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CYFLWYNIAD

2,000 mlwyddyn yn ôl AD 300 AD 780

Er bod Cymru yn wlad fach ar raddfa fyd-eang,  
mae hi’n wlad ddoeth sydd wedi achub pob  
cyfle i fanteisio i’r eithaf ar adnoddau, dyluniadau  
a phrosesau.
Mae wedi cael ei llunio gan ei thirwedd a’i diwylliant, ac mae wedi 
gwneud ei marc ar y byd drwy wneud y gorau o’r doreth o fwynau 
naturiol sydd yma.

Mae Cymru yn parhau i wneud ei farc drwy ddealltwriaeth drwyadl  
o wyddoniaeth a thechnoleg ac arloesi masnachol.

O’r gorffennol i’r presennol mae rhestr hir o gyflawniadau, y gwelwyd 
llawer ohonynt am y tro cyntaf yng Nghymru, wedi rhoi llawer o 
fomentwm i Gymru ar gyfer y dyfodol.

Technoleg 
beirianyddol Rhufeinig 
yn cael ei defnyddio 
i dynnu aur o fryniau 
Cymru, ynghyd â 
phlwm, sinc ac arian.

Technegau adeiladu 
cychod y Celtiaid 
hynafol yn cael 
eu defnyddio yng 
Nghymru.

Y brenin Offa yn 
adeiladu clawdd  
sy’n diffinio ffin 
ddwyreiniol Cymru.



Delwedd a darparwyd gan Prifysgol Abertawe.



CYMRU FYW

Yr Amgylchedd  
a Gwyddoniaeth 
Gyda hanes hir o fwyngloddio, gwaith smeltio 
metel, a chwareli llechi, nid oedd yn syndod bod 
Cymru yn wynebu llawer o heriau amgylcheddol 
wrth ddelio â thir halogedig. 
Drwy gyfuniad o ymchwil academaidd, datblygiadau ym maes 
peirianneg sifil a chyllid llywodraeth ganolog, llwyddwyd i oresgyn yr 
heriau hyn er mwyn adfywio tirweddau diogel a hardd ledled Cymru. 

Mae arbenigedd Cymru yn y gwyddorau amgylcheddol yn 
cynorthwyo sefydliadau ledled y byd i fynd i’r afael â materion 
amgylcheddol ac mae grwpiau o Gymru wedi llwyddo i oresgyn 
llawer o heriau tramor.

AD 800 1557 1563

Mae carreg Sant 
Cadfan yn Twyn yn 
cynnwys yr enghraifft 
gynharaf hysbys 
o iaith Gymraeg 
ysgrifenedig. 

Yr arwydd cyfartal 
mewn mathemateg 
a ddyfeisiwyd gan 
Robert Recorde o 
Ddinbych-y-pysgod. 

Camlas clo punt  
gyntaf Prydain yn  
cael ei hadeiladu 
gan John Trew, 
peiriannydd o 
Forgannwg. 



Mae Canolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON yn Sefydliad y Gwyddorau 
Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn Aberystwyth yn rhan o’r 
broses wyddonol o drawsnewid planhigion yn gemegau gwerthfawr 
a chynnyrch masnachol megis cosmetigau, tanwyddau, cynhyrchion 
fferyllol, tecstilau a chynhyrchion iechyd.

Mae’r Athro Tavi Murray o Brifysgol Abertawe yn archwiliwr pegynol ac 
yn awdurdod ar yr astudiaeth o rewlifoedd tymherus ac yn modelu eu 
hymateb i newid yn yr hinsawdd, wedi ennill anrhydedd y ‘Polar Medal’ 
am waith ymchwil ar yr Arctig a’r Antarctig.

Gwnaed gwaith arloesol ar dechnoleg DNA ar gyfer darganfod a 
dynodi faint o lygredd sy’n effeithio ar ein dyfrffyrdd a’n traethau gan 
EnviroGene Ltd o Ystrad Mynach.

Wedi’i eni yn y Rhondda, mae’r Athro Howard Purnell wedi ymchwilio 
i’r defnydd o gromatograffeg nwy ar gyfer dadansoddi cemegol ym 
Mhrifysgol Abertawe.

Cafodd systemau cynnal helyg byw eu datblygu er mwyn sefydlogi 
llethrau gan Richards, Moorhead and Laing o Ruthun, sydd hefyd wedi 
llywio’r gwaith o ddefnyddio deunyddiau gwastraff swmpus yn lle sment 
ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

1568 1613

Cynhyrchwyd y pres 
cyntaf ym Mhrydain 
yn Nhyndyrn.

Arweiniodd Syr Thomas Button daith i ddod o 
hyd i Dramwyfa’r Gogledd Orllewin. Archwiliodd 
arfordir gorllewinol Bae Hudson ac enwodd yr 
ardal yn New North Wales a New South Wales.



Cafodd anadlennydd electronig cyntaf y byd ei ddatblygu gan Lion 
Laboratories yn y Barri yn 1974, a chaiff ei ddefnyddio gan heddluoedd 
ym mhob cwr o’r byd er mwyn mesur lefelau tystiolaethol o alcohol 
ymhlith gyrwyr.

Brodor o Aberdâr, Dr Lyn Evans, sy’n arwain y prosiect pwysicaf a mwyaf 
uchelgeisiol hyd yma i ddatgelu dirgelwch y bydysawd, gan ddefnyddio 
Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr y Sefydliad Ymchwil Niwclear 
Ewropeaidd yn Genefa.

1700 1715 1755

Mae melin rolio â 
phŵer dŵr gyntaf y 
byd ym Mhont-y-pŵl 
yn masgynhyrchu 
platiau haearn 
dalennog.

Injans stêm 
atmosfferig cyntaf 
Newcomen yn cael 
eu cynhyrchu yng 
Nghymru.

Pont Pontypridd, 
a gwblhawyd gan 
William Edwards ar 
draws afon Taf, oedd 
pont fwyaf Prydain.



Mae’r Ganolfan 
Genedlaethol Ffenomeg 
Planhigion yn IBERS 
yn defnyddio un o’r 
cyfleusterau tai gwydr 
mwyaf soffistigedig ac 
unigryw yn y DU.



Bu Eleanor Vachell a Margaret Davies yn weithgar ym maes cadwraeth ac 
astudiaethau botaneg yng Nghymru gyda Kathleen Sampson yn cynnal 
ymchwil arloesol i glefydau tir pori. Roedd y tair yn cael eu hystyried fel 
menywod rhyngwladol mewn gwyddoniaeth. 

Mae gwyddonwyr o Gymru wedi cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn 
yr hinsawdd gyda Syr John Houghton, cyd-gadeirydd gweithgor asesu 
gwyddonol yr IPCC a chyd-enillydd Gwobr Heddwch Nobel yn 2007.

Syr Oliver Sutton o Gwm-carn dechreuodd ddefnyddio cyfrifiaduron 
i ddarogan y tywydd yn ystod ei dymor yn Gyfarwyddwr ar y Swyddfa 
Feteoroleg rhwng 1953 a 1965.

Cyflwynwyd y safonau ar gyfer adfer tir halogedig mewn Adroddiad  
ar Gwm Tawe Isaf a gyhoeddwyd yn 1966, wedi rhaglen lwyddiannus 
i adfer safle 450 hectar yno.

Mae cwmnïau gweithgynhyrchu awyrennau a chwmnïau hedfan yn 
defnyddio mesurydd cludadwy a ddatblygwyd gan ECHA Microbiology 
o Gaerdydd i fesur achosion o halogi gan ficrobau yn nhanwydd 
awyrennau.

Ystyrir mai William Morgan FRS, y meddyg, ffisegwr ac ystadegydd o 
Gymru, yw tad gwyddoniaeth actiwaraidd fodern, a’r cyntaf i gofnodi’r 
‘golau anweledig’ a gynhyrchir wrth i gerrynt fynd drwy diwb gwydr 
hanner gwag – y tiwb pelydr x cyntaf.

1762 1766 1768

Twnnel rheilffordd 
cyntaf y byd ar 
gofnod yng Nglandŵr 
ger Abertawe.

Y gamlas fawr gyntaf 
yng Nghymru yw 
camlas Thomas 
Kymer yng 
Nghydweli.

Mae mwyngloddiau 
Mynydd Parys Ynys 
Môn yn cyflenwi galw’r 
byd am fwyn copr.





Biowyddorau ac Iechyd 
Mae’r sector Biowyddorau ac Iechyd yn un pwysig 
yng Nghymru ac yn gartref i un o glystyrau 
biowyddorau’r DU sydd ag enw da ers tro am 
ragoriaeth wyddonol ac academaidd. 
Gyda galwadau a disgwyliadau cynyddol am welliannau pellach 
mewn gofal iechyd, mae cyfleoedd yn y farchnad wedi annog nifer o 
gwmnïau deillio o’r sector prifysgolion lle mae cysylltiadau agosach 
rhwng y disgyblaethau amrywiol megis meddygaeth, biowyddorau, 
electroneg, cemeg a chyfrifiadureg i gynhyrchu datblygiadau o’r  
radd uchaf.
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Yn Bersham, 
defnyddir tiwb silindr 
John Wilkinson i 
gynhyrchu canon ac yn 
ddiweddarach ar gyfer 
silindrau injan stêm.

Pontydd rheilffordd 
haearn cyntaf y byd, 
ym Mhontycafnau 
a Chyfarthfa, ym 
Merthyr Tudful.

Locomotif stêm a wnaed 
gan Richard Trevithick 
yn gwneud y siwrnai 
rheilffordd stêm gyntaf 
yn y byd o Ferthyr Tudful 
i Abercynon.



Mae’r diagnosis o gyflyrau iechyd andwyol wedi elwa’n fawr o raglenni 
cydgyfeirio disgyblaethau gwyddonol gwahanol ar gyfer pecynnau 
hunan-brofi a systemau telemetrig i gyfleu canlyniadau heb fod angen 
mynychu’n bersonol. Mae Aparito yn treialu technoleg wisgadwy 
arloesol sy’n defnyddio apiau symudol sy’n benodol i eitemau 
gwisgadwy a chlefydau er mwyn monitro cleifion y tu allan i’r ysbyty. 

Llynnoedd rhewllyd Eryri oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer technoleg  
oeri chwyldroadol sy’n helpu i achub bywydau drwy gynnal tymheredd 
heb bŵer. Syniad Ian Tansley oedd technoleg Sure Chill yn Nhywyn,  
sef ffordd o oeri a all gynnal tymheredd oergell heb bŵer ar 4°C am  
o leiaf 10 diwrnod, sy’n ddelfrydol ar gyfer storio brechlynnau sy’n  
achub bywydau.

Dan arweiniad yr Athro Jorge D. Erusalimsky, mae’r Grŵp Heneiddedd 
Gellog a Bioleg Fasgwlar ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi 
darganfod bod protein o’r enw Sirtuins yn diogelu’r celloedd sy’n ffurfio 
leinin mewnol y pibellau gwaed. Gall y gwaith arwain at ymyriadau i 
arafu datblygiad patholegau fasgwlaidd sy’n gysylltiedig â heneiddio.

Mae tîm dan law’r Athro Ole Petersen o Ysgol Biowyddorau Prifysgol 
Caerdydd wedi darganfod protein a allai arwain at driniaethau newydd 
i leihau risg canser y pancreas.

1805 1806

Agor traphont 
ddŵr Pontcysyllte, 
a adeiladwyd gan 
Thomas Telford, yr 
uchaf yn y byd.

Gwaith haearn Dowlais 
yn disodli gwaith 
haearn Cyfarthfa fel  
y mwyaf yn y byd  
yn 1822.

1807

Rheilffordd 
Ystumllwynarth, 
Abertawe yw’r 
rheilffordd gyntaf  
yn y byd i godi tâl  
ar deithwyr.



Mae ymchwil arloesol gan Ysgol 
Feddygol Prifysgol Abertawe wedi 
darganfod y gallai math diniwed 
o’r bacteria Salmonela gael ei 
ddefnyddio i gyflwyno cenhedlaeth 
newydd o driniaethau canser gwell.



Mae gwyddonwyr ym 
Mhrifysgol Fetropolitan 
Caerdydd yn archwilio’r 
defnydd o waed 
crocodeil fel ffynhonnell 
wrthfacterol. 



Bydd cyfleuster newydd ar gyfer ymchwil feddygol; Biobanc Prifysgol 
Caerdydd, yn rhoi mynediad i ymchwilwyr i hyd at filiwn o samplau 
biolegol er mwyn gwneud ymchwil i atal, rhoi diagnosis a thrin ystod 
eang o afiechydon.

Uned Ymchwil Gwella Clwyfau Prifysgol Caerdydd oedd yr uned 
arbenigol gyntaf yn y byd yn y maes hwn gan roi ymchwil i ymarfer 
clinigol.

Mae Cronfa Ddata o Fwtaniad Genynnau Dynol ym Mharc Geneteg 
Cymru, Caerdydd, a gefnogir gan y Sefydliad Geneteg Feddygol,  
wedi rhoi Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil geneteg.

Bydd protocol ar gyfer treialu cyffuriau dan reolaeth, a ddyfeisiwyd gan 
yr Athro Archie Cochrane yng Nghaerdydd, yn cael ei fabwysiadu fel dull 
safonol byd-eang ar gyfer gwerthuso cyffuriau.

Mae Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC) ym Mhrifysgol 
Caerdydd, cartref i un o sganwyr MRI mwyaf pwerus Ewrop, yn arwain 
y gwaith o chwilio am driniaethau a all amddiffyn y swyddogaeth 
wybyddol drwy ymchwilio i fater gwyn yr ymennydd – yn hytrach na’r 
mater llwyd.

Prifysgol Bangor oedd y cyntaf yn y byd i astudio amseriad newidiadau 
cemegol yn yr ymennydd sy’n gysylltiedig â’i swyddogaeth, drwy gyfuno 
electro-enseffalograffeg (EEG) a sbectrosgopeg cyseiniant màs (MRS).

1820 1820 1821

Brown Lenox o 
Bontypridd yn cyflenwi 
haearn ar gyfer yr Union 
Chain Bridge, y bont grog 
gyntaf i gael ei hadeiladu 
ar gyfer cerbydau.

Mae Abertawe yn 
gyfrifol am 90% 
o holl gapasiti 
gwaith smeltio 
copr Prydain.

Abertawe yw’r dref 
gyntaf yng Nghymru i 
gael strydoedd wedi’u 
goleuo gan nwy.



Mae ailadeiladu strwythur wyneb yn dilyn llawdriniaeth helaeth eisoes 
wedi elwa’n helaeth ar dechnegau prototeipio cyflym a ddatblygwyd  
gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, i adeiladu model 3D yn seiliedig  
ar wybodaeth sgan CT ac MR.

Cafodd offer uwchsain Doppler ei ddatblygu a’i weithgynhyrchu  
yng Nghaerdydd, ar gyfer asesu clefyd cardiofasgwlaidd a monitro 
calonnau ffoetysau.

Datblygwyd technoleg ehangu organoid newydd ar gyfer ymchwil  
canser gan Cellesce yn Medicentre Caerdydd.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi darganfod gall 
nanoronynnau sy’n deillio o ddail te atal twf celloedd canser yr ysgyfaint.

Mae gwrthwenwynau ar gyfer brathiadau nadroedd a sgorpionau ymysg 
y gwrthsera a gynhyrchir gan gwmni MicroPharm o Gastellnewydd 
Emlyn.

Mae Russell IPM ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy wedi datblygu 
dulliau eraill yn lle plaladdwyr traddodiadol i ddiogelu cnydau ffrwythau 
a llysiau rhag plâu pryfed, a gellir eu defnyddio i fonitro arwyddion 
cyntaf o blâu, ac i ddal plâu sy’n hedfan. 

Mae BioMonde o Ben-y-bont ar Ogwr wedi defnyddio cynnyrch sy’n 
seiliedig ar gynrhon i drin wlserau.

1825 1826

Gwaith haearn Cymru 
yn cyflenwi rheilffyrdd 
Stockton a Darlington 
gyda rheiliau haearn.

Mae Pont Menai 
Thomas Telford yn 
agor fel y bont grog 
haearn fwyaf yn y byd.

1831

Dechrau dosbarthu 
cyfnodau daearegol 
a defnyddio enwau 
Cymraeg. 



1838 1839 1850

Mae Muntz Metal yn 
cael ei wneud gyntaf 
yn Abertawe ar gyfer 
gorchuddio cyrff 
llongau.

Doc Bute yn agor yng 
Nghaerdydd, y mwyaf 
yn y byd ar y pryd.

Gweithredir y cwch 
trydan cyntaf, gan 
ddefnyddio celloedd 
Grove, gan John 
Dillwyn Llewelyn ar lyn 
Penllergaer.
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Ynni
Yn draddodiadol mae Cymru wedi bod yn enwog 
am ei glo ond heddiw mae Cymru yn symud 
tuag at ddod yn arweinydd y DU ym maes ynni 
adnewyddadwy gan ei bod mewn sefyllfa dda i 
fanteisio ar ynni’r gwynt a’r llanw. 
Gallai ynni’r tonnau gyflenwi 10% o drydan y byd erbyn 2050 ond 
defnyddio pŵer y cefnfor i gynhyrchu ynni fforddiadwy yw’r her 
beirianyddol fwyaf mewn ynni adnewyddadwy. 

Mae cynyddu arbenigedd yn y sector academaidd yng Nghymru yn 
cynhyrchu deunyddiau ffotofoltaidd a dyfeisiau thermodrydanol 
mwy effeithlon. Mae defnyddio hydrogen fel ffynhonnell ynni a 
chynhyrchu nwy o’r gwynt, yr haul a bacteria yn gam arall ymlaen.

1855 1856 1857

David Hughes o’r 
Bala yn dyfeisio’r 
telegraff teip-argraffu a 
ddefnyddir ledled UDA.

Gwaith haearn 
Dowlais yw’r cyntaf 
i gael trwydded i 
wneud dur Bessemer.

John Dillwyn Llewelyn 
a’i ferch Thereza 
yn tynnu rhai o’r 
ffotograffau cynharaf  
o’r lleuad o’u harsyllfa 
ym Mhenllergaer.



Aberdaugleddau yw un o’r ychydig borthladdoedd yn Ewrop sydd 
â digon o le i danceri enfawr sy’n cyflenwi’r diwydiant puro olew a’r 
derfynfa ar gyfer LNG (nwy naturiol hylifedig) wedi’i fewnforio, fel y 
tanwydd ffosil glanaf. Mae gan nifer o gymoedd yng Nghymru argae ar 
gyfer storio a chyflenwi dŵr tra mae eraill yn darparu pŵer trydan dŵr.

Defnyddiwyd ynni’r tonnau am y tro cyntaf yn y chweched ganrif mewn 
melin lanw ar gyfer malu corn sy’n ffinio â Chastell Caeriw yn Sir Benfro.

Lansiodd Marine Power Systems ei beiriant WaveSub ar raddfa prototeip 
1:4 yn Nociau Penfro yn 2017 i ddal ynni gan ddefnyddio symudiadau 
orbitol parhaus y tonnau.

Mae fferm wynt 750MW Gwynt y Môr ymysg y ffermydd gwynt 
masnachol mwyaf ar y môr ledled y byd.

Mae FLEXIS (Systemau Ynni Integredig Hyblyg) yn brosiect gwerth 
£24 miliwn i ddatblygu gwasanaeth ymchwil systemau ynni yng 
Nghymru yn seiliedig ar ymchwil blaenllaw ar draws prifysgolion Cymru.

Mae gan Fôr Hafren ac Aber Afon Hafren yr ail lanw a distyll uchaf yn  
y byd.

Roedd glo o Gymru yn ei wneud hi’n bosibl i longau stêm fynd a dod  
dros yr Iwerydd, a dyma oedd dewis cyntaf y Llynges Frenhinol hefyd.

1857 1857

Y rheilffordd ddur 
gyntaf yn y byd yn 
cael ei hagor yng 
Nglynebwy.

Agorir y draphont dalaf 
ym Mhrydain ar gyfer 
traffig rheilffordd yng 
Nghrymlyn.

1862

Hafn rheilffordd 
y Drenewydd a 
Llanidloes yn 
Nhalerddig oedd y 
dyfnaf ym Mhrydain.



Roedd Arglwydd Nelson yn ystyried Aberdaugleddau yn un o’r 
porthladdoedd naturiol gorau yn y byd.

Yr Arglwydd Walter Marshall o Rhymni oedd Cyfarwyddwr y Sefydliad 
Ymchwil Ynni Atomig yn Harwell a Chadeirydd y Bwrdd Cynhyrchu 
Trydan Canolog yn ddiweddarach.

Cafodd y batri nwy, rhagflaenydd y gell danwydd, ei ddatblygu gan 
William Grove o Abertawe.

Mae gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen ger Machynlleth enw da ledled 
y byd am ddarparu arbenigedd ac enghreifftiau ymarferol ym maes 
cynhyrchu a defnyddio ynni ers tri deg o flynyddoedd.

Mewnforio ac ailnwyeiddio LNG (Nwy Naturiol Hylifedig) yn 
Aberdaugleddau oedd un o’r prosiectau hydrocarbon mwyaf o’i fath ac 
roedd yn golygu gosod pibell 300km o hyd i Swydd Gaerloyw. Honno 
oedd pibell nwy gwasgedd uchel fwyaf y DU, sy’n cludo 20% o ofynion 
nwy naturiol y DU.

Parc Ynni Baglan yw cartref canolfan ymchwil ynni hydrogen, a 
ddatblygwyd gan Brifysgol Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor 
Castell-nedd Port Talbot.

1866 1869

Atlantic Telegraph 
Cable yn defnyddio 
copr a fireiniwyd yn 
Llanelli gyda signal yn 
mynd drwy Dde Cymru 
ar y ffordd i Lundain.

Mae gwaith Glandŵr ger Abertawe yn agor i wneud 
dur drwy ddull agored Siemens-Martin.



Cyflwynwyd sylfaen dosbarthu ffosil fforaminiffera, elfen hanfodol wrth 
chwilio am olew, gan yr Athro Alan Wood ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae Safle Ynni Gwyrdd Margam, sef menter ar y cyd rhwng Eco2 a 
Western Logs Group, yn orsaf bŵer biomas 40MW ac yn ffatri ar raddfa 
fasnachol gyntaf o’i fath yn y DU. Mae’n llosgi pren gwastraff a fyddai  
fel arall yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Clarence Arthur Seyler ddyfeisiodd y dosbarthiad gwreiddiol o haenau 
glo, wrth weithio yn Abertawe.

Gwnaeth gwyddonwyr o Gymru gyfraniad mawr at ymchwil ynni atomig, 
gan gynnwys y rhaglen bomiau. Roedd Ieuan Maddock, sy’n arbenigwr 
offerwaith electronig, yn gyfrifol am arwain gwaith pwysig ym maes 
seismoleg gan wneud cyfraniad sylweddol at y Cytundeb Gwahardd 
Profion Rhannol rhwng Prydain, Unol Daleithiau America a’r Undeb 
Sofietaidd yn 1963. Roedd hyn yn gwahardd cynnal profion niwclear yn 
yr atmosffer.

Datblygodd cwmni Mond Nickel yng Nghlydach, ger Abertawe, ran o’r 
broses ar gyfer y bom atomig cyntaf, yr unig le yn y byd oedd yn gallu 
cynhyrchu’r nicel ar gyfer y pilenni.

1878

Dyfeisiodd Sidney Gilchrist Thomas a Percy Carlisle 
Gilchrist ffordd o ddefnyddio mwynau haearn 
ffosfforig i wneud haearn ac yna dur ym Mlaenafon.

1879

Gwesty’r Arglwydd 
Nelson yn 
Aberdaugleddau 
yw’r lle cyntaf ym 
Mhrydain i gael ei 
oleuo â thrydan.



Gall yr Ystafell Ddosbarth 
Weithredol, a ddyluniwyd 
gan ganolfan SPECIFIC 
Prifysgol Abertawe, 
gynhyrchu, storio a 
rhyddhau ei hynni ei hun 
gan ddefnyddio cladin 
dur dalen arbennig Tata 
Steel i gynhyrchu trydan.



Datblygodd Dr Joan Elizabeth Curran o Abertawe y syniad a ddaeth i  
gael ei adnabod fel ‘Operation Window’ – gwasgaru ‘conffeti metelaidd’ 
neu dorion yn llwybr awyrennau’r gelyn i darfu ar eu radar. Bu hi’n 
gweithio hefyd ar y broses o wahanu isotop electromagnetig ar gyfer  
y bom atomig.

Roedd Myfanwy Prichard-Roberts o Gaernarfon yn gweithio yn Rhyd-y-
mwyn, ac yn un o ddeg menyw a 70 o ddynion a oedd yn gweithio yno  
yn profi prototeipiau o offer niwclear.

Mae’r Fenter Dyfodol Niwclear ym Mhrifysgol Bangor yn helpu i 
ddatblygu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr a pheirianwyr i fynd  
i’r afael â’r angen dybryd am ynni carbon isel a diogelwch ynni.

1879 1886

David Hughes yn 
trosglwyddo tonnau 
electromagnetig am 
y tro cyntaf.

Agor Twnnel 
Rheilffordd Hafren, 
twnnel hiraf Prydain 
oedd 7.2km.

1895

Cafodd olwyn 
sbâr Stepney, ei 
dyfeisio yn Llanelli 
a’i mabwysiadu’n 
gyffredinol ledled 
y byd.



Mae Flamgard Calidair o Bont-y-
pŵl yn chwarae rhan allweddol yn 
y prosiect peirianneg rhyngwladol 
10 mlynedd gwerth €1.5bn i 
wneud safle trychineb niwclear 
Chernobyl yn ddiogel yn 1986 
drwy ddatblygu damperau 
tân a falfiau arbenigol fel rhan 
o’r strwythur ynysu dros yr 
adweithydd niwclear wedi’i 
orchuddio.





ADEILADU CYMRU

Yr Amgylchedd Adeiledig 
Mae canrifoedd o weithgarwch dynol mewn  
gwlad sydd â’r môr ar dair ochr iddi, ac sy’n frith  
o fynyddoedd, bryniau a dyffrynnoedd afonydd 
wedi arwain at amodau anodd o ran croesfannau  
o bob math – o ffyrdd i reilffyrdd a chamlesi.
Mae croesi afonydd ac aberoedd wedi bod yn her i beirianwyr yng 
Nghymru ers canrifoedd ac mae rhai o’r prif ddatblygiadau arloesol 
mewn dylunio a defnyddio deunyddiau wedi cael eu cynllunio neu 
eu hadeiladu yma. Ers y defnydd cynharaf o garreg a haearn bwrw 
hyd at y strwythurau cain a gynhelir gan geblau, bu Cymru yn torri  
tir newydd wrth adeiladu pontydd. 

Gyda llond gwlad o gerrig adeiladu naturiol, mae’r tirlun o waith 
dyn yng Nghymru yn hynod o amrywiol. Mae’r defnydd o garreg 
nadd leol wedi rhoi cymeriad unigryw i’r cymunedau tai teras yng 
nghymoedd y De ac mae’r llechi rhagorol toreithiog o chwareli’r 

1896 1897 1897

Rheilffordd yr Wyddfa 
yn agor, y rheilffordd 
uchaf, a’r unig system 
rheilffordd rac ym 
Mhrydain.

Adeilad Weavers, 
Abertawe, oedd 
adeilad concrid 
cyfnerthedig aml-lawr 
cyntaf Ewrop.

Gugliemo Marconi yn 
trosglwyddo tonnau radio 
dros ddŵr Môr Hafren am 
y tro cyntaf, gyda chymorth 
peiriannydd o Gymru, 
William Preece.



gogledd-orllewin yn harddu nid yn unig adeiladau lleol ond rhai 
ar hyd a lled y byd hefyd. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yng 
Nghaerdydd yn cyfuno llechi, coed, gwydr a dur gloyw i adlewyrchu’r 
adnoddau naturiol a synthetig sydd gan Gymru mewn strwythur 
sydd wedi ennill gwobrau.

Bydd Cymru yn dod yn gyrchfan ryngwladol flaenllaw i fusnes pan fydd 
Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (ICC Cymru) wedi’i chwblhau 
yn 2019 yng Nghlwb Golff a Gwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd, 
a gynhaliodd bencampwriaeth golff Cwpan Ryder yn 2010 ac 
Uwchgynhadledd NATO yn 2014.

Drwy ailgylchu deunyddiau a daflwyd o orffennol diwydiannol Cymru, 
mae Carapace Slate yn cynnig teilsen chwyldroadol sy’n ffitio’n hawdd ar 
do gyda llechen hardd o un o chwareli Cymru sy’n adlewyrchu cymeriad 
â lliw’r rhanbarth.

Llyn Brianne yw’r argae uchaf yn y DU, ac fe’i cwblhawyd yn 1973 er 
mwyn cyflenwi dŵr i Abertawe.

Datblygwyd pont trawstiau bocs i groesi Afon Menai gyda phont 
diwbaidd haearn gyrru gyntaf Robert Stephenson yn cael eu hadeiladu 
yng Nghonwy yn 1848, ac mae’n dal i sefyll heddiw.

1898 1899

Ysbyty chwarel 
Dinorwig yn gosod 
y peiriant pelydr-x 
cyntaf ym Mhrydain.

Yr orsaf drydan hydro-
drydanol gyntaf yn 
agor yng Nghymru  
yn Nhrefynwy.

1902

Ludwig Mond 
yn agor Clydach 
Nickel Smelter gan 
ddefnyddio’r broses 
carbonyl nicel.



Cafodd tŷ gwydr un bwa mwyaf y 
byd ei gynllunio gan yr Arglwydd 
Norman Foster a’i bartneriaid 
ar gyfer yr Ardd Fotaneg 
Genedlaethol yn Llanarthne.



Mae cynllun 1982 dyfeisgar Richard Rogers o’r ffatri Inmos arloesol yng 
Nghasnewydd (sydd bellach yn rhan o IQE) yn amlygu’r gwasanaethau 
ac adeiladwaith y strwythur ar y tu allan gan adael y gofod mewnol  
yn foel.

Mae systemau concrit sy’n gwella eu hunain i gynnal a chadw seilwaith 
fel ffyrdd, pontydd, twneli ac argloddiau yn cael eu datblygu o dan y 
prosiect RM4L sy’n cynnwys Prifysgol Caerdydd – un o 200 o brosiectau  
a gydnabyddir gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Cwmni Architen Landrell o Gas-gwent sydd wedi arloesi gyda’r defnydd 
o adeiladau â chladin ffabrig tynnol. Mae’r gwaith yn cynnwys Canolfan 
Ddŵr Llundain 2012 ac ar y twnnel ar linell Kelana Jaya o LRT Malaysia, 
sy’n cael ei ddefnyddio gan dros 164 miliwn o bobl bob blwyddyn.

Mae Concrete Canvas o Bont-y-clun 
yn cynhyrchu technoleg deunyddiau 
sy’n torri tir o’r enw ‘Concrete Cloth’ 
sy’n galluogi defnyddio concrit mewn 
ffordd newydd. Gan nad oes angen 
mwy na dŵr ac aer i’w adeiladu 
a’i ddefnyddio ar gyfer llety mewn 
argyfwng, mae’r ‘concrit ar rolyn’ 
hyblyg yn gallu cyflawni llawer o 
raglenni peirianneg sifil eraill ac yn 
cael ei ddefnyddio ledled y byd.

1906 1906

Agor Pont Gludo 
Casnewydd fel y gall 
y ffordd groesi’r afon 
Wysg heb rwystro 
mynediad i longau.

Yr Anrhydeddus  
C S Rolls yn sefydlu 
Rolls Royce Ltd i 
weithgynhyrchu injans 
ceir ac awyrennau.

1911

Harry Grindell 
Matthews yn 
gwneud y darllediad 
radio cyntaf o’r 
ddaear i’r awyr  
ger Caerdydd.



1912 1913 1913

Arthur ‘Artie’ Moore yn 
derbyn galwad SOS 
cyntaf y byd, oddi ar y 
Titanic, yn ei gartref ger 
y Coed-duon.

Dociau’r Barri yn 
allforio’r nifer fwyaf o 
dunelli glo o unrhyw 
ddoc yn y byd.

Mae sôn bod y fargen 
fusnes gwerth miliwn  
o bunnoedd gyntaf yn 
y byd wedi cael ei tharo 
yng Nghyfnewidfa Lo 
Caerdydd.
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Peirianneg
Gan fod dulliau sylfaenol o gynhyrchu metelau, yn 
enwedig haearn a dur, ar waith yma ers canrifoedd, 
roedd yn naturiol i Gymru wneud cyfraniad helaeth 
i’r sector peirianneg. 
Mae gennym draddodiad o gynhyrchu a gorffen metel yn amrywio o 
gastiadau mawr ac eitemau wedi’u gofannu, o rolio cledrau ar gyfer 
rheilffyrdd y byd, cynhyrchu tunplat, caenau ac aloeon arbenigol, i 
waith dur strwythurol a dur ar gyfer y diwydiant moduron. Heddiw, 
mae mwy o bwyslais ar weithgynhyrchu eitemau a chydrannau llai 
a mwy cymhleth trwy gyfrwng technoleg yn y pen draw sy’n addas 
i weithgynhyrchu peiriannau ar raddfa fach iawn. Mae’r gwaith o 
ddatblygu dyfeisiau micro a nano-dechnoleg yn mynd rhagddo’n 
gyflym ac mae tystiolaeth glir bod deunyddiau newydd, systemau 
rheoli a thechnegau elfen feidraidd o ran eitemau wedi’u peiriannu 
ar gyfer y sectorau biofeddygol, electroneg ac amgylcheddol yn cael 
eu gwneud i lefelau goddefiant uchel.



Morglawdd Bae Caerdydd oedd 
un o’r prosiectau peirianneg sifil 
forol mwyaf yn Ewrop. Y nod oedd 
creu lagŵn dŵr croyw parhaol a 
helpu i atal llifogydd.



1915 1921

Charlotte Nicholas o Gaerdydd yn rhoi patent 
ar gyfarpar ysgubo ffrwydron a’r hyn a alwodd 
yn ‘ddryllwyr’ – syniad am ‘danc’ cyn eu 
hymddangosiad cyntaf ar y ffrynt gorllewinol.

Purfa fawr gyntaf 
Prydain yn agor yn 
Llandarcy.

Mae prototeipio cyflym yn creu chwyldro yn y maes dylunio cynhyrchion, 
ac yma mae diwydiant yn cael ei gefnogi gan bartneriaeth unigryw, sef 
rhwydwaith Uwchdechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy (ASTUTE), 
ac mae canolfan dechnoleg y Sefydliad Weldio (TWI) yn darparu 
cefnogaeth eang gan gynnwys cynnal profion annistrywiol (NDT) yn  
ei chyfleuster Ymchwil a Datblygu ym Mhort Talbot.

Mae Eureka UK yn rhestru’r defnydd o’r ‘Finite Element Method’ y tu 
allan i faes mecaneg solid, proses a ddyfeisiwyd gan Olgierd (Olek)  
Cecil Zienkiewicz o Brifysgol Abertawe, ac a ‘newidiodd y byd’ fel un  
o’r 100 darganfyddiad pwysicaf gan brifysgol ym Mhrydain.

Gwellodd y broses o danio ffwrneisiau chwyth yn aruthrol ar ôl i George 
Parry ddyfeisio techneg cloch a hopran i arbed llawer o nwyon poeth 
rhag gollwng, yng Nglynebwy yn 1850.

Cwmni Brown Lenox o Bontypridd gyflenwodd gadwynau ar gyfer holl 
longau’r Llynges Frenhinol rhwng yr 1820au a’r Rhyfel Byd Cyntaf, yn 
ogystal â chadwynau ar gyfer agerlong ‘Great Eastern’ Brunel a llong 
‘QE2’ Cunard.

Mae High Torque Fastener Systems Ltd o Abertawe wedi dileu’r angen 
am folltiau allanol drwy ddyfeisio system newydd i glymu dalennau o 
ddeunyddiau wrth ei gilydd.



Mae Zip-Clip yn gweithgynhyrchu systemau dal gwifrau sy’n rhan o ystod 
eang o brosiectau adeiladu ac yn cael eu gwneud yn y Trallwng.

Cafodd y gyriant rheoli cyflymder cyffredinol cyntaf, sy’n addas i bob 
math o fotor trydan, ei gynllunio a’i gynhyrchu gan Control Techniques 
Ltd o’r Drenewydd.

Gan ddefnyddio dulliau unigryw a ddatblygwyd wrth adfer adeiladau 
hanesyddol megis Castell Windsor, y Tŷ Gwyn a Wal yr Wylofain yn 
Jerwsalem, mae Cintec yng Nghasnewydd wedi helpu i achub pyramid 
cyntaf yr Aifft, pyramid Step Pyramid of Djoser sydd 4,700 o flynyddoedd 
oed ac a gafodd ei ddifrodi gan ddaeargryn.

1926 1935

J G Parry Thomas 
yn torri record 
cyflymder tir y byd 
ym Mhentywyn gyda 
171.02 mya.

Bragdy Felinfoel yn 
Llanelli yn marchnata 
cwrw mewn caniau 
dur tun platiog, y 
cwmni cyntaf yn  
Ewrop i wneud hyn.

1940

Edward Bowen 
o Abertawe yn 
datblygu radar yn 
yr awyr, a gaiff ei 
ddefnyddio yn yr  
Ail Ryfel Byd.



1941 1944 1946

Gwaith cyfrinachol 
iawn gan Valley Works 
yn Rhyd-y-mwyn, Sir y 
Fflint i brofi cydrannau 
bomiau atomig. 

Defnyddio glanfeydd 
‘Hippo’ a phontydd 
‘Crocodile’ Hugh Iorys 
Hughes yn Harbwr 
Mulberry D Day.

Trosglwyddo signalau 
teledu microdon am 
y tro cyntaf mewn 
arbrawf gan Swyddfa’r 
Post ar draws Môr 
Hafren o Gasnewydd.

Llun gan Martin Widenka ar Unsplash.





ADEILADU CYMRU

Deunyddiau
Mae ymchwil, datblygu a gweithgynhyrchu 
deunyddiau wedi bod yn nodwedd bwysig o waith 
academaidd a diwydiannol ers blynyddoedd lawer. 
Mae ceisiadau wedi’u seilio ar echdynnu a thrin 
deunyddiau cynhenid, ar ddatblygu deunyddiau 
newydd, ar y cyfuniad o ddeunyddiau mewn 
trefniadau newydd ac ar ailddefnyddio deunyddiau 
gwastraff. Er mai gwlad fach yw Cymru, mae hi 
wedi gwneud cyfraniad mawr at gynhyrchu a 
phrosesu deunyddiau. 
O weithgynhyrchu a rholio dur i fwyndoddi alwminiwm sylfaenol 
a chynhyrchu nicel pur, gweithgynhyrchu tunplatiau a phrosesu 
titaniwm, mae Cymru’n cyflenwi marchnadoedd ar hyd a lled y byd.

1947 1948

Maurice a Spencer 
Wilks yn braslunio 
amlinell cerbyd yn y 
tywod ar Ynys Môn, ac 
mae’r ‘Land Rover’ yn 
cael ei eni. 

Cwmni Statimeter Ltd, Rhyd-y-mwyn, yn dyfeisio 
ac yn cael patent ar system i ddal pwysau cyson 
ar roliau mewn melinau rholio, a fabwysiadwyd 
yn eang wedi hynny.



Mae arbenigwyr mewn prifysgolion yn cynorthwyo yn y gwaith 
o syntheseiddio a gwerthuso deunyddiau newydd ar gyfer lled-
ddargludyddion, sy’n addo datblygiadau mawr wrth ddefnyddio 
deunyddiau. Mae’r dechnoleg hon y tu ôl i ddyfeisiau sydd wedi 
cymryd dros y byd fel ffonau clyfar a llechi, sy’n ysgogi newid ar 
draws llawer o sectorau ac a fydd yn hanfodol i wireddu’r rhan fwyaf 
o thechnolegau’r dyfodol fel 5G, cerbydau sy’n gyrru eu hunain a’r 
rhyngrwyd pethau.

Mae Cymru yn buddsoddi mewn cyrchu deunyddiau o ffynonellau 
adnewyddadwy, yn enwedig planhigion. Mae priodweddau 
polymerau sy’n deillio o blanhigion ar eu liwt eu hunain ac ar y cyd â 
deunyddiau eraill yn cael eu hastudio yn y Ganolfan Biogyfansoddion 
ym Mangor ac mae ceisiadau newydd ar gyfer polysacaridau sy’n 
digwydd yn naturiol yn cael eu gwerthuso ym Mhrifysgol Glyndŵr 
Wrecsam.

Mae buddsoddiadau olynol wedi sefydlu un o’r gweithfeydd polymer 
silicon mwyaf yn y byd. Mae cwmni Dow Corning yn y Barri yn flaenllaw 
ledled y byd am ei waith datblygu a gweithgynhyrchu.

CSconnected yw’r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf yn  
y byd.

1950 1957

Mae’r gwasanaeth 
hofrenyddion cyntaf 
yn y byd yn agor 
rhwng Caerdydd, 
Wrecsam a Lerpwl.

Awyren jet gyntaf y 
byd, y De Haviland 
Comet, yn cael ei 
chynhyrchu ym 
Mrychdyn.

1961

Y Cymro Tecwyn 
Roberts, ar y cyd â 
NASA, yn anfon yr 
Americanwr cyntaf 
i’r gofod.



Mae pencadlys byd-eang Haydale yn Rhydaman. 
Mae Haydale yn un o brif ganolfannau ymchwil y DU 
ar gyfer graffem, a wneir o garbon, a dim ond wrth 
ei wasgaru’n briodol i ddeunydd arall y gall gyflawni 
ei botensial o ran yr hyn a elwid yn ‘ddeunydd 
rhyfeddol’ newydd. Defnyddiwyd deunydd prepreg 
graffem gwell ar gyfer cerbyd awyr heb griw croen 
cyfansawdd yn Sioe Awyr Farnborough. Yn y pen 
draw, bydd yn cael ei ychwanegu at wrthrychau bob 
dydd fel ceir, dillad, ffonau ac oergelloedd.



Mae’r Catapult, sy’n rhan o rwydwaith cenedlaethol y DU o ganolfannau 
arloesedd technoleg, yn rhan hanfodol o’r clwstwr CSconnected ac fe’i 
cefnogir gan IQE a Newport Wafer Fab.

William Miller o Lanymddyfri ddyfeisiodd y dull o adnabod wynebau 
grisial drwy gyfrwng ‘Mynegeion Miller’ yng nghanol y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg.

Fe wnaeth cwmni Osprey Metals o Gastell Nedd dorri tir newydd gyda’r 
defnydd o dechnoleg metelau powdrog, yn dilyn ymchwil gymhwysol 
gan Brifysgol Abertawe.

Mae technoleg Refgas a ddatblygwyd yn Sandycroft yn trosi coed 
gwastraff o waith adeiladu a dymchwel i nwy hynod lân, glanach  
na’r nwy naturiol rydym yn ei ddefnyddio yn ein cartrefi.

Mae system ynysu ffrwydrad a ddatblygwyd gan Cintec International 
Cyf yng Nghasnewydd yn defnyddio dŵr i leihau’r posibilrwydd o niwed 
mewn sefyllfaoedd ffrwydrol.

1962 1962

Cychwynnwyd 
y gwasanaeth 
rheolaidd cyntaf yn 
y byd ar long hofran 
rhwng y Rhyl a 
Wallasey.

Llanwern yw’r gwaith 
dur integredig cyntaf 
ym Mhrydain ac mae’n 
arloesi ym maes rheoli 
melinau â chyfrifiadur.

1962

Hymac yn 
cynhyrchu’r 
cloddiwr cyntaf 
yn y DU i gael ei 
weithredu gan bŵer 
hydrolig yn unig.



CYMRU EHANGACH

Telathrebu a Tgch 
Mae Cymru wedi gwneud cyfraniad allweddol 
at allu dyn i gyfathrebu ac wedi chwarae rhan 
hollbwysig yn y gwaith o ddatblygu technolegau 
megis y microffon, y telegraff, trosglwyddo 
signalau radio, radar yn yr awyr, trosglwyddo 
signalau teledu microdon a throsglwyddo data 
trwy gyfnewid pecynnau, sef rhagflaenydd y 
rhyngrwyd. 
Yn 1966 daeth Donald Davies o Dreorci yn rhan o’r gwaith o 
ddatblygu ei syniad i sicrhau cyfathrebu rhwng cyfrifiaduron yr oedd 
angen gwasanaeth cyfathrebu newid negeseuon cyflym ar eu cyfer, 
a gwnaeth hynny mewn darnau a alwodd yn becynnau, a gelwid y 
dechneg yn gyfnewid pecynnau, a daeth yn sylfaen bwysig ar gyfer  
y rhyngrwyd. 

1963 1964 1966

Comisiynu’r cyfleuster 
storio a phwmpio dŵr 
cyntaf ym Mhrydain 
yn Ffestiniog, a 
chanddo gapasiti o 
360-megawat.

Agor pont George 
Street, Casnewydd, 
sef yr enghraifft gyntaf 
ym Mhrydain o bont 
gantilefer â cheblau’n 
ei dal.

Pont Hafren a 
Chroesfan Gwy yn 
cynnwys unedau llawr 
a weithgynhyrchwyd 
yng Nghas-gwent. 



Mae’r clwstwr Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) a elwir yn ‘Hawk’ yn 
rhan ganolog o raglen £15 miliwn Uwchgyfrifiadura Prifysgol Caerdydd  
i roi Cymru ar y map uwchgyfrifiadura byd-eang. 

Mae FinTech a chwmnïau diogelwch-seibr yng Nghymru yn cynnwys 
Amplyfi, Airbus Defence & Space a Wolfberry Cyber Security. Bydd 
rhaglen y Cymoedd Technoleg yn golygu y bydd Canolfan Seiber newydd 
Thales yng Nglynebwy yn gweithredu’n llawn erbyn 2021, er mwyn i 
gwmnïau gael profi a datblygu cysyniadau digidol.

Mae buddsoddiadau diwydiannol ac academaidd yn cynnal 
presenoldeb Cymru ar flaen y gad ym maes technoleg cyfathrebu a chaiff 
datblygiadau eu cynrychioli’n dda hefyd yn nhwf cwmnïau masnach 
ddigidol megis gwefannau cymharu. Mae hyn yn cynnwys safle cymharu 
yswiriant ceir cyntaf y DU; Confused.com, a leolir yng Nghaerdydd gyda 
Gocompare.com yng Nghasnewydd a Moneysupermarket.com yn Ewloe, 
Sir y Fflint.

Mae ZoneArt Networks yng Nghas-gwent wedi datblygu Follow 
Spot, system i ddod o hyd i ddefnyddwyr a gwrthrychau yn amser y 
gofod. Mae’n cyfuno canfod lleoliad yn gyflym ac yn gywir o un pwynt 
mynediad.

Yn 1946, gwnaeth Swyddfa’r Post y trosglwyddiad teledu microdon 
arbrofol cyntaf o Gasnewydd ar draws Môr Hafren.

1967 1969

Agor y twnnel 
cyntaf ar 
draffordd ym 
Mhrydain ar yr 
M4 ym Mryn-
glas, Casnewydd.

Y Llyngesydd Desmond 
Hoare yn cael patent ar gyfer 
y cwch gwynt cadarn (RIB) 
yn dilyn gwaith ymchwil a 
datblygu yng Ngholeg yr 
Iwerydd, Sain Dunwyd.

1971

Agor gorsaf bŵer 
niwclear Magnox 
1180 megawat yn yr 
Wylfa, y fwyaf yn y 
byd ar y pryd.



Mae’r cwmni technoleg AMPLYFI 
yn defnyddio deallusrwydd 
artiffisial (AI) i gael mynediad a 
dehongli symiau enfawr o ddata 
heb ei gyffwrdd cyn hyn oddi ar  
y rhyngrwyd.



Canolfan Dechnoleg y DU Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw’r safle 
cynhyrchu byd-eang ar gyfer y cyfrifiadur Raspberry Pi.

Alan Cox, gwyddonydd cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe, oedd yn 
gyfrifol am un o’r gosodiadau Linux cyntaf ar rwydwaith cyfrifiaduron 
prysur. Cyfrannodd hefyd at ddatblygu cnewyllyn cyfan, sydd wedi 
arwain at ddatblygiadau fel system weithredu Android.

Dangosodd Charles Wheatstone delegraffeg tanfor yn 1844 gyda’r 
gwyddonydd a’r diwydiannwr arbrofol, John Dillwyn Llewelyn, o gwch 
ym Mae Abertawe i oleudy’r Mwmbwls.

1972

Syr Terry Matthews yn sefydlu’r Mitel Corporation 
yng Nghil-y-coed i weithgynhyrchu a chyflenwi 
cyfnewidfeydd preifat (PABXs) ar gyfer sefydliadau 
ledled y byd.

1973

Cwblhau argae 
uchaf y DU yn Llyn 
Brianne a oedd yn 
300 troedfedd o 
uchder. 



CYMRU EHANGACH

Diwydiannau Creadigol
Mae Cymru wedi’i diffinio’n glir ac wedi’i 
hen sefydlu fel canolfan i fusnesau creadigol 
sefydlu a thyfu. Mae’r sector amrywiol yn 
cynnwys gwahanol gwmnïau, sy’n amrywio o 
ddatblygu meddalwedd, gemau ac animeiddio, 
i gynyrchiadau ffilm a theledu o’r radd flaenaf, 
cerddoriaeth, newyddiaduraeth a chynllunio 
ffasiwn. Mae defnyddio technolegau newydd sy’n 
seiliedig ar electroneg i greu sain a delweddau yn 
creu maes sy’n tyfu’n gyflym o ran yr economi. 
Yn 1923 dechreuwyd darlledu yng Nghymru pan agorodd y Cwmni 
Darlledu Prydeinig ar y pryd yng Nghaerdydd. Heddiw darperir 
gwasanaethau yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mae’r cyfryngau’n 
chwarae rhan bwysig yn niwylliant modern Cymru. 

1978

Geni’r baban profdiwb cyntaf yn sgil gwaith 
arloesol yr Athro Robert Edwards ar IVF,  
a raddiodd o Brifysgol Bangor, gan weithio  
gyda Patrick Steptoe.

1979

Y bont dros afon 
Wysg ar yr A470 
yw’r bont gyntaf ym 
Mhrydain i gael ei 
hadeiladu drwy ludo 
darnau concrid. 



Mae cynyrchiadau teledu mawr yn 
cynnwys Doctor Who, a chyfresi 
rhwydwaith blaenllaw fel Torchwood, 
Merlin, Atlantis tra bod Casualty yn parhau 
i gael ei gynhyrchu gyda ‘stamp’ BBC 
Cymru Wales ar ddiwedd y credydau. 

Delwedd trwy garedigrwydd BBC Cymru.



Mae’r cyrff ffilm a theledu cenedlaethol ar gael yn rhwydd gyda 
changen o Bafta; Bafta Cymru, yma. Mae asiantaethau eraill yng 
Nghymru, gan gynnwys Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, 
cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru a Canolfan Ffilm Cymru sy’n 
ceisio dod â mwy o ffilmiau at fwy o bobl. Mae Archif Genedlaethol 
Sgrin a Sain Cymru yn cynnwys casgliad cynhwysfawr o ffilmiau, 
rhaglenni teledu, fideos, recordiadau sain a cherddoriaeth. 

Cefnogir diwydiant creadigol Cymru gan ystod lawn o adnoddau gyda 
chwmnïau fel Real, Tinopolis, Avanti Media, Gorilla; It’s My Shout;  
Milk VFX; Crash Editing, Bang, Cranc Cyf a Mercury FX.

Agorodd Laura Ashley, brodor o Ferthyr, ei siop gyntaf yn 1968 gyda 
phencadlys y cwmni ger y Drenewydd.

Sefydlwyd cwrs diploma ffotograffiaeth ddogfennol gan David Hurn o 
Magnum yng Ngholeg Celf Casnewydd yn 1973.

Mae Boom, sydd wedi’i leoli yn Gloworks ym Mae Caerdydd, yn un o 
grwpiau cynhyrchu mwyaf Cymru ac yn un o’r cynhyrchwyr mwyaf o  
ran cynnwys plant yn y DU.

Mae Artes Mundi, sioe gelf weledol gyfoes ryngwladol yn un o’r rhai 
pwysicaf yn y byd, ac yn cael ei chynnal yn Amgueddfa ac Orielau 
Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

1984

Gorsaf Bŵer Dinorwig, prosiect 
peirianyddol o’r radd flaenaf sy’n 
cynhyrchu 1800 megawat yn agor yn 
y ceudwll mwyaf i gael ei wneud gan 
ddyn yn Ewrop.

1987

Cafodd gwobr Animeiddio 
Gorau BAFTA ei rhoi i 
Gynyrchiadau Siriol o 
Gaerdydd am y gyfres gartŵn 
enwog, Superted.



Mae Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol 
Prifysgol Caerdydd wedi symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas 
gyda BBC Cymru.

Mae cynllun newydd arloesol wedi arwain at ffurfio partneriaeth rhwng y 
cyfrwng cymdeithasol anferth Facebook a Wales Online ac eraill, fel rhan 
o brosiect newyddion cymunedol i gefnogi newyddiaduraeth leol.

Un llwyddiant mawr fu’r gyfres debyg i arddull Nordic noir, sef 
Hinterland/Y Gwyll, cyd-gynhyrchiad rhwng BBC Cymru, Fiction Factory, 
S4C ac eraill.

Mae Aberteifi, gynt yn gartref i ffatri jîns fwyaf Prydain, yn dal i wneud  
jîns gan yr Huit Denim Company.

Rhoddodd William Haggar ei berfformiad cyhoeddus cyntaf o sioe 
‘Bioscope’ yn 1898 yn Ffair Aberafan, yn 1901 aeth ymlaen i ffilmio’r hyn 
a ystyrir fel y ffilm ffuglennol gyntaf i gael ei gynhyrchu ym Mhrydain.

Mae gwaith mawr sydd wedi’i gynhyrchu a’i amserlennu yn cynnwys; 
Sex Education, gyda Gillian Anderson; Watchmen, gyda Jeremy Irons; 
Keeping Faith, gydag Eve Myles; Six Minutes to Midnight, gydag Eddie 
Izzard a’r Fonesig Judi Dench; The Secret Garden, gyda Colin Firth a  
Julie Walter; Pitching In; Warren ac addasiad o drioleg Philip Pullman; 
His Dark Materials, gyda James McAvoy.

1996 1997

Agor Ail Bont Hafren, 
sy’n 16,824 troedfedd o 
hyd gyda cheblau’n ei 
chynnal.

Car Uwchsonig (SSC) THRUST yn torri’r 
gwahanfur sain ar gyflymder o 763 mya gydag 
arbenigedd o Brifysgol Abertawe yn cyfrannu at  
y dyluniad erodynamig.



Y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama 
yw Conservatoire Cenedlaethol 
Cymru, y Conservatoire All-
Steinway cyntaf yn y DU.



Mae Dragon Studios ger Pen-y-bont 
ar Ogwr wedi hwyluso ffilmiau 
a dramâu teledu mawr megis 
The Bastard Executioner, Will, A 
Discovery of Witches, Journey’s End 
a Transformers: The Last Knight.



Daeth Alfred Sisley, ffigwr blaenllaw’r mudiad Argraffiadol, i Dde Cymru 
yn 1897, ar ôl cael ei ysbrydoli gan dir a morlun Cymru.

Mae Aur Cymru, a gloddiwyd ar gyfer penaethiaid Celtaidd dros 2,000 o 
flynyddoedd yn ôl, yn dal i gael ei ddefnyddio i wneud gemwaith ar gyfer 
y teulu Brenhinol.

Cwmni cyfryngau rhyngweithiol byd-eang yw Specific Media, 
perchennog MySpace, ac mae ganddo bresenoldeb ar draws Ewrop a’r 
UDA. Mae ganddo ganolfan yng Nghymru, Xumo, sy’n darparu cynnyrch 
a systemau fideo ar-lein.

1999 2000 2000

Agor Stadiwm y 
Mileniwm i gynnal 
Cwpan Rygbi’r Byd yng 
Nghaerdydd.

Mae’r ganolfan 
wyddoniaeth 
bwrpasol gyntaf 
yn y DU yn agor yn 
Techniquest yng 
Nghaerdydd.

Gwnaed Blaenafon a’r 
dirwedd o’i amgylch 
yn Safle Treftadaeth 
y Byd.





CYMRU EHANGACH

Trafnidiaeth
Yn sgil y Chwyldro Diwydiannol, roedd arloeswyr 
dan bwysau i ddatblygu systemau trafnidiaeth 
a allai gludo llwythi trwm a swmpus, ac roedd 
Cymru ar flaen y gad yn y gwaith o adeiladu camlesi 
a rheilffyrdd. Roedd trafnidiaeth ar ffyrdd ac yn 
yr awyr wedi elwa’n fawr yn eu dyddiau cynnar 
o weithgareddau’r Anrhydeddus C S Rolls o 
Drefynwy. Nawr mae gan Gymru gadwyn gyflenwi 
gweithgynhyrchu helaeth ar gyfer y ddau.
Bydd y newydd-ddyfodiad Aston Martin yn cynhyrchu ei SUV 
moethus cyntaf, sef y DBX, yn ffatri newydd Aston Martin Lagonda 
yn Sain Tathan. Bydd y detholiad sydd i ddod o gerbydau Legonda 
a cherbydau trydan hefyd yn cael eu hadeiladu yn y ffatri, a fydd yn 
dod yn ‘Gartref Trydaneiddio’ yn y pen draw pan fydd modelau EV  
yn llwyr y cwmni’n dechrau cael eu cynhyrchu. 

2004 2009

Mae wisgi distyllfa 
Penderyn yn mynd 
ar werth ac yn 
defnyddio distyllbair 
â dyluniad unigryw.

Sefydlu Canolfan NanoIechyd ym Mhrifysgol 
Abertawe, y cyfleuster cyntaf o’i fath yn Ewrop i 
ganolbwyntio ar wneud diagnosis o glefydau ac 
ymyrraeth feddygol ar lefel foleciwlaidd.



Enw car trydan-hydrogen dim allyriadau newydd Riversimple yw Rasa, 
mae’n gollwng dim ond ychydig o ddŵr, yn perfformio’r hyn sy’n cyfateb 
i tua 250mpg ac mae modd ei wefru mewn dim ond tri munud.

Mae Canolfan Ymchwil Economi Ddigidol CHERISH ym Mhrifysgol 
Abertawe, ynghyd ag ymchwilwyr yn Grenoble, yn ymchwilio ar y cyd i’r 
dimensiwn dynol fel un o’r rhwystrau mwyaf cymhleth i fabwysiadu prif 
ffrwd a derbyn cerbydau heb yrrwr yn gymdeithasol.

Bydd teithio estynedig i’r gofod yn cael effaith fawr ar iechyd dynol, ac 
mae Damian Bailey, Athro Ffisioleg a Biocemeg o Brifysgol De Cymru, yn 
ymchwilio i effaith llai o ddisgyrchiant. Bydd ymrwymiad NASA i anfon 
gofodwyr i blaned Mawrth erbyn y 2030au yn golygu ‘taith yn ôl a blaen’ 
arferol o rhwng tri a chwe mis ac er mwyn treulio amser ar y blaned  
goch mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ofodwyr fyw mewn disgyrchiant 
llai (micro) am ryw dair blynedd.

Mae aerofod wedi bod yn rhan o’r byd diwydiannol yng Nghymru ers 
blynyddoedd lawer drwy Sefydliadau’r Weinyddiaeth Amddiffyn o ran 
darparu cyfleusterau ar gyfer awyrennau milwrol ac ystodau prawf ar 
gyfer cerbydau awyr heb griw.

2009 2009

Cylchgrawn Time yn 
enwebu robot ‘Adam’ 
Prifysgol Aberystwyth 
fel y darganfyddiad 
gwyddonol mwyaf 
arwyddocaol ond tri.

Roedd gwaith yr Athro Julie Williams o Brifysgol 
Caerdydd ar y clefyd Alzheimer yn un o’r deg 
datblygiad meddygol pwysicaf ledled y byd yn  
ôl cylchgrawn Time.



2010 2010

Cynhyrchwyd haenau 
lled-ddargludol 6” 
am y tro cyntaf gan 
IQE plc yn Llaneirwg, 
Caerdydd.

Gosod un o ficrosgopau electron cryo-sganio 
uwch-dechnoleg Prydain ym Mhrifysgol 
Abertawe.



Mae teithio mwy diogel yn cael ei wella 
mewn menter gan Sequestim ar y cyd rhwng 
QMC Instruments Ltd a Phrifysgol Caerdydd. 
Fe’i sefydlwyd yn 2016 i fasnacheiddio’r 
genhedlaeth nesaf o dechnoleg delweddu 
terahertz a ddatblygwyd gan y partneriaid 
ar gyfer rhaglenni sgrinio diogelwch, y 
gellir eu defnyddio mewn meysydd awyr. 
Datblygwyd technoleg sensitif yn wreiddiol  
i astudio rhannau pellaf y bydysawd.



Mae Lockheed Martin Space wedi defnyddio offer marcio gwifrau 
laser Spectrum Technologies Nova ym Mhen-y-bont ar Ogwr i 
weithgynhyrchu’r system gwifrau trydanol cymhleth ar gyfer glaniwr 
Mars InSight NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory’s), sy’n ystyried tu 
mewn dwfn planed Mawrth.

Agorodd y gwasanaeth hofrenyddion cyntaf yn y byd rhwng Caerdydd, 
Wrecsam a Lerpwl yn 1950, ac agorodd y gwasanaeth rheolaidd cyntaf  
ar long hofran rhwng y Rhyl a Wallasey yn 1962.

Mae gan British Airways Maintenance Caerdydd gyfleuster i gynnal 
awyrennau Boeing 767, 777 a 787 mewn pedwar cilfach yn un o’r sied 
awyrennau fwyaf yn y byd ym maes awyr Caerdydd.

Cafodd y Comet, yr awyren jet gyntaf i deithwyr yn y byd, ei gynhyrchu 
yn ffatri Brychdyn o’r cwmni De Haviland Aircraft o 1957 ymlaen.

Safle Glannau Dyfrdwy Toyota oedd y cyntaf y tu allan i Japan i 
gynhyrchu injans cerbydau hybrid yn 2010.

ParcAberporth yng Ngorllewin Cymru oedd y cyfleuster hedfan heb griw 
cyntaf o’i fath yn Ewrop.

Mae Zip World yn Eryri yn cynnwys y llinell wib gyflymaf yn y byd a’r hiraf 
yn Ewrop.

2011 2011

Agor Porth y Rhath, stiwdios cynhyrchu 
drama newydd BBC Cymru yn ardal  
Porth Teigr ym Mae Caerdydd.  
Mae’r stiwdios yn gartref i Casualty,  
Pobol y Cwm a Doctor Who.

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, 
Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) 
Prifysgol Aberystwyth yn ennill 
gwobr ‘Excellence with Impact’ 
BBSRC sy’n cael ei chyflwyno am 
y tro cyntaf erioed.



Bu arbenigedd academaidd 
Cymru ar flaen y gad yn y gwaith o 
ddatblygu’r dyluniad erodeinamig 
ar gyfer Thrust, y car uwchsonig, 
a bu’r arbenigedd hwnnw’n 
gysylltiedig hefyd ag agweddau  
ar ddyluniadau Airbus.



Dyluniwyd y cwch gwynt cadarn (RIB) yng Nghymru a gellir mynd ar y 
daith RIB cadarn cyflymaf yn y byd yma ar ‘Velocity’ ar y Fenai.

Ymchwiliodd yr Athro George Bryan o Brifysgol Bangor i ‘Sefydlogrwydd 
mewn awyrennau’ yn 1911. Cyflwynwyd medal aur y Gymdeithas 
Awyrenegol Frenhinol iddo – yr ail i gael ei dyfarnu erioed (cyflwynwyd  
y cyntaf i Frodyr Wright).

Adeiladodd Bill Frost beiriant hedfan i’w gynllun patent ei hun, ac yn ôl  
y sôn, fe hedfannodd yn 1896 yn Saundersfoot.

Bu Tecwyn Roberts o Landdaniel yn gweithio yn NASA gan helpu i anfon 
yr Americanwr cyntaf i’r gofod a chafodd ei anrhydeddu gan NASA am ei 
waith gyda gofodwyr enwog fel Neil Armstrong.

2011 2012

Agor Labordy 
Mellt Morgan-Botti 
Prifysgol Caerdydd i 
astudio mellt yn taro 
awyrennau.

Gwyddonwyr a pheirianwyr o Brifysgol 
Glyndŵr yn dechrau gweithio ar ran o 
Delesgop Eithriadol Fawr Ewrop (E-ELT), 
telesgop mwyaf y byd, yn Chile. 





POBL

Cydnabod Llwyddiant
Ystyrir yn eang mai Gwobr Nobel yw’r wobr fwyaf 
mawreddog y gellir ei rhoi am gyflawniad deallusol 
yn y byd. I wlad sydd â thua 3 miliwn o bobl, mae 
Cymru yn cymharu’n ffafriol â gwledydd eraill sydd 
wedi ennill gwobr Nobel.

2013 2015

Syr Ranulph Fiennes yn defnyddio 
gorchuddion blanced thermol, a 
ddatblygwyd gan Architen Landrell 
o Gas-gwent, i gynnig parth ‘achub 
bywyd’ wedi’i insiwleiddio ar ei daith 
i’r Antarctig.

Agorodd Campws y Bae 65 erw 
ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer 
gwyddoniaeth ac arloesi – un o’r 
‘prosiectau economi wybodaeth 
mwyaf yn Ewrop’.



Mae sawl gwobr fawreddog wedi eu henwi ar ôl unigolion a anwyd 
yng Nghymru neu’r rhai a wnaeth eu prif waith yng Nghymru, mae’r 
rhain yn cynnwys Medal Menelaus ar ôl William Menelaus a Medal 
Hughes y Gymdeithas Frenhinol ar ôl y gwyddonydd a anwyd yng 
Nghymru, David E. Hughes. 

Derbyniodd Bertrand Russell, awdur, mathemategydd ac athronydd 
Wobr Lenyddol Nobel yn 1950 am ei waith llenyddol a oedd yn 
hyrwyddo egwyddorion dyngarol a rhyddid meddwl. 

Dyfarnwyd Gwobr Economeg Nobel i Syr Clive Granger yn 2003, ar y cyd 
â Robert F. Engle, am eu cyfraniadau at ddadansoddi data cyfres amser.

Rhannodd David Josephson, Wobr Ffiseg Nobel yn 1973 am rhagfynegu 
effaith Josephson yn 1962.

Yn 2007 rhannodd Syr Martin Evans Wobr Nobel mewn Ffisioleg neu 
Feddygaeth am eu waith a’u cyfraniadau at ddatblygu triniaethau 
newydd am glefydau mewn pobl.

Syr John Theodore Houghton, cydgadeirydd enillwyr Gwobr Heddwch 
Nobel gweithgor asesu gwyddonol y Panel Rhynglywodraethol ar Newid 
yn yr Hinsawdd (IPCC).

2018 2019

Canolfan Ganser 
Rutherford yng 
Nghasnewydd yw’r 
ganolfan gyntaf yn 
y DU i gynnig pelydr 
proton ynni uchel.

Bydd cyfleuster 
gweithgynhyrchu 
newydd Aston Martin 
yn dechrau cynhyrchu 
ei fodel trydan i gyd yn 
Sain Tathan.

2017

Avanti Media yn 
sicrhau contract 3 
blynedd i gynhyrchu 
Songs of Praise.



Robert Huber, y biocemegydd o’r Almaen a fu’n gweithio ym Mhrifysgol 
Caerdydd, cafodd y Wobr Nobel mewn Cemeg ym 1988 ei dyfarnu i 
Robert Huber a dau arall ‘am bennu strwythur tri dimensiwn i Ganolfan 
Ymateb Ffotosynthetig.

Enillydd gwobr Nobel yn 1933 oedd Thomas Hunt Morgan (1866-1945) a 
oedd yn honni ei fod yn Gymro oherwydd ei fod yn ddisgynnydd i James 
Morgan, a ddaeth i Boston o Gymru yn 1636, ac roedd ei frawd ef yn 
ddisgynnydd i’r diwydiannwr J. Pierpont Morgan.

Y fenyw gyntaf i gyflwyno dyfais wyddonol yn y Gymdeithas Frenhinol 
oedd y soprano o Gymru, Margaret Watts-Hughes, a geisiodd fesur grym 
ei llais yn 1876 drwy offeryn oedd yn cynhyrchu patrymau geometrig, 
gan arwain at y ddyfais a alwodd yn eidoffon.

Ganwyd Robert d’Escourt Atkinson yn Rhaeadr Gwy ac ef enillodd 
Fedal Eddington yn 1960 gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, am 
astudiaethau eithriadol o astroffiseg ddamcaniaethol, a’i waith ar 
ymasiad serol.

Bydd yr Athro Bernard Frederick Schutz, a anwyd yn yr UDA ond sy’n 
gweithio yma ers 1974, yn derbyn Medal Eddington yn 2019 i gydnabod 
ei astudiaeth ‘...hynod werthfawr o astroffiseg ddamcaniaethol’.

2019 2020...

Gwaith adeiladu wedi 
ei drefnu ar Ganolfan 
Seiber newydd Thales 
yng Nglynebwy.

Beth nesaf?

2019

Agorodd y Ganolfan 
Arbenigedd 
Ffotoneg (CPE) 
yng Nghanolfan 
Dechnoleg OpTIC yn 
Llanelwy.



Enillodd Dr Henry Naunton Davies (1828-1899), meddyg y Rhondda, 
Fedal Aur gyntaf Cymdeithas Feddygol Prydain am ei weithredoedd  
yn ystod Llifogydd Tynewydd yn 1877.

Frances Hoggan (1843-1927) oedd y meddyg benywaidd cyntaf o Gymru 
yn ogystal â diwygiwr cymdeithasol ac ymgyrchydd addysg. Ynghyd 
ag Elizabeth Garret Anderson a Dr Elizabeth Blackwell fe wnaethant 
sefydlu’r Gymdeithas Iechyd Genedlaethol yn 1871 ‘i hybu iechyd ymysg 
holl ddosbarthiadau’r boblogaeth’.

Mae Cymru wedi sefydlu tair o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r 
byd. Roedd Elihu Yale, prif gymwynaswr Prifysgol Iâl, yn fab i rieni 
mewnfudwyr o Gymru. Roedd Morgan Edwards, oedd yn hanu o Bont-
y-pŵl, yn un o gyd-sylfaenwyr Prifysgol Brown, ac fe ddeilliodd Prifysgol 
Beijing o ysgol iaith y ddinas a sefydlwyd yn 1869 gan y cenhadwr Hopkin 
Rees, o Gwmafan.

1983 – Dr Jessica Bruce.
Rheolwr Gyfarwyddwr Run3D ac enillydd y Wobr Menywod mewn 
Arloesedd DU 2019. 

1979 – Haley Gomez. g. Y Barri.
Ac yntau’n Athro Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Haley yn 
arbenigwr rhyngwladol mewn astroffiseg, gan weithio i ddeall ffurfiant 
ac esblygiad llwch cosmig. 

1976 – Dr Elin Haf Davies. g. Parc, ger Bala, Gogledd Cymru.
Entrepreneur a Phrif Swyddog Gweithredol Aparito, sy’n datblygu 
technoleg wisgadwy ac apiau symudol penodol i glefydau i fonitro 
cleifion y tu allan i’r ysbyty. 

1957 – Yr Athro Julie Williams. g. Merthyr Tudful.
Un o ymchwilwyr mwyaf blaenllaw’r byd i’r clefyd Alzheimer ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd ei gwaith sylw yn y cylchgrawn Time fel un 
o’r 10 datblygiad meddygol pwysicaf yn 2009.



1957 – Syr Chris Evans. g. Port Talbot.
Entrepreneur ym maes biotechnoleg a sefydlydd cwmnïau ym meysydd 
genynnau, ensymau a microorganebau.

1955 – Michael Moritz. g. Caerdydd.
Datblygwyd y peiriannau chwilio rhyngrwyd Google a Yahoo! gyda 
chyllid gan Michael Moritz a anwyd yng Nghymru.

1952 – Terry Morgan. g. Cwmbrân.
Peiriannydd a chadeirydd Crossrail, prosiect adeiladu mwyaf Ewrop sy’n 
creu 13 milltir o dwneli newydd o dan ddinas Llundain.

1951 – Syr Leszek Krzysztof Borysiewicz, FRS. g. Caerdydd.
Imiwnolegydd Pwylaidd Prydeinig, gweinyddwr gwyddonol ac Is-
ganghellor Prifysgol Caergrawnt, unig brifysgol biliwn o bunnoedd 
Prydain.

1951 – Richard Parry-Jones. g. Bangor.
Is-lywydd Grŵp, Datblygu Cynhyrchion Rhyngwladol a Phrif Swyddog 
Technegol cwmni moduron Ford hyd at 2007. Yn 2012 cafodd ei benodi’n 
gadeirydd Network Rail.

1946 – Yr Athro John Harries. g. Aberafon.
Prif gynghorydd gwyddonol cyntaf Llywodraeth Cymru. Athro Arsylwi’r 
Ddaear, Labordy Blackett, Coleg Imperial, Llundain. Fel gwyddonydd, 
arweiniodd y tîm a gyflwynodd y dystiolaeth gyntaf ar sail arsylwi 
uniongyrchol o’r cynnydd mewn nwyon tŷ gwydr ar y ddaear. Enillodd 
Fedal Gwasanaeth Cyhoeddus Rhagorol NASA ym mis Gorffennaf 2011.

1945 – Yr Athro Anthony Campbell. g. Bangor.
Athro mewn Biocemeg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd ac awdurdod 
rhyngwladol ar signalu mewngellog a chemoleuedd a bio-ymoleuedd. 
Sefydlodd Ganolfan Darwin ar gyfer Bioleg a Meddygaeth yn Sir Benfro.



1943 – Syr Terry Matthews. g. Trecelyn.
Yr entrepreneur uwch-dechnoleg llwyddiannus, a biliwnydd cyntaf 
Cymru, sydd wedi sefydlu neu ariannu dros 100 o gwmnïau ym maes 
cyfathrebu uwch-dechnoleg, yn arbennig Mitel, Newbridge Networks  
a Sefydliad Wesley Clover.

1942 – Howard Stringer. g. Caerdydd.
Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Sony Corporation hyd at 2013  
a 2012 yn eu tro.

1942 – Y Fonesig Jean Thomas. g. Abertawe.
Biocemegydd sydd wedi astudio strwythur cromatin a’r person cyntaf i 
ynysu a nodweddu’r octamer histon.

1939 – Brian Josephson. g. Caerdydd.
Enillydd gwobr Nobel am ei astudiaeth o ffenomenâu ffiseg tymheredd 
isel, yn enwedig cyfuniadau o uwchddargludwyr ac ynyswyr.

1935 – 2013 Dr Tom Parry Jones. g. Ynys Môn.
Dyfeisydd yr ‘Anadliedydd’ a’r fersiwn electronig ddiweddarach,  
yr ‘Alcoholmedr’. Mae’n cael ei ddefnyddio ledled y byd.

1932 – Syr John Meurig Thomas. g. Cwm Gwendraeth.
Un o gemegwyr mwyaf blaenllaw Cymru ac un o’r awduron a ddyfynnir 
fwyaf ym maes catalysis heterogenaidd.

1932 – 1995 Yr Arglwydd Walter Marshall. g. Rhymni.
Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Ynni Atomig yn Harwell ac, yn 
ddiweddarach, Cadeirydd y Bwrdd Cynhyrchu Trydan Canolog (CEGB).

1931 – Syr John Houghton. g. Dyserth.
Cyfarwyddwr y Swyddfa Feteorolegol 1983-1991, ac awdurdod ar 
gynhesu byd-eang.

1931 – Syr Bernard Knight. g. Gŵyr.
Cynhaliodd fwy na 25,000 o archwiliadau post-mortem a daeth yn un o 
brif batholegwyr fforensig y byd. 



1926 – 2005 Yr Athro John Vaughan. g. Merthyr Tudful.
Athro microsgopeg bwyd, King’s College, Llundain. Un o arloeswyr 
astudio priodweddau had olew a’r defnydd ohonynt mewn diwydiant.

1925 – 1996 Yr Athro Howard Purnell. g. Y Rhondda.
Athro Cemeg, Prifysgol Cymru, Abertawe. Arloeswr mewn ymchwilio i’r 
defnydd o gromatograffeg nwy ar gyfer dadansoddi cemegol.

1924 – 2000 Donald Davies. g. Treorci.
Pan oedd yn gweithio yn y Labordy Ffisegol Cenedlaethol, gosododd y 
sylfeini ar gyfer y Rhyngrwyd drwy ei waith ar rannu data trwy gyfnewid 
pecynnau.

1916 – 1999 Joan Elizabeth Curran g. Abertawe.
Gwyddonydd o Gymru a chwaraeodd rolau pwysig yn natblygiad radar 
a’r bom atomig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

1912 – 1978 Syr Morien Bedford. g. Pen-y-bont ar Ogwr.
Peiriannydd awyrennol nodedig o Gymru, y cyfeirir ato weithiau fel 
‘Tad y Concord’ oherwydd ei ymchwil i ddatblygu awyren uwchsonig i 
deithwyr a’i waith gyda thwneli gwynt.

1911 – 2002 Yr Athro Ewart Jones. g. Wrecsam.
Cadeirydd Waynflete, Adran Cemeg ym Mhrifysgol Rhydychen. Ymchwil i 
gemeg cynhyrchion naturiol gan gynnwys steroidau, terpenau a fitaminau.

1910 – 1992 Yr Athro Alan Wood.
Cadeirydd Daeareg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Gosododd 
sylfeini ar gyfer dosbarthu fforaminiffera ffosilau, sy’n hollbwysig wrth 
chwilio am olew.

1909 – 1988 Yr Athro Archibald Cochrane.
Athro twbercolosis a chlefydau’r frest yn Ysgol Feddygaeth Genedlaethol 
Cymru. Datblygodd brotocol ar gyfer treialu cyffuriau dan reolaeth a 
ddaeth yn weithdrefn safonol drwy’r byd ar gyfer gwerthuso cyffuriau.



1907 – 1997 Frank Llewellyn Jones CBE. g. Penrhiw-ceibr.
Awdurdod y byd ar ffiseg nwyon ïoneiddio a ffenomena cyswllt trydanol 
a sefydlodd ddwy ysgol ymchwil a oedd yn enwog yn rhyngwladol ym 
Mhrifysgol Abertawe.

1906 – 1994 Yr Athro Gwendole Rees FRS.
Y Gymraes gyntaf i gael ei hethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol. 
Gwnaeth gyfraniad aruthrol i faes helmintholeg, sef astudiaeth o lyngyr 
parasitig.

1904 – 1987 Donald Holroyde Hey. g. Abertawe.
Cemegydd organig a sylwodd fod dadelfennu bensoil perocsid yn creu 
radicalau ffenyl rhydd, adweithiau pwysig mewn sawl adwaith cemegol 
a biolegol, o gynhyrchu rwber synthetig i ddifrod biocemegol i DNA.

1904 – 1972 Emily Dix. g. Gŵyr.
Gweddnewidiodd fiostratigraffeg planhigion, technegau hollbwysig i 
hanes fforestydd trofannol a newid yn yr hinsawdd tua diwedd yr oes 
Garbonifferaidd (Pensylfanaidd).

1903 – 1989 Yr Athro Syr Brynmor Jones.
Daeth ei adran ym Mhrifysgol Hull yn enwog am ddatblygu technoleg 
arddangos grisial hylifol.

1903 – 1945 Evan James ‘Desin’ Williams. g. Cwmsychbant.
Roedd Desin Williams yn ffisegydd a fu’n gweithio gyda chewri ffiseg 
rhyngwladol ei gyfnod, a rhagwelodd fodolaeth gronyn atomig newydd, 
y meson.

1903 – 1977 Syr Oliver Sutton. g. Cwmcarn.
Cyfarwyddwr y Swyddfa Feteorolegol rhwng 1953 – 1965 lle pwysleisiodd 
y defnydd o gyfrifiaduron ar gyfer darogan y tywydd.

1903 – 1963 Syr Horace Evans. g. Merthyr Tudful.
Meddyg i’r Frenhines Mary, y Brenin George V a’r Frenhines Elizabeth.



1902 – 1977 Hugh Iorys Hughes. g. Bangor.
Peiriannydd sifil a gynlluniodd y bont ac unedau’r lanfa ar gyfer  
Harbwr Mulberry a ddefnyddiwyd yn ystod glaniadau Normandi yn yr  
Ail Ryfel Byd.

1893 – 1973 Syr Clement Price-Thomas. g. Abercarn.
Arloeswr ym maes trin anhwylderau’r frest â radiwm.

1888 – 1962 Dr Ezer Griffiths. g. Aberdâr.
Awdurdod blaenllaw ar astudio gwres a rheweiddiad.

1887 – 1949 Arthur (Artie) Moore. g. Pontllanfraith.
Un o’r bobl gyntaf yn y byd i glywed neges gyfyngder y Titanic ym Melin 
Gelligroes lle y gyrrwyd ei orsaf radio gan eneradur wedi’i gysylltu ag 
olwyn y felin. Byddai’n mynd ymlaen i weithio i Marconi ac i roi patent ar 
fath o Sonar, a elwid yn ‘Ecometer’, yn 1932.

1886 – 1926 Ernest Thompson Willows. g. Caerdydd.
Cynlluniodd ei long awyr ei hun pan oedd yn bedair ar bymtheg oed, 
aeth ar ei daith hedfan gyntaf yn 1905 ac ef oedd y cyntaf i hedfan ar 
draws y Sianel o Lundain i Baris, yn 1910.

1881 – 1945 Syr Thomas Lewis. g. Caerdydd.
Cardiolegydd a fathodd y term ‘gwyddoniaeth glinigol’, gan hyrwyddo’r 
broses o gymhwyso’r dull arbrofol ar gyfer problemau clinigol a’r 
defnydd clinigol o’r electrocardiograff.

1880 – 1941 Henry Grindell Matthews. g. Winterbourne,  
Swydd Gaerloyw.
Dyfeisydd yr ‘Aerophone’ neu’r ffôn radio yn 1911, a ddangoswyd am y 
tro cyntaf yng Nghaerdydd. Symudodd ymlaen i’r maes lluniau llafar, gan 
honni iddo ddyfeisio pelydryn trydan yn 1923, gan arwain at y llysenw 
‘the death ray man’. Erbyn 1934 roedd Matthews yn byw ac yn gweithio 
yn Nhor Clawdd ar Fynydd y Betws uwchben Rhydaman lle bu farw  
yn 1941.



1878 – 1951 Dorothea Minola Alice Bate. g. Caerfyrddin.
Fe’i gelwir hefyd yn Dorothy Bate, paleontolegydd Prydeinig ac arloeswr 
archaeosooleg. Roedd ei waith yn canolbwyntio ar ddeall sut a pham yr 
esblygodd ffurfiau cawr a chorrach.

1877 – 1910 Yr Anrhydeddus Charles Stewart Rolls. g. Trefynwy.
Modurwr, awyrennwr a chydsefydlydd cwmni Rolls Royce.

1872 – 1970 Yr Iarll Bertrand Russell. g. Tryleg, Mynwy.
Arloeswr ym maes astudio rhesymeg fathemategol.

1866 – 1959 Clarence Seyler.
Awdurdod blaenllaw ar ddadansoddi glo, gan wneud ei waith 
ddosbarthu cemegol yn Abertawe.

1864 – 1928 George Hartley Bryan. 
Athro Mathemateg Bur a Mathemateg Gymhwysol ym Mhrifysgol 
Gogledd Cymru, Bangor, a gyhoeddodd ‘Stability in aviation; an 
introduction to dynamical stability as applied to the motions of 
aeroplanes’ yn 1911.

1858 – 1921 John Reginald Harding. g. Nhrefynwy.
Pensaer a pheiriannydd a ddyluniodd oleudai yn Tsieina, Taiwan a Korea 
a’r Palas Brenhinol yn Seoul.

1857 – 1932 Dr Martha Maria Cannon. g. Llandudno.
Arloesydd ym maes mesurau iechyd a hawliau menywod yn yr UDA wedi 
iddi ymfudo yno gyda’i rhieni yn 1858. Un o’r fenywod cyntaf yn Utah i 
dderbyn gradd M.D a’r fenyw cyntaf i ddod yn seneddwr talaith. 

1856 – 1932 Richard Stephens. g. Cwmbrân.
Un o’r arloeswyr cynnar ym maes dylunio ceir. Sefydlodd fusnes gwneud 
beiciau yn Clevedon, ac aeth ati i ddylunio a gwneud prototeip o gar 
yn 1897/8. Un o’i welliannau niferus oedd yr esgid brêc drwm y gellir ei 
haddasu, sy’n sail i bob esgid o’r fath a ddefnyddir heddiw.



1851 – 1925 Elizabeth Phillips Hughes MBE. g. Caerfyrddin.
Addysgwr a sefydlodd goleg hyfforddi i fenywod yng Nghaergrawnt 
ym 1885. Enwyd y coleg yn Hughes Hall er cof amdani – yr unig goleg 
yng Nghaergrawnt i gael ei enwi ar ôl menyw. Symudodd i’r Barri ar ôl 
ymddeol, gan arwain y gwaith o sefydlu Clwb Menywod yr Ugeinfed 
Ganrif.

1850 – 1885 Sidney Gilchrist Thomas. 
Hefyd ei gefnder Percy Carlisle Gilchrist. Aethant ati i ddatblygu leininau i 
ffwrneisi ym Mlaenafon fel y gellid mwyndoddi mwynau haearn ffosffatig 
er mwyn eu defnyddio i gynhyrchu dur. Daeth y slag sylfaenol o’r broses 
fwyndoddi yn wrtaith ffosfad gwerthfawr.

1848 – 1935 William Frost. g. Saundersfoot.
Dylunydd o Gymru a ddyfeisiodd beiriant hedfan cynnar, y Frost Airship 
Glider.

1846 – 1904 Samuel Jones. g. Beddgelert.
Arloeswr echdynnu olew a ymfudodd i’r UDA ac a ddyfeisiodd wialen 
bwmpio well ar gyfer ffynhonnau olew. Enwog fel cyflogwr da a 
etholwyd yn faer ar Toledo, Ohio, yn 1897.

1842 – 1907 Megan [Margaret] Watts Hughes. g. Dowlais.
Y cyntaf i arbrofi ac arsylwi’r ffenomen o ddelweddu sain sy’n atseinio 
gan ddefnyddio adnodd a ddyfeisiodd o’r enw ‘eidoffon’, a hi oedd y 
fenyw gyntaf i ddangos dyfais yn y Gymdeithas Frenhinol.

1834 – 1920 Syr Pryce Pryce-Jones. 
Dilledydd o’r Drenewydd a welodd botensial rheilffyrdd a’r 
gwasanaethau post i sefydlu busnes mawr cyntaf Prydain ar gyfer 
archebu drwy’r post. Gwerthodd wlanen o Gymru i Ewrop, America ac 
Awstralia a chaiff ei gydnabod am ddyfeisio’r bag cysgu, y rhoddwyd 
patent arno yn 1876 fel y Garthen Euklisia.



1834 – 1913 Syr William Henry Preece. g. Caernarfon.
Peiriannydd trydanol a dyfeisydd a ddatblygodd ei system ei hun o 
delegraffeg a theleffoneg diwifr yn 1892, ond a aeth ati i gefnogi system 
Guiglielmo Marconi yn ddiweddarach, gan roi cymorth ymarferol iddo 
gyda’i arbrofion a’i helpu i sicrhau cyllid.

1829 – 1904 Isaac Roberts.
Mab i ffermwr o Sir Ddinbych a fu’n arloesol ym maes ffotograffiaeth 
dyfnder y gofod gan dynnu’r llun cyntaf o’r Galaeth Andromeda droellog 
gan ddatgelu ei wir ffurf i seryddwyr am y tro cyntaf.

1823 –1913 Alfred Russel Wallace. g. Brynbuga.
Hyfforddodd fel syrfëwr a bu’n gweithio i Brunel ond caiff ei gofio’n 
bennaf fel anthropolegydd a biolegydd a gynigiodd ddamcaniaeth 
detholiad naturiol yn annibynnol, gan ysgogi Charles Darwin i gyhoeddi 
ei ddamcaniaeth ei hun.

1821 – 1894 Henry Hussey Vivian. g. Abertawe.
Gyda’i dad, John Henry Vivian (1785-1855), sefydlodd Abertawe fel 
canolbwynt diwydiant copr y byd gyda gweithfeydd copr yr Hafod 
yng Nghwm Tawe isaf, gan ddod yn safle mwyaf y byd ar gyfer puro a 
chynhyrchu copr a metelau eraill.

1818 – 1882 William Menelaus. 
Peiriannydd a anwyd yn yr Alban a fu’n allweddol wrth symud gwaith 
Dowlais i’r oes dur.

1811 – 1896 William Robert Grove. g. Abertawe.
Gwnaeth welliannau i’r gell foltaig a datblygodd y batri nwy, 
rhagflaenydd y gell danwydd.

1810 – 1882 John Dillwyn Llewelyn. g. Abertawe.
Diwydiannwr a sefydlodd arsyllfa ym Mhenllergaer ger Abertawe yn 
1851. Aeth ati gyda’i ferch, Thereza Llewelyn, 1834-1926, (Thereza Story-
Maskelyne yn ddiweddarach), i dynnu rhai o’r lluniau cynharaf o’r lleuad.



1801 – 1880 William Miller. g. Llanymddyfri.
Cymhwysodd fathemateg at yr astudiaeth o risialau a dyfeisiodd 
Fynegeion Miller ar gyfer adnabod wynebau grisial.

fl. 1794 Philip Vaughan.
Rhoddodd y dyfeisiwr o Gaerfyrddin a’r meistr haearn Philip Vaughan 
batent ar y belen draul gyntaf yn 1794. Nid yw ei ddyluniad ar gyfer 
lleihau ffrithiant ym mhob peiriant a cherbyd sy’n cylchdroi heddiw 
wedi newid yn y bôn, a chydnabyddir ei gyfraniad mewn Memorandwm 
Technegol NASA 1981.

1789 – 1864 Richard Roberts. g. Llanymynech.
Peiriannydd a dyfeisydd sydd fwyaf adnabyddus am ei waith yn nyddu 
a gwehyddu brethyn a gwneud locomotifau. Dyfeisiodd beiriant i dorri 
tyllau’n fanwl gywir yn y platiau haearn ar gyfer pont diwbaidd Conwy 
drwy ddefnyddio cardiau Jacquard.

1785 – 1852 Syr Josiah John Guest.
Meistr haearn yn Dowlais y cafodd ei gynhyrchion haearn, yn enwedig 
cledrau, eu hallforio ledled y byd.

1781 – 1847 Lucy Thomas. g. Llansamlet.
Perchennog pwll glo, a elwid yn: ‘Mam masnach glo ager Cymru’.

1776 – 1847 William Weston Young.
Datblygodd y dyfeisiwr a’r entrepreneur fricsen dân o ansawdd uchel i 
leinio ffwrneisi a oedd yn cynnwys craig silica o Dinas. Fe’i hallforiwyd 
ledled y byd, a hyd heddiw y gair yn Rwsia am fricsen dân yw ‘Dinas’.

1774 – 1852 Capten Syr Samuel Brown RN.
Cyflwynodd geblau haearn cadwynog ar gyfer llongau a sefydlodd waith 
Brown Lenox ym Mhontypridd.
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1725 – 1804 Nathaniel Pigott.
Seryddwr a ddaeth yn enwog gyda’i fab, Edward (1753 – 1825) am arsyllu 
ar ddigwyddiadau seryddol fel diffygion ar yr haul a’r lleuad, taith y 
blaned Gwener rhwng yr haul a’r ddaear a chomedau. Defnyddiodd 
amrywiaeth eang o delesgopau yn Nhŷ Frampton, ger Llanilltud Fawr.

1719 – 1789 William Edwards. g. Groes-wen.
Gweinidog yr Annibynwyr, pensaer a pheiriannydd. Roedd yn adeiladwr 
pontydd; pont Pontypridd oedd ei enwocaf. Wedi hynny cododd 
bontydd eraill ac adeiladau diwydiannol fel pentref diwydiannol 
cynharaf Cymru ar gyfer gweithfeydd copr John Morris ger Abertawe. 
Aeth ei feibion Thomas, David ac Edward ati i barhau’r traddodiad o 
adeiladu pontydd.

1675 – 1749 William Jones.
Mathemategydd o Gymru a’r cyntaf i ddefnyddio’r symbol π i gynrychioli 
cymhareb y cylchedd i’r diamedr yn 1706.

1664 – 1734 John Hanbury.
Arloeswr rholio llenfetel haearn a sefydlodd Bont-y-pŵl fel cynhyrchydd 
mwyaf blaenllaw tunplat a gwaith lacr Japan yn y 1800au.

fl. 1563 – 1588 John Trew.
Syrfëwr a pheiriannydd glofeydd Sir Forgannwg. Fe’i comisiynwyd yn 
1564 i adeiladu camlas Exeter, camlas loc gyntaf Prydain.

1560 – 1631 Sir Hugh Myddelton.
Dyn busnes, peiriannydd a gof aur o Gymru a fu’n gyfrifol am brosiect  
y ‘New River’ a ddaeth â dŵr glân i Ddinas Llundain.

1510 – 1558 Robert Recorde. g. Dinbych-y-pysgod.
Ffisegydd blaenllaw a Goruchwyliwr y Bathdy, roedd hefyd yn 
fathemategydd y mae ei symbol ar gyfer yr arwydd ‘hafal’ wedi dod  
yn derm safonol.
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Cynhyrchu bioddefnyddiau  
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I gadw i fyny a’r datblygiadau 
newydd mewn gwyddoniaeth, 
technoleg a pheirianneg o Gymru, 
gofrestrwch i dderbyn copïau am 
ddim o Advances Wales

Er mwyn danysgrifio cysylltwch â 
Jennifer Clark 
E: innovation@gov.wales  
T: 03000 61 6040

Mae Advances Wales hefyd ar gael ar:  
businesswales.gov.wales/innovation/cy/advances-wales
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“Gall gwyddoniaeth gosod 
terfynau ar wybodaeth,  

ond ni ddylai gosod 
terfynau ar ddychymyg.”

Bertrand Russell 




