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Croeso i’r Canllaw i’r Sêr 2013, sydd wedi ei lunio 
i’ch helpu i ddarganfod ffeithiau anhygoel am y 
gwrthrychau y gallwch eu gweld yn yr awyr yn y nos. 

Hyd yn oed os nad ydych wedi rhoi cynnig ar syllu ar 
y sêr o’r blaen, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i 
ddod o hyd i rai o’r gwrthrychau hyn yn ogystal â 
rhoi gwybodaeth cefndir defnyddiol i chi ynglŷn â’r 
hyn ydyn nhw.

Pan fyddwch yn barod i symud ymlaen  
i’r cam nesaf, mae mwy ar eich cyfer ar  
bbc.co.uk/stargazing, gan gynnwys canllawiau 
sain i ffurfafen y nos a gwybodaeth am sut i syllu ar 
y sêr ar eich ffôn deallus neu eich cyfrifiadur.

Felly ewch amdani! Mae rhyfeddodau dirifedi uwch 
eich pen. Mae’n hen bryd i chi edrych i fyny! 
Mwynhewch Syllu ar y Sêr!

CROESO I STARGAZING LIVE

Dara O BriainProfessor Brian Cox

Liz Bonnin Mark Thompson



I gael rhagor o wybodaeth am 
ddefnyddio cyfarpar ac apps 
seryddiaeth, ewch i  
bbc.co.uk/stargazing

Efallai yr hoffech fynd â’r eitemau canlynol gyda chi i’ch 
helpu i syllu ar y sêr:

■  Ysbienddrych/telesgop: i’ch helpu i weld y 
gwrthrychau yn ffurfafen y nos yn well, er y gallwch 
chi weld y rhan fwyaf o’r sêr yn y canllaw hwn hebddyn 
nhw.

■  Tortsh goch : er mwyn gallu darllen eich Canllaw i’r  
Sêr heb effeithio ar eich golwg yn y nos. Gallech 
addasu tortsh arferol drwy ddefnyddio seloffen coch 
neu ddefnyddio golau ôl beic.

■  Apps: mae llawer o apps ar gael i’w lawrlwytho am 
ddim i’ch dyfeisiadau symudol, sy’n defnyddio system 
leoli fyd-eang (GPS) mewnol i’ch helpu i lywio ffurfafen 
y nos.

■  Cwmpawd: er mwyn i chi wybod i ba gyfeiriad 
rydych yn wynebu. Fe ddangoswn ni i chi sut mae 
darganfod y gogledd, ond dewch â chwmpawd os 
ydych chi am dwyllo!

CYN I CHI FYND AMDANI 



Dewiswch noson glir a dewch o hyd i le diogel yn yr 
awyr agored – yn ddelfrydol ymhell o adeiladau tal a 
goleuadau llachar. Gallai fod yn unrhyw le, o’ch 
gardd gefn i barc lleol.

Gall gymryd hyd at 20 munud i’ch llygaid addasu’n 
iawn â’r golau gwan. Gall llygredd golau effeithio’n 
fawr ar yr hyn y gallwch ei weld yn ffurfafen y nos. 
Ewch i bbc.co.uk/stargazing a dilynwch y ddolen i 
Dark Sky Discovery i gael rhagor o wybodaeth am 
ble mae’r awyr yn dywyll yn eich ardal chi.

Mae ein siartiau sêr yn wynebu tua’r gogledd neu’r 
de. Sawl clwstwr o sêr allwch chi eu gweld? 

CYCHWYN ARNI 

Mae’r awyr yn newid drwy’r amser 
– mae’r sêr y gallwch eu gweld o 
fan penodol yn newid drwy’r nos 
wrth i’r Ddaear gylchdroi. 

Maen nhw hefyd yn newid trwy 
gydol y tymhorau wrth i’r Ddaear 
gylchdroi’r Haul ac wrth i ni symud i 
safle gwahanol yn y gofod.

WYDDECH CHI?
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SuT Mae DOD O hyD i POLariS
Mae Polaris (Seren y Gogledd) wedi ei lleoli 
uwchben Pegwn y Gogledd, ac felly mae’n 
ymddangos fel petai’n aros yn ei hunfan yn ffurfafen 
y nos tra bod y sêr yn ymddangos fel petaen nhw’n 
cylchdroi o’i hamgylch. Oherwydd hyn,  fe’i 
defnyddiwyd i fordwyo ers canrifoedd.

Mae’n hawdd dod o hyd iddi gan fod dwy seren yn 
yr Aradr (rhan o gytser Ursa Major) yn pwyntio ati’n 
uniongyrchol, fel y dangosir yma. Pe baech yn 
tynnu llinell fertigol rhwng Polaris a’r gorwel, dyma’r 
gogledd. Os edrychwch tua’r gogledd, mae’r 
dwyrain i’r dde ohonoch, mae’r gorllewin i’r chwith 
ohonoch ac mae’r de y tu ôl i chi.

BLE MAE’R GOGLEDD?
Seren y Gogledd (Polaris)

Yn cylchdroi 
drwy’r nos 

Yr Aradr

N



PLaNeDau
Mae planed yng Nghysawd yr Haul yn cael ei 
ddiffinio fel gwrthrych sy’n cylchdroi’r Haul ac 
sydd â digon o rym disgyrchiant i fod fwy neu 
lai’n sfferigol a chlirio malurion o’i hamgylch. 
Mae wyth planed yng Nghysawd yr Haul.   
Os yw planed yn cylchdroi seren heblaw’r Haul, 
fe’i gelwir yn blaned allheulol. 

y LLeuaD
Y Lleuad yw unig loeren naturiol y Ddaear. Mae 
gan y planedau eraill yng Nghysawd yr Haul, ar 
wahân i Mercher a Gwener leuadau hefyd. Mae 
gan Iau a Sadwrn dros 60 o leuadau yr un! 

GwrThryChau awyr DDOfN
Mae gwrthrychau awyr ddofn yn gorwedd y tu 
allan i Gysawd yr Haul, wedi eu lleoli ymysg y 
sêr. Mae Nifylau (cymylau llachar o nwy a 
llwch), clystyrau o sêr, clystyrau crwn (clystyrau 
dwys o sêr sy’n bodoli mewn lleugylch o 
gwmpas canol galaeth) a galaethau i gyd yn 
cael eu hadnabod fel gwrthrychau awyr ddofn. 
Mae’r rhain yn bethau rhyfeddol i edrych 
amdanyn nhw. 

Gyda rhai eithriadau nodedig, mae’r 
gwrthrychau i gyd, ar wahân i’r galaethau, wedi 
eu lleoli oddi fewn i’n Galaeth Llwybr Llaethog 
ni. Mae yna nifer o alaethau sydd y tu allan i’n 
un ni, bob un yn gasgliad o sêr, nwy a llwch, 
wedi eu clymu at ei gilydd gan ddisgyrchiant. 
Mae’n Galaeth Llwybr Llaethog ni yn cynnwys 
cannoedd o biliynau o sêr.

Y FFEITHIAU SYLFAENOL 
PeThau i’w GweLD yN ffurfafeN y NOS...NiGhT Sky…



MeTeOrau
Pan fo gronynnau bach, a elwir yn 
meteoroidau, yn gwrthdaro â’r ddaear maen 
nhw’n pasio trwy’r atmosffer ac yn anweddu. 
Mae hyn yn creu fflach o olau, a gaiff ei alw’n 
meteor neu seren wib. Fel arfer mae’r 
gronynnau tua maint gronyn o dywod, ond 
weithiau gall fod yn fwy. Mae’r rhai sy’n  
llwyddo i deithio drwy’r atmosffer i’r ddaear  
yn cael eu galw’n meteorynnau.

CyTSerau
Grwpiau o sêr yn y ffurfafen yw cytserau sydd 
wedi’u henwi’n hanesyddol ar ôl gwrthrychau, 
anifeiliaid a chreaduriaid mytholegol.  
Mae 88 o gytserau a gellir gweld tua dwy  
ran o dair o’r DU.

Sêr
Sfferau o nwy yw sêr sy’n allyrru ynni yn 
cynnwys golau trwy brosesau niwclear. 

aSTerOiDau
Gwrthrychau bychain creigiog neu fetelig yw 
asteroidau sy’n cylchdroi o gwmpas yr Haul  
ac sydd bennaf yn gorwedd rhwng orbitau 
Mawrth ac Iau. Mae rhai yn cylchdroi y tu allan 
i’r parth yma ac ar hyn o bryd mae yna filoedd y 
gwyddon ni amdanyn nhw sy’n dod yn agos 
iawn i’r Ddaear. 

RHAGOR O WYBODAETH
A yw’r galaethau, y sêr a’r planedau wedi  
deffro’ch diddordeb? Gallwch archwilio’r gofod 
gyda rhaglen Virtual Planisphere y Brifysgol 
Agored a deunydd astudio arall sydd ar gael 
ar-lein am ddim. 

Ewch i bbc.co.uk/stargazing a dilynwch  
y dolenni.
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iONawr – MawrTh     eDryCh Tua’r GOGLeDD MiN NOS CyNNar

BeTh y DyLeCh eDryCh aMDaNO 
Yn y DU, yr enw ar hwn yw’r Aradr ac mae’n rhan o 
gytser mwy o’r enw Ursa Major (yr enw Lladin ar yr 
Arth Fawr). Mewn gwledydd eraill gelwir yr Aradr yn 
‘Big Dipper’ a’r Sosban.

Defnyddiwch sêr ‘pwyntio’ yr Aradr i ddod o hyd i 
Polaris, sef Seren y Gogledd, sy’n nodi pen cynffon 
Ursa Minor, sef yr Arth Fach. Gelwir y ddwy seren ar 
ochr arall Ursa Minor (Kochab a Pherkad) yn 
Geidwaid y Pegwn.

Gan ddefnyddio dim ond eich llygaid, edrychwch yn 
ofalus ar y seren yng nghanol dolen yr Aradr, o’r enw 
Mizar, fe ddylech allu gweld ei gymar gwan, sef Alcor.
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Mae uchder Seren y Gogledd 
mewn graddau tua’r un faint â’ch 
lledred ar y Ddaear. Mae’r uchder 
mewn graddau’n cael ei fesur o’r 
gorwel (0 gradd) i’r pwynt uwch 
eich pen (90 gradd).

A WYDDECH CHI?
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BeTh y DyLeCh eDryCh aMDaNO
Ceisiwch ddod o hyd i Gleddyf Mair, rhes o sêr gwan 
dan Lathen Fair. Gan edrych ar y Cleddyf trwy 
ysbienddrych, ceisiwch weld ardal niwlog a elwir yn 
Nifwl Mair. Cwmwl o nwy yw hwn, neu nifwl, lle mae 
sêr yn ffurfio. 

Dilynwch linell Llathen Fair i lawr ac i’r chwith i  
ddod o hyd i’r seren fwyaf llachar yn ffurfafen y nos, 
sef Siriws. 

Dilynwch linell Llathen Fair i fyny ac i’r dde i ddod o hyd 
y seren oren Aldebaran yn Taurus. Mae clwstwr  
o sêr ar siâp ‘v’ o’r enw Hyades yn gorwedd i’r dde o 
Aldebaran, gyda’r Pleiades neu glwstwr y Saith 
Chwaer yn uchel ar y dde.

Mae’r planedau’n edrych fel  
petaen nhw’n symud trwy’r 
cytserau dros amser.  

Gellir gweld y blaned Iau llachar  
yn agos i glystyrau Hyades a 
Pleiades yn Tawrws rhwng Ionawr 
a Mawrth 2013.      

A WYDDECH CHI?

iONawr – MawrTh     eDryCh Tua’r De MiN NOS CyNNar
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Oherwydd bod cylchdro’r Ddaear  
â siglad ynddo, mae’n seren y 
gogledd (Polaris ar hyn o bryd) yn 
newid. Vega oedd seren y gogledd y 
Ddaear 14,000 mlynedd yn ôl ac fe 
fydd eto tua’r flwyddyn 13700.      

A WYDDECH CHI?

3

BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Allwch chi ddod o hyd i Cassiopeia? Mewn Mytholeg 
Groegaidd, mae’r cytser hwn ar ffurf W yn cynrychioli 
gwraig y Brenin Cepheus sy’n eistedd gerllaw.  

Chwiliwch am Vega, seren yn y cytser Lyra (y Delyn). 
Dyma un o’r sêr mwyaf llachar yn ffurfafen y nos ac ym 
1850 hon oedd y seren gyntaf ar wahân i’r Haul i gael 
ei llun wedi ei dynnu.

Mae cytser Draco y Ddraig yn lapio o gwmpas  
Ursa Minor, yr Arth Fach. Mae pen y ddraig wedi  
ei nodi gan bedair seren mewn patrwm gaiff ei  
alw’n Lozenge.
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eBriLL - MehefiN eDryCh i’r GOGLeDD MiN NOS hwyr



MaP O’r Sêr
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BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Edrychwch am grŵp o sêr ar ffurf marc cwestiwn wedi ei 
wyrdroi. Mae hwn yn cynrychioli pen y llew yn Leo ac mae’n 
batrwm a elwir y Cryman.  

Mae clwstwr o sêr y Coma yn batrwm triongl o sêr ac mae’n 
rhan o’r cytser Coma Berenices (Gwallt y Frenhines Berenice).

Dilynwch gromlin dolen yr Aradr i leoli Arcturus.  Dyma’r seren 
fwyaf llachar  yn hanner gogleddol yr awyr ac mae’n rhan o 
gytser Boötes, yr Heusor. Dilynwch y gromlin o gwmpas i leoli 
Spica, y seren fwyaf llachar yn Virgo. Mae’r Blaned Sadwrn 
wedi ei lleoli i’r chwith o Spica yn ystod 2013.

Tybed a allwch chi weld yr hanner cylch o sêr sy’n ffurfio’r 
Corona Borealis, Coron y Gogledd. 

eBriLL - MehefiN eDryCh i’r De MiN NOS hwyr
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BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Gallwch weld ein galaeth fawr agosaf – Andromeda 
– yng nghytser Andromeda. Mae’n ymddangos i ni fel 
smotyn aneglur hirgul. Mae galaeth Andromeda mor 
bell i ffwrdd mae’n cymryd dwy filiwn o flynyddoedd i’w 
golau ein cyrraedd ni. 

Mae cawodydd meteorau yn cael eu henwi ar ôl y 
cytser maen nhw’n ymddangos fel petaen nhw’n  
dod ohono pan fo’r gawod ar ei anterth. Felly mae 
Perseids yn edrych fel petaen nhw’n dod o Perseus.

Mae’r nifer o sêr y gallwch eu gweld yn Sgwâr Mawr 
Pegasus yn arwydd o pa mor dywyll yw’ch awyr.  
Mae unrhyw nifer rhwng pedwar ac 13 o sêr yn dda, 
mae mwy nag 13 y dynodi amodau ardderchog i 
edrych ar y sêr.

Cadwch olwg am gawod  
meteor Perseid fydd ar ei anterth  
12-13 Awst.    

GWYLIO METEOR

GOrffeNNaf – MeDi eDryCh i’r GOGLeDD MiN NOS hwyr
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BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Allwch chi weld Croes y Gogledd? Mae’n rhan o’r 
cytser sydd wedi ei enwi’n Cygnus yr Alarch.

Mae Triongl yr Haf wedi ei ffurfio o dair seren llachar: 
Altair yn Aquila (yr Eryr), Vega yn Lyra (y Delyn) a 
Deneb yn Cygnus.

Mae’r haf yn amser gwych i weld ein galaeth ein 
hunain, y Llwybr Llaethog, yn ymestyn ar draws yr 
awyr fel golau niwlog. Caiff hyn ei achosi gan y golau 
pell oddi wrth biliwn o sêr. Yn rhy bell i’w gweld yn 
unigol gan lygaid noeth, mae eu golau’n uno i ffurfio’r 
llwybr niwlog rydyn ni’n ei alw’n Llwybr Llaethog.

Mae’r Llwybr Llaethog yn un o 
glwstwr o 40 o alaethau gaiff eu 
galw’n Grŵp Lleol. Mae lleol yn 
derm cymharol, gan fod y golau o’r 
alaeth agosaf aton ni’n cymryd tua 
25,000 mlynedd i’n cyrraedd ni.    

A WYDDECH CHI?

GOrffeNNaf – MeDi eDryCh i’r De MiN NOS hwyr
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BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Mae Algol, y seren ‘Winking Demon’ yn Perseus,  
yn ymddangos fel petai’n pylu am 10 awr bob dau 
ddiwrnod, 20 awr a 49 munud. Mae hyn yn enghraifft o 
system ddeuaidd ddiffygiol lle mae un seren yn 
achlysurol yn atal peth golau oddi wrth un arall.

Allwch chi weld Cepheus? Mae’n edrych fel llun 
plentyn o dŷ.

Allwch chi ddod o hyd i Capella, y seren fwyaf llachar 
yng nghytser Auriga? Er ei bod yn edrych fel un seren, 
mae wedi ei llunio o ddwy seren sy’n ymddangos yn 
agos iawn at ei gilydd.

Mae sêr yn pefrio herwydd bod 
peth o’r golau ddaw oddi wrthyn 
nhw yn cael ei gyffroi wrth iddo 
basio trwy atmosffer cynhyrfus  
y Ddaear.    

A WYDDECH CHI?

hyDref – rhaGfyr   eDryCh i’r GOGLeDD MiN NOS CyNNar 
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BeTh DDyLeCh Chi eDryCh aMDaNO 
Mae cytser Andromeda, sydd ar ffurf lletem, yn ymddangos fel 
petai’n ymestyn allan o gornel chwith uchaf Sgwâr Mawr Pegasus. 
Mae’r seren chwith uchaf yn y sgwâr yn cael ei galw’n Alpheratz ac 
yn swyddogol mae’n perthyn i Andromeda yn hytrach na Pegasus.

Allwch chi weld y clwstwr sêr y Saith Chwaer, gaiff ei galw hefyd yn 
Pleiades, yn Taurus? Os oes gennych chi lygaid da fe ddylech chi 
allu gweld dros saith seren yma. Trwy ddefnyddio ysbienddrych fe 
ddylech chi allu gweld dros 50. 

Os yw’r awyr yn dywyll, fe ddylech chi allu gweld smotyn aneglur 
gyda’ch llygad sy’n gorwedd rhwng Cassiopeia a Perseus. Mae 
ysbienddrych yn dangos mai dau glwstwr cyfoethog o sêr geir 
yma, sef y Double-Cluster neu’r Sword Handle.

hyDref – rhaGfyr   eDryCh i’r De MiN NOS CyNNar 
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Os gwelwch chi seren yn ymddangos fel pe bai’n 
symud yn araf ar draws ffurfafen y nos, efallai 
eich bod yn edrych ar loeren artiffisial yn 
cylchdroi o gwmpas y ddaear. Gan fod golau’n 
cael ei adlewyrchu o’r Haul, mae nifer o’r rhain 
i’w gweld trwy gydol y nos.

Mae rhai ohonyn nhw’n ddarnau o sbwriel yn y 
gofod, tra bod eraill yn gweithio’n galed yn anfon 
gwybodaeth yn ôl am ein tywydd, darparu 
gwasanaethau cyfathrebu neu hyd yn oed ysbio!

Mae gan rai lloerenni baneli fflat mawr 
adlewyrchol arnyn nhw sy’n ymddangos fel 
petaen nhw’n fflachio pan fyddan nhw’n dal 
golau’r haul. Mae’r fflachiadau mwyaf  
llachar o’r rhain yn cael eu galw’n Fflachiadau 
Iridiwm ac mae rhai hyd yn oed yn ddigon 
disglair i’w gweld yng ngolau dydd.

Yr Orsaf Ofod Rhyngwladol, neu’r ISS, yw un o’r 
lloerenni mwyaf trawiadol. Mae’n ymddangos yn 
llachar ac yn amlwg iawn. Mae cylchdro’r ISS yn 
golygu ein bod ni yma yn y DU yn mynd i allu ei 
gweld yn pasio uwch ein pennau am nifer o 
nosweithiau ar y tro, yna fydd hi ddim i’w gweld 
am sbel.

I edrych a fydd yr ISS i’w gweld o’ch lleoliad chi 
ewch i www.nasa.gov

CHWILIO AM LOERENNI



FFFEITHIAU AM 
Y GOFOD 

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

Mercury
Peppercorn

Venus
Cherry tomato 

Earth
Cherry tomato 

Mars
Blueberry

Jupiter
Watermelon

Saturn
Large grapefruit

Uranus
Apple

Neptune
Lime

Pluto
Pea

MerCher
Grawn Pupur

NeifiON
Leim

feNwS
Tomato bach 
melys  

iau
Melon dŵr 

SaDwrN
Grawnffrwyth mawr

wraNwS
Afal

MawrTh
Llusen

y DDaear
Tomato 
bach 
melys 

Pa MOr fawr yw’r PLaNeDau?
Dyma feintiau cymharol y planedau yng 
Nghysawd yr Haul. Mae’r Haul mor anferth 
fel y gallech chi ffitio dros filiwn Daear oddi 
fewn iddo – dyna pam na allen ni ei ffitio ar  
y dudalen yma! 



PLANEDAU
Mae Cysawd yr Haul yn cynnwys yr Haul, wyth o 
blanedau a nifer o filoedd o gyrff llai tebyg i 
asteroidau a chomedau. 

Mercher yw’r blaned agosaf i’r Haul a gellir ei gweld 
â’r llygaid unai yn isel yn y gorllewin ar ôl machlud 
haul neu yn isel yn y dwyrain cyn codiad hael. Felly 
gwnewch yn siŵr fod yr haul yn ddiogel o dan y 
gorwel pan fyddwch yn chwilio amdano.

Nesaf allan mae Fenws, y mwyaf llachar o’r 
planedau i gyd; mae mor llachar mae’n gallu taflu 
cysgodion ar y Ddaear!

Mae Mercher a Fenws yn dangos y rhychwant 
llawn o gyfnodau os edrychir arnyn nhw drwy 
delesgop. Y rheswm am hyn yw bod eu 
cylchdroadau yn agosach i’r Haul nag un y Ddaear. 

Mae Mawrth yn bellach o’r Haul na’r Ddaear. 
Weithiau caiff ei galw’n Blaned Goch, oherwydd 
bod wyneb Mawrth yn ymddangos yn frown-oren 
pan welir hi trwy delesgop.

Hefyd gellir gweld capiau rhew pegynol llachar 
ynghyd â chymylau yn yr atmosffer ac ardaloedd 
tywyll o greigiau agored ar y wyneb. 

Y tu hwnt i Mawrth mae’r cawr nwy Iau, y blaned 
fwyaf yng Nghysawd yr Haul. Os edrychir arni trwy 
delesgop mae disg y blaned yn edrych fel pe bai 
wedi ei chroesi â beltiau tywyll. Hefyd gellir gweld 
storm enfawr, a elwir y Sbot  Mawr Coch. Mae hwn 
yn ddwy i dair gwaith maint y Ddaear ac mae wedi 
bod yn berwi ers dros 200 mlynedd. Os oes 
gennych chi ysbienddrych a llaw gadarn, ceisiwch 
weld a allwch chi nodi hyd at bedwar o leuadau 
mwyaf Iau. 

Y tu hwnt i Iau mae’r blaned gylchog odidog, 
Sadwrn. Mae angen telesgop i edrych ar y 
cylchoedd a bydd yn eich galluogi i weld nifer i 
leuadau mwyaf llachar Sadwrn.

Wranws a Neifion yw planedau allanol Cysawd yr 
Haul. Bydd telesgop bychan yn eu dangos fel 
disgiau bychain ond maen nhw mor bell i ffwrdd 
does dim llawer i’w weld.



Planed Math a ellir eu gweld  
â llygad noeth
a’u lliw

Disgyrchiant  
(y Ddaear = 1)

Pellter oddi wrth yr 
haul (y Ddaear = 1)

Tymheredd
yr arwyneb 
(oC)

y Ddaear Creigiog 1.00 1.00 -90 to +60

Mercher Creigiog ydy / gwyn  0.38 0.39 -200 to +400

fenws Creigiog ydy / gwyn  0.91 0.72 +460

Mawrth Creigiog ydy / Oren – pinc  0.38 1.52 -140 to +30

iau Cawr nwy  ydy / gwyn  2.36 5.20 -150

Sadwrn Cawr nwy  ydy / melynaidd 0.92 9.58 -170

wranws Cawr rhew Prin / gwyrdd golau* 0.89 19.20 -200

Neifion Cawr rhew Na / glas golau* 1.12 30.10 -210

*Mae angen telesgop i weld lliwiau Wranws a Neifion 



Planed ffeithiau diddorol yr amser gorau i’w gwel yn 2013

y Ddaear yn answyddogol mae’r Ddaear a’r Lleuad 
yn cael eu hystyried yn blaned ddwbl

Mercher Mae’n cylchdroi 3 gwaith  
yn ystod pob 2 gylchdro

ar ôl machlud: canol Chwefror ac yn 
gynnar Mis Mehefin, Cyn codiad haul yn 
gynnar Mis awst a Chanol Tachwedd   

fenws Mae’r pwysedd atmosfferig bron 100 x yr 
hyn yw ar y Ddaear 

O ddiwedd hydref hyd ddiwedd  
y flwyddyn  

Mawrth Digon o rew ym mhegwn y de i 
orchuddio’r arwyneb gyda dw    r hyd 
ddyfnder o 10m

ar ddiwedd y flwyddyn mae’n pasio  
o Leo i Virgo  

iau Mae gan y blaned o leiaf 67 o leuadau,  
4 ohonyn nhw yn debyg eu maint neu’n 
fwy na Lleuad y Ddaear  

ar ddechrau 2013 yn Taurus, ac ar 
ddiwedd y flwyddyn yn Gemini  

Sadwrn Mae’r system gylchoedd yn 240,000km  
o led ond yn ddim ond 1km o drwch  

Ddiwedd ebrill i lawr yn isel yn Libra 

wranws Mae wranws yn gogwyddo un ochr Dechrau hydref yn Pisces

Neifion wedi mesur cyflymder gwynt cyson o 
2,100km yr awr, y cryfaf yng Nghysawd 
yr haul 

Diwedd awst yn aquarius 

*Mae angen telesgop i weld lliwiau Wranws a Neifion 



COMeDau
Gwrthrychau bychain yw comedau wedi eu 
ffurfio o rew, dwst a nwy wedi rhewi. Gelwir prif 
ran y comed yn niwclews ac fel arfer mae’n 
mesur ychydig o gilomedrau ar draws. Os bydd 
cylchdro’r comed yn mynd â hi yn agos at yr 
Haul, gall yr ynni mae’n ei dderbyn ryddhau 
llwch a nwy o’r niwclews. 

Mae amlen o lwch a nwy yn lapio’i hun o 
gwmpas y niwclews gan ffurfio pen y comed. 
Mae pwysedd ymbelydrol yn gwthio llwch allan 
o ben y comed i ffwrdd oddi wrth yr Haul, gan 
ffurfio cynffon lydan o lwch ar ffurf cromlin. Mae 
gronynnau wedi eu gwefru’n ysgubo nôl i’r 
cyfeiriad cyferbyniol ar yr Haul gan ffurfio 
cynffon syth denau o ionau neu nwy.

 

COMEDAU, METEORAU AC ASTEROIDAU

Gellir gweld Comet C/2011 L4 Panstarrs gyda’r 
llygad noeth yn ystod Mawrth, i’w gweld yn isel yn 
y gorllewin ar ôl machlud haul.  

Efallai y bydd Comet C/2012 S1 ISON yn troi’n 
fwy llachar, ond mae’n anodd rhagweld pa mor 
llachar. Yn ystod Mis Tachwedd efallai y gellir ei 
gweld â llygad noeth, yn isel yn y de-ddwyrain, i’w 
gweld cyn i’r haul godi tan ganol y mis. Mae 
wedyn yn symud yn gyflym heibio’r Haul, gan 
ailymddangos yn ystod y min nos gan efallai bod 
yn weladwy ar ôl machlud haul, yn isel yn y 
gorllewin. Efallai y gall wedyn barhau’n weladwy 
am weddill y flwyddyn. 

COMEDAU NODEDIG YN 2013



MeTeOrau
Os bydd y Ddaear yn pasio trwy gylchdro 
comed, gall ddod ar draws llwch a adawyd ar 
hyd llwybr y comed. Os bydd y llwch yma’n 
pasio trwy rin hatmosffer gall anweddu, gan 
gynhyrchu stribed o olau a elwir yn lwybr 
meteor. Os digwydd hyn dywedir bod y 
meteorau a welir yn perthyn i gawod o feteorau 
ac mae’r holl gynffonau’n pwyntio nôl i bwynt 
unigol yn yr awyr, a elwir yn gawod rheiddiol.

aSTerOiDau
Gwrthrych creigiog neu o fetel bychan yw 
asteroid sy’n cylchdroi o gwmpas yr Haul. 
Mae’r rhan fwyaf wedi eu lleoli rhwng 
cylchdroadau Mawrth ac Iau ac maen nhw’n 
cael eu hadnabod fel asteroidau prif felt. Yn 
2006, ail-ddosbarthwyd yr Asteroid Ceres, 
sydd bron yn 1,000 km ar draws, fel planed 
gorrach. Mae’r asteroidau eraill yn sylweddol 
llai a dim ond 140 o’r rhai yn y prif felt sydd â 
diamedrau dros 120km. Yn achlysurol gellir 
gweld Vesta, yr asteroid fwyaf llachar, gyda’r 
llygad noeth. 

Mae nifer o asteroidau â’u lleuadau eu hunain. 

Ar 15 Chwefror, 2013 bydd yr asteroid 50m 
2012 DA14 yn symud past y ddaear ar 
bellter o ddim ond 35,000km.

Quadrantids, yn cyrraedd ei anterth ar Ionawr 3ydd
Perseids, yn cyrraedd ei anterth ar Awst 12fed

CAWODYDD METEOR 
FFAFRIOL YN 2013



*Mae k yn fyr am kelvin, graddfa dymheredd debyg i Celsius (oC)
ond gyda man cychwyn gwahanol. Mae 0 k yn gyfwerth â - 273.15oC

SÊR
Mae’r rhan fwyaf o sêr, fel ein Haul, ynghyd â’r rhan 
fwyaf o fater normal yn y Bydysawd, yn 
nodweddiadol wedi eu creu o dair rhan o  
hydrogen ac un rhan o heliwm. Mae craidd seren  
yn ffwrnais niwclear anferth, lle mae atomau o 
hydrogen a heliwm yn cael eu hymdoddi i greu 
elfennau trymach. 

Pan fo seren yn marw, mae ei helfennau trymach  
yn cael eu gollwng i’r gofod. Mae gofodwyr yn galw 
hyn yn ‘ddwst’, a dyma’r deunydd sy’n creu 
planedau newydd yn y pen draw.

LLiwiau Sêr 
Mae lliw seren yn arwydd o’i thymheredd; coch yw’r 
oeraf a glas yw’r poethaf. Mae math sbectrol seren 
yn ffordd o ddosbarthu lliw a thymheredd seren.

O 30,000+

Math Sbectrol              Tymheredd (K)*

M Llai na 3,500

K 3,500-5,000

G 5,000-6,000

F 6,000-7,500

A 7,500-10,000

B 10,000-30,000



Diolch i: NASA, ESA, CXC, JPL-Caltech, J. Hester ac A. Loll
(Arizona State Univ.), R. Gehrz (Univ. Minn.), ac STScI

Y modd mwyaf dramatig y gall seren farw yw 
mewn ffrwydrad uwchnofa. Oddi fewn i 
ddigwyddiad o’r fath mae elfennau trymach yn 
cael eu  ffurfio a’u lledaenu ar draws y gofod. 
Mae’r haearn yn eich gwaed wedi dod o 
ffrwydrad o’r fath! 

Cafodd uwchnofa ei gweld gan seryddwyr 
hynafol o China, Japan a Gwledydd Arabaidd 
yn 1054 AD.

Roedd hwn mor llachar nes iddo gael ei weld 
mewn golau ddydd am 23 diwrnod.

Gellir gweld olion y seren hon hyd heddiw fel 
gwrthrych gaiff ei alw’n Crab Nebula.

Mae canol seren anferth sy’n ffrwydro yn cael 
ei gywasgu i fod yn wrthrych hynod o ddwys a 
elwir yn seren niwtron. Mae gan un o’r rhain  
fàs mwy na’r Haul wedi ei gywasgu i sffêr o  
faint dinas. 

Byddai cwpanaid o ddeunydd seren niwtron yn 
pwyso mwy na’r mynydd mwyaf ar y Ddaear!

Mae seren niwtron Crab Nebula yn anfon allan 
belydryn cryf o ymbelydredd ac mae’n troi 30 
gwaith bob eiliad. Mae’r math yma o wrthrych 
yn cael ei adnabod fel pylsar. Ar y Ddaear 
gallwn weld pyls bob tro mae’r pelydryn yn troi 
heibio’n llinell welediad.

CRAB NEBULA



PA MOR FAWR YW’R GOFOD?

■  Mae’n galaeth, Y Llwybr Llaethog, tua 
6,300,000,000 AU ar draws.

■  Y seren agosaf nesaf yw Proxima 
Centauri, sydd 271,000 AU i ffwrdd oddi 
wrth yr Haul. Mae’n gorrach coch pŵl 
mewn system triphlyg o sêr o’r enw Alpha 
Centauri. Ni ellir gweld Proxima Centauri 
o’r DU gan nad yw fyth yn codi uwchben  
y gorwel.

1 au 271,000 au

■  Mae’r pellter rhwng yr Haul a’r Ddaear 
yn cael ei ddiffinio fel un uned  
seryddol (AU).

■  Y pellter cyfartalog o’r Haul i Neifion  
yw 30 AU.

■  Mae’r llong ofod Voyager , a lansiwyd 
ym 1977 ar ymyl Cysawd yr Haul.  
Ar gychwyn 2013 roedd yn 123 AU  
o’r Ddaear, y pellter hiraf mae unrhyw 
wrthrych a adeiladwyd gan ddyn  
wedi ei deithio. 

yr hauL  yr hauL 
PrOxiMa 
CeNTauriy DDaear             



Diolch i: GALEX, JPL-Caltech, NASA

Er yr enw, mae blwyddyn oleuni’n fesur o 
bellter, nid amser. Mae’n cynrychioli’r pellter 
mae golau’n teithio mewn blwyddyn, yn teithio 
ar y cyflymder anhygoel o 300,000 kilometr yr 
eiliad. Ar y cyflymder yna, mae’n bosibl teithio o 
gwmpas cylchedd y Ddaear 7.5 gwaith yr eiliad!  

Mae un flwyddyn oleuni’n mesur ychydig o dan 
10 miliwn, miliwn kilometr. Ar gyfartaledd mae’n 
cymryd 8.3 munud i olau deithio o’r Haul i’r 
Ddaear. Mae’r seren agosaf yn 4.2 blwyddyn 
oleuni i ffwrdd, ac mae Galaeth Andromeda, yr 
alaeth fawr agosaf y tu allan i’n un ein hunain, 
tua 2.5 miliwn blwyddyn oleuni i ffwrdd, Gellir 
gweld Galaeth Andromeda o’r DU ac mae’n 
ymddangos fel  smotyn aneglur i’r llygad noeth.

Amcangyfrifir bod y gwrthrych pellaf a 
ganfuwyd gan y Telesgop Hubble tua 13.2 
biliwn blwyddyn oleuni i ffwrdd. Yn yr amser 
mae’n ei gymryd i oleuni’n cyrraedd ni, mae’r 
gwrthrych gwreiddiol, galaeth fechan gryno, 
wedi hen beidio â bod.  

GALAETH ANDROMEDA 

BLWYDDYN OLEUNI 



Diolch i: NASA, ESA, a Johan Richard (Caltech, USA)
Cydnabyddiaeth: Davide de Martin a James Long (ESA/Hubble)

Wrth i ni edrych y tu hwnt i gyfyngiadau ein 
Galaeth Llwybr Llaethog, fe allwn ni weld mwy 
eto o alaethau. Mae’r Llwybr Llaethog yn 
perthyn i gasgliad o alaethau gaiff eu galw’r 
Grŵp  Lleol. Yn nodweddiadol mae ‘grŵp ’ 
galaeth yn cynnwys tua 50 o aelodau. 

Ar raddfa fwy eto, gall clystyrau o alaethau 
gynnwys sawl mil o alaethau. 

Gall clystyrau o alaethau eu hunain berthyn i 
gasgliadau mwy a elwir yn glystyrau uwch.

Mae clystyrau uwch a chlystyrau’n rhan o’r 
strwythur graddfa fawr y bydysawd, gan ffurfio 
ffilamentau, waliau a dalenni. Gyda’i gilydd caiff 
rhain eu galw’n We Gosmig.

Mae maes disgyrchol y clwstwr anferth o 
alaethau nid yn unig yn chwyddo lluniau’r 
alaethau cudd, ond hefyd mae’n eu gwyrdroi’n 
arcau hir a thenau (gweler y llun isod).  

 
CLWSTWR O ALAETHAU 

Y BYDYSAWD GWELADWY



DySGwCh fwy aM SeryDDiaeTh GyDa’r BrifySGOL aGOreD 
Os ydych yn awyddus i ddysgu mwy am 
seryddiaeth, pam nad astudiwch chi gyda’r 
Brifysgol Agored? Gallwch archwilio adnoddau 
dysgu am ddim ar OpenLearn:  
open.edu/openlearn/stargazing

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig amrywiaeth  
o gyrsiau lefel cyflwyno sy’n berffaith ar gyfer 
dysgwyr newydd, ac wedi eu cynllunio i’ch helpu  
i ddarganfod sut brofiad yw astudio gyda’r 
Brifysgol Agored, dysgu am bwnc dim ond o ran 
diddordeb a rhoi tro ar faes o astudiaeth cyn 
ymrwymo i gymhwyster. 

Mae Dysgu am alaethau, sêr a phlanedau 
(SG077) Yn gwrs cyflwyniadol ar-lein yn ymwneud 
ag archwilio Cysawd yr Haul, darganfod planedau 
yn cylchdroi o gwmpas sêr eraill, geni, bywyd a 
marwolaeth treisgar sêr, a chread y Bydysawd ei 
hun. Gallwch ddarganfod mwy:  
openuniversity.co.uk/stargazing

Mae’r OU hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau gradd. 
Os ydych yn awyddus i astudio seryddiaeth  
efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y cwrs 
BSc (Honours) Natural Sciences: Astronomy  
& Planetary Sciences pathway. 

Y Brifysgol Agored yw cymuned academaidd 
fwyaf Ewrop yn cynnig tua 120 o gymwysterau ar 
gael mewn amrywiaeth o bynciau  diddorol a 
heriol. Mae’r dull o ddysgu hyblyg ‘Dysgu Agored 
gyda Chefnogaeth’ yn ffitio o’ch cwmpas chi a’ch 
bywyd. Astudiwch tuag at gymhwyster fel 
tystysgrif, diploma neu radd, gan ddechrau gyda 
chwrs sengl mewn maes o ddiddordeb i chi. 

Mae astudio gyda’r OU yn aml yn fwy fforddiadwy 
nag a feddyliwch – efallai eich bod yn gymwys i 
dderbyn cefnogaeth ariannol.  
Ewch i www.open.ac.uk/learning/access/  
i ddarganfod mwy. Gyda’r rhan fwyaf o’r 
cymwysterau fe fyddwch yn cael budd o 
gefnogaeth un-i-un ac adborth oddi wrth  
eich tiwtor. 

I ddysgu mwy am ddod yn fyfyriwr: 

  Ewch i’r wefan www.open.ac.uk/study

  Ffoniwch Gwasanaethau Cofrestru Myfyrwyr 
ac Ymholiadau ar 0845 300 60 90

 E-bostiwch general-enquiries@open.ac.uk  

  Ysgrifennwch at  The Open University, PO 
Box 197, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6BJ
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