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UNED M2 

Mecaneg 2 
 

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sy'n ymhlyg yn 

Unedau C1, C2, C3, C4 a M1. 

 

Disgwylir hefyd i ymgeiswyr ddefnyddio technegau modelu mathemategol priodol a bod yn 

ymwybodol o dybiaethau modelu sylfaenol. 

 
 

Testunau Nodiadau 

 

1. Mudiant unionlin. 

 

 Ffurfio a datrys hafaliadau mudiant syml lle 

rhoddir cyflymder neu gyflymiad fel ffwythiant 

o amser. 

 

 

I gynnwys defnyddio 
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2. Dynameg gronyn. 

 

 Llinynnau a sbringiau ysgafn sy’n bodloni 

 Deddf Hooke. 

 

 Mudiant dan effaith grymoedd sy’n dibynnu ar 

amser. 

 

 Gwaith, egni a phðer. 

 

 

 Egni potensial disgyrchol, egni cinetig, egni 

elastig. 

 Cadwraeth egni. 

 Egwyddor gwaith-egni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrifo'r gwaith a wneir trwy ystyried y newid 

mewn egni. 

 

3. Mudiant dan effaith disgyrchiant mewn dau 

ddimensiwn. 

I gynnwys darganfod buanedd a chyfeiriad 

mudiant y taflegryn mewn unrhyw bwynt ar ei 

lwybr.  

Cyrhaeddiad llorweddol macsimwm taflegryn 

ar gyfer buanedd taflu penodol.  

Mewn cwestiynau arholiad, gellir disgwyl i 

ymgeiswyr olrhain ffurf gyffredinol y 

fformiwlâu ar gyfer y cyrhaeddiad, yr amser 

hedfan, yr uchder mwyaf a hafaliad y llwybr. 

Mewn cwestiynau lle nad oes gofyn i 

ymgeiswyr olrhain fformiwlâu, ni roddir 

credyd llawn os dyfynnir y fformiwlâu hyn. 

 

Ni fydd y cwestiynau’n cynnwys grymoedd 

gwrthiannol. 
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4. Fectorau mewn dau a thri dimensiwn. 

 

 Maint fector, fectorau uned, adio fectorau, 

 lluosiad sgalar. 

 Defnyddio’r fectorau uned i, j, k. 

 Lluoswm sgalar. 

 

 

 

 Differu ac integru fector sydd ar ffurf 

gydrannol, mewn perthynas â newidyn sgalar. 

 Mesurau fector gan gynnwys dadleoliad, 

cyflymder, cyflymiad, grym a momentwm. 

Gan gynnwys fectorau safle. 

 

Yr amod fel bod dau fector yn baralel. 

 

 

Yr amod fel bod dau fector yn berpendicwlar. 

Cymwysiadau gan gynnwys cyfrifo gwaith, 

egni, pðer a chydrannau. 

 

 

 

Cydeffeithiau mesurau fector. 

Cymwysiadau syml gan gynnwys mudiant 

cymharol dau wrthrych a darganfod y pellter 

lleiaf rhyngddynt. 

 

 

4. Mudiant mewn cylch. 

 

 

 

 

 

Mudiant mewn cylch llorweddol gyda buanedd 

onglog unffurf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mudiant mewn cylch fertigol. 

 

Buanedd onglog ! a’r defnydd o v = r!. 

 

Y cyflymiad rheiddiol ar gyfer mudiant mewn 

cylch yn y ffurf r! ² a v² . 

                                  r 

 

Problemau sy’n ymwneud â thraciau wedi’u 

bancio, gan gynnwys yr amod fel nad oes 

llithro i’r ochr. 

Y pendil conigol. 

Mudiant gronyn mewn cylch llorweddol pan 

fydd y gronyn 

(i)     â’i fudiant wedi’i gyfyngu gan ddau 

linyn, 

(ii)    wedi’i edafu ar un llinyn, 

(iii)   â’i fudiant wedi’i gyfyngu gan un llinyn  

         ac arwyneb llorweddol llyfn. 

 

I gynnwys darganfod y pwyntiau lle mae’r 

mudiant mewn cylch yn dod i ben (e.e. y 

gwrthrych yn gadael yr arwyneb neu’r llinyn 

yn llacio). 

Yr amod fel bod gronyn yn cwblhau cylchoedd 

fertigol cyflawn pan fydd 

(i)     ynghlwm wrth linyn ysgafn, 

(ii)    ynghlwm wrth roden anhyblyg ysgafn, 

(iii)   yn symud ar arwyneb mewnol sffêr. 

 

Nid oes angen ystyried cydran dangiadol y 

cyflymiad.  

 

 


