
Goleuni a Tonnau Electromagnetig  

• Mae goleuni yn un math o egni.  
 
• Mae goleuni yn teithio yn gyflym iawn - tua 300,000,000 metr 

bob eiliad. 
 
• Mae goleuni yn gallu teithio mewn gwactod.. 
 
• Mae goleuni yn teithio mewn llinellau syth —  dyma pam fod 

cysgodion yn cael eu ffurfio.  

Golau Gwrthrych 

Cysgod 

• Mae rhai pethau ‘rydym yn eu gweld yn cynhyrchu goleuni sydd 
yn teithio yn syth i fewn i’n llygaid (e.e. ser, bwlbiau, fflamau).  
‘Rydym yn gweld popeth arall gan eu bod yn adlewyrchu goleuni 
i fewn i’n llygaid (e.e. y lleuad, y planedau, llyfrau, coed). 

 
• Pan mae goleuni yn taro drych, mae’r ongl adlewyrchiad yr un 

maint â’r ongl drawiad. 

 



Goleuni a Tonnau Electromagnetig  

• Mae goleuni yn gallu newid cyfeiriad wrth symud o un defnydd 
tryloyw i fewn i ddefnydd tryloyw arall e.e. wrth symud rhwng 
aer a gwydr.  Plygiant yw’r enw ar hyn. 

• Cymysgedd o oleuni o bob lliw yw goleuni gwyn.  Mae prism yn 
gwahanu’r gwahanol lliwiau i greu sbectrwm o lliwiau.   

 Gwasgariad yw’r enw ar yr effaith yma. 

 

 

 



Goleuni a Tonnau Electromagnetig  

• Un rhan bach o ‘deulu’ mawr o donnau yw goleuni.  Y 
sbectrwm elctromagnetig yw’r enw ar y ‘teulu’ yma.  Mae’n 
cynnwys tonnau radio, microdonnau, tonnau isgoch, goleuni, 
tonnau uwchfioled, pelydrau X a pelydrau gamma. 

• Mae tonnau radio yn cario signalau i setiau radio a teleudu, a 
microdonnau yn cario signalau teledu lloeren o ffonau  

 symudol. 
• Tonnau o wres yw tonnau isgoch sy’n cael eu defnyddio ar 

gyfer gwresogi mewn tanau trydan ac i goginio mewn tostydd 
a gril. 

• Microdonnau sy’n cario’r egni i goginio bwyd mewn pobdy  
 microdon. 
• Mae tonnau uwchfioled, pelydrau X a pelydrau gama yn 

gallu niweidio celloedd byw ac achosi cancr. 
• Mae peiriant pelydr X yn cynhyrchu radiogram sydd yn  
 dangos cysgod asgwrn gan fod yr asgwrn yn amsugno  
 pelydrau X.  Wrth ddefnyddio’r peiriant, mae gorchudd plwm 
 yn cael ei defnyddio i amddiffyn gweddill corff y claf rhag 
 effeithiau’r pelydrau X.  
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