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Cynnwys a Golygyddol
"Mae arloesi yn gwahaniaethu rhwng arweinydd
a dilynwr."
Steve Jobs

Trwy wyddoniaeth, ymchwil a pheirianneg arloesol, mae Cymru
wedi datblygu technolegau sy'n arwain y byd.

Meddygaeth

Mae gwyddonwyr Cymru yn gweithio i greu dyfodol gwell a mwy cynaliadwy ag
ymchwil i atal colli nwyon tŷ gwydr o fangrofau wedi'u difrodi (tudalen 18) a chael
gwared ar docsinau niweidiol â hadau datys (tudalen 20). Tîm o Gymru oedd y cyntaf i
astudio ar y ddaear sut y mae newid yn yr hinsawdd wedi effeithio ar silff iâ Larsen C
yn Antarctica (tudalennau 6-7).
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Amaethyddiaeth

Mae'r diwydiant dur yn cyfrannu'n sylweddol at economi Cymru ac mae hefyd yn rhan
allweddol o'r dirwedd arloesi. Mae'r Ystafell Ddosbarth Actif yn dangos sut mae
adeilad sy'n cynnwys llawer o ddur yn helpu i leihau allyriadau carbon trwy gynhyrchu
ei ynni ei hun (tudalen 4) ac mae Prifysgol Abertawe wedi datblygu gorchudd
ecogyfeillgar newydd i atal cyrydu mewn dur (tudalen 10).

Bwyd

Mae peirianwyr Cymru hefyd yn datblygu ap i fynd i'r afael â'r epidemig gwastraff
bwyd byd-eang (tudalen 14) a dyfais amaethyddol i annog tyfu planhigion yn
hydroponig, sy'n ddewis amgen mwy effeithlon ac ecogyfeillgar i ffermio pridd
traddodiadol (tudalennau 12-13).

Technoleg Gwybodaeth

Yn ogystal â'r datblygiadau amgylcheddol newydd hyn, mae'r rhifyn hwn yn cwmpasu
twf a datblygiadau newydd yn y sector ffotoneg Gogledd Cymru (tudalen 11) a
diwydiant y gofod (tudalen 8).
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Atal colli carbon sy'n newid yr hinsawdd o fangrofau
Dileu tocsinau amgylcheddol â hadau dêts

Amgylchedd

Derbyn copïau am ddim o Advances Wales
Cyfnodolyn ansawdd uchel, chwarterol, 'trosglwyddo technoleg' yw Advances Wales y
mae Llywodraeth Cymru yn ei gynhyrchu i arddangos datblygiadau newydd o ran
gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg o Gymru. Yn ymroddedig i sylwebaeth ac
adroddiadau cryno, mae'n darparu trosolwg eang ar faes ymchwil a datblygiad technoleg
yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae Advances yn codi proffil y technolegau ac arbenigedd
sydd ar gael o Gymru er mwyn hwyluso perthnasau cydweithredol rhwng sefydliadau ac
unigolion sydd â diddordeb mewn arloesedd a thechnolegau newydd.
Bwrdd Golygyddol: Lucas Brown, Claire Harvey, Simon Cooper, Gareth Browning,
Marcia Jones, Clive Thomas, Richard Johnston, Jon Merrey.
I gael gwybodaeth am sut i gyfrannu, cysylltwch â'r golygydd, Sophie Davies
ffôn +44 (0)29 2047 3456, e-bost advances@teamworksdesign.com. Mae Advances
Wales yn cael ei ddylunio a'i gynhyrchu ar ran Llywodraeth Cymru gan Teamworks
Design, Llawr Cyntaf, The Bonded Warehouse, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4HF.
Nid yw'r safbwyntiau a fynegwyd yn y cylchgrawn hwn o reidrwydd yn safbwyntiau
Llywodraeth Cymru na'i gweithwyr. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am unrhyw
ffynonellau trydydd parti a ddyfynnwyd fel gwefannau neu adroddiadau. ISSN
0968-7920. Argraffwyd yng Nghymru gan ‘Harlequin Printing and Packaging’,
Pont-y-clun. Hawlfraint y Goron.

Ymhlith y technolegau eraill sydd wedi'u cynnwys mae system sy'n canfod
gollyngiadau mewn rhwydwaith pibellau dŵr (tudalen 15) ac offeryn sy'n tyrchu'r
rhyngrwyd am ddata gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (tudalen 17).
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

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

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
Gallwch gael gwybodaeth am swyddfeydd rhyngwladol Llywodraeth Cymru trwy
ffonio +44 (0)3000 6 03000 o'r DU neu ar-lein yn www.expertisewales.com/advances
Mae Advances Wales ar gael ar-lein hefyd yn: www.wales.com/advances

Mae Advances Wales yn cyhoeddi newyddion ac erthyglau yn y meysydd canlynol
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Gallai’r ateb i argyfwng siocled fod gan fango gwyllt
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor
wedi nodi menyn mango gwyllt fel
dewis amgen newydd, o ansawdd uchel,
i fenyn coco.
Menyn coco (menyn pur a echdynnwyd o’r ffa
coco) yw’r unig fraster naturiol sydd ar gael yn
fasnachol sy’n llawn asidau brasterog dirlawn a
mono-annirlawn. Mae galw uchel amdano gan
ddiwydiannau bwyd, fferyllol a chosmetig ac mae’n
gwasanaethu fel cynhwysyn arbennig o hanfodol
wrth gynhyrchu siocled.
Rhagwelir y bydd galw am goco yn codi gan 30%
erbyn 2020, ac eto mae cynhyrchiant byd-eang
coco yn dirywio oherwydd cyfuniad o ffactorau.
Mae’r rhain yn cynnwys methiant cnydau, clefyd
a phlanhigfeydd sy’n heneiddio, gan arwain at
amrywiadau mewn pris a diffyg cyflenwad.
Mae’r diwydiant yn chwilio am ddewis amgen hyfyw
i fenyn coco ac efallai bod ymchwilwyr Prifysgol
Bangor wedi dod o hyd iddo. Mae mango gwyllt yn
rhywogaeth ffrwyth nas defnyddir ddigon o ddeddwyrain Asia nid yw’n cael ei ffermio mewn unrhyw
ffordd ffurfiol. Bellach mae astudiaethau wedi
dangos bod gan fenyn mango gwyllt, wedi’i wneud
o gerrig y ffrwyth, broffil tebyg iawn yn gemegol,
ffisegol a thermol i fenyn coco yn ogystal â sawl
rhinwedd gwell.

Er enghraifft mae gan fenyn mango gwyllt gynnwys
triglyserid solet uwch, sy’n golygu y gellir ei
ddefnyddio i wella menyn coco meddal a gwneud
siocled caled â mwy o ymwrthedd i dymheredd.
Mae hefyd yn cynnwys mwy o leithder na menyn
coco a cheir tystiolaeth gynyddol bod menyn mwy
llaith yn cynhyrchu siocled braster isel.
Mae mango gwyllt o dan fygythiad yn ei hinsawdd
frodorol ym Mangladesh oherwydd colli cynefin a
datgoedwigo, ond mae diffyg ymchwil i mewn i’w
werth yn golygu ni wnaethpwyd unrhyw ymdrech
o ran cadwraeth. Y gobaith yw y bydd yr ymchwil
newydd hwn yn argyhoeddi’r diwydiant bwyd bod y
mango gwyllt yn werth ei achub.

“Mae mango gwyllt yn un o’r rhywogaethau
‘Sinderela’ fel y’u gelwir, oherwydd bod ei wir
botensial heb ei wireddu. Gallai’r nodi gwerth
ychwanegol, fel rydym wedi’i ddangos yn yr
astudiaeth hon, ei drawsnewid o ddinodedd i
gynhyrchu prif ffrwd.”
Sayma Akhter
Ymchwilydd PhD, Prifysgol Bangor

www.bangor.ac.uk

Arbed tanwydd a CO2 wrth ddosbarthu bwyd
Gyda thechnoleg Perpetual V2G yn ei lle, gall y
gyrrwr ddiffodd yr injan cyn gynted ag y bydd y
cerbyd yn llonydd a bydd y system batri yn dechrau
ar unwaith i bweru’r rheweiddio ar y cerbyd. Mae
hyn yn golygu bod bwyd yn parhau i gael ei oeri a’i
rewi i fodloni gofynion y cwsmer.

Mae Perpetual V2G Systems yn helpu
archfarchnadoedd Sainsbury’s i
ostwng allyriadau CO2 o’r gwasanaeth
clicio a chasglu â system lleihau
carbon a thanwydd arloesol.
Ar hyn o bryd mae Cyflenwad Pŵer Lithiwm y cwmni
o Lanbedr Pont Steffan, a ymddangosodd yn Rhifyn
74 Advances, yn torri cannoedd o filoedd o bunnoedd
mewn costau tanwydd a thros filiwn cilogram o CO2

mewn Cerbydau Dosbarthu i’r Cartref
Ar-lein Sainsbury’s.
Yn aml mae gyrwyr cerbydau dosbarthu bwyd
yn cadw eu hinjans yn rhedeg pan na fyddant yn
symud, er mwyn i’r rheweiddio barhau a pheidio ag
amharu ar y bwyd. Fodd bynnag, fel arfer
bydd rhedeg fan segur yn llosgi dau litr o ddisel yr
awr ac yn allyrru oddeutu pedair tunnell o CO2
bob blwyddyn.

Mae’r system syml, nad yw’n ymwthiol, yn harneisio
egni trydanol a fyddai’n cael ei golli fel arall o
eiliadur safonol y cerbyd ac yn ei storio y tu mewn
i fatri ïon lithiwm bach, grymus. Unwaith y bydd y
cerbyd wedi stopio, naill ai i ddosbarthu nwyddau
neu ailgyflenwi ei lwyth, bydd y batri yn caniatáu
i’r uned oeri gael ei phweru am chwe awr ar
dymheredd cyson.
Mae’r system ‘dechrau a stopio’ hon yn darparu
gwell economi tanwydd a gostyngiadau CO2 sy’n
hanfodol i’r diwydiant modurol.

www.perpetualv2g.com
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Cynnau ystafell ddosbarth cadarnhaol o ran ynni
Wedi’i hadeiladu gan Ganolfan
Arloesi a Gwybodaeth Prifysgol
Abertawe, mae’r Ystafell Ddosbarth
‘Actif’ yn cynhyrchu, yn storio ac yn
rhyddhau ei ynni haul ei hun.
Caiff y trydan ei gynhyrchu gan do dur â chelloedd
solar wedi’u hintegreiddio yn y paneli, y mae BIPVco
o Sir y Fflint wedi’i ddarparu. Yn gallu storio 40 kWh
– digon o ynni i bweru’r adeilad am ddau ddiwrnod
o leiaf.

Yn ychwanegol at ei defnydd o ynni solar,
adeiladwyd yr ystafell ddosbarth heb fyrddau plastr
neu goncrit, mae polion sgriw dur wedi’u defnyddio
yn hytrach na sylfeini traddodiadol a cheir ‘wal byw’
o blanhigion – mae hyn i gyd yn lleihau’r ôl troed
carbon. Mae’r tîm yn bwriadu datblygu ap a fydd yn
galluogi athrawon i reoli’r ystafell ddosbarth trwy

ap, gan raglennu nifer y myfyrwyr a fydd yno bob
dydd, fel y bydd yr ystafell ddosbarth ar dymheredd
delfrydol wrth iddynt gyrraedd. Mae’n darparu lle ar
gyfer addysgu a labordy ar gyfer myfyrwyr Prifysgol
Abertawe, yn ogystal â chyfleuster datblygu ar
raddfa adeilad ar gyfer SPECIFIC a’i bartneriaid
mewn diwydiant.

Mae’r adeilad hefyd yn cynhyrchu ynni gwres haul
drwy ei gladin dur trydyllog. Tynnir aer cynnes trwy
dyllau bach yn y dur gan ddefnyddio gwyntyll, felly
yn ystod y gaeaf gellir tynnu aer cynnes i mewn yn
ystod oriau brig i helpu i wresogi’r adeilad. System
wresogi dan y llawr trydan newydd wedi’u phweru
gan yr haul yw’r brif ffynhonnell o wres y tu mewn i’r
ystafell ddosbarth.

YN GRYNO

www.specific.eu.com

Gwaith yn Dechrau ar Barc
Gwyddoniaeth Menai
Penodwyd y cwmni adeiladu Cymreig Willmott Dixon i
adeiladu parc gwyddoniaeth pwrpasol gyntaf Cymru. Bydd
datblygiad Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gwerth
£20 miliwn, sef syniad Prifysgol Bangor, ar gyrion Gaerwen
ar Ynys Môn. Bydd M-SParc yn canolbwyntio ar y sectorau
ynni adnewyddadwy a charbon isel, a’i nod yw dod â
buddion economaidd, gwyddonol a thechnolegol i Ogledd
Cymru. Bydd yn helpu i ddyfnhau partneriaethau ymchwil
gwyddonol a busnesau uwch-dechnoleg yn y rhanbarth, yn
ogystal â chreu pont rhwng cwmnïau arloesol a Phrifysgol
Bangor. Disgwylir i waith adeiladu’r parc gael ei gwblhau
yn 2017/18

Hwb Zip World i economi Cymru
Mae’r cwmni chwaraeon antur tu ôl i wifren sip hiraf Ewrop
wedi denu £121 miliwn i economi Cymru ers agor ei atyniad
cyntaf dair blynedd yn ôl. Mae ymchwil newydd oddi wrth
Dwristiaeth Gogledd Cymru wedi canfod, yn yr amser hwn,
mae Zip World wedi denu miloedd o ymwelwyr newydd i’r
rhanbarth a hefyd wedi creu 218 o swyddi. Ar hyn o bryd
mae ganddo dri safle antur yng Ngogledd Cymru, a bydd
mwy o weithgareddau priodol yn agor y flwyddyn nesaf fel
rhan o fuddsoddiad £5.5 miliwn. Dywedodd Sean Taylor, un
o sylfaenwyr Zip World: “Aethom at Dwristiaeth Gogledd
Cymru i ymgymryd â’r ymchwil oherwydd bod arnom eisiau
mesur yn union faint yr ydym wedi ei gyfrannu at economi
Gogledd Cymru. Mae’r ffigurau’n eithaf rhyfeddol – a llawer
yn fwy na’r hyn roeddem yn ei rhagweld. Bydd yr ymchwil yn
ein galluogi i gynllunio ar gyfer y dyfodol.”
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Gwobr ar gyfer cydweithredu technoleg iechyd
Mae’r prosiect ADEPT cydweithredfa sy’n cynnwys technoleg peirianneg/gwyddonol Renishaw, canolfan
ymgynghori/ymchwil dylunio PDR a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg-wedi ennill
categori Iechyd a Lles yng Ngwobrau Cydweithio i Arloesi cenedlaethol The Engineer. Mae’r prosiect
yn ymwneud â galluogi defnydd eang o argraffu 3D i gynhyrchu mewnblaniadau pwrpasol, penodol
i’r claf genol-wynebol (yr ên a’r wyneb). Roedd yn sefyll allan ymysg enwebeion eraill oherwydd
ei allu i chwyldroi’r ffordd y defnyddir dylunio ac argraffu 3D wrth gynhyrchu mewnblaniadau
pwrpasol gan greu cynnyrch meddalwedd newydd, sy’n cynyddu’r lefel o awtomatiaeth wrth ddylunio
mewnblaniadau.

Buddsoddiad o’r Unol Daleithiau ar gyfer cwmni gwyddorau bywyd
Mae TrakCel o Gaerdydd wedi derbyn buddsoddiad o sawl miliwn doler oddi wrth gwmni ecwiti
preifat o San Francisco, Telegraph Hill Partners, i gefnogi twf gweithgareddau byd-eang a gwella
ei lwyfan technoleg. Mae hyn yn dilyn cyfres o gontractau newydd sylweddol a enillwyd yn yr
Unol Daleithiau ac agor swyddfa newydd TrakCel yn Newport Beach, California. Dywedodd Matt
Mackowski, Cadeirydd Telegraph Hill Partners: “Yn dod â degawdau o arbenigedd mewn technolegau
gwybodaeth a’r gadwyn cyflenwi fferyllol, mae tîm TrakCel wrthi’n cynyddu maint y system rheoli
therapi celloedd mwyaf blaengar yn y maes.”Mae technoleg y cwmni yn cofnodi, olrhain ac yn adrodd
ar bob agwedd ar y gadwyn gyflenwi therapi celloedd o gofrestru cleifion a chasglu celloedd, trwodd
i logisteg, storio, a phrosesu’r celloedd mewn gweithgynhyrchu a’u darparu’n ôl i’r rhoddwr celloedd.

Lansio academi diogelwch seiber
Mae Prifysgol De Cymru wedi lansio prosiect i helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau diogelwch seiber
a datblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch seiber. Dechreuodd myfyrwyr cyntaf cynllun
peilot yr Academi Diogelwch Seiber Genedlaethol, y cyntaf o’i fath yng Nghymru a menter fawr yn y
DU, ym mis Hydref. Erbyn 2019, rhagwelir y bydd angen 4.5 miliwn o bersonél ychwanegol ledled y byd
i ddelio â materion diogelwch seiber a bydd yr academi yn gweithio i gau’r bwlch hwn mewn sgiliau
sy’n ddisgwyliedig. Mae partneriaid yn y diwydiant yn cymryd rhan, fel y gellir nodi heriau newydd yn yr
amgylchedd diogelwch seiber a darparu gwybodaeth i’r maes llafur.
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Darganfod gwell dull catalysis
Mae ymchwil gan wyddonwyr
yn Sefydliad Catalysis Prifysgol
Caerdydd wedi darganfod ffordd
fwy cost-effeithiol ac effeithlon
o gynhyrchu catalydd newydd
addawol.
Ers ei darganfod yn 2004, mae’r ‘deunydd gwyrthiol’
graffen o ddiddordeb i ymchwilwyr ledled y byd
oherwydd ei briodweddau rhyfeddol. Mae hyn wedi
arwain at archwilio deunyddiau sy’n gysylltiedig â
graffen ym maes catalysis, sy’n cynnwys datblygu
deunyddiau i gyflymu adweithiau cemegol â’r nod
hirdymor o wneud cynhyrchion yn rhatach, yn lanach ac
yn fwy effeithlon.
Mae gwyddonwyr bellach wedi canfod ffordd well
o gynhyrchu ocsid graffitig, a ddefnyddir mewn
adweithiau i gynhyrchu epocsid – deunydd a ddefnyddir
yn gyffredin ym maes electroneg, colur, cynhyrchion
fferyllol a mwy.
Yn gyffredin, paratoir ocsidau graffitig gan ddefnyddio
dull Hummers, ond mae ymchwil newydd yn dangos

bod dull llai confensiynol, sef dull Hofmann, mewn
gwirionedd yn arwain at well gatalysis.
Mae’r ymchwil hwn yn rhan o brosiect ehangach
sy’n adeiladu ar lwyddiant ymchwil i gatalysis aur
gan y Sefydliad Catalysis, a ymddangosodd yn rhifyn
73 Advances, ac sy’n ceisio disodli catalyddion aur â
dewisiadau rhatach a mwy cynaliadwy.

Cymeradwyo Campws Arloesi Caerdydd
Mae cam diweddaraf Campws Arloesi Prifysgol Caerdydd gwerth £300m wedi cael ei gymeradwyo gan
gynllunwyr y ddinas. Bydd dau adeilad newydd yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, busnesau, cefnogwyr y sector
cyhoeddus a myfyrwyr i ddatgloi syniadau sy’n sbarduno twf economaidd. Bydd y Campws Arloesi’n cynnig
amrywiaeth o gyfleusterau, gan gynnwys: Athrofa Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, canolfan
ymchwil cymhwyso mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd; Sefydliad Catalysis Caerdydd, â chyfleuster
catalysis modern i gefnogi ymchwil mewn gwyddorau cemegol; SPARK, parc ymchwil gwyddor gymdeithasol
cyntaf y byd lle mae academyddion yn gweithio â’r sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector i ddylunio
a phrofi datrysiadau i broblemau cymdeithasol; a’r Ganolfan Arloesedd, canolfan greadigol ar gyfer busnesau
newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r deorydd arloesi clinigol y Medicentre.

AerFin yn ennill gwobr am dwf cyflym
Yn dilyn twf o dros 1000 y cant rhwng 2013 a 2015, gan gynhyrchu dros £17 miliwn o drosiant ychwanegol,
cafodd AerFin ei enwi fel y busnes sy’n tyfu’n gyflymach yng Nghymru yng Ngwobrau 50 Twf Cyflym 2016. Mae’r
cwmni o Gaerffili yn brydleswr ac yn ddosbarthydd darnau hedfan sifil sy’n arwain y farchnad, sy’n cyflenwi
darnau awyrennau o ansawdd i farchnad fyd-eang awyrennau. Mae’n gwneud hyn trwy ddatrysiadau cadwyn
cyflenwi arloesol, â’r nod o leihau costau gweithredol a chynnal a chadw cwmnïau awyrennau. Gellir priodoli
twf cyflym y cwmni i recriwtio gweithwyr hedfan proffesiynol o ansawdd uchel, lefelau cadw staff rhagorol
a buddsoddiad a chymorth ariannol sylweddol. Ar hyn o bryd mae AerFin yn gwerthu 60 y cant o’i fusnes yn
rhyngwladol ac yn ceisio cyflawni mwy o dwf byd-eang yn y dyfodol.

30 mlynedd o Techniquest
Mae atyniad poblogaidd ym Mae Caerdydd, Techniquest, newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 30. Mae’r ganolfan
darganfod gwyddoniaeth a thechnoleg wedi croesawu pum miliwn o ymwelwyr ers iddi agor ym 1986 ac mae’n
ymgysylltu â miloedd o blant bob blwyddyn o ysgolion ledled Cymru. Ym mlwydd ei ben-blwydd arbennig,
cafodd Techniquest wedi ymweliad gan y gofodwr Tim Peake a sicrhaodd arian oddi wrth Asiantaeth Ofod y DU
i ddatblygu rhaglen i deuluoedd ac ysgolion yn ymwneud â’r gofod. Hefyd yn ddiweddar, cynhaliodd y Ganolfan
barti ar gyfer gwesteion corfforaethol a gwrandawodd ar gyfarwyddwr masnachol Virgin Galactic Stephen
Attenborough a chydweithiodd â’r artist bwyd Nathan Wyburn i lunio portread unigryw o Einstein allan o
Smarties. Mae cynlluniau’r lleoliad ar gyfer y dyfodol yn cynnwys ymestyn yr oriau agor, apelio i gynulleidfa hyd
yn oed ehangach a chael ei llogi ar gyfer mwy o ddigwyddiadau busnes a phreifat.

“Wrth i ni edrych y tu hwnt i aur i ddeunyddiau
eraill, mwy addawol fel y rhai sy’n gysylltiedig
â graffen, mae’r papur hwn yn gam cyntaf
sylweddol ar hyd y llwybr hwnnw.”
Yr Athro Graham Hutchings
Cyfarwyddwr
Sefydliad Catalysis Caerdydd

www.cardiff.ac.uk

Cyfraniad Cymru at amddiffynnwr pen
newydd rygbi
Mae’r cwmni o Gaerdydd, Thread Design, sy’n arbenigo mewn
deunyddiau a thecstilau, wedi bod yn gweithio ar amddiffynnwr
pen arloesol ar gyfer rygbi â’r nod o atal problemau â chyfergyd a
materion meddygol sy’n deillio o wrthdrawiadau. Cysylltodd Contego
Sports â’r ymgynghoriaeth chwaraeon i ddatblygu amddiffynnwr
pen sy’n defnyddio technoleg deunydd haenu sydd newydd ei brofi,
sy’n gallu lleihau’regni sy’n cael ei drosglwyddo i ben chwaraewr
rygbi yn ystod gwrthdrawiad - un o’r prif ffactorau mewn anafiadau i’r
ymennydd a achoswyd gan chwaraeon.Bu Thread Design yn gweithio i
wneud yr amddiffynnwr pen yn deneuach, yn ysgafnach, yn symlach ac
yn rhatach i’w gynhyrchu gan ddefnyddio eu harbenigedd technegol
a’u gwybodaeth o ddeunyddiau.Gwnaethpwyd prototeipiau yn eu
stiwdio a gwnaethant greu pum maint o blentyn bach i oedolyn
mawr. Yr amddiffynnwr pen N Pro yw’r darn cyntaf o benwisg ar gyfer
chwaraewyr rygbi sydd wedi’i adeiladu o fewn fframwaith cyfreithiol
yr Uned Ewropeaidd ar gyfer dyfeisiau meddygol a’r cam nesaf yw
profion mwy trylwyr cyn y gellir ei ddefnyddio’n eang.

Gwobr cyflawniad CastAlum
Mae CastAlum o’r Trallwng, cyflenwr darnau alwminiwm wedi’u
deigastio ar gyfer y diwydiannau moduro a thryciau byd-eang, wedi
ennill gwobr Cwmni y Flwyddyn yng Nghinio Gwobrau blynyddol
y Diwydiant Castio Metelau. Gwnaethant ennill ar sail eu newid o
weithio pum diwrnod i weithio chwe diwrnod, buddsoddi mewn
offer newydd a hyfforddi staff, twf mewn gweithlu a gwerthiannau
a gwella ansawdd ac amser mynd trwy ddatblygiadau technegol.
Mae’r cwmni cynhyrchu 80 y cant ar gyfer allforio, â’i gydrannau’n
mynd i mewn i gerbydau ledled y byd sy’n cael eu cynhyrchu gan
rai o’r gweithgynhyrchwyr modurol mwyaf. Heddiw, mae un o bob
deg cerbyd a gynhyrchwyd yn Ewrop yn cynnwys gorchudd gêr
llywio y mae CastAlum wedi’i weithgynhyrchu.
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Tîm Cymreig yn gwneud
darganfyddiad Antarctig
Mae gwaith maes dan arweiniad academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi gwneud
cam pwysig ymlaen wrth ddeall effeithiau newid yn yr hinsawdd ar silffoedd iâ

A

eth y tîm ar alldaith drilio i un o’r silffoedd iâ mwyaf yn Antarctica sef Larsen C – màs
o iâ sy’n arnofio ag arwynebedd sydd oddeutu dwywaith a hanner maint Cymru. Ar ôl
sefydlu canolfan ar y silff, lle’r oedd tymereddau’n is na sero ac roedd amodau digroeso
i’w goresgyn, ymgymerodd y tîm ag ymchwil dros nifer o fisoedd.

Mae penrhyn Antarctica yn cynhesu’n gynt
na llawer o leoedd eraill ar y ddaear. Mae
aer cynnes, sy’n dod i lawr o’r mynyddoedd
fel gwyntoedd föhn, yn achosi wyneb y
rhew i doddi, sy’n ffurfio pyllau arwyneb
o ddŵr sef a elwir yn byllau toddi. Credir
bod y pyllau toddi hyn wedi cyfrannu at
gwymp silffoedd iâ gan gynnwys Larsen A
ym 1995 a Larsen B yn 2002. Dechreuodd
y tîm Cymreig weithio ar Larsen C ar ôl
i ddelweddau lloeren ddangos pyllau
toddi’n ffurfio rheolaidd ar yr wyneb, gan
ddod yn y gwyddonwyr cyntaf i’w hastudio
ar lawr.
I ymchwilio a yw pyllau toddi’n effeithio
ar strwythur mewnol silffoedd iâ, driliodd
y tîm dwll turio 100m o ddyfnder i mewn i
Larsen C, a synnu i ddod ar draws haen o iâ
solet ar ôl 3m yn unig. Credwyd ers amser

“Rwy’n credu ei bod yn deg dweud bod pawb
ohonom wedi synnu pan wnaethom daro’r iâ
mor gyflym oherwydd bod hyn yn gwrthddweud ein syniadau blaenorol o ran sut mae
iâ yn ffurfio yn y silff. Credwn fod newid yn yr
hinsawdd wedi chwarae rôl yn hyn oherwydd
y cynhesu arbennig o gryf y mae’r rhan hon
o Antarctica wedi’i brofi yn y degawdau
diwethaf.”

hir bod iâ solet mewn strwythurau o’r fath
yn ffurfio 50-60 metr i lawr, ond profodd
ganfyddiadau’r tîm fel arall.
Canfuwyd bod yr haen iâ yn gynhesach
na’r eira wedi’i gywasgu mae wedi’i
ddisodli, oherwydd y gwres sy’n cael
ei ryddhau pan fydd y dŵr tawdd syn
hidlo yn ail-rewi yn ddwfn. Darganfu’r
tîm dymereddau rhwng -5 a -10°C, sef
10°C yn uwch na’r hyn roeddynt wedi’i
ddisgwyl. Oherwydd bod iâ cynnes yn

Yr Athro Bryn Hubbard, arweinydd yr alldaith
(sy’n rhan o brosiect ehangach sy’n cynnwys
Prifysgolion Aberystwyth ac Abertawe).

“During infancy, children learn from their
experiences of the world around them.
Through playing with objects they build up
an understanding of what objects are and
how to use them, along with concepts about
the basic physics of the world such as object
permanence.”
Patricia Shaw
Computer Science Lecturer
Aberystwyth University
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llifo’n rhwyddach nag iâ oer, gallai’r haen
y tu mewn i Larsen C fod yn cyflymu llif
iâ i’r cefnfor. Ar y llaw arall efallai bod y
pwll o iâ wedi ailrewi yn gallu gwrthsefyll
hollti yn well, gan gryfhau’r silff. Nod cam
nesaf y prosiect, sy’n seiliedig ar fodelu
cyfrifiadurol, yw datgysylltu’r effeithiau
hyn.

Mae’r ymchwil hwn i mewn i ffurfio
pyllau toddi a’u heffaith ar strwythur
mewnol silffoedd iâ wedi darparu amodau
ffisegol newydd a gwell ar gyfer modelau
cyfrifiadurol llif a thorri silffoedd iâ.
Dangosodd y gwaith drilio twll turio
fod silff iâ Larsen C yn ddwysach ac yn
gynhesach yn fewnol na’r hyn a gredwyd yn
flaenorol. Bellach gellir adolygu modelau
cyfrifiadurol sydd eisoes yn bodoli â’r data
newydd hwn o ran dwysedd a thymheredd,
gan wneud eu rhagfynegiadau ar gyfer llif
a sefydlogrwydd silff iâ yn fwy cywir.
Mae canlyniadau’r alldaith hefyd yn
awgrymu bod y pyllau toddi ar Larsen C yn
ffenomenon cymharol ddiweddar. Maent
wedi ffurfio dros yr ychydig ddegawdau
diwethaf yn unig oherwydd newid yn yr
hinsawdd, er gwaethaf bod toddi arwyneb
helaeth yn bosibl ers canrifoedd.

Ar gyfer ei waith ar Larsen C a mwy o
eangderau rhewllyd y byd, dyfarnwyd
y Fedal Begynol i’r Athro Hubbard, gan
ymuno â rhengoedd y Capten Robert
Scott F, Syr Edmund Hillary a Syr Ernest
Shackleton.

Profile
Proffil
Cynnyrch
Dadansoddi silff iâ
Cymwysiadau
Ymchwilio i effeithiau newid
yn yr hinsawdd ar silffoedd iâ
Cysylltwch â
Yr Athro Bryn Hubbard
Y Ganolfan Rhewlifeg
Adran Daearyddiaeth
a Gwyddorau Daear
Prifysgol Aberystwyth
SY23 3DB
Ff: +44 (0)1970 622783
E: byh@aber.ac.uk
G: www.aber.ac.uk
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Diwydiant gofod Gogledd Cymru
yn esgyn
Mae Canolfan OpTIC, y ganolfan gwyddoniaeth a thechnoleg y mae Arloesiadau Glyndŵr
yn ei rheoli yn Llanelwy, wedi derbyn arian grant i ddenu’r sector gofod i’w chyfleusterau

M

ae gan gwmnïau sy’n
llwyddo mewn diwydiannau
fel peirianneg, pŵer solar,
gweithgynhyrchu, peirianneg
meddalwedd, systemau
electronig neu fecanyddol,
dylunio neu weithgynhyrchu
y potensial i weithio â’r sector
gofod ond nid ydynt bob amser
yn ymwybodol ohono.

Rhifyn 72 Advances, gwnaethom gynnwys y
dechnoleg y tu ôl i’w Cell Solar Ffilm Tenau
arloesol, a ddyluniwyd i ddiwallu anghenion
sy’n dod i’r amlwg cymwysiadau gofod
newydd fel pŵer yn y gofod a gyriant trydan
solar.

Mae Asiantaeth Ofod y DU wedi dyfarnu
£50,000 i Ganolfan OpTIC, a ddathlodd ei
degfed pen-blwydd yn ddiweddar, fel y gellir
meithrin cwmnïau sy’n dymuno ymuno
diwydiant gofod y DU. Bydd yn gweithredu
fel deorydd, gan ddarparu cyfleusterau
o ansawdd uchel, cymorth busnes a
thechnegol, rhwydweithio a digwyddiadau
trosglwyddo gwybodaeth. Mae’r fenter yn
rhan o uchelgais y DU i gyflawni cyfran 10%
o’r farchnad ofod fyd-eang erbyn 2030.
Un tenant sydd eisoes yn llwyddo yn y
diwydiant gofod yw CSER – Canolfan
Ymchwil Ynni Solar Prifysgol Abertawe. Yn

“Mae gan Ogledd Cymru y potensial i wneud
cyfraniad sylweddol at ein sector gofod
ffyniannus. Mae yna gyfleoedd i amrywiaeth o
gwmnïau ddatblygu cynhyrchion arloesol sy’n
gallu cyfateb i anghenion y diwydiant gofod.”
Colin Baldwin
Rheolwr Prosiect Porth Gofod y DU
Yn Asiantaeth Gofod y DU
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Bellach mae’r gell hon yn cylchdroi’r ddaear
fel rhan o genhadaeth AlSat Nano CubeSat –
taith nanoloeren ar y cyd rhwng Asiantaeth
Gofod y DU ac Asiantaeth Gofod Algeria.
Mae’r genhadaeth yn nodi cenhadaeth
lloeren gyntaf y byd cell solar ffilm tenau
ar orchudd gwydr sy’n gymwys i ofod, yn
ogystal â’r data perfformiad cyntaf yn y byd
o’r math hwn o gell solar yn y gofod.

Mae’n mesur ymateb foltedd-cerrynt
heb fod yn llinellol pedair cell solar ffilm
tenau arbrofol sy’n cylchdroi pan fyddant
o dan olau’r Haul. Mae hefyd yn mesur y
tymheredd amgylchynol ac yn anfon yr holl
ddata i’r cyfrifiadur ar AlSat Nano. Wrth i’r
lloeren basio o fewn ystod yr orsaf ddaear
yn Oran, Algeria, caiff y data ar y cyfrifiadur
ei lawrlwytho ac yna’i ddosbarthu i’r
defnyddwyr terfynol amrywiol gan gynnwys
tîm Gogledd Cymru.
Bydd y tîm yn gallu, dros gyfres o
fesuriadau, adeiladu darlun o berfformiad
y gell solar yn y gofod a’i chadernid yn
amgylchedd y gofod. Trwy ddangos y
dechnoleg yn y gofod, nod y tîm yw rhoi
deunydd solar ffilm tenau ar y map fel
ffynhonnell pŵer allweddol ar gyfer
cymwysiadau gofod aráe solar arwynebedd
mawr sy’n dod i’r amlwg. Bydd lansiad,
defnydd a mesur prif lwyth y gell yn
llwyddiannus yn darparu gwybodaeth ar
gyfer cenhadaeth nesaf y tîm, lle dangosir
natur ysgafn a hyblyg y gell ar orchudd
gwydr.

Profile
Proffil
Cynnyrch
Cynhyrchion arloesol ar gyfer
y diwydiant gofod
Cymwysiadau
Diwallu anghenion newydd
y sector gofod, a’r rhai sy’n
dod i’r amlwg
Cysylltwch â
Debbie Davies
OpTIC
Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych LL17 0JD
Ff: +44 (0)1745 535208
E: d.davies@glyndwr.ac.uk
G: www.glyndwrinnovations.co.uk
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Ysgogi’r ymennydd yn helpu hwyliau
Mae gwyddonwyr ymennydd ym Mhrifysgol Abertawe yn datblygu techneg newydd i
leihau effaith straen ar hwyliau a helpu i wella lles emosiynol

G

all sefyllfaoedd llawn straen
arwain at anniddigrwydd,
cynnwrf ac oriogrwydd. Pan
fyddwn yn wynebu digwyddiadau
llawn straen, mae rhanbarthau
blaen ein hymennydd yn
arbennig o weithgar ac yn
arfarnu emosiynau cadarnhaol
neu negyddol a gynhyrchir yn
barhaus, gan lunio sut y byddwn
yn ymateb i sefyllfaoedd. Dros
amser mae effaith negyddol
straen yn cronni, sy’n gallu
peryglu ein lles corfforol ac
emosiynol.

Mae eu dull yn golygu defnyddio ysgogiadau
trydanol gwan i ysgogi’r cortecs blaen trwy
osod electrodau mewn lleoliadau union ar frig
y pen. Mae’r ysgogiad yn gynnil ac yn para am
gyfnod byr o amser yn unig. Fe’i disgrifiwyd fel
teimlad fel fersiwn wannach o beiriant TENS, a
ddefnyddir yn gyffredin i leddfu poen i bobl sy’n
dioddef gan anafiadau chwaraeon, arthritis ac
yn ystod beichiogrwydd.
Mae astudiaethau blaenorol wedi dangos y gall
y dull hwn o ysgogi’r ymennydd leddfu iselder,
ond mae’r ymchwil newydd gan Brifysgol
Abertawe bellach yn darparu’r dystiolaeth
gyntaf ei fod yn gallu rhoi hwb i hwyliau
unigolyn iach.
Mae’r tîm ymchwil bellach wedi astudio
cannoedd o ferched ifanc iach heb hanes o
anhwylderau seiciatrig neu ddibyniaeth ar
sylweddau. Gwnaeth y gwirfoddolwyr lenwi
holiaduron a graddfeydd clinigol i helpu i asesu

gwahanol agweddau ar eu hwyliau presennol,
cyn ymgymryd â chwrs o sesiynau byr ysgogiad
trydanol yr ymennydd am sawl diwrnod yn
olynol. Yn yr holl arbrofion, cafodd grwpiau
rheoli ysgogiad plasebo aneffeithiol ond
realistig.
Dros gyfnod y gwaith ymchwil, gwnaeth y
merched a oedd wedi derbyn yr ysgogiad go
iawn, gweithgar adrodd yn raddol eu bod yn
profi llai o hwyliau negyddol. Ar y llaw arall, ni
wnaeth cyfranogwyr y grŵp plasebo adrodd ar
unrhyw newidiadau amlwg mewn hwyliau.
Mae’r tîm yn rhagweld datblygu dyfais dros
y cownter i gyflawni’r driniaeth hon ar gyfer
hwyliau drwg a straen yn y cartref, a fyddai’n
grymuso pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu
hiechyd emosiynol a lles eu hunain. Gallai
fod yn ddewis amgen hyfyw i feddyginiaeth ar
bresgripsiwn fel cyffuriau gwrth-iselder.
Ychwanegodd Dr Boy: “Rydym yn obeithiol y
gall y gwaith ymchwil hwn helpu i drin hwyliau
heb orfod troi at feddyginiaeth. Yn ogystal â sgil
effeithiau posibl meddyginiaeth ar y claf, mae
rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn yn y lle cyntaf yn
dreth fawr ar y GIG.”
Un o brif achosion iselder clinigol yw
emosiynau negyddol yn cronni’n raddol o
ddydd i ddydd, felly mae gan y driniaeth hon y
potensial i atal dyfodiad iselder yn y lle cyntaf
hyd yn oed.
Mae Dr Boy a’i dîm hefyd yn cynllunio ymchwil
pellach i mewn i b’un a gallai’r ffurf hon o
ysgogi’r ymennydd leddfu cyflyrau clinigol fel
poen cronig neu meigryn ac mae cyd-fenter
newydd rhwng Prifysgol Abertawe, Coleg
Prifysgol Llundain a’r GIG newydd gael ei

“Mae datblygiadau mewn technegau ysgogi trydanol traws-greuanol yn golygu ein bod yn gallu
ymchwilio i wahanol bobl ac ardaloedd penodol o’r ymennydd dynol i weld sut mae rhanbarthau hynny’n
rheoleiddio ymddygiad pobl. Mae’n amlwg bod y ffordd y mae pobl yn ymddwyn yn deillio o ryngweithio
cymhleth rhwng nifer o ffactorau genetig, cymdeithasol ac amgylcheddol.”
Dr Frederic Boy
Athro Cyswllt mewn Niwrowyddoniaeth Gymhwysol
Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe

hymgorffori. Byddant yn ymchwilio i mewn i sut
y gellir targedu ysgogiad trydanol i ardaloedd
penodol yn yr ymennydd.
Mae ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar
gyfer Iechyd), y mae Prifysgol Abertawe yn
bartner ynddo, yn gobeithio y gallai ymchwil
newydd arwain at greu therapi cyflenwol â’r
potensial i leddfu’r pwysau ar feddygon teulu,
lleihau cost rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn
a chefnogi pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu
hiechyd, iechyd a lles eu hunain.

Profile
Proffil
Cynnyrch
Dyfais ysgogi’r ymennydd
Cymwysiadau
Lleihau effaith straen
Cysylltwch â
Dr Frederic Boy
Yr Ysgol Reolaeth
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
Abertawe SA1 8EN
Ff: +44 (0)1792 295712
E: f.a.boy@swansea.ac.uk
G: www.swansea.ac.uk
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Dur yn cael hwb atal cyrydu
Mae ymchwilwyr o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi torri tir newydd wrth
atal rhwd a chyrydiad mewn dur

D

efnyddir atalyddion cyrydu i
orchuddio ac amddiffyn dur
mewn amrywiaeth eang o
sectorau, gan gynnwys modurol,
awyrofod ac adeiladu.Fodd
bynnag, mae’r atalydd cyrydu a
ddefnyddir yn fwyaf cyffredinol
yn y diwydiant dur, cromad
hecsafalent, yn debygol o gael ei
wahardd ar draws yr UE o 2019.

Mae cromad hecsafalent yn garsinogen
cydnabyddedig, sy’n golygu ei fod
yn bryder i’r amgylchedd ac iechyd
dynol. Mae cysylltiad cronig ag ef
wedi’i gysylltu â chanser yr ysgyfaint.
Fel y cyfryw mae angen brys i nodi
technolegau atal cyrydu newydd sy’n
dangos gallu amddiffynnol cyfatebol, os
nid gwell.

Mae myfyriwr doethuriaeth o Brifysgol
Abertawe, Patrick Dodds, wedi darganfod
deunydd a phroses weithgynhyrchu ar gyfer
gorchudd rhyddhau clyfar, sy’n perfformio’n
well na’r cromad hecsafalent mewn profion
labordy. Mae’r dull yn golygu cronfa wedi’i
storio o atalydd cyrydu sy’n cael ei ryddhau
ar y galw pan fydd yn cael ei actifadu. Mae’n
gweithio trwy sianelu anionau electrolyt
ymosodol i’r gorchudd, gan ysgogi rhyddhau’r
atalydd ac felly atal cyrydu.
Cafodd y dechnoleg newydd ei rhoi ar brawf â
halen y môr, y prawf safonol ar gyfer cyrydu.
Defnyddiodd y tîm ymchwil chwiliedydd
Kelvin sy’n sganio a adeiladwyd yn arbennig,
sy’n canfod cyflwr y metel dan orchudd
heb ei gyffwrdd. Roedd hyn yn caniatáu i’r
tîm brofi gwahanol gynhyrchion yn gynt
nag arfer, â phob prawf yn cymryd oddeutu
24 awr, yn hytrach na’r 500 awr a oedd yn
ofynnol o’r blaen.
Mae canlyniadau’r profion yn dangos, trwy
ddefnyddio’r gorchudd rhyddhau clyfar

10 advances wales

newydd, gellir atal dyfodiad cyrydu am
dros 24 awr, o’i gymharu â llai na dwy awr
yn achos cromad hecsafalent - arweinydd
presennol y farchnad. Maent hefyd yn dangos
y gall y gyfradd cyrydu arafu yn sylweddol
unwaith y bydd y broses wedi dechrau.
Ar gyfer eu gwaith, enillodd y tîm Wobr
Menter yr Armourers & Brasiers a defnyddir
eu gwobr ariannol i brynu system Jet Mill offeryn sy’n ofynnol i oresgyn y rhwystrau
technegol diwethaf ar y ffordd i sicrhau bod y

cynnyrch ar gael ar y farchnad. Bydd y system
yn eu helpu i gyflawni’r maint gronynnau
unffurf mân (5µm)y mae atalyddion gradd
fasnachol ei angen.
Mae’r farchnad ar gyfer dur â gorchudd yn
werth £3 biliwn y flwyddyn yn Ewrop yn
unig, ac mae gan yr atalydd cyrydu hwn sydd
newydd ei datblygu’r potensial i gymryd
cyfran sylweddol o’r farchnad hon wrth i
Profile
gromad
hecsafalent ddiflannu’n raddol.
Proffil

“Dyma dorri tir newydd sylweddol, sy’n dangos
ffordd fwy clyfar a mwy diogel o leihau
cyrydu. Mae’r cynnyrch newydd yn gadarn yn
amgylcheddol, yn ddarbodus, ac yn perfformio’n
well nag arweinydd y farchnad mewn profion
labordy.”
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Coleg Peirianneg
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Arloesi ffotoneg ar gynnydd yng
Ngogledd Cymru
Bydd pum cwmni yn datblygu technolegau arloesol ar ôl ennill cystadleuaeth
Launchpad ffotoneg Gogledd Cymru

M

ae rhaglen Launchpad, y mae
Innovate UK yn ei hariannu,
yn ceisio ysgogi’r man poeth
busnesau ffotoneg, electrooptig ac opto-electroneg yng
Ngogledd Cymru. Y nod yw
denu buddsoddiad a phobl i’r
ardal, ac annog rhwydweithio
a chydweithio i gryfhau’r
clwstwr.

Denodd y gystadleuaeth ymgeiswyr o
amrywiaeth o gwmnïau bach a chyfnod
cynnar ym meysydd ffotoneg, electro-opteg ac
opto-electroneg. Bydd pob un o’r pum cwmni
buddugol yn derbyn hyd at 70% o’u costau
prosiect fel arian grant a byddant hefyd yn cael
mynediad at gymorth busnes ac arbenigedd oddi
wrth bartneriaid.
ICAM Engineering yw un o’r cwmnïau mwy
sefydledig ymhlith yr enillwyr, â phrofiad
o weithredu yn y diwydiannau lledddargludyddion, cemegau, olew a nwy. Mae’r
cwmni peirianneg drachywir o Sir y Fflint
yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu offer
mecanyddol pwrpasol gan ddefnyddio technegau
hen a newydd.
Mae eu prosiect Launchpad arfaethedig yn
ymwneud â MOCVD (Dyddodiad Anwedd
Cemegol Metal-Organig) - proses gymhleth ar
gyfer tyfu haenau crisialog, a ddefnyddir wrth
weithgynhyrchu LEDs, laserau, transistorau,
celloedd solar a dyfeisiau electronig a optoelectronig eraill. Yn ddiweddar mae’r dull
cynhyrchu hwn wedi cyrraedd cyfyngiadau
technolegol, sy’n niweidio proffidioldeb cynnyrch
yn fwy fwy ac yn rhwystro dilyniant dyfais. Yn
benodol, mae ailadrodd rhediad sy’n effeithio
ar gynnyrch ac atgynyrchioldeb wedi dod yn
broblem amlwg.
Gan dargedu achos gwreiddiol y mater, mae’r
cwmni wedi datblygu caledwedd cysyniad i
weithio ar y cyd â’r broses MOCVD sy’n ailosod
y system rhwng prosesau yn effeithiol. Trwy
ddefnyddio proses a chyfarpar newydd arloesol
i gyflyru cydrannau’r system cyn pob proses,
maent wedi canfod y gellir cynyddu a gwella
ansawdd deunydd.

“Ein hamcanion yw datblygu prototeip i’w
arddangos i gwsmeriaid, adeiladu enw da a
galw’r farchnad. Ein gweledigaeth yw datrys
materion sy’n arafu cynnydd ffotoneg cyflwr
solid, cynorthwyo gweithgynhyrchwyr i
oresgyn problemau presennol a sefydlu ein
hunain yn yr opto- diwydiant cyflwr solid,
adeiladu enw ar gyfer clwstwr Gogledd
Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer
gweithgynhyrchu yn y sector hwn.”
Ram Patel, Rheolwr Prosiect
ICAM Engineering

Mae prosiect Zeeko o Sir Ddinbych yn perthyn i
faes allweddol optimeiddio proses. Mae sgleinio
arwynebau trachywir fel lensys a drychau angen
gweithred rhwbio, yn hytrach na thorri fel yn
achos peiriant llifanu neu durn. Mae arwynebau
lens neu drych o’r fath yn ofynnol ar gyfer
amrywiaeth enfawr o gynhyrchion modern, gan
gynnwys camerâu digidol a ffôn, goleuadau LED
ac uwch systemau amddiffyn a gofod.
Mae peiriannau sgleinio dan reolaeth cyfrifiadur
modern yn symud offeryn sgleinio dros arwyneb
y gydran. Caiff y llwybr ei raglennu i dynnu’r swm
iawn o ddeunydd yn unig ym mhob man, i gywiro
gwallau-uchder wedi’u mesur ar yr arwyneb. Mae
hyn yn tybio bod sgleinio yn rhagweladwy, ond
mewn gwirionedd mae’n methu’r nod delfrydol,
gan olygu bod angen nifer (neu lawer) o gylchau
sgleinio, mesur, sgleinio, i fodloni gofynion.
Er mwyn gwella dibynadwyedd cyffredinol, mae’r
prosiect yn bwriadu mesur effeithiau ffisegol
allweddol cyn, ac mewn amser real yn ystod, y
broses sgleinio a hefyd nodweddu’r offer ei hun.
“Y nod terfynol yw awtomeiddio’r
prosesu-wyneb ailadroddus a mesureg
heb ymyrraeth ddynol, gan gynnwys
gwneud penderfyniadau cyn cychwyn
gweithgynhyrchu a rhwng pob cam yn y
broses. Mae hyn yn hynod o anturus ac
mae ganddo botensial enfawr i gynyddu
cynhyrchiant a lleihau’r gwastraff a chostau
gweithgynhyrchu.”
David Walker, Cyfarwyddwr Technegol
Zeeko

Mae hyn yn addo gostyngiadau sylweddol mewn
amser a chost sgleinio wrth weithgynhyrchu
opteg trachywir a bydd yn helpu i ategu
awtomatiaeth.
Tri enillydd arall y gystadleuaeth Launchpad yw:
Camstech, sydd eisiau gwella perfformiad
a lleihau costau offeryn Cyseinedd Plasmon
Arwyneb trwy ddatblygu synhwyrydd SPR
newydd;
Mathcyf Cyf, sy’n creu set o offerynnau efelychu
meintiol i wella’r prosesau a ddefnyddir wrth
sgleinio arwynebau trachywir iawn;
Compass Optics, sy’n datblygu offeryniaeth ar
gyfer mesur arwynebau optegol mawr a fydd yn
rhan o’r genhedlaeth nesaf o delesgopau optegol
eithriadol o fawr.
Mae sector ffotoneg Cymru yn cynnwys
oddeutu 80 o gwmnïau, â chlwstwr arloesi a
gweithgynhyrchu cryf yng Ngogledd Cymru.
Mae’r sector yn cyflogi 5,000 o bobl a disgwylir
twf parhaus cyson o 8% y flwyddyn wrth i
allforion gynyddu ac wrth i Gymru barhau i
ymgymryd â thechnolegau ffototonig. Mae
busnesau’n amrywio o gwmnïau micro a
SMEs i gorfforaethau mwy ac mae gan lawer
gysylltiadau â’r diwydiannau modurol a gofod,
sy’n darparu cyfleoedd sylweddol ar gyfer
ehangu’r farchnad a thyfu’r farchnad.
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Technolegau ffotoneg, electro-opteg
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Cymwysiadau
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arloesol i’r diwydiant
Cysylltwch â
Susan Sheridan
Fforwm Opto-Electroneg Cymru
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych LL17 0JD
Ff: +44 (0)7807 263184
E: susan.sheridan@wof.org.uk
G: www.wof.org.uk
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Hydroponeg hygyrch mewn sach
Mae Phytoponics yng Nghaerdydd am ddod â hydroponeg i’r brif ffrwd amaethyddol
yn fyd-eang trwy ei wneud yn rhatach ac yn haws ei wneud

M

ae hydroponeg yn
golygu tyfu planhigion
mewn toddiant maethol
yn hytrach na mewn
pridd. Mae hyn yn
bosibl oherwydd bod
planhigion eisoes yn
cymryd maetholion
o’r pridd fel toddiant,
trwy rwydweithiau dŵr
capilarïaidd, â hydroponeg
yn cynnig gwell cyflenwad.

Gellir cyflawni llawer o fanteision trwy
ddefnyddio hydroponeg fel dewis amgen i
ffermio pridd. Yn gyntaf, gall fod yn ddull mwy
cynhyrchiol o dyfu planhigion, gan gynnig 20
gwaith adenillion marchnad tyfu mewn caeau
agored. Mae’n eich galluogi i dyfu unrhyw
blanhigion mewn tŷ gwydr mewn unrhyw le
ac ar unrhyw adeg, heb fod yn gyfyngedig gan
yr hinsawdd neu dymor. Mae cynhyrchu bwyd
yn bosibl drwy gydol y flwyddyn, â chymorth
goleuadau artiffisial mewn amodau golau isel.
Oherwydd bod gwreiddiau planhigion a dyfwyd
yn hydroponig yn cael eu trochi’n uniongyrchol
mewn toddiant sy’n llawn maetholion, byddant
yn codi eu bwyd heb lawer o ymdrech, tra bod
planhigion a dyfwyd pridd yn gorfod defnyddio
egni i chwilio am faetholion a’u codi. Mae
hyn yn golygu nad yw planhigion a dyfwyd yn
hydroponig angen systemau gwreiddiau hir,
felly gallant neilltuo mwy o egni i dyfu dail a
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choesau. O ganlyniad maent yn gallu tyfu’n
fwy ac yn gyflymach na’r planhigion a dyfwyd
mewn pridd.

Mae planhigion a dyfwyd yn hydroponig
angen gwreiddiau llai helaeth nag yn
achos ffermio pridd, felly gellir eu tyfu’n
agosach at ei gilydd, sy’n arbed gofod
ac yn golygu’r gystadleuaeth leiaf posibl
am faetholion. Mewn amaethyddiaeth
fasnachol, gall y defnydd o hydroponeg
arwain at angen deg gwaith yn llai o dir
i dyfu’r un cnwd. Mantais amgylcheddol
arall hydroponeg yw ei bod yn arbed
dŵr. Mae llawer o ddŵr yn cael ei
wastraffu mewn ffermio pridd, oherwydd
y bydd planhigion yn defnyddio canran
fach yn unig o’r hyn y mae ffermwyr
yn ei arllwys i mewn i’r pridd. Mae
systemau hydroponig yn ailgylchu dŵr,
felly yn nodweddiadol bydd pum gwaith
yn llai yn ofynnol yn gyffredinol, ac
ychydig iawn o ddŵr sy’n cael ei golli yn
ystod y broses gyfan.

I gynyddu cynhyrchiant mewn hydroponeg
ymhellach, mae’n bosibl rheoli ffactorau
fel cryfder a pH y toddiant maethol. Gellir
addasu’r amgylchedd artiffisial hwn a’i wella
gymaint â phosibl i sicrhau bod planhigion yn
tyfu i gynhyrchu cymaint o gnwd â phosibl.
Mae planhigion a dyfir dan do (neu mewn
tŷ gwydr) a heb bridd yn llai agored i blâu
a chlefydau. O ganlyniad, defnyddir llai o
blaladdwyr, sy’n wenwynig ac yn fygythiad
i’r amgylchedd, mewn hydroponeg nag
mewn ffermio pridd traddodiadol. Ag ynysu
maetholion, caiff ffo gwrtaith ei ostwng yn
sylweddol, neu hyd yn oed ei ddileu, gan helpu
amaethyddiaeth gynaliadwy i leihau llygredd.
Twf cyflymach, gwell, mwy o reolaeth a llai
o effaith amgylcheddol yw rhai o’r nifer o
resymau pam fod hydroponeg yn cael ei
haddasu o amgylch y byd ar gyfer cynhyrchu
bwyd masnachol. Fodd bynnag, mae’r amser
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a’r technolegau sydd eu hangen i sefydlu
system hydroponig yn rhwystr sylweddol i’w
oresgyn.
Mae Phytoponics wedi datblygu’r Hydrosac
er mwyn gwneud tyfu hydroponig yn fwy
hygyrch. Fel sach wedi’i lenwi ag aer sydd
wedi’i wneud o blastig y gellir ei ailgylchu, sy’n
gallu gwrthsefyll UV, gellir ei fas-gynhyrchu
yn rhad. Hefyd mae’n cymryd ychydig
funudau’n unig i’w rolio allan, llenwi ag aer,
cysylltu a dechrau tyfu. Gellir newid maint
system ar raddfa i feintiau lluosog – opsiwn
un metr sy’n plygu i fyny i bapur newydd wedi’i
rolio a fersiwn deg metr o hyd sy’n rholio i fyny
i faint casgen fach cwrw ar gyfer gosodiadau
fferm fawr. Fe’i cynlluniwyd i fod yn hyblyg
a gall fod yn hirach neu’n fwy trwchus i ddal
mwy o ddŵr ar gyfer cnydau mwy.
Mae’r llwyfan yn cynnig sawl dull tyfu
hydroponig ac mae’n gallu gweithio yn
llorweddol, yn fertigol neu ar lethr. Mae’r
sach yn dal siambr ddŵr fewnol ag awyrydd
integredig y tu mewn. Mae hyn yn golygu nad
oes angen i ni boeni am leoliad cerrig aer
neu bibellau. Mae’n bosibl cysylltu’r system
gyfan â’r cyflenwad aer ac awyru â lledaeniad
dibynadwy. Mae ocsigeneiddio digonol yn
hanfodol i iechyd gwreiddiau planhigion,
oherwydd hebddo bydd planhigion yn
resbiradu yn anerobig ac yn creu ethylen, sy’n
gallu achosi marwolaeth celloedd a phydredd
gwreiddiau.
Yn cefnogi’r corff dŵr ceir adrannau llawn
aer sy’n dal haen fandyllog o netin uwchben
lefel y dŵr. Mae planhigion yn mynd i mewn

drwy’r tyllau yn y brig ac yn aros ar y netin.
Gellir plannu hadau o’r tâp hadau ar y netin,
ar gyfer tyfu hadau-i-gnwd â chyfraddau
egino uchel. Mae’r awyrydd sy’n bwydo o
bwmp neu gywasgydd aer o bell yn cynnal
lefelau ocsigen ac annog hadau a phlanhigion
newydd i anfon eu gwreiddiau i lawr. Yna
mae toddiant maethol ocsigenedig yn bwydo
gwreiddiau’r planhigion sy’n mynd i mewn
i’r corff dŵr yn ddwfn. Pan mae’r swigod yn
popian, mae tarth yn chwistrellu i fyny tuag
at waelod y planhigyn, gan greu amgylchedd
tyfu maethlon.
Oherwydd bod dŵr wedi’i gynnwys y tu
mewn i’r sach, yr unig bwyntiau anweddu
yw’r holltau mynediad planhigion bach a’r
trydarthiad planhigion (anweddiad dŵr o
ddail planhigion) ei hun. Mae’r haen netin
mandyllog hefyd yn ychwanegu rhwystr
i anweddu rhwng y corff dŵr a’r holltau
mynediad, gan leihau anweddiad ac arwain
at system dŵr sydd 90% yn fwy effeithlon
na ffermio pridd. Wrth ei ddefnyddio mewn
ardaloedd lle mae sychder neu ddiffyg
mynediad i ddŵr yn gyffredinol, gall weithredu

ar wahanol lefelau llenwi, gan storio hyd at
werth un wythnos o ddŵr i ddarparu cyfnod
clustogi tan y dyfrhau nesaf.
Trwy greu’r ddyfais hon sy’n rhad ac yn hawdd
i’w defnyddio, mae Phytoponics yn ceisio
cyflymu mabwysiadu hydroponeg er mwyn
mynd i’r afael â materion fel diogelwch bwyd,
cynhesu byd-eang, datgoedwigo, prinder
tir a phrinder dŵr. Maent yn gobeithio trosi
miliynau o ffermwyr i hydroponeg a chychwyn
ar gyfnod newydd o amaethyddiaeth
gynaliadwy, mwy cynhyrchiol. Maent hefyd
yn gweld potensial ar gyfer yr Hydrosac wrth
leddfu effeithiau trychinebau, oherwydd
gallai fferm sydd wedi’i rholio i fyny, y gellir
ei defnyddio yn gyflym, helpu pobl i dyfu
cyflenwadau bwyd hollbwysig mewn cyfnod
byr o amser ac mewn tir anffrwythlon, wedi’i
ddifetha.
Yn ddiweddar maent wedi sicrhau lleoliad
ar gyflymydd Foodtech y Startupbootcamp
yn Rhufain, lle maent yn gosod system
hydroponig fawr â nifer o dwnelau polythen yn
tyfu salad ar gyfer cleient ac yn cynyddu maint
y busnes ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol.
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Ap yn llyncu problem gwastraff bwyd
Mae peirianwyr yn Thaw Technology wedi datblygu ap i ymladd yr epidemig gwastraff bwyd

Amcangyfrifir y caiff £12.5 biliwn o
wastraff bwyd cartref osgoadwy ei
gynhyrchu yn y DU bob blwyddyn. Rydym
yn prynu gormod o fwyd, yn anghofio
amdano ac ar ôl y dyddiad dod i ben,
ei daflu i ffwrdd yw’r unig opsiwn.
Mae llawer ohonom hefyd yn paratoi a
choginio gormod o fwyd ar gyfer prydau,
nad yw’n cael ei fwyta ac sy’n cael ei
daflu yn y pen draw. Mae hyn yn golygu
gwastraff blynyddol o fwyd gwerth
oddeutu £470 fesul cartref yn y DU.

N

id yw gwastraffu bwyd yn
arwain at golli arian yn
unig. Mae gwastraff bwyd
yn cael effaith sylweddol
ar yr amgylchedd hefyd.
Mae’r ynni a ddefnyddir
wrth gynhyrchu, cynaeafu,
cludo, pecynnu a storio bwyd
a gwastraffir yn cynhyrchu
carbon deuocsid – nwy
tŷ gwydr sy’n cyfrannu at
newid yn yr hinsawdd.

Mae ap ‘Use By Mate’ wedi’i gynllunio i atal
bwyd rhag cael ei wastraffu, gan helpu
defnyddwyr i arbed arian a lleihau difrod i’r
amgylchedd. Mae’n defnyddio hysbysiadau
syml i ddatrys y broblem o bobl yn prynu
bwyd ac yn anghofio ei ddefnyddio cyn y
dyddiad dod i ben. Unwaith y bydd gan y
defnyddwyr yr ap ar eu ffôn deallus, caiff y
bwyd y maent yn ei brynu ei gofnodi wrth ei
brynu, ynghyd â’r dyddiadau i’w ddefnyddio
erbyn. Caiff y data hwn ei lwytho i fyny
i weinyddion ac yna mae’r ap yn anfon
nodiadau atgoffa at y defnyddwyr am eu
bwyd heb ei ddefnyddio, a fydd yn pasio ei
dyddiad dod i ben cyn bo hir.
Mae’r defnyddiwr hefyd yn cael awgrymiadau
rysáit gan yr ap, ar sail yr eitemau y mae’n
gwybod sydd ganddynt mewn stoc eisoes.
Mae hyn yn galluogi iddynt ddefnyddio eu
bwyd sy’n agosáu at y dyddiad dod i ben heb
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fod angen siopa am fwy. Lle y bo’n briodol,
rhoddir hysbysiadau i rewi bwyd ac mae’r
ap yn pennu dyddiad dod i ben newydd i’r
eitemau hyn sydd wedi’u rhewi.
Mae’r ap yn mynd i’r afael â phobl yn coginio
gormod o fwyd ag offer cynllunio rysáit a
rheoli dogn parod. Os bydd y defnyddiwr yn
darparu demograffig ei deulu i’r ap, bydd
yn darparu mesuriadau dogn cywir ar gyfer
ryseitiau, fel y gellir prynu’r swm cywir o
fwyd a’i goginio. Mae’r ap yn rhoi cyngor ac
awgrymiadau i gynorthwyo ag ailddefnyddio
a dulliau storio cywir, gan leihau gwastraff
diangen ymhellach.
Mae dadansoddeg yr ap yn addysgu
defnyddwyr ynglŷn â faint o fwyd y maent
yn ei wastraffu, er mwyn eu gwneud yn fwy
ymwybodol o’u harferion a’u hysgogi i newid
eu hymddygiad yn y tymor hir.
Bellach mae Thaw Technology yn gweithio
gyda Tesco a WRAP (Rhaglen Weithredu’r
Cynllun Gwastraff ac Adnoddau) i ddatblygu’r
ap ymhellach. Y nod yw integreiddio ‘Use
By Mate’ yn ap presennol yr archfarchnad,
fel y gall cwsmeriaid elwa arno a gall y
manwerthwr ei hun derbyn data defnyddiol.
Mae’r data hwn yn debyg i’r hyn y mae

manwerthwyr yn ei gael ar hyn o bryd trwy’r
cynlluniau teyrngarwch prynu (er enghraifft
Clubcard yn achos Tesco), ond â lefel
ychwanegol o fanylion. Byddant yn gallu
dadansoddi gwybodaeth gan gynnwys faint
o fwyd mae eu cwsmeriaid yn ei ddefnyddio
mewn gwirionedd a’r cyfuniadau a ryseitiau
maent yn eu hoffi. Bydd hyn yn caniatáu ar
gyfer gwell meintiau pecyn, hyrwyddiadau
cysylltiedig, marchnata wedi’i dargedu ac
amrediadau cynnyrch newydd.
Bwriedir cynnal treial byw ar gyfer yr ap â
Tesco yn ddiweddarach eleni, ac mae Thaw
Technology hefyd yn gobeithio defnyddio ap
tebyg
i fynd i’r afael â gwastraff meddygol a
Profile
fferyllol yn y dyfodol.
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System sy’n synhwyro gollyngiadau
mewn rhwydwaith dŵr ar y sgrin
Mae system arloesol HWM yn canfod gollyngiadau o bibellau mewn rhwydweithiau
dŵr, gan ganiatáu ar gyfer arbed amser, arian a dŵr

M

ae system PermaNet + yn
galluogi timau gollyngiadau
i fonitro rhwydweithiau
dosbarthu dŵr â nifer o
wahanol synwyryddion y
gellir eu cyrchu trwy unrhyw
ddyfais rhyngrwyd. Mae’n
trosglwyddo data am
ollyngiadau trwy delemetreg
GPRS neu SMS cost isel, sef yr
un dechnoleg a ddefnyddir gan
y rhan fwyaf o ffonau symudol.
Mae hyn yn dileu’r gofyniad ar
gyfer ymweliadau safle drud ac
adalw data trwy ‘yrru heibio’.

Mae’r system synhwyro gollyngiadau o
dan y ddaear, yn gysylltiedig â rhwydwaith
ffitiadau, ac yn dadansoddi presenoldeb
sain ar y pibellau yn awtomatig. Mae
algorithmau unigryw yn gallu gwahanu
llofnod cyson gollyngiad oddi wrth yr
amgylchedd swnllyd cyffredinol. Mae’r
system hefyd yn adalw graffeg sŵn manwl
‘Aqua log’, sy’n gallu dynodi presenoldeb
gollyngiad yn glir. Os caiff y larwm ei
sbarduno, hysbysir y gweithredwyr a gallant
wrando ar ffeil sain a drosglwyddir i gael
cadarnhad.
Mae’r system yn gweithio ar y cyd â
thechnoleg Google Map, gan ddarparu
system olrhain fyw ar sgrin sy’n helpu’r
gweithredwyr i weld o ble daw’r gollyngiad.

amser i’w datrys. Mae monitro tymor hir yn
galluogi gostyngiad o ran amlder ac effaith
digwyddiadau llygredd.
Yn gynnar yn 2016, gosodwyd y dechnoleg
yn ninas Copenhagen. O fewn pythefnos
i ddechrau’r prosiect yn unig, nododd
y tîm ollyngiad, ei fonitro a gweld ei
fod yn achosi i ddŵr redeg yn syth
i mewn i garthffos. Mae’r canfod
cyflym a’r dadansoddiad hwn
wedi caniatáu cyfyngu difrod
a chostau.

Gan eu bod
yn nodi lleoliad
y gollyngiad o bell,
gallant fynd yno’n
syth ac arbed amser,
cost ac amhariad arolygon
ar ardal eang, sy’n arbennig o
anodd mewn dinasoedd prysur. Gall
y tîm gollyngiadau ymateb ar unwaith,
arolygu ardaloedd â phroblem a dod â hwy o
dan reolaeth cyn gynted â phosibl.
Yn ogystal â’r gallu i nodi a lleoleiddio
gollyngiadau o bell, yn gywir ac mewn
cyfnod byr, mae’r system hefyd yn rhoi
cyfle i weithredwyr weld data hanesyddol
gollyngiadau. O ganlyniad, gallant nodi
tueddiadau yn well, deall eu rhwydwaith a
chynllunio gwelliannau.
Mae gan y dechnoleg hon y potensial i arbed
swm enfawr o arian a dŵr i’r diwydiant.
Mae’n gallu canfod y gollyngiadau lleihaf
hyd yn oed, atal llifogydd mawr sy’n gostus
yn ariannol yn ogystal â chymryd llawer o
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Dod â theleffoni i’r byd digidol
Mae technoleg clicio-i-alw Talkative yn caniatáu cwsmeriaid i wneud gwe-alwadau i
gwmnïau trwy glicio unwaith ar wefan y cwmni

F

el cwsmer, bellach bydd llawer o’n cyswllt â chwmnïau trwy wefannau
neu apiau, ond i alw cwmni, mae dal i fod yn rhaid i ni ddefnyddio’r ffôn.
Gall pawb yn gallu ymdeimlo â’r rhwystredigaeth a ddaw wrth lywio
system Ymateb Llais Rhyngweithiol, cael eich trosglwyddo i’r unigolyn
anghywir, gorfod ailadrodd gwybodaeth a disgrifio’r hyn a welwch ar
eich sgrin, nid oes gan asiant y ganolfan gyswllt unrhyw fynediad ato.

Gellir datrys y broblem gyffredin â galw gwefan
(neu ‘gwe-alw’ trwy’r rhyngrwyd yn hytrach na
ffôn) y mae technoleg Talkative yn ei galluogi.
Daw â chyfathrebu amser real i wefannau,
gan ganiatáu gwe-alwadau llais a fideo rhwng
ymwelydd â’r wefan ac asiant canolfan gyswllt.
Mae’r ymwelydd â’r wefan yn clicio botwm yn
syml ac mae galwad llais yn dechrau. Yn ogystal
â’r cyfathrebu llais hwn, mae gwe-alw hefyd
yn gwneud cydweithredu yn bosibl. Trwy gydbori, gall asiant y ganolfan gyswllt weld sgrin
y cwsmer a’i dywys o amgylch y wefan, gan ei
bwyntio tuag at dudalennau penodol a’i helpu i
lenwi ffurflenni neu weithio ar ddogfennau.
Mae’r dechnoleg yn defnyddio meicroffonau a
seinyddion sy’n rhan o ddyfeisiau a gall weithio
trwy borwyr a chymwysiadau ar gyfrifiaduron,
llechi a ffonau deallus. Gall gwe-alwadau fod
am ddim i’r cwsmer, oherwydd bod galwadau’n
mynd dros y rhyngrwyd yn hytrach na’r PSTN
(rhwydwaith ffôn wedi’i switsio cyhoeddus).
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Mae gwe-alw yn dal yn ei ddyddiau cynnar,
ond mae’n cynnig nifer o gyfleoedd ar
gyfer diwydiannau gwerthu ar-lein a
gwasanaethau i gwsmeriaid. Yn ogystal â’r
ffaith nad oes angen ffôn, nid oes angen
unrhyw lawrlwythiadau ychwanegol, ategion
neu gymwysiadau ar wahân ar y cwsmer i
we-alwadau weithio. Mae hefyd yn hawdd i
gwmnïau ddefnyddio gwe-alwadau a dechrau
ei gynnig fel gwasanaeth.
Gall gwe-alwadau integreiddio â theleffoni
presennol, fel bod asiant canolfan gyswllt yn
gallu derbyn gwe-alwadau gan ddefnyddio’r
un ffôn ag y maent yn ei ddefnyddio i dderbyn
galwadau arferol. Mae hyn yn golygu
bod cwmnïau hefyd yn gallu defnyddio
eu systemau presennol ar gyfer recordio,
llwybro ac adrodd ar alwadau ar gyfer gwealwadau. Mae trawsgodio, monitro ansawdd
y gwasanaeth a thrafod telerau cyfryngau
yn gweithio y tu ôl i’r llenni gan ganiatáu i’r
integreiddio unigryw hwn fod yn bosibl.

Mae’r byd yn dod yn fwyfwy cysylltiedig yn
ddigidol a gall gwe-alwadau helpu cwmnïau yn
cadw i fyny ag arloesi technoleg defnyddwyr
sy’n datblygu’n gyflym. Mae cwsmeriaid hefyd
yn elwa ar y datblygiad newydd hwn, oherwydd
ei bod yn gwneud y broses o siarad ag asiant
y ganolfan gyswllt yn haws. Wrth i dechnoleg
gwe-alw gael ei mabwysiadu’n fwy eang, bydd
cwmnïau a chwsmeriaid yn gallu cyfathrebu’n
fwy effeithiol.
Profile
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Datgloi’r We Ddofn
Mae’r cwmni technoleg AMPLYFI yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i gael mynediad
at symiau enfawr o ddata heb ei gyffwrdd o’r blaen oddi ar y rhyngrwyd, a’i ddehongli

D

ychmygwch redeg chwiliad
Google penodol, a bod yn
gallu darllen ac ystyried
cynnwys pob tudalen a safle
perthnasol ar draws yr holl
ieithoedd o fewn ychydig
oriau, neu hyd yn oed
funudau. Yn y bôn, dyma beth
y mae technoleg DataVoyant
AMPLYFI yn galluogi
busnesau i’w wneud.

Y ‘We Ddofn’ yw term a ddefnyddir
i ddisgrifio’r ardal o’r rhyngrwyd nid
yw peiriannau chwilio safonol fel
Google, Yahoo! neu Bing yn gallu cael
mynediad ati. Fel y prif ddull o ddod o
hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd, mae’r
peiriannau chwilio hyn yn gallu cael
mynediad at y ‘We Wyneb’ yn unig, sy’n
cynnwys ffracsiwn yn unig o’r cynnwys
sydd ar gael ar-lein mewn gwirionedd.
Amcangyfrifir bod y we ddofn o leiaf 500
o weithiau yn fwy na’r we wyneb, ac
mae’n tyfu’n gyson.

Mae’r offeryn yn cynhaeafu data o’r We
Wyneb a’r We Ddofn, sy’n cynnwys canfod yn
awtomatig ac yna’n tyrchu tudalennau gwe,
cronfeydd data, cyfnodolion academaidd
a mwy. Mae peiriannau chwilio safonol yn
crafu wyneb gwybodaeth sydd ar gael ar-lein
yn unig, ond mae DataVoyant yn cloddio yn
ddyfnach i echdynnu’r wybodaeth y gellir
ei chyrchu’n llai hawdd sy’n cuddio yn y
We Ddofn. Yna dadansoddir y data wedi’i
gynaeafu gan ddefnyddio dulliau AI i ddod
o hyd i batrymau a thueddiadau sylfaenol.
Ymgymerir â hyn ar draws yr holl ieithoedd
modern, felly caiff amrywiaeth enfawr o
ffynonellau o amgylch y byd eu dehongli.
Yn dilyn dadansoddiad, defnyddir y
canlyniadau i greu delweddau greddfol
o’r data, gan ddarparu’r mewnwelediad
dwfn sydd ei angen ar fusnesau i wneud
penderfyniadau mwy gwybodus. Mae
cyflwyniad data’r We Wyneb a’r We Ddofn
mewn ffurf ddealladwy yn galluogi busnesau
i dreulio’r holl wybodaeth y mae arnynt ei
hangen mewn cyfnod byr.

Mae’r holl broses hon yn gofyn am ychydig
iawn o ymyrraeth â llaw ddynol, sy’n caniatáu
i ganlyniadau fod yn gyflym ac yn ddiduedd.
Mae’r offeryn yn defnyddio AI i ail-wneud
yr hyn bydd bodau dynol yn ei wneud
ond ar gyflymder, maint, cymhlethdod a
chywirdeb sydd y tu hwnt i allu unigolion,
timau neu gwmnïau mawr hyd yn oed. Mae’r
rhyngwyneb hawdd ei defnyddio yn gwneud
y dechnoleg yn hygyrch i ddefnyddwyr nad
ydynt yn arbenigwyr, sy’n caniatáu i fusnesau
gadw eu prosiectau casglu gwybodaeth yn
fewnol, yn arbed arian ac yn darparu mwy o
sicrwydd.
Trwy harneisio pŵer data heb ei gyffwrdd
y rhyngrwyd, y dechnoleg yn gallu
cefnogi busnesau mewn amrywiaeth
o weithgareddau megis deallusrwydd
gystadleuydd, optimeiddio buddsoddiad,
uno a chaffaeliadau, yn ogystal ag asesiadau
risg portffolio a gwlad. Gall hefyd eu helpu
iddeall yn well datblygiadau yn y farchnad a
allai achosi amhariadau, a monitro’r rhain,
a fyddai fel arall yn anodd eu gweld ar y
gorwel.
Mae technoleg AMPLYFI wedi ei rhoi ar
brawf â rhai o sefydliadau mwyaf y byd
mewn sectorau gan gynnwys ynni, yswiriant,
bancio, cynhyrchion fferyllol, gwasanaethau
proffesiynol, modurol, awyrofod, amddiffyn
a bancio.
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Atal colli carbon sy’n newid yr
hinsawdd o fangrofau
Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn honni y gellir atal rhyddhau symiau peryglus
o nwyon tŷ gwydr o gorstiroedd mangrof

G

wlyptiroedd arfordirol yw corstiroedd mangrof sy’n bodoli ar draws 118 o
wledydd mewn rhanbarthau trofannol ac isdrofannol. Yn aml maent mewn
aberoedd, lle mae dŵr croyw o afonydd a nentydd yn cwrdd dŵr heli o’r
môr, ac maent gartref i lawer o goed a phlanhigion eraill sydd wedi addasu i
amgylcheddau mangrof ac yn anaml y’i gwelir mewn mannau eraill.

Oherwydd bod y pridd yn cynnwys llawer
o fater organig, mae mangrofau ymhlith
y coedwigoedd mwyaf carbon-gyfoethog
yn y trofannau. Byddant yn atafaelu ac yn
storio symiau mawr o garbon ‘glas’ (yr enw
a roddir i garbon sydd wedi’i storio mewn
ecosystemau morol ac arfordirol) mewn
planhigion uwch yr wyneb ac yn y gwaddod
tanddwr.
Pan fydd planhigion neu goed mangrof yn
cael eu difrodi neu eu torri i lawr, byddant
yn rhyddhau’r carbon hwn sydd wedi’i
storio i’r atmosffer a bydd y pridd roeddent
yn tyfu ynddo yn dechrau pydru yn gyflym,
gan ryddhau mwy o garbon hyd yn oed.
Er eu bod yn cyfrif am 0.7% yn unig o’r
gorchudd coedwigoedd trofannol yn fydeang, mae mangrofau a ddinistriwyd yn
cyfrannu oddeutu 10% o allyriadau carbon
coedwigoedd trofannol.
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Er gwaethaf yr effaith negyddol mae eu
dinistrio yn gallu ei chael ar yr amgylchedd,
mewn gwirionedd wedi mangrofau wedi
gostwng gan 30-50% yn ystod y degawdau
diwethaf. Gellir priodoli hyn i nifer o
ffactorau. Mae gweithgarwch dynol fel
datgoedwigo, gorgynaeafu, trefoli a
llygredd wedi cyfrannu. Un o’r bygythiadau
mwyaf yw’r diwydiant dyframaethu perdys,
y mae mangrofau wedi cael eu clirio iddo er
mwyn gwneud lle ar gyfer pyllau artiffisial.
Mae newid yn yr hinsawdd a chynhesu bydeang hefyd wedi chwarae rhan, oherwydd
bod mangrofau yn sensitif i lefelau’r môr
sy’n codi ac mae angen sefydlogrwydd
arnynt i oroesi yn y tymor hir.
I archwilio ateb posibl i’r mater, mae’r
gwyddonwyr gwlyptir yr Athro Christian
Dunn o Brifysgol Bangor a’r Athro Bill
Mitsch o Brifysgol Gulf Coast Florida wedi

dod at ei gilydd. Mae eu gwaith ymchwil
newydd wedi canfod y gallai’r hyn sy’n
allweddol i atal colled enfawr o garbon
o fangrofau trofannol fod i’w gweld yn y
gwlyptiroedd yma yn y DU.
Mae’r tîm ymchwil wedi nodi bod prosesau
naturiol sy’n cadw’r carbon dan glo mewn
rhai o’r priddoedd mangrof bron yn union yr
un fath â’r rhai a geir mewn gwlyptiroedd
eraill, fel ffeniau a chorsydd Gogledd
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“Mae’n wych meddwl y gallai’r gwaith rydym
wedi’i wneud ar gorsydd Eryri effeithio ar reoli
corstiroedd mangrof yn Florida ac Indonesia.
Pe baem yn gallu trin y pridd trwy ddefnyddio
rhai o’n technegau a brofwyd, yna gallem atal
y golled hon o nwyon tŷ gwydr a chaniatáu
aildyfiant coed mangrof; gan atal miliynau
o dunelli o garbon rhag cael ei ollwng i’r
atmosffer.”
Yr Athro Christopher Freeman
Pennaeth Ysgol Gwyddorau Biolegol
Prifysgol Bangor
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Cymru. Bydd gwybod hyn yn caniatáu i’r
gwyddonwyr drosglwyddo gwybodaeth
sylweddol am briddoedd y cynefinoedd hyn
a astudiwyd yn dda i fangrofau.
Mae’r technegau a brofwyd yn cynnwys trin
hydroleg a llystyfiant y cynefin, yn ogystal
â nodweddion cemegol y pridd, er mwyn
atal pydredd mater organig gan ensymau a
microbau.
Mae’r gostyngiad hwn mewn pydredd yn
golygu bod deunydd planhigion wedi marw
yn aros dan glo ym mhridd dwrlawn y
mangrof ac ni fydd, yn y pen draw, yn cael ei
ddadelfennu’n nwyon tŷ gwydr, fel carbon
deuocsid a methan.

Proffil
Cynnyrch
Trin pridd ar gyfer gwlyptiroedd
Cymwysiadau
Atal colli carbon o fangrofau
wedi’u difrodi
Cysylltwch â
Yr Athro Christian Dunn
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Dileu tocsinau amgylcheddol
â hadau dêts
Mae gwyddonwyr o Brifysgol De Cymru wedi bod yn gweithio
gyda phartneriaid yn Syria a Ffrainc i frwydro tocsinau
amgylcheddol marwol

M

ath o lygredd gwenwynig
iawn yw deuocsinau a
gynhyrchir yn bennaf fel
sgil-gynnyrch anfwriadol
prosesau diwydiannol, fel
gweithgynhyrchu plaladdwyr
a chemegol. Maent yn barhaus
ac yn beryglus, yn achosi
namau geni, problemau
atgenhedlu a datblygiadol,
niwed i’r system imiwnedd a
chanser hyd yn oed. Mae bodau
dynol yn agored i ddeuocsinau
drwy gig, pysgod, bwyd môr a
chynnyrch llaeth oherwydd dŵr a
phridd halogedig.

Mae’r Athro Denis Murphy o Brifysgol De
Cymru yn rhan o dîm sydd wedi torri tir
newydd wrth fynd i’r afael â deuocsinau â
hadau coed datys. Mae coed datys yn tyfu
ledled y Dwyrain Canol ac yn arbennig o
gyffredin yn Syria. Mae’r dêts a ddaw o’r
coed hyn yn gnwd â galw amdano, ond
mae eu hadau yn anfwytadwy ac yn y pen
draw byddant yn cael eu taflu. Bellach mae
tîm yr Athro Murphy wedi canfod ffordd o
ddefnyddio hadau dêts, a fyddai fel arall yn
cael ei wastraffu, ar gyfer da.
Mae hadau dêts yn cynnwys llawer o olew
affinedd sy’n gydnaws â deuocsinau, ac
er nad yw’r cyfoethogrwydd o ran olew yn
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unigryw i hadau dêts, ond mae ganddynt
y fantais o fod yn doreithiog a heb unrhyw
werth masnachol. Roedd hyn yn eu gwneud
yn darged delfrydol ar gyfer ymchwil y
tîm. Mewn hadau dêts, ceir defnynnau
sy’n cynnwys yr olew, ynghyd â phroteinau
arbennig sy’n helpu i’w dal â’i gilydd. Mae
pob defnyn wedi’i amgylchynu gan bilen
sy’n cynnwys ffosffolipid, sylwedd sy’n gallu
rhyngweithio â gweddau olew a dŵr mewn
toddiant. Mae hyn yn golygu pan fydd y
defnynnau’n cael eu hysgwyd â dŵr,
y byddant yn ffurfio emylsiwn sefydlog.

Ar sail canfyddiadau’r tîm, gellir defnyddio
hadau palmwydd datys i lanhau rhai o
ardaloedd mwyaf llygredig y byd, gan
gael gwared ar arllwysiadau gwenwynig
a halogiad amgylcheddol eraill. Byddai
gostyngiad mewn deuocsinau yn golygu llai o
fwyd a halogwyd a risg is i iechyd dynol.
Mae gwyddonwyr o Brifysgol De Cymru
wedi bod yn cynnal y gwaith ymchwil hwn â
phartneriaid o Brifysgol Strasbourg Ffrainc
aChomisiwn Ynni Atomig Syria yn Damascus.
Gwnaeth tîm Syria ymgymryd â’u gwaith er
gwaethaf gorfod gweithio yn yr hyn a oedd yn
cyfateb i barth rhyfel.

“Rydym wedi bod yn freintiedig i weithio â thîm
mor dda o ymchwilwyr ar y prosiect pwysig
hwn, a allai arwain at well diogelwch bwyd a
diogelu i’r amgylchedd.”
Yr Athro Denis Murphy
Brifysgol De Cymru
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I echdynnu’r defnynnau hyn, cafodd hadau
dêts eu socian mewn dŵr am bythefnos i’w
meddalu cyn eu malu yn ficrogronynnau.
Drwy’r broses hon, cafodd y defnynnau
eu gwahanu oddi wrth weddill yr hadau
stwnsh fel emylsiwn hufennog. Yna cafodd
gallu’r emylsiwn i ddileu deuocsinau o’r
dŵr ei brofi ac roedd yn llwyddiannus, â’r
defnynnau’n gweithredu fel magnedau bach
i’r deuocsinau. Unwaith roedd y deuocsinau
y tu mewn i’r defnynnau, roedd yr olew’n
eu cadw’n gaeth yno. Yn y pen draw cododd
y defnynnau i frig y dŵr ac yna gellir eu
dinistrio yn ddiogel.
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