Ar gyfer amod (a), mae’n aml yn fwy cyfleus i gydrannu’r holl rymoedd mewn dau 

gyfeiriad cydberpendicwlar.  Fel arfer, bydd y rhain yn llorweddol ac yn fertigol, 

neu’n baralel ac yn berpendicwlar i blân ar oledd.  Mae hyn yn rhoi dau hafaliad 

annibynnol i ni.  Ceir trydydd hafaliad annibynnol drwy gymryd momentau o amgylch 

pwynt cyfleus er mwyn cael gwared â chymaint â phosibl o’r gwerthoedd anhysbys 

nad oes arnom eu hangen.  Gellwch gael dau neu dri hafaliad drwy gymryd momentau 

o amgylch dau neu dri phwynt ond dylech gofio mai dim ond tri hafaliad annibynnol y 

gellwch eu cael. 

Mewn problemau sy’n ymwneud â ffrithiant, pan fo’r cydbwysedd ar fin cael ei dorri 

oherwydd llithro, mae’r ffrithiant wedi’i gyfyngu yn y pwynt cyffwrdd lle mae’r 

llithro’n debyg o ddigwydd.  Os nad yw’r gwrthrych ar fin symud, nid yw’r ffrithiant 

ar ei faint mwyaf posibl. 

Wrth ddatrys problemau, mae’n bwysig dehongli’r wybodaeth a roddir a llunio 

diagram clir.  Marciwch ar y diagram yr holl rymoedd sy’n gweithredu ar y gwrthrych 

a nodwch yn glir beth yw cyfeiriad y grymoedd hyn.  Weithiau nid yw’n hanfodol 

gwybod cyfeiriad grym penodol oherwydd bydd ateb negyddol yn y datrysiad yn 

dangos bod cyfeiriad y grym i’r gwrthwyneb i’r hyn a ddangosir yn y diagram. 
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Enghraifft 1 

Caiff drws llofft AB sydd â hyd 1m a màs 5 kg ei agor ar ongl 60º i’r llorwedd drwy 

ddefnyddio pwyslath BC.  Mae hyd BC yn 1 m a’i fàs yn 2 kg.  Darganfyddwch 

wthiad y pwyslath. 

 

Y cam cyntaf yw llunio diagram yn dangos yr holl rymoedd. 

T yw gwthiad y pwyslath. 

P yw’r grym cyffwrdd ar y colfach; mae ei gyfeiriad yn anhysbys.  Os cymerwn 

fomentau yn A, ni fydd P yn ymddangos yn yr hafaliad a dim ond un anhysbysyn T 

fydd gennym. 

Mae triongl ABC yn hafalochrog. 

Drwy gymryd momentau o amgylch A, mae 
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Ymarferion 1 

 

1.    Caiff rhoden unffurf AB sydd â màs 10 kg a hyd 2 m ei cholfachu’n rhydd i wal 

fertigol yn A.  Rhoddir grym P yn B ar ongl   i AB i gadw’r rhoden mewn 

cydbwysedd.  Pan fo’r rhoden mewn cydbwysedd, mae AB yn gwneud ongl   

uwchben y llorwedd.  Grymoedd X ac Y yw cydrannau llorweddol a fertigol yr 

adwaith ar y colfach.  Cyfrifwch faint P, X ac Y pan fo 

(a)  


0,90   

(b)  


0,45   

(c)  


60,30  . 

2.    Caiff rhoden unffurf AB sydd â màs 5 kg a hyd 4 m ei cholfachu’n rhydd i wal 

fertigol yn A.  Mae grym P a weithredir yn B ar ongl   i AB yn cadw’r rhoden 

mewn cydbwysedd.  Pan fo’r rhoden mewn cydbwysedd, mae AB yn gwneud 

ongl   uwchben y llorwedd. R yw’r adwaith ar y colfach sy’n gwneud ongl   

gyda’r wal.  Darganfyddwch faint grymoedd P a R a maint ongl   pan fo 

(a)  


0,60   
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(b)  


30,60   

(c)  


45,30   

3.   Mae pen isaf rhoden unffurf AB, sef A, sydd â màs 8 kg yn cyffwrdd llawr 

llorweddol garw.   yw’r cyfernod ffrithiant rhwng y rhoden a’r llawr.  Caiff 

llinyn ei roi ynghlwm wrth ben B ac mae’n cadw’r rhoden mewn cydbwysedd ar 

ongl   gyda’r llorwedd pan fo’r llinyn yn gwneud ongl  gyda’r rhoden.  

Cyfrifwch y tyniant yn y llinyn, yr adwaith normal a’r grym ffrithiannol yn A pan 

fo  (a)   90,30   

     (b)   60,45   

     (c)   30β,60  . 

4.    Caiff rhoden lorweddol unffurf AB, hyd 3 m a màs 20 kg, ei cholfachu’n rhydd i 

wal fertigol yn A.  Mae pen B ynghlwm gerfydd rhaff anestynadwy ysgafn sydd ar 

oledd ar ongl 30º i’r llorwedd i bwynt ar y wal uwchben A.  Caiff màs 30 kg ei 

hongian o B. Cyfrifwch y tyniant yn y rhaff. 

Mae’r rhaff yn torri pan fo’r tyniant yn fwy na 200g N.  Cyfrifwch y pellter 

mwyaf o A lle gellir rhoi màs ychwanegol o 135 kg ynghlwm wrth roden AB. 

5.    Caiff rhoden unffurf AB sydd â hyd 4 m a màs 5 kg ei cholfachu’n rhydd i wal 

fertigol yn A ac mae ganddi fàs o 8 kg yn hongian o ben B.  Caiff y rhoden ei 

chadw mewn safle llorweddol gan raff anestynadwy ysgafn CD ynghlwm wrth 

ganolbwynt C y rhoden a phwynt D ar y wal 1.5 m uwchben A.  Darganfyddwch 

y tyniant yn y rhaff a maint a chyfeiriad y grym ar y colfach. 

6.    Codir trawst metel unffurf trwm AB, sydd â hyd 4 m a màs 200 kg, ar dryc drwy 

ddefnyddio cadwyn sydd ynghlwm wrth ben B y trawst.  Mae pen A yn gorffwys 

ar lawr llorweddol garw.  Mae’r gadwyn yn pasio dros bwli C sydd wedi’i osod 

uwchben y tryc.  Mae’r trawst a’r gadwyn yn yr un plân fertigol.  Mae’r system 

mewn cydbwysedd pan fo’r trawst yn gwneud ongl o 25º gyda’r llawr a phan fo 

ongl ABC yn 135º.  Darganfyddwch 

(a)  y tyniant yn y gadwyn, 

(b)  maint a chyfeiriad yr adwaith rhwng y trawst a’r llawr. 

7.    Mae craidd disgyrchiant rhoden syth unffurf AB yn C.  Mae gan y rhoden fàs o 10 

kg.  Mae grym o 20g N yn gweithredu’n fertigol tuag i fyny ar y rhoden ym mhen 

B, gyda grym o 10g N yn gweithredu’n fertigol tuag i lawr ym mhen A, a chyda 

grymoedd llorweddol yn B a C fel bod rhoden AB mewn cydbwysedd ar oledd ar 

ongl 30º i’r llorwedd gyda phen B yn uwch na phen A.  Dangoswch fod maint y 

grymoedd llorweddol yn B a C yn hafal a darganfyddwch y maint hwn. 
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2 Problemau’n ymwneud ag ysgolion 

Mae’r problemau hyn yn ymwneud ag ysgol mewn cydbwysedd, gyda’i throed ar y 

llawr a’i thop yn gorffwys yn erbyn wal.  Gall y wal neu’r llawr fod yn arw neu’n llyfn 

ac nid oes yn rhaid i’r llawr fod yn llorweddol na’r wal yn fertigol. 

Pan fo ysgol yn gorffwys yn erbyn wyneb llyfn, dim ond adwaith normal a geir ar y 

pwynt cyffwrdd sy’n berpendicwlar i’r wyneb.  Pan fo’r wyneb yn arw, ceir hefyd rym 

ffrithiannol yn erbyn y mudiant. 

 

Enghraifft 2 

Mae ysgol, hyd 10m, yn gorffwys ar lawr llorweddol garw yn erbyn wal fertigol lefn 

ac mae ar oledd ar ongl   i’r llorwedd lle mae 
5

4
sin  . 15 kg yw màs yr ysgol ac 

mae ei chraidd màs 4m o’r pen isaf.  Mae dyn â màs 75 kg yn sefyll ar yr ysgol 8 m 

o’r pen isaf.  Darganfyddwch y grym ffrithiannol ar y llawr. 

Lluniwch ddiagram eglur yn dangos yr holl rymoedd. 

 

P a Q yw’r grymoedd cyffwrdd normal o’r wal a’r llawr.  F yw’r grym ffrithiannol ar 

ben isaf yr ysgol, mae’n gweithredu i’r chwith gan y bydd yr ysgol yn debyg o lithro 

i’r dde.  Er mwyn cael gwared â P a Q, rhaid cymryd momentau o amgylch X.  

                           ggF  cos415cos875sin10  

Drwy amnewid 
5

3
θcos,

5

4
θsin  , cawn 

                              1.485F  N 

485.1 N yw’r grym ffrithiannol. 

Gellid canfod gweddill y grym ar yr ysgol, pe bai angen, yn syml drwy gydrannu’n 

llorweddol ac yn fertigol. 

Drwy gydrannu’n llorweddol, cawn 

            0 FP  

                   P  =  485.1 N. 

 

 



Cydbwysedd Cyffredinol Gwrthrych Anhyblyg 

 5 

Drwy gydrannu’n fertigol, cawn 

  Q 01575  gg  

          Q  = 882 N 

Hefyd, er mwyn i gydbwysedd fod yn bosibl, ni all y cyfernod ffrithiant rhwng yr 

ysgol a’r llawr fod yn llai na 
Q

F
, sy’n hafal i 0.55. 

Weithiau, mae’n haws cymryd momentau o amgylch mwy nag un pwynt.  Cofiwch, 

fodd bynnag, mai dim ond tri hafaliad annibynnol a geir. 

 

Enghraifft 3 

Mae pen A rhoden unffurf AB sydd â hyd 2 m a màs 5 kg yn gorffwys ar lawr garw.  

Caiff ei gynnal ar 60º i’r llorwedd gan linyn sydd ynghlwm wrth ei ben uchaf B.  Ar y 

pwynt cydbwysedd, mae’r llinyn ar ongl sgwâr i AB.  Cyfrifwch y tyniant yn y llinyn, 

y ffrithiant a’r grymoedd normal yn A. 

 

Gadewch i’r tyniant yn y llinyn fod yn T N, y ffrithiant yn F N a’r adwaith normal yn 

A yn P N. 

Er mwyn cael gwared â P ac F, rhaid cymryd momentau o amgylch A. 

       60cos1560sin2  gT  

           gT
6

35
  N. 

Gellir canfod P ac F drwy gydrannu’n llorweddol ac yn fertigol.  Fel arall, gellir cael 

gwared â T a P drwy gymryd momentau o amgylch C. 

   F   2 sec 30º = 5g   1 cos 60º 

          gF
8

35
  N. 

Mae cymryd momentau o amgylch D yn dileu T a F. 

   P   2 sec 60º = 5g (sec 60º  1 cos 60º) 

          gP
8

35
 N. 
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Ymarferion 2 

 

1.    Mae ysgol unffurf sydd â màs 20 kg a hyd 2l m yn gorffwys mewn cydbwysedd 

cyfyngol gyda’i phen uchaf yn erbyn wal fertigol lefn a’i phen isaf ar lawr 

llorweddol garw.   yw’r cyfernod ffrithiant rhwng yr ysgol a’r llawr.  Mae’r 

ysgol ar oledd ar ongl 75º i’r llorwedd. 

Cyfrifwch yr adwaith normal ar y wal, yr adwaith normal a’r grym ffrithiannol ar 

y llawr, a gwerth  . 

 

2. Mae ysgol unffurf, màs m kg a hyd 2l m, yn gorffwys mewn cydbwysedd 

cyfyngol â’i phen uchaf yn erbyn wal fertigol arw a’i phen isaf yn erbyn llawr 

llorweddol garw. Y cyfernod ffrithiant rhwng yr ysgol a’r wal yw 
5

1
 a’r 

cyfernod ffrithiant rhwng yr ysgol a’r llawr yw 
3

1
. Mae’r ysgol yn ffurfio ongl 

  â’r llawr. Cyfrifwch yr adweithiau normal ar y wal a’r llawr yn nhermau m, g 

a  . 

 

3.    Mae ysgol unffurf, hyd 8 m a màs 30 kg, yn gorffwys gyda’i thop yn erbyn wal 

fertigol lefn a’i gwaelod ar dir garw 2 m oddi wrth y wal.  Darganfyddwch y 

grym normal a’r grym ffrithiannol ar waelod yr ysgol. 

 

4.   Mae gwaelod ysgol unffurf 30 kg ar lawr llorweddol garw gyda’i thop yn gorffwys 

yn erbyn wal fertigol lefn.  Mae’r ysgol mewn cydbwysedd cyfyngol ac yn 

gwneud ongl o 60º gyda’r llorwedd.  Darganfyddwch y cyfernod ffrithiant. 

Os yw dyn â màs 60 kg yn sefyll dri chwarter ffordd i fyny’r ysgol, 

darganfyddwch y grym llorweddol lleiaf sy’n rhaid ei weithredu ar waelod yr 

ysgol er mwyn ei chadw mewn cydbwysedd. 

 

5.    Mae un pen o ysgol unffurf sydd â phwysau W yn gorffwys ar wal arw, a’r pen 

arall yn gorffwys ar lawr llorweddol garw.  Pan fo’r ysgol mewn cydbwysedd 

cyfyngol, mae ar oledd ar ongl   i’r fertigol.   yw’r cyfernod ffrithiant rhwng yr 

ysgol a’r wal a '  yw’r cyfernod ffrithiant rhwng yr ysgol a’r llawr.   

Dangoswch fod 

  
'1

'2
tan




 . 

 

6.    Mae ysgol unffurf sydd â màs 50 kg yn gorffwys gyda’i phen uchaf yn cyffwrdd 

wal fertigol lefn a’i phen isaf yn cyffwrdd llawr llorweddol llyfn.  Mae’r ysgol yn 
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cael ei rhwystro rhag llithro gan fod grym llorweddol yn gweithredu arni drwy 

linyn anestynadwy sydd ynghlwm wrth ei phen isaf.  Os yw tyniant torri’r llinyn 

yn 12.5g N, cyfrifwch oledd mwyaf posibl yr ysgol i’r llorwedd. 

 

7.   Mae ysgol unffurf â màs 8 kg yn gorffwys mewn cydbwysedd gyda’i gwaelod ar 

lawr llorweddol llyfn a’i thop yn erbyn wal fertigol lefn.  Mae gwaelod yr ysgol 1 

m oddi wrth y wal a thop yr ysgol 2 m oddi wrth y llawr.  Cedwir yr ysgol mewn 

cydbwysedd drwy linyn anestynadwy ysgafn sydd ynghlwm wrth waelod yr ysgol 

a phwynt ar y wal, yn fertigol o dan dop yr ysgol ac 1m uwchben y llawr.  

Darganfyddwch y tyniant yn y llinyn. 

 

8.   Mae ysgol unffurf yn gorffwys mewn cydbwysedd cyfyngol gyda’i thop yn erbyn 

wal fertigol lefn a’i gwaelod ar lawr llorweddol garw.   yw’r cyfernod ffrithiant 

rhwng yr ysgol a’r llawr.  Mae’r ysgol yn gwneud ongl o   gyda’r llawr.  

Dangoswch fod 



2

1
tan . 
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ATEBION I’R YMARFERION 

 

Ymarferion 1 

1. (a) 5g N,   0, 5g N,     (b) 25g N,     5g N, 5g N 

  (c) 5g N,   
2

35g
 N, 

2

25g
 N 

2. (a) 
3

5g
 N,      

3

5g
 N, 30º,    (b) 

2

5g
 N,     

2

35g
 N,     30º 

  (c) 210g  N, 92.14 N,    113º 

3. (a) 32g  N,   11 g, 3g N    (b)  
3

8g
 N,       71.6 N,  28.4 N 

  (c)  4g N,    10g N,     32g  N 

4. 80g N,     
3

1
1  m 

5. 35g N,     431.6 N, 51º i’r fertigol 

6. (a) 890 N,      61º i’r llorwedd,    (b) 1256 N 

7. 320g  N 

 

Ymarferion 2 

1. 26.26 N, 196 N,  26.26 N, 0.134. 

2. 
θcos2sin10

θcos5



mg
, 

θsin2θcos6

θcos3



mg
 

3. 30g N,     35g  N 

4. 
32

1
,     15g  N 

6. 2tan 1  

7. 22g  N 

 


