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Sefydliad Ymchwil
Arloesedd Data

Cyhoeddir Herio Caerdydd yn Gymraeg a
Saesneg. I wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r
fersiwn gywir i chi, ebostiwch challengecardiff@
caerdydd.ac.uk i roi gwybod i ni ym mha iaith yr
hoffech chi gael y cylchgrawn hwn.
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Croeso i Herio Caerdydd
Rydym yn falch o fod yn rhan o gymuned ryngwladol
uchelgeisiol a dynamig, sydd wedi’i hadlewyrchu yn y rhifyn
hwn o Herio Caerdydd.

Y

m mis Medi 2018 bydd ein Canolfan Maes Danau Girang yn dathlu deng mlynedd
ers iddi gael ei sefydlu. Mae’r cyfleuster ymchwil a hyfforddiant hwn yn fenter
gydweithredol rhwng y Brifysgol ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah. Mae’r ganolfan,
sydd wedi’i harwain gan Dr Benoit Goossens, yn gwneud gwaith cadwraeth ac
ymchwil ym maes y biowyddorau, yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o gadwraethwyr lleol,
ac yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr o bedwar ban y byd ymgysylltu â materion cadwraeth a
bioamrywiaeth. Siaradodd Dr Goossens â Dr Senthilvel Nathan o Adran Bywyd Gwyllt Sabah
am ymchwil y ganolfan a’i heffaith bwysig ar warchod treftadaeth naturiol yr ardal.
Yn agosach at adref, rydym wedi gweld gostyngiad sydyn yn nifer y bobl sy’n astudio ieithoedd
modern ar lefel Safon Uwch yng Nghymru ers 2001. Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r mater
hwn, mae’r Athro Claire Gorrara a’i thîm yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi datblygu cynllun
Tiwtora Dwys i helpu myfyrwyr i bontio o lefel TGAU i Safon Uwch mewn Ffrangeg. Gan
weithio gydag ysgolion a cholegau ar draws yr ardal, cafodd yr ymchwil a wnaed fel rhan o’r
astudiaeth beilot ganlyniadau rhagorol, ac mae’r cynllun wedi llwyddo i gael blwyddyn arall
o gyllid. Mae Nicola Emery, myfyriwr Safon Uwch a gymerodd ran yn y cynllun y llynedd yn
siarad â’r Athro Gorrara am ddiben y cynllun a sut mae wedi ei helpu hi â’i hastudiaethau.
Mae gennym fynediad at fwy o ddata nag erioed o’r blaen. Bydd cloddio’r data hwn yn cynnig
llawer o botensial i’n hymchwil. I brosesu a rheoli data mae angen arbenigedd a chydweithio
ar draws disgyblaethau, a dyna pam rydym wedi sefydlu ein Sefydliad Ymchwil Arloesedd
Data. Rydym yn creu diwylliant Data Mawr yn y Brifysgol, yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf
o wyddonwyr data ac yn datblygu rhwydwaith o beirianwyr meddalwedd ymchwil. Mae
prosiectau’r Sefydliad Ymchwil yn amrywio o brosiect gwyddoniaeth i ddinasyddion ym
Mrasil i brosiectau i wella systemau gofal iechyd.
Cewch wybod rhagor am y gwaith sydd o dan sylw yn y rhifyn hwn ar ein gwefan
www.caerdydd.ac.uk
Cysylltwch â challengecardiff@caerdydd.ac.uk os hoffech holi ein hacademyddion am
unrhyw fater sy’n bwysig i chi.

YR ATHRO COLIN RIORDAN
IS-GANGHELLOR
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Sêl bendith daith exoplanet
Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd yn rhan o daith ryngwladol i’r gofod, i archwilio cwestiynau
sylfaenol ynghylch sut mae planedau y tu allan i Gysawd yr Haul – exoplanets – yn ymffurfio ac yn
esblygu.
Bydd lloeren ARIEL (Atmospheric Remotesensing Exoplanet Large-survey) – sydd wedi
cael sêl bendith gan Asiantaeth Gofod Ewrop
(ESA) – yn cael ei lansio yn 2028 i gynnal yr
arolwg cemegol cyntaf o awyrgylch planedau
sydd y tu allan i Gysawd yr Haul.
Yn ystod pedair blynedd y daith, bydd yn tynnu
cemegau o atmosfferau 1,000 o blanedau yn
ogystal â hel gwybodaeth am y tymheredd, y
pwysedd a’r cymylau yno.
Bydd gwyddonwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth
yn darparu efelychiadau taith lloeren ARIEL
a’i hoffer yn fanwl trwy gyfrifiadur fel y bydd
modd trefnu’r arsylwi gwyddonol yn ofalus a
dadansoddi’r data sydd i ddeillio o hynny yn
gywir. Bydd y tîm yn ymwneud â dehongli’r
data a ddaw o’r arsylwi er mwyn ceisio pennu
nodweddion awyrgylch pob planed, hefyd.

Meddai’r Athro Matt Griffin, Pennaeth yr
Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ac aelod o Gylch
Offeryniaeth Seryddiaeth yr Ysgol: “Mae’r
penderfyniad i anfon lloeren ARIEL yn dangos
delfryd ac uchelgais gwyddonol yr asiantaeth.
Dyma ddechrau antur gyffrous i bawb fydd yn
ymwneud â hyn. Bydd y daith o gymorth mawr
wrth geisio deall natur planedau a’n lle ni yn y
bydysawd. Rydym ni yng Nghaerdydd yn edrych
ymlaen yn arw at gymryd rhan yn y prosiect.”
Bydd ARIEL yn astudio amrywiaeth o blanedau
mawr a llai - rhai fel Iau a Neifion a rhai sydd
tua’r un faint â’n planed ni. Gall rhai planedau
fod yn addas ar gyfer bywyd, er mai ar y rhai
cynnes a phoeth sy’n agos i’w sêr y bydd prif
sylw’r astudiaeth.
Gan fod tymheredd planed sy’n agos i’w seren
yn uchel iawn, bydd moleciwlau’n codi o’r
wyneb i’r awyrgylch gan roi gwybodaeth fanwl
am y natur fewnol.

Bydd ar y lloeren ddrych i gasglu goleuni
gweladwy ac isgoch o gyfundrefnau sêr hirbell
a sbectromedr i ganfod olion cemegol o’r
goleuni, yn ogystal â ffotomedr a sustem lywio
i nodi a oes cymylau yn awyrgylch pob planed
a galluogi’r lloeren i hedfan yn sefydlog wrth
anelu at seren.
Ar ôl ei lansio o Kourou, Guiana Ffrainc, bydd
ARIEL yn teithio tua 1.5 miliwn cilomedr y tu
hwnt i gylchdroi ein planed o gwmpas yr haul.
Cuddir y lloeren rhag yr haul fel y gall weld
popeth yn eglur a nodi’r planedau hirbell yn
haws.
Cyfungorff ac iddo dros 60 o sefydliadau o 15
o’r gwledydd sy’n perthyn i Asiantaeth y Gofod
Ewrop luniodd daith lloeren ARIEL. 450 miliwn
Ewros fydd cost y daith, er bod angen arian
ychwanegol ar gyfer yr offer gwyddonol.
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Hwb o £5.5 i
ymchwil canser
Mae Ymchwil Canser y DU yn bwriadu buddsoddi dros £5.5m
dros y pum mlynedd nesaf mewn gwaith arloesol yng Nghanolfan
Treialon Ymchwil y Brifysgol.

Bydd y grant yn galluogi meddygon a
gwyddonwyr i barhau i ymchwilio a phrofi
triniaethau gwell ac ysgafnach ar gyfer cleifion.
Mae Canolfan Ymchwil y treialon yn cyfuno
ymchwil blaenllaw ac arbenigedd meddygol
i roi’r canlyniadau gorau posibl i gleifion
canser. Yn gartref i academyddion blaenllaw
gan gynnwys ymchwilwyr, rheolwyr treialon,
rheolwyr data ac ystadegwyr, mae’n rhan
hanfodol o rhwydwaith ymchwil Ymchwil Canser
y DU, sy’n helpu i lunio tirwedd ymchwil clinigol
yn y DU ac yn rhyngwladol.

Yn ôl yr Athro Richard Adams, Cyfarwyddwr
Treialon Canser Caerdydd: “Rydym yn falch
iawn bod Prifysgol Caerdydd wedi cael y grant
hwn. Mae ein gwaith ymchwil clinigol yn ein
galluogi i gyfieithu darganfyddiadau o’r labordy
a gwella triniaethau canser, gan roi’r cyfle gorau
i fwy o gleifion o drechu eu hafiechydon.”
Aeth ymlaen: “Mae treialon clinigol yn hanfodol
ar gyfer profi triniaethau newydd. Er enghraifft,
rydym yn cynnal treialon mewn canser
oesoffagaidd, canserau’r pen a’r gwddf a
chanserau’r gwaed.”

Mae’r ymchwil yn cynnwys y prawf AML19 ar
gyfer oedolion ifanc â Lewcemia Myeloid Acíwt
(AML) – math ymosodol o ganser y gwaed.
Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ynghylch ariannu
yn dilyn adolygiad mawr gan yr elusen o’i holl
Unedau Treialon Canser Ymchwil Canser y
DU. Canlyniad hyn yw buddsoddi £45m mewn
wyth uned ar draws y DU, un o fuddsoddiadau
mwyaf yr elusen mewn ymchwil clinigol hyd yn
hyn.

Harneisio data er mwyn gwella iechyd meddwl a lles
Mae tîm o dan arweiniad yr Athro Jeremy Hall, wedi cael grant o £1m i fanteisio ar bŵer gwyddorau
data i wella ymyriadau cynnar a thriniaethau iechyd meddwl.
Gwnaed llawer o gynnydd o ran deall sail
genetig llawer o anhwylderau seiciatrig, ac i
raddau helaeth mae hyn yn ganlyniad rhannu
data ar raddfa fawr.
Yn ôl yr Athro Hall, Cyfarwyddwr Sefydliad
Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl
y Brifysgol: “Er mwyn manteisio ar y cynnydd
hwn mae angen ehangu’r dull graddfa fawr
hwn sy’n seiliedig ar ddata drwy integreiddio
gwybodaeth genetig gyda gwybodaeth glinigol,
amgylcheddol, datblygiadol a biolegol ar raddfa
fawr ym maes iechyd meddwl i drawsnewid y
gwaith o reoli anhwylderau seiciatrig.
“Ein nod yw datblygu platfform fydd yn ein
galluogi i ehangu’r ymdrechion cydweithredol
sydd eu hangen i wneud cynnydd sylfaenol ym
maes anhwylderau seiciatrig.”
Nod y prosiect newydd hwn yw defnyddio
sawl dull, yn gyntaf drwy gysylltu dros 15,000
o samplau biolegol a roddwyd i Ganolfan y
Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg
Niwroseiciatrig a Genomeg y Brifysgol, a’r
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd
Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd, a’u cysylltu â
chofnodion iechyd electronig.

Yn ogystal â’r grwpiau cleifion, bydd y prosiect
yn ffurfio grŵp o ddisgyblion ysgol yn eu
harddegau er mwyn adnabod rhagflaenyddion
anhwylder seiciatrig sy’n datblygu’n gynnar.
Mae gan lawer o anhwylderau wreiddiau mewn
plentyndod, ac mae pobl yn eu harddegau
cynnar yn arbennig o agored i niwed.
Bydd y llwyfan ymchwil hwn yn ein galluogi
i ddilyn iechyd meddwl pobl ifanc wrth

iddynt dyfu’n hŷn, a nodi ffactorau risg ac
amddiffynnol wrth gam cynnar. Bydd hyn yn
cael effaith sylweddol ar hybu iechyd meddwl
mewn ysgolion, ac yn galluogi datblygu,
gweithredu a gwerthuso ymyriadau iechyd
meddwl ataliol cynnar, cynhwysol.”
Ariennir y prosiect gan y Cyngor Ymchwil
Meddygol yn rhan o Gronfa Buddsoddi
Cynhyrchedd Cenedlaethol llywodraeth y DU.
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Cyfiawnder Data
Tegwch offer sy’n asesu ôl troed ffoaduriaid, lleiafrifoedd ethnig a gweithwyr â chyflogau isel yw
ffocws astudiaeth bwysig gan ymchwilwyr y Brifysgol.
Dan arweiniad Dr Lina Dencik, o Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
y Brifysgol, bydd Cyfiawnder Data: Deall
dataeiddio mewn perthynas â chyfiawnder
cymdeithasol yn ystyried a yw systemau casglu
ac asesu data am unigolion yn cael effaith
anghymesur ar gymunedau penodol.
Gyda chyllid Grant Cychwynnol nodedig o
€1.4m gan Gyngor Ymchwil Ewrop, bydd y tîm
yn ymchwilio i effaith ‘dataeiddio’ - y broses
o gasglu data a’i ddefnyddio i greu proffiliau
digidol o unigolion. Mae hyn bellach wedi
gwreiddio ym mhob maes o’n bywyd modern wrth siopa neu ymdrin â chyllid, yn y gweithle
neu gartref, drwy gyfeillgarwch a pherthynas,
yn ogystal â’n hymwneud â llywodraethau a
chorfforaethau. Rydym ni i gyd yn gadael ôl
troed digidol y gall sefydliadau ei ddefnyddio i
ddod i gasgliadau.
Er bod Data Mawr bellach yn bresennol ym
mhob rhan o fywyd modern bron, mae ymchwil
cyfredol yn y maes yn gyfyngedig ac wedi
canoli’n bennaf ar ddatblygiadau yn yr Unol
Daleithiau. Bydd gwaith Dr Dencik yn cynnig
dealltwriaeth newydd o’r ffordd y mae’r ffrydiau

enfawr hyn o wybodaeth yn cael eu dehongli
yn y DU ac yn Ewrop, gan gynnig dealltwriaeth
ac arweiniad ar sut y dylid neu na ddylid eu
defnyddio yn y dyfodol.

“I gyflogwyr, mae data yn aml yn helpu i asesu
perfformiad rhywun yn y gwaith, sy’n golygu bod
pobl yn cael eu hamserlennu neu eu diswyddo
ar sail yr ystadegau hyn.

Bydd y prosiect yn asesu sut y caiff data ei
gasglu, pa offerynnau sy’n cael eu defnyddio
i asesu’r wybodaeth a chanlyniad unrhyw
benderfyniadau dilynol. Bydd y prosiect yn
edrych yn benodol ar gyd-destunau sy’n
effeithio ar grwpiau sydd wedi’u hymylu’n
hanesyddol, fel ffoaduriaid a mudwyr,
lleiafrifoedd ethnig a gweithwyr â chyflogau isel.

“Er gwaethaf effaith Data Mawr ar draws pob
rhan o gymdeithas, megis dechrau deall ydym
ni sut y gallai’r algorithmau hyn gyflwyno neu
gryfhau anghydraddoldeb cymdeithasol ac
economaidd yn y DU ac Ewrop. Bydd ein gwaith
yn taflu golau ar y mater hynod bwysig hwn.”

Yn ôl Dr Dencik: “Mae ein bywydau bellach
yn eu hanfod wedi’u cysylltu â systemau data
mawr. Mae’r prosesau anweledig a phwerus
hyn yn cael eu defnyddio’n gynyddol i wneud
penderfyniadau ar faterion cymdeithasol ac
economaidd cymhleth. Er enghraifft, pan fydd
ffoadur yn dod i mewn i wlad, bydd y data sydd
gan y llywodraeth amdano’n dylanwadu ar y
math o wasanaethau y bydd yn eu derbyn.
“Wrth orfodi’r gyfraith, gallai’r heddlu
ddefnyddio gwahanol ffynonellau o wybodaeth,
fel y cyfryngau cymdeithasol, i ragweld a fydd
rhywun yn troseddu ai peidio.

Cynhelir y prosiect arloesol yn Labordy
Cyfiawnder Data’r Ysgol a sefydlwyd yn
ddiweddar, dan gyfarwyddyd Dr Dencik ar y cyd
â Dr Arne Hintz a Dr Joanna Redden.
Yn ogystal â chyhoeddiadau ymchwil
academaidd, bydd y tîm yn cynhyrchu
adroddiadau ar arloesi methodolegol wrth
astudio dataeiddio. Byddant yn cydweithio
â chyrff cymdeithas sifil a chymunedau yr
effeithir arnynt i gyfleu pryderon, gwella
meddalwedd a chreu dewisiadau amgen.
Bydd canfyddiadau’r prosiect ar gael i bawb
drwy wefan https://datajusticeproject.net/
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Llwyddiant y fenter rhwng de-orllewin Lloegr a
de-ddwyrain Cymru am ddibynnu ar
ymchwil, arloesedd a hyfforddiant
Ceisiodd ‘Cynhadledd Tŵf Hafren’ – a gynullwyd gan Ysgrifennydd Cymru, Alun
Cairns AS – ennill cefnogaeth ar gyfer cydweithio rhwng y naill ochr i Glawdd
Offa. Wedi’i sbarduno gan ddiddymu tollau Pont Hafren, galwodd Alun Cairns ar
arweinwyr, busnesau a phrifysgolion lleol oedd wedi ymgynnull i ffurfio menter
rhwng de-orllewin Lloegr a de-ddwyrain Cymru.

Dyw’r syniad ddim yn un newydd – yn wir, cafodd
‘Rhanbarth Glannau Hafren’ ei grybwyll yn y
1960au – ac mae’r gynhadledd ddiweddaraf
hon yn adeiladu ar fentrau diweddar
megis Great Western Cities ac Archwiliad
Gwyddoniaeth ac Arloesedd De-orllewin Lloegr
a De-ddwyrain Cymru.. Rydw i wedi gweld dros
fy hun y brwdfrydedd dros gydweithio ar drws
y naill ochr i’r ffin, a’r rhwystredigaethau sy’n
gynhenid i’r uchelgais hwn. Fodd bynnag gallai
cymorth eiriolwr gwleidyddol yn San Steffan fel
Alun Cairns fod yn drawsnewidiol.
Mae angen pennu llawer o fanylion o hyd (er
enghraifft, y ffiniau daearyddol), ond gallwn fod
yn hyderus, beth bynnag fydd gwedd y fenter
hon, y bydd gan brifysgolion rôl hanfodol yn ei
llwyddiant.
Ym Mhapur Gwyn diweddar y Strategaeth
Ddiwydiannol, nodwyd pwysigrwydd effaith
economaidd rhanbarthol prifysgolion. Ynddo,
pwysleisir bod angen i’r consortia a ddygwyd
ynghyd gan Archwiliadau Gwyddoniaeth ac
Arloesedd – academia, busnesau a llywodraeth
leol – barhau i weithio gyda’i gilydd i gyfrannu
at ddatblygu rhanbarthol. Mae cydweithio’n
dod i’r amlwg fel yr arwyddair y Strategaeth
Ddiwydiannol, ac mae gan brifysgolion, sy’n
sefydliadau angor sefydlog yn eu cymunedau rôl
amlwg fel cysylltwyr yn hynny o beth.
Gall Cynghrair GW4, a sefydlwyd yn 2013, sy’n
dwyn prifysgolion ymchwil-ddwys Caerfaddon,
Bryste, Caerdydd a Chaerwysg ynghyd, ddarparu
arbenigedd hanfodol wrth gydweithio ar draws
prifysgolion, diwydiannau, llywodraethau,
systemau iechyd ac addysg.
Mae cenhadaeth GW4 yn canolbwyntio ar
gynnal ymchwil fyd-eang gystadleuol, arloesedd
a hyfforddiant ar raddfa fyddai’n amhosibl
i un sefydliad. I’r perwyl hwn, mae wedi
buddsoddi £2.37m mewn 74 o gymunedau
ymchwil cydweithredol, sydd yn eu tro wedi
cynhyrchu £27m mewn incwm ymchwil allanol.

Mae cymunedau GW4 yn gweithio gyda dros
140 o bartneriaid allanol mor amrywiol â’r
Weinyddiaeth Gyfiawnder, Airbus, Sky News a’r
Asiantaeth Ofod Ewropeaidd. Mae hefyd wedi
cyfrannu at gael effaith yn y byd go iawn o ran
mynd i’r afael â heriau polisi, economaidd,
cymdeithasol, iechyd ac amgylcheddol.
Mae GW4 wrthi’n adeiladu gweithlu tra medrus
ar gyfer y rhanbarth. Mae’n arwain 31 o raglenni
hyfforddi doethurol wedi’u hariannu’n allanol, ar
y cyd â dros 350 o bartneriaid diwydiant (megis
Google, y BBC a Boeing). Mae’r Gynghrair hefyd
yn buddsoddi mewn arloesedd sy’n adeiladu ar
ein cryfderau rhanbarthol, megis GW4 Isambard,
uwchgyfrifiadur ar sail ARM (a ddatblygwyd
mewn partneriaeth â’r Swyddfa Dywydd a Cray
Inc.) a oedd ar y rhestr fer ar gyfer un o wobrau
Times Higher Education.
Mae GW4 hefyd yn cysylltu â phrifysgolion ar
draws y rhanbarth lle mae arbenigedd ategol glir.
Er enghraifft, fe wnaeth prosiect y diwydiannau
creadigol REACT ddod â phrifysgolion
Caerfaddon, Bryste, Caerdydd, Caerwysg a
Gorllewin Lloegr Bryste ynghyd yng nghanolfan
celfyddydau Watershed. Mae llawer o raglenni
hyfforddi doethurol GW4 yn cynnwys partneriaid
y tu allan i’r Gynghrair. Mae Archwiliad Arloesedd
De-orllewin Lloegr a De-ddwyrain Cymru yn
ffrwyth llafur partneriaeth GW4 gyda Phrifysgol
Gorllewin Lloegr Bryste a Phrifysgol Plymouth, yn
ogystal â Darparwyr Addysg Lleol, Llywodraeth
Cymru a busnesau mawr.
Yng Nghynhadledd Twf Hafren, amlinellodd
Alun Cairns rai o brif feysydd cryfder ymchwil a
diwydiant y fenter, gan gynnwys: diwydiannau
creadigol, uwch-weithgynhyrchu, y sector digidol,
seibr-ddiogelwch a gwasanaethau ariannol a
phroffesiynol. Pe byddem yn cynnwys ardaloedd
pellach yn ne-orllewin Lloegr yn y rhanbarth hon,
gallem hefyd ychwanegu systemau ynni newydd
a gwydnwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd
i’r rhestr.

▲ Gan Dr Sarah Perkins, Cyfarwyddwr GW4

Mae pob un o’r ardaloedd hyn yn dibynnu ar
gydweithio rhwng diwydiannau a phrifysgolion
i sicrhau bod y rhanbarth yn parhau i fod yn
un o arweinwyr y DU. Ym maes arloesedd
digidol, cyfeiriwyd at bartneriaeth Prifysgol
Caerdydd gyda’r gwneuthurwr microelectroneg
IQE, fydd yn sail i glwstwr lled-ddargludyddion
cyfansawdd cyntaf y byd, fel enghraifft yn ystod
y gynhadledd. Mae gan Ganolfan Arloesedd
Technolegau Cwantwm (QTIC) Prifysgol Bryste,
sydd werth £43m, rôl bwysig o ran sefydlu
busnesau cwantwm newydd, ac mae Airbus yn
un o’i brif bartneriaid.
Yn ogystal, mae digon o dystiolaeth i awgrymu
bod nifer o gryfderau ymchwil a diwydiant
ein rhanbarth yn croestorri o ran eu natur. Er
enghraifft, mae Oracle, cwmni cyfrifiadura
cwmwl byd-eang â’i bencadlys yn y DU ym
Mryste, wedi canfod cyfleoedd euraidd i
gydweithio â chymuned greadigol ffyniannus y
ddinas, gan brofi ei feddalwedd ar gyfer gwneud
ffilmiau wedi’u hanimeiddio.
Mae’r sylfaen, y dystiolaeth a’r partneriaid yno
i gyd i greu menter rhwng de-orllewin Lloegr a
de-ddwyrain Cymru sy’n gallu arwain y DU a
chystadlu gyda’r byd ym maes arloesedd sy’n
wynebu’r dyfodol.
Y cyfan sy’n weddill i ni i’w wneud yw cael y
gydnabyddiaeth a’r buddsoddiad sydd ei angen
gan Lywodraeth y DU i fwrw ymlaen â’r gwaith
o’i sefydlu. Bydd prifysgolion – sy’n cyfrannu
cymaint at economi a chynhyrchiant y rhanbarth
– yn elfennau hollbwysig yn llwyddiant y fenter
hon.
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‘Bywyd hynod o ddidd
(a rhywfaint o lwc)

Mae’r Athro Harry Collins, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn y
Brifysgol, yn un o arloeswyr cymdeithaseg gwybodaeth wyddonol.
Yma, mae’n sôn am ei faes gwaith, y prosiect sydd wedi’i gadw’n
brysur ers 45 o flynyddoedd, a’r modd y mae lwc wedi chwarae
rhan yn ei yrfa.

“Mae lwc yn bwysig iawn mewn bywyd
academaidd. Cwbl hanfodol,” meddai’r Athro
Harry Collins, wrth iddo fyfyrio ar ei yrfa dros
50 mlynedd mewn hyd.
Yr Athro Collins yw un o sylfaenwyr maes
cymdeithaseg gwybodaeth wyddonol, ac
mae wedi treulio’r pum degawd diwethaf yn
gofyn cwestiynau dyrys am yr hyn a wyddom
a pham y gwyddom hynny. Mae wedi cyfweld
â gwyddonwyr a’u gwylio yn eu maes gyda’r
nod o ganfod sut mae un syniad yn parhau
dros y llall. “Pan fyddwch yn meddwl am y
peth, fe sylweddolwch bod y rhan fwyaf o’r hyn
y credwch eich bod yn ei wybod am resymau
rhesymegol da iawn, yn bethau a wyddoch
mewn gwirionedd oherwydd ble cawsoch
eich geni a’ch magu”, meddai. “Mae pwnc
cymdeithaseg gwybodaeth yn mynd i’r afael â’r
modd y daeth pobl i wybod yr hyn y maent yn
ei wybod, a’r hyn y maent yn credu eu bod yn
ei wybod. Mae gwyddoniaeth yn bwnc diddorol
iawn i edrych arno – a fyddem yn meddwl
fod pethau gwahanol yn wir ac yn ystyried
bod rhywbeth cwbl wahanol yn wybodaeth
wyddonol go iawn, pe byddem wedi ein geni a’n
magu mewn modd gwahanol?”
Gan ddefnyddio’r cwestiynau hyn fel
man cychwyn, mae’r Athro Collins wedi
mynd i’r afael â phynciau mor amrywiol â
deallusrwydd artiffisial, technoleg mewn
chwaraeon, democratiaeth, gwleidyddiaeth a
phoblyddiaeth. “Dyna un o’r pethau anarferol
am fy maes i,” meddai. “Gallwch archwilio
mewn sawl cyfeiriad felly er eich bod yn
delio ag un pwnc bob amser – gwybodaeth
– gwybodaeth pobl eraill ydyw. Cewch wybod
llawer o ddarnau gwahanol o wybodaeth. Dyna
un o’r pethau sy’n ei gwneud yn fywyd mor
diddorol.”
Yn y bywyd hwn – yn ôl cyfaddefiad yr Athro
Collins ei hun – mae lwc wedi mynd o’i blaid

o bryd i’w gilydd. Mae’n disgrifio ei bapur
cyfnodolyn cyntaf fel un “eithaf llwyddiannus”.
Ynddo, bu’n trin a thrafod y modd y dysgodd
pobl sut i adeiladu math newydd o laser o’r
enw TEA-laser, ac ychwanegodd “dyna pryd
yr oedd maes newydd o’r enw cymdeithaseg
gwybodaeth wyddonol yn datblygu a deuthum
yn un o’r arloeswyr. Roedd hynny’n dipyn o lwc.”
Fodd bynnag, mae un pwnc yn benodol wedi
bod o ddiddordeb iddo ers 45 mlynedd - chwilio
am donnau disgyrchiant - ac mae’n bwnc a
gyfnerthodd ei yrfa ymchwil. Chwaraeodd lwc
ran yn hynny hefyd.
Crychdonnau bychain yng ngofod-amser
yw tonnau disgyrchiant, a chafodd y rhain
eu rhagfynegi yn gyntaf gan Einstein ym
1916. Allyrrir y crychdonnau hyn o ganlyniad
i ddigwyddiadau cosmig grymus, fel sêr yn
ffrwydro a thyllau duon yn uno. Maent yn
cario gwybodaeth am eu tarddiad dramatig yn
ogystal ag am natur disgyrchiant na fyddai ar
gael fel arall.
“1972 oedd hi. Daeth maes tonnau
disgyrchiant i fodolaeth ychydig flynyddoedd
cyn hynny a phenderfynais fanylu ar hynny ar
gyfer fy noethuriaeth,” meddai’r Athro Collins.
“Prynais gar Ford Galaxy am $250 a gyrru
ar draws America ar Route 66 yn cyfweld
â’r gwyddonwyr oedd yn rhan o’r prosiect.
Roeddwn yn dysgu gwneud rhywbeth newydd,
mwynhau gyrru’r car Americanaidd mawr
hynny, yfed Budweiser gyda’r nos a gwylio pêlfas ar y teledu. Roedd yn dipyn o antur. Roedd
amcanion y gwyddonwyr yn gwbl wallgof. Rwy’n
hoff o bobl sy’n ceisio gwneud pethau amhosibl
ac roeddwn yn hoffi’r wyddoniaeth.
“Sylweddolais, petawn yn eithriadol o lwcus, y
byddai fy ngyrfa gyfan ym maes cymdeithaseg
yn cyd-daro â chanfod tonnau disgyrchiant.
Penderfynais barhau i astudio tonnau

disgyrchiant am 45 mlynedd gan siawns iddynt
gael eu canfod yn ystod fy mywyd yn fy marn i,
ac roedd yn ymddangos fel gambl dda. Yr hyn
a’m cadwodd wedi fy machu oedd ei bod bron
yn amhosibl i’w gyflawni.”
Daeth darganfyddiad mwyaf yr Athro Collins
i’w ran yn gynnar ym 1972 gyda’r ffawd sydd
wedi britho ei yrfa. “Roeddwn yn gyrru drwy
ryw anialwch prysgog ofnadwy yn Nevada
pan sylweddolais yn sydyn bod fy mhrosiect
ar donnau disgyrchiant wedi mynd yn gyfan
gwbl o’i le. Safodd y blew ar gefn fy ngwddf ar
i fyny am tua 20 munud, tan i mi sylweddoli
fy mod wedi canfod rhywbeth llawer yn fwy
diddorol na’r hyn yr es ati i’w ganfod. Roeddwn
wedi meddwl fy mod yn dysgu sut roedd pobl
yn dysgu oddi wrth ei gilydd, sut i lunio math
penodol o gyfarpar, ond yr hyn a sylweddolais
yn sydyn yw nad oedd unrhyw un yn gwybod a
oedd ganddynt synhwyrydd tonnau disgyrchiant
neu beidio, a’r elfen llawer yn fwy diddorol
o gymdeithaseg yw’r modd y gwnaethant
benderfynu a oedd ganddynt gyfarpar a oedd
yn gweithio neu beidio. Roedd hynny wedi troi
i fod yn syniad o’r enw ‘atgwymp yr arbrofwr’
wnaeth sefydlu fy safle fel cymdeithasegydd
gwyddoniaeth.”
Wrth i amser fynd yn ei flaen – ac wrth i wyddor
canfod tonnau disgyrchiant newid o fod yn
wyddor fach mewn labordy i ‘wyddor fawr’
yn costio cannoedd o filiynau o ddoleri, gyda
chyfarpar wedi’i adeiladu mewn safleoedd
anghysbell – bu’r Athro Collins yn arsylwi ac
yn gwylio pethau’n newid. Gwelodd y cyfarpar
yn cael ei adeiladu, bu’n dyst i grefftwaith
y peirianwyr a bu’n arsylwi ar y modd i
hynny argyhoeddi gwyddonwyr y câi tonnau
disgyrchiant eu canfod ryw ddydd. “Rydych yn
creu realiti ar lawr gwlad – ces weld hynny fel
cymdeithasegydd – roedd yn neilltuol iawn,”
meddai.
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Yn 2015, daeth gwyddonwyr o hyd i donnau
disgyrchiant gan greu penawdau newyddion
ar draws y byd. “Dyna lle’r oeddwn yn eistedd
gartref gyda fy ngliniadur yn gweld yr ebost
cyntaf hwnnw’n sôn ein bod wedi dod o hyd i
signal diddorol. Yn rhyfeddol, roeddem wedi
llwyddo i ganfod y tonnau hyn,” meddai’r Athro
Collins.

Penderfynais barhau i
astudio tonnau disgyrchiant
am 45 mlynedd gan siawns
iddynt gael eu canfod yn
ystod fy mywyd yn fy marn
i, ac roedd yn ymddangos
fel gambl dda. Yr hyn a’m
cadwodd wedi fy machu
oedd ei bod bron yn
amhosibl i’w gyflawni.”
Cofnodir ei daith ymchwil 45 mlynedd o hyd a
sut y cafodd tonnau disgyrchiant eu canfod yn y
pen draw yn ei lyfr, Gravity’s Kiss – cyfrif amser
real sy’n datgelu cymhlethdodau’r canfyddiad,
y cymeriadau oedd yn rhan o’r prosiect a’r
ymateb a gafodd y newyddion.
“Roedd y straeon, yr hyn a ddigwyddodd, yn fwy
dramatig nag opera. Serch hynny, fe wnaethant
lwyddo, ac roedd yn gryn syndod pan
ddigwyddodd hynny,” meddai’r Athro Collins,
gan ychwanegu: “Teimlaf yn gwbl freintiedig
ac yn lwcus i fod wedi bod yn rhan o’r prosiect
tonnau disgyrchiant – dyma hanfod fy ngyrfa,
mewn gwirionedd.”

Bywyd hynod o ddiddorol
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Does dim llawer o adeiladau campws lle gall mynd am dro amser cinio o amgylch y ‘bloc’
arwain at weld epa mawr sydd mewn perygl neu ormes o eliffantod. Ond yng Nghanolfan
Maes Danau Girang, yng nghanol jyngl Borneo, mae’r rhain yn olygfeydd cyffredin sydd, diolch
i ymdrechion cadwraeth y tîm sy’n byw ac yn gweithio yn y rhagorsaf jyngl hon, â gobaith o
oroesi i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

CROESO I’R

JYNGL
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Ac yntau’n adeilad un llawr diymhongar, wedi’i
amgylchynu gan lystyfiant trofannol, does dim
dwywaith nad yw Canolfan Maes Danau Girang
yn safle Prifysgol arferol. Yn gyfleuster ymchwil
a hyfforddi ar y cyd, a reolir gan Adran Bywyd
Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd, mae’n
ymroi i warchod ecosystemau trofannol a rheoli
bywyd gwyllt ar dirwedd cynyddol ddarniog
Borneo.

arian,” meddai. “Pan ddois i fy ôl yn 2005, ar
gyfer prosiect ymchwil a oedd yn canolbwyntio
ar eliffantod, fe welais i’r ganolfan eto ac
roedd hi’n dadfeilio. Yna fe feddyliais i am y
syniad o sefydlu canolfan ymchwil a hyfforddi
ar gyfer Prifysgol Caerdydd ac Adran Bywyd
Gwyllt Sabah. Roedd yr Adran a’r Brifysgol yn
gefnogol iawn, ac fe agoron ni’r drysau ym mis
Gorffennaf 2008.”

Ac unwaith y flwyddyn mae hefyd yn gartref
i grŵp o fyfyrwyr biowyddoniaeth brwd o’r
Brifysgol sy’n treulio pythefnos yn dysgu
am fioamrywiaeth coedwigoedd glaw yn yr
ecosystem unigryw hon.

Mae Sabah wedi dod yn ganolbwynt byd-eang
o ran colli coedwigoedd a choedwigoedd
yn diraddio, oherwydd diwydiannau coed
ac olew palmwydd. I Dr Nathan, yn ei rôl fel
Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn Adran Bywyd
Gwyllt Sabah, mae hyn wedi arwain at nifer
o brosiectau i achub a thrawsleoli nifer o
rywogaethau bywyd gwyllt dros y blynyddoedd.
“Mae’r Ganolfan Maes wedi chwarae rôl bwysig
yn ein hymdrechion achub a chadwraeth
drwy astudio sut mae bywyd gwyllt yn yr ardal
yn ymateb i ddarnio a diraddio,” meddai.
“Hefyd, mae Dr Goossens a’i dîm yn darparu
gwasanaeth pwysig iawn o ran meithrin gallu
pobl leol, drwy hyfforddi cadwraethwyr ifanc
Malaysia i ddiogelu ein treftadaeth naturiol.”

Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Bywyd
Gwyllt Sabah, mae Dr Senthilvel Nathan yn
ymrwymedig i warchod adnoddau naturiol a
bywyd gwyllt Sabah. Soniodd wrth Dr Benoit
Goossens o Brifysgol Caerdydd, Cyfarwyddwr
Canolfan Maes Danau Girang, am yr hyn
mae’r Ganolfan yn ei gyfrannu i’r ardal ac i’r
myfyrwyr sy’n ymweld.
“Mae llawer ohonom ni’n Sabah yn ymwybodol
bod y Ganolfan Maes yn dathlu ei phen-blwydd
yn ddeg oed eleni,” meddai Dr Nathan. “Ar
ôl gweithio i Adran Bywyd Gwyllt Sabah a’r
Ganolfan Maes, rydw i’n ymwybodol o lawer
o’i llwyddiannau dros y blynyddoedd, ond rydw
i hefyd yn chwilfrydig i wybod rhagor am ei
tharddiad hefyd.”
Daeth un o aelodau sefydlol y Ganolfan Maes,
Dr Benoit Goossens, ar draws yr adeilad gyntaf
ym 1999 wrth gynnal ymchwil ar orangwtaniaid
yn yr ardal. “Sefydlwyd y Ganolfan yn wreiddiol
gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah fel cyfleuster
addysg ddiwedd y 1990au, ond yn anffodus
roedd yn rhaid cau’r ganolfan oherwydd diffyg

Cytunodd Dr Goossens bod y Ganolfan yn
chwarae sawl rôl bwysig. “Yn ogystal â chaffael
gwybodaeth newydd am y bywyd gwyllt yn yr
ardal, mae’r Ganolfan hefyd wedi cefnogi’r
ymdrechion sydd eu hangen i’w warchod, sy’n
cynnwys cyfrannu at gynlluniau gweithredu’r
wladwriaeth,” dywedodd. “Un enghraifft wych o
hyn yw’r adeg pan wnaethon ni weithio gydag
Adran Bywyd Gwyllt Sabah i atal cynlluniau’r
llywodraeth i adeiladu pont ar draws afon
Kinabatangan. Byddai’r bont hon wedi peryglu
eliffantod Borneo, orangwtaniaid a llawer o
rywogaethau eraill y jyngl.”

“Rydym ni’n falch iawn o’r hyn
yr ydym ni wedi’i adeiladu a’i
gyflawni yma dros y deng mlynedd
diwethaf. O ddarganfod rhywogaeth
orangwtan newydd yn Indonesia,
i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o
gadwraethwyr, mae ein tîm wedi
rhoi Prifysgol Caerdydd ar y map
ar gyfer ymchwil biowyddoniaeth
o’r radd flaenaf a chymhwyso
cadwraeth.”
Gyda’r rhan fwyaf o Sabah yn ardal
warchodedig sydd wedi’i hamgylchynu gan
blanhigfeydd olew palmwydd, mae llawer o
waith ymchwil y Ganolfan yn canolbwyntio ar
y rhyngwyneb rhwng y planhigfeydd hyn a’r
coedwigoedd trofannol. “Rydym ni’n edrych ar
sut mae bywyd gwyllt yn ymateb wrth iddo gael
ei amgylchu’n gynyddol gan y planhigfeydd sy’n
lledaenu,” meddai Dr Goossens. “Felly mae’r
rhan fwyaf o’n gwaith ymchwil yn canolbwyntio
ar ddilyn symudiadau rhywogaethau yn y
dirwedd leol, gan edrych ar p’un a ydynt yn
defnyddio’r blanhigfa olew palmwydd a sut
maen nhw’n addasu iddo. Mae’r ymchwil hwn
yn cynnwys y rhan fwyaf o’r rhywogaethau yn yr
ardal, gan gynnwys eliffant Borneo, y llewpard
cymylog, arth Malaia, pangolin Sunda a’r mwnci
proboscis.
Mae rhai o brosiectau diweddaraf y Ganolfan
yn tynnu sylw at yr angen ar fyrder i gynyddu
ymdrechion cadwraeth yn Sabah. Canfu Dr
Goossens a’i dîm yn ddiweddar fod 100,000
o orangwtaniaid wedi diflannu yn Borneo yn
yr 16 mlynedd diwethaf. “Mae’r nifer uchel a
phryderus hwn o ganlyniad i hela a dinistrio
cynefin,” meddai. “Nid yw’n newyddion
drwg i gyd serch hynny, rydym ni’n gweithio
gydag Adran Bywyd Gwyllt Sabah sydd wedi
ymrwymo i ddiogelu 30% o’r goedwig fel bod
gan orangwtaniaid ddigon o dir i sefydlu
tiriogaethau. Bydd hyn yn newid byd i’r
poblogaethau mwyaf.”
Hefyd, darganfu Dr Goossens a’i dîm yn
ddiweddar bod ardaloedd o goedwigoedd sydd
wedi diraddio, sydd wedi’u clirio’n flaenorol
i logio neu ar gyfer amaethyddiaeth, yn
gynefinoedd delfrydol ar gyfer eliffantod yn
Sabah. “Fe lwyddon ni i ddarganfod hyn drwy
olrhain symudiadau’r eliffantod drwy goleri GPS
a chan ddefnyddio delweddu laser o’r awyr i
ddadansoddi’r coedwigoedd, gan roi map tri
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dimensiwn o uchder gortho’r goedwig law a’i
strwythur.”meddai. “Er bod y canfyddiad hwn
yn newyddion da, y perygl yw y gallai cyfran
fawr o’r cynefinoedd coedwig gortho is fod yn
ddeniadol i’w trosi at ddefnydd amaethyddiaeth
raddfa fawr cyn y sylweddolir eu pwysigrwydd.
“Gyda lwc, y bydd yr astudiaeth hon yn
atgyfnerthu pwysigrwydd diogelu cynefinoedd
yr ystyrir eu bod yn ansawdd-isel, yn hytrach na
dim ond coedwigoedd hŷn, carbon uchel.”
Pan ddaw i waith addysgol Danau Girang,
mae gan Dr Nathan brofiad uniongyrchol
o’r fioamrywiaeth unigryw a’r hyfforddiant
cadwraeth y mae’r Ganolfan yn eu cynnig.
“Mae’r Ganolfan Maes wedi rhoi i mi’r cyfle i
astudio am PhD mewn Geneteg Cadwraeth a
Rheoli’r Mwnci Proboscis,” meddai. “Dyma’r
lleoliad delfrydol i astudio bywyd gwyllt ac
effeithiau newid cynefin ar fioamrywiaeth, tra
hefyd yn cyfrannu at ddata hirdymor a allai
wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y
dirwedd hardd hon a’i thrigolion. Mae hefyd yn
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gyfle gwych i weithio ochr yn ochr â myfyrwyr
ac ymchwilwyr o bob cwr o’r byd sy’n angerddol
am gadwraeth bywyd gwyllt.”
I Dr Goossens, yw un o swyddogaethau
pwysicaf y Ganolfan Maes yw’r hyfforddiant
y mae’n darparu ar gyfer myfyrwyr lleol. “Yn
ogystal â chynnal cyrsiau maes ôl-raddedig
o bedwar ban byd, rydym ni ar agor i fyfyrwyr
israddedig ac ôl-raddedig lleol,” meddai.
“Enillodd ein myfyriwr graddedig cyntaf o
Falaysia ei PhD eleni ac ar hyn o bryd mae
gennym ni bedwar myfyriwr PhD a phum
myfyriwr gradd Meistr o Falaysia. Mae’n wych
ein bod ni’n gallu hyfforddi pobl leol sydd am
ddefnyddio’r hyfforddiant hwn i edrych ar ôl y
rhywogaethau unigryw yn y rhan hardd hon o’r
byd.
“Mae un o fy myfyrwyr PhD presennol yn hanu
o fan hyn yn Sabah. Mae hi wrthi’n gweithio
ar bangolin Sunda ac yn dod yn ffigur amlwg
mewn cadwraeth yn yr ardal.”

▲ Dr Senthlivel Nathan ac Dr Benoit Goossens

Wrth fwrw golwg yn ôl dros y degawd diwethaf,
daeth Dr Goossens i’r casgliad: “Rydym ni’n
falch iawn o’r hyn yr ydym ni wedi’i adeiladu a’i
gyflawni yma dros y deng mlynedd diwethaf.
O ddarganfod rhywogaeth orangwtan newydd
yn Indonesia, i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf
o gadwraethwyr, mae ein tîm wedi rhoi
Prifysgol Caerdydd ar y map ar gyfer ymchwil
biowyddoniaeth o’r radd flaenaf a chymhwyso
cadwraeth.”
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Tiwtora Tyrbo

Yr Athro Claire Gorrara

Nicola Emery, sy’n fyfyriwr Safon Uwch, yn holi’r Athro Claire Gorrara o’r Ysgol Ieithoedd
Modern ynghylch llwyddiant y fenter Tiwtora Tyrbo a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yr oedd
hi’n rhan ohoni’r llynedd.

TIWTORA
TYRBO
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Tiwtora Tyrbo

Yn achos Nicola, sy’n 18 oed, ei brwdfrydedd
ynghylch ieithoedd yw ei phasbort i’r byd.
Mae hi’n astudio Ffrangeg, Almaeneg a
Mathemateg yn Ysgol Gyfun Caerllion yng
Nghasnewydd, a bydd yn cymryd blwyddyn
allan i deithio ar ôl ei harholiadau. Bydd hi’n
mynd yn gyntaf i Ganada, lle bydd yn defnyddio
ei sgiliau Ffrangeg mewn gwersyll haf, cyn
teithio yn Ewrop i dreulio amser yn Ffrainc a’r
Almaen.
“Mae’n fater o allu ymgysylltu â diwylliannau
eraill,” meddai Nicola. “Mae dysgu ieithoedd
eraill hefyd wedi gwella fy hyder a’m sgiliau
datrys problemau. “Rwy’n credu ei fod yn
eich gwneud yn ymgeisydd mwy diddorol yn y
gweithle hefyd.”
Ond er gwaethaf manteision niferus ac
amrywiol siarad iaith arall, ymddengys nad oes
digon o fyfyrwyr yn cael eu temtio i’w dewis fel
pynciau.
Mae’r nifer sy’n dewis astudio ieithoedd tramor
modern (ITM) ar gyfer Safon Uwch wedi bod yn
lleihau sylweddol yng Nghymru – gostyngiad o
44% ers 2001. Mae’r rhai sy’n sefyll Ffrangeg
gryn dipyn o dan hanner y lefel a wnaeth
ei sefyll 2001 (40%). A dangosodd arolwg
Tueddiadau Iaith 2015/16 ynghylch addysgu
ITM yng Nghymru fod y niferoedd ar gyfer
cyrsiau UG ac A2, mewn ysgolion sy’n cynnig
cyrsiau ôl-16, yn isel ac yn gostwng.
Ym mis Medi 2016, cyflwynwyd manylebau
Safon Uwch newydd ar gyfer ieithoedd, gan
achosi ofnau y byddai natur anghyfarwydd yr
arholiadau newydd yn peri i lefelau cyrhaeddiad
ostwng a lefelau ymadael godi ymhellach.
Felly, llamodd yr Athro Claire Gorrara a’r tîm yn
Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd i’r
adwy, gan lansio Tiwtora Tyrbo. Nod y cynllun,
sydd bellach yn ei ail flwyddyn, yw cefnogi
myfyrwyr wrth iddynt bontio o TGAU i lefel UG.
Dywedodd yr Athro Gorrara: “Mae llawer o
fythau’n bodoli ynghylch ieithoedd tramor
modern, er enghraifft y gred ei bod hi’n
anoddach cael gradd uchel yn y pynciau hynny
nag mewn mathemateg, er enghraifft. Ond nid
yw’r canlyniadau’n dangos hynny o gwbl.

▲ Nicola Emery

Dywedodd Nicola ei bod hi wedi dod ar draws y
safbwyntiau hyn. “Mae pobl i weld yn poeni bod
cael gradd uchel yn anodd. Ond mae’n debyg
i unrhyw bwnc Safon Uwch – os byddwch chi’n
gweithio’n galed ac yn treulio digon o amser
arno, fe gewch chi farc da.
“Mae nifer o bobl hefyd wedi dweud eu bod nhw
ddim yn deall beth gallwn i wneud ar ôl gadael
yr ysgol gyda’r cymwysterau hyn, a barn rhai yw
eu bod nhw’n bynciau sy’n cyfyngu arna i.

Mae ein ymchwil wedi
dangos mai’r fantais fwyaf i
fyfyrwyr oedd gwell techneg
arholiadau, gyda mwy o
hyder yn dilyn.

“Cred arall yw bod y rhan fwyaf o bobl y byd
yn siarad Saesneg, felly does dim angen bod
yn ddwyieithog. Dyw hynny ddim yn wir o gwbl;
mewn gwirionedd, nid yw tri chwarter y byd yn
siarad Saesneg.

“Ond unwaith y bydda i’n gorffen fy arholiadau
yn yr haf, bydda i’n gadael yr ystafell ddosbarth
ac yn defnyddio fy ieithoedd ar unwaith. Bydda
i’n gweld manteision yn syth, hyd yn oed cyn
imi ystyried y buddion ehangach – dwy ddim yn
siŵr y gallwch chi ddweud hynny am bob pwnc.”

“Efallai mai un o’r mythau sy’n peri’r pryder
mwyaf yw nad yw astudio iaith mor werthfawr
â phynciau eraill, fel y gwyddorau. Y gwir
amdani yw y gall fod yn baratoad gwych ar gyfer
myfyrwyr sydd am gael gyrfa ryngwladol.”

Roedd yr Athro Gorrara yn cytuno: “Hyd yn
oed os byddant yn dewis aros a gweithio yn y
Deyrnas Unedig, mae gan unigolion sy’n gallu
siarad iaith arall sgiliau cyfathrebu gwell a gwell
dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill. Mae’r

ymchwil ddiweddaraf (Languages After Brexit:
How the UK Speaks to the World) ynghylch
polisi iaith yn awgrymu bod y myfyrwyr hyn
yn gweithio’n fwy effeithiol mewn timau, ac
yn llawer mwy hyderus eu hagwedd. “Mae’n
sgil fydd yn aros gyda chi ar ôl eich addysg
ac y gallwch ei wella bob dydd trwy gydol eich
bywyd.”
Dywedodd yr Athro Gorrara fod tasg enfawr
i ddod o ran annog mwy o bobl i ddewis
ieithoedd. “Mae’r gyfradd ymadael rhwng AS
a Lefel A yn dangos diffyg hyder, a phryder
ymhlith y myfyrwyr. Mae Tiwtora Tyrbo yn
ymateb uniongyrchol i hyn, ac fe’i sefydlwyd
gyda’r bwriad o helpu myfyrwyr i deimlo eu
bod wedi paratoi’n llawn ar gyfer arholiadau
yn ogystal ag i’w hysbrydoli nhw ynghylch y
posibiliadau a allai ddod yn sgîl eu gwybodaeth
newydd.”
Hyd yn oed gyda’i brwdfrydedd aruthrol
ynghylch ieithoedd, roedd Nicola yn cyfaddef
bod y naid o TGAU i Lefel UG wedi bod yn un
heriol.
“Roedd llawer iawn o ddeunydd cwrs i fynd
trwyddo. Gan fod yr arholiad llafar ym mis
Ebrill, ychydig fisoedd yn unig oedd ar gael i
feithrin sgiliau. Roedd y cwricwlwm newydd yn
golygu mai ychydig iawn o bapurau enghreifftiol
oedd i’w gweld.”
Ychwanegodd: “Does dim ots faint rydych chi’n
ei wybod, mae’n rhaid i chi ddeall techneg
arholiadau i allu defnyddio eich gwybodaeth
Ffrangeg yn y ffordd iawn.”
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Tiwtora Tyrbo

Roedd yr Athro Gorrara yn cytuno bod pryderon
Nicola yn themâu cyffredin ymhlith dysgwyr.
Nod y tîm o diwtoriaid tyrbo oedd lleddfu’r
pryderon hyn yn ystod y rhaglen ddwys
10-wythnos.

Dywedodd yr Athro Gorrara fod adborth Nicola
yn adleisio barn gyffredinol myfyrwyr eraill
ac athrawon. Arweiniodd y llwyddiant hwn at
Lywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd ar gyfer
blwyddyn arall o gyllid.

“Ein dull ni o weithredu yw dangos i’r myfyrwyr
sut mae ‘ymosod’ ar y papur arholiad”,
meddai’r Athro Gorrara. “Nid copi o’r cwricwlwm
ydyw o bell ffordd. Mae’r Tiwtoriaid Tyrbo yn
dangos iddyn nhw ble mae eu cryfderau a’u
gwendidau, fel eu bod yn gallu canolbwyntio
ar y ffordd orau o weithio i wella’u graddau ar
ddiwedd eu hastudiaethau.

“Mae ein hymchwil wedi dangos mai’r fantais
fwyaf i fyfyrwyr oedd gwell techneg arholiadau,
gyda mwy o hyder yn dilyn,” meddai.

“Cafodd y Tiwtoriaid Tyrbo gipolwg ar y
disgwyliadau o ran asesu ac arholiadau gan
brif arholwr Ffrangeg (bwrdd arholi) CBAC cyn i’r
cwrs gychwyn, fel bod ganddynt ddealltwriaeth
gadarn o’r hyn a ddisgwylir a sut i wella
perfformiad y myfyrwyr i’r eithaf.
“Yna buon nhw’n cwrdd â’r myfyrwyr ac yn creu
rhaglenni dysgu unigol.”
Esboniodd Nicola sut roedd hynny’n gweithio
yn ei hysgol hi: “Fe gwrddon ni â’r tiwtor tyrbo
mewn grwpiau o ddau neu dri. Gofynnwyd inni
ar beth roedden ni eisiau canolbwyntio yn ystod
ein hamser gyda’i gilydd, felly roedd y tiwtora’n
bendant yn cael ei deilwra i’n hanghenion.
“Yn fy achos i, roeddwn i’n teimlo’n fwyaf
nerfus am fy arholiad gwrando, felly fe
wnaethon ni ganolbwyntio ar dechneg arholiad
cysylltiedig â hynny. Fe edrychon ni ar y
mathau o gwestiynau y gallen ni eu hwynebu a
dechrau’r ymarfer yno.
“Roedd yn wych gallu cael amser i ffwrdd o’r
dosbarth lle roedden ni’n syml yn gweithio’n
ffordd trwy’r cwricwlwm, i feddwl am sut
bydden ni’n defnyddio’r hyn roedden ni’n ei
ddysgu yn yr arholiad.
“Roedd yn help mawr i mi sicrhau fy mod i’n
cadw ar y trywydd iawn wrth adolygu.”
Aeth Nicola ymlaen i gael A yn Ffrangeg ar
lefel UG, ac roedd canlyniadau’r astudiaeth
beilot yn dangos gwelliant cyffredinol ar draws
y grŵp. Roedd yr athrawon wedi disgwyl mai
dim ond 8% o’r dysgwyr fyddai’n cael gradd
A, ond cyflawnodd 20% hynny. Roedd yr
effaith ar y graddau llafar ar gyfartaledd yn
fwy nag un radd fesul dysgwr, o’i gymharu â
rhagfynegiadau athrawon.
Troswyd y gwelliant hefyd yn fwy o ddysgwyr
a benderfynodd barhau â’u hastudiaethau ar
Safon Uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.
Dywedodd Nicola: “Roeddwn i’n fodlon iawn ar fy
ngradd ar y diwedd. Roeddwn yn teimlo’n llawn
ysgogiad wrth gychwyn ar fy nghwrs Safon Uwch.”

“Rydym hefyd wedi ceisio gwella cynnig eleni
trwy ddarparu hyfforddiant i athrawon hefyd, fel
eu bod yn teimlo eu bod wedi cael eu briffio’n
llawn ar y maes llafur. Mewn llawer o ffyrdd,
mae’r tiwtor tyrbo yn gweithredu fel mentor
i athrawon yn ogystal â bod yn gefn mawr i’r
myfyrwyr.”
Eleni, mae Nicola wedi bod yn gweithio tuag
at ei Safon Uwch heb gymorth Tiwtora Tyrbo, a
oedd yn canolbwyntio ar fyfyrwyr UG yn unig.

Mae hon yn her go iawn
ar gyfer y dyfodol ac mae
angen gwneud llawer o
waith i sicrhau nad yw’r
DU ar ei hôl hi ym maes
amlieithrwydd o gymharu â
gweddill y byd.
“Rwyf wedi teimlo fy mod i o dan fwy o straen
eleni,” cyfaddefodd. “Roedd y cwrs yn help
mawr i mi feddwl am yr hyn y gallwn ei ddisgwyl
yn fy arholiadau ac i’m cadw i’n ddigynnwrf,
gyda ffocws ar y pethau pwysig. Eleni, mae’n
teimlo fel mod i’n mentro i dir anghyfarwydd
braidd.
“Rwy’n bendant yn teimlo y buasai cymorth
ychwanegol o fudd mawr wrth imi nesáu at fy
arholiadau terfynol.”
Cytunodd yr Athro Gorrara y byddai’n hoffi
gweld y cynllun yn cael ei ehangu. Ar hyn o bryd
dim ond 12 o ysgolion a phedwar coleg addysg
bellach sy’n rhan o’r prosiect.
“Byddwn i wrth fy modd petai modd i ni
integreiddio hyn i’r cwricwlwm ledled Cymru,”
meddai. “Byddai’n hawdd addasu’r model ar
gyfer myfyrwyr Safon Uwch hefyd. Fe ddewison
ni ganolbwyntio ar fyfyrwyr UG fel blaenoriaeth
oherwydd ein bod am geisio cefnogi pobl a
lleihau’r nifer sy’n ymadael cyn dechrau ar eu
blwyddyn olaf.
“Mae llawer o waith i’w wneud o hyd o ran

astudio ieithoedd tramor modern. Dim ond
18% o fyfyrwyr sy’n dewis y pwnc hwn ar lefel
TGAU, ffigur sy’n achosi pryder mawr, ac yn
golygu bod llawer o ddisgyblion wedi’u cau
allan o ystyried Lefel UG cyn cyrraedd 16, hyd
yn oed.
“Rydym ni’n gwneud llawer o waith gyda
disgyblion o flynyddoedd 8 a 9, i ddangos
gwerth dysgu iaith. Mae’n fater o ddangos i
bobl ifanc fod ieithoedd yn agor drysau a fyddai
ar gau pe na baent yn gallu deall diwylliannau
eraill.”
Roedd Nicola, sydd hefyd yn adolygu ar gyfer
ei harholiadau Almaeneg, yn dyfalu tybed pam
roedd Ffrangeg yn unig ffocws ar gyfer y cynllun
hwn.
Ymatebodd yr Athro Gorrara fel hyn: “Byddai’n
wych gallu gweithio gyda ieithoedd eraill hefyd.
Dewiswyd Ffrangeg oherwydd mai dyna’r pwnc
Safon Uwch mwyaf o ran ieithoedd tramor
modern. Ond mae’r nifer sy’n astudio Almaeneg
yn bryder allweddol arall.
“Mae’n aml yn gylch dieflig – os na fyddwch
chi’n rhoi cymorth wedi’i dargedu, mae’r
graddau cyffredinol yn mynd i lawr ac mae’n
dod yn llai deniadol i ddarpar fyfyrwyr.
“Mae hon yn her go iawn ar gyfer y dyfodol ac
mae angen gwneud llawer o waith i sicrhau
nad yw’r Deyrnas Unedig ar ei hôl hi ym maes
amlieithrwydd o gymharu â gweddill y byd.
Yma yng Nghymru mae gennym ni’r fantais o
fod yn genedl ddwyieithog, ac mae angen inni
adeiladu ar adnoddau ieithyddol cyfoethog y
Gymraeg a chefnogi ymhellach ein dyheadau
amlieithog. Mae Brexit yn golygu y bydd arnom
ni fwy o angen siaradwyr a chyfathrebwyr
amlieithog nag o’r blaen, hyd yn oed.”
Dywedodd Nicola, fydd yn ymadael y diwrnod
ar ôl ei harholiadau ar gyfer haf yn dysgu
plant yng Nghanada i farchogaeth: “Byddai’n
wirioneddol dorcalonnus meddwl y bydd nifer
y bobl sy’n astudio iaith yn gostwng ymhellach.
Mae angen mynd ati i hyrwyddo manteision
eang y pynciau hyn yn helaeth ymhlith
myfyrwyr.
“Rwyf eisoes wedi elwa cymaint drwy ddysgu
Ffrangeg ac Almaeneg. Alla i ddim aros i weld
ble bydd fy astudiaethau’n mynd â fi nesaf.”
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Ydy hi’n bryd ymyrryd?
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Ydy hi’n
bryd ymyrryd?
Yr Athro Simon Moore (PhD 2001)

Ai tanciau meddwon ac isafswm prisiau yw’r ateb i
broblem yfed Prydain?
Wrth i ddiwydiant alcohol y Deyrnas Unedig
barhau i wneud elw iach, gadewir y genedl yn
cyfrif cost gynyddol ein perthynas afiach â’r
ddiod feddwol.

orfod osgoi sawl rhwystr, o yfwyr ymosodol i
wydr wedi torri. Yn anffodus, gall awyrgylch a
diogelwch canol ein trefi ddirywio’n gyflym wrth
i faint o alcohol sy’n cael ei yfed gynyddu.

O or-ymestyn adrannau achosion brys i nifer
cyson o achosion o glefydau cysylltiedig ag
alcohol, mae’r gost yn aruthrol, gan fod ffigurau
diweddar yn datgelu bod niwed cysylltiedig ag
alcohol yn costio rhyw £3.5 biliwn i’r GIG bob
blwyddyn.

Amcangyfrifir bod 1.1 miliwn o gleifion wedi
gorfod cael triniaeth mewn ysbytai yn 2015/16
o ganlyniad i achosion oedd yn ymwneud ag
yfed alcohol. Felly, mae’n amlwg bod angen
rhyw fath o ymyrraeth arnom ni. Fodd bynnag,
oherwydd bod llawer ohonom ni’n mwynhau
llymaid, a heb brofi ond arlliw o’r broblem,
efallai na fyddwn yn tueddu i gefnogi agwedd
lem pan ddaw’n fater o gyfyngu ar alcohol. Ond
i’r rhai yn y rheng flaen mae’n stori wahanol.

Ac nid dyna ddiwedd y broblem. Cerddwch i
lawr unrhyw stryd fawr yn y Deyrnas Unedig
ar nos Sadwrn a byddwch bron yn sicr o

Mae Dr Adrian Boyle, Meddyg Ymgynghorol
Brys yn Ysbyty Addenbrookes, sy’n Arwain ym
maes Alcohol i Goleg Brenhinol Meddygaeth
Frys, yn gwybod yn rhy dda pa ddifrod mae
yfed gormod o alcohol yn ei achosi. Ar y cyd â’r
Athro Simon Moore (Phd 2001), Cyfarwyddwr
y Grŵp Ymchwil Alcohol a Thrais ym
Mhrifysgol Caerdydd, mae’n trafod yr angen
dybryd am newid.
Ym marn Dr Boyle, gallai symud at isafswm pris
yn unol â’r Alban wneud gwahaniaeth sylweddol
i nifer y bobl feddw sy’n pasio drwy ei adran
Damweiniau ac Achosion Brys, ond mae’n
deall y gallai fod rhwystrau i’w weithrediad a’i
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sy’n cymryd staff oddi wrth argyfyngau eraill,”
meddai Dr Boyle. “Mae angen gwirioneddol o
hyd am strategaethau newydd pan ddaw’n fater
o ddelio â thrais cymunedol sy’n gysylltiedig ag
alcohol.”

lwyddiant. Mae hefyd yn dyfalu tybed a fyddai
modd trosglwyddo dull llwyddiannus yr Alban
o drin trais fel problem iechyd y cyhoedd, yn
hytrach na phroblem cyfiawnder troseddol, i
weddill y Deyrnas Unedig yn ogystal. “Yn yr
Alban gwelwyd gostyngiadau gwirioneddol
drawiadol yn lefelau trais yn ystod y degawd
diwethaf, fwy o lawer nag yng ngweddill y
Deyrnas Unedig,” dywedodd Dr Boyle. “Maent
yn honni mai’r rheswm am hynny yw eu bod
yn trin trais fel problem iechyd y cyhoedd, yn
hytrach na phroblem cyfiawnder troseddol,
felly efallai ei bod hi’n bryd i wledydd eraill
y Deyrnas Unedig ystyried mabwysiadu dull
gweithredu’r Alban.”
Ar sail ei ymchwil helaeth mewn meysydd
megis niwed alcohol, effeithiolrwydd tanciau
meddwon ac atal troseddau, mae’r Athro Moore
yn cynnig rhai ystyriaethau diddorol. “Mae
dau brif rwystr pan ddaw’n fater o isafswm
pris ar draws y Deyrnas Unedig,” meddai. “Yn
gyntaf, mae’r diwydiant alcohol wedi ceisio atal
mentrau, gan amlaf drwy heriau cyfreithiol.
Ond gan nad yw cynhyrchwyr alcohol yn
talu am ddim o’r costau sy’n gysylltiedig â
chamddefnyddio alcohol, mae sefydliadau fel
y GIG i bob pwrpas yn sybsideiddio eu model
busnes.
“Mae’r ail rwystr yn ymwneud â math penodol o
ddefnyddiwr alcohol - y rhai sy’n gwrthwynebu’n
groch unrhyw ymyrraeth â’u peint haeddiannol.
Yr hyn sy’n anarferol am yr ail grŵp hwn yw
bod isafswm pris fesul uned yn annhebygol
o effeithio ar bris eu diod arferol. A phan
esbonnir effaith sylfaenol isafswm pris (i bob
pwrpas dileu’r seidr cryf sy’n hurt o rad neu
wirodydd pris isel - y math o frandiau nad
yw’r rhai sydd â blasbwyntiau neu sydd heb
ddibyniaeth ar alcohol yn debygol o fynd ar eu
cyfyl) mae’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod
isafswm pris yn syniad da.”
Dangosodd astudiaeth ddiweddar gan yr Athro
Moore a’i dîm ar y Grŵp Ymchwil Alcohol a
Thrais y gallai diwygio’r dull o drethu alcohol
fod yn ddewis ymarferol yn lle isafswm pris.
Canfuwyd y byddai 6,000 yn llai o achosion
cysylltiedig â thrais yn mynd i adrannau
achosion brys (ED) bob blwyddyn petai cynnydd
o 1% dros ben chwyddiant ar alcohol a werthir
drwy gyrchfannau yfed a siopau. “Mae ein
canfyddiadau’n awgrymu y byddai diwygio’r
system bresennol o drethu alcohol yn fwy
effeithiol na phennu isafswm fesul uned o ran
lleihau anafiadau sy’n gysylltiedig â thrais a
niwed arall cysylltiedig ag alcohol,” meddai’r
Athro Moore. “Fodd bynnag, byddai angen i
unrhyw bolisi o’r fath godi pris alcohol mewn
cyrchfannau yfed a siopau. Gallai’r refeniw
treth ychwanegol o tua £1 biliwn y flwyddyn

Mae ymchwil tîm yr Athro Moore wedi gweld
dirywiad sylweddol yn lefelau trais difrifol o
flwyddyn i flwyddyn, ond nid yw’n datgelu’r
rhesymau am hynny. “Mae dyfalu eang
ynghylch hyn, o’r ffaith bod llai o blwm yn yr
amgylchedd, i’r ffaith bod pobl ifanc yn treulio
mwy o amser yn chwarae gêmau cyfrifiadurol
yn hytrach na mynd allan,” meddai’r Athro
Moore. “Yn sicr, mae cydweithio rhwng
gwasanaethau, gan gynnwys yr heddlu,
gwerthuswyr, academyddion ac eraill yn
debygol o fod yn chwarae rhan.”

Dr Adrian Boyle, Meddyg Ymgynghorol Brys, Ysbyty
Addensbrookes ac Arweinydd Maes Alcohol i Goleg
Brenhinol Meddygaeth Frys

Amcangyfrifir bod 1.1 miliwn o
gleifion wedi gorfod cael triniaeth
mewn ysbytai yn 2015/16 o
ganlyniad i achosion oedd yn
ymwneud ag yfed alcohol. Felly,
mae’n amlwg bod angen rhyw fath
o ymyrraeth arnom ni.
gael ei ddefnyddio tuag at gostau niwed
cysylltiedig ag alcohol i’r GIG.”
O ran dull Cymru a Lloegr o ymdrin â thrais,
mae’r Athro Moore yn cyfaddef ei fod yn
rhyfeddu’n barhaus bod alcohol a thrais
yn parhau’n faterion cyfiawnder troseddol.
“Ein gwasanaethau iechyd sy’n delio gyda
chanlyniadau alcohol a thrais, felly mae angen
gwneud llawer mwy i annog iechyd i chwarae
rôl fwy gweithredol,” pwysleisiodd. “Er gwaethaf
nifer o fentrau cadarnhaol iawn, mae iechyd
yn dal ar sail braidd yn adweithiol, yn hytrach
nag estyn allan yn rhagweithiol mewn ymgais
i herio’r achosion. O ystyried nifer staff y
gwasanaeth iechyd sy’n profi ymosodiad gan
gleifion, mae hyn yn peri rhywfaint o syndod.”
“Er bod trais sy’n gysylltiedig ag alcohol yn
gostwng yn gyffredinol yng Nghymru a Lloegr,
mae’n dal yn faich sylweddol ar wasanaethau
iechyd a’n hadrannau achosion brys. “Mae’r
ffigurau diweddaraf yn dangos ein bod yn
mynd yn llai treisgar fel cymdeithas ond i’r
rhai ohonom sy’n gweithio mewn adrannau
achosion brys, mae’n dal yn broblem ddifrifol

“Mae’n cyfaddef nad newyddion da yw’r cyfan,
gan fod eu canfyddiadau’n awgrymu bod
trais sy’n gysylltiedig ag alcohol yn parhau’n
broblem sylweddol, gyda’r niferoedd sy’n mynd
i adrannau achosion brys ar eu huchaf yn
gyson ar benwythnosau. Esboniodd ymhellach,
“Byddwn yn awgrymu na ddylai neb fentro
honni ein bod yn llai treisgar yn gynhenid fel
rhywogaeth. Mae trais yn gyffredin ar draws
teyrnas yr anifeiliaid ac nid ydym ninnau’n
eithriad. Mae angen mwy o waith i ddeall
yn well pwy sy’n wynebu’r risg uchaf, a ble a
pham, er mwyn i ni barhau i drefnu ymyriadau
sy’n cyfyngu gymaint â phosibl ar yr effeithiau
niweidiol hyn. “
Felly beth yw’r ffordd orau o ymdrin â thrais
cymunedol sy’n gysylltiedig ag alcohol? Mae’r
Athro Moore yn teimlo bod llawer o resymau
dros y problemau rydym yn eu gweld yng
nghanol dinasoedd ac nad oes un ateb unigol.
Yn ddiddorol, a braidd yn anecdotaidd, mae’n
credu bod llawer o bobl yn meddwl mai effaith
gyfyngedig sydd i’w gweithgareddau ar nos
Wener neu nos Sadwrn - bod yfed yn ormodol
ac ymladd yn ymddygiad dilys. Meddai, “Mae’r
gwasanaethau brys o dan bwysau cynyddol,
ac mae nyrsys, parafeddygon a swyddogion yr
heddlu yn cael eu cam-drin fel mater o drefn.
Ond nid dyna ddiwedd y stori; mae’r gymuned
gyfan yn dioddef. Ni all ambiwlans sy’n cael
ei ddargyfeirio i ganol tref ar gyfer pobl sydd
wedi yfed yn ormodol ymateb i alwadau yn y
gymuned. Mae ystafelloedd aros Adrannau
Damweiniau ac Achosion Brys o dan warchae
oherwydd y meddwon sy’n effeithio ar gleifion
eraill. Rwyf wedi clywed am gleifion oedrannus
yn gollwng eu hunain o adrannau damweiniau
ac achosion brys oherwydd eu bod yn methu
goddef bod yno ar nos Wener. Felly dyw beth
sy’n digwydd yn y dref ar nos Wener ddim
yn aros yn y dref ar nos Wener – mae sgileffeithiau i bob un ohonom.”
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Tanciau meddwon yw un ateb posibl y mae tîm
yr Athro Moore yn ymchwilio iddo. Disgwylir
canfyddiadau’r astudiaeth yn ddiweddarach
eleni, a’r bwriad yw cynnig tystiolaeth sy’n
ystyried a ddylid cyflwyno’r gwasanaethau
rheoli meddwdod hyn ar draws y Deyrnas
Unedig. “Mae tystiolaeth yn awgrymu bod mwy
o bobl feddw nag sydd angen yn mynd i unedau
achosion brys, efallai oherwydd bod y rhai sy’n
atgyfeirio yn amharod i gymryd risg, a hefyd
oherwydd nad oes unrhyw le arall i bobl feddw
fynd. Mae hynny’n awgrymu bod rôl ar gyfer
gwasanaethau rheoli meddwdod, hyd yn oed os
yw hynny ar ffurf hafanau diogel nad ydynt yn
cynnig gwasanaethau llawn unedau achosion
brys,” meddai’r Athro Moore. “Fodd bynnag,
tystiolaeth gyfyngedig sydd ar gael o hyd
ynghylch pa mor effeithiol yw’r rhai sydd eisoes
yn bodoli. Trwy gymharu data o ddinasoedd
sydd â gwasanaethau penodol a’r dinasoedd
hynny sydd hebddynt, ein gobaith yw cael
darlun cliriach o’u heffeithiolrwydd i gleifion,
eu heffeithlonrwydd o ran cost, a’u heffaith ar
staff rheng flaen.”
Er bod Dr Boyle yn cytuno y gall tanciau
meddwon leddfu’r pwysau ar adrannau
damweiniau ac achosion brys, nid yw wedi’i
argyhoeddi eto mai dyma’r ateb gorau. “Er
bod presenoldeb tanciau meddwon yn golygu
bod pobl feddw yn cael eu trin ar wahân i
gleifion eraill, mae’r ffaith bod y bobl hyn yn
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“Ar ôl oes o drin canlyniadau
pyliau o oryfed, rwy’n bendant
wedi dod i ymddiddori’n fwy
mewn atal pobl yn effeithiol rhag
syrthio i’r afon, yn hytrach na
cheisio llusgo pobl sydd wedi
boddi ymhellach i lawr.”
faich ar ein gwasanaethau brys yn dal yn
broblem,” meddai Dr Boyle. “Mae angen staff
yn y canolfannau triniaeth hyn, sy’n golygu eu
bod yn dal i ddefnyddio adnoddau gwerthfawr.
Rwy’n edrych ymlaen at weld canfyddiadau
astudiaeth yr Athro Moore.”
Mae Dr Boyle a’r Athro Moore fel ei gilydd yn
teimlo bod eu gwaith wedi dylanwadu ar eu
hagwedd at alcohol. Daeth Dr Boyle i’r casgliad,
“Yn fy marn i, ni ddylai meddwi ar noson allan
fod yn rhyw fath o ddefod ar gyfer pobl ifanc yn
y Deyrnas Unedig.
“Ar ôl oes o drin canlyniadau pyliau o oryfed,
rwy’n bendant wedi dod i ymddiddori’n fwy
mewn atal pobl yn effeithiol rhag syrthio i’r
afon, yn hytrach na cheisio llusgo pobl sydd
wedi boddi ymhellach i lawr. Yn sicr, roeddwn

i’n arfer mwynhau diod, ond mae bod yn feddyg
sobr i gleifion meddw wedi golygu nad yw yfed
yn ormodol yn apelio.”
Ychwanegodd yr Athro Moore, “Mae adeg
benodol ym mywyd oedolion ifanc pan fyddant
am dorri’n rhydd o’r hualau canfyddedig o
waith eu rhieni a chael hwyl. Mae hynny wedi
bod yn wir ers cenedlaethau. Ond yr hyn sydd
gennym heddiw yw diwydiant alcohol rheibus
yn gwthio’r syniad y gall pobl ifanc wneud
hyn drwy yfed brand penodol o alcohol, a
hynny i lefelau gormodol. Mae’r diwydiant
hwn wedi gwneud hwyl yn un o’u nwyddau, er
mwyn ei werthu fesul peint, potel, pen mawr
ac ymweliadau ag adrannau damweiniau ac
achosion brys.
“Mae lle gwerthfawr i dafarndai traddodiadol,
megis y rhai sy’n cynnal cerddoriaeth fyw
neu’n darparu ar gyfer teuluoedd. Hynny, yn
fwy na dim, sy’n fy atgoffa bod alcohol yn
draddodiadol wedi chwarae rôl bwysig yn ein
cymunedau. Un o benderfynyddion pennaf
iechyd, yn enwedig ymhlith yr henoed, yw diffyg
cyswllt cymdeithasol.
“Mae fy agwedd bellach wedi datblygu fel mod
i’n cydnabod yr angen am dargedu’r rhai sy’n
yfed yn ormodol, ond ar yr un pryd yn cydnabod
yr angen am gadw lle unigryw tafarndai Prydain
sydd mewn dwylo da, lle gall pobl o bob cefndir
roi’r byd yn ei le.”
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Cafodd Herio Caerdydd sgwrs gyda’r Athro Mary Heimann er mwyn dod i wybod sut mae ei hymchwil yn ein
helpu i ‘ddysgu o’r gorffennol er mwyn gwarchod ein dyfodol’.

Rydym yn byw mewn cyfnodau cythryblus.
O’r hyn a ddaeth i’r amlwg yn ddiweddar
am ddinasyddion Cenhedlaeth Windrush i
arweinwyr byd-eang yn defnyddio’r cyfryngau
cymdeithasol i fygwth rhyfel niwclear, ceir
penawdau mwy llwm yn ddyddiol ac mae
dyfodol y byd yn hynod ansefydlog yn ôl pob
golwg.
Pa oleuni y gall ymchwil hanesyddol ei daflu
ar ein sefyllfa bresennol ac a allai ein helpu i
osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol?
Mae’r Athro Mary Heimann, Cadeirydd Hanes
Modern ym Mhrifysgol Caerdydd, yn hanesydd
sy’n arbenigo ym mhynciau Tsiecoslofacia,
Pabyddiaeth Oes Victoria Christnogaeth yn
Nwyrain Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer. Gan
ddisgrifio ei hun fel hanesydd syniadau, mae
ei hymchwil yn ceisio adennill a gwneud
synnwyr o’r modd y mae pobl sy’n byw ar
wahanol adegau ac mewn gwahanol leoedd yn

cysyniadu eu ffydd grefyddol, yn ogystal â ffydd
eu gwrthwynebwyr, paradeimau gwyddonol,
hunaniaethau cenedlaethol ac iwtopiâu
gwleidyddol.
Dywedodd: “Mae’r dull yr wyf wedi’i fabwysiadu
o ran hanes syniadau yn debyg iawn i ddull
anthropolegydd. Rwy’n trin y gorffennol
fel cyfres o ddiwylliannau tramor y mae eu
meddylfryd, eu rhagfarnau a’u rhagdybiaethau
yn wahanol i’n rhai ni.
“Nid gwyddor ragfynegol mo ymchwil
hanesyddol: ni all roi gwybod beth sydd yn ein
haros yn y dyfodol. Gall ymchwilio i’r gorffennol,
serch hynny, ein helpu i wneud synnwyr o
broblemau presennol drwy roi dealltwriaeth
i ni o’r cefndir a’r cymhlethdodau. Heb
ddadansoddiad hanesyddol, rydym yn debygol
o orsymleiddio.”
Mae’r Athro Heiman, yn arweinydd blaenllaw
ar hanes Tsiecoslofacia, gwlad a sefydlwyd

Drwy ddysgu gwersi o’r
hanes hwn, roedd yn gallu
cyfrannu argymhellion polisi
er budd sefydlogrwydd
rhanbarthol drwy gyfrwng
Partneriaeth NATO Dros
Heddwch.
fel gwladwriaeth ddemocrataidd, ryddfrydol
a rhyngwladol. Er hyn, methodd y wlad o dan
siofiniaeth ethnig, unbennaeth, a rheolaeth
Ffasgaidd a Chomiwnyddol. Drwy ddysgu
gwersi o’r hanes hwn, roedd yn gallu cyfrannu
argymhellion polisi er budd sefydlogrwydd
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rhanbarthol drwy gyfrwng Partneriaeth NATO
Dros Heddwch. Dyma enghraifft o’r modd y
gellir defnyddio arbenigedd hanesyddol i helpu
llunwyr polisïau.
“Gall haneswyr, weithiau, gynnig cynseiliau,
rhybuddion neu fodelau defnyddiol i lunwyr
polisïau. Gan edrych ar enghraifft o fy ymchwil
fy hun, fe wnaeth dadansoddi’r broses
heddychlon o wahanu Tsiecoslofacia’n ddwy
weriniaeth annibynnol – Tsiec a Slofacia – ym
1993 helpu lunwyr polisïau oedd am hyrwyddo
sefydlogrwydd yn rhanbarth Cawcasws yn
2015. Er nad oes byth dwy sefyllfa union yr un
fath, fe allwn, serch hynny, ddysgu o adegau
a lleoedd eraill. Mae’r perygl yn codi pan
mae cymariaethau ffug neu or-syml yn cael
eu defnyddio at ddibenion propaganda, er
enghraifft drwy gyfeirio at argyfwng Munich i
gyfiawnhau camau milwrol yn Irac.”
Ym mis Mai 2018, daeth yr Athro Heimann
â diplomyddion Tsiecaidd a Slofaciaidd,
llunwyr polisïau NATO a Llywodraeth Cymru,
academyddion a myfyrwyr ymchwil i Gaerdydd
i nodi canmlwyddiant sefydlu gwladwriaeth
Tsiecoslofacia ym 1918. Roedd Diwrnod
Astudio Tsiecoslofacia100 yn cynnwys
trafodaeth grŵp arbenigol oedd â’r bwriad o
amlygu goblygiadau polisi ar gyfer heddiw o
orffennol gwladwriaeth Tsiecoslofacia, oedd yn
aml yn un gythryblus.
Bu llyfr yr Athro Heimann, Czechoslovakia:
The State That Failed, a gyhoeddwyd gan
Wasg Prifysgol Yale, yn ddylanwadol wrth
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wyrdroi rhai o’r mythau hanesyddol ynghylch
Tsiecoslofacia fel gwlad sy’n ‘ddioddefwr’. Wrth
ddatgelu sut gwnaeth yr ymdeimlad hwn o fod
yn ‘ddioddefwr’ – ar y cyd â chenedlaetholdeb

Nid yw amgylchedd lle y
gwneir penderfyniadau
polisi sydd â goblygiadau
difrifol i bobl go iawn mewn
ymateb i bennawd papur
newydd camarweiniol, neu er
mwyn gwrthateb mewn dadl
Seneddol, neu ar fympwy
trydariad, yn amgylchedd
diogel i unrhyw un.
anoddefgar – arwain at wahaniaethu yn erbyn
lleiafrifoedd, a’u herlid, mae ei gwaith yn
atgyfnerthu’r peryglon i bob gwladwriaeth o
hyrwyddo mythau cenedlaethol sydd ag agenda
benodol ar ffurf hanes.
Wrth drafod ei llyfr, dywedodd: “Diben fy
llyfr Czechoslovakia oedd ceisio cymhlethu
cysyniadau gor-syml o Tsiecoslofacia fel
‘gwlad sy’n ddioddefwr’ drwy ddangos bod
cyn-wladwriaeth Tsiecoslofacia wedi erlyn

lleiafrifoedd drwy nawdd y wladwriaeth, yn
ogystal â dioddef hynny. Y drafferth gyda
pharhau â’r ymdeimlad cenedlaethol o fod yn
ddioddefwr – fel sy’n gyffredin ymhlith llawer
o wledydd Ewropeaidd fodern – yw ei fod yn
cadw cwynion cenedlaetholgar yn fyw. Mae
gwladwriaethau sy’n ymwybodol yn swyddogol
o’u cymhlethdodau eu hunain yn fwy tebygol
o fod yn oddefgar tuag at eu cymdogion a
lleiafrifoedd, yn union yr un modd ag y mae
pobl sy’n ymwybodol o’u ffaeleddau eu hunain
yn llai tebygol o gondemnio eraill.”
Y llynedd, fe’i gwahoddwyd i siarad yn
TEDxCardiff a rhybuddiodd yn ei sgwrs, er bod
creithiau Natsïaeth a Staliniaeth i’w gweld yn
Ewrop o hyd, mae’r byd fel petai unwaith eto’n
cerdded yn ddiarwybod i dotalitariaeth.
Ynglŷn â’r gyffelybiaeth rhwng y 1930au a’r oes
bresennol, dywedodd: “Mae’r gyffelybiaeth â’r
1930 yn eglur i bawb. Mae cymaint i’w weld
mor gyfarwydd: yr ymdeimlad bod argyfwng
ar y gweill, tanseilio ffydd mewn gwerthoedd
rhyddfrydol, twf unbeniaid, diffyndollaeth
economaidd ac ymynysiaeth gwleidyddol,
gwneud bychod dihangol o ffoaduriaid a
mewnfudwyr, gwleidyddion a’r wasg yn
ysgogi hiliaeth, a chonfensiynau gwleidyddol
a diplomataidd arferol yn cael eu hosgoi.
Gall pawb deimlo bod newid mawr yn mynd
rhagddo, bod y statws quo gwleidyddol o dan
fygythiad, yn union fel y gallai pawb ei deimlo
bryd hynny.”
Pan ofynnwyd a allai erchyllterau ddigwydd eto,
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dywedodd: “Mae hil-laddiadau, gwaharddiadau
drwy orfodaeth, lladd dinasyddion ar raddfeydd
eang, gwersylloedd rhyfel, gulags oll yn
erchyllterau a ddigwyddodd yma, yn Ewrop,
o fewn cof. Mae pob perygl y gallai hynny
ddigwydd eto. Mae hinsawdd wleidyddol lle y
trafodir mewnfudwyr, ffoaduriaid, tramorwyr a
lleiafrifoedd fel eu bod yn wahanol i ‘ni’, neu
fel pe baent yn ‘broblem’, yn peri pryder mawr.
Nid yw amgylchedd lle y gwneir penderfyniadau
polisi sydd â goblygiadau difrifol i bobl go
iawn mewn ymateb i bennawd papur newydd
camarweiniol, neu er mwyn gwrthateb mewn
dadl Seneddol, neu ar fympwy trydariad, yn
amgylchedd diogel i unrhyw un.
“Mae angen cymryd camau i sicrhau bod,
er enghraifft, canolfannau cadw gorfodol
a gwersylloedd ar gyfer ffoaduriaid a
mewnfudwyr anghyfreithlon yn y DU yn cadw
at safonau rhyngwladol a dyngarol. Bydd yn
bwysicach fyth i bobl gyffredin godi eu lleisiau
er mwyn amddiffyn ffoaduriaid, ceiswyr lloches,
mudwyr a gwladolion tramor ar ôl i’r DU adael
yr UE. Mae’r ffordd y mae hyd yn oed trigolion
cyfreithiol fel gwladolion yr UE wedi cael eu
trin ers y refferendwm yn gywilyddus. Mae
sgandal ddiweddar Windrush yn frawychus y tu
hwnt i eiriau. Mae perygl y bydd pobl yn rhoi’r
gorau i deimlo ac ymateb i ddigwyddiadau sy’n
peri syndod dro ar ôl tro – bod ein synnwyr o
gyfiawnder yn cael ei bylu.
Yn ei chyflwyniad yn TEDx, siaradodd yr Athro
Heimann am y modd y mae cyfundrefnau
unbenaethol yn broses sy’n cymryd amser
– mae angen meddalu’r farn gyhoeddus yn
raddol ac mae angen i unbenaethau allu hawlio
eu bod yn gyfiawn er mwyn dwyn dylanwad
dros bobl. Roedd y cyfundrefnau Ffasgaidd
a Chomiwnyddol fu’n dominyddu Ewrop yn yr
20fed ganrif yn dibynnu ar ddiffygion dynol bob
dydd – cenfigen, clecs, malais, gyrfäwriaeth – i
demtio pobl gyffredin i blismona ei gilydd yn
wirfoddol, ac achwyn ynghylch ei gilydd. Mae
gan bropaganda rôl bwysig yn hyn. Fe wnaeth
gwaith yr Athro Heimann ar archifau heddlu
cyfrinachol Tsiecoslofacia ym Mhrâg ei galluogi
i ddysgu llawer am sut roedd cyfundrefnau
awdurdodaidd yr 20fed ganrif – ar y Chwith a’r
Dde ar y sbectrwm gwleidyddol – yn gweithio’n
ymarferol.
“Fel arfer, nid oedd y cyfundrefnau hynny’n
gorfodi dinasyddion i gydymffurfio, am nad
oed yn rhaid iddynt wneud hynny. Os yw’r
wladwriaeth yn nodi nad oes croeso i rai
grwpiau o bobl, mae diffyg trugaredd swyddogol
ac erledigaeth digymell fel arfer yn dilyn. Ar
ôl gosod paramedrau a normau penodol,
mae modd dibynnu ar ddigon o ddinasyddion
cyffredin fel arfer i blismona ei gilydd, achwyn
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ynghylch ei gilydd, ceisio goddiweddyd neu
niweidio ei gilydd, nid oherwydd bod ganddynt
unrhyw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, neu
hyd yn oed mewn syniadau fel y cyfryw, ond
oherwydd eu bod am gael codiad cyflog neu dŷ
newydd, neu er mwyn dial ar elyn, neu wneud
argraff ar rywun.
“Yr hyn sy’n hwylus am ideoleg yw ei bod
yn galluogi pobl gyffredin i gyfiawnhau eu
hymddygiad a fyddai fel arall yn gywilyddus,
mewn termau canmoladwy.

Mae gwleidyddion a’r
cyfryngau yn defnyddio
iaith democratiaeth wrth
gyfiawnhau cefnogaeth ar
gyfer agendâu penodol – mae
‘ewyllys y bobl’, er enghraifft,
yn ymadrodd y clywn yn aml
wrth gyfeirio at Brexit.
“Yr awydd hynod ddynol i gydymffurfio –
weithiau oherwydd ofn a weithiau er ein lles
ein hunain – yw’r hyn sy’n cynnal polisïau
annynol a chyfundrefnau unbenaethol. Mae’r
gwrthwyneb hefyd yn wir: gall ein dealltwriaeth
reddfol o wedduster, caredigrwydd a thegwch
atal polisïau creulon rhag cael eu gweithredu,
yn union fel yr oedd yn bosibl i Ddenmarc
neu Bwlgaria beidio â rhoi’r ‘Ateb Terfynol’ ar
waith. Roedd y rhan fwyaf o wladwriaethau a
feddiannwyd gan y Natsïaid wedi goddef neu
chwarae rhan yn yr Holocost, weithiau y tu hwnt
i’r hyn yr oedd y Natsïaid wedi’i ddisgwyl, a dylai
hynny fod yn rhybudd i ni.”
Gall yr iaith a ddefnyddiwn chwarae rôl
bwysig wrth ledaenu neu frwydro yn erbyn
propaganda. Mae gwleidyddion a’r cyfryngau yn
defnyddio iaith democratiaeth wrth gyfiawnhau
cefnogaeth ar gyfer agendâu penodol – mae
‘ewyllys y bobl’, er enghraifft, yn ymadrodd
y clywn yn aml wrth gyfeirio at Brexit. Serch
hynny, yn aml nid yw hyn yn fwy na rhethreg
wag ac mae’r Athro Heimann wedi gweld,
yn y gorffennol, bod sloganau gor-syml ac
ymadroddion a gaiff eu hailadrodd yn cael
eu defnyddio i feddalu’r farn gyhoeddus.
Dywedodd:
“Nid gwleidyddion a’r cyfryngau sydd o dan
sylw. Gall unbeniaid hefyd hawlio eu bod yn
cynrychioli ‘ewyllys y bobl’ (neu’r ‘genedl’; neu’r
‘dosbarth gweithiol’; neu enw torfol arall) a

defnyddio refferenda ac etholiadau, unwaith eu
bod yn siŵr o gael y canlyniad cywir. Nid yw’r
ymadroddion ynddynt eu hunain yn gwarantu
unrhyw beth. Nid yw democratiaeth, er yn llai
ofnadwy na systemau llywodraethol eraill, yn
ateb i bopeth.
“Un o’r ffyrdd gorau i ddinasyddion ddiogelu
eu hunain rhag gormeswyr yw drwy ei dweud
hi fel ag y mae, peidio â chael eu twyllo gan
ymadroddion canmoladwy a mwytheiriau, a
pharhau i ganolbwyntio ar hawliau unigolion,
nid grwpiau.”
Os ydym yn cerdded yn ddiarwybod unwaith
eto tuag at rywbeth ofnadwy o gyfarwydd,
beth allwn ni fel unigolion ei wneud? Allwn ni
ddefnyddio gwersi hanes i osgoi gwneud yr un
camgymeriadau eto?
“Un o’r ffyrdd gorau o osgoi gwneud yr un
camgymeriadau dro ar ôl tro yw peidio ag
atgynhyrchu’r hen ystrydebau a’r mythau
poblogaidd, sy’n chwyddo ymdeimlad o
bwysigrwydd cenedlaethol. Mae angen i
ni ganiatáu i haneswyr, nid gwleidyddion,
benderfynu pa wersi, os o gwbl, y gellir eu
dysgu o edrych ar hanes; pa bynciau hanes
y dylid eu haddysgu mewn ysgolion; a pha
lwybrau ymchwil y dylai’r cynghorau ymchwil eu
hariannu.
“Dylid croesawu academyddion a myfyrwyr
ar draws y byd i’r DU er mwyn atal bywyd
deallusol rhag datblygu’n rhy fewnblyg yn fwy
na dim arall. Ni ddylai hanes gwirion yr ystafell
ddosbarth – y math a ddychanwyd yn gyntaf
ym 1930 fel 1066 and All That: A Memorable
History of England, comprising all the parts you
can remember, including 103 Good Things,
5 Bad Kings and 2 Genuine Dates– hawlio ei
le yng nghyhoeddiadau’r Swyddfa Gartref fel
Prawf Dinasyddiaeth y DU (y prawf y mae’n
rhaid i bawb sydd am ddod yn ddinesydd y DU
lwyddo ynddo).
“O siarad yn hanesyddol, mae’r cyfundrefnau
wnaeth greithio Ewrop am genedlaethau braidd
wedi diflannu. Cyn i’r bobl olaf a dioddefodd
drwy hynny i gyd farw, rydym yn mynd i’r un
cyfeiriad unwaith eto yn ôl pob golwg. Mae’n
hawdd beio gwleidydd penodol ac anghofio
bod y grym sydd ganddo yn dibynnu ar ein
parodrwydd ni i ganiatáu i hynny ddigwydd drwy
gadw’n dawel. Ni fyddwn yn newid cymdeithas
drwy gyfnewid un arweinydd am un arall, neu
hyd yn oed un ideoleg am un arall. Y ffordd
fwyaf pwerus sydd gennym o amddiffyn ein
hunain fel bodau dynol yn erbyn y ffurfiau
newydd o ormes yr wyf yn ofni sydd ar y gweill,
yw ei dweud hi fel ag y mae, barnu ar sail
profiad yn hytrach na sïon, a chofio ystyried
pobl go iawn yn hytrach na haniaethau.”
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Coed hynaf a mwyaf cymhleth y byd
Y coed cyntaf i dyfu ar y Ddaear
oedd hefyd y rhai cymhlethaf.
Mae ffosiliau o goeden 374 miliwn o
flynyddoedd oed a ddarganfuwyd yn China
wedi datgelu gwe ryng-gysylltiedig o edefynnau
prennaidd o fewn boncyff y goeden sy’n fwy
cymhleth o lawer na’r hyn a geir yn y coed a
welwn o’n cwmpas heddiw.
Mae’r edefynnau, a adwaenir fel sylem, yn
gyfrifol am fynd â dŵr o wreiddiau’r goeden
i’w changhennau a’i dail. Yn y coed mwyaf
cyfarwydd, mae’r sylem yn ffurfio silindr unigol
yr ychwanegir ato dyfiant newydd mewn
cylchoedd flwyddyn ar ôl blwyddyn fymryn o
dan y rhisgl. Mewn coed eraill, yn enwedig
palmwydd, ffurfir y sylem mewn edefynnau
wedi eu hymgorffori mewn meinweoedd
meddalach drwy’r boncyff.
Mae Dr Chris Berry o’r Ysgol Gwyddorau’r
Ddaear a’r Môr yn rhan o’r tîm ymchwil sydd
hefyd yn cynnwys academyddion o Sefydliad
Daeareg a Phaleontoleg Nanjing, a Phrifysgol
Talaith Efrog Newydd. Mae Dr Berry wedi
astudio cladocsylopsidau (grŵp o blanhigion
sy’n cael eu hystyried fel dim byd mwy na
ffosilau y credir eu bod yn hynafiaid o redyn a
marchgrawn) ers bron i 30 mlynedd, gan ddod
o hyd i ffosiliau darniog ledled y byd.
“Drwy astudio’r ffosiliau hynod brin hyn, rydym
wedi cael mewnwelediad digynsail i anatomeg
ein coed cynharaf a’u mecanweithiau twf
cymhleth. “Mae hyn yn codi cwestiwn ysgogol:
pam mai’r coed hynaf yw’r mwyaf cymhleth?”
“Roedd enghreifftiau blaenorol o’r coed hyn
wedi ymlenwi â thywod wrth ffosileiddio, heb
gynnig mwy na chliwiau cyffrous ynghylch eu
hanatomeg. Mae’r boncyff ffosiledig a gafwyd
o Xinjiang yn anferthol, ac wedi ei gadw mewn
cyflwr perffaith mewn silica gwydraidd o
ganlyniad i waddodion folcanig. Galluogodd
hyn i ni archwilio pob un gell y planhigyn”,
dywedodd Dr Berry.
Nod cyffredinol ymchwil Dr Berry yw deall faint
o garbon y gallai’r coed hyn eu dal o’r atmosffer
a sut effeithiodd hyn ar hinsawdd y Ddaear.
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Mae chwilfrydedd yn elfen
greiddiol o’r ddynoliaeth.
Chwilfrydedd sy’n ein gyrru
i wella’n hunain a’r byd
o’n cwmpas. Dyna gred
yr Athro Rudolf Allemann,
Athro Ymchwil Nodedig yn
yr Ysgol Cemeg a Dirprwy
Is-Ganghellor a Phennaeth
Coleg y Gwyddorau Ffisegol
a Pheirianneg ym Mhrifysgol
Caerdydd.
Wrth siarad â’r Athro Allemann, mae’n anodd
gweld chwilfrydedd heblaw fel rhywbeth naturiol,
y cafodd pawb ohonom ein geni ag ef. “Mae’n
un o’r agweddau mwyaf rhyfeddol ar y natur
ddynol.” Tyfodd i fyny yn y Swistir, ac mae’n
disgrifio’i hun fel “myfyriwr brwd, cynhyrfus oedd
yn mwynhau archwilio syniadau newydd, ac nad
oedd byth yn ofni diflasu wrth fod yn greadigol”.
Yn ei arddegau cafodd ei ysbrydoli gan bobl
oedd â barn gref a phendant; rhai oedd yn
cyfeirio’r penderfyniad hwnnw at ddatrys rhai o’r
problemau mwyaf heriol. Roedd Albert Einstein
yn ddylanwad mawr, a hefyd Erwin Schrödinger
a’i fonograff What is Life?
“Roeddwn i’n hoffi pobl oedd yn cael syniad
gwych ac yn mynd ar ôl y syniad hwnnw er
gwaethaf yr anawsterau. Pan oeddwn i’n 15 es
i ar ymweliad ag Amgueddfa Albert Einstein yn
Bern. Roedd bron yn brofiad ysbrydol, wnaeth fy
sobri’n fawr, ac fe gafodd effaith fawr arnaf.”
Efallai mai’r ymdeimlad hwn o benderfyniad a
sicrhaodd ei fod yn gwybod erioed, er iddo dyfu i
fyny mewn amgylchedd diwydiannol, y byddai’n
dilyn gyrfa academaidd.
“Doedd byth unrhyw amheuon ynghylch hynny.
Roedd i’n gwybod o’r cychwyn mai ar fod yn
academydd yr oedd fy mryd. Yr hyn rydw i’n
dwlu arno ynghylch y byd academaidd yw bod
modd i chi, os oes gennych chi syniadau da ac
angerdd ynghylch pwnc, dreulio eich gyrfa gyfan
ar daith ddarganfod.
“Rwy’n teimlo’n ffodus iawn mod i’n cael cyfle i
wneud yr hyn ydw i.”
Ar ôl treulio ei flynyddoedd ysgol uwchradd yn
“archwilio popeth”, canolbwyntiodd ar gemeg
yn ei astudiaethau israddedig yn ETH yn Zurich
cyn mynd ymlaen i Harvard i gychwyn PhD, a
gwblhaodd yn ddiweddarach yn y Swistir.
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Symudodd i’r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf yn
1989 i dderbyn cymrodoriaeth noddedig gan y
Gymdeithas Frenhinol/Sefydliad Gwyddoniaeth
Cenedlaethol y Swistir yn y Sefydliad
Cenedlaethol er Ymchwil Feddygol. Ymunodd
â Phrifysgol Caerdydd yn 2005 ar ôl cyfnodau
o addysgu ac ymchwilio yn ETH a Phrifysgol
Birmingham.
Fel rhywun sydd wedi elwa o yrfa sy’n
rhychwantu llawer o ffiniau rhyngwladol, mae’n
athronyddol ynghylch effaith Brexit ar y byd
academaidd: “Rwy’n pryderu rhywfaint, ond nid
rhyw lawer iawn. Rwyf bob amser wedi gweld
y Deyrnas Unedig fel cymdeithas agored, ac ni
fydd Brexit yn newid y teimlad gwaelodol hwnnw.
“I mi mae Brexit yn symptom o rai o’r materion
cyfredol mewn cymdeithasau ledled y byd, er
enghraifft, sut mae cymunedau yn delio gydag
effeithiau globaleiddio. Rwy’n hyderus y byddwn
yn dod yn ôl i sylweddoli bod symudiad pobl yn
beth da sy’n gallu dod â llawer o fanteision i
holl aelodau’r gymdeithas. I fod yn llwyddiannus
mae arnoch chi angen y bobl orau bob tro, o ble
bynnag maen nhw’n dod, ac er mwyn mynd i’r
afael â’r heriau mawr yn ein byd mae’n rhaid i ni
weithio gyda’n gilydd.”
Mae’r berthynas rhwng disgyblaethau wedi bod
yn ganolog i’w yrfa erioed, ond nid yw’n rhywbeth
y mae’n meddwl gormod yn ei gylch. “Nid yw’r
diddordebau sydd gennyf mewn gwirionedd yn
cael eu diffinio gan faes academaidd penodol.
Mae llawer o’r problemau a’r atebion mwyaf
cyffrous yn eistedd ar y ffin rhwng disgyblaethau
craidd. Gweithio gyda’n gilydd i ddatrys
problemau yw’r peth allweddol, felly mae’r
berthynas rhwng disgyblaethau’n digwydd yn
naturiol.”
Mae’r Athro Allemann yn awyddus i weld mwy o
gydweithio yn cael ei adlewyrchu ym mhrofiad y
myfyrwyr.
“Wrth gwrs, mae’r agweddau technegol ar ein
rhaglenni yn hanfodol bwysig ond yn ogystal â
hyn, mae angen inni gydnabod pwysigrwydd
dysgu ein myfyrwyr i weithio gyda’i gilydd i
ddatrys problemau. Dyna ble cawn ni effaith go
iawn.”
Pan holwyd ef a oedd yn poeni am sut mae
chwilfrydedd yn cyd-fynd â’r genhedlaeth
ddigidol, nid oedd yr Athro Allemann ond yn
gweld posibiliadau newydd.
“Fydd peiriannau chwilio fel Google ond yn rhoi
ateb ichi os oes gennych chi gwestiwn, a dim
ond data maen nhw’n ei roi i chi, yn hytrach
nag ateb gwybodus llawn. Yr hyn sy’n bwysig
yw beth rydych chi’n ei wneud â’r data i ateb
eich cwestiynau neu ddatrys problemau. Mewn
llawer o ffyrdd mae chwilfrydedd yn bwysicach
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nag erioed oherwydd mae llawer o ddata yn
aros i gael eu defnyddio; nawr mae’n rhaid i ni
ganolbwyntio ar sut gallwn ni eu defnyddio i greu
atebion ymarferol.”
Mae ei waith ymchwil ei hun yn canolbwyntio
ar ddefnyddio amrywiaeth eang o dechnegau
cemegol a ffisegol i ateb cwestiynau ynglŷn â
phŵer catalytig anhygoel ensymau. Gyda’i grŵp
ymchwil mae’n datblygu ac yn defnyddio dulliau
cemegol i ymchwilio i brosesau biolegol a’u
rheoli yn y labordy ac mewn celloedd byw.
Ymhlith y datblygiadau cyffrous diweddar
mae dod i ddeall sut mae ensymau’n cyflymu
adweithiau a defnyddio’r wybodaeth honno
i ddarganfod adweithyddion bioweithredol
gwerthfawr, er enghraifft trwy greu moleciwlau
newydd sy’n seiliedig ar asiantau sy’n digwydd
yn naturiol ac sy’n gallu disodli pryfladdwyr sy’n
aml yn wenwynig.
“Mae hon yn adeg gyffrous iawn,” dywedodd
yr Athro Allemann. “Nid yn unig gallwn bellach
ddeall sut mae moleciwlau natur yn gweithio,
gallwn eu newid a’u cymhwyso i greu cynnyrch
defnyddiol nad ydynt yn bodoli ym myd natur.”

Yr hyn rydw i’n dwlu arno
ynghylch y byd academaidd
yw bod modd i chi, os oes
gennych chi syniadau da
ac angerdd ynghylch pwnc,
dreulio eich gyrfa gyfan ar
daith ddarganfod.
Mae’n awyddus i dreiddio’n ddyfnach i hyn yn y
dyfodol. “Hoffwn edrych ymhellach ar systemau
byw ym myd natur fel bod modd i ni ailgreu natur
o’r egwyddorion cyntaf.
“Wrth gwrs, mae rhai pobl eisoes yn gwneud
hyn, er enghraifft creu celloedd mewn tiwb
prawf, ond moleciwlau naturiol yn unig y
maen nhw’n eu defnyddio. Prawf cemegydd o
ddeall system yw a allwn ei ailgreu’n llwyr o’r
egwyddorion cyntaf a gwneud iddi weithio mewn
ffordd na fu erioed yn rhan o fyd natur.”
Wrth iddo ddisgrifio cymhwysiad ei waith
ymchwil a’r posibiliadau at y dyfodol, mae’n
anodd peidio â chynhyrfu. Ond wrth i nifer y
myfyrwyr yn y Deyrnas Unedig sy’n astudio
cemeg ostwng yn raddol, beth arall allai gael
ei wneud i danio diddordeb pobl yn y pwnc
pellgyrhaeddol hwn?

“Mae Cemeg yn gwbl hanfodol i’n bywydau
beunyddiol. Mae ym mhob man. Dyw cemegwyr
ddim wedi llwyddo’n dda iawn i gyfleu’r neges
honno, ac felly mae cemeg yn aml yn cael ei
labelu fel achos llawer o broblemau yn hytrach
nag ateb iddynt.
“Wrth gwrs gall cemegion achosi problemau,
er enghraifft y mygdarth a ddaw o bibellau
gwacáu ein ceir. Ond mae cemeg hefyd yn
allweddol i ddod o hyd i ateb i’r problemau hyn.
Bellach gallwn gynhyrchu ynni mewn prosesau
sy’n fwyfwy glân, a chemeg yn gyffredinol, a
chatalysis yn benodol, sy’n gyfrifol am lawer o
hynny.
“Fel pwnc mae’n cael ei gamddeall oherwydd
ein bod ni wedi gadael i bobl ei gamddeall.
Allwch chi ddim gwneud llawer heb gemeg.
Rhaid inni beidio ag anghofio hynny.”
A sut mae gwrthweithio’r camargraff hwnnw?
“Rhaid inni siarad â phobl a gwneud mwy i
gynyddu ymwybyddiaeth. Pan fydda i’n siarad
â phobl y tu allan i’r ddisgyblaeth am fy
ymchwil mae ganddyn nhw ddiddordeb bob
amser, weithiau’n fwy felly na’m cydweithwyr
academaidd!
“Yng Nghaerdydd rydym ni’n gweithio’n galed,
drwy ymgysylltu ag ysgolion a cholegau, i
ddangos bod gradd mewn cemeg yn gallu
mynd â chi i unrhyw le. Mae’r posibiliadau’n
ddiddiwedd ac yn hynod o gyffrous.”
Mae angerdd a chyffro’r Athro Allemann, nid
ynghylch ei bwnc yn unig ond ynghylch addysg yn
gyffredinol, yn gwbl amlwg, ac yn eitha heintus.
Wrth sôn am ei rôl bresennol fel Dirprwy IsGanghellor a Phennaeth Coleg y Gwyddorau
Ffisegol a Pheirianneg, ymddengys mai rhannu’r
angerdd hwn ynghylch gwyddoniaeth ac
ymdrech academaidd gydag eraill yw’r peth sy’n
ei yrru fwyaf.
“Y rhan orau o’m rôl bresennol, yn bendant, yw
rhyngweithio gyda phobl. Mae fy 12 mis cyntaf
wedi bod yn llawer o hwyl ac i’r bobl ragorol
rwy’n gweithio gyda nhw y mae’r diolch am
hynny.” Mae’n cyfaddef bod llawer ganddo i’w
ddysgu o hyd, ond wrth gwrs, yn achos yr Athro
Allemann, all hynny ond bod yn beth da.
“Rhaid inni roi’r gair ar led ynghylch cyfraniadau
rhyfeddol gwyddoniaeth i’n bywydau a chofio
mai dim ond trwy ymgysylltu â chydweithwyr
yn y celfyddydau a’r dyniaethau y gallwn ni
gael darlun cyflawn a fydd yn caniatáu inni
wthio ffiniau gwybodaeth a dealltwriaeth mewn
gwirionedd.
“Fy nod yn y pen draw fel Dirprwy Is-Ganghellor
yw helpu’r bobl o’m cwmpas, yn staff a myfyrwyr,
i fod y gorau gallan nhw fod.”
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Sefydliad Ymchwil
Arloesedd Data
Ers rhai blynyddoedd, mae toreth o ddata ar gael drwy arbrofion gwyddonol, lluniau meddygol, y Rhyngrwyd
a’r cyfryngau cymdeithasol a Data Mawr yw canolbwynt meysydd ymchwil newydd. Diben Sefydliad Ymchwil
Arloesedd Data yw meithrin meddylfryd sy’n ymwneud â Data Mawr yn y Brifysgol.
Mae gan y Brifysgol hanes hir o ymchwil
sy’n mynnu dadansoddi a dehongli setiau
data mawr. Mae hynny’n cynnwys nodi
drwy ddata tonnau disgyrchol fod tyllau du
wedi uno, adnabod rhannau canseraidd
mewn lluniau meddygol a dadansoddi data
cyfryngau cymdeithasol yn y fan a’r lle. Un o
brif orchwylion y sefydliad ymchwil yw dod ag
ymchwilwyr a chanddynt amryw gefndiroedd,
arbenigedd a setiau data ynghyd i sbarduno
ymchwil a chydweithio newydd.
Dros ddwy flynedd cyntaf ei hanes, mae’r
sefydliad wedi cyflawni hynny drwy ddod â
chylchoedd ymchwil sy’n hel llawer o ddata at ei
gilydd, llunio cydweithredu arloesol, hyfforddi’r
israddedigion a’r ôl-raddedigion a fydd y to
nesaf o wyddonwyr data, sefydlu rhwydwaith
o beirianwyr meddalwedd ymchwil medrus
iawn ledled y Brifysgol a meithrin trefniadau
cydweithio lleol, cenedlaethol a rhyngwladol â
phartneriaid academaidd a diwydiannol.

Mae dros £5 miliwn wedi’u rhoi i ymchwilwyr
arloesedd data ar gyfer eu gwaith. Er
enghraifft:
• Uwchgyfrifiadura Cymru, sy’n cynnig offer
a staff cyfrifiadurol i ategu datblygiadau
ymchwil yn y dyfodol
• Canolfan ragoriaeth ym maes dadansoddi
diogelwch cyfrifiaduron ar y cyd â chwmni
Airbus
• Grant y Cyngor dros Ariannu Gwyddoniaeth
a Thechnoleg ar gyfer canolfan hyfforddi ym
maes gwyddoniaeth ddwys ei data lle y bydd
myfyrwyr yn cynnal ymchwil arloesol ynghylch
Data Mawr ac yn bwrw cyfnod yn y byd
diwydiannol wedyn.
Mae’r sefydliad ymchwil wedi sefydlu
cydweithio newydd ag amryw rannau o’r
Brifysgol, Cynghrair GW4 a phartneriaid
rhyngwladol a diwydiannol. Cynhaliodd

ddiwrnod arloesedd data llwyddiannus lle y
bu dros 70 o ymchwilwyr y Brifysgol ynghyd
â chyfres o weithdai ymchwil ddwys ei data
ar gyfer Cynghrair GW4 gan ddenu aelodau
o Swyddfa’r Ystadegau Gwladol, Swyddfa’r
Tywydd a Llywodraeth Cymru. Mae wedi
cryfhau’r cydweithio rhyngwladol â Georgia
Tech a Phrifysgol Dechnolegol Nanyang. Mae
wedi meithrin a chryfhau’r cysylltiadau â
chwmnïau diwydiannol lleol megis Airbus a
Cray ynghylch canolfan diogelwch cyfrifiaduron
ac EDF Energy, Oracle a phartneriaid eraill o
ran canolfan hyfforddi gwyddoniaeth ddwys ei
data.
At hynny, mae’r sefydliad ymchwil yn cael
defnyddio labordy ‘Rhyngrwyd Pethau’ fel y
gall hel data a’u prosesu yn y fan a’r lle. Mae’r
labordy wedi arwain at gydweithio â chwmnïau
lleol megis United Welsh a Chyflymydd
Rhyngrwyd Pethau Cymru sydd wedi’i gychwyn
yn ddiweddar o dan nawdd Innovate UK.
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Arian cychwynnol

Peirianwyr meddalwedd ymchwil

I ddechrau gweithgareddau’r sefydliad
ymchwil, rhoddwyd dros £100,000 iddo ar
ffurf 11 grant arian cychwynnol mewn amryw
feysydd ym mhob cwr o’r Brifysgol megis
goblygiadau hel data i’n cymdeithas ni, rhoi
lluniau o’r ymennydd ar gael a defnyddio data i
ddadansoddi hysbysebion ar y we.

Un o elfennau hanfodol meddylfryd sy’n
hyrwyddo Data Mawr i ddibenion ymchwil yw
cymuned o beirianwyr meddalwedd ymchwil
sy’n cynnig rhaglenni dibynadwy o safon ar
gyfer ymchwil arloesol.

Edrychodd un prosiect ar nifer yr ymwelwyr ar
strydoedd canol Caerdydd gan ddadansoddi’r
data a gasglodd am gerddwyr fesul ardal
siopa. Defnyddiodd ddata am nifer y bobl
oedd yno i nodi llif y cerddwyr bob blwyddyn ar
draws canol y ddinas gan fanteisio ar y gallu i
gymharu safon y dadansoddiadau yn ôl data
oedd wedi’u casglu cyn codi Canolfan Dewi
Sant 2 ac wedyn. Bydd modd defnyddio’r
dulliau hynny i hysbysu llunwyr polisïau,
cynghorau lleol, yr heddlu a chwmnïau’r ddinas
am y defnydd cyfnewidiol o’r strydoedd.
Diben prosiect arall oedd ychwanegu
nodweddion, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r
effaith ynglŷn â’r Illustration Archive, llwyfan
cymorth torfol sy’n cynnig cyfle i chwilio ac
ailddefnyddio dros filiwn o ddarluniadau llyfr a
gyhoeddodd Llyfrgell Prydain.
Rhoddwyd ail gyfres y grantiau cychwynnol yn
ddiweddar ar gyfer ymchwil i fanteisio i’r eithaf
ar gyfundrefnau gofal iechyd, gwyddoniaeth
dinasyddion yn ôl data yn fforestydd glaw
Brasil, dysgu dwfn a chasglu testunau, a hel
sylwadau i wella gofal iechyd. Mae’r prosiectau
hynny’n dangos yr amrywiaeth eang o ymchwil
ddwys ei data ledled y Brifysgol.
Fe roeson ni gymorth yn ddiweddar i
astudio sut y gall y werin bobl helpu i sefydlu
isadeiledd casglu a dadansoddi data ar gyfer
gwyddoniaeth dinasyddion yng nghymuned
fforest Guapiruvu (Brasil). Dyfeisiwyd y prosiect
gyda chymorth a chyfraniad arweinyddion
cymuned mudiadau cydweithredol Guapiruvu,
y weinyddiaeth leol dros addysg a datblygu
cynaladwy a swyddfa maer Seta Barras. Bydd
y canlyniad yn dangos sut y gall dinasyddion
mewn cymuned leol gasglu a chofnodi data am
fioamrywiaeth yn eu hardal nhw a lledaenu’r
data ymhlith asiantaethau eraill wedyn.

Gan fod ymchwil yn fwyfwy dibynnol ar setiau
mawr o ddata cymhleth a dulliau cyfrifiadurol,
mae peirianwyr meddalwedd ymchwil yn
rhan hanfodol o sawl cylch a phrosiect
ymchwil bellach. Yn ogystal â’u harbenigedd
ynghylch rhaglennu, mae pob un yn deall
ei faes ymchwil ei hun yn drylwyr. Trwy
gyfuniad o’r medrau hynny, gallan nhw lunio
meddalwedd ddibynadwy o safon yn ôl gofynion
ymchwil arloesol. Mae dau beiriannydd ein
sefydliad ymchwil yn cydweithio’n agos â
chwe arall ym Mhrifysgol Caerdydd o dan
nawdd Uwchgyfrifiadura Cymru. Maen nhw’n
cymryd rhan mewn amryw brosiectau ledled
y Brifysgol megis sefydlu gwasanaethau cadw
data sganio’r ymennydd, gwneud y gorau o
godau cyfrifiadurol dynameg hylifau ar gyfer
clwstwr newydd Isambard GW4 yn Swyddfa’r
Tywydd a dulliau adnabod lluniau a chapsiynau
hanesyddol ar y cyd ag ymchwilwyr Adran y
Saesneg.
Fis Ebrill, trefnodd peirianwyr y sefydliad
ymchwil gynhadledd gyntaf Prifysgol Caerdydd
yn y maes hwnnw, a daeth dros 30 o bobl iddi.
Y nod oedd dwyn ynghyd ymchwilwyr sy’n llunio
meddalwedd a/neu’n ymdrin ag unrhyw fath o
ddata ledled y Brifysgol.
Meddai Dr Unai Lopez, un o beirianwyr ein
sefydliad a chyd-drefnydd y gynhadledd:
“Denodd yr achlysur sawl peiriannydd o bob
cwr o’r Brifysgol ac fe gawson ni gyfle i ddysgu
am eu prosiectau cyfredol, eu gorchwylion
beunyddiol a’u pryderon. Trwy’r cyflwyniadau
byr a’r cylchoedd trafod, gallen ni bennu darlun
cyfoes a chywir o sefyllfa gyffredinol peirianwyr
meddalwedd ymchwil yng Nghaerdydd.”

Yr Athro Stephen Fairhurst

Canolfan Hyfforddiant Doethurol
Mae’r sefydliad ymchwil yn cynnal canolfan
hyfforddiant doethurol mewn gwyddoniaeth
ddwys ei data, hefyd. Mae’r ganolfan wedi’i
sefydlu yn ymateb i’r ffaith bod cyfleusterau
gwyddoniaeth arsylwadol ac arbrofol cyfoes
yn creu mwy a mwy o ddata i’w dadansoddi. I
drin a thrafod data, bydd myfyrwyr yn defnyddio
dulliau cyfrifiannol, ystadegol a rhaglennol megis
deallusrwydd artiffisial a dysgu trwy beiriannau
i ddadansoddi setiau data enfawr a darganfod
pethau o bwys.
Bydd y myfyrwyr yn ymwneud â phroblemau
ymchwil arloesol ym meysydd ffiseg ronynnol
a seryddiaeth. Ategir hynny trwy dreulio chwe
mis yn labordai partneriaid cenedlaethol a
rhyngwladol. Yn ystod y cyfnodau hynny, bydd
myfyrwyr yn defnyddio eu hyfforddiant am
ymchwil ddwys ei data i ddatrys problemau sydd
o ddiddordeb i’r partneriaid diwydiannol.
“Yr hyn sy’n hynod gyffrous am y canolfannau
hyn yw ein bod ni’n dysgu myfyrwyr am ffyrdd
cyfoes o drin a thrafod data mawr fel y gallan nhw
ddatrys problemau ymchwil ym meysydd ffiseg a
seryddiaeth yn ogystal â phroblemau ymarferol
wrth fwrw tymor yn y byd diwydiannol.”
Yr Athro Stephen Fairhurst, Cyfarwyddwr
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data.
Mae’r sefydliad ymchwil wedi ymroi i baratoi’r
to nesaf o wyddonwyr data. Mae’n ymwneud â
llunio a chynnal cyfres o gyrsiau graddau meistr
dwys eu data ac mae wedi cyflwyno cais am arian
ar gyfer canolfan hyfforddiant doethurol dros
ddibenion a goblygiadau deallusrwydd artiffisial.

“Rydym yn addysgu myfyrwyr
am ffyrdd cyfoes o drin a
thrafod Data Mawr fel y gallan
nhw ddatrys problemau
ymchwil ym meysydd ffiseg
a seryddiaeth yn ogystal â
phroblemau ymarferol”
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Rydym yn parchu eich preifatrwydd
ac yn cadw at Ddeddfau Diogelu
Data. Os hoffech inni beidio ag anfon
Herio Caerdydd atoch, ebostiwch
challengecardiff@caerdydd.ac.uk

Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol
Caerdydd (CUBRIC) – yn gartref i gyfuniad o offer
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