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IAU
Iau yw’r blaned fwyaf yng Nghysawd yr Hawl. Mae ei màs ryw gymaint 
ddwywaith a hanner â’r saith planed arall gyda’i gilydd. Mae Iau wedi chwarae 
rôl allweddol yn esblygiad Cysawd yr Haul, gan gasglu malurion ac effeithio ar 
gylchdro asteroidau, comedau a phlanedau eraill.

Y LLEUAD
Mae’r Lleuad yn 384,000 km i ffwrdd. Mae’n cylchdroi ar yr un gyfradd ag y mae’n 
troi o gwmpas y Ddaear, felly’r un hemisffer o’r Lleuad sy’n ein hwynebu bob amser. 

SADWRN
Mae Sadwrn yn enwog am ei chylchoedd hardd, y gellir eu gweld yn hawdd drwy 
delesgop bach o’r Ddaear. Iâ dŵr yw’r blaned, bron yn gyfan gwbl, gyda dim 
ond ychydig o greigiau a lluwch. Mae’r prif gylchoedd tua 280,000 km mewn 
diamedr, ond maent yn hynod denau, sef dim ond 20 m o drwch ar gyfartaledd.

LLEUADAU ERAILL
Lleuad yw’r term a ddefnyddir am unrhyw wrthrych sy’n troi o gwmpas  corff planedol 
mwy o faint. Y Lleuad, gyda Ll fawr, yw enw’r lleuad sy’n troi o gwmpas y Ddaear.

WRANWS A NEIFION
Gelwir Wranws a Neifion yn ‘gewri iâ’ weithiau oherwydd credir bod eu canol 
yn cynnwys mwy o iâ a llai o nwy na’r cewri nwy mwy o faint. Roeddent yn 
anhysbys nes ar ôl i’r telesgop gael ei ddyfeisio. Darganfuwyd Wranws yn 
1781 a darganfuwyd Neifion yn 1846.

GWREGYS KUIPER
Mae’r gwrthrychau yng Ngwregys Kuiper yn fydoedd iasol sy’n troi o gwmpas yr Haul y 
tu hwnt i gylchdro Neifion, rhwng 30 a 70 gwaith ymhellach o’r Haul na’r Ddaear fel arfer.

Casglodd Iau lawer o’r màs yn y ddisg o’i hamgylch 
wrth i Gysawd yr Haul ymffurfio gyntaf, a chredir ei 
bod yn cynnwys yr un cymysgedd o elfennau â’r Haul 

cychwynnol yn fras. Er gwaethaf ei màs mawr (bron 318 
gwaith yn fwy na’r Ddaear), serch hynny mae Iau yn fach o’i 
chymharu â’r Haul, sef tua milfed ran o’i fàs. Ni thyfodd Iau 
yn ddigon mawr i ddechrau ymasiad niwclear  yn ei chanol a 
dod yn seren ei hun, ond mae’n cynhyrchu ei gwres mewnol 
ei hun, ar gyfradd sy’n debyg yn fras i’r pŵer y mae’n ei 
gael gan yr Haul ar gyfartaledd. Credir bod y gwres hwn yn 
dod o egni disgyrchol ar adeg ffurfio Iau ac o gyfyngiadau 
graddol sy’n parhau hyd heddiw. Mae Iau yn crebachu o 
hyd, ond dim ond un neu ddau gentimetr y flwyddyn sydd 
ei angen i gyfrif am y gwres a welir!

O ganlyniad i’w chylchdro cyflym, gyda diwrnod yn 
parhau lai na deg awr, gellir sylwi bod Iau yn eithaf gwastad 
gyda diamedr cyhydeddol sydd fwy na 6% yn hwy na’i 
diamedr pegynol. Gellir gweld hyn hyd yn oed drwy 
delesgop bach, lle mae disg Iau yn ymddangos yn fyrgrwn 
yn hytrach na chrwn. 

Mae’n debyg bod gan Iau graidd canolog o graig ac 
iâ, ond mae hyn ond yn cyfrif am tua 10% o  fàs cyfan y 
blaned (tua 10-50 o fasau’r Ddaear). Hydrogen a heliwm yw 
cyfansoddion y rhan fwyaf o’r blaned. Mae’r rhain ond yn 
ymddwyn fel nwyon cyfarwydd dros gragen gymharol fas 
(1,000 km) islaw’r cymylau. Wrth i’r pwysedd gynyddu, mae 
hydrogen yn ymddwyn yn debycach i hylif. Mae’r pwysedd 
yn cyfateb i tua 4 miliwn o atmosfferau’r Ddaear, ac felly 
mae hydrogen ar ffurf fetelaidd, hylifol, sy’n dra-dargludwr 
trydan. Mae’r pwysedd hwn yn fwy na hynny dros tua 80% o 
radiws cyfan Iau a chredir bod llawer o ganol dwfn y blaned 
yn cynnwys hydrogen metelaidd. 

Mae Iau yn cynhyrchu maes magnetig pwerus lle mae 
hydrogen yn dechrau gweithredu fel dargludydd trydan. 

Ein Lleuad yw’r chweched leuad fwyaf yng Nghysawd 
yr Haul, gyda diamedr o 3474 km. Mae disgyrchiant ei 
hwyneb yn un rhan o chwech o ddisgyrchiant y Ddaear ac 

mae’n gartref i rai o’r mynyddoedd uchaf a’r basnau dyfnaf yng 
Nghysawd yr Haul, gyda gwahaniaeth o fwy nag 20 km o ran 
uchder.

Atmosffer tenau iawn sydd gan y Lleuad, a elwir yn 
ecsosffer, nad yw’n diogelu dim rhag pelydriad yr Haul nac 
effeithiau meteoroidau. O ganlyniad, mae tymheredd ei hwyneb 
yn newid o  +150 °C i -250 °C, ac mae wedi’i gorchuddio gan 
haen o luwch sych a malurion creigiog a elwir yn greicaen.

Ymffurfiodd y Lleuad tua 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl ar ôl 
‘ardrawiad enfawr’ rhwng y Ddaear fore a chorff planedol arall. 
Aeth y Lleuad newydd ei ffurfio drwy gyfnod ‘cefnfor magma’, 
gyda chreigiau llai dwys yn arnofio i fyny i ffurfio crawen y lleuad 

Mae gan bob planed leuadau, ar wahân i’r blaned Mercher 
a’r blaned Gwener. Mae gan y blaned Mawrth ddwy leuad 
fach, sy’n asteroidiau creigiog wedi’u dal o bosibl. Mae 

gan y blaned Iau 79 o leuadau hysbys, y mae pedair ohonynt yn 
fwy na’n Lleuad ni, ac mae gan y planedau mawr eraill deuluoedd 
o leuadau hefyd. Ar hyn o bryd gwyddom am 62 o amgylch 
Sadwrn, 27 o amgylch Wranws a 14 o amgylch Neifion ond yn sicr 
mae llawer o rai bach nad ydym wedi’u darganfod eto.

Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o leuadau mawr y planedau 
mawr wedi tyfu o ddeunydd dros ben o amgylch pob planed 
pan oedd yn ymffurfio, ond mae eu lleuadau allanol bach yn 
wrthrychau wedi’u dal fwy na thebyg, ac mae’n debyg y daw’r 
lleuadau bach iawn mewn cylchdro mewnol o falurion lleuadau 
mwy o faint a chwalwyd. Mae lleuad fwyaf Neifion, Triton, yn fwy 
na Phlwton ac mae’n debyg iddi gael ei dal o Wregys Kuiper.

Ni wyddom hyd yn oed fod Gwregys Kuiper yn bodoli 
tan y 1990au, pan ddechreuodd telesgopau pwerus 
ganfod nifer o wrthrychau yno. Pan gafodd Plwton ei 

ddarganfod yn 1930, tybiwyd mai nawfed blaned ydoedd, 
ond erbyn hyn rydym yn sylweddoli ei fod ond yn un o’r 
agosaf a’r mwyaf o’r dosbarth newydd hwn o gyrff. Mae 
miloedd o wrthrychau yng Ngwregys Kuiper wedi cael eu 
catalogio erbyn hyn, a chredir bod mwy na 100,000 ohonynt 
sydd â diamedr o fwy na 100 km fwy na thebyg.

Brenin Gwregys Kuiper yw Eris, nid Plwton. Mae ei 
fàs 30% yn fwy na màs Plwton. Mae Eris yn fwy dwys na 
Phlwton, felly er bod ei fàs yn fwy mae ei ddiamedr ychydig 
yn llai (tua 2330 km mewn diamedr o gymharu â Phlwton 
sy’n 2374k mewn diamedr). Mae gan Eris leuad, o’r enw 
Dysnomia, y credir ei bod tua 700 km mewn diamedr, ac mae 

Yn ei chanol mae Sadwrn yn debyg i Iau, gyda chraidd 
o graig ac iâ (yn debyg o ran maint, ond dim ond 
9-20 o fasau’r Ddaear), Hydrogen a heliwm yw prif 

gyfansoddion y blaned. Mae hydrogen yn troi’n fetalaidd yn 
ddyfnach yma nag ar y blaned Iau am fod gan Sadwrn lai o 
fàs (tua 95 o fasau’r Ddaeari gyd). O ganlyniad, mae’r pwysau 
angenrheidiol ond yn digwydd mewn rhanbarth o amgylch y 
craidd gan ymestyn allan i tua hanner radiws cyfan y blaned. 
Hydrogen hylifol a heliwm sy’n cyfrif am y rhan fwyaf o gyfaint 
Sadwrn, gyda chragen allanol o tua 1,000 km sy’n nwyol.

Yn debyg i Iau, mae gan Sadwrn ffynhonnell fewnol o wres. 
Er ei bod yn llai pwerus nag un Iau, mae ffynhonnell fewnol 
Sadwrn o wresyn darparu cymaint ddwywaith a hanner o 
bŵer ag y mae Sadwrn yn ei gael gan yr Haul ar gyfartaledd. 
Yn wahanol i Iau, mae’n anodd cyfrif am y gwres hwn drwy 
gywasgiad disgyrchol yn unig ac mae’n debyg ei fod yn cael ei 
gynhyrchu gan elfennau sy’n drymach na hydrogen (o heliwm 
i fyny) gan syrthio yn eu trefn flaenoriaethol tuag at y craidd, a 
thrwy hynny ryddhau egni potensial disgyrchiant.

Mae Sadwrn yn fwy plaen ei golwg nag Iau, gyda llai o 
gyferbynnedd o ran lliw rhwng cymylau isel ac uchel. Yn 
debyg i Iau, mae’r cymylau uchel yn cynnwys grisialau o iâ 
amonia gan mwyaf ac islaw’r rhain mae haenau o gymylau 
iâ dŵr, gyda hydoddiannau o amonia ac ardaloedd o iâ 
amoniwm hydroswlffid hefyd o bosibl. Gwelir stormydd 
achlysurol fel darnau llachar o gwmwl uchel, gwyn o amonia. 
Er mwyn gweld y cyferbyneddau, a nodweddion y gellir eu 
defnyddio i olrhain gwyntoedd, mae angen edrych arnynt o 
longau gofod neu drwy delesgopau pwerus, megis Telesgop 
Gofod Hubble.

Mae’r gwyntoedd ar Sadwrn ar ffurf chwistrelliadau bob 
yn ail, fel sy’n digwydd ar y blaned Iau, ond gyda chwistrelliad 
cyhydeddol lletach a chyflymach, lle y gall cyflymderau 
gyrraedd 1,800 km yr awr, y gwyntoedd cyflymaf yng 

D im ond un llong ofod, Voyager 2, sydd wedi mynd 
heibio i’r ddwy blaned hyn, a phrin y gellid gweld 
unrhyw fanylion arnynt o’r Ddaear tan ddyfodiad 

technegau delweddu telesgop modern iawn. Cafodd y llun 
o Wranws a ddangosir uchod ei dynnu mewn golau isgoch 
bron gan Delesgop Keck, sy’n defnyddio opteg addasol 
i wneud am effeithiau pylu a achosir o edrych arno drwy 
atmosffer y Ddaear. Mae’n datgelu patrwm o gylchredeg 
atmosfferig yn baralel i’r cyhydedd yn debyg i’r patrymau 
mwy cyfarwydd ar y blaned Iau a’r blaned Sadwrn. Ceir rhai 
systemau stormydd llachar, bach hefyd.

Mae màs Wranws tua 14.4 gwaith yn fwy na màs y 
Ddaear, ond mae Neifion tua 17 gwaith yn fwy. Credwn fod 
canol y naill a’r llall yn cynnwys craidd creigiog sydd o’r un 
màs â’r Ddaear gyfan. Mae’r rhan fwyaf o weddill y planedau 
yn ‘iâ’, wedi’i amgylchynu  gan nwy o’r un màs â màs y 
Ddaear, sy’n cynnwys hydrogen a heliwm yn bennaf. Mae’r 
canol ‘iasol’ o dan bwysedd uchel ac mae naill ai’n hylif neu 
o leiaf yn ddigon hylifol i droi o amgylch a chynhyrchu maes 
magnetig y naill blaned a’r llall. Nid yw’n ddŵr pur ychwaith,  
yn sicr, ond yn cynnwys digon o amonia a methan.

Mae’r haen ddi-dor o gymylau sy’n ffurfio’r lefel isaf 
y gallwn ei gweld yn atmosffer y naill blaned a’r llall yn 
cynnwys gronynnau bach iawn o fethan wedi rhewi, yn 
wahanol i gymylau amonia Iau a Sadwrn. O’i gweld drwy’r 
methan nwyol uwchlaw wyneb uchaf y cymylau, mae’n 
lliw glas mewn golau gweladwy. Mae atmosffer Neifion yn 
enwedig yn cynnwys rhai cymylau uchel o iâ methan sy’n 
ymddangos yn wyn am eu bod yn cael eu gweld drwy fethan 
nwyol llai dwfn. Uwchben cymylau Neifion mae tarth tenau o 
foleciwlau hydrocarbon bach megis ethan ac ethyn, a wneir 
gan olau’r haul sy’n peri i atomau methan gysylltu â’i gilydd.

Pan aeth Voyager 2 heibio i Neifion yn 1989 gwelodd 
sawl storm antiseiclonig. Gelwid yr un fwyaf yn ‘Smotyn 

Wyddech chi?
Storm sydd wedi bod yn chwythu ers y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg o leiaf yw ‘Smotyn Mawr’ Iau ac 
mae’n debyg iddo gael ei weld gan Robert Hooke yn 
1664. Antiseiclonau pwysedd uchel ydyw, sy’n tynnu 
cyfansoddion lliw oddi waered. Mae’n crebachu bellach 
ond mae’n dal i fod yn fwy na’r Ddaear.

Wyddech chi?
Mae Sadwrn yn enwog am ei chylchoedd trawiadol 
yr olwg, ond mae gan bob un o’r pedair planed 
fawr gylchoedd. Mae’n bosibl nad oedd gan Sadwrn 
gylchoedd mor amlwg ar un adeg. Mae’n debyg mai 
malurion iâ lleuad ydynt, a chwalwyd wrth i’w horbit 
ddynesu at Sadwrn.

Wyddech chi?
Mae Wranws yn blaned a gafodd ei throi drosodd. Yn 
1986, pan aeth Voyager 2 heibio iddi, roedd pegwn y de 
yn wynebu tua’r Haul felly roedd hemisffer y gogledd  
mewn tywyllwch. Erbyn 2012, pan gafodd y llun a 
ddangosir uchod ei dynnu, roedd y blaned bron wysg yr 
ochr i’r Haul.

Wyddech chi?
Nid yw ochr bellaf y Lleuad (yr ‘ochr dywyll’  fel y’i gelwir 
yn gyffredin, ond yn gyfeiliornus,) byth yn weladwy o’r 
Ddaear. Yr unig long ofod sydd wedi glanio yno eto yw 
Chang’e-4 Tsieina a laniodd gyda theclyn crwydro o’r 
enw Yutu-2 ym mis Ionawr 2019.

Wyddech chi?
Mae gan rai asteroidau leuadau hefyd. Er enghraifft, 
mae gan Eugenia, sef asteroid 214 km o led ddwy leuad: 
Petit-Prince sy’n 13 km o led a hyd yn oed un lai o faint 
a elwir yn ‘Princesse’ yn anffurfiol. Pan ddaeth asteroid 
2004 BL86 325 m o hyd yn agos i’r Ddaear yn 2015, 
dangosodd astudiaethau radar fod ganddo leuad dim 
ond 70 m o led. 

Wyddech chi?
Am ei bod mor oer yng Ngwregys Kuiper iâ yw’r cyrff 
yno gan mwyaf – nid dim ond iâ dŵr ond methan, 
amonia, carbon deuocsid a nitrogen hefyd. Efallai fod 
creiddiau creigiog gan y rhai mwyaf. Mae llawer yn 
dywyll iawn ac yn goch, o bosibl am fod pelydriad wedi 
troi methan yn gadwyni hir o foleciwlau organig tarllyd.
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HYGYRCH
Os nad oes gennych fawr ddim gwybodaeth 
na phrofiad o astudio, mae ‘modiwlau 
Mynediad’ Y Brifysgol Agored yn agored i 
bawb ac yn  fan cychwyn delfrydol. Maent 
wedi cael eu dylunio’n arbennig i’ch helpu i chi 
wybod sut beth yw astudio gyda’r Brifysgol 
Agored, cael blas ar y pynciau a gynigiwn, 
datblygu’ch sgiliau astudio, meithrin eich 
hyder a’ch paratoi ar gyfer astudio ymhellach. 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
www.open.ac.uk/courses/do-it/access

FFORDDIADWY
Mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn fwy 
fforddiadwy nag y byddech yn ei feddwl. 
Efallai y gallwch astudio am ddim. I gael 
rhagor o wybodaeth am yr holl opsiynau 
ariannu sydd ar gael i chi, ewch i:  
www.open.ac.uk/fees

ASTUDIO
Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig amrywiaeth 
o gymwysterau i’r rhai â diddordeb yn y 
gwyddorau amgylcheddol a naturiol:

BSc (Anrh) Gwyddorau Naturiol 
(Seryddiaeth a Gwyddorau’r Planedau) 
(Q64)
Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu pynciau fel 
Cysawd yr Haul, planedau sy’n cylchdroi o 
amgylch sêr eraill, cylch bywyd sêr, amodau 
eithafol ger tyllau duon, a hanes esblygiadol 
y Bydysawd. Byddwch yn gallu disgrifio  
dadansoddi, profi ac esbonio ffenomenau yn y 
Bydysawd mewn ffordd wrthrychol a meintiol, 
gan ddefnyddio adnoddau meintiol  a dulliau 
arsylwi eraill.
BSc (Anrhydedd) STEM cyfunol (R28)
Mae hyblygrwydd ein gradd STEM gyfunol 
yn rhoi cyfle i chi greu eich gradd eich hun 
o amrywiaeth eang o  fodiwlau buddiol a 
phleserus a llwybrau astudio, gan gynnwys 
seicoleg a gwyddor chwaraeon. Mae hyn yn 
golygu eich bod yn gallu creu cymhwyster 
a fydd yn addas at eich anghenion personol 
a phroffesiynol, eich diddordebau a’ch 
dyheadau, a fydd yn unigryw i chi.

Ymhlith y modiwlau y gallwch eu hastudio 
ar eich llwybr tuag at gymhwyster ym  
maes y gwyddorau naturiol ac 
amgylcheddol mae:
Cwestiynau mewn gwyddoniaeth (S111)
Mae’r modiwl rhagarweiniol hwn mewn 
gwyddoniaeth yn cwmpasu seryddiaeth 
a gwyddorau’r planedau, bioleg, cemeg, 
Gwyddor y Ddaear a gwyddorau 
amgylcheddol, a ffiseg. Y modiwl hwn 
yw’r lefel mynediad ar gyfer gradd yn y  
Gwyddorau Naturiol ac mae’n datblygu sgiliau 
astudio cyffredinol, sgiliau mathemategol a 
sgiliau ymchwilio ochr yn ochr â chysyniadau 
allweddol ym maes gwyddoniaeth.

Gwyddorau’r Planedau a chwilio am fywyd 
(S283)
Mae’r modiwl hwn yn mynd i’r afael â 
chwestiynau hanfodol am Gysawd yr Haul. 
Sut  y cafodd ei ffurfio a sut mae wedi 
esblygu? Pam nad yw pob planed arall fel y 
Ddaear? Sut a  pham y dechreuodd bywyd 
ar y Ddaear? Er y bwriedir i’r modwl ar 
gyfer amrywiaeth eang o bobl, mae angen 
cefndir mewn gwyddoniaeth. I gael rhagor 
o wybodaeth, ewch i: www.open.ac.uk/
courses  
neu ffoniwch Wasanaeth Cofrestru ac 
Ymholiadau Myfyrwyr ar 0300 303 5303.

Cyhoeddwyd yn 2019 gan Y Brifysgol Agored, 
Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, ar y 
cyd â chyfres y BBC/Y Brifysgol Agored The 
Planets, a ddarlledwyd gyntaf ar BBC TWO ym 
mis Mai 2019.
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system adfer, na’i throsglwyddo ar unrhyw ffurf 
na thrwy unrhyw ddull, electronig, mecanyddol, 
llungopïo, recordio neu fel arall heb gael 
caniatâd  deiliaid yr hawlfraint.
Anfonwch bob ymholiad ynglŷn â darnau 
neu ailddefnyddio unrhyw wybodaeth yn y 
cyhoeddiad hwn i: LTI-Rights@open.ac.uk
Am ragor o wybodaeth am ddarllediadau’r 
Brifysgol Agored a’i dysgu cysylltiedig am ddim, 
ewch  i’n gwefan:  
www.open.edu/openlearn/tv-radio-events
Argraffwyd yn y DU gan Wasg Belmont.
Mae’r Brifysgol Agored yn gorfforedig drwy  
Siarter Frenhinol (RC 000391), elusen eithriedig  
yng Nghymru a Lloegr ac elusen gofrestredig 
yn  yr Alban (SC 038302). Mae’r Brifysgol 
Agored  wedi’i hawdurdodi a’i rheoleiddio gan 
yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.
Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â deiliaid yr 
hawlfraint. Os oes unrhyw rai wedi cael eu 
hanwybyddu’n anfwriadol bydd yn bleser gan y 
cyhoeddwyr wneud y trefniadau angenrheidiol 
ar y cyfle cyntaf posibl.

Mae hyn yn rhyngweithio â gwynt yr haul ac yn cynhyrchu 
awrorâu ar ledredau uchel. Mae gronynnau wedi’u gwefru, 
sydd wedi cael eu dal ym maes magnetig enfawr Iau, yn 
ffurfio gwregysau o belydriad a all fod yn beryglus i longau 
gofod. 

Chwistrellau o’r dwyrain i’r gorllewin ac yn ôl yw 
prif nodwedd cylchrediad atmosfferig Iau ac maent yn 
gysylltiedig ag ymddangosiad rhesog y blaned. Y ‘parthau’ 
yw’r ardaloedd o  gymylau gwyn uchel, lle mae’r atmosffer 
yn ymchwyddo,  a’r ‘gwregysau’ yw’r ardaloedd mwy 
tywyll o ymsuddo lle gwelir wynebau uchaf cymylau. Mae 
cyflymderau’r gwynt ar eu huchaf ar y ffiniau rhwng parthau 
a gwregysau a gallant gyrraedd dros 600 km yr awr. Yn 
rhan o’r patrwm hwn mae amrywiaeth o ‘smotiau’ gwyn 
a ‘smotiau’ lliw, sef stormydd hirhoedlog  a all bara am 
flynyddoedd lawer. 

Mae strwythur rhesog cymylau Iau yn chwalu tua’r 
pegynau, lle mae arae hyfryd o fortecsau wedi cael ei 
datgelu gan Juno, llong ofod NASA. 

Cymylau chwyrlïog Iau sy’n gyfrifol am ymddangosiad 
hardd y blaned. Mae’r ardaloedd gwyn yn cynnwys cymylau 
uwch o grisialau amonia ac mae’r rhai mwy tywyll yn cynnwys 
cymylau dyfnach o iâ dŵr. Mae’r cymylau is wedi’u lliwio gan 
amhureddau, megis ffosfforws, sylffwr a hydrocarbonau, sy’n 
cael eu dwyn o’r atmosffer dyfnach. Mae’r rhain yn adweithio 
â golau haul uwchfioled i gynhyrchu’r lliwiau a welir. 

Mae gan Iau lawer o leuadau: mae 79 wedi cael eu 
darganfod hyd yma, a gellir gweld y pedair fwyaf - Io, 
Europa, Ganymede a Callisto – yn hawdd o’r Ddaear drwy 
ddefnyddio ysbienddrych.

Nghysawd yr Haul heblaw’r rhai a geir ar y blaned Neifion.
O bryd i’w gilydd, mae stormydd yn ymddangos ar Sadwrn 

fel pennau cymylau gwyn, llachar, fel cymylau stormydd 
taranau mawr ar y Ddaear. Mae’r rhain yn gymharol fyrhoedlog 
o’u cymharu â smotiau Iau. Mae cyfres o gymylau sy’n ymestyn 
dros ran helaeth o hemisffer, a elwir weithiau yn y ‘Smotyn 
Gwyn Mawr’ fel petai’n ymddangos bob blwyddyn Sadwrn 
(ychydig yn llai na 30 o flynyddoedd y Ddaear) am ychydig 
fisoedd.

Un o nodweddion mwyaf parhaol atmosffer Sadwrn yw’r 
patrwm chweongl o amgylch Pegwn y Gogledd, a welir yn 
y llun ar y chwith. Darganfuwyd yr hecsagon yn ystod taith 
hedfan heibio llong ofod Voyager yn 1981 a chafodd ei 
wylio gan long ofod Cassini wrth droi o’i hamgylch rhwng 
2004-2017. Mae pob ochr o’r hecsagon yn hwy na diamedr y 
Ddaear. Mae’r hecsagon yn cylchdroi unwaith bob 10.7 awr, 
ar union yr un gyfradd â chanol Sadwrn, wedi’i mesur yn ôl 
cylchdro ei maes magnetig. Mae’r hecsagon yn batrwm tonnau 
unfan mewn llif jet cyhydedd uchel, gyda chyflymderau gwynt 
o 320 km yr awr. Mae’n ddirgelwch pam mae mor sefydlog, a 
pham na welir nodwedd debyg yn hemisffer y de.

Mae gan Sadwrn 62 o leuadau, yn ôl yr hyn a wyddys yn 
2019, ond nid yw hyn yn cynnwys cannoedd o leuadau bach 
yng nghylchoedd Sadwrn, y mae pob un ohonynt yn llai na  
500 m. Titan yw’r lleuad fwyaf â’r màs mwyaf, a gyda diamedr 
o 5,139 km hon yw’r lleuad fwyaf ond un yng Nghysawd 
yr Haul (dim ond Ganymede, sef un o leuadau Iau sy’n fwy) 
ac mae’n fwy na’r blaned Mercher. Mae atmosffer Titan yn 
drwchus, ac yn cynnwys nitrogen yn bennaf, gyda phwysedd 
wyneb 1.5 gwaith yn fwy na’r hyn a geir ar y Ddaear a 
thymereddau rhewllyd o tua -180 °C.

Tywyll Mawr’ ar sail ‘Smotyn Coch Mawr’ Iau. Roedd ‘Smotyn 
Tywyll Bach’ hefyd ychydig mwy i’r ‘de’. Gellir gweld y ddau 
yn y ddelwedd a ddangosir isod. Sylwodd Telesgop Gofod 
Hubble fod y ddau wedi diflannu erbyn 1994, felly mae’n 
ymddangos bod stormydd ar y blaned Neifion yn para’n 
fyrrach na’r storm fwyaf gyfatebol ar y blaned Iau. Ond yn 
fuan wedi hyn ymddangosodd storm debyg i’r gogledd o’r 
cyhydedd ac fe’i gelwid yn ‘Smotyn Tywyll Mawr y Gogledd’.

Mae gan y ddwy blaned gylchoedd, gyda rhai lleuadau 
bach iawn, iawn yn troi yn eu plith. Maent yn llawer llai 
trawiadol na chylchoedd Sadwrn, yn bennaf am eu bod yn 
cynnwys gronynnau llawer mwy tywyll nag iâ dŵr bron yn bur 
cylchoedd Sadwrn ond hefyd am fod eu màs yn llai. Mae gan 
Wranws 13 o gylchoedd hysbys, sy’n cynnwys gronynnau

sy’n amrywio rhwng 20 cm a 20 m o faint. Mae gan 
Neifion bum cylch, ac mae’r rhain yn fwy llychlyd na 
chylchoedd Wranws. Yn y naill achos a’r llall, credir bod y 
cylchoedd wedi’u ffurfio o falurion un neu fwy o leuadau 
bach a chwalwyd. Maent yn nodweddion cymharol ifanc fwy 
na thebyg, dim mwy na 600 miliwn mlwydd oed.

Mae gan Wranws 27 o leuadau hysbys, y mae’r 13 
ohonynt sydd nesaf yn cylchdroi o fewn ei system gylchoedd 
ac yn helpu i gynnal cyfanrwydd y cylchoedd unigol. Y 
ffigurau cyfatebol i Neifion yw 14 a phedair. Mae gan un o 
leuadau mwyaf allanol, sef gwrthrych 20 km o faint o’r enw 
Margaret, y cylchdro mwyaf ecsentrig o blith yr holl leuadau 
planedol hysbys am fod ei phellter yn amrywio rhwng 4.9 
miliwn km a 23.8 miliwn km.

y gellir ei gweld heddiw fel ucheldiroedd cymharol lachar y 
lleuad.

Yn ei hanner biliwn o flynyddoedd cyntaf, bu ardrawiadau 
mawr â’r Lleuad a greodd graterau a basnau mawr (100–1000 
km mewn diamedr). Cafodd y rhan fwyaf o’r basnau ar yr ochr 
agosaf eu llenwi gan lifau lafa basaltig a greodd nodweddion 
tywyll, llyfn a elwir yn ‘maria’ – Lladin am ‘moroedd’.

Y Lleuad yw’r unig wrthrych y tu hwnt i’r Ddaear y mae’r 
ddynolryw wedi ymweld â hi. Yn ystod chwe thaith Apollo  
rhwng mis Gorffennaf 1969 a mis Rhagfyr 1972, cynhaliodd 12 
o ofodwyr waith maes, gan ddefnyddio offerynnau gwyddonol 
ar wyneb y Lleuad, a dychwelyd ~382 kg o samplau o graig a 
phridd i’r Ddaear.

Cafodd ein dealltwriaeth o’r ffordd y gwnaeth y Lleuad 
ymffurfio ac esblygu ei chwyldroi gan ddadansoddiad o’r 
samplau a ddychwelwyd o’r Lleuad, gan arwain at dderbyn 
syniadau newydd megis damcaniaeth yr ‘ardrawiad mawr’ 
ar gyfer tarddiad y Lleuad a’i ‘chefnfor magma’. Drwy 
ddatblygiadau mewn offerynnau labordy yn ddiweddar gellid 
canfod dŵr yng nghreigiau’r Lleuad, sy’n golygu bod yn rhaid 
ailwerthuso modelau sy’n disgrifio tarddiad ac esblygiad y 
Lleuad.

Mae nifer o offerynnau synhwyro o bell ar longau gofod wedi 
canfod dŵr ar wyneb y Lleuad yn ddiweddar sydd wedi arwain 
at aileni o ran ein hymgais i archwilio’r Lleuad. Yn benodol, credir 
bod presenoldeb dyddodion sylweddol o iâ dŵr ger y pegynau 
yn bwysig o ran mynd i’r afael â chwestiynau am darddiad bywyd 
a defnyddio adnoddau lleol i gefnogi’r gwaith o ddarganfod 
Cysawd yr Haul.

Mae lleuad bron bob planed fawr yn cynnwys iâ yn bennaf, 
ond mae’n bosibl bod gan y rhai mwy o faint graidd creigiog. 
Mae gan y rhai sy’n fwy na thua 400 km mewn diamedr ddigon 
o ddisgyrchiant i’w tynnu eu hunain yn siâp crwn, ond mae’r 
rhai bach yn afreolaidd eu siâp (megis Hyperion, lleuad 270 km 
o amgylch Sadwrn, a welir ar y chwith). Mae iâ Iau a Sadwrn yn 
ddŵr wedi rhewi ar y cyfan, ond ymhellach i ffwrdd o’r Haul, yn 
ogystal ag iâ dŵr ceir iaon sy’n cynnwys methan, amonia, carbon 
monocsid a nitrogen wedi rhewi.

Eithriad yw Io, sef y lleuad fawr nesaf i mewn i Iau. Mae’n fyd 
folcanig, creigiog sy’n ffrwydro drwy’r amser, wedi’i phweru gan 
wres llanwau. Mae rhai lleuadau iasol yn ddigon cynnes y tu mewn 
fel bod cefnforoedd mewnol yn bodoli rhwng haen o iâ uwchlaw 
a haen o graig islaw. Credir y gallai bywyd syml (microbaidd) 
fodoli yno. Darganfu Cassini, llong ofod NASA, a aeth o gwmpas 
Sadwrn, haen denau o ddiferion dŵr wedi rhewi yn dianc o 
graciau yng nghragen iasol Enceladus, sef lleuad 500 km sy’n troi 
o gwmpas Sadwrn. Yna aeth drwy’r bluen i gasglu samplau o’r 
cefnfor mewnol.

Titan, lleuad fwyaf Sadwrn, yw’r unig leuad sydd ag 
atmosffer dwys – nitrogen yn bennaf gyda thua 5% o fethan. 
Yma, gall methan hylifol fwrw fel glaw. Yna, mae’n llifo dros y 
wyneb iasol ac yn draenio i mewn i lynnoedd methan mawr.

Mae cylchoedd o gwmpas pob planed fawr, y tu mewn 
i gylchdroeon eu lleuadau mawr. Nid pethau solet yw’r 
cylchoedd. Maent yn cynnwys llawer iawn o ddarnau (rhai 
nad ydynt yn fwy na lluwch, rhai o faint metr) sy’n rhy fach i’w 
holrhain fel lleuadau unigol.

gan Orcus 900 km o hyd leuad o’r enw Vanth sydd tua  
500 km o led.

Ers 2006, mae Plwton, Eris a dau arall o’r gwrthrychau 
mwyaf yng Ngwregys Kuiper, sef Makemake a Haumea, 
wedi cael eu dosbarthu’n ‘gorblanedau’ yn swyddogol 
ar y sail bod eu disgyrchiant eu hunain yn ddigon cryf i’w 
tynnu eu hunain yn siapiau crwn. Tybir bod gwrthrychau yng 
Ngwregys Kuiper sydd â llai o fàs yn rhai afreolaidd eu siâp.

Plwton a’i leuad fwyaf, Charon (1212 km mewn diamedr), 
a welir yma yn ôl eu disgleirdeb cymharol cywir, yw’r 
gwrthrychau mwyaf adnabyddus o blith gwrthrychau mwyaf 
Gwregys Kuiper, ar ôl iddynt gael eu gweld yn agos pan aeth 
y chwiliedydd gofod New Horizons heibio yn 2015. Mae’r 
ardal olau yng nghanol disg Plwton yn fasn hynafol llawn iâ 
nitrogen.

Aeth New Horizons heibio i wrthrych mwy pell a llai o 
faint yng Ngwregys Kuiper a gafodd ei gatalogio’n 2014 
MU69 (llysenw ‘Ultima Thule’) ym mis Ionawr 2019 gan 
ddangos ei fod yn cynnwys dau ddarn o iâ a wrthdarodd â’i 
gilydd yn araf ac a glymodd wrth ei gilydd i greu gwrthrych 
‘deuaidd cyswllt’ 33 km o hyd, a ddangosir yma, wedi’i 
chwyddo o gymharu â Phlwton a Charon. Efallai fod hwn yn 
rhoi arwydd o’r ffordd roedd cyrff yn uno i ffurfio’r planedau.

 Yn 2018, darganfu seryddwyr, a oedd yn defnyddio 
telesgop yn Hawaii y gwrthrych hysbys pellaf i ffwrdd yng 
Ngwregys Kuiper, tua 120 gwaith ymhellach o’r Haul na’r 
Ddaear. Cafodd ei gatalogio’n 2018 VG18 a chredir ei fod tua 
500 km mewn diamedr.
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