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Mae Method4 wedi creu system 
newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol 
Cymru i ddarogan llifogydd, a 
chynllunio ar eu cyfer, yn well.
Mae’r Gwasanaeth Gwe ar gyfer Darogan Llifogydd 
yn darparu data darogan diweddar a rhybuddion 
rhag llifogydd ar gyfer Cymru 24 awr y dydd. Wedi’i 
gynllunio i ddisodli system darogan sy’n heneiddio, 
mae’n dwyn ynghyd data o nifer o ffynonellau ac 
yn ei gyflwyno mewn fformat hawdd i’w gweld, gan 
ganiatáu gwneud penderfyniadau cyflymach, mwy 
gwybodus.
Caiff data ei gasglu gan Cyfoeth Naturiol Cymru o 
fwy na 200 lleoliadau, yn cwmpasu trefi a dinasoedd, 
afonydd ac arfordir, a’i drosglwyddo’n uniongyrchol 
i lwyfan wedi’i letya’n llawn yn y cwmwl. Yna caiff 
y data ei brosesu gan arbenigwyr darogan, sy’n ei 
ddefnyddio i gynhyrchu cyfres o senarios wedi’u 
darogan sy’n cael eu hallforio i’r gwasanaeth 
gwe. Mae hwn yn gallu echdynnu, croesgyfeirio 
a phrosesu’r data i’w arddangos ar unwaith i 
swyddogion dyletswydd Cyfoeth Naturiol Cymru 
ledled Cymru. 
Trwy gadw’r llwyfan a’r gwasanaeth gwe ar wahân, 
gall swyddogion dyletswydd gael mynediad cyflym 
ac uniongyrchol at y data sydd fwyaf pwysig iddynt 

System ddigidol i ddarogan llifogydd

Cymorth rhithwir ar gyfer gweithredoedd meddygol
Dyfarnwyd cyllid i MedaPhor 
ddatblygu NeedleGuide, dyfais 
delweddu realiti estynedig newydd 
ar gyfer llywio nodwydd ag 
uwchsain.
Mae doctoriaid yn defnyddio nodwyddau 
ymyriadol mewn amrywiaeth o driniaethau 
meddygol gan gynnwys biopsi meinwe a gosod 
canwlâu. Ar gyfer llawer o’r gweithredoedd hyn, 
mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a 

at y targed. Yna mae’n olrhain blaen y nodwydd yn 
awtomatig i sicrhau bod y gweithredwr bob amser yn 
ymwybodol o leoliad y nodwydd mewn perthynas â’r 
strwythurau anatomegol allweddol. 
Y nodau allweddol yw lleihau’r potensial ar gyfer 
gwall defnyddiwr, gan wella diogelwch cleifion, a 
chynnig y cyfle i ysbytai wneud arbedion sylweddol. 
Bydd y cyllid newydd yn helpu â’r broses ddatblygu. 

“Mae gan NeedleGuide botensial enfawr 
i wella canlyniadau i gleifion, yn ogystal 
â lleihau amser a chost y gweithdrefnau 
anodd hyn. Credwn y gallai’r dechnoleg 
hon leihau cost nodwyddau i bob ysbyty 
a chael effaith sylweddol ledled y byd fel 
technoleg iechyd digidol newydd sy’n 
arwain y byd.”
Nicholas Sleep 
MedaPhor

hwy, heb unrhyw gymhlethdod diangen. Mae 
cyflwyniadau graffigol greddfol yn gallu amlygu data 
allweddol a’i gwneud yn haws ei ddeall. Mae’r system 
negeseua barod yn sicrhau bod y data diweddaraf 
ar gael o fewn eiliadau a gall pobl yn y lleoliad 
hwnnw gael eu rhybuddio am ardaloedd penodol o 
ddiddordeb gan y brif swyddfa darogan. 
Trwy’r un rhyngwyneb, mae’n bosibl gweld y darlun 
mawr sy’n cwmpasu Cymru gyfan, yn ogystal â 
manylion cymhleth gorsafoedd darogan unigol, gan 
alluogi gwell dealltwriaeth o sefyllfaoedd presennol 
ac yn y dyfodol. Caiff data ychwanegol oddi wrth 
drydydd partïon fel y Swyddfa Dywydd ei ddwyn 

i mewn i’r system hefyd a gellir ei ddefnyddio yn y 
broses benderfynu ochr yn ochr â’r data llifogydd 
craidd.
O ganlyniad i weithredu’r system newydd, gellir 
gwneud penderfyniadau yn gyflymach ac yn fwy 
hyderus ynghylch a oes angen cyhoeddi rhybuddion 
llifogydd ledled Cymru. Mae’r Gwasanaeth Gwe ar 
gyfer Darogan Llifogydd yn chwarae rôl allweddol 
wrth gadw cymunedau ledled Cymru yn ddiogel rhag 
llifogydd. 

www.method4.co.uk

www.medaphor.com

Rhagoriaeth Glinigol (NICE) wedi argymell y dylid 
defnyddio llywio uwchsain bob amser.
Mae NeedleGuide yn y camau cynnar o 
ddatblygiad, ac mae’n cyfuno technoleg sydd 
eisoes yn bodoli a ddatblygwyd gan MedaPhor, ag 
arbenigedd a brynwyd pan gaffaelodd y cwmni 
Intelligent Ultrasound Cyf yn ddiweddar. 
Mae’r clustffonau realiti estynedig yn taflunio’r 
golwg uwchsain dros anatomeg y claf, gan ddwyn 
sylw at y llwybr y mae angen i’r nodwydd ei ddilyn 
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FFOTOGRAFFIAETH Daw o'r sefydliadau a nodwyd, eu 
cynrychiolwyr, ac istock.  

Hysbysiad Preifatrwydd Cylchgrawn Advances Wales
Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd canlynol yn cwmpasu gwybodaeth a gasglwyd i 
dderbyn cylchgrawn Advances Wales.Ar ôl derbyn y wybodaeth hon daw 
Llywodraeth Cymru yn rheolwr data ar ei chyfer.

Mae'r wybodaeth bersonol a gesglir ac a gedwir yn cynnwys:
Manylion personol fel enw, swydd, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.

Beth a wnawn â’ch gwybodaeth?
Yn ein cylch gwaith fel rheolwr data, mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r 
wybodaeth a dderbyniwyd i ddarparu copïau o Advances Wales i chi a bydd eich 
manylion yn cael eu storio'n ddiogel.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth?
Ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth i drydydd partion heblaw am i bostio 
Advances Wales. Cai� y rhestr hon ei dileu gan y cwmni postio ar ôl danfon.

I danysgrifo neu newid eich manylion postio, cysylltwch â:
Jennifer Clark (innovation@gov.wales).  Ff: 03000 61 6040.
Mae Advances Wales ar gael ar-lein hefyd yn: 
www.businesswales.gov.wales/zones/innovation/advances-wales  

Derbyn copïau am ddim o Advances Wales

Am ba mor hir byddwn yn cadw eich gwybodaeth?
Byddwn yn cadw eich manylion cyn belled ag y dymunwch dderbyn Advances 
Wales. Os gofynnwch i gael eich tynnu i �wrdd o’r rhestr bostio bydd eich 
manylion yn cael eu dileu o fewn 10 diwrnod gwaith.

Eich hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth
Mae gennych yr hawl i:

• Fynediad at y data personol rydym yn ei phrosesu amdanoch chi;
• Gofyn i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;
• Yr hawl (mewn rhai amgylchiadau) i wrthwynebu prosesu;
• Yr hawl i’ch data gael ei 'ddileu';
• Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data
• Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Mae Advances Wales yn archwilio at ymchwil wyddonol arloesol a datblygiad 
technolegau newydd, arloesol ar draws Cymru.

Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys technoleg ddigidol yng Nghymru sy’n cael ei defnyddio i 
gynllunio ar gyfer cenhadaeth i Fawrth (tudalennau 12-13). Mae delweddau cyfrifiadurol 
a model rhithwir rhyngweithiol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu gwyddonwyr i wella 
dylunio eu crwydryn gymaint â phosibl cyn ei lansio.

Hefyd yn cael sylw yn y rhifyn hwn mae cwmnïau o Gymru sy’n cael data amaethyddol 
hanfodol o loerennau (tudalennau 14-15) ac yn gwella gwerth maethol bwyd plant â 
chynhwysion annisgwyl (tudalennau 16-17).

Yn y cyfamser, mae arloesi meddygol newydd yn cynnwys dyfais sgrinio haws ar gyfer 
cyflwr y galon cy�redin (tudalen 6), prawf diagnostig am ganser yr ofari (tudalen 7) a 
thechnoleg ar gyfer gwell monitro gwell epilepsi (tudalen 8).

Ym myd peirianneg, mae cwmnïau o Gymru yn defnyddio damperi tân arloesol yn 
Chernobyl (tudalen 10) ac yn datblygu technoleg uwch i wneud argra�u 3D yn symlach 
(tudalen 11). Mae'r rhifyn hwn hefyd yn cynnwys technolegau newydd sydd o fudd i'r 
amgylchedd, gan gynnwys dull o ailgylchu math o bapur sydd fel arfer yn mynd â 
gwastra� (tudalen 20).

Mae'r rhifyn hwn, a rhifynnau blaenorol, o Advances Cymru hefyd ar gael arlein.

Sophie Davies 
Golygydd

"Bob hyn a hyn mae technoleg newydd, hen 
broblem a syniad mawr yn troi yn arloesedd."
Dean Kamen, Dyfeisiwr/Peiriannydd

I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei dal a’i 
defnyddio, neu os dymunwch ymarfer eich hawliau o dan GDPR, gweler y 
manylion cyswllt isod:
Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3NQ
E-bost: Data.ProtectionO�icer@gov.wales

Dyma fanylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:
Wycli�e House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
Ffôn: 01625 neu0303 123 1113
Gwefan: www.ico.org.uk

Os nad ydych yn dymuno parhau i dderbyn Advances Wales 
Gallwch dad-danysgrifio trwy e-bostio Innovation@gov.wales neu cysylltwch â ni:
Llywodraeth Cymru, QED, Main Avenue, Ystâd Ddiwydiannol Tre�orest, Rhondda 
Cynon Taf, CF37 5YR, Cymru, DU

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 pro�il 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, Nadine Payne, Simon Cooper, Gareth 
Browning, Marcia Jones, Clive Thomas, Richard Johnston.

I gael gwybodaeth am sut i gyfrannu, cysylltwch â'r golygydd, 
Sophie Davies �ôn 029 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 �ynonellau 
trydydd parti a ddyfynnwyd fel gwefannau neu adroddiadau. ISSN 
0968-7920. Argra�wyd yng Nghymru gan ‘Harlequin Printing and 
Packaging’, Pont-y-clun. Hawlfraint y Goron. 
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Darganfyddiad newydd wrth atal ffibrosis organau
Darganfu ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac Uned Ymchwil Arennol 
Cymru ddull newydd posibl ar gyfer 
atal y broses sy’n achosi creithiau i 
ffurfio mewn organau.
Mae ymchwil newydd, mewn cydweithrediad â 
Phrifysgol Caerwysg ac Athrofa Ymchwil Lerner 
Clinig Cleveland, yn golygu newid y celloedd sy’n 
gyfrifol am drwsio meinwe ac iachau clwyfau. 
Gallai arwain at driniaethau a fyddai’n atal a hyd 
yn oed yn gwrthdroi ffibrosis organau, sy’n un o brif 
achosion salwch a marwolaeth o amgylch y byd.
Yn ystod eu profion labordy, darganfu’r tîm ymchwil 
y gellir defnyddio protein y credir yn flaenorol ei 
fod yn chwalu cadwyni siwgr yn syml i wneud 
newidiadau i RNA celloedd sy’n gyfrifol am drwsio 
meinwe ac iachau clwyfau, gan effeithio ar eu 
swyddogaeth yn sylfaenol.
Gwnaethant ddarganfod fod y protein 
Hyaluronidas-2 yn gallu rhwymo i RNA mewn cell 
a newid ei weithgarwch. Yn achos celloedd sy’n 
gyfrifol am ffurfio creithiau a ffibrosis, o bosibl gellir 
defnyddio’r dechneg hon i’w hatal rhag cynhyrchu 

meinwe craith. Mae hyn yn agor llwybrau newydd 
ymchwil y maes astudio ffibrosis.
Diddordeb arbennig ar gyfer Uned Ymchwil Arennol 
Cymru yw atal a/neu wrthdroi clefyd cronig yr 
arennau, na ellir ei wrthdroi ar hyn o bryd. Yn y 
pen draw mae llawer o gleifion angen dialysis neu 
drawsblaniad aren, ac mae’r triniaethau hyn yn 
gysylltiedig â chymhlethdodau a risgiau sylweddol.

Cymeriad rhyngweithiol yn helpu plant i godi eu lleisiau
Mae Evoke Education wedi datblygu 
cymeriad cyfrifiadurol i helpu 
oedolion i gyfathrebu’n well â phlant.
Gan weithio â’r Ganolfan Rhagoriaeth Technoleg 
Symudol a Datblygol (CEMET), ym Mhrifysgol 
De Cymru, mae’r cwmni wedi creu system sy’n 
caniatáu i oedolion siarad â phlant trwy ‘Moe y 
Mwnci’.
Mewn un ystafell, mae’r oedolyn yn gwisgo 
clustffonau sy’n galluogi iddo siarad fel Moe 
ac mae’n gallu rheoli emosiynau’r cymeriad â 
rheolydd o bell, gan wneud i Moe wenu neu wgu. 
Mae Moe yn ymddangos i’r plentyn ar sgrin mewn 
ystafell arall, yn symud ac yn siarad mewn amser 
real. Mae technoleg cipio symudiad yn codi 
symudiadau’r gweithredwr ac mae sgrîn yn 
caniatáu iddo weld a chlywed y plentyn, gan 
ganiatáu sgwrs.
Y syniad yw y bydd plant yn teimlo’n 
fwy cyfforddus yn cyfathrebu â mwnci 
cyfrifiadurol na gydag oedolyn. O 
ganlyniad, gallai’r heddlu ddefnyddio 
Moe fel ffordd o gael datganiadau oddi wrth  
blant sy’n dystion yn haws.

Mae gan y cymeriad rhyngweithiol botensial hefyd 
fel cyfrwng dysgu mewn ysgolion.  Dangosodd 
treialon cynnar fod disgyblion yn ymateb yn dda 
i Moe ac roedd llawer yn teimlo’n gyffrous wrth 
wrando ar beth mae’n ddweud. Dangosodd y 
canlyniadau fod disgyblion a gymerodd ran yn y 
treialon yn awyddus i ymgymryd â’r tasgau roedd 
Moe yn eu gosod ar eu cyfer ac yn gallu cadw’r 
wybodaeth a roddodd iddynt pan brofwyd nhw’n 
ddiweddarach. 

Cam nesaf yr ymchwil bydd ymchwilio ymhellach 
i strwythur yr Hyaluronidas-2 i nodi beth sy’n 
gwneud iddo deithio i gnewyllyn cell a dylanwadu 
ar ddeunydd genetig. Yn y dyfodol, mae’r tîm 
yn gobeithio datblygu proteinau synthetig sy’n 
dynwared effeithiau buddiol y protein i’w datblygu 
mewn therapiwteg.

www.evoke-education.comwww.cardiff.ac.uk

“Mae plant yn ei weld fel ‘ waw, 
dwi’n siarad â mwnci’, ond mewn 
gwirionedd maen nhw’n siarad â’r 
athro, y gweithiwr cymdeithasol, y 
plismon neu unrhyw un arall sydd 
angen ymgysylltu â nhw. Rydym wedi 
siarad â seicolegwyr am hyn ac maen 
nhw wedi dweud y byddai plant yn 
wirioneddol yn ymgysylltu, yn agored 
ac yn dweud pethau na fyddent yn 
dweud wrth oedolyn.”
David Hinton 
Evoke Education
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Defnyddio VR i drin ffibrosis systig
Defnyddir clustffonau rhithwir i helpu pobl sy’n cael triniaeth ar gyfer ffibrosis systig. Mae’r prawf cyntaf o’i fath yn 
y DU yn cael ei gynnal yn Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg. Mae ffibrosis systig yn effeithio ar oddeutu 400 o 
bobl yng Nghymru a nod y treial yng Nghanolfan Ffibrosis System Cymru Gyfan i Oedolion yw ceisio lleihau lefelau 
poen a phryder ymhlith dioddefwyr. Caiff cleifion yn cael eu trwytho mewn profiadau saffari a gallant archwilio eu 
hamgylchoedd fel therapi tynnu sylw. Mae yna hefyd rhith-brofiad beicio i ysgogi cleifion i wneud ymarfer corff 
yn yr ysbyty fel rhan o’u triniaeth. Mae’r Ganolfan bellach yn gweithio â Phrifysgol Abertawe i greu gemau y gall 
cleifion chwarae yn erbyn ei gilydd, ac mae’r cwmni y tu ôl i’r prosiect, Orchard, yn bwriadu defnyddio technoleg y 
gellir ei gwisgo i fonitro sut mae’r claf yn teimlo ac yna addasu’r profiad VR i sicrhau’r budd mwyaf.

Cyllid ar gyfer cwmni meddalwedd
Mae’r cwmni meddalwedd o Gaerdydd Paperclip wedi sicrhau mwy na £500,000 o gyllid oddi wrth gefnogwyr fel 
Banc Datblygu Cymru a buddsoddwyr angylion busnes gan gynnwys sylfaenydd GoCompare. Mae llwyfan meddal-
wedd y cwmni yn caniatáu defnyddwyr i brynu, gwerthu, cyfnewid a rhoi nwyddau ail-law am ddim i ddefnyddwyr 
Paperclip gerllaw. Mae ganddynt hefyd syniad busnes-i-fusnes y credant y gallai newid y diwydiant farchnad fenter. 
Dywedodd Prif Weithredwr Paperclip Rich Woolley: “Mae ein llwyfan farchnad yn tyfu’n gyflym, â nifer y defnyddiwr 
yn cynyddu’n barhaus a dwbl yr eitemau’n cael eu cyhoeddi gan bartneriaid menter bob mis, ochr yn ochr â llif 
cynyddol â rhai enwau mawr. Roedd 2017 yn flwyddyn fawr i ni; gwnaethom dyfu o’r tri ohonom yn gweithio mewn 
fflat i dîm o 16. Rydym i gyd yn teimlo’n gyffrous i wneud 2018 yn flwyddyn arall o dorri recordiau. “

Dadorchuddio prototeip ynni tonnau
Mae Marine Power Systems o Abertawe wedi datgelu prototeip chwarter-maint o’i ddyfais newydd, WaveSub, 
a gynlluniwyd i harneisio ynni o donnau cefnfor. Mae’r cwmni wedi bod yn datblygu’r dechnoleg y dros y naw 
mlynedd diwethaf a bellach yn gallu symud ymlaen i dreialon ar y môr. Bydd y ddyfais WaveSub lawn yn mesur 
100 metr o hyd ac yn cynhyrchu 5MW o drydan, sy’n ddigon i bweru oddeutu 5,000 o gartrefi. Dywedodd Dr 
Graham Foster, Prif Swyddog Technoleg Marine Power Systems: “Y WaveSub yw’r unig ddyfais sydd ar hyn o bryd 
yn ymdrin â’r hyn a welwn fel pedair her allweddol cynhyrchu ynni o donnau. Mae ein rhagolygon techne-
gol-economaidd yn awgrymu, mewn amser, bydd y WaveSub mewn sefyllfa gref i gystadlu â thechnolegau ynni 
adnewyddadwy eraill gan gynnwys gwynt ar y môr.”

Dod â therapïau meddygol datblygedig i Gymru
Dyfarnwyd £7.3 miliwn o gyllid i sicrhau bod mwy o gleifion yn elwa o genhedlaeth newydd o therapïau 
arloesol, i gonsortiwm iechyd, dan arweiniad Gwasanaeth Gwaed Cymru ar ran GIG Cymru a Chanolfan Ymchwil 
Biofeddygol Birmingham y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.  Bydd £1.5 miliwn yn dod yn 
uniongyrchol i GIG Cymru a £550,000 i Trakcel, cwmni meddalwedd Cymreig â meddalwedd amserlennu/olrhain 
ar gyfer therapïau datblygedig. Mae triniaethau datblygedig, fel therapïau celloedd a genynnau, yn dangos cryn 
addewid i gleifion â chyflyrau cronig a therfynol na ellir eu gwella ar hyn o bryd. Yn wahanol i feddyginiaethau 
confensiynol, mae’r dulliau newydd hyn yn aml yn ceisio dileu, trwsio, disodli, adfywio ac ailgynllunio yn 
ddethol genynnau, celloedd a meinweoedd y claf ei hun i adfer swyddogaeth arferol. Fel rhan o’r prosiect, bydd 
y safleoedd triniaeth therapi datblygedig cyntaf yng Nghymru yn cael eu sefydlu ym Myrddau Iechyd Abertawe 
Bro Morgannwg a Chaerdydd a’r Fro.  

Y sefydliad ymchwil niwclear cyntaf yng Nghymru
Mae’r sefydliad ymchwil niwclear cyntaf yng Nghymru wedi agor ym Mhrifysgol Bangor. Mae Sefydliad Dyfodol 
Niwclear wedi cael ei sefydlu fel rhan o raglen Sêr Cymru, sy’n anelu at ddenu ymchwilwyr o’r radd flaenaf i Gymru.
Dywedodd yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor: “Rydym yn gyffrous 
iawn am y potensial y bydd Sefydliad Dyfodol Niwclear yn ei gynnig i’r Brifysgol, i’n myfyrwyr yn y dyfodol, a hefyd i 
fusnesau sy’n weithredol yn y maes niwclear a meysydd eraill sy’n ymwneud ag ynni sy’n cael eu denu fwyfwy i ogledd 
Cymru. Byddwn hefyd yn lansio rhaglenni gradd a fydd yn diwallu anghenion rhanbarthol yng Nghymru ac yn sector 
ynni ehangach y DU a bydd yn hynod berthnasol i ddiwydiannau gweithgynhyrchu datblygedig eraill.”

Llwyddiant mewn gwobrau ar gyfer prosiectau telesgop
Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Technoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy yn dathlu llwyddiant dwbl 
am eu gwaith ar ddau brosiect telesgop mawr. Yng Ngwobrau Partneriaeth Addysg a Busnes Insider, enillodd y 
Grŵp Systemau Optegol Trachywir o Arloesiadau Glyndŵr y Wobr Ymchwil a Datblygu. Mewn cydweithrediad â 
Phrifysgolion Lerpwl a Durham, maent wedi datblygu technoleg ar gyfer saernïo segmentau drych cost isel ar gyfer 
y Casgliad Telesgop Cherenkov, sef arsyllfa pelydrau gama egni uchel mwyaf sensitif y byd ôl ei chwblhau. Hefyd 
enillodd y tîm y Wobr Cynnyrch Newydd ar gyfer eu telesgop ysgafn iawn, cydraniad uchel ar gyfer delweddu ar y 
ddaear. Cafodd Gwyliwr, sef enw’r cynnyrch telesgop terfynol, ei ddylunio i gael ei osod ar lwyfan Ffug Lloeren Uchel 
i ddarparu delweddau cydraniad uchel o uchelfannau. 

Agor canolfan ymchwil  
ac arloesi dur
Cymerwyd cam mawr ymlaen i’r dyfodol dur yng Nghymru a’r 
DU wrth agor Sefydliad Dur a Metelau newydd ym Mhrifysgol 
Abertawe.Bydd y ganolfan arloesi ac ymchwil sy’n arwain y byd 
yn gweithio mewn cydweithrediad â diwydiant a chanolfannau 
rhagoriaeth eraill yn y DU a ledled y byd i greu diwydiant dur a 
metelau sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae Prifysgol Abertawe, 
â’i hanes hir o ymchwil duroedd a metelau a’i hagosrwydd at 
y ganolfan gwneud dur ym Mhort Talbot, yn gartref naturiol ar 
gyfer arloesedd yn y maes hwn. Crëwyd y Sefydliad o ganlyniad i’r 
bartneriaeth strategol rhwng Prifysgol Abertawe a Tata Steel. Mae 
Tata wedi rhoi offer ymchwil ac yn darparu 45 aelod o staff ymchwil 
a datblygu o’r diwydiant i weithio ochr yn ochr ag 20 aelod o staff 
ymchwil newydd y Brifysgol.

Cydweithio wrth ddatblygu batris 
cerbydau trydan
Mae Canolfan Peirianneg Moduron a Systemau Pŵer (CAPSE) 
ym Mhrifysgol De Cymru yn cydweithio â Ricardo ar ymchwil a 
datblygu systemau batris cerbydau trydan. Bydd y cydweithio 
yn rhoi mynediad i Ricardo at gyfleusterau a chymorth y 
buddsoddiad mawr mewn datblygu systemau batri gan CAPSE, 
wrth hefyd galluogi’r Brifysgol i elwa ar wybodaeth a phrofiad 
Ricardo o ran heriau rhaglenni ymchwil a chynhyrchu. Dywedodd 
Jonathan Williams, Cyfarwyddwr CAPSE: “Ein cenhadaeth yw 
cefnogi busnesau a sefydliadau eraill i ddatblygu’r genhedlaeth 
nesaf o dechnolegau carbon isel, a thrwy hynny creu swyddi 
newydd a chyfleoedd economaidd cymorth. Bydd Ricardo yn 
dod â phrofiad diwydiannol gwerthfawr o ddatblygu systemau 
cerbydau trydan ac rydym yn edrych ymlaen at weithio â nhw.”

Cyllid ar gyfer cychwyn busnes iechyd digidol
Mae’r cwmni gofal iechyd o Gaerffili Signum Health wedi derbyn 
£400,000 o gefnogaeth oddi wrth Fanc Datblygu Cymru. Lansiwyd 
y cwmni yn 2016, ac mae’n defnyddio technoleg cwmwl a 
deallusrwydd artiffisial i ddarparu cefnogaeth a gofal iechyd o bell 
mewn cymunedau lleol. Mae’r cwmni dan arweiniad Victoria Norman, 
arbenigwr gofal sylfaenol ac iechyd cyhoeddus sydd â phrofiad 
uniongyrchol o feddygfeydd meddygon teulu. Dyma’r ail rownd o 
fuddsoddiad y mae’r cwmni wedi’i godi ac mae’n cynyddu cyfanswm 
eu cyllid i £600,000. Dywedodd y Prif Weithredwr Victoria Norman: 
“Bydd y cylch diweddaraf hwn o fuddsoddi yn ein helpu i gymryd 
Signum Health i gam nesaf ei ddatblygiad. Rydym eisoes yn helpu 
meddygfeydd meddygon teulu ledled y DU ac ni allwn aros i weld 
Signum Health yn cael ei ddefnyddio ym mhob meddygfa yn y wlad.”

Ci achub yn cael coes 3D wedi’i argraffu  
Mae Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru 
(CBM), a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, 
wedi gwneud coes 3D a argraffwyd ar gyfer ci na allai prin 
gerdded, roi estyniad einioes iddo. Ganwyd y ci achub Duke, adargi 
Gwyddelig, â nam geni yn ei goes dde flaen, a wynebai cael ei 
thorri i ffwrdd. Gan ddefnyddio data sgan CT o’r goes anffurf, roedd 
peirianwyr meddygol yn CBM yn gallu cipio 3D data yn benodol 
i’w geometreg gymhleth, a oedd yn sicrhau dyluniad a fyddai’n 
ffitio’n berffaith ac yn bwrpasol ac mor gyfforddus â phosibl. Yn 
dilyn brasluniau cychwynnol a modelu 3D CAD, gwnaethpwyd 
prototeipiau a’u profi ar y ci er mwyn gallu mireinio’r dyluniad 
terfynol. Oherwydd ei brosthetig newydd modern, bellach gall 
Duke gerdded ar bedair coes am y tro cyntaf.
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Hendy-gwyn ar Daf Abertawe

Mae’r dechnoleg yn gallu canfod AF â 
chywirdeb 92 y cant, ac mae’r 8 y cant 
sy’n weddill yn bennaf yn faterion 
eraill llai arwyddocaol sy’n ymwneud 
â rhythm calon y mae’r dechnoleg 
hefyd yn eu canfod. Os bydd y ddyfais 
yn canfod AF mewn glaf, y cam nesaf 
byddai electrocardiogram i gadarnhau 
hyn, yna cyngor ar opsiynau triniaeth i 
leihau’r risg o strôc.

i

Nid oes angen arbenigwr technegol i 
weithredu’r prawf, sy’n ei wneud yn fwy 
hwylus i’w defnyddio ac yn caniatáu 
lleihau costau. Mae ei hygludedd hefyd 
yn caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran 
monitro cleifion ar ôl y diagnosis.

i
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Symleiddio canfod anhwylder ar y 
galon cyffredin
Mae Melys AFS wedi datblygu dyfais i wneud sgrinio a chanfod y cyflwr calon cyffredin ffibriliad atrïaidd 
yn haws.

Mae ffibriliad atrïaidd (AF) yn 
cyflwr y galon sy’n achosi cyfradd 
curiad calon afreolaidd, ac yn aml yn 
annormal o gyflym. Mae’n achosi risg 
uwch o strôc ac mae cost fyd-eang AF 
sy’n gysylltiedig â strôc yn sylweddol. 
Yn y DU yn unig, mae gan oddeutu 1.2 
miliwn o bobl y cyflwr calon hwn. 

Gellir lleihau’r risg o strôc trwy ddefnyddio 
meddyginiaeth gwrthgeulo, ond nid yw 
llawer o ddioddefwyr AF yn cael diagnosis 
neu driniaeth nes ar ôl i strôc ddigwydd. 
Argymhellir sgrinio yn fanteisgar trwy wirio’r 
pwls â’r llaw. Fodd bynnag, yn aml ni wneir 
hyn a hefyd mae lefel o wall dynol sy’n gallu 

arwain at canfyddiadau anghywir.  Unwaith y 
mae claf wedi cael ei sgrinio gan defnyddio’r 
dechnoleg hon, gwneir y diagnosis terfynol 
gan ddefnyddio electrocardiogram 12 gwifren.

Mae cwmni Melys AFS o Hendy-gwyn ar Daf 
wedi datblygu dyfais sgrinio, mewn fformat 
bwrdd gwaith a llechen/ffôn, sy’n gallu 
canfod AF ag 8 y cant yn unig o ganlyniadau 
positif ffug a dim canlyniadau negyddol ffug. 
Mae’r dechneg sgrinio yn cynnwys offeryn 
synhwyrydd bys, fel y defnyddir mewn profion 
ocsimetreg pwls, sy’n defnyddio egwyddor 
ffotoplethysmograffeg. Mae hyn yn golygu 
ei bod yn anfewnwthiol ac mae’n cymryd 
mesuriadau ar arwyneb y croen.

Mesurir rhythm pwls claf trwy roi’r synhwyrydd 
o amgylch blaen ei fynegfys a recordio patrwm 
tonffurf y pwls am 15 eiliad.  Yna rhoddir ‘sgôr’, 
sy’n dangos y tebygolrwydd y bydd y claf yn 
cael AF. Caiff y tonffurf pwls gofnodwyd ei 
ddadansoddi gan ddefnyddio meddalwedd a 
ddatblygwyd yn benodol a’i gymharu yn erbyn 

tonffurf pwls ‘perffaith’. Trwy ddadansoddiad 
mathemategol, mae’r meddalwedd yn 
mesur gwyriad y pwls o’r tonffurf berffaith 

hon ac yn cyflwyno hyn fel y ‘sgôr’.  

Gellir defnyddio’r ddyfais anfewnwthiol mewn 
unrhyw amgylchedd lle mae’r claf yn gallu 

Llwyfan diagnostig newydd ar 
gyfer canser yr ofari
Mae gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe wedi datblygu prawf diagnostig sy’n seiliedig ar 
fiosynhwyryddion graffen i werthuso biofarcwyr canser yr ofari.

Mae epigeneteg yn cyfeirio 
at broses fiolegol naturiol sy’n 
ymwneud â rheoli mynegiant 
genynnau. Gall methiant i reoli 
gennyn yn gywir arwain at ddatblygu 
clefydau fel canser. Felly trwy nodi 
rhai marciau epigenetig mewn 
cleifion, gellir canfod arwyddion 
canser. 

Mae Dr Sofia Teixeira, Cymrawd Ymchwil yn 
y Coleg Peirianneg a’r Ganolfan NanoIechyd, 
wedi gweithio â grŵp ymchwil Oncoleg 
Gynaecolegol a Bioleg Atgenhedlu yn Ysgol 
Feddygol Prifysgol Abertawe i ddatblygu 
dyfais diagnostig newydd. Cafodd ei ddylunio 
i alluogi canfod yn ddewisol marciau 
epigenetig sy’n gysylltiedig â datblygu canser 
yr ofari cyfnod cynnar. O gymharu â’r hyn a 
ddefnyddir ar hyn o bryd mewn amgylchedd 
ysbyty, bydd y prawf hwn yn 
gyflymach ac yn llai costus, ac mae 
ganddo hefyd y fantais o fod yn 
gludadwy.

Mae’r dyfais newydd yn defnyddio 
synhwyrydd Sbectrosgopi 
Rhwystriant Electrocemegol 
sensitif iawn sy’n seiliedig ar 
graffen. Mae hyn yn galluogi 
dadansoddiad cyflym, yn 

gydnaws â miniaturo ac yn gallu cael ei 
weithgynhyrchu ar raddfa ddiwydiannol gan 
ddefnyddio technolegau argraffu sgrin.

I brofi sampl claf, caiff ei rhoi ar y synhwyrydd 
EIS, gan gwblhau cylched. Yna rhedir cerrynt 
trwy’r cylched hwn a mesurir yr ymwrthedd. 
Mae’r gwerth hwn yn cael ei gymharu â banc 
o fiofarcwyr sydd eisoes wedi’u diffinio, sy’n 
gallu nodi a oes unrhyw beth yn y sampl sy’n 
peri pryder. Cymerir samplau lluosog i’w 
cymharu i sicrhau cywirdeb. 

Yn dwyn ynghyd meysydd nanowyddoniaeth 
a diagnosteg glinigol, mae’r dechnoleg yn 
manteisio ar alluoedd sensitifrwydd gwell 
EIS o gymharu â dulliau profi presennol. Y 
gobaith yw y bydd yn darparu ffordd fwy 
cywir o wneud diagnosis o ganser yr ofari o 
fiopsïau a samplau gwaed, ac yn cynnig dull 

newyddo fonitro ymateb cleifion i 
rai triniaethau â chyffuriau.

eistedd yn gyfforddus heb symud. Nid oes 
angen ymweliad ag ysbyty, oherwydd gall 
cleifion gael eu profi mewn meddygfa meddyg 
teulu, fferyllfa neu hyd yn oed yn y cartref. 

Gyda’r manteision hyn, bydd y ddyfais yn 
gallu gwella’r broses o wneud diagnosis o 
ganser yr ofari, gan roi budd i glinigwyr a 
chleifion. Yn ddiweddar, enillodd tîm ymchwil 
Abertawe, ynghyd â phartneriaid yn y Labordy 
Nanodechnoleg Iberiaidd Rhyngwladol ym 
Mhortiwgal, wobr Arloesedd Iechyd Hovine 
Capital i3S am eu gwaith, a fydd yn awr yn eu 
helpu i gael eu technoleg o’r labordy i’r claf.

Mae ei symlrwydd hefyd yn golygu y gellir 
ei ddefnyddio heb oruchwyliaeth staff 
meddygol neu nyrsio, sy’n lleihau costau, 
yn cynyddu cyfle ac yn dileu gwall dynol. 
Yn ogystal â monitor bwrdd gwaith, bellach 
mae’r ddyfais hefyd yn gydnaws â ffonau 
a llechi wrth ei defnyddio â synhwyrydd 
bys bluetooth, gan ei wneud hyd yn oed yn 
symlach i’w ddefnyddio a lleihau costau 
ymhellach.

Trwy wneud sgrinio AF yn haws ac yn fwy 
hygyrch, mae gan y dechnoleg y potensial i 
gynyddu canfyddiad cynnar y cyflwr ac felly 
atal llawer o AF sy’n gysylltiedig â strôc. 
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Wrecsam
Caerdydd

Mae dyddodiad darfudol yn chwarae 
rôl allweddol wrth reoli faint o 
ddŵr sy’n rhedeg i mewn i afonydd 
a llif yr afonydd eu hunain, yn 
ogystal â swm y dŵr a gyflenwir i 
lystyfiant a phoblogaethau dynol. 
Gall hefyd arwain at lifogydd mewn 
ardaloedd poblog, sy’n gallu arwain 
at ganlyniadau trychinebus. Fodd 
bynnag, ychydig a wyddom am sut 
y bydd newid yn yr hinsawdd yn y 
dyfodol yn effeithio ar ddyddodiad 
darfudol.

i
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Technoleg i wella  
rheoli epilepsi
Mae technoleg iechyd digidol gan Aparito yn cael ei defnyddio i wella’r ffordd y caiff epilepsi ei fonitro  
a’i reoli.

Epilepsi yw un o’r anhwylderau 
niwrolegol mwyaf cyffredin ledled y 
byd, sy’n effeithio ar dros 65 miliwn o 
bobl. Mae ymchwil wedi dangos bod 
nifer yr achosion o epilepsi mewn 
gwledydd incwm isel i ganol llawer 
yn fwy nag mewn gwledydd â mwy o 
adnoddau ac mae’n effeithio ar bobl 
iau yn bennaf. 

Mae cwmni Aparito o Wrecsam yn defnyddio 
cyfuniad o atebion iechyd symudol a dyfeisiau 
y gellir eu gwisgo i gasglu data gwerthfawr 
oddi wrth blant ag epilepsi. Ar hyn o bryd 
mae’r dechnoleg yn cael ei defnyddio yn 
Ne Affrica, lle mae diffyg data o’r fath ac 
mae adnoddau ar gyfer rheoli epilepsi yn 
gyfyngedig iawn. Trwy gasglu a dadansoddi’r 
data newydd, gellir datblygu strategaethau i 
sicrhau’r gofal gorau posibl ar gyfer plant sy’n 
dioddef gan epilepsi mewn lleoliadau isel eu 
hadnoddau.

Mae ateb iechyd symudol y cwmni yn caniatáu 
plant ag epilepsi a’u rhieni i fewnbynnu data 
iechyd trwy ap sy’n benodol i glefyd, gan roi 

iddynt lwyfan i rannu gwybodaeth bwysig 
am eu cyflwr. Er enghraifft, gellir defnyddio 
yr ap i adroddiad ar drawiadau, cofnodi wedi 
bod meddyginiaeth wedi cael ei chymryd a 
chofnodi sylwadau cyffredinol ar ansawdd 
bywyd.

Pan mae clinigwyr neu ymchwilwyr eisiau 
casglu data oddi wrth gleifion at ddibenion 
monitro, gwneir hyn fel arfer mewn ysbyty. 
Fodd bynnag, dim ond yr apwyntiadau hyn 
sy’n darparu ciplun sylfaenol ar iechyd y claf. 
Mae trawiadau hefyd yn arbennig o anodd 
eu cofnodi yn ystod cyfnod mewn ysbyty. 
Mae llwyfan Aparito yn darparu cipolwg mwy 
manwl i glinigwyr ac ymchwilwyr ar fywyd 
bob dydd i gleifion, y tu allan i leoliad ysbyty. 
Trwy gysylltu cleifion yn ddigidol â’u clinigwyr, 
mae hefyd yn golygu bod llai o apwyntiadau 
personol yn ofynnol, gan arbed amser ac 
adnoddau.

I gasglu gwybodaeth drylwyr, defnyddir y 
ddyfais y gellir ei gwisgo wedi’i pharu ar 
gyfer monitro o bell mewn amser real. Mae’n 
gweithredu drwy’r amser, yn cofnodi data 
biometrig yn oddefol oddi wrth y sawl sy’n 

ei defnyddio. Gall data y mae’r ddyfais yn ei 
gipio gael ei deilwra yn ôl clefyd, ac yn achos 
epilepsi, gall ymchwilio i ganfod trawiadau a 
digwyddiadau sy’n arwain at drawiad. 

Yn aml mae’n anodd cipio data iechyd cyson a 
dibynadwy oddi wrth blant, oherwydd os bydd 
dyfais fonitro yn swmpus, yn anghyfforddus 
neu’n anodd ei defnyddio, bydd y plentyn yn 
syml yn ei gwrthod. Mae’r duedd hon yn cael 
effaith negyddol ar ymchwil ac ar ganlyniadau 
treialon clinigol. Mae Aparito wedi cyflwyno 
dyfeisiau y gellir eu gwisgo sy’n llai ac yn fwy 
deniadol i’w gwisgo, â bywyd batri hwy ac nid 
oes angen unrhyw fewnbwn gan gleifion. Felly 
mae’r dyfeisiau yn haws i blant eu defnyddio, 
o’r herwydd gellir cael canlyniadau mwy cywir.

Generadur storm law yn edrych ar 
effaith newid yn yr hinsawdd
Mae gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd wedi creu generadur storm law sy’n gallu efelychu amodau 
glaw eithafol o dan amrywiaeth o senarios newid yn yr hinsawdd.

Cynhyrchir stormydd glaw eithafol, 
sydyn, a elwir hefyd yn ddyddodiad 
darfudol, pan mae arwyneb y ddaear 
yn ddigon cynnes fel bod lleithder 
yn codi’n gyflym i’r atmosffer ac yn 
cyddwyso’n gyflym iawn. 

ddŵr yw ardal o dir sy’n gwahanu’r dyfroedd 
sy’n llifo i wahanol afonydd, basnau neu 
foroedd.

Darganfu’r tîm y bu cynnydd mewn glaw dros 
y chwe degawd diwethaf yn y rhanbarth yn 
gyffredinol, ond bod pob storm yn llai dwys ac 
felly roedd llai o ddŵr yn syrthio. Felly roedd 
y dŵr yn dod mewn hyrddiau llai, mwy aml. 
Roedd y dwysedd glaw is hwn yn awgrymu llai 
o ddŵr ffo dros y wyneb a gostyngiad mewn 
dŵr ffo dros y basn cyfan o ganlyniad. 

Mae’r canlyniadau hyn yn groes i syniadau 
blaenorol am sut y dylai glaw ymateb i 
gynhesu atmosfferig.

Y gobaith yw y bydd STORM yn galluogi 
gwyddonwyr i gael gwell dealltwriaeth a 
rhagfynegi effeithiau newid yn yr hinsawdd 
a helpu i baratoi ar gyfer canlyniadau 

eithafol stormydd glaw mawr, fel llifogydd. 
Bellach mae’r tîm ymchwil yn cynllunio sut i 
gymhwyso’r model mewn ardaloedd eraill, 
er mwyn ymchwilio sut y bydd newid yn yr 
hinsawdd yn effeithio ar faint ac amlder dŵr ffo 
afonydd.

I fynd i’r afael â her hon, bu Dr Michael 
Singer o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r 
Môr Prifysgol Caerdydd yn cydweithio â 
Dr. Katerina Michaelides o Brifysgol Bryste 
i ddatblygu model o’r enw STORM. Mae’n 
gallu efelychu stormydd glaw unigol dros 
fasn afon penodol, gan ystyried nifer o 
wahanol senarios newid yn yr hinsawdd dros 
nifer o ddegawdau. Gellir cymhwyso’r model 
i unrhyw ardal, gan ddefnyddio gwybodaeth 
am le digwyddodd glaw yn y gorffennol a 
faint o law syrthiodd fesul munud.

Yn eu hastudiaeth, cymhwysodd y ddeuawd 
y model i Wahanfa Ddŵr Arbrofol Walnut 
Gulch yn Arizona, sydd â data glaw 
hanesyddol hirdymor helaeth. Gwahanfa 



Cysylltwch: 
Shuresh Maran 
Flamgard Calidair 
g: www.flamgard.co.uk 
ff: 01495 757347  
e: ShureshMaran@flamgard.co.uk

Cysylltwch: 
Gethin Roberts 
Iterate 
g: www.iterate-uk.com 
ff: 01291 442181  
e: gethin@iterate-uk.com 

Pont-y-pŵl Cas-gwent

“Stori Chernobyl yw un o’r storïau 
mwyaf trasig mewn hanes. Ond er 
bod tref gyfagos Pripyat yn dal i fod 
yn dref anghyfannedd mewn parth 
gwaharddedig, ceir rhywfaint o obaith ar 
gyfer dyfodol safle Chernobyl â’r prosiect 
hwn. O ran peirianneg, nid oes llawer o 
brosiectau byw yn y byd ar hyn o bryd sydd 
yr un mor bwysig ac mor uchelgeisiol â’r 
Carchariad Newydd Diogel.”

Steve Edwards 
Rheolwr Gyfarwyddwr 
Flamgard Calidair

“Mae argraffu 3D dal i fod ffordd deg 
oddi wrth dod yn broses masgynhyrchu. 
Bydd y dechnoleg newydd hon mewn 
datblygiad yn ein cymryd un cam yn 
agosach, a gallai helpu i gyflymu twf 
mewn llawer o sectorau a diwydiannau.”

Gethin Roberts 
Cyfarwyddwr 
ITERATE
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Darparu diogelwch yn Chernobyl
Mae Flamgard Calidair wedi datblygu damperi tân arloesol i helpu i 
amddiffyn strwythur symudol mwyaf y byd yn Chernobyl.

Yn sgil trychineb Chernobyl ym 
1986, adeiladwyd strwythur a wnaed 
o goncrid a dur, a elwir yn yr ‘arch 
garreg’, yn gyflym er mwyn cynnwys 
y gwaethaf o’r ymbelydredd. Bron 
20 mlynedd yn ddiweddarach, 
cymeradwyodd Llywodraeth Wcrain 
ddyluniad ar gyfer strwythur newydd 
a fyddai’n cynnig ateb mwy hirdymor 
i’r broblem. 

Er mwyn osgoi datgelu gweithwyr i 
ymbelydredd, penderfynwyd y dylid adeiladu’r 
strwythur newydd i ffwrdd o safle’r drychineb 
ac yna’i symud i’r lleoliad, dros yr arch garreg, 
ar ôl ei gwblhau. Bellach Carchariad Newydd 
Diogel Chernobyl, 108m o uchder, siâp bwa, 
yw strwythur symudol mwyaf y byd. Cafodd 
ei ddylunio i sicrhau bod safle’r drychineb 
yn parhau i fod yn amgylchedd diogel ar 
gyfer 100 mlynedd o leiaf. Bydd hefyd yn 
hwyluso monitro a dymchwel yr arch garreg 
wreiddiol trwy bwyntiau mynediad, ardaloedd 
peirianneg a mynediad at y safle y tu mewn.

Cafodd y cwmni gweithgynhyrchu o Pont-y-
pŵl Flamgard Calidair ei ddewis i ddarparu 

damperi tân arloesol ar gyfer Carchariad 
Newydd Diogel Chernobyl. Mae damperi tân 
wedi’u gosod yn y rhan fwyaf o adeiladau 
masnachol, diwydiannol neu preswyl mawr 
â systemau awyru â dwythell, oherwydd eu 
bod yn atal lledaeniad mwg a thân ledled 
y cyfleuster cyfan trwy’r system dwythell 
trwy glecian ar gau yn awtomatig. Mewn 
cyfleusterau risg uchel â chymwysiadau olew 
a nwy, niwclear a phetrocemegol, mae’r 
damperi tân hyn yn ddyfeisiau diogelwch 
arbennig o bwysig.

Gan weithio gyda Phrifysgol Abertawe, 
archwiliodd y cwmni y potensial o 
ddeunyddiau amgen i oddef tymheredd 

Technoleg 
argraffu 3D 
newydd ar y 
trywydd iawn
Mae ITERATE yn datblygu technoleg 
uwch i wneud argraffu 3D yn symlach  
a mwy cost-effeithiol.

Bydd technoleg newydd y cwmni 
datblygu cynnyrch ITERATE yn 
cyfuno ddyddodi deunyddiau ar sail 
polymer ag inciau sy’n dargludo 
trydan. Bydd hyn yn dileu’r angen 
am wifrau i’w defnyddio mewn 
cydosodiadau cynnyrch electro-
mecanyddol cymhleth. 

Ar hyn o bryd mae angen peiriannau argraffu 
3D sy’n gallu dyddodi inciau dargludol 
a pholymer yn gywir ac yn ddibynadwy 
â chanlyniadau o radd cynhyrchu. Mae 
technoleg argraffu 3D presennol yn seiliedig 
ar system cyfesurynnau Cartesaidd, sy’n 
dyddodi un haen o ddeunydd ar ben un 
arall mewn arwyneb sengl i greu gwrthrych 
3D. Fodd bynnag, mae gan y dull hwn 
gyfyngiadau sy’n gallu effeithio ar yr arwyneb 
gorffenedig, goddefiant geometrig a 
chadernid.

Mae’r cwmni o Gas-gwent yn gweithio â 
phartneriaid yn y diwydiant a phartneriaid 
academaidd gan gynnwys Printed Electronics 
Cyf, C Enterprise a Phrifysgol Warwick i 
ddatblygu’r dechnoleg newydd. Unwaith 
y bydd ar gael, caiff ei defnyddio ar draws 

uchel. Roedd defnyddio modelu 3D a 
modelu Dynamig Hylifol Cyfrifiadurol yn 
caniatáu iddynt brofi opsiynau amrywiol yn 
ddamcaniaethol cyn tân yn y byd go iawn ac 
roedd profion gollyngiadau yn cadarnhau’r 
disgwyliadau o ran perfformiad. 

Mae’r damperi tân newydd wedi’u gwneud o 
gyfuniadau deunyddiau datblygedig i gyflawni 
gwell perfformiad o ran inswleiddio thermol, 
wrth hefyd gynnal cyfraddau gollyngiad 
arbennig o isel a chyfanrwydd strwythurol 
ar gyfer rhychwant oes hir. Os, yn y sefyllfa 
waethaf, byddai tân mewn ardal wedi’i halogi, 
byddai’r gwres, halogion, mwg a nwyon oll 
wedi’u cynnwys yn yr ardal honno oherwydd 
priodweddau gollyngiad isel ac inswleiddio 
thermol y damperi.

Yn ystod y prosiect amlwladol enfawr, mae 
Flamgard Calidair wedi gwneud llawer o 
ddatblygiadau technolegol sylweddol yn y 
ffordd y mae’n datblygu damperi tân, llawer 
ohonynt yn berthnasol i brosiectau ynni 
niwclear yn y dyfodol yn y DU a thramor.

ystod eang o sectorau, o awyrofod a moduro i 
gymwysiadau i ddefnyddwyr a meddygol. 

Yn y sector gofal iechyd, defnyddir peiriannau 
argraffu 3D ar hyn o bryd i baratoi prostheteg, 
ond gall fod yn anodd cydosod y rhain. Bydd y 
dechnoleg newydd yn caniatáu argraffu traciau 
dargludol wrth adeiladu’r eitem brosthetig, 
sy’n golygu y bydd yn bosibl cynhyrchu uned 
sydd bron â bod yn weithredol y gellir ei 
defnyddio bron yn syth o’r gwely argraffu. Trwy 
ddefnyddio traciau dargludol yn lle gwifrau, 
gostyngir pwysau’r cynnyrch ac mae’r cydosod 
yn haws, gan leihau cost y cynnyrch yn y tymor 
hir.

Bydd y dechnoleg hefyd yn darparu cyfle i 
‘ddewis a gosod’ modiwlau electronig pan fydd 
darn yn cael ei adeiladu. Mae hyn yn golygu y 
gall electroneg o’r fath gael ei hamgáu’n llawn 
mewn gwrthrych wedi argraffu 3D, gan gynnig 
lefel uwch o sefydlogrwydd a dibynadwyedd.

Tra bod peiriannau argraffu 3D presennol yn 
defnyddio platfform adeiladu tair-echel, bydd 
y dechnoleg newydd yn defnyddio pum-echel. 
Bydd cyflwyno’r echeli ychwanegol yn galluogi 
creu ffurfiau sy’n llawer mwy cymhleth ac 
â chywirdeb strwythurol uwch â gorffeniad 

o ansawdd gwell. Mae’r priodoleddau hyn 
yn gwneud y dechnoleg yn fwy addas fel 
proses weithgynhyrchu yn hytrach na phroses 
brototeipio.



Drych Arolygu’r Crwydryn

Cysylltwch: 
Helen Miles 
Aberystwyth University 
g: www.aber.ac.uk 
ff: 01970 628680  
e: hem23@aber.ac.uk

Aberystwyth

Aberystwyth
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Model rhithwir ar gyfer cynllunio 
cenhadaeth Mawrth
Mae delweddu a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur y mae Prifysgol 
Aberystwyth wedi’u cynhyrchu yn helpu gwyddonwyr i gynllunio ar 
gyfer cenhadaeth crwydryn i Fawrth.

Fel rhan o genhadaeth 2020 ESA / Roscosmos ExoMars bydd crwydryn 
yn teithio ar draws wyneb Mawrth i chwilio am arwyddion o fywyd a 
chymryd delweddau lliw cydraniad uchel o’i ganfyddiadau. Bellach 
mae delweddau a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur a model rhithwir 
rhyngweithiol y mae Dr Helen Miles, gwyddonydd cyfrifiadurol 
ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi’i greu yn helpu gwyddonwyr i 
optimeiddio dyluniad y crwydryn a pharatoi ar gyfer ei genhadaeth.

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, 
bydd gan grwydryn ExoMars system 
camera panoramig ddatblygedig, o’r 
enw PanCam, dan arweiniad Labordy 
Gwyddoniaeth Mullard Coleg Prifysgol 
Llundain, sy’n cynnwys darnau y mae 
Prifysgol Aberystwyth wedi’u datblygu 
a’u gweithgynhyrchu. Bydd y camera 
uwch-dechnoleg (a ymddangosodd yn 
rhifyn Advances 70) yn cipio modelau 3D 
manwl iawn o wyneb Mawrth wrth i fel 
wyddonwyr chwilio am arwyddion o fywyd. 
O’i fan ffafriol uwchben y crwydryn, bydd y 
camera hefyd yn cael ei ddefnyddio i helpu 
cynllunwyr y genhadaeth i lywio wyneb 
Mawrth.

Bydd PanCam yn gallu gweld rhannau o’r 
crwydryn a fyddai fel arall yn cael eu cuddio 
gan ddefnyddio Drych Arolygu’r Crwydryn. 

Mae’r delweddau a gynhyrchwyd gan 
gyfrifiadur yn galluogi tîm y genhadaeth 
i wneud yn siŵr bod yr holl galedwedd 
wedi’u rhoi yn y lleoliadau gorau posibl ar 
y crwydryn, a chynllunio sut y defnyddir 
y caledwedd yn ystod y genhadaeth. O 
ganlyniad, gallant chwilio am broblemau 
posibl ar y cam cynnar hwn a’u hosgoi, cyn y 
lansiad, yn hytrach na’u hwynebu pan fydd 
y crwydryn ar Fawrth.

Er enghraifft, pan fydd dril y crwydryn yn 
casglu sampl o graig Mawrth, bydd y drych 
yn caniatáu i’r camera weld lle y cesglir y 
sampl, o dan blwch y dril. Datblygwyd y 
drych ym Mhrifysgol Aberystwyth, ynghyd 
â sawl eitem caledwedd hedfan eraill gan 
gynnwys targed calibrad ar gyfer lliwiau 
a marcwyr sylfaenol ar gyfer geometreg, 
a fydd yn hollbwysig ar gyfer calibrad y 
camera yn y fan a’r lle.

Mae Dr Helen Miles, o Adran Cyfrifiadureg 
Prifysgol Aberystwyth, wedi creu 
amgylchedd rhithwir er mwyn arolygu’r 
crwydryn a chynhyrchu delweddau 
efelychiadol gan y camera. Gall y 
delweddau hyn ragweld, â gradd uchel o 
gywirdeb, pa rannau o’r crwydryn fydd yn 
weladwy trwy’r camera.



Cysylltwch: 
Environment Systems 
g: www.envsys.co.uk 
ff: +44 (0)1970 626688 
e: enquiries@envsys.co.uk

Aberystwyth

Mae’r data lloeren hwn sy’n barod 
i’w ddadansoddi yn galluogi tyfwyr 
i fonitro a mesur cynhyrchiant 
amaethyddol, gweithgaredd 
amgylcheddol a newidiadau dros 
amser yn well. Mae’r prosiect yn 
archwilio gwerth y system hon ar gyfer 
cnydau fel asbaragws, grawnwin, 
tatws a bananas trwy alluogi ffyrdd 
newydd o fonitro agweddau ar statws 
cnydau yn rheolaidd, fel egni cnwd, 
neu arwyddion o straen planhigion. 
Mae hefyd yn galluogi mesur statws 
cynhyrchu, gan gynnwys cyfnod twf, 
amseru’r cynhaeaf ac amcangyfrifon 
cynnyrch.  

i
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Cael data amaethyddol o loerennau
Mae technoleg y mae Environment Systems wedi’i datblygu yn defnyddio data o loerennau i wella 
amaethyddiaeth yn America Ladin.

Dan arweiniad cwmni Environment 
Systems o Aberystwyth, prosiect 
cydweithredol rhyngwladol yw 
EO4cultivar sy’n cynnwys partneriaid 
yn y DU, Periw a Cholombia. 
Mae’r prosiect yn rhan o Raglen 
Bartneriaethau Rhyngwladol 
Asiantaeth Gofod y DU, sy’n rhoi 
gwybodaeth ac arbenigedd gofyn 
ar ddefnydd mewn gwledydd sy’n 
datblygu.

Ym Mheriw a Cholombia, mae amaethyddiaeth 
yn cynrychioli rhwng 10 a 15 y cant o’r CMC 
ac yn cyflogi hyd at 30 y cant o’r boblogaeth, 
sy’n golygu ei bod yn sbardun allweddol 
datblygiad. Fodd bynnag, mae cadwyni 
cyflenwi amaethyddol yn y rhan hon o’r byd 
yn wynebu heriau cymhleth o ran cynhyrchu, 
sy’n amrywio o faterion agronomeg i ddiffyg 
cydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd. 

Er bod ffynonellau delweddau lloeren eisoes 
yn bodoli yn y rhanbarth, ni fu’n bosibl cael 

mynediad a phrosesu’r data gofynnol i 
ddarparu data amaethyddol i dyfwyr. Mae hyn 
oherwydd bod prosesu delweddau lloeren yn 
dechnegol gymhleth, yn gofyn am drin data 
ar raddfa fawr ac mae angen ei wneud i safon 
gyson, y gellir ei hailadrodd.

Mae Environment Systems wedi datblygu 
gwasanaeth yn y cwmwl sy’n gallu 
prosesu delweddau lloeren a darparu data 
amaethyddol manwl i’w ddefnyddio ar 
unwaith. Ar hyn o bryd mae tyfwyr yn dibynnu 

ar nifer gyfyngedig o staff i fonitro ardaloedd 
mawr iawn o gnydau trwy wiriadau cyfnodol 
yn y maes. Gyda’r system ddigidol newydd, 
mae ganddynt fynediad at ddata, mapiau 

a delweddau y gellir eu defnyddio ar 
monitro cnydau o bell. Maent yn gallu 
gweld gwybodaeth am ardal dyfu, fferm 
neu hyd yn oed cae unigol penodol. 

Trwy gael mynediad at ddata dibynadwy, 
amserol am eu cnydau, gall tyfwyr wneud 
penderfyniadau mwy gwybodus ac 
addasu eu harferion ffermio i fod yn fwy 
effeithiol a chynaliadwy. O ganlyniad, 
byddant yn gallu cynhyrchu mwy a 

bodloni gofynion y gadwyn gyflenwi, gan 
arwain at dwf economaidd. 

Fel rhan o’r prosiect, mae tri myfyriwr 
o America Ladin yn astudio PhDs ym 
mhrifysgolion partner yn y DU, gan gynnwys 
dau ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gynnal 
ymchwil a ddyluniwyd i gefnogi datblygiad 
gwasanaethau data lloeren yn y dyfodol. 

 



Cysylltwch: 
Jonathan Hughes 
Pennotec 
g: www.pennotec.com 
ff: 01766 810345 

Cysylltwch: 
Bug Farm Foods 
g: www.bugfarmfoods.com 
e: info@bugfarmfoods.com
 

Pwllheli Tyddewi

Oherwydd bod pryfed yn faethlon 
ac yn iach, mae protein pryfed yn 
arbennig o addas ar gyfer plant. Gall 
powdr pryfed gynnwys mwy na 65 
y cant o brotein, a’r cydbwysedd 
perffaith o omega 3: asidau brasterog 
omega 6, ac mae’n cynnwys y naw 
asid amino hanfodol. Mae hefyd yn 
cynnwys lefel da o haearn ac mae’n isel 
mewn siwgr ac yn hynod o isel mewn 
braster dirlawn.

i
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Bwyd iachach i blant â  
chynhwysion annisgwyl
Mae cwmnïau Cymreig yn datblygu dulliau arloesol i wella diet plant a mynd i’r afael â gordewdra 
ymhlith plant.

Erbyn 11 oed, mae mwy na 40 
y cant o blant Cymru naill ai dros 
bwysau neu’n ordew. Mae ymchwil 
yn dangos bod y mwyafrif helaeth 
o blant gordew yn tueddu i dyfu i 
fyny i fod yn oedolion gordew, gan 
gynyddu eu risg o ddatblygu cyflyrau 
difrifol pan fyddant yn oedolion, 
gan gynnwys clefyd y galon, canser 
a diabetes math 2. Yn ogystal â’r 
risgiau iechyd hyn, mae gordewdra 
hefyd yn cael effaith sylweddol ar yr 
economi.

O dan y Fenter Ymchwil Busnesau Bach 
(SBRI), mae Pennotec a Bug Farm Foods yn 
ymgymryd â dau brosiect â’r nod o sicrhau 
bod bwyd a diod yn iachach i blant trwy leihau 
lefelau halen, siwgr a braster dirlawn, yn 
ogystal â chynyddu fitaminau, mwynau a ffibr.

Gellir defnyddio sgil-gynhyrchion 
gweithgynhyrchu bwyd a diod sy’n addas i’w 
bwyta gan bobl fel sail ar gyfer cynhwysion 
bwyd arloesol. Mae cwmni Pennotec o Bwllheli 
yn ymchwilio i botensial sgil-gynhyrchion o’r 
fath i wella cyfansoddiad maethol bwydydd 
y mae plant yn eu mwynhau’n arbennig wrth 
leihau costau.

Mae’r cwmni’n casglu a chadw soeg afalau, 
sgil-gynnyrch gweithrediadau cynhyrchu 
seidr a sudd afal, sydd ar gael mewn symiau 
mawr yng Nghymru ac sydd, hyd yma, wedi  
cael ei anwybyddu fel cynhwysyn bwyd. 
Mae deunydd crai hwn bellach yn cael ei 
werthuso ar gyfer ei botensial i gymryd lle rhai 
cynhwysion uchel mewn calorïau a gwella 
cynnwys ffibr eitemau bwyd poblogaidd ar 

y fwydlen ysgol, sy’n amrywio o gig a grefi i 
gacennau a sawsiau.

Nod allweddol y prosiect yw gwneud bwyd 
a diod iachach a rhatach, heb aberthu blas. 
Mae hefyd yn bwriadu mynd i’r afael â mater 
byd-eang gwastraff bwyd trwy ddefnyddio 
adnoddau sydd fel arfer yn cael eu gwaredu, 
gan achosi nifer o fanteision o ran amgylchedd 
a chostau.

Cynhelir y prosiect mewn cydweithrediad â 
Chanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor, 
Canolfan Technoleg Bwyd Coleg Menai a 
CyberColloids Cyf o Gorc. 

Mae Bug Farm Foods, yn Sir Benfro, yn 
cynnal ymchwil i ddiwydiant pryfed fel bwyd 
sy’n dod i’r amlwg. Erbyn 2050, rhagwelir y 
bydd cynhyrchu cig wedi dyblu oherwydd 
boblogaeth y Ddaear sy’n tyfu, ond byddai’r 
swm hwn o dda byw yn cael effaith negyddol 
sylweddol ar yr amgylchedd. O ganlyniad, mae 
angen byd-eang ar gyfer ffynonellau protein 
amgen, ac mae pryfed yn ateb posibl.

Mae llawer o bryfed yn bridio’n gyflym ac yn 
gofyn am ychydig iawn o le neu ddŵr, sy’n 
ei gwneud ffermio pryfed yn gynaliadwy ac 
effeithlon iawn. Maent yn gallu cynhyrchu 
swm cyfatebol o brotein â chig eidion â 25 
gwaith yn llai o fwyd a ffracsiwn o’r dŵr ac 
ynni.

Mae’r tîm yn Bug Farm Foods yn ymchwilio 
i’r posibilrwydd o gynhyrchion bwyd wedi’u 
hanelu at blant sydd wedi’u gwneud â phowdr 

sicrhau bod y cynhyrchion bwyd newydd yn 
apelio at blant, mae’r cwmni yn gweithio i 
wella’r blas ac ansawdd gymaint â phosibl, yn 
ogystal â gwneud iddynt ymddangos yn hwyl 
ac yn wreiddiol. 

pryfed. Maent yn archwilio cyfuniadau o 
rywogaethau pryfed ac yn datblygu ryseitiau, 
â ffocws ar wella maeth wrth leihau braster, 
siwgr a halen hefyd a chynyddu oes silff. 
Oherwydd bod gan rywogaethau pryfed 
wahanol broffiliau maeth, maent yn ceisio 
nodi’r cymysgedd rhywogaethau gorau posibl. 

Y gobaith yw y gellir ymgorffori pryfed powdr 
mewn rhai cynhyrchion bwyd, yna gellir eu 
treialu mewn nifer dethol o ysgolion gan 
gynnwys y plant, y rheini a’r staff arlwyo. I 

Yn dilyn astudiaethau dichonoldeb 
llwyddiannus,dyfarnwyd cyllid pellach i 
Pennotec a Bug Farm Foods i ddatblygu eu 
hatebion eu bwyd arloesol.

Soeg afalau

Pryfed fel bwyd



Cysylltwch: 
Mathew Seymour 
Bangor University 
g: www.bangor.ac.uk 
ff: 01248 382302 
e: m.seymour@bangor.ac.uk 

Cysylltwch: 
John Blower 
Energy Transitions 
g: www.energytransitions.uk 
ff: 07719 006912 
e: johnblower@energytransitions.uk
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“Mae llywodraethau ledled y byd yn 
annog, ac mewn rhai gwledydd yn 
mandadu, datblygiad adeiladau ynni 
isel fel rhan o’u hymdrechion i leihau 
allyriadau carbon. Bydd ein technoleg 
newydd yn helpu i hyrwyddo’r cysyniad 
o adeiladau ynni isel bensaernïol 
ddeniadol.”

John Blower 
Prif Weithredwr 
Energy Transitions
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Adnabod creaduriaid afon o DNA

Mae samplu DNA amgylcheddol 
(eDNA) yn golygu cymryd samplau 
amgylcheddol fel dŵr, pridd neu 
baill, a sgrinio am olion DNA fel 
celloedd a secretiadau sy’n tarddu o’r 
rhywogaethau sy’n bresennol. Mae’n 
cael ei fabwysiadu’n fwyfwy mewn 
asesiadau bioamrywiaeth, oherwydd 
ei fod yn gofyn am lai o arbenigedd 
na dulliau sydd eisoes yn bodoli ac 
mae’n defnyddio llawer llai o weithlu 
a gall leihau costau.  

Gellir defnyddio’r dechneg hon i nodi 
creaduriaid sy’n amrywio o rai microsgopig i 

famaliaid a physgod mwy. Fodd bynnag, ar ôl 
nodi creadur, nid yw’n bosibl dweud yn union 
pa mor bell yn ôl roedd yn bresennol mewn 
gwirionedd. Gallai olion DNA fod wedi dod o 
greadur wedi hen farw neu o rywbeth llawer 
mwy diweddar.

Mae tîm dan arweiniad Labordy Ecoleg 
Foleciwlaidd a Geneteg Pysgodfeydd Prifysgol 
Bangor wedi ymchwilio am ba mor hir y gellir 
canfod eDNA dyfrol yn y ffynhonnell cynhyrchu 
a pha mor bell y gallai’r signal deithio. Ymhlith 
y partneriaid yn y gwaith ymchwil roedd 
Prifysgol Caerdydd a Chanolfan NERC Ecoleg 
a Hydroleg ym Mangor a Wallingford, ynghyd 
ag aelodau Prifysgol Birmingham, Prifysgol 
Sydney, Prifysgol Cornell a Phrifysgol Riverside 
Califfornia.

Roedd eu harbrawf yn cynnwys cyflwyno 
eDNA o wahanol rywogaethau i nentydd 
arbrofol sy’n unigryw yn fyd-eang ger Llyn 
Briane yng Nghanolbarth Cymru. Dangosodd 
canlyniadau fod y deunydd a gyflwynwyd yn 
para am ddau ddiwrnod yn unig, ac roedd y 
ffrâm amser hon hyd yn oed yn fyrrach mewn 
dyfroedd ucheldir mwy asidig. Roedd DNA 
o rywogaethau gwahanol iawn, fel chwain 
dŵr, nymffau gwybed Mai a llyswennod 
Ewropeaidd, yn para am gyfnodau tebyg, gan 
roi hyder pellach i gywirdeb a dibynadwyedd 

Mae ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol Bangor yn dangos bod 
DNA amgylcheddol yn goroesi am lai na dau ddiwrnod mewn afonydd 
bach sy’n llifo’n gyflym ac felly’n gallu ddarparu gwybodaeth gyfredol 
a lleol iawn am greaduriaid sy’n trigo mewn afonydd.

Harneisio ynni solar mewn  
waliau adeiladau
Mae technoleg y mae Energy Transitions wedi’i datblygu yn galluogi waliau adeiladau i harneisio ynni 
solar fel llif aer wedi’i gynhesu.

Mae gwresogyddion aer solar 
wedi cael eu defnyddio i gynhesu 
cyflenwad aer awyru adeiladau ers 
dros 100 mlynedd. Mae’r genhedlaeth 
bresennol o wresogyddion aer solar 
yn gadarn, cost isel a dibynadwy, gan 
eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer 
adeiladau diwydiannol, ond yn anaml 
iawn y maent yn hardd.

Creodd Energy Transitions eu technoleg 
newydd, y maent wedi’i henwi yn Steel 
Zero, i fod yn system gwresogi aer solar sy’n 
perfformio’n dda ond hefyd yn ddeniadol yn 
bensaernïol. Mae’r system yn defnyddio dur 
gwrthstaen lliw fel deunydd ffasâd (tu allan) 
adeilad, sy’n gweithredu fel amsugnydd ynni’r 
haul. Mae ganddo dyllau bach y mae aer, 
wedi’i wresogi gan wyneb yr amsugnydd, yn 
cael ei dynnu trwyddynt gan ffan. Mae’r aer 

sydd ag amsugnedd uchel ond allyrredd isel. 
Mewn geiriau eraill, mae’n amsugno canran 
uchel o’r ymbelydredd solar sydd ar gael, 
ond yn colli canran fach yn unig o ynni fel 
ymbelydredd thermol i’r atmosffer. Mae hyn 
yn galluogi iddo fod llawer yn fwy effeithlon 
na systemau gwresogi aer solar eraill o’r radd 
flaenaf. Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n datblygu 
systemau sy’n optimeiddio effeithiolrwydd y 
dechnoleg, gan gynnwys dulliau arloesol o’i 
defnyddio mewn cyfuniad â phympiau gwres.   

Caiff y dechnoleg newydd ei datblygu i 
leihau dibyniaeth adeiladau yn sylweddol 
ar y defnydd o danwyddau ffosil i ddarparu 
gwresogi ac oeri gofod a dŵr. Gellir ei 
ddefnyddio o fewn waliau preswylfeydd, 
adeiladau masnachol fel gwestai a 
chanolfannau hamdden, neu i ddarparu 
gwresogi proses mewn diwydiant. Mae’r 
tymheredd aer uchel y gellir ei gynhyrchu 
yn golygu y gellir ei ddefnyddio ym maes 
amaethyddiaeth a sychu diwydiannol. 

y canlyniadau ar gyfer gwahanol fathau o 
anifeiliaid.

Mae’r darganfyddiad hwn yn gam pwysig yn 
natblygiad a dilysiad eDNA fel offeryn rheoli 
amgylcheddol. Mae’n tywys ymchwilwyr 
un cam ymhellach wrth ddeall sut y gellir 
defnyddio’r technegau newydd hyn i wella 
monitro ansawdd afonydd a bioamrywiaeth ar 
raddfa genedlaethol. 

Un her allweddol yn awr yw penderfynu 
ar gywirdeb y dull eDNA wrth ddisgrifio 
cymunedau o rywogaethau dros amser ac 
ar draws gwahanol gynefinoedd. Mae’r tîm 
ymchwil yn profi eu dulliau mewn systemau 
afon naturiol, gan samplu afon Conwy yn 
ddwys yng Ngogledd Cymru a lleoliadau 
ychwanegol yn Ewrop a’r UDA.

wedi’i gynhesu yn pasio drwy fwlch rhwng y 
ffasâd a wal yr adeilad ac yn mynd i mewn i’r 
adeilad trwy ddwythell.

Mae’r gwresogydd aer solar yn ymgorffori 
gorchudd arwyneb ‘dewisol’ effeithlon; un 

Mae gan Steel Zero berthnasedd posibl 
ledled y byd, ac mae’r cwmni o Bontypridd 
sy’n gyfrifol amdano wedi cael diddordeb o 
Ogledd America yn ogystal ag ar draws Ewrop. 
Maent hefyd ar hyn o bryd yn datblygu menter 
ar y cyd yn nhalaith Jiangsu yn Tsieina, ac 
yn cymryd rhan mewn prosiect lle bydd y 
dechnoleg yn cael ei defnyddio mewn system 
ffasâd sy’n ymgorffori inswleiddio, technoleg 
ynni adnewyddadwy (paneli ffotofoltaidd 
solar a solar thermol), cydrannau awyru a 
ffenestri newydd mewn dyluniad modiwlaidd 
ar gyfer adnewyddu adeiladau.
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Problem ludiog wedi’i datrys
Mae Techlan wedi datblygu ateb arloesol i broblem cael gwared o wastraff papur rhyddhau â 
gorchudd silicon.

Defnyddir papur rhyddhau â 
gorchudd silicon fel leinin cefnyn ar 
gyfer cynhyrchion gludiog, yn cefnogi’r 
glud nes ei blicio i ffwrdd. Caiff ei 
ddefnyddio’n eang yn y diwydiant 
argraffu, wrth weithgynhyrchu 
cynnyrch â chefn gludiog fel sticeri, 
labeli ac arwyddion.

Caiff awyrennau, tyrbinau gwynt a cheir 
perfformiad uchel eu gwneud o resin sy’n 
seiliedig ar ddeunyddiau cyfansawdd. Mae 
gweithgynhyrchu’r cyfansoddion hyn yn 
defnyddio miloedd o dunelli o bapur rhyddhau 
â gorchudd silicon bob blwyddyn. Ar ôl un 
ei ddefnyddio unwaith yn unig, caiff y papur 
gwerth uchel hwn ei hepgor fel cynnyrch 
gwastraff.

Er bod y papur ei hun yn dod o ffynonellau 
cynaliadwy, mae’r gorchudd silicon yn deunydd 
anodd ei ailgylchu. Fel arfer, caiff papur 
rhyddhau a ddefnyddiwyd ei ail-ddirwyn yn ôl 
yn rholiau a’i anfon i ffwrdd i’w waredu, naill 
ai trwy dirlenwi neu losgi. O ganlyniad, mae 
meintiau enfawr o’r papur drud, ansawdd uchel 
hwn yn mynd i wastraff. Nid yw’n gwneud llawer 
o synnwyr economaidd ac mae’n cael effaith 
negyddol ar yr amgylchedd.

Mae cwmni Techlan o Abertawe wedi datblygu 
dull ecogyfeillgar o ailgylchu gwastraff papur 
rhyddhau â gorchudd silicon. Gyda chymorth 
WRAP Cymru, mae wedi datblygu proses 
arloesol sy’n glanhau’r papur trwy ddileu 
unrhyw halogyn gweddilliol o’i wyneb. Nid yw’r 
broses yn defnyddio llawer o egni a dim un o’r 
cemegau niweidiol sy’n gysylltiedig â dulliau 
ailgylchu traddodiadol.

Yn ystod y broses, defnyddir offer arolygu sganio 
optegol datblygedig i wirio glendid ac ansawdd 

y papur wedi’i ailgylchu. Gall y system hon 
sy’n seiliedig ar gamera nodi namau, diffygion 
a halogion i lawr i faint gronyn o 175 micron, 
tra bod y dechnoleg yn rhedeg ar gyflymderau 
uwch na 150 metr y funud. 

Mae’r dechnoleg yn llwyddo i lanhau’r papur 
heb ddiraddio nodweddion ei arwyneb 
neu newid ei strwythur, sy’n golygu bod y 
cynnyrch wedi’i ailgylchu yn cyfateb i ansawdd 
papur newydd. Mae hyn yn enghraifft o’r 
‘Economi Gylchol’, rhoi ail neu hyd yn oed 
trydydd defnydd i ddeunyddiau crai a oedd 
yn cael eu defnyddio unwaith yn unig yn y 
gorffennol. Rhwng mis Ionawr a mis Medi 

2017, dargyfeiriodd Techlan bron 250 tunnell o 
bapur rhyddhau â gorchudd silicon o safleoedd 
tirlenwi. 

Mae’r cynhyrchydd gwastraff yn elwa ar y 
broses oherwydd ei bod yn caniatáu iddynt gael 
gwared ar eu gwastraff papur ryddhau mewn 
modd eco-gyfeillgar, cost isel. Yn y cyfamser, 
mae ail ddefnyddiwr y papur rhyddhau wedi’i 
ailgylchu yn cael mynediad at ddeunydd crai 
sydd o ansawdd uchel ac yn sylweddol rhatach 
na papur newydd.


