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Cynnwys a Golygyddol

Mae ymchwil yn dangos bod y sector digidol yng 
Nghymru bellach yn cyflogi 40,000 o bobl a gwerth 
dros £8.5 biliwn o drosiant i economi Cymru.      
Mae Cymru'n dod i’r amlwg fel canolfan technoleg ddigidol blaenllaw yn y DU â 
chryfderau penodol mewn TGCh, seiber, technoleg ariannol a'r diwydiannau 
creadigol. Yn 2015-16 roedd cwmnïau technoleg ddigidol yn cyfrif am draean o'r holl 
fewnfuddsoddi i Gymru, a chanfu adroddiad yn 2017 fod y sector dechnoleg ddigidol 
sy'n tyfu yng Nghymru’n cynnwys cynnydd o 28% yn nifer y busnesau.

Mae'r rhifyn hwn o Advances Wales yn canolbwyntio ar dechnoleg ddigidol a sut 
mae’n trawsnewid meysydd o addysg ac iechyd i blismona a rhianta.

Mae gwyddonwyr yng Nghymru yn creu rhwymynnau deallus sy’n monitro sut mae 
clwyfau’n gwella (tudalen 14) ac yn archwilio sut y gellir defnyddio gemau 
cyfrifiadurol i drin clefyd Parkinson (tudalen 15). Bydd datblygu ap gêm cyfrifiadurol 
sy'n profi golwg yn galluogi rhieni i fesur golwg eu plant yn y cartref (tudalen 8-9).

Yn y cyfamser, mae cwmnïau yng Nghymru wedi adeiladu meddalwedd i nodi 
gweithgarwch troseddol neu amheus ar-lein (tudalen 7) a gwella'r ffordd y mae 
ysgolion yn rheoli eu myfyrwyr (tudalen 12). Mae profiad rhithwir yn darparu 
hyfforddiant iechyd a diogelwch trochiadol (tudalen 6) ac mae ap realiti estynedig yn 
addysgu plant am natur (tudalen 10-11).

Ar wahân i’r technolegau digidol hyn, mae'r rhifyn hwn hefyd yn cynnwys ymchwil i 
falwod i ddysgu mwy am glefyd farwol trofannol (tudalen 13) ac astudiaeth o gregyn 
morwyn mwyaf i ddeall hanes y cefnforoedd (tudalen 20). 

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, Nadine Payne, 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. 

I danysgrifo neu newid eich manylion postio, cysylltwch â:
Jennifer Clark (innovation@wales.gsi.gov.uk). Ewch i: 
www.businesswales.gov.wales/cy/zones/innovation/advances-wales

Derbyn copïau am ddim o Advances Wales

Cysylltwch ag Advances Wales 
I dderbyn copi am ddim o Advances Wales yn rheolaidd, newid manylion cyswllt neu 
sicrhau ôl-rifynnau am ddim cysylltwch â Jennifer Clark, Llywodraeth Cymru, QED, 
Y Brif Rodfa, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, RCT, CF37 5YR, Cymru, DU 
Ffôn+44(0)3000616044 Ebost innovation@wales.gsi.gov.uk 

Mae Advances Wales ar gael ar-lein hefyd yn: 
www.businesswales.gov.wales/zones/imnnovation/advances-wales  

Mae Advances Wales yn cyhoeddi newyddion ac erthyglau yn y meysydd canlynol 

DEUNYDDIAU BWYD ELECTRONEG FFISEG

AMAETHYDDIAETH PEIRANNEG CYFATHREBU CEMEG

AMGYLCHEDD GWEITHGYNHYRCHU TECHNOLEG GWYBODAETH MEDDYGAETH

YNNI GWYDDORAU DAEAR OPTO-ELECTRONEG BIOTECHNOLEG
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System newydd i leihau nifer y damweiniau ar y ffyrdd
Mae Plant i ym Mhowys wedi creu 
system camerâu sy’n darparu golwg 
360 gradd i yrwyr cerbydau mawr a 
pheiriannau, gan ddileu eu man dall.

Datblygwyd y system Vision 360 â’r nod o leihau nifer 
y damweiniau sy’n achosi anafiadau a marwolaethau 
ar ffyrdd a safleoedd adeiladu. Ymhlith damweiniau 
cyffredin yn yr ardaloedd hyn mae beicwyr yn cael eu 
taro ar yr ochr agosaf at yr ymyl pan fyddant ym man 
dall gyrrwr cerbydau nwyddau trwm a gweithwyr 
adeiladu yn cael ei sathru gan beiriannau pan 
fyddant ym man dall y gweithredwr.

Mae system newydd Plant i yn cynnwys yn gyntaf 
gosod pedwar camera ongl eang, o ansawdd uchel 
o gwmpas y cerbyd neu’r peiriant. Unwaith y bydd y 
camerâu yn eu lle a’r ceblau wedi’u gosod yn gudd, 
maent yn cwblhau proses calibradu gan ddefnyddio 
meddalwedd ECU sy’n pwytho delweddau’r camerâu 
at ei gilydd. Mae hyn yn rhoi gwelededd 360 gradd o 
sedd y gyrrwr. Gellir dewis chwe gwahanol safbwynt 

o’r switsh rheoli, rhai ohonynt yn cael eu dewis yn 
awtomatig pan fydd y dangosyddion neu’r gêr yn ôl 
yn cael eu dewis. 

Caiff data fideo o’r system camera ei storio a 
gellir ei weld o bell gan ddefnyddio meddalwedd 
ar gyfrifiadur neu lechen. Mae hefyd yn cael ei 
anfon at Ddangosfwrdd Gwybodaeth Rheoli, 
gan ganiatáu i’r rheolwr fflyd neu yswiriwr fesur 
patrymau gyrru a nodi sefyllfaoedd lle y bu 
damwain bron â digwydd. Yna gellir defnyddio’r 
wybodaeth hon fel offeryn i wella hyfforddiant ar 
gyfer gyrwyr. 

Hefyd, mae’r system yn monitro cyflymu garw, 
brecio, cornelu a chyflymder. Gan ddefnyddio 
algorithmau, gellir canfod damweiniau yn ogystal 
â’u rhagweld, sy’n galluogi gwneud gwelliannau 
pellach i hyfforddiant y gyrrwr er mwyn gallu atal 
damweiniau lle bo hynny’n bosibl.

Yn aml mae cerbydau nwyddau trwm a 
pheiriannau yn pwyso dros 40 tunnell, a gallant 

achosi marwolaethau yn hawdd. Mae technoleg 
Plant i yn darparu golwg aderyn defnyddiol i yrwyr 
a gweithredwyr peiriannau, gan leihau eu siawns o 
fethu rhywun neu rywbeth yn eu man dall ac felly 
gostwng y risg o ddamwain ddifrifol.

Arteffactau llongddrylliad Tuduraidd yn mynd yn ddigidol
Mae ymchwilwyr yng Ngholeg 
Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi 
gwneud modelau 3D rhyngweithiol 
o olion dynol ac arteffactau eraill a 
ganfuwyd ar y llong ryfel Tuduraidd 
Mary Rose.
Er bod llawer o brosiectau wedi cofnodi casgliadau 
amgueddfa yn ddigidol ac yna wedi sicrhau eu bod 
ar gael ar-lein, yn anaml mae’r adnoddau digidol yn 
ddigon cywir i’w defnyddio ar gyfer ymchwil manwl. 
Mae prosiect Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth 
â Phrifysgol Rhydychen ac Ymddiriedolaeth 
Rose Mary, wedi creu modelau ffotogrametreg o 
benglogau sydd mor gywir y gellir eu defnyddio gan 
ymchwilwyr ledled y byd yn lle olion go iawn.

Mae’r adnoddau digidol unigryw ar gael i’r cyhoedd 
ac academyddion ar wefan Virtual Tudors. Mae adran 
ymchwil y safle yn cynnwys deg o benglogau o’r 
Mary Rose, y mae esgyrnegwyr yn cael eu hannog 
i’w harchwilio. Mae esgyrneg ddynol, sef astudiaeth 
wyddonol olion ysgerbydol dynol, yn dibynnu ar 
archwiliad gweledol o esgyrn a gwneir y rhan fwyaf 
o’r dadansoddi â’r llygad noeth. Gall esgyrnegwyr 
amcangyfrif nodweddion dynol, gan gynnwys rhyw 
ac achau, a chanfod clefydau penodol fel llech a’r 
sgyrfi. 

Gan gofnodi oddeutu 120 delwedd o ansawdd 
uchel o bob penglog ac yna cyfuno’r delweddau 

hyn yn ddigidol mewn meddalwedd prosesu 
ffotogrametreg i gynhyrchu gwrthrych 3D ffoto-
realistig. Gellir gweld y delweddau sy’n deillio o 
hynny a’u trin mewn amser real ar gyfrifiadur neu 
lechen ac maent o ansawdd digon uchel i alluogi 
dadansoddiad esgyrnegol digidol o’r penglogau. 
Mae’r ardal gyhoeddus y safle yn cynnwys modelau 
3D rhyngweithiol o benglog saer Mary Rose, 
detholiad o’i offerynnau a gwrthrychau eraill o’r 
llong gan gynnwys panel pren cerfiedig.   

“Dyma astudiaeth bwysig wrth i amgueddfeydd ac 
ymchwilwyr ddigideiddio mwy a mwy o’u casgliadau. 
Mae gwell gweithdrefn a gwerthusiad gwyddonol 
o effeithiolrwydd y ffotogrametreg i’w defnyddio 
mewn astudiaethau ymchwil yn hanfodol.”
Dr Richard Johnston 
Prifysgol Abertawe



4

advancesadvances

advances wales

NEWYDDION NEWYDDION

4

YN
 G

RY
N

O Gwobrau ar gyfer ymchwilwyr dur Abertawe
Mae dau brosiect ymchwil dur dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi derbyn gwobrau oddi wrth y 
Gymdeithas Frenhinol, un o sefydliadau gwyddonol mwyaf clodfawr y byd. Nod y gwobrau yw helpu i droi 
ymchwil yn gynnyrch gwirioneddol, a chafodd 11 o brosiectau’n unig eu dewis ar draws holl brifysgolion 
a phynciau’r DU i ennill. Ymddangosodd y cyntaf o brosiectau buddugol Abertawe yn Rhifyn 80 ac roedd 
yn cynnwys datblygu atalydd rhydu newydd ar gyfer dur, oherwydd bydd yr un a ddefnyddir yn fwyaf 
cyffredin yn cael ei wahardd o 2019. Mae’r ail brosiect yn ymwneud â gwneud ffwrneisi’n fwy effeithlon 
â thechnegau troi newydd. Dywedodd Is-Ganghellor yr Athro Richard B Davies: “Mae ennill dwy wobr y 
Gymdeithas Frenhinol ar gyfer ein hymchwil dur yn gamp wych. Mae’n brawf pellach bod Abertawe yn 
gartref naturiol ar gyfer arloesedd yn niwydiant dur y DU.”

Ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd ar gyfer Casnewydd
Cyhoeddwyd cynlluniau i adeiladu ffowndri lled-ddargludyddion o’r radd flaenaf, £38 miliwn, yn ninas 
Casnewydd yng Nghymru. Bydd deg cyngor dinas-ranbarth Caerdydd yn gweithio â’i gilydd i greu clwstwr 
technoleg sy’n arwain y byd yng Nghasnewydd, gan greu mwy na 2000 o swyddi. Caiff ei gefnogi gan y 
Fargen Ddinesig £1.2 biliwn a chynlluniau newydd i droi Cymru yn ganolfan fyd-eang o arbenigedd lled-
ddargludyddion cyfansawdd. Bydd y ffowndri, ar ôl ei agor, yn rhoi lle ar brydles i gwmnïau sy’n gweithio ym 
maes gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd a datblygu cymwysiadau. Mae lled-ddargludyddion 
cyfansawdd yn hanfodol mewn amrywiaeth o dechnolegau, gan gynnwys ffonau diwifr, ffonau deallus, 
gorsafoedd pŵer, dyfeisiau delweddu newydd a cheir heb yrwyr.

Cyllid ar gyfer cwmni newydd meddalwedd AI
Mae’r cwmni newydd deallusrwydd artiffisial Amplyfi, a ymddangosodd yn Rhifyn 80, wedi derbyn £800,000 mewn 
rownd cyllido soddgyfrannol dan arweiniad Cyllid Cymru. Mae hyn yn dod â chyfanswm y cyllid y mae’r cwmni 
wedi’i sicrhau yn ystod y misoedd diwethaf i £1.2 miliwn. Eu meddalwedd blaenllaw, DataVoyant, yw’r cyntaf i 
gyfuno cynaeafu Wyneb a Gwe Ddofn, Deallusrwydd Artiffisial a delweddu data o fewn un llwyfan.Dywedodd y 
Prif Weithredwr Chris Ganje: “Mae dyfodol deallusrwydd busnes yn ymwneud â sicrhau atebion perfformiad uchel, 
hawdd eu defnyddio y mae’r gallu AI mwyaf datblygedig yn eu gyrru. Bydd y cylch diweddaraf o gyllido’n caniatáu i ni 
barhau â’n twf esbonyddol i ddiwallu anghenion ein sylfaen cleientiaid sy’n cynyddu’n gyflym.”

Prifysgol yn lansio gradd 
technoleg ddrôn
Mae Prifysgol Glyndŵr wedi lansio gradd newydd a fydd yn 
mynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y diwydiant technoleg 
ddrôn sy’n tyfu, a rhagwelir y bydd yn werth mwy na £15 biliwn 
dros y 10 mlynedd nesaf. Mae drôns yn cael eu defnyddio 
fwyfwy i fonitro, ymchwilio a chynnal perwylion casglu data 
mewn amaethyddiaeth, arolygon, mwyngloddio, coedwigaeth, 
ecoleg, archaeoleg a chwarae gemau rhith-wirionedd. Bydd yr 
MSc mewn Technoleg System Awyrennau Heb Griw yn sicrhau 
bod gan ei myfyrwyr y wybodaeth i ddylunio, adeiladu a hedfan 
eu drôns eu hunain yn ddiogel. Caiff y cwrs ei addysgu o fis 
Medi 2017 ac mae darn o dir ar gampws Llaneurgain yn Sir y 
Fflint wedi’i glustnodi ar gyfer profi drôns. 

www.walesonline.co.uk

Gwobrau ar gyfer cwmnïau digidol ac entrepreneuriaid

Rhoddwyd y wobr am Gwmni Newydd Digidol 
Gorau i Delio Wealth, cwmni o Gaerdydd sydd ag 
ateb llwyfan label gwyn ar gyfer asedau preifat, 
sy’n gweithio â’r rhan fwyaf o fanciau preifat y 
DU yn ogystal â rhai o’r banciau mwyaf ar draws 
Ewrop. Hefyd ym maes cyllid, enillodd Wealthify 
y wobr Arloesedd Digidol Gorau ar gyfer eu 
gwasanaeth ar-lein sy’n gwneud buddsoddi yn 
hygyrch i gynulleidfa ehangach. 

Yn y cyfamser, aeth y wobr am Dechnoleg 
Orau sy’n Dod i’r Amlwg i ThinkBooker, system 
lletya cwmwl sy’n gwneud archebu ar-lein 
yn gyflymach ac yn haws. Daeth Veeqo o 
Abertawe i’r brig yn y categori E-fasnach Gorau 
â’i feddalwedd rheoli stocrestr aml-sianel ar 
gyfer manwerthwyr. Cafodd Prif Weithredwr 
a sylfaenydd Veeqo, Matt Warren, ei enwi’n 
Entrepreneur Digidol y Flwyddyn hefyd.

Mae dau gwmni sy’n ymddangos yn y rhifyn 
hwn o Advances, EduKey (tudalen 12) a Jam 
Creative Studios (tudalen 10-11), wedi derbyn y 
gwobrau ar gyfer y Defnydd Gorau o Dechnoleg 
ym maes Addysg a’r Ap Symudol Gorau yn y 
drefn honno. Cafodd Simon Powell, sylfaenydd 
grŵp InspireTec, ei goroni yn Llysgennad Digidol 
y Flwyddyn ac enillodd Jackson Griffiths, 
datblygwr ap/gemau ar gyfer Webfibre, deitl 
Unigolyn Ifanc Digidol y Flwyddyn.

Yr enillwyr eraill yng Ngwobrau Digidol 
WalesOnline oedd yr asiantaeth greadigol Blue 
Stag ar gyfer Cyfathrebu Marchnata Digidol 
Gorau, y cwmni gemau fideo Wales Interactive 
am y Cyrhaeddiad Byd-eang Gorau, a Zone Art 
Networks (a ymddangosodd yn Advances rhifyn 
79) am y Caledwedd Gorau.

Yr enillwyr ar draws 12 categori 
wedi’u coroni yng Ngwobrau 
Digidol cyntaf WalesOnline.

Gwobrau dylunio ar gyfer 
technoleg gofal iechyd
Mae Huntleigh Healthcare wedi ennill dwy wobr dylunio ar 
gyfer cynnyrch newydd a wnaethpwyd mewn cydweithrediad 
â’r ganolfan ymchwil ac ymgynghoriaeth dylunio PDR. Yn 
gyntaf gwnaethant dderbyn gwobr dylunio iF ar gyfer eu 
hystod newydd o Dopplers llaw digidol, sy’n cynnwys Doppler 
ar gyfer asesu fasgwlaidd a Doppler obstetrig sy’n monitro 
cyflymder calon y ffetws. Aethant ymlaen i ennill Gwobr Red 
Dot ar gyfer y Sonicaid Team 3 – monitor ffetws datblygedig a 
gynlluniwyd i wella safonau gofal obstetrig. Mae’r ddwy wobr 
hyn yn derbyn miloedd o geisiadau bob blwyddyn yn derbyn 
miloedd o geisiadau o bob cwr o’r byd, ac yn nodweddion 
clodfawr ar gyfer nodi llwyddiannau eithriadol mewn dylunio.
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Lansio sioe fasnach ffasiwn ar-lein gyntaf y byd
Mae cwmni BrandLab o Gasnewydd wedi lansio llwyfan digidol newydd i’r diwydiant ffasiwn. Mae’r system 
ar-lein-un-stop yn galluogi brandiau i arddangos eu casgliadau i ddarpar brynwyr trwy sioeau ffasiwn wedi’i 
ffrydio’n fyw ar BrandLabTV. Gall prynwyr a manwerthwyr archebu’n uniongyrchol trwy system dalu integredig. 
Esboniodd Daniel O’Connell y cyd-sylfaenydd: “Mae’r busnes ffasiwn yn cynnig heriau cyson, gan gynnwys 
gostyngiad o ran presenoldeb mewn sioeau masnach cyfanwerthu ffasiwn a diffyg system archebu hyblyg i 
fusnesau. Wrth weithio ym myd ffasiwn gwelais pa mor gymhleth oedd cael mynediad at frandiau, archebu 
a threfnu taliadau, roedd pob un ohonynt yn defnyddio gwahanol systemau. Mae BrandLab yn cynnig ateb 
technolegol un stop sy’n gwneud prynu a gwerthu ffasiwn yn brofiad effeithlon i’w fwynhau.”

Twf grŵp North Wales Tech
Dros y 18 mis diwethaf, mae North Wales Tech wedi creu cymuned o bron i 400 o weithwyr a selogion technoleg 
yng Ngogledd Cymru. O’r oddeutu 20 o bobl a fynychodd eu digwyddiad cyntaf yn ôl ym mis Rhagfyr 2015 am goed 
Nadolig wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd, mae’r grŵp wedi tyfu’n gyson ac erbyn hyn mae ganddo aelodau o bob sir yng 
Ngogledd Cymru, yn ogystal â’r rhai dros y ffin o Ogledd Orllewin Lloegr. Mae digwyddiadau y mae’r grŵp wedi’u 
trefnu’n cynnwys amrywiaeth eang o siaradwyr gwadd a gweithdai wedi’u cynnal â chymorth oddi wrth gwmnïau 
dyffryn silicon a chwmnïau technoleg lleol. Mae’r grŵp bellach yn rhyngweithio â chynghorau lleol a chyrff buddsoddi 
rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth o’r diwydiant technoleg a’r sgiliau sy’n bodoli yng Ngogledd Cymru. 

Canolfan ragoriaeth diogelwch seiber ar gyfer Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd ac Airbus wedi cyhoeddi canolfan ymchwil newydd ar gyfer diogelwch seiber. Bydd y 
Ganolfan Rhagoriaeth Dadansoddeg Diogelwch Seiber wedi’i lleoli yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol 
Caerdydd a dyma fydd y ganolfan gyntaf o’i math yn Ewrop. Ynghyd ag arbenigwyr o Airbus, bydd ymchwilwyr yn 
cynnal astudiaethau sy’n arwain y byd i mewn i ddysgu peiriant, dadansoddeg data a deallusrwydd artiffisial er 
mwyn canfod ymosodiadau seibr. Bydd y gwaith ymchwil hwn yn ceisio diogelu rhwydweithiau TG corfforaethol, 
eiddo deallusol ac isadeiledd cenedlaethol critigol. Bydd y ganolfan hefyd yn datblygu rhaglenni academaidd 
sy’n berthnasol i’r diwydiant o ran diogelwch seiber yn y brifysgol, mewn ymgais i lenwi’r bwlch sgiliau sy’n 
bodoli ar hyn o bryd yn y maes.

Llwyfan meddalwedd ar gyfer 
Gweinyddiaeth Amddiffyn y DU
Mae Moleculomics,  cwmni allgynhyrchu o Sefydliad Gwyddor 
Bywyd Prifysgol Abertawe, wedi creu llwyfan meddalwedd 
darganfod cyffuriau in silico ar gyfer Gweinyddiaeth 
Amddiffyn y DU. Cafodd yr offeryn o’r enw TargetPath, 
ei ddatblygu er mwyn nodi protein gwrthfiotig neu 
gwrthfacterol targed o fewn pathogen, a chaiff ei ddefnyddio 
gan wyddonwyr i ddatblygu cyffuriau gwrthficrobaidd i 
ddiwallu anghenion amddiffyn a diogelwch presennol a 
dyfodol y Deyrnas Unedig. Dywedodd y Prif Weithredwr Dr 
Jonathan Mullins: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo 
i gyflwyno prosiect mor fawr ac uchelgeisiol. Mae’n cynnwys 
dros 28 miliwn o ryngweithiadau moleciwlaidd manwl, ac 
mae’r llwyfan hwn yn cynrychioli’r enghraifft gyntaf yn y byd 
o ran cyfleu gwybodaeth foleciwlaidd ar y raddfa hon”.

Buddsoddi mewn cwmni newydd 
meddalwedd
Mae’r cwmni ymgynghoriaeth TG a meddalwedd o Gaerdydd, 
DevOpsGuys, yn targedu £100 miliwn o drosiant yn dilyn 
buddsoddiad o £1 miliwn. Maent yn bwriadu cyrraedd y targed 
trosiant dros y pum mlynedd nesaf, yn dilyn y cyllid newydd 
oddi wrth Santander Corporate & Commercial. Sefydlwyd 
DevOpsGuys yn 2013, pan welodd ei sylfaenwyr agoriad 
yn y farchnad i adeiladu busnes Datblygu a Gweithredu TG 
(DevOps) o’r gwaelod i fyny. Enillodd y cwmni’r wobr am 
Gwmni Newydd Creadigol a Digidol Newydd y Flwyddyn yng 
Ngwobrau Cwmnïau Newydd Cymru 2016.

www.walesonline.co.uk www.corcencc.org

Adeiladu’r adnodd iaith mwyaf ar gyfer Cymraeg modern
Mae prosiect arloesol yn creu corpws 
ar raddfa fawr, mynediad agored o’r 
Gymraeg cyfoes.
Enw’r prosiect yw CorCenCC (Corpws 
Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – The National 
Corpus of Contemporary Welsh), ac mae’n 
gydweithredu rhwng prifysgolion Caerdydd, 
Abertawe, Bangor a Chaerhirfryn.

Casgliad o ddata iaith o gyd-destunau bywyd go 
iawn yw corpws. Felly mae’n galluogi defnyddwyr i 
nodi ac archwilio iaith fel y mae’n cael ei defnyddio 
mewn gwirionedd, yn hytrach na dibynnu ar 
reddf neu hanesion argymhellol o sut y ‘dylid’ ei 
defnyddio. Mae hyn o fudd i amrywiaeth o bobl gan 
gynnwys athrawon, dysgwyr iaith, cyhoeddwyr, 
cyfieithwyr a geiriadurwyr. CorCenCC yw’r corpws 
cyffredinol cyntaf i gynrychioli Cymraeg modern o 
amrywiaeth eang o genres ac amgylcheddau. 

Â’r nod o gasglu 10 miliwn o eiriau, mae 
ymchwilwyr yn ceisio nodi enghreifftiau o 
Gymraeg llafar, ysgrifenedig a digidol mewn sawl 
gwahanol barth, o’r cae rygbi a’r stiwdio deledu i 

Ar ôl ei gwblhau, bydd y corpws terfynol ar gael 
ar-lein yn rhad ac am ddim mewn fformat hawdd 
chwiliadwy. Bydd yn adnodd iaith ac yn helpu 
i ddatblygu technolegau fel cynhyrchu testun 
rhagfynegol, offer prosesu geiriau, cyfieithu 
peirianyddol, cydnabyddiaeth llais ac offerynnau 
chwilio’r we. Hyd yn hyn, nid yw’r iaith Gymraeg 
wedi cael cyfleuster corpws cynhwysfawr i 
gyflawni a galluogi’r datblygiadau hyn.

“Bydd y prosiect hwn yn rhoi cipolwg go iawn i 
ni ar sut y mae ein hiaith yn esblygu a sut rydym 
yn ei defnyddio. Yn fy marn i, mae’r gwaith hwn o 
bwysigrwydd hanesyddol go iawn, nid yn unig yn 
ieithyddol ond fel cofnod o’n hanfod fel cenedl a’n 
lle yn y byd.”
Nia Parry 
Cyflwynydd Teledu 
S4C

areithiau gwleidyddol a gwerslyfrau academaidd. 
I adeiladu adnodd iaith sydd mor naturiol ac 
mor gynrychioladol o Gymraeg bob dydd ag y bo 
modd, mae’r prosiect hefyd yn gwneud defnydd 
o dechnolegau symudol a digidol i dderbyn 
mewnbwn oddi wrth y cyhoedd. Lansiwyd ap 
cymorth torfol ym mis Chwefror 2017 fel y gall 
unrhyw un gyfrannu at y corpws. Trwy’r ap mae’n 
bosibl rhannu samplau electronig gan gynnwys 
negeseuon testun, negeseuon e-bost a blogiau, yn 
ogystal â recordiadau sain a fideo.
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Rhith-wirionedd yn gwella 
hyfforddiant iechyd a diogelwch
Mae Atticus Digital o Gaerdydd wedi creu gorsaf bŵer rhith-wirionedd (VR) er mwyn i 
EDF Energy allu darparu hyfforddiant diogelwch y genhedlaeth nesaf i’w weithwyr.

iben hyfforddiant canfyddiad 
risg yw helpu gweithwyr i asesu 
peryglon i ddiogelwch a lleihau’r 
posibilrwydd o gael damwain 
yn y gweithle. Mewn gorsaf 
bŵer, amgylchedd a allai fod yn 
beryglus, mae’r hyfforddiant hwn 
yn arbennig o berthnasol. 

Proffil

Cynnyrch 
Hyfforddiant iechyd a diogelwch  
mewn rhith-wirionedd
Cymwysiadau 
Hyfforddi gweithwyr i ddelio â pheryglon 
diogelwch mewn gorsaf bŵer VR
Cysylltwch â
Martin McCabe
Atticus Digital
Tŷ Pascoe
54 Stryd Biwt
Caerdydd CF10 5AF
Ff: 029 2041 5444
E: info@atticusdigital.com
G: www.atticusdigital.com

Proffil

Roedd EDF Energy yn chwilio am ffordd i 
hyfforddi ei weithwyr yn effeithiol mewn ymdrin 
â pheryglon difrifol o ran diogelwch, heb eu 
rhoi mewn perygl yn y broses. Ateb Atticus 
Digital oedd adeiladu gorsaf bŵer VR, lle gallai’r 
gweithwyr roi eu hyfforddiant iechyd a diogelwch 
ar waith heb unrhyw risg o niwed. 

I greu amgylchedd cywir a realistig ar gyfer yr 
efelychiad, gwnaeth y cwmni Cymreig fapio 
cyfleuster EDF gan ddefnyddio delweddau 360°, 
ac yna’u trosi yn amgylchedd 3D tra-chywir. Yn 
ogystal â sicrhau profiad cynhwysfawr, roedd 
hefyd yn hanfodol gwirio bod yr efelychiad yn 
dilyn codau diogelwch cyfreithiol ac yn cadw at 
y gweithdrefnau cywir ar gyfer delio â’r peryglon 
amrywiol. Gwnaethant archwilio data helaeth y 
cawr ynni a’i ddefnyddio i adeiladu ac addasu’r 
profiad VR ar gyfer rolau a dyletswyddau 
gweithwyr penodol.

Gan ddefnyddio clustffonau, mae gweithwyr 
yn llywio efelychiad 360˚ y mae cyfrifiadur 
wedi’i gynhyrchu o orsaf bŵer, â pheryglon 
y mae angen eu nodi ac ymdrin â hwy trwy 
ddilyn y gweithdrefnau diogelwch cywir. Mae’r 
efelychiad yn galluogi cyfranogwyr i ryngweithio 
ag amrywiaeth o eitemau yn yr amgylchedd 
a’u rheoli. Byddant yn dechrau mewn ystafell 
diwtorial lle byddant yn dysgu’r gwahanol 
ddulliau rheoli a rhyngweithio y mae’n rhaid 
iddynt eu perfformio yn ystod yr hyfforddiant. Yn 
dilyn hyn bydd sesiwn friffio fideo.

Mae’r hyfforddiant yn dechrau mewn gwirionedd 
pan fydd gweithwyr yn camu i goridor lle gallant 
edrych o gwmpas ac archwilio’r lle. Mae’r dulliau 
rheoli yn caniatáu i gyfranogwyr delegludo o 
amgylch y lle, codi eitemau a rhyngweithio â’r 
amgylchedd. Ymhlith y peryglon mae sbwriel heb 
ei roi mewn biniau, diffoddwyr tân ar goll neu 
allan o’r dyddiad prawf, gratin ar agor a gwifrau 
pŵer yn dorch. Pan fydd gweithwyr yn nodi 
perygl mae’n rhaid iddynt ddilyn y weithdrefn o 
godi adroddiad ar gyflwr, byddant yn gwneud hyn 
trwy ddefnyddio’r botwm sbardun ar y rheolydd. 
Yna byddant yn dewis y camau priodol sydd eu 

hangen i liniaru’r risg o opsiynau’r ddewislen 
sgrolio i lawr.

Cyn dechrau ar y profiad hyfforddi, mae 
gweithwyr yn cofnodi eu henw a rhif ar y gyflogres 
ar gyfer casglu data. Mae hyn yn caniatáu 
cofnodi eu sgoriau canran ar y diwedd, â rhestr 
o’r peryglon y maent wedi’u nodi neu eu methu. 
Gall gweithwyr weld lle aethant yn anghywir ac 
felly maent yn gallu dysgu lle y mae angen iddynt 
wella. Gall arweinwyr tîm a rheolwyr ddefnyddio 
hyn hefyd i gael syniad da o feysydd lle y gallai 
fod angen hyfforddiant pellach. Mae algorithm 
yn cipio’r data perfformiad i’w ddadansoddi a’i 
allforio, er mwyn darparu canlyniadau cywir ar 
gyfer yr hyfforddiant. 

Ar sail llwyddiant y prosiect hwn, bellach 
mae Atticus Digital yn cynllunio mwy o 
brosiectau diogelwch VR sy’n cynnwys ymdrin â 
pheryglon tân gan ddefnyddio diffoddwyr tân a 
gweithdrefnau gwacáu mewn argyfwng.

“Roedden ni eisiau ap hwyliog, trochiadol ac ysgogol i gyfleu neges diogelwch allweddol i’n gweithlu 
diwydiannol. Gwnaeth Atticus Digital gymryd ein syniad ar ganfyddiad risg a’i wneud yn realiti. Ers inni 
gyflwyno’r ap hwn mae pawb yn ein sefydliad wedi gweld y potensial ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.”

Sean Newton 
Pennaeth Grŵp Hyfforddiant Gweithrediadau 
EDF Energy
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Pry cop yn ymlusgo o gwmpas y  
We Dywyll
Mae Pervade Software wedi datblygu offeryn sy’n chwilio’r We Dywyll am 
weithgarwch troseddol neu amheus.

ae’r We Dywyll yn cyfeirio at 
ardaloedd o’r rhyngrwyd ni ellir 
dod o hyd iddynt trwy ddefnyddio 
peiriannau chwilio nodweddiadol 
fel Google, Bing neu Yahoo. Mae 
troseddwyr, pedoffilyddion, 
terfysgwyr a hacwyr yn 
defnyddio gweinyddion dienw yn 
yr ardaloedd ‘tywyll’ hyn er mwyn 
osgoi cael eu darganfod gan yr 
heddlu.

Proffil

Cynnyrch 
Meddalwedd sy’n chwilio’r We Dywyll
Cymwysiadau 
Nodi gweithgarwch troseddol  
neu amheus
Cysylltwch â
John Davies
Pervade Software
Llys y Castell
6 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd CF11 9LJ
Ff: 029 2064 7632 
E: jidavies@pervade-software.com
G: www.pervade-software.com

Proffil

Os gellir creu mynegai o’r safleoedd hyn 
a’u cynnwys ar y gweinyddion hyn, bydd 
llawer yn fwy anodd i droseddwyr guddio eu 
gweithgarwch ar-lein. Byddai bod yn gallu 
chwilio’r We Dywyll, fel y gallwch chwilio 
rhywbeth fel Google, yn caniatáu i risgiau 
a bygythiadau gael eu cydnabod cyn iddynt 
ddod yn fwy difrifol.

Mae offeryn ‘Pry Cop’ newydd Pervade 
Software yn gallu ymlusgo o gwmpas y we 
dywyll, gan fynegeio popeth neu chwilio am 
gynnwys penodol. Mae llawer o sefydliadau 
wedi ceisio nodi cynnwys gweinyddion yn 
y We Dywyll yn y gorffennol, gan gynnwys 
cwmnïau diogelwch TG mawr ac asiantaethau 
cudd-wybodaeth. Arweiniodd yr ymgais 
mwyaf llwyddiannus at nodi 2,300 o 
safleoedd gan enw a lleoliad dros gyfnod o 
bythefnos. Mae’r dechnoleg Pry Cop newydd 
wedi cael ei phrofi gan yr heddlu a chanfuwyd 
ei bod yn gallu mynegeio’r holl gynnwys ar 
7,200 safle mewn 40 munud yn unig.

Mewn ymdrechion blaenorol, mae 
meddalwedd arall wedi ceisio dadansoddi 
traffig sy’n llifo rhwng safleoedd mewn 
ffordd debyg i sefyll ar bont a gwylio’r ceir 
yn teithio ar hyd traffordd. Roedd y dull hwn 
yn monitro’r ‘ceir’ ar un darn bach o ffordd yn 
unig ac yn ceisio dyfalu pen eu taith. Mewn 

cymhariaeth, mae’r offeryn Pry Cop yn 
ymlusgo i lawr pob ffordd, gan ymweld 

â phob safle wrth gofnodi cynnwys a 
nodi trofeydd a chyrchfannau newydd 
wrth iddo fapio’r llwybr – fel cerbyd 

Google Street View yn tynnu lluniau ar 
hyd bob ffordd. Po hwyaf y gadewir i’r 

Pry Cop ymlusgo o amgylch, y mwyaf y 
bydd yn ei ganfod, a gall ryddhau 1,000 
o bryfed cop i’r We Dywyll ei mynegeio 

mewn cyfnod byr o amser.

Gyda’r gallu i fynegeio’r We Dywyll, 
mae’r heddlu’n gallu mapio safleoedd 
anghyfreithlon yn gynt, adnabod troseddwyr 
a chymryd camau yn eu herbyn. Ar hyn o bryd 
mae’r cwmni meddalwedd yn gweithio gyda 
swyddfa comisiynydd yr heddlu i ddod o hyd 
i safleoedd pornograffi plant a chymryd pob 
un all-lein am benwythnos, er mwyn dangos y 
gellir gwneud hyn.  

Mae chwilio ar y We Dywyll hefyd yn 
golygu bod yn gallu adnabod geiriau neu 
ymadroddion allweddol sy’n gallu darparu 
cliwiau ynglŷn â throseddau yn y dyfodol. Er 
enghraifft, gallai cwmni gemau cyfrifiadurol 
chwilio am unrhyw gyfeiriad at godau 
eu cynnyrch, a fyddai’n dangos bod eu 
cynnyrch yn cael ei werthu’n anghyfreithlon 
ar y farchnad ddu. Enghraifft arall byddai 
chwilio’r We Dywyll am enwau pobl flaenllaw, 
fel gwleidyddion neu enwogion, i nodi 
bygythiadau posibl i’w diogelwch.

Trwy oleuo’r We Dywyll ac atal pobl rhag 
troseddu yn ddienw, mae gan yr offeryn Pry 
Cop botensial i gael effaith fawr yn y frwydr 
yn erbyn seiberdroseddau a tharo ergyd fawr 
yn erbyn troseddau cyfundrefnol. Bellach 
mae’r dechnoleg yn cael ei defnyddio mewn 
dros 80 o wledydd, wrth gael ei rheoli a’i 
datblygu ymhellach o bencadlys Pervade 
Software yng Nghaerdydd.
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Ap gêm cyfrifiadurol yn profi golwg yn y cartref  
Mae Vision Game Labs wedi creu ap gêm cyfrifiadurol sy’n mesur golwg ac sy’n 
galluogi sgrinio yn y cartref ar gyfer plant mor ifanc â dwy oed.

dyddiau hyn mae llawer o 
achosion o ddallineb yn ataliadwy. 
Fodd bynnag, mae’n hanfodol 
canfod a nodi problemau golwg 
yn gynnar i hybu’r siawns o gael 
canlyniad cadarnhaol.

Gall fod yn arbennig o anodd profi golwg 
plant am nifer o resymau. Gall diffyg 
canolbwyntio neu anallu i ddarllen siart 
llythrennau arwain at gamddiagnosis 
weithiau. Mae hyn yn ei dro yn arwain at 
apwyntiadau pellach a straen diangen ar 
adnoddau’r GIG. Ar hyn o bryd dylai pob 
plentyn pedair oed yng Nghymru gael 
archwiliadau rheolaidd, ond nid yw hyn 
yn digwydd bob amser.

Sefydlodd Dr Stephanie 
Campbell, gwyddonydd 
golwg, a Dr Luke Anderson, 
llawfeddyg ymgynghorol 
llygaid, Vision Game Labs 
i fynd i’r afael â diffyg 
profion golwg ymhlith 
plant bach a sicrhau bod 
unrhyw broblemau golwg 
sydd ganddynt yn cael 
eu nodi’n gynnar. Cawsant 
y syniad o alluogi rhieni i brofi 
golwg plant yn eu cartrefi eu hunain â’u 
gêm a ddyluniwyd yn arbennig. Crëwyd 
yr ap mewn cydweithrediad â CEMET – 
Canolfan Rhagoriaeth Technoleg Symudol a 
Datblygol ym Mhrifysgol De Cymru.

Gêm chwarae cuddio i’r iPad yw 
eu hap sy’n cynnwys estroniaid 

o’r gofod. Mae technoleg 
yn yr ap yn rhyngweithio â 
marciwr sefydlog i olrhain 
safle pen y plentyn mewn 
perthynas â’r camera 
ar flaen yr iPad. Mae 
profion llygaid cyffredinol 

yn gweithredu ar bellter, 
felly mae’r tîm wedi gweithio i 

ddod o hyd i ddewis arall. Mae’r gêm 
yn defnyddio optoteipiau sy’n diflannu, 
a ddefnyddir fel arfer i brofi gwahanol 
agweddau ar olwg, ni fydd y plentyn yn gallu 
eu gweld pan fydd yn mynd heibio trothwy 
ei (g)olwg. I gadw diddordeb y plentyn, 
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Cynnyrch 
Ap gêm cyfrifiadurol ag estroniaid  
o’r gofod  

Cymwysiadau 
Profi golwg yn y cartref

Cysylltwch â
Ff: 07849 540455
E: stephanie@visiongamelabs.com 
G: www.visiongamelabs.com
 

Proffil

“Trwy ddefnyddio technoleg data a gemau 
cyfrifiadurol, mae’r cymhwysiad yn rhoi asesiad 
golwg yn nwylo plant a’u rhieni yn uniongyrchol.”
Luke Anderson 
Cyd-sylfaenydd 
Vision Game Labs

Mae’r ap yn galluogi plant mor ifanc â dwy 
oed i gael eu sgrinio ar gyfer problemau 
â’r llygaid, pan na fyddant fel arfer yn cael 
eu profi nes eu bod yn bedair oed neu hŷn. 
Yn ychwanegol at brofi golwg plant, gellir 
defnyddio’r dechnoleg ar draws pob ystod 
oedran ac i fonitro ar gyfer prif achosion 
colli golwg fel dirywiad macwlaidd a 
chataractau. Mae gan fonitro yn y cartref 
â’r dechnoleg newydd hon y potensial i 
chwyldroi’r sgrinio llygaid cychwynnol a 
chyfrannu at arbedion effeithlonrwydd 
mewn gwasanaethau iechyd. Mae’r ap sy’n 
destun treialon clinigol ar hyn o bryd.

.  

mae’r gêm yn cynnwys animeiddio lliwgar 
a chafodd ei dylunio gan Bait Studio yng 
Nghaerdydd.

Mae’r ap yn casglu data a chanlyniadau 
profion, gan ganiatáu i optometryddion a 
rhieni bennu a fu unrhyw ddirywiad mewn 
golwg. Mae ganddo hefyd allu rhwydwaith 
niwral artiffisial, sy’n golygu y gall gael 
ei hyfforddi i adnabod rhai problemau â’r 
llygaid yn benodol.
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Ap realiti estynedig yn dod â’r 
tylwyth teg i goedwig clychau’r gog
Mae Jam Creative Studios wedi adeiladu ap realiti estynedig (AR) ar gyfer Coed Cadw, 
â’r nod o annog teuluoedd i fynd allan am dro yn y goedwig a dysgu mwy am natur.

oedd Coed Cadw yn awyddus 
i gael teuluoedd â phlant i 
fwynhau’r goedwig clychau’r 
gog yn y gwanwyn, wrth 
hefyd yn eu haddysgu am 
bwysigrwydd gwarchod 
clychau’r gog brodorol trwy 
gadw at lwybrau a pheidio â’u 
sathru. Cynlluniodd asiantaeth 
Jam Creative Studios o’r Bont-
faen ap symudol AR a gafodd ei 
gyflwyno ar draws 25 safle Coed 
Cadw ledled y DU.

Crëwyd yr ap ‘Nature Detectives Family 
Trail’ yn benodol ar gyfer plant pedair i 
saith oed. Mae’n cynnwys dau gymeriad 
wedi’u hanimeiddio, Blue a Belle, yn 
adrodd stori cawr trwsgl sy’n sathru’r 
clychau’r gog yn gyson ac yn dinistrio hud 
y gwanwyn y maent yn ei gasglu. Mae 
tylwyth teg y goedwig yn ymddangos i 
hedfan i’r golwg o’r coed trwy olrhain 
delwedd AR ar bwyntiau allweddol ar hyd 
y llwybr. 

Defnyddir cydnabod delweddau i sbarduno 
cynnwys rhithwir (animeiddiadau) i 
ymddangos o fewn golwg camera’r ddyfais. 

Mae’r delweddau sbardun yn anghymesur 
fel arfer â gwrthgyferbyniad cryf a 
phwyntiau nodwedd amlwg. Yn ystod y 
broses gydnabod, caiff porthiant y camera 
ei fwydo trwy’r cod AR sy’n edrych am y 
pwyntiau nodwedd hyn, ac yn eu cymharu 
â setiau data delwedd parod. Pan mae’n 
cyrraedd trothwy tebygrwydd, caiff y 
cynnwys AR ei sbarduno. 

Mae llawer o apiau AR yn dibynnu ar 
gydnabyddiaeth ddelwedd yn unig i 
sbarduno cynnwys, sy’n golygu pan 
fydd golwg y camera’n colli’r ddelwedd 
sbardun, caiff y cynnwys AR ei golli hefyd. 
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Cynnyrch 
Ap realiti estynedig ar gyfer  
Coed Cadw
Cymwysiadau 
Addysgu plant am natur a gwneud 
diwrnodau allan yn fwy o hwyl  
i’r teulu
Cysylltwch â
Libby Warwick
Jam Creative Studios
Tŷ Cyffordd
2 Eastgate
Y Bont-faen CF71 7DG
Ff: 01446 677552 
E: hello@jamcreativestudios.com
G: www.jamcreativestudios.com
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Ni fyddai hyn wedi bod yn ddelfrydol ar 
gyfer ap y bwriadwyd ei ddefnyddio gan 
blant ifanc egnïol, felly penderfynodd 
Jam Creative Studios ddilyn dull 
gwahanol o weithredu. Unwaith y caiff y 
ddelwedd sbardun ei chydnabod, mae’r 
ap yn defnyddio data y mae synwyryddion 
mewnol yn ei gynhyrchu i bennu symudiad 
y ffôn, gan alluogi defnyddwyr i edrych o 
gwmpas wrth i’r gwrthrychau rhithwyr y 
mae AR wedi’u sbarduno aros yn eu lle. O 
ganlyniad, mae’n dod yn fwy credadwy ar 
gyfer defnyddwyr yr ap bod yna dylwyth teg 
yn y goedwig mewn gwirionedd.

Anogir y plant i ryngweithio â’u 
hamgylchedd trwy weithgareddau 
ymarferol a gemau yn yr ap i’w cwblhau o 
gwmpas y goedwig. Er enghraifft, gofynnir 
iddynt gasglu clychau’r gog rhithwir AR 
trwy daro’u sgrin ac adrodd swynion hudol 
i’r ap eu canfod. Fel gwobr am gwblhau’r 
llwybr, ac yn gyfnewid am roi manylion 
cyswllt i Goed Cadw, mae teuluoedd yn 
derbyn pecyn Nature Detectives yn y post, 
sy’n cynnwys delwedd sbardun AR sy’n 
darparu animeiddiad terfynol a gêm. 

Wedi’i lawrlwytho dros 4000 o weithiau 
dros gyfnod o bedair wythnos, profodd yr 
ap yn boblogaidd y gwanwyn hwn. Trwy roi 
cymhelliad i deuluoedd â phlant ymweld â 
safleoedd Coed Cadw a dysgu i’w parchu, 
gellir cadw’r coetiroedd hynafol yn well ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
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Cynlluniau eistedd y mae AI yn eu 
gyrru’n rhoi ysgolion ar frig y dosbarth  
Mae meddalwedd arloesol ar gyfer ysgolion gan EduKey yn helpu athrawon i greu’r 
cynlluniau eistedd gorau a monitro ymddygiad y plant.

Mae Class Charts 
yn defnyddio 
deallusrwydd 
artiffisial (AI) a 
dadansoddeg sy’n 
galluogi athrawon i 
arbed amser, lleihau eu 
llwyth gwaith a rheoli 
eu disgyblion yn fwy 
effeithiol. Cafodd y cwmni 
o Sir Benfro sydd y tu ôl 
i’r llwyfan ei sylfaenu gan 
athro profiadol a datblygwr 
meddalwedd. 

Gall ymddygiad gwael yn yr ystafell ddosbarth 
fod yn rhwystr enfawr i ddysgu, ag un dylanwad 
aflonyddgar yn unig yn effeithio ar ffocws pawb 
arall. Gyda Class Charts, mae athrawon yn gallu 
cofnodi sylwadau am ymddygiad disgyblion 
unigol. Gallant nodi gweithredoedd negyddol 
fel gweiddi neu wrthod gwneud tasgau, yn 
ogystal â gweithredoedd cadarnhaol fel 
cynnydd da, gwaith tîm a hunan gymhelliant. 
Mae’r dewisiadau hyn i ddewis o’u plith yn 
addasadwy i gyfateb i bolisi presennol yr ysgol.

Mae’r llwyfan y mae AI yn ei yrru yn defnyddio 
data disgyblion i gynhyrchu cynlluniau 
eistedd, a ddyluniwyd yn awtomatig i leihau 
aflonyddwch a sicrhau’r cynhyrchiant mwyaf 
posibl. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i 
athrawon newydd gymhwyso, ac athrawon 
llanw sy’n dod i’r ystafell ddosbarth heb unrhyw 
wybodaeth flaenorol am y plant y mae angen 
iddynt ddysgu. Gellir aildrefnu cynlluniau 
eistedd yn gyflym ac arddangosir gwybodaeth 
allweddol am ddisgyblion mewn fformat 
hawdd ei gweld. O ganlyniad, gall athrawon 
gael trosolwg ar y dosbarth cyfan ar yr olwg 
gyntaf er mwyn nodi dylanwadau aflonyddgar, 
cyflawnwyr uchel ac ati yn gyflym. 

Yn ychwanegol at gynlluniau eistedd ystafell 
ddosbarth, mae’r feddalwedd yn gallu 
cynhyrchu adroddiadau ar unwaith, sy’n 

Proffil

Cynnyrch 
Meddalwedd ar gyfer ysgolion
Cymwysiadau 
Creu’r cynlluniau eistedd gorau  
posibl a monitro ymddygiad
Cysylltwch â
Edukey Education
10 Stryd Gorllewin
Abergwaun
Sir Benfro SA65 9AE
Ff: 01348 800100
E: support@edukey.co.uk
G: www.edukey.co.uk
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“Caiff data ei ddadansoddi bob dydd gan 
fentoriaid ac athrawon i ganiatáu canmol 
agweddau gwych a nodi myfyrwyr sy’n ymddwyn 
yn wael ac ymdrin â hwy. Mae’r porthiant 
gweithgarwch byw wedi caniatáu i ni fod 
yn rhagweithiol wrth ymdrin ag ymddygiad 
negyddol, ac mae’r swyddogaeth AI yn caniatáu i 
staff weld pa fyfyrwyr nad ydynt yn gyfuniad da a 
gwahanu unrhyw bartneriaethau negyddol wrth 
annog y rheiny sy’n gadarnhaol. Bellach rydym 
wedi cael ein hymweliad monitro OFSTED cyntaf 
ers dechrau defnyddio’r feddalwedd ac roedd 
yr arolygydd yn hynod falch â’r gwelliannau a’r 
cynnydd rydym wedi’i wneud.”

Dywedodd pennaeth ysgol uwchradd yn Derby 

galluogi’r athrawon i weld cynnydd dosbarth 
neu hyd yn oed disgybl unigol dros amser. 
Er enghraifft, gallant weld dadansoddiad 
wythnosol o ymddygiad eu dosbarth i bennu 
a oes unrhyw welliannau wedi’u gwneud. 
Mae penaethiaid blwyddyn, penaethiaid 
pwnc a phenaethiaid hefyd yn cael mynediad 
at ddadansoddeg sy’n dangos ymddygiad 
blwyddyn, pwnc neu ysgol gyfan. Mae hyn 
yn golygu y gallant arbed swm sylweddol o 
amser oherwydd ei bod yn haws adnabod 
problemau a gwobrwyo cyflawniad. Gellir 
darparu diweddariadau mewn amser real, 
gan roi gwell ddealltwriaeth i benaethiaid 
o’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd yn eu 
hysgol.

Mae gan ysgolion yr opsiwn i gynnwys rhieni 
a/neu ddisgyblion yn y system, oherwydd 
gellir lawrlwytho ap sy’n dangos cynnydd eu 
plentyn neu eu plant. Mae llawer o rieni’n 
gwybod fawr ddim am ymddygiad eu plant yn 
yr ysgol hyd nes eu bod yn mynychu noson 
rhieni flynyddol, felly mae’r ap yn rhoi’r cyfle 
iddynt gael eu diweddaru yn amlach ac yn 
fwy trylwyr nag y byddent fel arfer.

Yng Ngwobrau BETT 2017 ar gyfer technoleg 
addysg, enillodd Class Charts yng nghategori 
‘Atebion Arwain a Rheoli TGCh’.
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Cynnyrch 
Ymchwil i fioleg rhywogaeth  
malwoden
Cymwysiadau 
Datblygu strategaethau i reoli  
clefydau trofannol
Cysylltwch â
Dawn Harvard
Sefydliad y Gwyddorau Biolegol,  
Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth SY23 3DA
Ff: 01970 628440 
E: dbh@aber.ac.uk
G: www.aber.ac.uk
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Astudiaeth malwod yn brwydro 
clefyd trofannol marwol
Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi astudio bioleg rhywogaeth o falwoden 
sy’n gyfrifol am drosglwyddo paraseit marwol sy’n lladd 200,000 o bobl bob blwyddyn.

Mae’r tîm ymchwil yng 
Nghanolfan Barrett ar 
gyfer Rheoli Llyngyr wedi 
bod yn astudio’r falwoden 
‘Biomphalaria glabrata’ sy’n 
cludo rhywogaeth o lyngyr 
parasitig sy’n gyfrifol am 
y clefyd sgistosomiasis. Yn 
aml mae’r clefyd trofannol 
hwn yn asymptomatig 
i ddechrau, ond gall y 
paraseit aros yn y corff 
am flynyddoedd lawer a 
gall achosi difrod mawr i 
organau fel y bledren, yr 
arennau a’r iau.

Ar hyn o bryd, mae mwy na 200 miliwn o bobl 
sy’n byw yn Affrica, Asia a De America wedi’u 
heintio gan y llyngyr gwaed peryglus. Mae 
pobl yn agored i haint pan fyddant yn ymolchi, 
chwarae, nofio, golchi, pysgota neu gerdded 
trwy ddŵr sydd wedi’i halogi gan y paraseit y 
mae’r falwoden ddyfrol yn ei ryddhau. Nid oes 
brechlyn ar gael ar gyfer sgistosomiasis, sy’n 
golygu bod unrhyw un sy’n dod i gysylltiad â 
dŵr wedi’i halogi mewn perygl.

Gyda nod Sefydliad Iechyd y Byd i ddileu 
sgistosomiasis fel problem iechyd byd-eang 
erbyn 2025, bellach mae yna bwyslais o’r 
newydd ar reoli malwod mewn ardaloedd 
endemig. I gael gwell ddealltwriaeth o falwod 
lletyol y parasit, bu tîm Aberystwyth yn 
gweithio i nodi a nodweddu’r micro-organebau 
sy’n byw ynddynt.

Mae anifeiliaid ungell syml eisoes wedi cael 
eu canfod ym meinwe’r falwoden, ond mae’r 
darganfyddiadau newydd yn cynrychioli’r 
darganfyddiad cyntaf o ficrobau sy’n cyd-
breswylio. Mae organebau symbiotig hyn yn 
chwarae rolau pwysig ym mioleg ddatblygiadol 
y falwoden, fel y rheiny y mae’r micro-
organebau sy’n byw mewn bodau dynol neu 
arnynt yn eu hwyluso. Mae hyn yn agor y 
posibilrwydd o reoli sgistosomiasis trwy annog 
neu beiriannu’r microbau naturiol hyn i droi 
yn erbyn y falwoden, gan leihau niferoedd 
malwod a throsglwyddo parasitiaid mewn 
ardaloedd endemig.

Mae’r gwyddonwyr hefyd wedi llwyddo i 
adnabod set o enynnau yn y falwoden sy’n 
ymwneud â rheoli prosesau biolegol arferol, 
gan gynnwys atgenhedlu. Aethant ymlaen i 
ddangos bod y parasit yn gallu ail-raglennu 
gweithrediad arferol y genynnau hyn sy’n 
rheoli’r falwoden. Gallai fod yn bosibl brwydro 
yn erbyn y paraseit trwy drin y genynnau 
hyn, er mwyn gallu cymryd egni oddi ar 
atgynhyrchu’r malwod a’i ddefnyddio i roi hwb i 
imiwnedd y malwod yn hytrach.

Bellach mae tîm Aberystwyth yn gweithio gyda 
phartneriaid rhyngwladol, er mwyn ymestyn 
eu darganfyddiadau a llunio atebion ymarferol 
ar gyfer rheoli niferoedd malwod yn yr 
ardaloedd sydd â’r risg mwyaf o sgistosomiasis. 
Bydd eu gwaith yn hanfodol wrth ddatblygu 
strategaethau newydd, sydd eu hangen ar 
frys i reoli’r clefyd trofannol marwol a gwella 
bywydau’r rheiny sy’n dioddef ohono. 
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Cynnyrch 
Rhwymynnau deallus
Cymwysiadau 
Monitro sut mae clwyfau’n gwella a  
chyfathrebu â doctoriaid
Contact
Sefydliad Gwyddorau Bywyd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP
Ff: 01792 602697
E: ilsinnovation@swansea.ac.uk
G: www.swansea.ac.uk/ils/
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diet a gweithgarwch) ar eu ffôn deallus, 
gellir cyfuno’r data hwn â gwybodaeth 
o’r rhwymynnau hefyd. Yna gall y doctor 
ddefnyddio’r wybodaeth i ddeall pam y gallai 
clwyf fod yn gwella’n arbennig o araf a 
theilwra triniaeth ar gyfer cleifion unigol. Yn 
ogystal, mae’n golygu y gall y claf gymryd rôl 
fwy gweithredol yn eu triniaeth eu hunain.

Mae angen cynhyrchu’r rhwymynnau 
technoleg uchel ar gost sy’n fforddiadwy 
i’r gwasanaeth iechyd. Am y rheswm hwn, 
caiff peiriannau argraffu 3D yn y Sefydliad 
Gwyddor Bywyd eu defnyddio i’w cynhyrchu, 
gan ostwng y gost yn effeithiol. Disgwylir 
i dreialon ar gyfer y rhwymynnau fod ar y 
gweill o fewn y flwyddyn nesaf.

Mae gwyddonwyr yn Sefydliad Gwyddor 
Bywyd Prifysgol Abertawe, mewn 
partneriaeth â Chanolfan Arloesedd 
Clwyfau Cymru ac ARCH, yn creu 
rhwymynnau genhedlaeth nesaf sy’n 
caniatáu monitro clwyfau’n fwy trylwyr. 
Mae’r gwaith yn rhan o Fargen Ddinesig Bae 
Abertawe sy’n ceisio creu canolfan prawf 5G 
ar gyfer arloesi digidol.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn datblygu rhwymynnau deallus sy’n 
canfod sut mae clwyfau’n gwella ac yn anfon diweddariadau am gynnydd i ddoctoriaid.

Y dull presennol o fonitro 
clwyf â rhwymyn yw bod 
y claf yn mynd at y doctor 
ar ôl cyfnod penodol o 
amser ar gyfer archwiliad. 
Fodd bynnag, nid yw pawb, 
na phob math o glwyf, 
yn gofyn am yr un faint o 
amser i wella. Hefyd gall 
clwyfau heintio rhwng 
apwyntiadau ac ni fydd hyn 
yn cael ei sylwi hyd nes y 
tynnir y rhwymynnau.

Creu rhwymynnau deallus ar gyfer 
trin clwyfau

“Mewn meddygaeth draddodiadol, efallai 
y bydd clinigwr yn gweld claf ac yna’n rhoi 
presgripsiwn ar gyfer y dull o drin am fis neu 
dri mis. Beth a ddaw yn y dyfodol yw byd lle 
mae’r gallu i amrywio’r driniaeth i’r unigolyn, 
y ffordd o fyw a’r patrwm bywyd. Dyma ddull 
aml-dechnoleg o weithredu, â nanodechnoleg, 
nanoelectroneg, argraffu a gorchudd biocemeg 
i gyd wedi’u cydgysylltu trwy isadeiledd 
5G, gan ganiatáu i ni yfory, ac yn y dyfodol, i 
ddarparu gofal iechyd ar gyfer claf â chlwyfau 
sy’n darparu gwell canlyniadau ac ansawdd 
bywyd gwell.”

Meddai’r Athro Marc Clement
Cadeirydd y Sefydliad  
Gwyddor Bywyd

Mae nanodechnoleg wedi galluogi 
cynhyrchu synwyryddion bach y gellir eu 
rhoi y tu mewn i rwymynnau i synhwyro 
cyflwr clwyf, i ganfod cymhlethdodau 
fel haint a cheulo gwaed. Yna bydd y 
rhwymynnau’n defnyddio technoleg 5G 
amser real i anfon data at y doctor yn 
ddiwifr, sy’n gallu asesu pa mor dda mae’r 
clwyf yn gwella. 

Os bydd y claf yn cadw golwg ar ei iechyd 
ei hun (gan 
gynnwys 

Mae 5G yn golygu ‘pumed genhedlaeth’ 
ac yn cyfeirio at y genhedlaeth nesaf o 
dechnoleg symudol diwifr.
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Gemau cyfrifiadur sy’n ysgogi’r 
ymennydd i helpu clefyd Parkinson
Mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn ymchwilio i fanteision posibl gemau 
cyfrifiadur sy’n ysgogi’r ymennydd i drin clefyd Parkinson.

lefyd dirywiol y system nerfol yw 
clefyd Parkinson y mae cyhyrau 
anhyblyg, cryndod, cydbwysedd 
gwael a symudiad araf yn ei 
nodweddu. Mae’n gyflwr sy’n gallu 
effeithio ar bob agwedd ar fywyd 
unigolyn, gan gymryd rheolaeth 
dros eu corff i ffwrdd yn raddol a 
lleihau annibyniaeth.

Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr a Chanolfan Walton yn 
Lerpwl, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Bangor yn astudio effeithiau gemau 
rhesymu gofodol â sgrin cyffwrdd ar yr ardal 
o’r ymennydd sy’n rheoli symudiad. Mae’r 
gemau yn golygu’r ymennydd yn cyfrifo 
dimensiynau gwrthrych yn gyflym o wahanol 
gyfeiriadau a’i aildrefnu i ffitio i mewn i’r 
lle a ddarparwyd. Trwy gael cleifion clefyd 
Parkinson i gyflawni’r tasgau cyfrifiadurol 
syml hyn, mae’r arbenigwyr niwrolegol 
yn ceisio ysgogi rhannau penodol o’r 
ymennydd y mae’r clefyd yn effeithio arnynt, 
a allai wedyn arwain at well gweithrediad 
echddygol. 

Gwnaeth astudiaeth gychwynnol gofnodi 
gallu i symud 16 o gleifion â chlefyd 
Parkinson cyn chwarae’r gemau â sgrin 

Proffil

Cynnyrch 
Ymchwil gemau cyfrifiadurol
Cymwysiadau 
Triniaeth bosibl ar gyfer clefyd  
Parkinson
Cysylltwch â
Yr Athro E. Charles Leek
Ysgol Seicoleg
Adeilad Brigantia
Prifysgol Bangor
Bangor LL57 2AS
Ff: 01248 382211
E: e.c.leek@bangor.ac.uk
G: www.bangor.ac.uk
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gyffwrdd ac yna ailasesu eu gweithrediad 
echddygol wedyn i nodi unrhyw welliant. 
Darganfuwyd bod y 16 gwirfoddolwr yn gallu 
symud yn gynt a dechrau symud yn haws yn 
dilyn cyfnod o ysgogi gwybyddol ar y gemau 
cyfrifiadur. Bellach bydd ail astudiaeth o 
60 o bobl yn archwilio’r manteision posibl 
mewn mwy o fanylder. Caiff ymatebion eu 
cofnodi dros gyfnod hwy o amser i bennu a 
yw’r dull o weithredu’n parhau i gynhyrchu 
budd clinigol. Os bydd hyn yn cynhyrchu 
canlyniadau addawol ymhellach, yna 
byddai’r cam nesaf yn golygu profi cannoedd 
o bobl ar draws nifer o safleoedd.

Mae llawer o bobl â chlefyd Parkinson 
eisoes yn ymarfer therapïau nad ydynt 
yn gyffuriau, fel ffisiotherapi rheolaidd, 
ymarferion lleferydd a thechnegau ymlacio, 
er mwyn gwella symudiad a lleddfu cyhyrau 
anystwyth. Gall y therapïau hyn leddfu 
symptomau nad yw’r defnydd o feddyginiaeth 
yn eu gwella ac maent yn fuddiol i’w lles 
corfforol ac emosiynol. Mae’r elusen 
genedlaethol Parkinson’s UK wedi dweud ei 
bod yn awyddus i weld canlyniadau ymchwil 
Prifysgol Bangor a darganfod beth yw’r 
posibiliadau wrth ddefnyddio technolegau 
sy’n dod i’r amlwg, fel hyfforddi’r ymennydd, i 
wella symptomau’r cyflwr. 

“Un o’r agweddau cyffrous ar yr ymchwil yw 
bod y dull o weithredu mor syml ac yn gallu 
bod ar gael ar unrhyw ddyfais gyfrifiadurol bod 
yn ffôn, llechen neu gyfrifiadur. Mae’n ymyriad 
nad yw’n ffarmacolegol o gwbl. Ar hyn o bryd, ar 
gyfer y rhan fwyaf o unigolion, mae trin clefyd 
Parkinson yn golygu therapi cyffuriau, sy’n dod 
â sgil-effeithiau. Ein gobaith yw y gallai hyn 
fod yn rhywbeth sy’n gallu ategu ymyrraeth 
wedi’i seilio ar gyffuriau a gwella canlyniadau 
triniaeth, ac ansawdd bywyd, pobl sydd â chlefyd 
Parkinson. Mae’r syniad y gallai amrywiaeth o 
dasgau sylfaenol sicrhau manteision clinigol yn 
gyffrous. Os bydd yn llwyddiannus, efallai y bydd 
yn bosibl defnyddio’r dull hwn o weithredu yn 
achos cyflyrau eraill sy’n cynnwys camweithredu 
echddygol fel strôc a chlefydau dirywiol eraill.”

Yr Athro Charles Leek  
Ysgol Seicoleg  
Prifysgol Bangor
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Creu grid pŵer mwy hyblyg ar gyfer 
cynhyrchu ynni glanach
Mae technoleg newydd sy’n cyfyngu namau cerrynt yn galluogi gwres a phŵer 
cyfunedig ar gyfer dinasoedd deallus.

gefnogi mentrau byd-eang fel 
Cytundeb Paris, mae’r mwyafrif 
llethol o wledydd yn symud tuag 
at ddatgarboneiddio ynni. Fodd 
bynnag maent yn wynebu’r her 
o gysylltu cynhyrchu glanach, 
is mewn carbon, ag isadeiledd 
trydanol a grëwyd mwy na 100 
mlynedd yn ôl ac nid yw wedi bod 
yn angenrheidiol ymgymryd â 
newidiadau sylweddol hyd yn hyn.

I

Mae grid pŵer y Deyrnas Unedig yn syml 
ac yn rhesymegol, yn bwydo trydan y mae 
gorsafoedd pŵer mawr yn ei gynhyrchu i 
system trawsyrru asgwrn cefn foltedd uchel (y 
Grid Cenedlaethol), ac yna’n ei ddosbarthu ar 
folteddau is (gan Weithredwyr y Rhwydwaith 
Dosbarthu) i ranbarthau daearyddol sy’n 
cyflenwi diwydiant a defnyddwyr. Er mwyn 
ateb gofynion newydd a gwneud y system 
ynni’n ‘fwy gwyrdd’, mae angen math 
gwahanol o grid – un â’r gallu i ymgorffori 
ffynonellau pŵer a ddosbarthwyd ar wahanol 
bwyntiau yn y rhwydwaith.

Mae Gwres a Phŵer Cyfunedig yn un 
enghraifft o ddull cynhyrchu trydan sy’n 
newid y gêm. Yn hytrach na chael boeleri nwy 
unigol mewn cartrefi, caiff gwres gwastraff o 
waith pŵer ei ddefnyddio i bibellu dŵr poeth 
i mewn i adeilad er mwyn gwresogi gofod a 
dŵr poeth. Mae dulliau newydd fel hyn yn fwy 
amgylcheddol gyfeillgar ac yn fwy effeithlon 
o ran ynni na’r dulliau traddodiadol, ond 
gallant fod yn anodd eu gweithredu. Mae 
hyn oherwydd bod cyfyngiadau rhwydwaith 
trydanol, fel lefelau nam, yn gallu gweithredu 
fel rhwystr i gysylltiad ffynonellau ynni 
gwasgaredig, felly mae FaultCurrent Cyf wedi 
datblygu technoleg i helpu i ymestyn gallu’r 
grid presennol.

Mewn system pŵer, nam cerrynt yw unrhyw 
gerrynt trydan annormal. Gall methiant 
i reoli namau cerrynt arwain at ddifrod 
trychinebus ar gyfer cydrannau’r grid 
fel trawsnewidyddion. Yn wreiddiol 
gwnaeth peirianwyr gynllunio’r 
grid pŵer i gynnwys rhywfaint o 
lwfans ar gyfer namau cerrynt 
ychwanegol, ond gallai’r ‘byffer’ 
hwn fod yn fach, yn enwedig mewn 
dinasoedd. Yn anaml mae’n bosibl 
cysylltu cynhyrchu carbon is newydd 
heb uwchraddio’r rhwydwaith yn 
sylweddol, sy’n gostus ac yn cymryd 
llawer o amser ac yn rhoi’r rhwydwaith 
mewn perygl wrth i waith gael ei gwblhau.

Sefydlwyd FaultCurrent Cyf fel busnes 
allgynhyrchu o ymchwil arloesol yr 
ymgymerwyd ag ef yng Nghanolfan Magneteg 
Wolfson Prifysgol Caerdydd. Gall technoleg 
unigryw’r cwmni sy’n cyfyngu namau cerrynt, 
pan fydd wedi’i gysylltu â’r grid pŵer, greu 
byffer lefel nam ychwanegol hyd at 40% gan 
ganiatáu cynhyrchu carbon is i gael ei gysylltu 
ag ychydig iawn o ymdrech neu risg. 

Mae cyfyngwyr namau cerrynt eraill wedi cael 
eu datblygu a’u treialu dros y deng mlynedd 
diwethaf, mae egwyddorion magneteg wrth 
graidd y dechnoleg newydd. Fodd bynnag, 
yn hytrach na defnyddio dulliau cymhleth i 
greu meysydd magnetig tra-dargludol neu 
dechnegau magnetig â phŵer trydanol â 
gogwydd DC, maent wedi canfod ffordd o 
ddefnyddio magnetau fferrit syml, cost isel 
i greu system unigryw â gofynion cynnal a 
chadw isel. 

Caiff nifer fawr o fagnetau fferrit wedi’u 
gwefru’n barhaol eu trefnu o amgylch 
oddeutu 24 o goiliau unigol ar goesau dur. 
O dan amodau arferol, mae’r magnetau 
wedi’u gwefru yn trwytho’r coesau dur, gan 
gyfrannu ymwrthedd isel at y rhwydwaith 

pan fydd cerrynt ‘mewn gwasanaeth’ yn 
llifo. Os bydd lefel nam annormal yn llifo am 
eiliad, caiff y dur ei orfodi allan o drwythiad 
a bydd ar unwaith yn troi’r ddyfais i gyflwr 
ymwrthedd uwch. Mae hyn yn caniatáu amser 
i isadeiledd presennol y system pŵer ymateb 
ac ynysu’r nam. Unwaith y caiff nam ei glirio, 
bydd y coesau dur trydanol yn dychwelyd i 
gael eu trwytho a bydd y ddyfais yn ailosod 
ei gyflwr yn gyflym i ymwrthedd isel, yn 
barod i amddiffyn y rhwydwaith eto. Nid yw’r 
dechnoleg angen unrhyw ffynonellau pŵer 
ategol, oeri arbenigol neu ddulliau rheoli. 

Mae prototeip llawn wedi’i brofi yn labordai 
KEMA yn yr Iseldiroedd, a bellach mae proses 
o beirianneg cynhyrchu yn cael ei chynnal 
cyn profion maes ar system pŵer byw. Mae 
FaultCurrent Cyf wedi llofnodi cytundeb 
gweithgynhyrchu ag Eriez Magnetics 
yn Ne Cymru, ac mae rhiant-gwmni’r 
gweithgynhyrchydd yn yr Unol Daleithiau wedi 
cymryd soddgyfran. Eu hamcan yw gallu cludo 
unedau masnachol ar long erbyn diwedd 
2018.
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“Trwy ymestyn gallu rhwydweithiau pŵer 
presennol i gludo namau, mae ein technoleg 
arloesol yn helpu i fynd i’r afael â her fyd-eang 
rheoli lefelau namau, ac wrth wneud hynny, 
yn galluogi grid mwy hyblyg sy’n gallu ymdrin 
yn hawdd â chynhyrchu ynni carbon is a 
ddosbarthwyd.”

Martin Ansell
Cadeirydd a Prif Weithredwr 
Fault Current Cyf

Creu grid pŵer mwy hyblyg ar gyfer 
cynhyrchu ynni glanach
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Cynnyrch 
Ymestyn capasiti’r grid pwer presennol
Cymwysiadau 
Ymestyn capasiti’r grid pŵer presennol
Cysylltwch â
Martin Ansell
FaultCurrent Cyf
The Maltings
Stryd Dwyrain Tyndall
Bae Caerdydd CF24 5EZ
Ff: 07592 348272
E: martinansell@faultcurrentltd.com
G: www.faultcurrentltd.com
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“Yn yr 20 mlynedd nesaf byddwn yn gweld chwyldro 
yn ein systemau ynni wrth i ni symud oddi wrth 
danwydd ffosil at gyflenwad ynni di-garbon. Trwy 
ddefnyddio monitro ynni, offer modelu ac asesu 
gallwn ddilyn dull gwybodus o ymdrin â gweithio 
allan beth yw’r mesurau arbed ynni gorau i’w 
defnyddio. Yna gallwn ddefnyddio data monitro 
parhaus i sicrhau bod atebion yn bodloni eu 
perfformiad disgwyliedig dros gyfnod o amser.”

Glyn Hudson 
Cyd-sylfaenydd 
OpenEnergyMonitor

Proffil

Cynnyrch 
Uned monitro ynni 
Cymwysiadau 
Monitro’r defnydd o ynni yn y cartref
Cysylltwch â
OpenEnergyMonitor
InTec F9
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor LL57 4FG
Ff: 01248 672607
E: info@openenergymonitor.zendesk.com
G: www.openenergymonitor.org

Proffil

Uned ar sail Raspberry Pi yw’r emonPi 
sy’n cysylltu â’r we, ac mae’n monitro 
ynni trwy synwyryddion CT clipiadwy, 
synwyryddion foltedd AC a chyfrif pŵls 
optegol. Gan ddefnyddio’r offeryn, mae’n 
bosibl mewngofnodi a gweld defnydd ynni ar 
gyfrifiadur neu ddyfais symudol ac felly cadw 
llygad arno hyd yn oed pan fyddwch allan o’r 
tŷ. Yn ogystal â dangos gwybodaeth fyw, amser 
real, dengys yr ap data hanesyddol fel y gall 
pobl fonitro eu defnydd dros gyfnod o amser a 
nodi unrhyw dueddiadau. Mae offer delweddu 
yn trosi’r data yn graffiau hawdd eu gweld. 
Gan gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth Sefydliad 
Raspberry Pi, caiff y emonPi ei weithgynhyrchu 
a’i gydosod yn llwyr yng Nghymru.

Ar wahân i fonitro defnydd o ynni, mae’r uned 
hefyd yn gallu monitro cynhyrchu ynni. Er 
enghraifft, gall cartrefi â phaneli solar weld 
faint o ynni maent yn ei gynhyrchu mewn 
amser real ac adolygu cynhyrchu hanesyddol. 
Gallant hefyd benderfynu pa ganran o’r trydan 
maent wedi’i defnyddio ar ddiwrnod penodol 
sydd wedi dod o’u paneli solar. Mae’r cwmni o 
Gymru ar hyn o bryd yn gweithio â John Cantor 
Heat Pumps Cyf er mwyn sicrhau bod y system 
yn gallu monitro pympiau gwres. Byddai hyn 
yn helpu i resymoli gweithrediad pwmp gwres, 

el arfer ni fydd pobl yn cymryd rhan weithredol yn eu system ynni, yn syml 
yn cael eu hynni oddi wrth gorfforaeth anferth ac yn derbyn bil ar ddiwedd y 
mis neu’r chwarter. Mae offer OpenEnergyMonitor yn galluogi defnyddwyr i 
ddod yn fwy ymwybodol o’u defnydd o ynni, a chadw llygad arno.F

Uned monitro ynni ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy 

Mae cwmni o Fangor wedi datblygu offer monitro ynni 
ffynhonnell agored i helpu pobl i gael gwell ddealltwriaeth o’u 
defnydd o ynni a mynd i’r afael â her ynni cynaliadwy.

gwella eu perfformiad trwy wneud diagnosis 
o unrhyw broblemau yn gynnar ac yn galluogi 
gwell dealltwriaeth o sut y gall datrysiad 
gwresogi di-garbon allweddol weithio.

Mae’r cwmni yn cymryd rhan ym mhrosiect 
ynni Cyd Ynni - Ynni Lleol, lle mae 100 o 
aelwydydd ym Methesda, Gogledd Cymru, wedi 
dod at ei gilydd i brynu’r pŵer y mae eu gwaith 
pŵer trydan dŵr lleol yn ei gynhyrchu am 
hanner y pris arferol. Fel rhan o’r prosiect hwn, 
y cyntaf yn y DU, mae’r cwmni meddalwedd 
wedi datblygu platfform sy’n caniatáu i bobl 
i weld faint o ynni maent yn ei ddefnyddio 
fel unigolion ac fel cymuned, a hefyd gweld 
pryd fydd y gwaith pŵer trydan dŵr lleol yn 
rhedeg. Mae hyn yn galluogi iddynt wneud 
penderfyniadau fel defnyddio’r peiriant golchi 
llestri neu’r peiriant golchi dillad pan mae hi 
wedi bod yn bwrw glaw ac felly mae’r gwaith 
pŵer trydan dŵr yn cynhyrchu pŵer.

Mae OpenEnergyMonitor hefyd wedi adeiladu 
adnodd dysgu ar-lein i helpu pobl eraill sydd 
eisiau adeiladu eu monitor ynni eu hunain a 
deall darlun mwy ynni cynaliadwy. Trwy fforwm 
ar-lein, maent wedi tyfu cymuned weithredol o 
ddefnyddwyr, selogion a datblygwyr, pob un yn 
cydweithio i wella’r platfform.  
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Cynnyrch 
Deunyddiau ar gyfer paent rhag  
tyfiant a dyfrglosio 
Cymwysiadau 
Disodli deunyddiau mwy  
peryglus, drutach
Cysylltwch â
Dr Shirin Alexander
Coleg Peirianneg
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
Abertawe SA1 8EN
Ff: 01792 606230
E: s.alexander@swansea.ac.uk
G: www.swansea.ac.uk

Proffil

Caiff deunyddiau hydroffilig a hydroffobig 
eu diffinio gan yr ongl rhwng ymyl y diferyn 
dŵr a’r arwyneb oddi tano, sy’n cael ei galw’n 
ongl gyswllt. Os bydd y diferyn yn lledaenu, 
mae’n rhaid i’r ongl gyswllt fod yn llai na 90 
gradd ac mae’r arwyneb yn hydroffilig. Os yw’r 
diferyn yn ffurfio sffêr sydd prin yn cyffwrdd 
â’r arwyneb, mae’n rhaid i’r ongl gyswllt fod 
yn fwy na 90 gradd ac mae’r arwyneb yn 
hydroffobig neu’n gwrthyrru dŵr. 

Mae galw am y gallu i addasu pa mor 
hydroffilig a hydroffobig y mae arwynebau. 
Mae hyn oherwydd yr amrywiaeth eang o 
ddefnyddiau posibl, o baent rhag tyfiant 
a gwrth-niwlen ag arwynebau hydroffilig 
i ddyfrglosio a gwrth-rewi ag arwynebau 
hydroffobig. Ynni arwyneb a strwythur 
arwyneb yw’r prif baramedrau sy’n hanfodol 
ar gyfer dylunio a saernïo arwynebau â gallu 
cyweiriadwy i ddenu neu waredu. Ar hyn o 
bryd, caiff arwynebau hydroffilig a hydroffobig 

ae deunyddiau sy’n denu dŵr, fel arwynebau y mae’n ymledu’n gyson ar 
eu traws, yn cael eu galw’n hydroffilig. Ar y llaw arall mae’r rheiny sy’n 
gwaredu dŵr, gan achosi defnynnau i ffurfio, yn cael eu galw’n hydroffobig. M

Deunyddiau newydd wedi’u datblygu 
ar gyfer paent rhag tyfiant a dyfrglosio 
Mae gwyddonwyr o’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni ym Mhrifysgol Abertawe yn 
creu deunyddiau newydd ‘mwy gwyrdd’ ar gyfer paent rhag tyfiant a dyfrglosio.

eu sicrhau trwy ddefnyddio amrywiaeth 
o ddulliau cemegol a ffisegol i gyflawni 
arwynebau garw â’r ynni arwyneb a ddymunir. 
Mae’r rhain yn cynnwys triniaeth plasma a 
dulliau electrocemegol.

Bellach mae gwyddonwyr Prifysgol Abertawe 
wedi arddangos y gellir sicrhau arwynebau 
hydroffobig gan ddefnyddio cadwynau 
hydrocarbon â chadwynau cymharol fyr, â 
llawer o ganghennau. Mae gan hyn y potensial 
i fod yn ddewis amgen mwy diogel, mwy 
gwyrdd, ar gyfer fflworocarbonau peryglus, 
drutach, sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin 
ar gyfer dyfrglosio a phaent rhag tyfiant. O 
ganlyniad, gellir cael gwared ar ganlyniadau 
amgylcheddol a masnachol annymunol 
defnyddio fflworocarbonau.

Gellir defnyddio’r deunyddiau newydd ag 
arwynebau trwy orchuddio â chwistrellu neu 
droelli, gan ddarparu gwead i’r arwyneb yn 

ogystal â swyddogaeth gemegol sy’n gallu 
newid yr arwyneb o hydroffilig i hydroffobig 
ar sail y dewis o ymarferoldeb wedi’i deilwra. 
Gallant hefyd leihau tensiwn rhyngwynebol 
emylsiynau olew-dŵr trwy ymddwyn fel 
cyfryngau gweithredol arwyneb. Mae 
deall emylsiynau olew-dŵr yn hanfodol 
mewn technegau adfer olew gwell sy’n 
cael eu defnyddio wrth gynhyrchu olew 
o ffynhonnau y manteisiwyd arnynt am 
gyfnodau hir. 

Bellach mae’r tîm yn gweithio i wella 
gwydnwch y deunydd ar amrywiaeth o 
swbstradau ac yn edrych ar ddefnydd ar 
raddfa fawr ag arwynebau.

Paent rhag tyfiant = yn atal mater 
dieisiau rhag cronni ar arwynebau 
gwlyb fel gwaelod cwch
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“Mae datblygiad archifau morol hollol ddyddiedig 
fel cofnod Gogledd Gwlad yr Iâ yn darparu 
gwybodaeth amhrisiadwy ar gyfer datblygu ein 
dealltwriaeth o ran sut mae’r system yr hinsawdd 
yn gweithredu yn naturiol. Mae’n dangos bod y 
newidiadau rydym wedi’u gweld dros yr 20fed 
ganrif yn rhai nas gwelwyd o’r blaen o’u cymharu 
ag amrywioldeb dros yr holl fileniwm diwethaf. 
Gyda’r wybodaeth hon byddwn yn gallu cael 
gwell ddealltwriaeth a rhagweld y newidiadau 
tebygol yn y dyfodol yn y system hinsawdd mewn 
ymateb i’r dylanwad dynol cynyddol.”

Dr David Reynolds
Prif awdur yr astudiaeth

Yr anifeiliaid sy’n byw hwyaf yn 
datgelu cyfrinachau cefnfor
Mae astudiaeth o’r anifail sy’n byw hiraf ar y ddaear, y gragen forwyn fwyaf, wedi darparu 
gwybodaeth fewnol ddigynsail i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd am newid yn yr 
hinsawdd a hanes y cefnforoedd. 

ae’r gragen forwyn fwyaf 
(quahog clam), sydd hefyd 
yn cael ei alw’n gragen galed 
neu gragen gawl, yn folwsg 
bwytadwy sy’n frodorol i 
foroedd ysgafell gyfandirol 
Gogledd America ac Ewrop. 
Mae’n gallu byw am dros 500 
mlynedd ac mae’r cylchoedd 
tyfiant yn ei gragen yn 
galluogi dadansoddiad o sut 
mae’r moroedd wedi newid 
dros amser.

M

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear 
a’r Môr Prifysgol Caerdydd, gan weithio 
mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, 
wedi dadansoddi 21 cragen fyw ac wedi’u 
ffosileiddio o Ysgafell Gogledd Gwlad yr Iâ, 263 
troedfedd yn ddwfn yn y môr. Penderfynwyd 
ar oedran y cregyn trwy ddyddio radiocarbon a 
thrwy gyfrif y cylchoedd tyfiant blynyddol ar eu 
cregyn. Mesurwyd cydrannau cemegol y cregyn 
o’r enw isotopau, yn enwedig isotopau ocsigen, 
yna cawsant eu mesur i archwilio newidiadau 
mewn tymheredd a halltedd y cefnfor o 953 AD 
hyd y flwyddyn 2000.

Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, llwyddodd 
y tîm ymchwil i roi hanes Cefnfor Gogleddol 
yr Iwerydd at ei gilydd yn fwy manwl nag 
erioed o’r blaen. Trwy gymharu’r canfyddiadau 
newydd â chofnodion sydd eisoes yn bodoli 
o amrywioldeb haul, echdoriadau folcanig a 
thymereddau aer atmosfferig, roeddent hefyd 
yn gallu llunio darlun mwy ac ymchwilio i’r 
cysylltiadau rhyngddynt.

Dengys canlyniadau’r astudiaeth, cyn y cyfnod 
diwydiannol (cyn AD 1800), bod newidiadau 
naturiol yng Nghefnfor Gogleddol yr Iwerydd 
yn cyfryngu ymateb yr awyrgylch i amrywiadau 
mewn gweithgarwch yr haul a ffrwydradau 
folcanig, a oedd yna’n effeithio ar y tywydd. Ar 
y llaw arall, yn ystod y cyfnod diwydiannol (ar 
ôl AD 1800), mae newidiadau yng Nghefnfor 
Gogleddol yr Iwerydd wedi bod yn digwydd ar 
yr un pryd â newidiadau yn yr atmosffer, neu ar 
ei hôl hi, yn hytrach na digwydd ymlaen llaw. 
Yn ôl yr arbenigwyr, mae’r newid nodedig hwn 
yn y berthynas rhwng y cefnfor ac atmosffer y 
Ddaear yn debygol oherwydd y symiau mawr 
o nwyon tŷ gwydr y mae bodau dynol wedi’u 
hallyrru ers y chwyldro diwydiannol.

Hyd yn hyn, mae ymchwil i hanes y cefnforoedd 
wedi bod yn gallu cwmpasu’r 100 mlynedd 
diwethaf yn unig yn fwy neu lai, gan ddefnyddio 
arsylwadau uniongyrchol. Mae ailymgorffiadau 
gan ddefnyddio creiddiau gwaddod morol 
wedi caniatáu i ymchwilwyr fynd ymhellach 
i’r gorffennol, ond ag ansicrwydd sylweddol 
o ran oedran. Mae gan ymchwil sy’n cynnwys 

cregyn morwyn mwyaf, fel astudiaeth 
Prifysgol Caerdydd, y potensial i weddnewid 
y maes a galluogi archwilio mwy manwl o’r 
rôl y mae’r cefnforoedd yn ei chwarae yn 
y system hinsawdd ehangach. Gall helpu 
arbenigwyr i ddatblygu gwell ddealltwriaeth 
o’r mecanweithiau sy’n gyrru’r hinsawdd ac 
felly adeiladu rhagfynegiadau mwy cadarn ar 
gyfer y dyfodol.
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