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Cynnwys a Golygyddol

"Mae pob datblygiad mawr mewn gwyddoniaeth wedi 
deillio o fenter newydd llawn dychymyg.”  
John Dewey, athronydd

Mae’r rhifyn hwn o Advances Wales yn canolbwyntio ar wyddorau 
bywyd, â newyddion ac erthyglau ar ddatblygiadau ym maes 
biotechnoleg, technoleg iechyd ac ymchwil feddygol yng Nghymru.

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Cymru yn canfod dulliau arloesol ar gyfer gofal 
iechyd mewn lleoedd annisgwyl. Defnyddir straeniau diniwed o Salmonela i ail-raglennu 
celloedd canser (tudalen 6) ac mae synwyryddion sy’n canfod niwed, a ddefnyddir mewn 
awyrennau fel arfer, yn cael eu hymgorffori mewn clwt deallus i ddarganfod osteoarthritis 
(tudalen 7). Mae gwyddonwyr yng Nghymru hefyd yn datblygu technoleg unigryw ar gyfer 
gwneud diagnosis o glefyd yr ysgyfaint (tudalen 8) a chyfansawdd naturiol a allai wella 
ansawdd bywyd i bobl â ffibrosis systig (tudalen 10). 

Yn y cyfamser, mae'r peiriant ailgylchu cyntaf o'i fath yn lleihau gwastraff ysbyty (tudalen 
14) ac mae ap yn gweithio i roi grym i bobl sydd wedi dioddef anaf i'r ymennydd (tudalen 
18). Hefyd ceir ymchwil prifysgol i mewn i gynyddu potensial microsgopau â sidan pry cop 
(tudalen 9) a dadansoddi cymunedau microbaidd y tu mewn i wartheg (tudalen 13).

Yn ogystal â’r datblygiadau hyn yn nhirwedd gwyddorau bywyd Cymru, mae’r rhifyn hwn 
yn cynnwys dau syniad arloesol o ran toi. Datblygwyd technoleg i integreiddio celloedd 
solar yn uniongyrchol mewn toeau, gan osgoi'r angen am baneli solar swmpus (tudalen 
15), ac mae gwastraff llechi o Ogledd Cymru yn cael ei ailgylchu i gynhyrchu teils to 
cynaliadwy sy'n arbed amser wrth eu gosod (tudalen 16). 

Mae Advances Wales hefyd ar gael ar-lein, lle gallwch ddod o hyd i rifynnau blaenorol sy'n 
cynnwys datblygiadau allweddol o ran ymchwil ac arloesi yng Nghymru.

Sophie Davies 
Golygydd

FFOTOGRAFFIAETH Daw o'r sefydliadau a nodwyd, eu cynrychiolwyr, ac istock.  

Cyfnodolyn ansawdd uchel, chwarterol, 'trosglwyddo technoleg' yw Advances Wales y 
mae Llywodraeth Cymru yn ei gynhyrchu i arddangos datblygiadau newydd o ran 
gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg o Gymru. Yn ymroddedig i sylwebaeth ac 
adroddiadau cryno, mae'n darparu trosolwg eang ar faes ymchwil a datblygiad technoleg 
yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae Advances yn codi proffil y technolegau ac arbenigedd 
sydd ar gael o Gymru er mwyn hwyluso perthnasau cydweithredol rhwng sefydliadau ac 
unigolion sydd â diddordeb mewn arloesedd a thechnolegau newydd. 

Bwrdd Golygyddol:  Lucas Brown, Claire Harvey, Simon Cooper, Gareth Browning, 
Marcia Jones, Clive Thomas, Richard Johnston, Jon Merrey.
I gael gwybodaeth am sut i gyfrannu, cysylltwch â'r golygydd, Sophie Davies 
ffôn +44 (0)29 2047 3456,  e-bost advances@teamworksdesign.com. Mae Advances 
Wales yn cael ei ddylunio a'i gynhyrchu ar ran Llywodraeth Cymru gan Teamworks 
Design, Llawr Cyntaf, The Bonded Warehouse, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4HF. 
Nid yw'r safbwyntiau a fynegwyd yn y cylchgrawn hwn o reidrwydd yn safbwyntiau 
Llywodraeth Cymru na'i gweithwyr. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am unrhyw 
ffynonellau trydydd parti a ddyfynnwyd fel gwefannau neu adroddiadau. ISSN 
0968-7920. Argraffwyd yng Nghymru gan ‘Harlequin Printing and Packaging’, 
Pont-y-clun. Hawlfraint y Goron. 
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“Mae’r cynnydd mewn bacteria sy’n gallu gwrthsefyll 
gwrthfiotigau yn her enfawr sy’n wynebu iechyd 
byd-eang. Os na fyddwn yn mynd i’r afael â’r 
broblem rydym yn wynebu dyfodol lle bydd 10 
miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o heintiau 
bacterol na allwn eu trin. Mae rhoi gwrthfiotigau 
ar bresgripsiwn yn amhriodol yn dwyn y dyfodol 
hwnnw’n agosach fyth. Mae diffyg offer diagnostig 
cyflym a rhad yn rhan annatod o’r broblem. Nawr 
yw’r amser i wneud rhywbeth am hyn.”
Dr Emma Hayhurst
Microbiolegydd 
Prifysgol De Cymru

Creu peiriant i frwydro ymwrthedd i wrthfiotigau
Mae dau wyddonydd o Brifysgol De 
Cymru wedi derbyn grant o £14,000 
oddi wrth Gwobrau Longitude 
Prize Discoveryi greu peiriant 
chwyldroadol a fydd yn gwella 
cywirdeb a chyflymder gwneud 
diagnosis o glefydau heintus.

arwain at roi’r feddyginiaeth anghywir ar bresgripsiwn 
i’r claf.

Mae’r tîm bellach yn bwriadu datblygu ymhellach 
a phrofi’r peiriant i sicrhau manylder a chywirdeb. 
Nid yw cymhwysiad y dechnoleg hon yn gyfyngedig 
i samplau clinigol, ac mae’r tîm hefyd yn gweithio â 
sefydliad rhyngwladol tuag at ddatblygu dyfais ar gyfer 
canfod pathogenau mewn cyflenwadau dŵr yfed. Un 

Dewiswyd y tîm, sy’n cynnwys y microbiolegydd Dr 
Emma Hayhurst a’r genetegydd moleciwlaidd Dr Jeroen 
Nieuwland, fel un o 12 tîm – pump o’r DU, pump o India 
a dau o’r Unol Daleithiau –i ddatblygu technolegau 
sy’n brwydro yn erbyn bygythiad cynyddol ymwrthedd i 
wrthfiotigau.

Mewn partneriaeth â Chanolfan Peirianneg Cynnyrch 
Electronig y Brifysgol, mae’r ddau wyddonydd wedi 
datblygu peiriant prototeip sy’n defnyddio techneg 
soffistigedig i ganfod darnau penodol o DNA bacteriol. 
Nod terfynol y dechnoleg yw penderfynu a yw claf 
angen gwrthfiotigau a pha fath fyddai mwyaf effeithiol. 
Gellir rhoi’r ateb o fewn hanner awr yn uniongyrchol o 
sampl y claf, mewn cyferbyniad â’r system bresennol 
sy’n cymryd diwrnod i ddarparu canlyniadau prawf a gall 

o brif fanteision y dechnoleg yn ei chyflymder, cost a 
hygludedd. Mae Dr Hayhurst yn rhagweld rhywbeth 
y gellir ei ddefnyddio yn fyd-eang, hyd yn oed mewn 
lleoliadau sy’n dlawd o ran adnoddau, i fynd i’r afael â 
heriau mawr ymwrthedd gwrthfiotig a glanweithdra dŵr.

Aur yw’r nod yn erbyn diabetes math 1

Mae partneriaeth rhwng Prifysgol 
Caerdydd a’r cwmni fferyllol 
Midatech Pharma wedi sicrhau arian 
ar gyfer prosiect gan ddefnyddio 
nanoronynnau aur i ddatblygu 
triniaethau ar gyfer clefydau awto-
imiwn fel diabetes math 1.
Mae clefyd awto-imiwn yn datblygu pan fydd system 
imiwnedd unigolyn, sy’n amddiffyn y corff rhag clefydau, 
yn penderfynu trwy gamgymeriad bod celloedd iach 
yn annymunol ac yn dechrau ymosod arnynt. Yn achos 
diabetes math 1, mae’r system imiwnedd yn dinistrio’r 

celloedd sy’n cynhyrchu inswlin yn y pancreas sy’n 
rheoleiddio lefelau siwgr yn y gwaed. Mae’n rhaid i bobl 
sy’n dioddef o ddiabetes math 1 fonitro eu lefelau siwgr 
yn y gwaed yn ofalus, i’w hatal rhag mynd yn rhy isel neu’n 
rhy uchel, a chael yr inswlin y mae ei angen arnynt i oroesi 
o chwistrelliadau neu bwmp inswlin. Ni ellir osgoi’r cyflwr, 
nid oes gwellhad iddo ac mae angen hunanreoli ddydd a 
nos er mwyn osgoi cymhlethdodau. 

Bydd y grant dwy flynedd o £370,000 oddi wrth Sefydliad 
Ymchwil Diabetes Ieuenctid yn helpu gwyddonwyr ym 
Mhrifysgol Caerdydd a Midatech i archwilio sut mae 
technoleg nanoronynnau aur yn gallu  technoleg yn gallu 
gwanhau ymatebion awto-imiwn diangen i’r celloedd 

iach yn y pancreas. Mae’r ymchwil dan arweiniad yr Athro 
Colin Dayan o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, 
sydd â diddordeb ers tro mewn astudio diabetes math 1.

Yn ogystal, cychwynnol astudiaeth Cam I cyntaf mewn 
bodau dynol o frechlyn diabetes math 1 arloesol 
(MTX102) gan ddefnyddio’r dechnoleg nanoronynnau 
yn 2016 yng Nghaerdydd a Sweden. Bydd y treial yn 
archwilio diogelwch cyffredinol a pha mor oddefadwy 
mae’r driniaeth newydd, a disgwylir canlyniadau yn nes 
ymlaen eleni. 

“Mae Prifysgol Caerdydd yn edrych ymlaen at 
y cydweithredu parhaol hwn gan ddefnyddio 
technoleg nanoronynnau aur (GNP) Midatech. Mae 
wedi dangos potensial mawr i dargedu celloedd 
imiwn penodol yn flaenoriaethol, dosbarthu’n 
gyflym i feinweoedd lymffoid o gwmpas y corff, 
ac addasu ymatebion imiwnedd y corff. Bydd hwn 
yn brosiect pwysig ar gyfer clefydau awto-imiwn 
yn gyffredinol a diabetes math 1 yn benodol, ac 
edrychwn ymlaen at ddatblygu’r platfform hwn.”
Yr Athro Colin Dayan 
Ysgol Meddygaeth  
Prifysgol Caerdydd
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O Cymeradwyaeth FDA ar gyfer system clirio mwg llawfeddygol
Mae cwmni technoleg feddygol Alesi Surgical wedi sicrhau cymeradwyaeth FDA ar gyfer ei system Ultravision, 
gan ganiatáu iddo ddod i farchnad yr Unol Daleithiau. Mae’r dechnoleg, a ymddangosodd yn Advances Rhifyn 
71, yn cael gwared ar yr anwedd a mater gronynnol y mae offerynnau torri llawfeddygol yn eu cynhyrchu yn 
ystod llawdriniaeth dwll clo yr abdomen. Trwy gael gwared ar y mwg, mae’r system yn gwella gwelededd ar 
gyfer llawfeddygon a hefyd er budd i gleifion oherwydd ei bod yn lleihau’r swm o nwy carbon deuocsid oer 
a sych maent yn agored iddo. Dywedodd Dr Dominic Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr: “Dyma’r yw’r cam nesaf 
ar ôl lansio ein cynnyrch Ultravision Trocar newydd yn Ewrop sy’n integreiddio manteision Ultravision mewn 
dyfais mynediad tebyg i ben, a ddefnyddiwyd mewn dros saith miliwn o weithredoedd twll clo yr abdomen bob 
blwyddyn ledled y byd. Mae’r cyfuniad o’r ddau lwyddiant mawr hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref ar gyfer 2017.”

Rhestriad AIM ar gyfer cwmni biotechnoleg
Mae Creo Medical wedi ymddangos ar y farchnad stoc am y tro cyntaf ar ôl codi £20 miliwn oddi 
wrth fuddsoddwyr. Mae’r cwmni bach o Gas-gwent yn datblygu amrywiaeth o ddyfeisiau llawfeddygol 
sy’n gallu dyrannu meinweoedd wrth ddefnyddio microdonnau arbennig i atal y llif gwaed. Cafodd 
y dyfeisiau eu dylunio i’w defnyddio ag endosgop - tiwb hyblyg, â golau a chamera ynghlwm, a 
fewnosodir yn y corff trwy agoriad sydd eisoes yn bodoli. Mae hyn yn galluogi doctoriaid i wneud 
gweithredoedd llawfeddygol penodol heb orfod gwneud tyllau yn y croen. Meddai Steve Smith o Cyllid 
Cymru, buddsoddwr yn y cwmni: “Mae Creo yn arweinydd technoleg-meddygol sy’n dod i’r amlwg, ac 
mae ei blatfform electrolawfeddygol CROMA yn torri tir newydd ac yn meddu ar botensial sylweddol i 
wella canlyniadau ystod o weithredoedd meddygol.”

Trosi gwastraff yn fiodanwydd a thecstilau
Mae biolegydd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi datblygu proses ecogyfeillgar newydd i reoli gwastraff 
iechydol fel cewynnau untro. Mae dull Joe Fremantle yn golygu rhyngdorri’r gwastraff a defnyddio 
technolegau gwahanu a mireinio i ganiatáu ar gyfer ailgylchu cydrannau gwerthfawr. Mae hyn yn lleihau 
swm y gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi ac yn cyfrannu at groniad allyriadau nwyon tŷ gwydr. 
Yna caiff y gwastraff ei brosesu i gynhyrchu biodanwydd a ffibr cellwlos pur, y gellir eu defnyddio i 
weithgynhyrchu polymerau. Yn wreiddiol roedd ymchwil Joe yn seiliedig ar y cysyniad o droi stympiau 
sigaréts yn fiodanwydd ac arweiniodd at greu cwmni newydd Green Phoenix i fasnacheiddio syniadau. 

Cyllid CALIN i wyddorau bywyd
Mae mwy na €9m o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi 
mewn prosiect dwy genedl newydd i ehangu’r sector 
gwyddorau bywyd yng Nghymru ac Iwerddon. Bydd y 
cyllid yn cefnogi rhaglenni ymchwil a datblygu mewn 
mwy na 240 o fusnesau bach a canolig eu maint yn y 
ddwy wlad dros y pedair blynedd nesaf. Bydd y rhaglenni 
hyn yn ffurfio rhan o’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd 
ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN) newydd, a 
arweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth 
â phrifysgolion eraill yng Nghymru ac Iwerddon. Nod 
y rhwydwaith yw cefnogi datblygiad technolegau, 
cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau, gan arwain at 
swyddi newydd a buddsoddiad pellach yn y sectorau 
gwyddorau bywyd yng Nghymru ac Iwerddon.

www.bbisolutions.com

Cyllid ar gyfer cam nesaf 
astudiaeth sy’n achub bywydau
Mae ymchwilwyr yn Ysbyty Treforys Abertawe wedi 
cael £230,000 i hyrwyddo astudiaeth a allai achub 
bywydau. Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar gleifion 
ag anafiadau i’r frest sydd, er yn gymharol fân, yn gallu 
arwain at gymhlethdodau difrifol. Yn aml nid yw’r 
cymhlethdodau hyn yn dod i’r amlwg am sawl diwrnod, 
gan olygu bod pobl yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty ac 
yna’n dychwelyd fel achosion brys. Mae dros ddeng 
mlynedd o ymchwil gan Dr Ceri Battle wedi arwain at 
greu offeryn diagnostig ar sail ffactor risg sy’n gallu 
nodi o’r cychwyn pa gleifion sydd yn y perygl mwyaf o 
ddatblygu cymhlethdodau. Bydd y cyllid ychwanegol yn 
caniatáu astudiaeth ddichonoldeb, lle caiff y dull sgrinio 
ei dreialu mewn pedwar ysbyty ar gannoedd o gleifion.

Technoleg newydd yn gwella profion diagnostig
Mae gwyddonwyr yn BBI Solutions 
wedi datblygu technoleg newydd i 
wella signalau sy’n gwella perfformiad 
profion llif ochrol.
Profion diagnostig syml yw profion llif ochrol yn 
y gellir eu defnyddio gan bron unrhyw un mewn 
unrhyw leoliad, mewn cyferbyniad â phrofion 
labordy mwy traddodiadol a gall staff labordai 
medrus yn unig eu cyflawni. Fe’u defnyddir yn 
aml ar gyfer profion pwynt gofal neu yn y cartref 
oherwydd rhwyddineb eu defnyddio, eu cost isel 
a’r amser cyflym i gael canlyniadau. Yr enghraifft 
fwyaf adnabyddus o brawf llif ochrol yw’r prawf 
beichiogrwydd cartref.

Gellir gwella perfformiad profion llif ochrol trwy 
ddefnyddio cyfrwng rhwystro. Mewn proses a 
elwir yn rhwystro cyfun, mae’r cyfrwng hwn yn 
lleihau neu’n dileu safleoedd rhwymo rhydd ar y 
label adrodd, gan atal rhwymo heb fod yn benodol. 
Albwmin serwm gwartheg (BSA) yw’r cyfrwng 
rhwystro a ddefnyddir amlaf mewn profion llif 
ochrol, ond gwyddys bod problemau â defnyddio 
BSA, fel traws-adweithedd ac anghysondebau o 
swp i swp sy’n achosi i ganlyniadau amrywio. Gall 

ei faint cymharol fawr achosi problemau hefyd, gan 
ei gwneud yn fwy anodd i bartner rhwymol ganfod y 
targed analyt – sylweddau sy’n cael ei darganfod a’u 
mesur at ddibenion diagnostig.

Dyluniwyd y dechnoleg y mae BBI Solutions newydd 
ei datblygu, Morffi, i wella perfformiad profion 
llif ochrol wrth osgoi diffygion mwyaf cyffredin 
y cyfryngau rhwystro a ddefnyddir amlaf. Mae’n 
defnyddio cyfrwng rhwystro biolegol synthetig sy’n 
sylweddol llai mewn maint na BSA, gan gynyddu 
cyfleoedd i’r partner sy’n rhwymo a’r targed analyt i 
ryngweithio.

Gwerthuswyd y dechnoleg rhwystro newydd hon 
mewn prawf llif ochrol ar gyfer canfod peptid 
natriwretig yr ymennydd, dangosydd ar gyfer 
diagnosis o fethiant y galon, a dangosodd y 
canlyniadau ei bod wedi perfformio’n well na BSA 
mewn nifer o feysydd. Y terfyn canfod oedd 0.08 ng/
ml,o’i gymharu â 0.8 ng/ml i’r BSA, gan ddangos deg 
gwaith yn fwy o sensitifrwydd, ac roedd dwysedd 
signal yr holl grynodiadau analyt yn well hefyd. 
Gellir priodoli’r canlyniad hwn i faint y cyfrwng 
rhwystro newydd, sy’n ei gwneud yn haws i’r analyt 
gael mynediad at y gwrthgorff. 

Mae’r dechnoleg yn dangos potensial mawr ar 
gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys 
gostwng terfyn canfodprofion sydd eisoes yn bodoli, 
gwella profion lle mae traws-adweithedd â BSA 
yn broblem - er enghraifft, profion milfeddygol - a 
lleihau’r amser i ganlyniad mewn profion lle mae 
canlyniad diagnostig cyflym yn hanfodol. Yn ogystal, 
byddai dileu anghysondeb BSA o fudd sylweddol i 
weithgynhyrchwyr diagnostig.
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Menter newydd yn cefnogi darpar niwrowyddonwyr
Mae’r darparwr datrysiadau niwrowyddoniaeth Rogue Resolutions wedi lansio menter BrainBox i gefnogi’r 
genhedlaeth nesaf o niwrowyddonwyr. Ei ddiben yw darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i ymchwilwyr ifanc 
gan gynnwys profiad ymarferol o dechnegau niwrowyddoniaeth, siarad mewn cynadleddau, cyflwyno posteri, 
ennill cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau ymchwil a chefnogaeth ar gyfer syniadau newydd. Dywedodd 
Andrew Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr: “Yn 2016 gwnaethom dreialu nifer o weithdai a rhedeg ein gwobrau 
her ymchwil cyntaf. Roedd yr adborth a’r ymateb a gawsom yn eithriadol o gadarnhaol. Mae’r BrainBox Initiative 
yn adeiladu ar y llwyddiant hwn ac yn cynrychioli cyfle sylweddol i niwrowyddonydd cynnar.”

Agor canolfan therapi proton cyntaf y DU yng Nghasnewydd
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ganolfan therapi pelydr proton cyntaf y DU ar gyfer triniaeth canser, a fydd ar Barc 
Busnes Celtic Springs yng Nghasnewydd.Mae therapi pelydr proton yn ffurf wedi’i dargedu o radiotherapi, sy’n gallu 
lleihau’r niwed i feinweoedd amgylchynol a thrin rhai mathau o ganser sy’n anodd eu cyrraedd yn fwy effeithiol. 
Amcangyfrifir y byddai oddeutu 10% o gleifion sy’n derbyn radiotherapi traddodiadol yn cael gwell driniaeth â 
phrotonau. Mae Proton Partners International o Dde Cymru yn bwriadu adeiladu saith canolfan therapi proton (a 
elwir yn Ganolfannau Canser Rutherford) yn y DU a phump yn rhyngwladol, â dwy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd 
yng Nghasnewydd a Northumberland a thrydedd wedi’i chynllunio ar gyfer Reading. Yn ogystal â therapi pelydr 
proton, bydd pob canolfan yn cynnig gwasanaethau radiotherapi, cemotherapi, delweddu a lles traddodiadol.

Gwobrau ar gyfer arloesedd yn y GIG Cymru
Yng Ngwobrau Arloesedd diweddaraf MediWales, digwyddiad blynyddol i ddathlu llwyddiant yng nghymuned 
gwyddorau bywyd Cymru, gwelodd y trefnwyr fwy o geisiadau oddi wrth sefydliadau’r GIG nag erioed o’r blaen. 
Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg y wobr am ragoriaeth ymchwil. Maent yn gweithio 
isefydlu bioddangosydd gwaed cywir ar gyfer gwneud diagnosis o ganser y colon a’r rhefr. Yn y cyfamser aeth 
y wobr effeithlonrwydd trwy dechnoleg i Rwydwaith Lymffoedema Cymru, sydd wedi caffael offer sganio 
lymffatig i hwyluso math unigryw o lawfeddygaeth blastig. Rhoddwyd gwobr i gynllun Bevan Health Technology 
Exemplars, lle mae clinigwyr a chwmnïau yn gweithio â’i gilydd i ddod â thechnolegau newydd i’r GIG. Aeth 
gwobr cydweithio arall i Rocialle a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, sydd wedi creu blwch defnydd untro 
sy’n paratoi nyrsys i drin sepsis yn gyflym. Derbyniodd Labordy Geneteg Cymru Gyfan wobr y beirniaid am eu 
technoleg newydd sy’n galluogi samplu anfewnwthiol DNA tiwmor trwy lif y gwaed.

Prosiect ynni FLEXIS ar y gweill
Mae prosiect Flexible Integrated Energy Systems (FLEXIS) 
£24m dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a 
Phrifysgol De Cymru fel prif noddwyr. Mae Prifysgol Aberystwyth, 
Prifysgol Bangor ac Arolwg Daearegol Prydain hefyd yn 
cymryd rhan. Bydd y prosiect pum-mlynedd a gefnogir gan yr 
UE yn ceisio datrys amrywiaeth eang o heriau, o storio ynni i 
ddatgarboneiddio a thlodi tanwydd. Bydd hefyd yn ystyried sut 
y gellir integreiddio ffynonellau ynni newydd, carbon isel, i’r grid 
ynni a sut y gall y grid ei hun ymdopi â llifoedd eithafol o ynni 
yn y system mewn nifer o lefydd ac ar adegau ar hap. Fel rhan 
o’r prosiect, nodwyd safle arddangos yn ardal Bae Abertawe, yn 
canolbwyntio ar waith dur TATA ym Mhort Talbot, i fod yn fainc 
brofi ar gyfer syniadau newydd ac arddangos atebion technoleg 
ac ynni newydd sy’n cael eu datblygu.

Cyhoeddi Canolfan Arloesi ar gyfer 
Campws newydd Bae Abertawe
Mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi cynlluniau i gydweithio 
â’r cwmni biofferyllol Pfizer ar Ganolfan Arloesi ar eu Campws 
Bae newydd.Bydd y bartneriaeth yn gweld Pfizer yn cydweithio â 
Phrifysgol Abertawe a phartneriaid perthnasol eraill ar fentrau sy’n 
ceisio mynd i’r afael â heriau yn y sector iechyd. Dywedodd Erik 
Nordkamp, Rheolwr Gyfarwyddwr Pfizer UK: “Mae gweithio mewn 
partneriaeth rhwng y diwydiant fferyllol, y byd academaidd a’r GIG 
yn hanfodol ar gyfer mynd i’r afael â galwadau heddiw ar y system 
iechyd.  Trwy rannu ein gwahanol sgiliau ac arbenigedd gallwn 
wneud gwahaniaeth go iawn wrth wella canlyniadau iechyd ar 
gyfer cleifion, datblygu ffyrdd newydd o gefnogi darpariaeth gofal 
iechyd.”

www.bbisolutions.com www.glyndwr.ac.uk

Arbrofion fferm gyrff yn datblygu gwyddoniaeth fforensig
Mae arbrofion newydd ar fferm 
gyrff Prifysgol Glyndŵr yn galluogi 
gwyddonwyr fforensig i gynnal gwaith 
ymchwil i mewn i sut mae gweddillion 
anifeiliaid yn pydru.

Mae carcasau moch ac anifeiliaid llai eraill wedi’u 
rhoi yn y cyfleuster, y cyntaf o’i fath yng Nghymru 
sydd mewn ardal goediog ger campws y brifysgol. 
Cafodd rhai o’r carcasau eu claddu mewn beddau 
bas, ac mae rhai eraill y tu mewn i fagiau neu 
hongian o’r coed, ac mae myfyrwyr yn monitro sut 
y maent yn pydru yn y gwahanol leoliadau hyn a 
hefyd mewn amrywiaeth o dymereddau. 

Yn y DU ni chaniateir i wyddonwyr fforensig 
ddefnyddio gweddillion dynol ar gyfer y math 
hwn o arbrofion, yn wahanol i UDA, ac mae 
anifeiliaid yn ddewis amgen addas. Dewiswyd 
moch oherwydd eu bod yn debyg i fodau dynol 
yn anatomegol, felly byddai canfyddiadau’r 
astudiaeth yn gymaradwy i weddillion dynol. O 
ganlyniad, byddant yn werthfawr i’r heddlu, gan 
eu helpu mewn ymchwiliadau troseddol ac mewn 
achosion eraill lle mae cyrff wedi eu canfod.

agos â thîm o drafodwyr cŵn sy’n darparu 
hyfforddiant ar gyfer cŵn mewn diogelwch ac 
mewn chwiliadau fforensig ar gyfer ffrwydron, 
cyffuriau a gweddillion dynol. Bydd unrhyw ddata 
a gesglir o’r gwaith ymchwil yn helpu i wella 
dibynadwyedd wrth chwilio am weddillion dynol a 
bydd hefyd yn gwneud y broses adfer ac adnabod 
dilynol yn un gyflymach o lawer.

“Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar faes o’r enw 
taffonomi fforensig sydd yn ei hanfod yn ymwneud 
â phydru. Mae’n ymwneud â cheisio dysgu beth sydd 
wedi digwydd i gorff o bwynt marwolaeth i bwynt 
ei adfer. Mae hyn yn helpu i ni benderfynu rhywbeth 
o’r enw bwlch post mortem - am ba mor hir y mae 
rhywun wedi bod yn farw. Mae’n wirioneddol bwysig 
i’r heddlu o ran eu hymchwiliad, oherwydd os gallwn 
ddweud bod unigolyn wedi marw ers chwe wythnos 
ac mae gan brif unigolyn a ddrwgdybir alibi ar gyfer 
chwe wythnos yn ôl, yna gwyddom y gellir ei gau 
allan o’r ymchwiliad.”

Amy Rattenbury 
Darlithydd gwyddoniaeth fforensig   
Mhrifysgol Glyndŵr

Mae’r ymchwil a gynhelir ar hyn o bryd yn cynnig 
cyfle i fyfyrwyr gwyddoniaeth fforensig ennill 
profiad ymarferol gwerthfawr ac mae hefyd 
wedi helpu’r brifysgol i sefydlu cysylltiadau ag 
arbenigwyr eraill yn y maes. Maent yn gweithio’n 
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Salmonela yn llwyddo i ymosod 
ar gelloedd canser
Mae ymchwil arloesol ymchwil o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe wedi darganfod y 
gellir defnyddio straen diniwed o facteria Salmonela i ddarparu cenhedlaeth newydd 
o driniaethau canser gwell.   

elwir y mecanwaith wrth wraidd 
y dull newydd hwn o ymdrin 
ag ymladd canser yn RNAi, 
neu ymyrraeth RNA, sef proses 
fiolegol naturiol y mae celloedd 
yn ei defnyddio i ddiffodd 
neu ‘dawelu’ gweithgaredd 
genynnau penodol. 

Proffil

Cynnyrch 
Straen diniwed o facteria Salmonela
Cymwysiadau 
Ail-raglennu celloedd canser  
i’w hatal rhag tyfu a lluosi
Cysylltwch â
Yr Athro Paul Dyson
Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
Adeilad Grove
Parc Singleton
Sgeti
Abertawe SA2 8PP
Ff: 01792 513400
E: p.j.dyson@swansea.ac.uk
G: www.swansea.ac.uk

Proffil

Mae’r Athro Paul Dyson o Brifysgol Abertawe, 
sy’n arwain yr ymchwil, wedi harneisio’r 
dechnoleg hon yn y gorffennol i greu arf 
rhydd o blaleiddiaid yn erbyn pryfed sy’n 
achosi salwch cysgu ac yn difrodi cnydau.

Ers nifer o flynyddoedd, mae RNAi wedi’i 
ystyried yn flaenoriaeth uchel ac yn faes 
cyllido mawr i’r diwydiant fferyllol fel therapi 
canser posibl. Fodd bynnag, her sylweddol 
yn y broses hon yw darparu RNAi benodol 
i gelloedd canser yn y corff wrth osgoi 
tawelu’r genynnau mewn celloedd iach.

Profwyd bod rhai fersiynau diniwed o 
Salmonela yn gallu targedu a thyfu mewn 
tiwmorau y tu mewn i’r corff. Mae hyn 
oherwydd bod amgylchedd y tiwmor yn 
darparu maetholion hanfodol na all y 
bacteria eu cael mewn meinwe iach a hefyd 
oherwydd bod system imiwnedd y corff 
wedi’i mygu yn y tiwmor. Bellach mae’r Athro 
Dyson a’i dîm wedi ail-bwrpasu’r bacteria 
hyn i gynhyrchu RNAi sydd, yn ei dro’n 
gallu ail-raglennu celloedd canser unigol 
yn llwyddiannus i’w hatal rhag tyfu. Mewn 
cyferbyniad â chemotherapi a radiotherapi, 
byddai’r driniaeth canser newydd a gwell hon 
sy’n cynnwys Salmonela yn ddiwenwyn ac yn 
targedu’r tiwmor yn unig, gan adael meinwe 
iach heb effeithio arno. Hefyd efallai y bydd 
angen un dos yn unig i gymryd effaith.

Gan ganolbwyntio ar ganser y brostad 
i ddechrau, mae’r tîm wedi darganfod 
bod straen addasedig o Salmonela yn 
gallu atal celloedd tiwmor rhag lluosi. 
Bu hefyd cynnydd mewn ymchwil i mewn 

i’w heffeithiau ar fathau eraill o ganser, â 
thystiolaeth y gellir defnyddio’r dechnoleg 
mewn celloedd canser fron a’r colon a’r 
rhefr in vitro. Mae canlyniadau’r gwaith 
hwn yn dangos tawelu’r genynnau targed 
- ‘oncogenynnau’ yn bennaf y mae eu 
gweithgarwch yn gyrru celloedd canser 
i luosi. Yn ogystal ag atal y celloedd rhag 

“Gallai un dos o’r driniaeth hon fod yn ddigon: 
dyna’r gwir ddarganfyddiad o gam cyntaf ein 
gwaith ymchwil. Gwnaethom ganfod bod y 
bacteria yn lluosi ac yn cynhyrchu’n barhaus y 
moleciwlau therapiwtig sy’n parhau i dargedu 
celloedd canser. Mae hyn yn wahanol iawn i’r 
dulliau presennol o ymdrin â chanser, lle mae 
angen rowndiau dro ar ôl tro o’r driniaeth.”

Yr Athro Paul Dyson 
Prifysgol Abertawe

rhannu, maent hefyd yn colli’r gallu i fudo, 
sy’n atal y celloedd canser rhag lledaenu. 
Mae hyn yn golygu bod y therapi yn 
gallu lleihau tiwmorau yn ogystal ag atal 
lledaeniad canser i rannau eraill o’r corff.
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Creu clwt deallus ar gyfer 
osteoarthritis
Mae tîm o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd yn defnyddio technoleg awyrofod i ddatblygu 
‘clwt deallus’ a fydd yn canfod datblygiad cynnar osteoarthritis mewn pengliniau.

an fydd pobl yn dioddef gan 
osteoarthritis (OA) mae eu 
cymalau sydd wedi niweidio 
yn aml yn gwneud sŵn clicio 
wrth symud, sef rhygnu. Fodd 
bynnag, yng nghyfnodau cynnar 
y clefyd, mae’r synau rhwbio 
hyn wedi’u cyfyngu i amleddau 
uwch na’r ydym yn gallu eu 
clywed yn gorfforol. 

Proffil

Cynnyrch 
Clwt deallus
Cymwysiadau 
Canfod a monitro osteoarthritis  
mewn pen-gliniau
Cysylltwch â
Dr Davide Crivelli
Ysgol Peirianneg  
Prifysgol Caerdydd
Adeiladau’r Frenhines
14-17 Y Parêd
Caerdydd CF24 3AA
Ff: 029 2087 4716
E: CrivelliD@cardiff.ac.uk
G: www.cardiff.ac.uk

Proffil

Mae peirianwyr strwythurol a 
biomecanyddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
credu y gallai synwyryddion a ddefnyddir 
mewn awyrennau ddal yr allwedd i gasglu’r 
synau hyn a gwella diagnosis cynnar o OA. 

Mae’r tîm yn cynnwys synwyryddion 
allyriadau acwstig, sydd fel arfer yn cael eu 
defnyddio i ganfod synau cracio a achosir 
gan ddifrod mewn strwythurau fel adenydd 
awyrennau, mewn clwt tenau i’w wisgo ar y 
croen. Bydd y clwt deallus yn gallu synhwyro 
llofnod sŵn penodol cyfnod cynnar OA, gan 
ddal synau is-sonig mewn cymalau cyn 
i’r clefyd ddatblygu’n llawn. Gallai hyn yn 
galluogi canfod mewn meddygfa teulu neu 
hyd yn oed yn y cartref trwy ap hunanfonitro 
ar ffôn symudol neu lechen.

Oherwydd bod y strwythur sy’n cael eu 
dadansoddi (h.y. y pen-glin) yn llawer llai ac 
mewn amgylchedd llai swnllyd nag adain 
awyren, gellir defnyddio synwyryddion 
llawer yn rhatach. Ar hyn o bryd mae’r tîm 
yn gwerthuso’r gwahanol synwyryddion 
cost isel ac yn penderfynu ar y deunyddiau a 
fydd yn ffurfio’r clwt ei hun. Maent hefyd yn 
canfod y gosodiad clwt gorau ar gyfer canfod 
yr arwyddion lleiaf sy’n dod o gymal hyd yn 
oed. I benderfynu a fyddai’n fwy addas cael 
clwt hollol dafladwy neu haen sterilaidd i’w 
ddefnyddio un-tro â gel uwchsain, bellach 
maent yn profi’r synwyryddion ar ‘groen 
artiffisial’ wedi’i wneud o fformiwleiddiad 
gel penodol a fydd yn efelychu sut mae 

gwahanol drwch croen yn effeithio ar y 
sŵn. Bydd hyn yn eu galluogi i roi cynnig ar 
wahanol synwyryddion a dyluniadau clwt 
yn hawdd ac yn gyflym, cyn y cam treialu â 
chleifion.

Ar ôl gorffen dylunio clwt deallus, caiff ei 
dreialu â gwirfoddolwyr yng Nghanolfan 
Biomecaneg a Biobeirianneg Ymchwil 
Arthritis y DU ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Yma, mae cyfleusterau o’r radd flaenaf cipio 
symudiad, MRI a fflworosgopi deinamig 
yn caniatáu ymchwilwyr i ddeall yn llawn 
sut ac ar ba bwynt o symudiad y cymal y 
gwneir y sŵn penodol a phenderfynu a yw’n 
cydberthyn i’r clefyd. Amcangyfrifir y bydd 
prototeip clwt yn barod o fewn blwyddyn, 
â’r posibilrwydd realistig y bydd cynnyrch 
masnachol ar gael i’w ddefnyddio ymhen 
saith neu wyth mlynedd.

Mae Ymchwil Arthritis y DU yn amcangyfrif 
bod 8.75 miliwn o bobl yn y DU wedi ceisio 
triniaeth ar gyfer OA. Mae gan glwt deallus 
y potensial i arbed miliynau o bunnoedd 
sy’n cael eu gwario ar ddiagnosis trwy 
sganio pelydr-x ac MRI, yn ogystal â gwella 
bywydau cleifion trwy driniaethau wedi’u 
targedu, pwrpasol. 

“Mae gan y syniad botensial aruthrol i 
newid y ffordd rydym yn gwneud diagnosis 
o osteoarthritis. Os ydym yn gallu gwahanu 
llofnod sŵn pen-glin iach oddi wrth ben-glin 
â chlefyd, byddwn yn gallu gostwng y gost 
ddiagnostig i gymdeithas gan swm mawr.”

Dr Davide Crivelli 
Ysgol Peirianneg  
Prifysgol Caerdydd
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“Pan mae COPD yn bresennol, mae wyneb 
moleciwlau o fewn sampl o grachboer yn 
cynnwys ffurfweddiad penodol o siwgrau. 
Rydym wedi darganfod y gallech ganfod COPD 
trwy dywynnu pelydrau golau isgoch ar sampl, 
o amleddau unigryw’r golau sy’n sboncio oddi 
ar y siwgrau hyn. Gwnaethom ddarganfod os 
oes gan glaf COPD neu os bydd ei gyflwr/
chyflwr yn gwaethygu yna bydd strwythurau 
moleciwlaidd y siwgrau hyn yn newid ac yn 
amsugno gwahanol amleddau o olau. Mae hyn 
yn darparu proffiliau bioddangosydd unigryw 
ar gyfer cleifion mewn ffordd anymwthiol. 
Gallai’r dechnoleg hon alluogi gweithwyr iechyd 
proffesiynol i brofi a rhoi diagnosis i gleifion 
COPD mewn cyn lleied â deg munud.”

Yr Athro Paul Lewis
Ysgol Feddygol  
Prifysgol Abertawe 
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Technoleg newydd yn canfod clefyd  
yr ysgyfaint
Mae PulmonIR, cwmni allgynhyrchu o Brifysgol Abertawe, wedi datblygu technoleg newydd i 
wella diagnosis a monitro’r cyflwr ysgyfaint cyffredin Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD

rif achos COPD yw ysmygu sigaréts 
neu ddod i gysylltiad â mwg tybaco, 
ond gall hefyd ddigwydd o ganlyniad i 
anadlu deunyddiau gwenwynig eraill 
i mewn. Mae gan ysgyfaint pobl â 
COPD llwybrau anadlu wedi culhau 
oherwydd llid a meinwe sydd wedi’i 
niweidio. O ganlyniad mae’n dod yn 
fwy anodd symud aer i mewn ac allan, 
felly mae’r symptomau’n cynnwys 
diffyg anadl, gwichian wrth anadlu, 
peswch parhaus a heintiau ar y frest 
yn aml. 

Er na ellir gwrthdroi COPD, gellir arafu ei 
gynnydd trwy drin ei symptomau. Mae dulliau 
o reoli’r cyflwr yn cynnwys rhoi’r gorau i 
ysmygu a defnyddio mewnanadlydd neu 
feddyginiaeth i wneud anadlu yn haws. Os 
na chaiff ei drin gall waethygu, gan arwain at 
gyfnod yn yr ysbyty. Mae COPD yn effeithio ar 
bron i 60,000 o bobl yng Nghymru ac yn 2015 
roedd 1,920 o farwolaethau’n gysylltiedig â 
COPD yng Nghymru – cynnydd o 1,614 ers y 
flwyddyn flaenorol. I roi hyn mewn persbectif, 
roedd nifer y marwolaethau o COPD ledled 
Cymru yn 2015 yn fwy na dwbl nifer y 
marwolaethau o ganser y fron a chanser y 
brostad. Hefyd mewn rhai rhanbarthau yng 
Nghymru mae nifer yr achosion yn uwch na’r 
cyfartaledd COPD o’i gymharu â gweddill 
y DU. Mae’r baich i’r claf a GIG Cymru yn 
sylweddol â thros 10,000 o dderbyniadau i’r 
ysbyty bob blwyddyn ac arhosiad yn yr ysbyty 
o naw diwrnod ar gyfartaledd.

Mae ymchwil yr Athro Paul Lewis yn Ysgol 
Feddygol Prifysgol Abertawe a’r Ysgol 
Reolaeth wedi darganfod y gellir canfod COPD 
trwy ddisgleirio’n pelydrau golau isgoch ar 
sampl o grachboer (mwcws wedi’i besychu 
i fyny). Mae gan y dechnoleg newydd hon 
y potensial i gyflymu diagnosis a gwella 
monitro’r cyflwr, gan achub bywydau, gostwng 
nifer y derbyniadau i’r ysbyty a lleihau costau 
triniaeth yn y GIG. 

Proffil

Cynnyrch 
Technoleg isgoch
Cymwysiadau 
Canfod a monitro Clefyd Rhwystrol  
Cronig yr Ysgyfaint
Cysylltwch â
Mark Bowman
PulmonIR Cyf
Ystafell 246
2il Lawr Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe
Abertawe SA2 8PP
Ff: 07986 484898
E: mark.bowman@pulmonir.com

Proffil

Iechyd Prifysgol Cwm Taf bron wedi’u 
cwblhau. Mae’r treialon hyn yn cael eu 
defnyddio i ddilysu profion trwygyrch uchel 
ar samplau cleifion yn y labordy, i brofi 
sbidomedrau isgoch symudol ar y maes a 
chymharu’r canlyniadau clinigol a gafwyd yn 
erbyn sbirometreg, sef y ‘safon aur’ clinigol 
a dderbynnir ar hyn o bryd. Ar ôl cwblhau’r 
treialon clinigol, bydd PulmonIR yn ceisio’r 
gymeradwyaeth angenrheidiol i lansio 
cynhyrchion masnachol. 

Mae’r dechnoleg yn cael ei datblygu’n 
fasnachol trwy’r cwmni allgynhyrchu 
PulmonIR newydd ei ffurfio ac mae treialon 
clinigol mewn cydweithrediad â Bwrdd 
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Gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yw’r cyntaf yn y byd i ddefnyddio sidan pry cop fel 
uwch-lens i gynyddu potensial microsgop

Mae deddfau ffisegol goleuni 
yn ei gwneud yn amhosibl 
gweld gwrthrychau llai 
na 200 nanomedr, sef 
maint lleiaf bacteria, gan 
ddefnyddio microsgop 
arferol. Serch hynny, mae 
gwyddonwyr wedi chwilio’n 
hir am uwch-lensys sy’n ein 
galluogi i weld y tu hwnt i’r 
lefel hon o chwyddo

Proffil

Cynnyrch 
Sidan pry cop gwe euraidd
Cymwysiadau 
Cynyddu potensial microsgopau
Cysylltwch â
Dr Zengbo Wang
Ysgol Beirianneg Electronig  
Prifysgol Bangor
Stryd y Deon
Bangor
Gwynedd LL57 1UT
Ff: 01248 382686
E: z.wang@bangor.ac.uk
G: www.bangor.ac.uk

 

Proffil

Sidan pry cop yn creu uwch-lens 
microsgop

Yn dilyn gwaith diweddar lle gwnaethant 
chwalu’r rhwystr cydraniad canfyddedig 
gan ddefnyddio uwch-lens a ddeilliwyd o 
nano-gleiniau, bellach mae tîm yn Ysgol 
Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor 
wedi canfod ffordd o wneud yr un peth â 
sidan pry cop. Dyma’r tro cyntaf erioed 
y defnyddiwyd deunydd biolegol sy’n 
digwydd yn naturiol fel uwch-lens. Dan 
arweiniad Dr Zengbo Wang, darganfu’r 
tîm pan roddir darn llusg o sidan o bry 
cop gwe euraidd ar arwyneb y deunydd 

i’w weld, mae’n darparu dwy-dair gwaith 
o chwyddiad ychwanegol. Cwblhawyd y 
gwaith mewn partneriaeth ag Adran 
Swoleg Prifysgol Rhydychen.

Roedd strwythur silindraidd 
naturiol sidan pry cop yn gwneud 
y deunydd yn ymgeisydd 
delfrydol ar gyfer ymchwil. O’i 
gymharu â lensys sfferigol, 
mae ganddo fanteision yn y 
maes gweld estynedig ar ei hyd. 
Mewn ffordd debyg i sut rydym 
yn edrych trwy lens chwyddhaol, 
edrychodd y tîm trwy sidan 
wedi’i weu gan y pry cop gwe 
euraidd â microsgop a darganfod 
bod gwrthrychau o dan y sidan yn cael 
eu chwyddo dwy-dair gwaith.

Gan ddefnyddio’r sidan fel uwch-lens, 
roedd y gwyddonwyr yn gallu gweld 
manylion ar ficrosglodyn a disg blu-ray 
a fyddai fel arall wedi bod yn anweledig 
gan ddefnyddio microsgop optegol heb ei 
haddasu. Felly, gellir defnyddio’r uwch-
lensys newydd ar gyfer gweld strwythurau 
a oedd wedi’u dosbarthu yn anweledig yn 
flaenorol, fel nano-strwythurau wedi’u 
peiriannu a micro-strwythurau biolegol, yn 
ogystal â rhai germau a firysau brodorol. 
Ar gyfer cymwysiadau masnachol posibl, 
byddai nanosgop sidan pry cop yn gadarn 
ac yn ddarbodus, a allai yn ei dro ddarparu 
platfformau gweithgynhyrchu rhagorol ar 
gyfer ystod eang o gymwysiadau. 

Yn ogystal â sidan pry cop, cred y tîm fod 
mwy o uwch-lensys newydd i’w canfod 
mewn natur ac ar hyn o bryd mae’n 
cydweithio â thîm bioleg ym Mhrifysgol 
y Frenhines Mary London i ymchwilio i’r 
posibilrwydd o ddefnyddio bacteria fel 
uwch-lens optegol.

“Rydym wedi profi y gellir torri rhwystr 
cydraniad microsgop gan ddefnyddio uwch-
lens, ond mae cynhyrchu uwch-lensys a 
weithgynhyrchwyd yn cynnwys rhai prosesau 
peirianneg cymhleth nad ydynt yn hygyrch i 
ymchwilwyr yn eang. Dyma pam fod gennym 
ddiddordeb mewn edrych am uwch-lensys 
gyfer sy’n digwydd yn naturiol y mae natur yn 
eu darparu a allai fodoli o’n hamgylch, fel y gall 
pawb gael mynediad at uwch-lensys. “

Dr Zengbo Wang 
Ysgol Peirianneg Electronig 
Prifysgol Bangor
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Celloedd epithelaidd yw haen allanol 
meinwe sy’n leinio pob wyneb agored 
yn y corff, y tu mewn a’r tu allan, gan 
gynnwys y twnelau a cheudodau 
amrywiol yn yr afu a’r ysgyfaint.

C

Ymgeisydd newydd ar gyfer rheoli 
haint ffibrosis systig
Mae Neem Biotech wedi datblygu cyfansawdd naturiol i fynd i’r afael â heintiau cronig yr 
ysgyfaint sef yr achos mwyaf o farwolaeth i oedolion sydd â ffibrosis systig 

lefyd anghyffredin a etifeddir 
yn enetig yw ffibrosis systig 
sy’n cyfaddawdu gallu celloedd 
epithelaidd i gynnal lefel 
briodol o hydradiad. Mae hyn 
yn arwain atynt yn sychu, mynd 
yn llidus ac yn secretu mwcws 
anarferol o drwchus, gludiog. 

Mae amrywiaeth o ran difrifoldeb ffibrosis 
systig a gall effeithio ar yr holl haenau 
epithelaidd, ond yr ysgyfaint a’r llwybr 
treuliad sy’n denu’r sylw mwyaf yn 
aml. Yn y system resbiradol, mae 
presenoldeb y cellwyriad genetig 
hwn yn cynyddu’r perygl o gael 
heintiau bacterol yr ysgyfaint, 
yn enwedig y rheiny y mae 
Pseudomonas aeruginosa yn eu 
hachosi. Gall y bacteria manteisgar 
hwn fod yn bresennol heb unrhyw 
effaith weladwy mewn llawer o 
unigolion sy’n iach fel arall, ond daw’n 
broblem i bobl â ffibrosis systig sydd â 
systemau imiwnedd wedi’u cyfaddawdu. 

Ar hyn o bryd nid oes iachâd ar gyfer 
ffibrosis systig ac mae’r cyflwr yn 
effeithio ar bron pob agwedd ar fywydau 
dioddefwyr. Yn benodol, mae heintiau 
cronig yr ysgyfaint yn cael effaith 
sylweddol ar eu hansawdd bywyd a lles. 
Mae’r ffigurau diweddaraf y DU yn dangos 
bod heintiau cronig yr ysgyfaint yn 
digwydd mewn 54% o oedolion â ffibrosis 
systig. Unwaith y bydd yn gronig (yn 
digwydd mwy na thair gwaith mewn chwe 
mis), mae’n anodd clirio heintiau y mae 
P.aeruginosa yn eu hachosi ac maent yn 
cael eu cadw ar lefel isel o weithgaredd 
yn unig, â fflamychiadau ysbeidiol sy’n 
golygu y gallai fod angen mynd i’r ysbyty 
ai peidio. 

Safon bresennol gofal a thriniaeth ar gyfer 
heintiau hyn yr ysgyfaint yw presgripsiynu 
gwrthfiotigau. Maent yn cael eu rhoi 
ar bresgripsiwn i drin episodau acíwt o 
haint, sef gwaethygiadau, yn ogystal ag 
yn ataliol rhwng gwaethygiadau cronig. 
O ganlyniad, gall rhywun gymryd sawl 
cilogram o wrthfiotigau yn ystod eu bywyd, 

gwrthficrobaidd, ac mae’n effeithiol 
pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyfuniad 
â gwrthfiotigau sydd eisoes yn bodoli.

Defnyddir amrywiaeth o wrthfiotigau 
yn gonfensiynol mewn ymgais i wella 
heintiau bacterol. Mae ganddynt 
wahanol ddulliau o weithredu ar 
gelloedd bacterol ac mae eu llwyddiant 
yn dibynnu ar y cyfateb rhwng eu 
dull o weithredu a thueddiad y straen 

gan ei (g)wneud yn agored sgil-effeithiau 
a chyfrannu at ddatblygu ymwrthedd 
gwrthficrobaidd parhaus. Gellir priodoli’r 
cynnydd mewn ‘arch-fygiau’ i’r ffenomen 
hon, oherwydd bod heintiau bacterol yn 
dod yn fwyfwy caeedig i gyffuriau a roddir 
ar bresgripsiwn yn eu herbyn.

Cyfansawdd sylffwr moleciwl bach yw 
NX-AS-401 Neem Biotech, sydd â gallu a 
brofwyd i helpu wrth drin heintiau cronig 
yr ysgyfaint y mae bacteria P.aeruginosa 
wedi’u hachosi. Mae’n ganddo’r potensial 
i wella ansawdd bywyd i bobl â ffibrosis 
systig, yn ogystal â gwrthdroi ymwrthedd 
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Proffil

Cynnyrch 
Cyfansawdd sylffwr moleciwl bach
Cymwysiadau 
Cynorthwyo i drin heintiau cronig yr 
ysgyfaint y mae pobl â ffibrosis systig  
yn eu dioddef
Cysylltwch â
Heather Graz
Neem Biotech
Unedau G a H Parc Busnes Roseheyworth
Abertyleri NP13 1SX
Ff: 01495 292700
E: heathergraz@neembiotech.com
G: www.neembiotech.com

Proffil

“I esbonio sut ein prif gyfansawdd yn gweithio, buaswn yn gwneud cyfatebiaeth rhwng rhyfela ffos y 
Rhyfel Byd Cyntaf, lle defnyddiwyd magnelau trwm a dinistriwyd popeth yng nghyffiniau lle roedd yn 
glanio, ac ymladd mwy modern lle mae targedu mwy dewisol yn bosibl, gan amharu ar gyfathrebu’r 
gelyn ac achosi dinistrio eu rhwystrau amddiffynnol. Mewn cyfuniad â gwrthfiotigau a ddefnyddir fel 
mater o drefn, gall NX-AS-401 ymestyn bywyd effeithiol y gwrthfiotigau hyn wrth drin heintiau cronig 
yr ysgyfaint P.aeruginosa mewn ffibrosis systig.” 

Michael Graz 
Rheolwr Gyfarwyddwr  
Neem Biotech

bacterol iddynt. Dros amser, fodd bynnag, 
mae bacteria wedi datblygu ffyrdd o atal 
y mecanweithiau hyn o weithredu trwy 
newidiadau i’w strwythur genetig. Mae 
hyn yn golygu bod y bacteria yn gallu 
gwrthsefyll y gwrthfiotigau a ddefnyddir 
yn eu herbyn, ac mae gwrthfiotigau yn llai 
effeithiol ar y gorau neu weithiau ddim yn 
effeithiol o gwbl. 

gweithio trwy gynyddu’r cyfle i’r 
gwrthfiotigau hyn weithredu ar y celloedd 
P.aeruginosa sy’n gyffredin mewn heintiau 
cronig yr ysgyfaint. Dangoswyd bod NX-
AS-401 yn cael effaith sylweddol ar leihau 
niweidioldeb y celloedd hyn, gan weithio 
yn erbyn y broses sy’n caniatáu i heintiau 
sefydlu a chynnal eu hunain yn ysgyfaint 
pobl sy’n dioddef o ffibrosis systig. Cafodd 
Ddynodiad Cyffuriau Amddifad gan FDA 
yr Unol Daleithiau ac mae paratoadau ar y 
gweill ar gyfer y treial clinigol cyntaf mewn 
bodau dynol.

Mae’r cyfansawdd newydd 
y mae Neem Biotech wedi’i 
ddatblygu yn gallu cynyddu 
effaith ac effeithiolrwydd 
posibl gwrthfiotigau 
presennol sy’n berthnasol 
i ffibrosis systig. Mae’n 
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Organoid = mas o gelloedd a dyfwyd yn 
artiffisial sy’n debyg i organ.

Model chwarren laeth 
3D cyntaf y byd model
Mae ymchwilwyr o Ysgol Biowyddorau 
Prifysgol Caerdydd wedi creu model 
tri dimensiwn o chwarren laeth a 
fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer gwell 
dealltwriaeth o ganser y fron

M ae gwybodaeth fanwl am ddatblygiad chwarren laeth 
arferol, yn ogystal â’r mecanweithiau sy’n gyrru 
ei rheoliad moleciwlaidd, cellog a hormonaidd, yn 
sylfaenol i ddealltwriaeth o sut mae canser y fron yn 
dechrau ac yn datblygu. 

Mae systemau cyfrwng in-vitro sy’n 
cynnwys celloedd a meinweoedd y fron 
wedi cyfrannu’n sylweddol at ymchwil i 
fioleg chwarren laeth. Fodd bynnag, hyd 
yma maent wedi bod yn anaddas ar gyfer 
ymchwil parhaus, hirdymor oherwydd nad 
yw gwyddonwyr wedi gallu eu cynnal a’u 
cadw am fwy na 14-21 diwrnod. Bellach 
mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd 
a Sefydliad Darganfod Biofeddygaeth 
Campws Monash yn Melbourne, Awstralia, 
wedi canfod ffordd o greu organoid mwy 
tebyg i fywyd, hirdymor i’w ddefnyddio 
mewn ymchwil canser y fron. 

Tyfodd y tîm gelloedd bronnol llygoden 
mewn deunydd crocbren i greu meinwe 
bronnol 3D. Mae’r organoidau canlyniadol 
yn dynwared strwythur a swyddogaeth 
chwarren laeth go iawn. Mae hyn yn 
galluogi archwiliad pellach i mewn i sut 
y datblyga meinwe’r fron, gan gynnwys 
y rolau y mae hormonau a dylanwadau 
genetig yn eu chwarae. Er bod gwyddonwyr 
wedi gallu arbrofi ar gelloedd a meinwe’r 
fron ar lefel 2D, ni ellir casglu rheoliad 
hormonau - agwedd hollbwysig ar 
ddatblygiad tiwmor y fron - yn ddibynadwy â 
chelloedd ar ddysgl.

Proffil

Cynnyrch 
Model 3D chwarren laeth
Cymwysiadau 
Dealltwriaeth bioleg chwarren  
laeth a chanser y fron
Cysylltwch â
Jodi Cox
Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd
Adeilad Syr Martin Evans
Rhodfa’r Amgueddfa
Caerdydd CF10 3AX
Ff: 029 2087 4120
E: CoxJ20@cardiff.ac.uk
G: www.cardiff.ac.uk

Proffil

“Mae llawer o sut mae meinweoedd y fron 
yn ymateb i ysgogiadau allanol fel hormonau 
yn anhysbys hyd yma. Er mwyn mynd i’r afael 
yn llawn â’r mecanweithiau y tu ôl i ganser 
y fron yn gyntaf mae angen inni ddeall sut 
mae meinwe iach y fron yn datblygu. Fel y 
cyfryw, mae datblygu model o fron arferol 
â phensaernïaeth wirioneddol chwarren 
laeth wedi bod yn ‘Greal Sanctaidd’ ar gyfer 
ymchwilwyr canser ers tro.”

Yr Athro Trevor Dale 
Ysgol Biowyddorau  
Prifysgol Caerdydd 

Yn ogystal â thyfu’r chwarennau realistig hyn, 
mae’r tîm hefyd wedi darganfod sut i’w cynnal 
am nifer o fisoedd. Mae hyn yn galluogi cynnal 
astudiaethau a dadansoddiadau mwy manwl, 
tymor hir. Y gobaith yw y bydd y organoid yn 
y pen draw yn darparu model gweithredol ar 
gyfer astudio clefyd a sgrinio cyffuriau, a allai 
helpu gwyddonwyr i gael cymeradwyaeth yn 
gyflymach ar gyfer triniaethau cyffur newydd i 
ganser y fron.
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Microbau (neu ficro-organebau) yw 
bethau byw sy’n rhy fach i gael ei weld 
gan y llygad dynol heb ddefnyddio 
microsgop. Ceir mathau amrywiol â 
nodweddion gwahanol a gellir eu rhoi 
mewn grwpiau yn cynnwys ffyngau, 
bacteria a firysau.

Proffil

Cynnyrch 
Technegau bioleg  
cyfrifiadurol newydd
Cymwysiadau 
Archwilio arbenigo arbenigol  
mewn cymunedau microbaidd
Cysylltwch â
Dawn Harvard
Sefydliad y Gwyddorau Biolegol,  
Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)
Prifysgol Aberystwyth
Penglais, Aberystwyth
Ceredigion SY23 3DA 
Ff: 01970 628440 
E: dbh@aber.ac.uk
G: www.aber.ac.uk
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Microbau yn ennill troedle drostynt 
eu hunain
Mae ymchwilwyr yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
(IBERS) Prifysgol Aberystwyth wedi datblygu ffordd newydd o nodi sut mae gwahanol 
fathau o ficrobau’n gallu goroesi wrth gystadlu am adnoddau yn yr un amgylchedd

A rbenigedd arbenigol 
yw’r broses, trwy 
ddethol naturiol, lle mae 
rhywogaeth yn addasu yn 
well i nodweddion penodol 
cynefin penodol.  

Gallai dealltwriaeth o arbenigedd arbenigol 
mewn cymunedau microbaidd alluogi 
gwyddonwyr i’w peiriannu er mwyn cyflawni’r 
canlyniadau a ddymunir. Fodd bynnag, er y 
gwyddir bod prosesau fel cystadleuaeth yn 
digwydd ymhlith microbau yn y cymunedau hyn 
lle mae adnoddau’n gyfyngedig, mae adnabod 
llofnodion arbenigedd arbenigol bob amser 
wedi bod yn her.

Bu Dr Francesco Rubino a Dr Chris 
Creevey o IBERS yn gweithio â’rAwdurdod 
Amaethyddiaeth a Datblygu Bwyd yn 
Iwerddon ar astudiaeth i ganfod y genynnau 
a’r swyddogaethau sy’n chwarae rôl bwysig 
wrth gynnal arbenigedd arbenigol.Roedd hyn 
yn cynnwys edrych ar y gymuned microbaidd 
y tu mewn i rwmen gwartheg. Mae’r rwmen 
yn flaenstumog y mae rhai anifeiliaid wedi’i 
esblygu, fel gwartheg a defaid, sy’n caniatáu 
treuliad microbaidd bwyd yn rhannol cyn iddo 
fynd i mewn i’r brif stumog.

Mae microbau y tu mewn i rwmen gwartheg 
yn hanfodol i’r diwydiant amaethyddol 
oherwydd eu bod yn caniatáu trosi glaswellt 
yn llaeth a chig. Fodd bynnag, maent hefyd 
yn ffynhonnell fawr o fethan, y nwy tŷ gwydr 
mwyaf arwyddocaol yn y DU ond un, felly mae 
ymchwilwyr yn awyddus i ddeall sut mae’r 
gymuned microbaidd gymhleth hon yn gweithio 
a dod o hyd i ffyrdd o leihau ei effaith ar yr 
amgylchedd.

Mae cymuned microbaidd y rwmen yn 
amgylchedd cystadleuol iawn, yn anaerobig i 
ficrobau, ag argaeledd maetholion cyfyngedig 
wedi’i bennu gan y biomas y mae’r gwartheg yn 
ei ddefnyddio. Yn yr astudiaeth newydd, cafodd 
y wybodaeth genomig ei chymryd o rwmen 14 
o wartheg a oedd yn rhan o’r un fuches, yn byw 
ar yr un diet anghyfyngedig o silwair o laswellt. 
Roedd yr ymchwilwyr yn defnyddio technegau 

bioleg cyfrifiadurol newydd i edrych am 
lofnodion arbenigedd yn y gymuned microbaidd. 

Trwy’r astudiaeth, roedd gwyddonwyr yn gallu 
nodi’r swyddogaethau penodol sy’n bwysig 
ar gyfer pob microb i gynnal ei arbeniged yn 
y gymuned microbaidd rwmen. Er enghraifft, 
gwnaethant nodi’r genynnau sydd wedi caniatáu 
i’r ddau grŵp mwyaf o facteria yn y rwmen (y 
Prevotella a’r Clostridia) gael arbenigedd i’r 
graddau nid ydynt bellach yn cystadlu am yr un 

“Roeddem yn ceisio nodi pa adnoddau bydd 
gwahanol fibrobau’n cystadlu drostynt pan 
fyddant yn bresennol yn yr un amgylchedd. 
Mae datblygu dealltwriaeth o’r fath yn 
hanfodol i fodloni llawer o’r heriau mawr 
sy’n wynebu cymdeithas ddynol heddiw, fel 
rheoli ecosystemau naturiol a lliniaru newid 
yn yr hinsawdd. Er gwaethaf y nifer fawr 
o astudiaethau sydd wedi’u cynhyrchu o’r 
poblogaethau microbaidd yn y perfedd, y pridd, 
y môr a chroen dynol, rydym yn dal i fod heb 
ddealltwriaeth glir o ecoleg y micro-organebau 
sydd â rôl hanfodol i’w chwarae ym mhopeth, o 
iechyd dynol i brosesau system y ddaear.”

Dr Chris Creevey  
IBERS 

adnoddau. Mae’r arbenigedd hwn wedi arwain 
at broses gydweithredol, lle mae’r ddau yn 
angenrheidiol i ddiraddio’n llawn y glaswellt 
mae’r lletywr yn ei fwyta.

Mae’r canfyddiadau hyn wedi agor llwybrau 
newydd ar gyfer ymchwil i drin cymuned 
microbaidd y rwmen i gyflawni allbynnau 
dymunol, fel cynyddu effeithlonrwydd a 
lleihau faint o nwyon tŷ gwydr y mae gwartheg 
yn eu hallyrru. Byddant hefyd yn galluogi 
ymchwilwyr i nodi arbenigedd arbenigol, 
yn ogystal â’r microbau sydd eu hangen ar 
gyfer swyddogaethau penodol, mewn unrhyw 
gymuned microbaidd eraill.
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Cynnyrch 
Peiriant ailgylchu deunydd  
lapio clinigol
Cymwysiadau 
Lleihau gwastraff ysbyty a  
chostau ei waredu
Cysylltwch â
Thermal Compaction Group
7/8 Adeiladau Curran
Heol Curran, Caerdydd CF10 5FE
Ff: 02920 371959
E: info@tcg.ltd
G: www.thermalcompactiongroup.com

 

Proffil

mowld, gan greu bloc trwchus o blastig. 
O ganlyniad, mae maint y gwastraff yn 
gostwng hyd at 90 y cant. 

Mae’r blociau plastig y mae’r peiriant yn 
eu cynhyrchu yn sterilaidd, felly gellir eu 
categoreiddio fel gwastraff heb fod yn 
beryglus ac o ganlyniad mae’n haws ac yn 
rhatach ei ailgylchu. Mae ganddynt werth 
masnachol hyd yn oed, oherwydd eu bod yn 
gallu cael eu gronynnu i’w hailddefnyddio 
wrth weithgynhyrchu cynhyrchion newydd 
fel dodrefn. Felly, yn ogystal â lleihau faint 
o arian y mae angen ei wario ar waredu 
gwastraff arbenigol, mae’r system yn agor 
ffrwd refeniw newydd ar gyfer y GIG sy’n 
gallu gwerthu’r cynnyrch am elw.

Mewn gwirionedd, mae’r system yn 
gweithio fel sgip trydan. Ar ôl yn un 
botwm pwyso â llaw, yna mae’n prosesu’r 
gwastraff yn awtomatig. Ar ddiwedd y 
cylch, caiff y deunydd sydd wedi ymsolido 
ei waredu a chaiff y peiriant ei ail-lenwi i 
gychwyn y broses eto. Nid yw’n rhyddhau 
unrhyw nwyon niweidiol wrth weithredu 
a defnyddir system hidlo gynhwysfawr 
i leihau arogleuon polyaromatig, sy’n 
ddiniwed, ond a allai fod yn ffynhonnell 
cwyn ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n byw 
yn y cyffiniau os gadewir heb eu hidlo. 

Mae’r dechnoleg wedi ymgymryd â threial 
llwyddiannus blwyddyn o hyd mewn 
cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan. Canfuwyd bod peiriant 
wedi’i osod yn Ysbyty Gwynllyw yng 
Nghasnewydd yn gallu cyflawni o leiaf 
chwech chylch y dydd, a thrwy brosesu 
gwastraff lapio clinigol o Ysbyty Brenhinol 
Gwent yng Nghasnewydd yn unig, 
cynhyrchodd 90-100 kg o flociau plastig 

sterilaidd bob dydd ac ailgylchu oddeutu 
dwy dunnell o ddeunydd lapio bob mis. Mae 
cyflwyniad y peiriant wedi galluogi’r bwrdd 
iechyd i wneud arbedion cost sylweddol 
a chynhyrchu refeniw ychwanegol trwy 
werthu’r blociau plastig. Enillodd y 
dechnoleg wobr yn y categori Llwyddiant 
trwy Arloesi yng Ngwobrau Busnes Cymru 
2016 a chred y cwmni y tu ôl i Sterimelt y 
gellir ei fabwysiadu ledled y byd yn y pen 
draw.

Swm sylweddol o wastraff ysbyty o 
theatrau yw’r deunydd lapio clinigol hwn. 
Mae’r rhan fwyaf ohono heb ei halogi ac 
felly heb fod yn beryglus, fodd bynnag, ar 
hyn o bryd mae’n cael ei gyd-gymysgu â 
deunydd lapio halogedig sydd yna’n ei roi 
yng nghategori gwastraff peryglus. Golyga 
hyn fod angen ei drin yn arbenigol, mae’n 
sylweddol fwy costus cael gwared arno na 
gwastraff heb fod yn beryglus ac fel arfer 
caiff ei waredu trwy losgi neu dirlenwi. 

Mae Sterimelt yn caniatáu i ysbytai ddelio â 
gwastraff lapio clinigol ar y safle â system 
fwy effeithlon, sy’n cydymffurfio ac yn 
gynaliadwy. Yn y broses o weithgynhyrchu 
deunydd lapio clinigol, caiff gleiniau 
trwchus neu belenni o blastig eu toddi 
i wneud y cynnyrch gorffenedig. Mae 
peiriant arloesol, sy’n debyg i bopty mawr, 
yn gwrthdroi’r broses weithgynhyrchu 
trwy ddefnyddio gwres a reolir yn ofalus i 
ail-doddi’r deunydd lapio clinigol. Mae’n 
troi’n hylif sy’n gallu llifo i mewn i geudod 

Mae peirianwyr yn Thermal Compaction Group wedi creu technoleg newydd ar gyfer 
rheoli gwastraff lapio clinigol a gynhyrchir gan ysbytai. Y system ailgylchu, o’r enw 
Sterimelt, yw’r cyntaf o’i fath ar gyfer y diwydiant gofal iechyd

Mae deunydd lapio clinigol yn ddeunydd lapio polypropylen heb ei 
wehyddu a ddefnyddir i gadw cyfarpar ac offer meddygol yn sterilaidd. 
Gellir defnyddio’r deunydd fel cynfasau gwely (ac fel llenni) hefyd ar 
wardiau ac fel gorchuddion yn y theatr lawdriniaeth. 

Peiriant ailgylchu sy’n newid y gêm 
ar gyfer gwastraff ysbyty

“Dyma’r cyntaf o’i fath yn y byd. Mae’r treial 
wedi dangos y gallwn gymryd y deunydd lapio 
fel gwastraff, lleihau ei faint yn sylweddol, ei 
wneud yn anadweithiol ac yna’i ail-gyflwyno 
i’r gadwyn gyflenwi. Mae GIG Cymru yn cymryd 
diddordeb yn yr hyn rydym yn ei wneud ac 
mae ysbytai eraill yn awyddus iawn i fanteisio 
ar y dechnoleg.” 
Tim Hourahine 
Rheolwr Technegol a Chydymffurfio  
Thermal Compaction Group
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Mae BIPV (neu ffotofoltäeg sy’n 
integredig mewn adeilad) yn cyfeirio 
at ddeunyddiau ffotofoltäig, sy’n trosi 
golau yn drydan yn uniongyrchol, sy’n 
cael eu defnyddio i ddisodli deunyddiau 
confensiynol mewn rhannau o’r adeilad 
fel y to.

M

Troi toi yn eneraduron ynni’r haul
Mae BIPVco, o Lannau Dyfrdwy, in integreddio celloedd solar mewn toi heb fod angen 
paneli trwm a swmpus

ae eiddo preswyl, masnachol a 
diwydiannol mawr yn defnyddio 
symiau enfawr o ynni ac yn 
allyrru symiau enfawr o CO2, ond 
nid ydynt yn cynhyrchu unrhyw 
ynni eu hunain. Mae BIPVco, o 
Lannau Dyfrdwy, wedi datblygu 
technoleg sy’n galluogi adeiladu 
ateb i mewn i adeiladwaith 
adeiladau, gan eu troi o endidau 
goddefol, sy’n defnyddio ynni i 
eneraduron ynni gweithredol.

Mae’r systemau BAPV (ffotofoltäeg a 
gymhwysir mewn adeilad) traddodiadol 
yn defnyddio paneli solar eithaf trwm a 
swmpus sy’n cael eu gosod ar ben toeau ar 
ôl cwblhau’r adeiladu. Mewn cyferbyniad, 
mae technoleg BIPVco yn caniatáu 
integreiddio celloedd solar yn uniongyrchol 
yn y swbstradau sy’n ffurfio toeau. Mae hyn 
yn golygu y gellir cyflawni swyddogaeth 
ffotofoltäig annatod, felly nid oes angen 
troi at osod systemau trwm, sy’n aml yn 
hyll. Ogystal â bod yn llai hyll ac ymwthiol 
na’r paneli ar do, gellir gosod y toeon solar 
newydd ar adeiladau na fyddai fel arall yn 
gallu gwrthsefyll y pwysau.

Proffil

Cynnyrch 
Toi haul integredig
Cymwysiadau 
Cynhyrchu ynni solar heb angen  
paneli to swmpus
Cysylltwch â
Paul Bates
BIPVco
PV Accelerator
Gwaith Dur Shotton
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint CH5 2NH
Ff: 03301 131439
E: Paul.Bates@bipvco.com
G: www.bipvco.com
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Mae’r cwmni’n defnyddio celloedd solar â 
thechnoleg ffilm denau CIGS (Copr, Indiwm, 
Galiwm, Selenid) i drosi’r goleuni’r haul yn 
ynni. O gymharu â’r dechnoleg grisialog 
a ddefnyddir mewn systemau BAPV, mae 
CIGS yn fwy hyblyg a gwydn. Mae hefyd yn 
perfformio’n well mewn amodau golau isel, 
yn gofyn am lai o ddeunyddiau a llai o ynni 
i gynhyrchu ac mae angen ychydig iawn o 
waith cynnal a chadw. 

Gellir defnyddio’r dechnoleg mewn toi fflat 
a chrwn ar gyfer tai newydd, ffatrïoedd ac 
unedau masnachol neu ei hôl-ffitio gan 
ddefnyddio cynnyrch ‘pilio a gludo’. Yn y 
broses weithgynhyrchu, mae haenau CIGS 
sy’n generadu pŵer yn cael eu tasgu (h.y. eu 
dyddodi gan ddefnyddio ïonau cyflym) ar ffoil 
dur di-staen 50 micron o drwch mewn proses 
barhaus unigryw rholyn i rolyn. Mae’r haenau 
hyn yn denau iawn, gan greu pentwr sy’n 
rhoi cyfanswm o 2.5 micron, â rhai haenau 
yn y pentwr mor denau â 0.8 micron. I roi hyn 
mewn persbectif, fel arfer mae gwallt dynol 
75 micron o drwch.

Mae defnyddio system codi a chysylltu 
cerrynt unigryw, nad oes angen unrhyw 
soldro, yn caniatáu ar gyfer arwyneb enfawr 
yn yr arwyneb cysylltu i wella gallu medi ynni 
a lleihau colledion gwrtheddol mewnol. Mae 
gan fodiwl ffotofoltaig silicon nodweddiadol 
dri deuod yn unig, ac mae’r dyluniadau fel 
arfer yn cynnwys o leiaf 56 cell a 28 deuod, 
felly’n gwella perfformiad mewn amodau 
cysgodol.

Dechreuodd BIPVco fywyd fel prosiect 
ymchwil yn cael ei redeg gan Tata Steel, 
a thrwy ymchwil ar y cyd â SPECIFIC dan 
arweiniad Prifysgol Abertawe cafodd ffyrdd o 
ymgorffori celloedd solar toeau â thechnoleg 
CIGS eu nodi. Bellach mae’r dechnoleg wedi’i 
rhoi ar brawf mewn nifer o brosiectau peilot, 
fel Ystafell Ddosbarth ‘Actif’ ecogyfeillgar 
Prifysgol Abertawe, y mae SPECIFIC wedi’i 
dylunio a’i rheoli, a ymddangosodd yn Rhifyn 
80 Advances. Fel ei brosiect masnachol 
cyntaf, mae toi solar integredig wedi’u gosod 
ar fragdy yn Nigeria dan berchnogaeth SAB 
Miller, a ddewisodd yr ateb ar sail ei alluoedd 
arbed ynni, y symlrwydd wrth ei osod ac 
ymwrthedd i ddwyn o’i gymharu â phaneli 
solar confensiynol. 

Yn 2016, enillodd y cwmni Technoleg Solar y 
Flwyddyn a Busnes Newydd Technoleg Lân y 
Flwyddyn yng Ngwobrau Technoleg Busnes 
Gwyrdd a chafodd y cwmni wahoddiad 
i gyflwyno ei dechnoleg yn Narlithoedd 
Nadolig Sefydliad Brenhinol y BBC. I baratoi 
ar gyfer y dyfodol, mae’r cwmni wedi 
peiriannu ei atebion i fod yn hyblyg, er 
mwyn iddynt allu cynnwys y genhedlaeth 
nesaf o dechnolegau ffotofoltäig newydd fel 
Perovskite.
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Ailgylchu gwastraff llechi ar gyfer 
teils to newydd, sy’n ffitio â chlec
Mae Carapace Slate yn ailgylchu llechi Cymreig i gynhyrchu teils to cynaliadwy â 
system gosod mwy effeithlon

isgwylir i’r diwydiant adeiladu domestig brofi twf cyson, a rhagwelir y 
bydd allbwn ar draws y DU yn cynyddu gan saith y cant bob blwyddyn 
hyd at 2020. Fodd bynnag, mae yna brinder sgiliau yn y diwydiant 
ac amcangyfrifir y bydd saith y cant yn unig o’r towyr sy’n ofynnol 
i fodloni’r galw cynyddol yn cael eu recriwtio a’u hyfforddi erbyn 
diwedd y degawd. O ganlyniad, mae’r sector angen dulliau adeiladu 
newydd i wella cynhyrchiant a mynd i’r afael â’r diffyg sgiliau hwn. 

I helpu i bontio’r bwlch rhwng yr allbwn 
tai gofynnol a’r gweithlu sydd ar gael, mae 
Carapace Slate wedi dylunio system newydd 
sy’n galluogi adeiladwyr cyffredinol a llafurwyr, 
nad ydynt wedi hyfforddi fel towyr, i osod teils 
to yn fedrus ac effeithlon. Mae’n lleihau’r amser 
gosod yn sylweddol ar gyfer gweithwyr heb fod 
yn fedrus o gymharu â deunyddiau a dulliau 

D
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Ailgylchu gwastraff llechi ar gyfer 
teils to newydd, sy’n ffitio â chlec

traddodiadol y mae gweithwyr toi proffesiynol 
medrus yn eu defnyddio, gan roi hwb sylweddol 
mewn cynhyrchiant. 

Mae’r system yn cynnwys y teil to ffitio â 
chlec cyntaf yn y byd. Mae pob teil yn alinio 
ac yn cyd-gloi yn llawn â mecanwaith gosod 
chwe-phwynt heb hoelion, gan ostwng amser 
gosod o oddeutu 45 munud i un munud yn 
unig fesul metr sgwâr. Gwnaeth hyn gyflwyno 
her gweithgynhyrchu cychwynnol, oherwydd 
bod dull gosod ffitio â chlec syml angen 
geometreg gymhleth i weithio. Yn aml mae teils 
to cyfansawdd yn cael eu gweithgynhyrchu 
gan ddefnyddio resin polyester cyfansawdd 
â mowldin DMC, a ddefnyddir yn gyffredinol 
ar gyfer darnau â thrwch unffurf ond nid yw’n 
addas i greu’r dyfnder ac onglau sy’n ofynnol i’r 
cyd-gloi. Her arall oedd dod o hyd i ddeunydd 
a fyddai’n ddigon cryf i wrthsefyll unrhyw 
dywydd a daflir ato wrth hefyd gael trwch 
tenau, gradd ardderchog o 5.5mm.

Gan weithio â chemegydd diwydiannol, 
datblygodd y cwmni dechneg cynhyrchu 
cyfansawdd ac epocsi-resin epocsi sy’n 
caledu’n gyflym newydd sy’n eithaf gludiog yn 
unig wedi’i lwytho’n drwm â gronynnau llechi. 
Roedd hyn yn caniatáu iddynt ddefnyddio 
proses newydd, y gellir ei disgrifio fel hybrid 
rhwng RRIM a mowldio chwistrell, gan greu 
nifer fawr o ddarnau ag uwch nodweddion 
mecanyddol. Mae’r cynnyrch ar y diwedd union 
yr un fath â llechi Cymreig a dorrwyd â llaw, a 
chred y cwmni y bydd yn pasio’r cyfyngiadau 
llym mewn llawer o’r 2,000 ardal gadwraeth 
ledled y DU.

Mae’r math newydd o lechi yn eco-gyfeillgar, 
oherwydd ei fod wedi’i wneud o dros 80 y cant o lechi dros ben a’i brosesu trwy dechneg 

weithgynhyrchu pŵer isel, carbon isel. Ar 
hyn o bryd amcangyfrifir bod oddeutu 500 
miliwn tunnell o lechi yn gorwedd wedi’i 
hepgor ym mynyddoedd llechi Gogledd Cymru, 
oherwydd gorffennol diwydiannol yr ardal, a 
gellir ei ailgylchu yn hytrach na’i wastraffu. 
Gellir ystyried y teils newydd fel dewis amgen 
uniongyrchol ar gyfer y deunyddiau toi rhad sy’n 
cael eu mewnforio i’r DU o wledydd fel Sbaen, 
Tsieina a Brasil. O ganlyniad, gallent helpu 
cadwyni cyflenwi lleol, yn ogystal â lleihau’r 
costau ac ôl troed carbon sy’n gysylltiedig â 
chludo nwyddau trwm ar draws y byd.

Er bod gennym y gallu i atgynhyrchu unrhyw 
deil to, credwn ei bod yn bwysig helpu i 
adfywio un o gynnyrch toi mwyaf dymunol 
y byd sydd bellach yn anodd dod o hyd 
iddo. Mae Cymru wedi bod yn gartref i rai o’r 
chwareli llechi a phyllau glo mwyaf yn y byd, 
â llawer mewn gweithrediad cyson bron ers 
canrifoedd, ond dim ond nifer fawr sy’n dal 
i fodoli yn awr. Gwelwn gyfle i adeiladu ar 
etifeddiaeth llechi Cymraeg trwy ddiwygio’r 
hen ddeunydd gwastraff yn ôl i’w ffurf 
bwriadedig.”
Martyn Lucas 
Rheolwr Gyfarwyddwr  
Carapace Slate
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Enw’r ap yw MASCOT (Mobile Analysis 
and Support Companion for Occupational 
Therapy) ac mae’n darparu ryseitiau cam 
wrth gam i ddefnyddwyr gwasanaeth 
sy’n cael cyfarwyddiadau manwl, clir a 
chymhorthion gweledol. Mae pob rysáit yn 
dechrau â rhestr o eitemau angenrheidiol 
i’w ticio i ffwrdd wrth ddod o hyd iddynt 
ac yna’n rhoi arweiniad i’r defnyddiwr 
trwy bob cam o’r broses. Gall tasg mor 
syml â gwneud paned o de fod yn heriol 

all pobl sy’n byw â niwed i’r ymennydd ei chael yn anodd cwblhau tasgau 
a oedd yn syml iddynt eu hanaf. Mae hyn yn aml yn amlwg wrth goginio, 
oherwydd efallai y byddant yn cael trafferth dilyn ryseitiau a cholli golwg 
ar yr hyn y maent yn ei wneud. Mae SymlConnect, o Abertawe, yn creu 
ap mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr i gefnogi dioddefwyr anaf i’r 
ymennydd yn y maes hwn. Nod y prosiect yw hyrwyddo annibyniaeth o ran 
tasgau coginio a datblygu ateb sydd er budd defnyddwyr gwasanaeth ag 
anaf i’r ymennydd yn ogystal â gwasanaethau cyhoeddus.

G

Mwy o annibyniaeth ag ap coginio ar 
gyfer dioddefwyr anaf i’r ymennydd 
Mae cwmni technoleg gofal iechyd SymlConnect yn datblygu ap sy’n helpu cleifion ag 
anafiadau i’r ymennydd goginio’n annibynnol

i ddioddefwr anaf i’r ymennydd, felly 
dyma un o’r opsiynau y mae’n bosibl cael 
eu tywys trwyddo. Ymhlith yr opsiynau 
mwy datblygedig y mae coginio sbageti 
bolognaise neu gyri cyw iâr.

Mewn cyferbyniad â ryseitiau ar 
bapur neu ar-lein, mae’r ap yn rhoi 
cyfarwyddiadau penodol iawn i gyfyngu 
ar yr angen i wneud penderfyniadau. 

Mae hefyd yn caniatáu i therapyddion 
galwedigaethol addasu’r camau i sicrhau 
y darperir esboniadau priodol. Mae hyn 
yn galluogi gwell ffocws, sydd yn ei dro yn 
lleihau’r risg o ddryswch. Trwy helpu pobl 
sydd ag anafiadau i’r ymennydd i goginio 
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ar eu pen eu hunain, heb fod angen pobl 
eraill i’w hannog, bydd eu teimladau o 
hunanhyder yn gwella. Felly, mae’r broses 
adsefydlu yn cael ei gwella wrth iddynt 
adennill rhywfaint o’u hannibyniaeth. 

Mae therapyddion galwedigaethol yn 
gallu rheoli’r delweddau a thestun y 
bydd eu cleifion yn gweld ar yr ap, felly 
maent yn gallu teilwra’r cynnwys ar 
gyfer gallu gwybyddol neu arddull dysgu 
pob defnyddiwr unigol. Er enghraifft, 
os ydynt yn teimlo nad unrhyw ran o’r 
cyfarwyddiadau yn ddigon clir neu 
ddisgrifiadol, gallant addasu neu 
ychwanegu testun yn hawdd. Mae gan yr ap 
fanc o ddelweddau sydd eisoes yn bodoli, 
ond mae therapyddion galwedigaethol yn 
gallu ychwanegu eu lluniau eu hunain neu 
hyd yn oed ychwanegu lluniau o gegin y 
defnyddiwr gwasanaeth ei hun i gefnogi 
adnabyddiaeth. Mae hyn yn golygu, er 
mwyn atal rhagor o ddryswch, gallant 
gymryd ffotograffau o’r offer coginio y mae 
claf yn ei berchen arno mewn gwirionedd 
a chynnwys y rhain yn y gweithgareddau. 
Mae ganddynt hefyd yr opsiwn i ychwanegu 
nodiadau atgoffa ac awgrymiadau 
diogelwch at gamau rysáit, fel ‘mae 20 
munud ar ben felly tynnwch eich bwyd o’r 

popty nawr ‘ a ‘chofiwch ddiffodd y popty’. 

Ar ôl i’r defnyddiwr gwasanaeth gwblhau 
tasg, gofynnir iddynt roi adborth ar b’un a 
oedd yn hawdd neu’n anodd dilyn y dasg. 
Mae gan therapyddion galwedigaethol 
fynediad at y wybodaeth hunanasesu 
hon, fel y gallant nodi pa rai o’u cleifion 
sy’n cael y drafferth fwyaf a chynllunio 
eu hamser yn unol â hynny. Er enghraifft, 
os yw claf penodol yn cael y ryseitiau 

mwyaf syml hyd yn oed yn anodd, bydd eu 
therapyddion galwedigaethol yn eu trin fel 
blaenoriaeth, a bydd angen llai o sylw ar y 
cleifion sy’n cael y rhan fwyaf o dasgau’n 
syml. Mae’r ap yn galluogi therapyddion 
galwedigaethol i fonitro eu cleifion o bell, 
gan leihau ymweliadau diangen â’r cartref 
ac felly arbed amser gwerthfawr.

Ar hyn o bryd mae gan yr ap lyfrgell o ddeg 
rysáit, a ddewiswyd ac a ddatblygwyd gan 
therapydd galwedigaethol arweiniol o 
Brifysgol Glyndŵr, a chaiff hyn ei ehangu 
yn y dyfodol wrth i ryseitiau newydd 
gael eu hychwanegu gan therapyddion 

galwedigaethol yn ystod eu hymweliadau 
fel mater o drefn. Hefyd, ceir cynlluniau 

i dreialu’r ap ag elusennau, lle byddai 
gofalwyr a pherthnasau yn rheoli 

cynnwys y ryseitiau, gan ganiatáu 
mwy o hyblygrwydd. Yn ogystal, 
gellir addasu’r ap ar gyfer defnydd 
yn y dyfodol â chleifion sy’n 
dioddef gan gyflyrau eraill fel 
dementia.

advancesadvances

advances wales

TECHNOLEG GWYBODAETH TECHNOLEG GWYBODAETH

19Rhifyn 81/Gwanwyn 2017



Proffil

Cynnyrch 
Goleuadau caban ar gyfer awyrennau 
Cymwysiadau 
Darparu gwell profiad i deithwyr a  
chynyddu effeithlonrwydd  
cwmnïau awyrennau
Cysylltwch â
Canolfan Peirianneg ac Arloesi STG Aerospace
Brecon House
William Brown Close
Parc Llantarnam
Cwmbrân NP44 3AB
Ff: 01760 723232
E: info@stgaerospace.com 
G: www.stgaerospace.com

Proffil

Yn draddodiadol yn goleuo mewn gwyrdd 
neon, y system newydd yw’r system nodi 
llwybr llawr ffoto-ymoleuol cyntaf i oleuo yn 
las. Yn ogystal â chael ansawdd tawelach, 
mwy lleddfol, mae ymchwil wedi dangos 
bod tonfedd glas yn cynnig gwell canfyddiad 

Mae’r system nodi llwybr llawr wedi’i 
dylunio i storio ac allyrru golau ar yr un 
pryd ac felly gall ddarparu llwybr allanfa 
argyfwng gweledol ar ôl cyfnod gwefru byr 
yn unig yn ystod goleuadau caban arferol. 
Nid oes angen ffynhonnell pŵer trydan a 
gellir ei gwefru’n llawn o fewn munudau. O 
ganlyniad, mae costau gweithredu a chynnal 
a chadw awyrennau yn cael eu lleihau 
trwy gynyddu dibynadwyedd a dileu oedi 
ac achosion o ganslo oherwydd goleuadau 
allanfa trydanol sy’n methu (mae’r golau 
wedi’i gynnau ar bob adeg). Enillodd y system 
tywynnu glas cenhedlaeth nesaf wobr yn 
y categori Arloesedd Caban Gorau yng 
Ngwobrau APEX 2016 ac mae wedi derbyn 
cymeradwyaeth ar gyfer defnydd ym mhob 
model awyrennau Boeing ac Airbus bron 
iawn.

Mae datblygiadau pellach ar gyfer profiad 
y teithwyr awyren yn cael eu darparu trwy 
oleuadau darllen LED liTeMood, sydd 
wedi’u dylunio i roi mwy o breifatrwydd i 
ddefnyddwyr. Yn hytrach na chael ffynhonnell 
golau crwn, mae eu dyluniad unigryw 
ffotometrig yn darparu patrwm golau sgwâr 
sy’n diffinio gofod teithwyr unigol yn union, 
ac yn atal gollwng golau diangen ar deithwyr 
cyfagos. Maent yn lleihau disgleirdeb ar 
fyrddau hambwrdd, eLyfrau a llechi ac yn 
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cynnwys LED aml-ffosffor â Mynegai Rendro 
Lliw uchel dros 95. Mae hyn yn creu awyrgylch 
mwy dymunol na goleuadau fflwroleuol 
traddodiadol ac yn gwneud lliwiau yn fwy 
eglur, gan wneud cylchgronau, prydau bwyd 
a chynnyrch manwerthu yn yr awyren yn fwy 
atyniadol yn weledol. Mae’r goleuadau darllen 
hefyd yn cyflawni gostyngiad pŵer o 80% i 
gynyddu effeithlonrwydd trydanol awyrennau.

Datblygwyd y technolegau goleuadau newydd 
yng Nghanolfan Peirianneg ac Arloesi’r cwmni 
yng Nghwmbrân, a agorodd yn 2015. 

o’r llwybr llawr i lygaid dynol sydd wedi 
addasu i’r tywyllwch. Mae hyn yn golygu ei 
bod yn gwella ymddangosiad y caban heb 
gyfaddawdu diogelwch teithwyr. Yn ystod 
golau dydd, mae’r lliw sylfaen hefyd yn 
wynnach na systemau traddodiadol felly 
darperir palet lliwiau mwy disglair, ehangach 
mewn golau amgylchol.

Arloesi goleuadau awyren yn 
cychwyn arni
Mae technoleg y mae STG Aerospace wedi’i datblygu 
yn gwella profiad teithwyr awyren, yn ogystal â 
gwella effeithlonrwydd ar gyfer cwmnïau hedfan

ae ateb nodi allanfeydd argyfwng SAF-Tglo 
y cwmni’n goleuo’r llwybr ar y llawr y tu 
mewn i’r caban awyren, yn tywynnu 
mewn amodau golau tywyll neu 
olau isel ac yn arddangos 
ffyrdd ymadael yn 
amlwg ar gyfer 
diogelwch 

M

advancesadvances

advances wales

ELECTRONEG ELECTRONICS

20


