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Croeso i Herio Caerdydd

Y       N GYNHARACH ELENI, lansiodd Prifysgolion y DU ymgyrch #MadeAtUni sy’n amlygu’r 
“100+ o ffyrdd y mae prifysgolion yn achub bywydau ac yn ein cadw ni’n iach”. Gwaith Dr 
Margaret Woodhouse OBE a’r Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down yw ein cyfraniad ni i’r 
ymgyrch. Rhoddwyd sylw i ymchwil Dr Woodhouse yn rhifyn cyntaf Challenge Cardiff, ac yn 

y rhifyn hwn, rydym yn dangos mwy o’r gwaith gwych mae ein hymchwilwyr yn ei wneud i wella iechyd 
a lles cymunedau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.

Mae’r Athro Ian Jones yn arbenigwr blaenllaw mewn seicosis ôl-enedigol. Gall y salwch difrifol 
ddigwydd yn sydyn ac yn annisgwyl. Nod ymchwil yr Athro Jones yw deall y salwch yn well, cynnig 
mwy o driniaethau wedi’u targedu a gwella bywydau menywod sy’n cael eu heffeithio ganddo. Mae’n 
siarad â Sally Wilson, a gafodd seicosis ôl-enedigol, am ei waith a phwysigrwydd cynnwys y rhai sy’n 
dioddef o’r cyflwr yn yr ymchwil.

Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd yw’r hanner marathon mwyaf ond un yn y Deyrnas 
Unedig. Mae deall effeithiau economaidd ac amgylcheddol digwyddiadau mawr o’r fath yn allweddol 
i drefnwyr. Mae ymchwil gan Dr Andrea Collins a’r Athro Max Munday wedi llywio cynllun gweithredu 
gwyrdd Run4Wales. Bu Prif Weithredwr Run4Wales, Matt Newman, yn siarad â Dr Collins a’r Athro 
Munday am bwysigrwydd eu gwaith i Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd a digwyddiadau 
chwaraeon allweddol eraill y DU ac yn rhyngwladol.

Mae Dr Timothy Easun yn Gymrawd yn y Gymdeithas Frenhinol sy’n gweithio yn ein Hysgol Cemeg. 
Mae ei waith ym maes fframweithiau metel organig yn cymhwyso gwyddoniaeth sylfaenol i greu 
atebion syml ac effeithiol a fydd yn rhoi dŵr glân i gymunedau bach mewn gwledydd datblygedig.  
Gan weithio gyda chydweithwyr yn ein Sefydliad Ymchwil Dŵr a Chynghrair Diogelwch Dŵr GW4, mae 
ei brosiect yn enghraifft wych o sut mae gweithio gyda’n gilydd ar draws disgyblaethau yn hanfodol 
er mwyn datrys rhai o heriau mwyaf y byd.

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CUROP) yn rhoi cyfleoedd cyflogedig i’n 
hisraddedigion i weithio ar brosiectau ymchwil byw am bedair i wyth wythnos dros wyliau’r haf.  Ers 
iddo gael ei sefydlu yn 2008, mae wedi cefnogi 800 o brosiectau ymchwil ac wedi bod yn fuddiol 
iawn i brofiad ein myfyrwyr yn ogystal â chyfoethogi ein hamgylchedd ymchwil a’n helpu ni i gael hyd 
i ymchwilwyr y dyfodol.

Cewch wybod rhagor am y gwaith sydd o dan sylw yn y rhifyn hwn ar ein gwefan  
www.cardiff.ac.uk

IS-GANGHELLOR
YR ATHRO COLIN RIORDAN



Deall y trawsnewidiadau sydd eu hangen 
dros y gymdeithas gyfan er mwyn creu 
dyfodol cynaliadwy a charbon isel 
Mae’r Brifysgol wedi’i dewis i fod y prif safle ar gyfer canolfan ymchwil £5m i ystyried sut gallwn fyw’n 
wahanol er mwyn cwtogi allyriadau mewn ffordd ddi-oed a phellgyrhaeddol i fynd i’r afael â’r newid yn 
yr hinsawdd.

Mae’r Ganolfan ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd 
a Thrawsffurfio Cymdeithasol yn brosiect ar 
y cyd â phrifysgolion Caerdydd, Manceinion, 
Caer Efrog ac East Anglia, a’r elusen Climate 
Outreach. Bydd y Ganolfan yn gweithio’n 
agos gyda diwydiant, llywodraethau lleol/
cenedlaethol ac elusennau i fynd i’r afael â’r 
newid yn yr hinsawdd. Ariennir gan y Cyngor 
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. 

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar bedair 
prif agwedd ar fywyd pob dydd sy’n cyfrannu’n 
sylweddol at y newid yn yr hinsawdd, ond 
sy’n gyndyn o newid er gwell: Mae’r rhain 
yn cynnwys treulio nwyddau a chynhyrchion 
diriaethol; bwyd a deiet; teithio; a gwresogi/oeri 
adeiladau.  

Yn ogystal ag edrych i’r dyfodol, mae’r Ganolfan 
am ddysgu gwersi gan y gorffennol a’r 
newidiadau parhaus sydd wedi codi ar draws 
cymdeithasau.  

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio’n gryf ar 
atebion ymarferol ac yn arbrofi â dulliau 
sbarduno newidiadau ar bob lefel o’r 
gymdeithas, drwy ddefnyddio technegau newid 
ymddygiad, torri arferion ac annog teithio 
mwy corfforol. Drwy weithio gydag elusennau, 
bydd y tîm yn treialu ymyriadau ymarferol ar 
lefel gymunedol i gwtogi allyriadau domestig. 
Gyda phartneriaid diwydiannol, bydd y tîm yn 
hyrwyddo arferion cynaliadwy yn y gweithle.  

Bydd yr ymchwilwyr yn gweithio’n agos gyda 
Llywodraeth Cymru a chynghorau dinas 
i ddatblygu a defnyddio dulliau i gwtogi 
allyriadau ac ymgysylltu’n well â’r cyhoedd i 
fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Hefyd, 
byddant yn gweithio gyda gwleidyddion a 
llunwyr polisïau yn y DU a thu hwnt i bwysleisio 
y dylid gweithredu ar sail canlyniadau ymchwil 
mewn ffyrdd sy’n meithrin newid go iawn. 
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CYFLWYNO CENHEDLAETH NEWYDD O  
GYFFURIAU I GLEIFION 
Mae’r Brifysgol yn symud ymlaen â’r broses 
o ddatblygu cyffuriau newydd ar gyfer 
iechyd meddwl a chyflyrau’r system nerfol 
ganolog drwy lansio’r Sefydliad Darganfod 
Meddyginiaethau. 

Drwy ganolbwyntio ar feysydd o angen clinigol 
heb ei fodloni, bydd y Sefydliad newydd 
yn datblygu meddyginiaeth newydd i wella 
bywydau pobl ar draws y byd. 

Nod y sefydliad gwerth £14m hwn, sydd wedi’i 
ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Chronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yw rhoi Cymru ar 
flaen y gad ym maes arloesedd meddygol. 

Bydd y Sefydliad, fydd yn rhan o Ysgol 
Biowyddorau hynod lwyddiannus y Brifysgol, 
hefyd yn gyfle gwych i hyfforddi ac ysbrydoli’r 
genhedlaeth nesaf o wyddonwyr darganfod 
meddyginiaethau. 

Bydd un o brif brosiectau mawr cyntaf 
y Sefydliad yn canolbwyntio ar wella 
meddyginiaeth gorbryder - maes ymchwil lle 
nad oes unrhyw addasiadau mawr wedi’u 
gwneud ers 1960. Diolch i fuddsoddiad mawr 
o £3.5 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Feddygol, 
bydd y tîm yn canolbwyntio ar ddatblygu 
cyffuriau sy’n lleihau’r sgîl-effeithiau sy’n 
gysylltiedig â chyffuriau lleihau gorbryder 
benzodiazepine. 

Bydd grant newydd gan y Cyngor Ymchwil 
Feddygol (MRC), yn caniatáu i’r tîm ddatblygu’r 
dewis o feddyginiaethau i bobl gyda syndrom 
X Brau - y math mwyaf cyffredin o anabledd 
dysgu etifeddol. Drwy ganolbwyntio ar brotein 
sy’n adnabyddus am reoleiddio’r cysylltiadau 
rhwng celloedd nerfau, nod y tîm yw datblygu 
meddyginiaeth newydd fydd yn gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl a’u teuluoedd sy’n 
byw gyda’r cyflwr. 

DULLIAU NEWYDD O DRIN ANHWYLDERAU SEICIATRIG 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ffurfio 
partneriaeth newydd gyda Takeda 
Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) er 
mwyn cydweithio i ganfod cyffuriau fydd yn nodi 
dulliau newydd ar gyfer trin sgitsoffrenia ac 
anhwylderau seiciatrig eraill. 

Bydd y fenter gydweithredol hon yn cyfuno 
data genomig graddfa fawr y Brifysgol 
a’i harbenigedd o’r radd flaenaf ym 
meysydd geneteg seiciatrig, genomeg a 
niwrowyddoniaeth, â galluoedd helaeth Takeda 
o ran darganfod cyffuriau a datblygiad clinigol. 

 Bydd y bartneriaeth yn galluogi Takeda i 
gael gafael ar ymchwil seiciatreg fiolegol 

o’r radd flaenaf, a’r isadeiledd cysylltiedig 
ar draws y Brifysgol, gan gynnwys Canolfan 
Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg 
Niwroseiciatrig a Genomeg, Sefydliad Ymchwil 
y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, y Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a’r Uned 
Atgyweirio’r Ymennydd a Niwrotherapiwteg 
Mewngreuanol. 

Mae anhwylderau seiciatrig sylweddol, gan 
gynnwys iselder, sgitsoffrenia, awtistiaeth 
ac anhwylder deubegynol, at ei gilydd yn 
cynrychioli anghenion iechyd enfawr sydd heb 
eu bodloni. Mae’r rhain i’w cyfrif am hyd at 20% 
o’r holl flynyddoedd a gollir yn sgîl anabledd ar 
draws y byd, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd.

PARTNERIAETH YM  
MRASIL I HYBU YMCHWIL
Mae Prifysgol Caerdydd wedi llofnodi cytundeb 
ar gyfer partneriaeth strategol ag un o 
brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil er mwyn 
hybu’r cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar 
gyfer staff a myfyrwyr.  

Bydd y cytundeb newydd yn golygu bod y 
Brifysgol bellach yn bartner ag Universidade 
Estadual de Campinas, neu ‘Unicamp’.  

Unicamp, a sefydlwyd ym 1966, yw un o brif 
ganolfannau ymchwil feddygol a gwyddonol 
Brasil. Mae Unicamp yn nhalaith São Paulo, 
ond mae ganddi gampysau cyswllt yn Limeira 
a Paulínia.  

Mae’r bartneriaeth yn rhwymo’r ddwy brifysgol 
i gydweithio mewn meysydd lle mae’r naill 
a’r llall yn gwneud ymchwil. Gyda lwc, gallai’r 
bartneriaeth baratoi’r ffordd ar gyfer rhaglenni 
PhD ar y cyd a mwy o gyfleoedd i gyfnewid 
myfyrwyr.

PRIFYSGOL CAERDYDD YW’R PARTNER DIWEDDARAF 
MEWN MENTER YMCHWIL NIWROWYDDONIAETH FYD-EANG 
Prifysgol Caerdydd yw’r partner diweddaraf ym 
mhrosiect Prifysgol Western, BrainsCAN. Dyma 
fuddsoddiad o $66m gan Lywodraeth Canada 
ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth. Rhoddir 
y buddsoddiad hwn drwy Gronfa Rhagoriaeth 
Ymchwil Canada First. 

 Â Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU), 
bydd ymchwilwyr BrainsCAN a Phrifysgol 
Caerdydd yn creu prosiectau ymchwil 
niwrowyddoniaeth pwysig i ddatblygu asesiadau 

sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’u cyflwyno ar gyfer 
rhoi diagnosis o anhwylderau’r ymennydd a’u 
trin. 

 Yn rhan o’r bartneriaeth hon, bydd gan 
ymchwilwyr Caerdydd gyfle i weithio’n agos 
gydag ymchwilwyr BrainsCAN er mwyn rhannu 
adnoddau ac arbenigedd. Hefyd, bydd cymrodyr 
a myfyrwyr ôl-ddoethurol o’r ddau sefydliad yn 
elwa ar gael defnyddio prif ymchwilwyr o fri o 
Western a Chaerdydd.  

GWOBR ADNODDAU 
DYNOL AR GYFER 
RHAGORIAETH MEWN 
YMCHWIL 
Llwyddodd y Brifysgol i gadw ei gafael 
ar Wobr Adnoddau Dynol am Ragoriaeth 
Ymchwil ar ôl adolygiad allanol o’r ffyrdd y 
mae’n cefnogi ei staff ymchwil. 

 Mae Gwobr Adnoddau Dynol am Ragoriaeth 
Ymchwil yn dangos ymrwymiad sefydliad 
i weithredu’r Concordat er mwyn Cefnogi 
Datblygiad Gyrfaoedd Ymchwilwyr. 

Mae’r Concordat yn seiliedig ar yr egwyddor 
y bydd gwella cyfleoedd am ddatblygu a 
rheolaeth yrfaol i ymchwilwyr yn gwella 
maint, ansawdd ac effaith ymchwil er lles 
cymdeithas ac economi’r DU. 

 Mae Prifysgol Caerdydd yn un o wyth 
prifysgol yn y DU sydd wedi dal ei gafael ar 
y Wobr ar ôl eu hadolygiad a gynhelir pob 
wyth mlynedd. Mae’r adolygiad allanol yn 
gofyn i sefydliadau amlygu eu llwyddiannau 
allweddol a’r cynnydd y maent wedi’i 
wneud dros y pedair blynedd ddiwethaf ac 
amlinellu eu strategaeth a’u dulliau mesur 
llwyddiant yn y cyfnod adolygu nesaf. Drwy 
ddal ei gafael yn y Wobr, mae’r Brifysgol 
wedi dangos ei hymrwymiad hirdymor i 
ddatblygiad gyrfaol ei hymchwilwyr. 

5Herio Caerdydd | Hydref 2019 Crynodeb Ymchwil  



RHAGLEN UWCHGYFRIFIADURA YN LANSIO YNG NGHYMRU 
Mae’r Brifysgol yn arwain prosiect gwerth 
£15m gyda’r nod o wneud Cymru’n arweinydd 
ym maes cyfrifiadura perfformiad uchel a data 
mawr. Bydd prosiect Uwchgyfrifiadura Cymru, 
sydd hefyd yn cynnwys prifysgolion Abertawe, 
Bangor ac Aberystwyth yn datblygu prosiectau 
ymchwil blaengar gan ddefnyddio’r cyfleusterau 
cyfrifiadura diweddara. 

Mae’r prosiect wedi cael ei ariannu gan £9m 
trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, a darparwyd 
arian cyfatebol trwy fuddsoddiad gwerth 
miliynau gan bartneriaid y brifysgol. 

Bydd yr arian yn talu am ddau ganolbwynt 
uwchgyfrifiadura yng Nghaerdydd ac 

Abertawe, lle bydd ystafell lawn o’r cyfarpar a’r 
meddalwedd cyfrifiadura perfformiad uchel 
diweddaraf, wedi’u darparu gan Atos a Dell 
EMC. 

Bydd y bartneriaeth rhwng Uwchgyfrifiadura 
Cymru, Atos a Dell EMC yn creu Canolfan 
Ragoriaeth Uwchgyfrifiadura gyntaf y byd. 

Bydd Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil 
yn gweithio gydag ymchwilwyr ar draws 
y consortiwm i ddatblygu algorithmau a 
meddalwedd wedi’i theilwra sy’n harneisio 
pwer y cyfleusterau uwchgyfrifiadura, er mwyn 
cyflawni tasgau cyfrifiadurol lluosog yn gyflym 
iawn ar yr un pryd.  

PARTNERIAETH GYDA’R SWYDDFA YSTADEGAU GWLADOL  
Mae’r Brifysgol a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
wedi lansio partneriaeth strategol. 

Mae’r manteision yn cynnwys sgiliau 
gwyddorau data newydd drwy gynllun ysgol haf, 
swydd academaidd uwch newydd a graddau 
Meistr a rhaglenni PhD ychwanegol.  

Bydd gan y bartneriaeth effaith ranbarthol 
ehangach, gan gynnwys ffocws ar ddata 
a gwyddorau data, rhywbeth sydd wedi’i 
flaenoriaethu gan Lywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig 
Prifddinas Caerdydd. Mae’r Brifysgol a’r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi ymrwymo i 
ddefnyddio eu capasiti ar y cyd a’u harbenigedd 
i wella’r ecosystem ddata yn Ne-ddwyrain 
Cymru. 

Mae’n adeiladu ar y blynyddoedd o gydweithio 
agos rhwng y Brifysgol a’r Swyddfa Ystadegau 

Gwladol sydd eisoes wedi gweld Myfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan mewn 
datblygu technegau gwyddorau data newydd 
sydd a’r nod o hysbysu penderfyniadau 
pwysig y llywodraeth. Mae gan y bartneriaeth 
newydd bwyslais gref ar ddatblygu sgiliau, 
llwybrau gyrfa academaidd a chreu cyfleoedd i 
raddedigion. 

Mae cwmpas y bartneriaeth pum-mlynedd 
yn parhau i esblygu dros amser, ond bydd yn 
cynnwys rhannu cyfleusterau, adnoddau ac 
arbenigedd, cyd-ddatblygu digwyddiadau a 
gweithgareddau i hyrwyddo defnydd data fel 
rhan o wneud penderfyniadau mewn polisi 
cyhoeddus, ac ymchwil cydweithredol newydd 
sy’n gwella dealltwriaeth ar bynciau megis 
heneiddio’n iach, deallusrwydd economaidd ac 
addysg a sgiliau.

PRIFYSGOLION CAERDYDD A BREMEN YN ARWYDDO PARTNERIAETH   
Mae’r Brifysgol wedi creu partneriaeth gyda 
Phrifysgol Bremen mewn ymgais i gryfhau 
cysylltiadau Ewropeaidd. 

Bydd y ddwy brifysgol yn dod at ei gilydd i greu 
Cynghrair Bremen-Caerdydd, gyda’r nod o 
alluogi mwy o staff a myfyrwyr i symud rhwng 
sefydliadau a chael gafael ar arian ymchwil yn 
haws. 

Un agwedd unigryw ar y gynghrair fydd cyswllt 
aelodau staff academaidd o un brifysgol i’r 
llall. Bydd hyn yn galluogi staff i gymryd rhan 
mewn prosiectau ymchwil cydweithredol 
hirdymor, i oruchwylio myfyrwyr PhD ac, yn 
fwyaf arwyddocaol, gwneud cais am gyllid 
allanol trwy systemau cenedlaethol perthnasol 
y sefydliad partner. 

Prifysgol Bremen yw un o ‘brifysgolion ifanc’ 
mwyaf blaenllaw yr Almaen, gyda thua 

20,000 o fyfyrwyr a 2,300 o academyddion. 
Mae ei gweithgareddau addysgu ac ymchwil 
yn ymestyn ar draws amrywiaeth eang o 
ddisgyblaethau yn y gwyddorau naturiol, 
peirianneg, y gwyddorau cymdeithasol a’r 
dyniaethau. Ers 2012, mae wedi cael nawdd 
fel un o’r un ar ddeg prifysgol orau ym Menter 
Rhagoriaeth yr Almaen. 

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau ymchwil gyda 
Phrifysgol Bremen sydd eisoes wedi ennill eu 
plwyf. Mae’r rhain yn cynnwys cysylltiadau trwy 
Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a Môr a Chanolfan 
Gwyddorau Amgylcheddol Morol (MARUM) 
Prifysgol Bremen, a’r fenter Gwyddorau-
Dyniaethau draws-ddisgyblaethol ym Mhrifysgol 
Caerdydd a grŵp Ffuglen a Gwyddoniaeth ym 
Mhrifysgol Bremen. 

Mae Cynghrair Bremen-Caerdydd yn 
adlewyrchu blaenoriaethau strategol a rennir 
a bydd yn canolbwyntio’n gyntaf ar gryfderau 
ymchwil ategol mewn tri maes penodol: 
y gwyddorau cyfathrebu a chyfryngau; 
y gwyddorau amgylcheddol a morol; ac 
astudiaethau hanesyddol a llenyddol. Bydd 
hefyd yn agored i bob maes ddatblygu mentrau 
cydweithredol newydd. Mae ffiseg lled-
ddargludyddion ymhlith y meysydd addawol 
pellach i ddod yn rhan o’r gynghrair. 

Bydd cronfa gydweithredol pwrpasol ar agor 
ar gyfer datblygu ymchwil ar y cyd rhwng y 
ddau sefydliad ym mhob disgyblaeth, yn 
ogystal â symudedd staff addysgu, technegol 
a gwasanaethau proffesiynol, er mwyn rhannu 
arfer gorau.

DYFARNU €4M I WELLA 
SGILIAU YN Y DIWYDIANT DUR 

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol wedi cael y 
dasg o ddatblygu strategaethau hyfforddiant 
a sgiliau i wneud yn siŵr bod y diwydiant dur 
yn Ewrop yn parhau i fod yn gystadleuol yn 
fyd-eang am flynyddoedd i ddod. 

Mae Agenda Sector Dur Ewrop (ESSA), sydd 
wedi cael €4m, yn cael ei rheoli ar y cyd 
gan Dr Dean Stroud o Ysgol y Gwyddorau 
Cymdeithasol, mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Dechnegol Dortmund. Mae’r 
prosiect yn cynnwys consortiwm o 24 
o sefydliadau o 10 gwlad yn yr Undeb 
Ewropeaidd, ynghyd â saith partner 
cysylltiedig ychwanegol o wledydd sy’n 
aelod-wladwriaethau. Mae’r rhain yn 
cynnwys cwmnïau dur, darparwyr addysg 
a hyfforddiant, cymdeithasau dur a 
phartneriaid cymdeithasol, a sefydliadau 
ymchwil. 

Drwy gydweithio, byddant yn datblygu cynllun 
ar gyfer diwydiant dur cynaliadwy yn Ewrop, 
ynghyd â strategaeth ar gyfer ymateb i 
anghenion sgiliau’r gweithlu.  

Bydd cronfa ddata’n cael ei chreu i gofnodi 
swyddi presennol a newydd yn y sector, a’r 
sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen ar eu 
cyfer. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i gynnig 
hyfforddiant galwedigaethol newydd.  

Y gobaith yw y bydd y gwaith yn helpu i 
gynnal diwydiant cystadleuol, sy’n gyfrifol 
yn amgylcheddol ac yn hyrwyddo twf 
cynaliadwy, arloesedd, a swyddi medrus iawn 
newydd. 
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Athro arloesol yn ennill  
Medal Eddington 
Mae Athro o Brifysgol Caerdydd wnaeth ddarganfod sut i fesur ehangiad y bydysawd wedi’i  
anrhydeddu gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS). 

Bydd Bernard Schutz yn cael Medal Eddington 
am ‘archwiliad â theilyngdod rhagorol mewn 
astroffiseg ddamcaniaethol.’ 

Bu i’w waith arloesol osod y llwybr ar gyfer 
piblinellau dadansoddi sydd bellach wrth 
wraidd y broses o chwilio am donnau 
disgyrchiant drwy Arsyllfa Tonnau Disgyrchol yr 
Ymyriadur Laser (LIGO) ac ymyriadur VIRGO.  

Mewn papur ym 1986, dangosodd yr Athro 
Schutz, o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sut y 
gellir defnyddio tonnau disgyrchiant i fesur y 
gyfradd ehangiad cosmig.  

Ei ddadl oedd bod tonnau disgyrchiant yn sgîl 
gwrthdrawiad (uno) rhwng dwy seren niwtron 
neu dyllau du yn “seirenau safonol” sy’n 
cynnwys gwybodaeth am eu pellter o’r Ddaear.  

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, gwireddwyd 
ei ddamcaniaeth pan gafodd tonnau 
disgyrchiant ac electromagnetig eu canfod 
gan LIGO. Yn 2017, teithiodd yr Athro Schutz i 
Stockholm i wylio ei fentor a chyn-oruchwyliwr 
PhD, Kip Thorne, yn rhannu Gwobr Nobel am ei 
waith ar LIGO.  

Cafodd y canfyddiad nodedig ei wneud 
o ganlyniad i gyfraniad sylweddol tîm o 
ymchwilwyr yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth 
Prifysgol Caerdydd.  

Mae’r Athro Schutz yn ymuno â chorff disglair o 
astroffisegwyr gafodd yr un clod, gan gynnwys 
yr Athrawon Stephen Hawking a Roger Penrose 
(1975). 

Enwyd y wobr ar ôl y seryddwr a’r 
mathemategydd o Loegr, Syr Arthur Eddington, 
wnaeth gynnal y prawf empirig cyntaf o theori 
Einstein. Fe’i dyfarnwyd yn gyntaf ym 1953 i’r 
cosmolegydd Georges Lemaître, wnaeth gynnig 
y syniad bod y bydysawd yn ehangu ar sail 
ddamcaniaethol. 

Bydd yr Athro Schutz yn derbyn y wobr yn 
y Cyfarfod Seryddol Cenedlaethol ym mis 
Gorffennaf. 
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Bu’r Athro Emma Renold (BA 1994, PhD 1999) o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn trafod ei gwaith ymchwil 
ynghylch addysg cydberthnasau a rhywioldeb gyda rhiant, Barbara Lovesey, ac athrawes, Rhiannon Davies.

Mae Barbara Lovesey, sy’n fam, yn dysgu 
gwersi gwerthfawr gan ei merch 10 oed, 
Hanna. 

Mae Hanna yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg 
Casnewydd, ac mae hi wedi ymateb yn frwd 
i raglen athroniaeth yr ysgol sy’n rhoi sylw i 
faterion fel stereoteipio ar sail rhyw, teimladau 
ac emosiynau, cyfeillgarwch a chydberthynas, 
a chydraddoldeb a hawliau o ran rhywedd a 
rhywioldeb. 

Drwy ddefnyddio dulliau rhyngweithiol a 
chreadigol i gael sgyrsiau a thrafodaethau 
agored, mae addysg cydberthynas a rhywioldeb 
wedi cael ei chynnwys ym mhob elfen o 
gwricwlwm yr ysgol. Mae’r ffordd mae’r ysgol 
yn mynd ati i wneud hyn wedi cael canmoliaeth 
gan Gomisiynydd Plant Cymru fel enghraifft o 
arferion gorau. 

Mae Barbara hefyd yn fam i Lidia, sy’n saith 
oed, ac mae hi’n falch dros ben o’r ffordd mae’r 
gwersi hyn wedi ysbrydoli a rhoi hyder i Hanna. 

“Fe aethon ni i’r parc un tro, ac fe ofynnodd 
hi, ‘Tybed ai bachgen neu ferch ydy’r ci yma, 
sy’n gwisgo coler binc’. Atebais, ‘Mae’n amlwg - 
mae’n gwisgo coler binc, felly mae’n rhaid mai 
merch ydy’r ci’. Fe edrychodd hi arna i mewn 
ffordd od, a dweud, ‘rwyt ti’n stereoteipio ar sail 
rhyw’. Fe wnes i sylweddoli pa mor ymwybodol 
ydy plant ifanc hyd yn oed erbyn hyn, o beth 
sy’n gallu brifo rhywun. Er fy mod i’n ystyried fy 
hun yn berson eithaf rhyddfrydig, dwi’n meddwl 
bod pawb yn gallu glynu’n gaeth at agweddau 
penodol.”

Dywedodd yr athrawes, Rhiannon Davies, 
fod Hanna a’i chyd-ddisgyblion wedi cael eu 
sbarduno i wneud newidiadau cadarnhaol 
drwy’r ysgol gyfan. Mae’r drafodaeth ynghylch 
stereoteipio ar sail rhyw wedi eu cymell i alw 
am newidiadau i’r raffl ar gyfer ffair yr ysgol. 
Yn hytrach na chael bocsys pinc a bocsys glas 
– gydag anrhegion i ferched ac anrhegion i 
fechgyn yn cael eu trefnu ar wahân – un bocs o 
anrhegion sydd gennym i bawb erbyn hyn.  

“Mae gennym arddangosfa ysgol yn y cyntedd 
sy’n dweud, ‘bod yn wahanol yw’r unig beth 
sydd gennym yn gyffredin’,” meddai Rhiannon. 
“Rydyn ni wir yn meddwl bod hynny’n bwysig; 
bod plant yn deall eu bod nhw’n gallu bod 
yn nhw eu hunain, ac y dylen ni groesawu 
gwahaniaethau. Dwi’n meddwl bod llawer o 
oedolion yn cael trafferth â hynny. Ond os 
gallwch chi addysgu plant i drafod y materion 
hyn pan maen nhw’n ifanc, a chreu sefyllfa lle 
maen nhw’n teimlo’n gyfforddus, mae hynny’n 

mynd i effeithio ar eu llwyddiant yn yr ysgol ac 
yn y dyfodol.”

Roedd yr Athro Emma Renold, sy’n arbenigo 
mewn astudiaethau plentyndod, yn canmol 
gwaith yr ysgol yn meithrin lleisiau a 
safbwyntiau’r plant.

“Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn 
hollbwysig ym maes addysg cydberthynas a 
rhywioldeb, oherwydd mae bwlch enfawr rhwng 
profiadau plant a’r hyn maen nhw’n ei ddysgu, 
a chynnwys gwersi cydberthynas a rhywioldeb,” 
meddai.

Mae arbenigedd yr Athro Renold, sydd gyda’r 
gorau yn y byd, wedi bod yn rhan allweddol 
o’r broses o ailwampio’r cwricwlwm addysg 
cydberthynas a rhywioldeb yng Nghymru. 

Yr Athro Renold oedd Cadeirydd panel 
arbenigol y Gweinidog Addysg a fu’n 
ystyried Dyfodol y cwricwlwm Addysg Rhyw 
a Pherthnasoedd yng Nghymru, a daeth 
adroddiad yr Athro Renold i’r casgliad bod 
addysg rhyw a pherthnasoedd mewn ysgolion 
yn rhy fiolegol ac yn rhy negyddol, ac nad oedd 
yn rhoi digon o sylw i hawliau, cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau, emosiynau a pherthnasoedd. 
Mae gwaith ymchwil yr Athro Renold yng 
Nghymru wedi llywio’r weledigaeth o gael 
cwricwlwm addysg cydberthynas a rhywioldeb 
newydd sy’n gyfannol, yn greadigol, yn rymusol 
ac yn gynhwysol. 

Mae’r canfyddiadau hyn wedi arwain at y 
newidiadau rydyn ni’n eu gweld heddiw. O 
2022 ymlaen, bydd y maes astudio hwn 
yn newid i fod yn addysg cydberthynas a 
rhywioldeb – rhan statudol o gwricwlwm 
newydd Cymru.

Mae addysg cydberthynas a rhywioldeb yn 
newid mawr o ddulliau addysgu traddodiadol; 
mae’n ehangu’r maes astudio hwn ac yn rhoi 
pwyslais ar ddatblygu cwricwlwm perthnasol 
a grymusol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a 
chymunedau sy’n gallu dysgu o anghenion pob 
plentyn a pherson ifanc, ymateb i’r anghenion 
hynny a’u cefnogi.   

“Ein gweledigaeth ni ydy gweld addysg 
cydberthynas a rhywioldeb sy’n addas ar gyfer 
profiadau a dysgu gydol oes,” meddai’r Athro 
Renold.

Mae ei hadnodd AGENDA - ar gyfer ysgolion 
sy’n paratoi i gyflwyno’r cwricwlwm newydd 
hwn - yn canolbwyntio ar helpu athrawon i 
ddarganfod, mewn ffordd ddiogel a chreadigol, 
beth mae plant a phobl ifanc eisiau ei ddysgu. 

Adnodd i ddisgyblion oed uwchradd oedd hwn 
yn wreiddiol, ond mae wedi cael ei addasu ar 
gyfer plant cynradd hefyd erbyn hyn. Yn dilyn 
ei lwyddiant, mae wedi cael ei lansio yn Lloegr 
hefyd.

Roedd Barbara yn cytuno bod y newidiadau’n 
gadarnhaol. “Dwi’n falch iawn bod y rhaglen 
yma’n cael ei rhoi ar waith mewn ysgolion,” 
meddai. “Fel gweithiwr proffesiynol ym maes 
iechyd meddwl, wn i ddim sawl gwaith rydw 
i wedi clywed, ‘Wnaeth neb erioed fy nysgu i 
sut beth ydy perthynas iach.’ Pan oeddwn i 
yn yr ysgol, yn sicr roedd yn rhaid i chi ddod i 
benderfyniad eich hun ynghylch hynny. Erbyn 
hyn, mae plant yn gallu gofyn y cwestiwn mewn 
lle diogel cyn ffurfio eu barn eu hunain.”

Yn ôl yr Athro Renold: “Mae hynny’n rhan 
bwysig iawn o AGENDA. Mae’r holl waith 
ymchwil yn awgrymu bod defnyddio dulliau 
rhyngweithiol yn creu amgylchedd dysgu sy’n 
briodol o safbwynt datblygiad, oherwydd rydych 
chi’n dechrau gyda phrofiadau plant a’r hyn 
maen nhw yn ei ddysgu. Mae’n golygu addasu 
pethau yn ôl eu dealltwriaeth nhw, rhoi cyfle 
iddyn nhw ystyried syniadau a materion yn ôl 
eu pwysau, gan roi gwybodaeth gywir iddyn 
nhw ar yr un pryd wrth gwrs.” 

Fel rhiant, roedd Barbara yn teimlo bod 
pobl yn camddeall yn aml beth mae addysg 
cydberthynas yn ei olygu. 

“Dwi’n meddwl y byddai’n bosib gwneud llawer 
o waith i egluro rôl athrawon,” meddai. “Nid 
plannu syniadau ym meddyliau plant ydy’r nod. 
Rhoi llais i blant ydy’r nod, a dangos ei bod hi’n 
iawn iddyn nhw ofyn cwestiynau yn agored, 
yn hytrach na’u bod yn cael eu sgubo o dan 
y carped a gwneud i’r plant deimlo cywilydd 
am fod yn wahanol. O safbwynt rhiant a fy 
nghefndir ethnig i, dwi’n ymwybodol o lawer o 
ragdybiaethau.”

Roedd hi’n meddwl tybed a oedd yr Athro 
Renold wedi cael profiad o’r math yma o 
wrthwynebiad.

Roedd yr Athro Renold yn cytuno ei fod yn 
fater sensitif. “Mae diniweidrwydd plentyndod 
yn cael ei ddefnyddio’n aml i osgoi pethau 
y mae rhieni’n teimlo bod plant yn rhy ifanc 
ar eu cyfer. Mae fy ngwaith ymchwil i wedi 
dangos bod plant yn dysgu am rywioldeb a 
chydberthynas ymhell cyn dechrau mynd i’r 
ysgol. A phan rydyn ni’n rhoi cyfle i blant ofyn 
cwestiynau, rydyn ni’n synnu weithiau wrth 
weld beth maen nhw’n ei wybod yn barod, yr 
iaith maen nhw’n ei defnyddio a’r materion 
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maen nhw’n ymwybodol ohonynt. Mae eu 
cwestiynau yn rhoi cipolwg i ni ar eu byd. Mae’r 
plant yn dangos i ni beth maen nhw’n ei wybod 
yn barod, a beth nad ydyn nhw’n ei wybod.

“Yng Nghymru, rydyn ni o blaid cwricwlwm byw, 
fel rydw i wedi’i alw; yn y bôn, cwricwlwm sy’n 
berthnasol i fywydau plant a phobl ifanc a’r 
materion maent yn eu hwynebu yn y byd go 
iawn, ac sy’n ymateb i hynny.”

A hithau’n athrawes yn Ysgol Gymraeg 
Casnewydd ers 10 mlynedd, dywedodd 
Rhiannon eu bod wedi cael ymateb ac adborth 
cadarnhaol gan y gymuned i ddulliau’r ysgol. 

“Rydyn ni’n agored iawn â’r rhieni am ein 
gwaith,” meddai. “Rydyn ni bob amser yn rhoi 
gwybod iddyn nhw am y mathau o bynciau a 
fydd yn cael eu trafod yn y gwersi athroniaeth. 
Mae rhoi llais i’r rhieni yn bwysig hefyd. 
Unwaith y mis, rydyn ni’n rhoi cwestiwn i’r plant 
fynd adref gyda nhw, sy’n gofyn i’r rhieni drafod 
y pwnc gyda’u plentyn. Mae adran i’r plentyn 
gofnodi ei farn, ac adran i’r rhiant gofnodi ei 
farn. Os ydyn nhw eisiau gofyn unrhyw beth, 
rydyn ni yma bob amser. Mae’r rhieni wedi bod 
yn gefnogol iawn ar y cyfan.”

Roedd yr Athro Renold yn canmol hyn. “O 
safbwynt y sylfaen ymchwil, mae’r drafodaeth 
barhaus y mae Rhiannon yn ei disgrifio yn 
enghraifft o arferion gorau. Mae addysg 
cydberthynas a rhywioldeb effeithiol yn 
datblygu cwricwlwm gyda phlant, gydag 
athrawon, gyda llywodraethwyr, gyda’r 
gymuned, gyda theuluoedd. Os oes pryderon ar 

hyd y ffordd, rydych chi’n mynd i’r afael â nhw 
gyda’ch gilydd.”

Mae adnodd AGENDA yn llawn syniadau, 
gwybodaeth a storïau i helpu athrawon i greu 

amgylchedd cefnogol a difyr lle gall plant a 
phobl ifanc siarad yn agored a dweud beth sy’n 
bwysig iddyn nhw. Mae astudiaethau achos 
o ysgolion yn cynnig enghreifftiau o arferion 
gorau, ynghyd â gweithgareddau a awgrymir ar 
gyfer yr ystafell ddosbarth a’r ysgol gyfan, sy’n 
sbarduno athrawon i ddatblygu eu gwersi eu 
hunain. 

“Does dim llawer o adnoddau ar addysg 
cydberthynas a rhywioldeb, yn enwedig 

adnoddau dwyieithog, sy’n gwahodd athrawon 
i roi sylw i amrywiaeth o bynciau anodd mewn 
ffordd gadarnhaol,” meddai’r Athro Renold.

Dywedodd yr Athro Renold nad yw’r adnodd 
yn gyfarwyddol, a bod hynny’n fwriadol, er 
mwyn i athrawon allu gweithio’n hyblyg ac 
addasu’r gweithgareddau yn unol â’u harferion 
eu hunain. Roedd Rhiannon yn cytuno fod 
AGENDA wedi ategu eu gwaith paratoi ar gyfer 
gwersi.

“Byddai’n well gen i’r ffordd yma o lawer na 
nifer o gynlluniau gwersi lle rydych chi’n dilyn 
rhywbeth penodol, oherwydd mae pob ysgol yn 
wahanol,” meddai Rhiannon. “Dwi’n meddwl 
bod AGENDA ar gyfer ysgolion cynradd yn rhoi’r 
cyfle i chi ddewis a dethol. Dyna rydych chi’n ei 
wneud fel athro wrth wneud cynlluniau gwersi. 
Mae’r gwaith sylfaenol yno’n barod i chi ei 
ddatblygu ymhellach, ac roeddwn i’n ei weld yn 
ddefnyddiol iawn.”

Dywedodd yr Athro Renold: “Mae hi wedi 
taro’r hoelen ar ei phen. Mae AGENDA wedi 
cael ei ysgrifennu i roi syniadau i athrawon eu 
datblygu’n greadigol. Ac mae creadigrwydd yn 
gallu annog plant i ystyried ymatebion newydd 
i syniadau, teimladau a sefyllfaoedd cyfarwydd 
neu anghyfarwydd.” 

Dywedodd Barbara fod y gwersi o fudd i Hanna, 
ac i’r teulu hefyd. 

“Rydw i wedi dysgu cymaint rydyn ni’n gallu 
glynu at ffyrdd penodol o feddwl am bethau. 
Dwi’n falch o weld Hanna yn siarad mor 
hyderus am y pynciau. Dydy hi ddim yn teimlo 
ei bod hi’n amhriodol siarad yn agored.”

Roedd yr Athro Renold yn cytuno: “Yn rhy 
aml, mae plant yn dysgu am gydberthynas a 
rhywioldeb drwy stereoteipiau negyddol. Mae 
gan AGENDA agwedd gadarnhaol at addysg 
cydberthynas a rhywioldeb. Mae’n gwneud 
hyn drwy roi pob math o ffyrdd creadigol i 
blant fynegi teimladau a syniadau, a rhoi 
cyfle iddyn nhw ddysgu am faterion anodd 
- fel gwahaniaethu neu drais - drwy’r ffordd 
mae pobl eraill wedi codi ymwybyddiaeth o’r 
materion hynny, ac wedi eu newid weithiau. 
Mae hyn yn gallu eu grymuso. Fel y dywedodd 
un plentyn o ddosbarth Rhiannon wrth sôn 
am wersi addysg cydberthynas a rhywioldeb yr 
ysgol: “Mae hi’n bwysig dysgu am sut mae pobl 
eraill wedi newid y byd, achos mae’n ysbrydoli 
pobl eraill. Dwi’n teimlo mor falch wrth wneud 
hyn.” ■

“Wnaeth neb erioed 
fy nysgu i sut beth ydy 
perthynas iach. Pan 

oeddwn i yn yr ysgol, yn 
sicr roedd yn rhaid i chi 

ddod i benderfyniad eich 
hun ynghylch hynny. Erbyn 

hyn, mae plant yn gallu 
gofyn y cwestiwn mewn lle 

diogel cyn ffurfio eu barn eu 
hunain.”

▲ Rhiannon Davies, yr Athro Emma Renold a Barbara Lovesey
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Efallai nad seicoleg yw’r ddisgyblaeth rydyn 
ni’n meddwl amdani wrth ystyried y targedau 
carbon sydd ar y gorwel yn y DU, ond, er mwyn 
cyflawni’r newid sydd ei angen i’w bodloni, mae 
angen i tua 30 miliwn o aelwydydd gytuno, sy’n 
golygu bod tasg hanfodol i ddeall gwerthoedd 
ac agweddau cyhoeddus.

Dyna lle mae cyfraniad yr Athro Nick Pidgeon 
a’i dîm yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol yn 
berthnasol. Yn 2013, ar ran Canolfan Ymchwil 
Ynni y DU (UKERC), mewn cydweithrediad â 
chydweithwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’r 
Ysgol Beirianneg, cyhoeddwyd arolwg cyntaf y 
byd ganddynt o agweddau’r cyhoedd at newid y 
system ynni yn ei chyfanrwydd. 

Ers hynny, maent wedi ehangu’r gwaith hwnnw, 
gan edrych yn agosach ar agweddau’r cyhoedd 
tuag at ddefnyddio ynni bob dydd, darparu 
cipolygon newydd, a dylanwadu ar wneuthurwyr 
polisi yn y DU a chanllawiau rhyngwladol ar 
weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

“Rhaid i system ynni’r DU newid yn sylweddol 
dros y 40 mlynedd nesaf os ydym am gyrraedd 
ein targedau carbon a mynd i’r afael o ddifrif â’r 
newid yn yr hinsawdd,” meddai’r Athro Pidgeon. 
“Ond mae symud i systemau gwyrddach 
yn golygu mwy na dim ond peirianneg ac 
economeg; mae newid y system ynni yn her 
gymdeithasol enfawr hefyd.

“Pan ddechreuon ni ar ein hymchwil yn 2010, 
daeth yn amlwg bod bwlch. Er bod llawer o 
senarios o ran sut i gyrraedd targedau carbon 
drwy drawsnewid systemau ynni, nid oedd 
unrhyw gytundeb gwirioneddol i ba gyfeiriad y 
dylid cyflwyno’r newid, nac unrhyw dystiolaeth 
wirioneddol o’r hyn a oedd yn dderbyniol i’r 
cyhoedd.

“Yr hyn a welsom oedd bod y rhan fwyaf o’r 
cyhoedd ym Mhrydain yn gweld y darlun mwy o 
ran trawsnewid y system ynni, a’u bod yn gwbl 
ymrwymedig i symud oddi wrth danwyddau 
ffosil. Maent am gael system newydd sy’n 
fforddiadwy ond yn fodern ac yn ddiogel.“

Mae’r rhan fwyaf ohonom eisiau sicrhau dyfodol gwyrdd, ond 
sut y byddwn yn ei gyflawni a phwy fydd yn talu amdano? 
Mae’r Athro Seicoleg, Nick Pidgeon wedi bod yn ymchwilio i’r 
busnes anodd o weddnewid system ynni gyfan.

▲ Nick Pidgeon, Athro Seicoleg
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Gan edrych y tu hwnt i ddymuniadau’r cyhoedd, 
nid yw’r gwaith yn cwmpasu’r gwerthoedd 
cymdeithasol sylfaenol mae angen eu 
hystyried: ffactor pwysig wrth ystyried bod 
dewisiadau yn debygol o newid yn dibynnu ar y 
cyd-destun. 

Effeithlonrwydd a lleihau gwastraff; diogelu’r 
amgylchedd a natur; dibynadwyedd a 
fforddiadwyedd; ymreolaeth tegwch; a gwella 
ansawdd yw’r prif werthoedd y mae’n amodol 
i’r cyhoedd eu derbyn.

Dywed yr Athro Pidgeon: “Anaml y bydd pobl 
o blaid neu yn erbyn, mae’n ymwneud ag 
amgylchiadau arbennig, ac mae ein hymchwil 
yn ymwneud â goleuo’r ddadl gyhoeddus a nodi 
beth yw’r amgylchiadau hynny.

“Mae’n eithaf anodd dod o hyd i agwedd nid 
yn fy ngardd gefn i go iawn, sef rhywun sy’n 
cefnogi rhywbeth yn genedlaethol ond ddim yn 
lleol. Mae rhesymau da iawn yn aml pam na 
fydd pobl yn cefnogi rhywbeth, fel cwmni sy’n 
cythruddo cymunedau lleol drwy wneud newid 
munud olaf heb unrhyw ymgynghori cynnar. A 
dyma pam fod yr ymchwil gymdeithasol yma 
mor bwysig. Gallwch gael barn pobl a mesur 
teimladau cyn gwneud penderfyniadau.

“Y syniad yw defnyddio deallusrwydd 
cymdeithasol ar gyfer y gwneuthurwyr polisi a’r 
cwmnïau ynni. Byddwch yn gwneud y gwaith 
trafod hwn, yn rhoi senarios i bobl ac yn canfod 
yr hyn y maent yn amodol o’i blaid neu yn ei 
erbyn a beth yw’r amodau. Er enghraifft, gyda 
thyrbinau gwynt mae’n amodol ar y tirweddau y 
cânt eu gosod ynddynt. “

Mae’r ymchwil hefyd yn taflu cwestiynau 
diddorol ynghylch pwy ddylai dalu am 
drosglwyddo ynni ac yn datgelu pa mor isel yw 
ymddiriedaeth y cyhoedd mewn cwmnïau ynni. 
Er bod 79% o bobl am weld lleihad yn y defnydd 
o danwyddau ffosil dros y degawdau nesaf, a 
bod 81% yn mynegi awydd i ddefnyddio llai o 
ynni, mae pryder ynghylch faint y bydd yn rhaid 
iddynt ei dalu. O fewn hyn hefyd mae awydd am 
system sy’n deg a heb fod yn anfanteisiol i bobl 
dlawd. Er enghraifft, pobl yn cael cynnig trydan 
rhad fel cymhelliad i newid i gar trydan ond y 
rhai ar incwm isel yn methu manteisio ar hyn 
gan na allant fforddio car o’r fath.

“Mae pobl yn barod i dalu rhai costau 
trawsnewid ar eu biliau, neu o drethi, am 
drosglwyddiad ynni teg a chynaliadwy, ond 
maent hefyd yn amheus iawn o gymhellion y 
llywodraeth a diwydiant a dydyn nhw ddim yn 
credu y bydd y newid egni yn cael ei gyflawni 
yn y ffordd o’u dewis nhw,” meddai’r Athro 
Pidgeon. “Mae’n newyddion eithaf difrifol, yn 
enwedig i’r cwmnïau ynni. Mae pobl yn gweld 

adroddiadau am eu helw uchel ac yn credu 
ei bod yn annheg bod y defnyddiwr yn gorfod 
talu am drosglwyddo ynni. Maent hefyd yn 
credu nad yw’r Llywodraeth yn rheoleiddio’r 
sector ynni yn iawn ac yn amau eu bod yn 
cydgynllwynio.”

Gallai’r diffyg ymddiriedaeth a’r canfyddiad hwn 
o ormod o elw fod yn rhwystr mawr i gwmnïau 
ynni a’r llywodraeth o ran cyrraedd targedau, 
gyda Phwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU yn 
amcangyfrif bod angen i tua 15% o gostau 
trawsnewid ynni fynd ar filiau erbyn 2030. 

Mae’r Athro Pidgeon yn credu y gallai cynnig 
o’r fath fod yn destun gwrthwynebu chwyrn, 
ac nid gan ddefnyddwyr unigol yn unig ond 
drwy’r cyfryngau hefyd. “Mae’r cyhoedd 
eisiau i wneuthurwyr polisi egluro sut bydd 

newidiadau presennol i’r system ynni yn cyd-
fynd â chynlluniau tymor hirach, ac i ddatblygu 
strategaeth eglur a chydlynol ar gyfer hyn,” 
meddai. “Os ydych chi’n symud ymlaen gyda 
rhywbeth sy’n annerbyniol iawn i’r cyhoedd, 
gallwch wario llawer o arian heb symud i’r 
unman.”

Felly, sut olwg sydd ar ein dyfodol o ran ynni? 
Mae’r dewisiadau’n cynnwys gwynt ar y tir/ar 
y môr, pŵer solar, ynni niwclear, technolegau 
carbon isel ar gyfer y cartref, neu gymysgedd 
o’r rhain. Ond nid yw’r newidiadau’n gorffen 
yma; nid y math o ynni a dderbyniwn yn unig 
sy’n berthnasol, ond y ffordd yr ydym yn ei 
dderbyn hefyd. “Mae dwy ochr i newid yn y 
system ynni: cyflenwad a galw,” meddai’r Athro 
Pigeon. “O ran y galw, bydd angen i ni wresogi 
ein cartrefi’n wahanol a theithio’n wahanol. O 
ran cyflenwi, mae’r cyhoedd yn ffafrio ffurfiau 
ynni adnewyddadwy. Felly, rydych chi’n lleihau’r 
defnydd o ynni ac yn newid y ffordd rydych chi’n 
ei wneud.”

Un o’r dewisiadau poblogaidd o ran ynni 
adnewyddadwy yw llawer o ynni gwynt, tonnau 
a haul ond yn gyfnewid am hynny mae angen 
llawer o reoli o ran ochr galw yn y cartref, gan 
fod rhai o’r ffynonellau pŵer hyn yn amrywiol 
ac nid ydynt yn bodloni’r cyfnodau brig a wna’r 
system bresennol, megis yn ystod min nos 
pan fyddwn i gyd yn gwresogi ein cartrefi ac yn 
gwneud swper.

Os cawn gynnig ateb mwy technolegol, gyda 
rhai tanwyddau ffosil a rhai storfeydd ar gyfer 
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mae’n ymwneud ag 

amgylchiadau arbennig, 
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dal carbon, mae llai o broblem o ran rheoli’r 
galw ond mae goblygiadau eraill fel canfyddiad 
negyddol y cyhoedd o ynni niwclear.

Er bod cefnogaeth yn gyffredinol i newidiadau 
ar ochr defnyddwyr, mae rhywfaint o 
amheuaeth ynghylch agweddau penodol hefyd. 
Er enghraifft, nid ystyrir bod systemau gwresogi 
trydan a cherbydau arfaethedig yn cyfateb i 
berfformiad y modelau presennol. 

O ran rheoli ochr y galw, gwelodd y tîm fod 
pobl yn barod ar y cyfan i rannu eu data ar eu 
defnydd ynni, er bod llawer am weld amodau’n 
cael eu gosod ar hyn, fel bod ganddynt ryw lefel 
o reolaeth o hyd.

Dywed yr Athro Pidgeon: “Yn ein hastudiaeth 
gyntaf fe wnaethom holi cyfranogwyr a oedd 
yn iawn i barti allanol reoli eu goleuadau, felly 
pan nad oedd unrhyw un yn yr ystafell byddai’r 
goleuadau’n diffodd. Roedd yr ymateb i hyn yn 
eithaf cadarnhaol ond pan gynigiwyd oergell 
y gellid ei gohirio rhag dod ymlaen ond ei bod 
yn dal i gadw bwyd yn oer ac yn ffres, nid oedd 
pobl mor awyddus i drosglwyddo rheolaeth. 
Doedden nhw ddim yn credu y gallai hyn gael ei 
wneud heb unrhyw oblygiadau iechyd. Roedd y 
gwerth diogelwch yn bwysig iawn iddynt.

“Felly, mae pobl yn barod i newid ond mae 
yna gafeatau pendant ac maen nhw hefyd yn 
teimlo y dylai’r newidiadau y gall diwydiant eu 
gwneud ddigwydd gyntaf.”

Pa ddull bynnag y bydd y llywodraeth a’r 
diwydiant yn penderfynu arno, mae’n mynd i 

fod yn waith anodd. Mae targedau carbon yn y 
dyfodol mor llym bellach (net-sero), pan fyddwn 
yn llosgi rhywfaint o garbon unrhyw adeg, 
dyweder drwy hedfan i rywle neu gynhyrchu 
deunyddiau sy’n anodd eu cyfnewid, megis 
dur, byddai’n rhaid i ni gydbwyso hynny â 
phroses allyriadau negyddol. Gallai hynny olygu 
plannu coed neu gymryd carbon yn artiffisial 
o’r atmosffer, nad yw’n dechnoleg y gellir ei 
defnyddio eto.

“Mae ein heconomi yn rhedeg ar danwydd 
ffosil, felly nid yw’n hawdd cael gwared arnynt,” 
meddai’r Athro Pidgeon. “Bydd rhai pethau’n 
haws eu newid; trydan y gwyddom ei fod yn 
mynd i ddatgarboneiddio, ac mae’n digwydd yn 
barod, ond mae’r rhan fwyaf o dai yn rhedeg ar 
nwy. Felly, mae gwres yn broblem fawr gan ei 

bod yn debygol y bydd angen gwaith trawsnewid 
technegol anferth rywbryd. Ac ni fydd y newid 
hwn yn ddigon hyd yn oed. Ar ryw adeg, bydd 
yn rhaid i bobl wneud newidiadau mwy i’w 
ffordd o fyw ac ystyried o ddifrif yr allyriadau 
a gynhyrchir gan ein harferion teithio, ein 
deietau, a’r nwyddau a ddefnyddiwn. Ar hyn o 
bryd, mae pobl yn gyndyn o newid y meysydd 
hyn.

“O ran deiet, mae angen dirfawr i leihau faint 
o gig rydym yn ei fwyta. Ond dyma enghraifft 
wych o arferiad cenedlaethol sy’n anodd ei 
newid. Mae dewisiadau bwyd yn bersonol iawn 
ac yn aml ynghlwm wrth draddodiad.”

Ychwanegodd yr Athro Pidgeon, “er mwyn 
sicrhau newid gwirioneddol ac arwyddocaol, 
mae angen sicrhau bod pawb yn gytûn. Mae’n 
golygu gweithio gyda’n gilydd i benderfynu 
beth yw system gynaliadwy ac yna cael sgwrs 
barhaus am hynny.”

Ar hyn o bryd mae’r Athro Pidgeon yn gweithio 
gyda chydweithwyr ym maes Gwyddorau 
Cymdeithasol a Pheirianneg ar brosiect FLEXIS 
i ddeall dimensiynau cymdeithasol a dynol 
systemau ynni newydd ar gyfer de Cymru 
yn y dyfodol, gan ganolbwyntio’n benodol ar 
ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae hefyd yn 
gyd-ymchwilydd yn y Ganolfan Adeiladau Ynni 
Gweithredol newydd gwerth £36m a ariennir 
gan EPSRC a chronfa Heriau y Strategaeth 
Ddiwydiannol i ddatblygu ‘adeiladau fel 
gorsafoedd pŵer’. ■



Cynllun ymchwil i 
israddedigion yn 
dathlu 10 mlynedd
Dathlodd Rhaglen Ymchwil Israddedig Prifysgol Caerdydd (CUROP) ei degfed pen-blwydd yn 2018.  Mae’r 
cynllun, a sefydlwyd yn 2008, wedi tyfu dros y degawd diwethaf a bellach mae’n rhoi cyfle i fwy na 200 o 
fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymchwil bob haf. 

Yn ystod haf 2008, cefnogodd y rhaglen 15 o 
brosiectau ymchwil ar draws y Brifysgol. Erbyn 
hyn, mae wedi cefnogi dros 800 o brosiectau.

Mae myfyrwyr israddedig yn gweithio ar 
brosiectau ymchwil byw o dan oruchwyliaeth 
staff academaidd dros gyfnod o bedair i wyth 
wythnos yn ystod gwyliau’r haf.  Ar ddiwedd 
eu lleoliadau, gofynnir i fyfyrwyr lunio poster 
ymchwil i arddangos canlyniadau eu hymchwil 
mewn arddangosfa bosteri i ddathlu.

Mae’r myfyrwyr yn cael hyfforddiant a chymorth 
ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn wedi’i drefnu 
gan y Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth 
Addysg, megis gweithdai datblygu sgiliau, 
dylunio posteri ymchwil a sesiynau cyfathrebu.

Mae’r cynllun hefyd yn llwyfan hanfodol ar 
gyfer ymchwilwyr gyrfa cynnar (ECRs) yn y 

Brifysgol i ddatblygu yn eu rôl, gan gynnig 
cyfleoedd i gymryd rhan mewn ymchwil 
rhyngddisgyblaethol a’i hwyluso tra eu bod yn 
datblygu sgiliau trosglwyddadwy ehangach. 

Ariennir CUROP gan y Brifysgol ac ers 2018 
mae wedi cael £10,000 gan Santander tuag at 
ariannu prosiectau. 

Bu Her Caerdydd yn siarad â rhai o gyn-
fyfyrwyr a goruchwylwyr academaidd y cynllun 
i ganfod beth sy’n gwneud y cynllun hwn mor 
llwyddiannus a sut mae nid yn unig yn gwella 
profiad y myfyriwr ond hefyd yn cyfrannu at 
gymuned ymchwil fywiog y Brifysgol.

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, nid oedd yr 
Athro Phil Davies (PhD 1989), Ysgol Cemeg, yn 
mwynhau gwyddoniaeth oherwydd y ffordd yr 
oedd cemeg yn cael ei addysgu bryd hynny. Fe 

wnaeth ei brosiect ymchwil ail-gynnau ei hoffter 
o’r pwnc ac mae wedi hyrwyddo rhoi cyfle i 
israddedigion wneud ymchwil byth ers hynny.

“Defnyddiais gynllun y Gymdeithas Gemeg 
Frenhinol i gyflogi myfyriwr dros yr haf, pan 
ofynnwyd i mi reoli’r rhaglen beilot i CUROP 
mewn Cemeg, a gafodd ei llunio gan fy 
nghydweithwyr Mike Hewlins a Peter Edwards. 
Roedd yn hynod o lwyddiannus, ac fe wnes i 
hyrwyddo’r syniad o amgylch y Brifysgol pryd 
bynnag y gallwn, nes i’r cynllun gael ei dderbyn 
a dod yn gynllun ardderchog fel yr un a welwn 
heddiw.”

Heddiw mae’n defnyddio CUROP i brofi 
syniadau damcaniaethol, casglu data 
cychwynnol a darparu safle lansio ar gyfer 
prosiectau newydd. “Enghraifft wych o ba mor 
ddefnyddiol y gall y cynllun fod yw’r prosiect 

Tom Knight, myfyriwr MChem
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a ymgymerwyd gan Emir Bouleghlimat yn 
edrych ar driniaeth asid o arwynebau graffit. 
Llwyddodd gwaith Emir dros wyth wythnos i 
greu cyhoeddiad ac arweiniodd at brosiect 
ymchwil sydd wedi cynnwys sawl ysgoloriaeth 
ymchwil CUROP arall ac wedi arwain at dri 
chyhoeddiad arall gyda dau arall yn cael eu 
paratoi. Ar ôl hynny aeth Emir ymlaen i astudio 
ar gyfer PhD dan fy ngoruchwyliaeth ac mae 
bellach yn gweithio fel gwyddonydd datblygu.” 

Mae hanes Tom Knight, myfyriwr trydedd 
flwyddyn Ysgol Gemeg CUROP yn un 
lwyddiannus hefyd. Roedd ei leoliad o wyth 
wythnos gyda CUROP yn 2018 ym maes cemeg 
synthetig.  Bydd yn dechrau ar leoliad diwydiant 
gyda chwmni fferyllol mawr i wneud gwaith 
ymchwil a datblygu cyffuriau gwrth-ganser 
newydd ar ddiwedd blwyddyn academaidd 
2018/19.

Dysgais lawer yn sgil CUROP ac roedd yn 
bendant yn gymorth i mi i sicrhau fy lleoliad 
diwydiannol. Cefais brofiad o dechnegau nad 
ydynt ar gael yn fy ymchwil israddedig. Cefais 
wybod yn y cyfweliad ei fod wedi gwneud fy CV 
yn amlwg iawn. Fel rhan o’r cynllun roedd yn 
rhaid i mi sgwrsio am fy mhrosiect, a oedd yn 
llawer o hwyl a rhoddodd hyder i mi siarad yn 
gyhoeddus a’m helpu gyda fy nghyfweliad.”

Mae Dr Emma Yhnell (BSc 2012, PhD 2015), 
cymrawd ymchwil ôl-ddoethuriaeth nodi mai 
oherwydd y cynllun CUROP y penderfynodd 
wneud PhD. Tra’r oedd hi’n fyfyriwr israddedig 
yn yr Ysgol Biowyddorau, gwelodd gyfle i 
dreulio’r haf yn gwella ei sgiliau ystadegol 
drwy leoliad CUROP gyda Dr Andrew Shore, ei 
thiwtor personol ar y pryd. Roedd ei lleoliad yn 
cynnwys gweithio gyda’r Athro Chris Taylor yn 
Sefydliad Cymru ar gyfer Ymchwil Economaidd 
a Chymdeithasol, Data a Dulliau (WISERD) 
i edrych ar y ffordd yr aseswyd Bagloriaeth 
Cymru. Roedd yn bwnc hollol wahanol i’w 
gradd israddedig ond rhoddodd gyfle i Emma 
wella ei sgiliau ymchwil. Dewiswyd ei hymchwil 
i’w gyflwyno yng Nghynhadledd Cymdeithas 
Ymchwil Addysgol Prydain ac arweiniodd at 
gyhoeddiad ymchwil a adolygwyd gan gyfoedion 
yn y Cyfnodolyn Rhyngwladol ar gyfer Addysg 
Gwyddoniaeth. Fel academydd, mae Emma yn 
parhau yn eiriolwr dros y cynllun. 

Yn ystod ei hyfforddiant i raddedigion yn yr 
UDA, roedd Dr Sarah Gerson (Ysgol Seicoleg) 
yn goruchwylio ac yn rheoli dwsinau o fyfyrwyr 
israddedig fel rhan o labordy gweithredol. 
Dywedodd: “Roeddwn i’n meddwl ei bod 
hi’n anffodus nad oedd gan y rhan fwyaf 
o israddedigion yn y DU y mathau hynny o 
gyfleoedd (e.e. ennill credyd cwrs am weithio 
mewn labordy). Mae ffynhonnell arian gan y 
Brifysgol yn hynod o ddefnyddiol i wneud yr 

interniaeth yn hygyrch i fyfyrwyr a fyddai fel 
arall angen dod o hyd i waith arall dros yr haf.”

“Yn fy maes i (seicoleg datblygiad), mae angen 
tîm mawr i wneud ymchwil. Roedd cael myfyriwr 
llawn amser am wyth wythnos yn caniatáu i 
ni hyfforddi’r myfyriwr yn briodol i fod yn aelod 
llawn a gweithgar o’n grŵp ymchwil. Golygai hyn 
y gallai’r myfyriwr ryngweithio’n uniongyrchol 
â chyfranogwyr, data codau, a sgwrsio am yr 
ymchwil a agorodd ein llygaid i safbwyntiau 
newydd.”

Roedd cysylltiad cyntaf Dr Kerry Moore 
(PhD 2010) (yr Ysgol Newyddiaduraeth, 
y Cyfryngau a Diwylliant) gyda CUROP yn 
2013. Cydweithiodd â Dr Katy Greenland yn y 
Gwyddorau Cymdeithasol ar brosiect ymchwil 
rhyngddisgyblaethol yn edrych ar broses 
adeiladu hiliaeth yn gymdeithasol, sef ystyr 
‘hiliaeth’ yng ngwasg y DU 20 mlynedd ar ôl 
marwolaeth Stephen Lawrence.  

“Roedd wirioneddol yn fonws y gallai myfyrwyr 
gael profiad ymarferol gwerthfawr yn gweithio 
gyda ni, a gwella eu sgiliau ymchwil ymhellach 
mewn ffyrdd a allai eu helpu yn eu bywydau 
academaidd a’u gwaith yn y dyfodol.   

“Mae cael cynorthwyydd ymchwil mewn 
prosiect â ffocws am ychydig fisoedd yn 
gwneud gwahaniaeth enfawr i’r hyn y mae’n 
bosibl ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw, yn 
fwyaf amlwg o ran casglu a dadansoddi data.  

“Mae’n cynnig cyfle gwerthfawr hefyd i ECR 
ddatblygu profiad goruchwylio. Er i mi weithio 
fel Prif Archwiliwr ar brosiectau eraill, dysgais 
lawer o’m hymwneud â CUROP ynglŷn â 
goruchwylio tîm ymchwil bach. Mae’r ffocws 
ar hyfforddi a datblygu ymchwilydd ac ystyried 
go iawn bod profiad y rôl rydych yn ei diffinio 
ar eu cyfer, yn gadarnhaol. Mae angen ystyried 
pethau fel cynllunio cwmpas prosiect tîm 
bach yn realistig, rheoli amserlenni ar gyfer 
amcanion, a chyfathrebu yn ofalus i sicrhau 
CUROP llwyddiannus.”

Roedd Dr Sion Jones (BScEcon 2012, MSc 
2016, PhD 2018) (Ysgol y Gwyddorau 
Cymdeithasol) eisoes yn gwybod ei fod am 
ddilyn gyrfa ym maes ymchwil pan raddiodd a 

gwelodd gynllun CUROP fel cyfle i gael mwy o 
brofiad i helpu ei gais PhD. 

“Astudiais sawl modiwl ar ddulliau ymchwil ar fy 
nghwrs gradd israddedig.  Mwynheais y profiad 
o wneud gwaith ymchwil oherwydd roeddwn yn 
hoffi casglu data a dysgu pethau am ein byd 
cymdeithasol. Roeddwn yn gwneud cais am 
ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
i wneud PhD yn yr Ysgol Gwyddorau 
Cymdeithasol a theimlais y byddai cael mwy o 
brofiad drwy leoliad CUROP yn helpu.”

Bu’n gweithio gyda’r tîm ymchwil yn Uned 
Ymchwil a Gwerthuso ym maes Addysg 
Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE) yng 
Nghaerdydd gan archwilio’r modd yr oedd 
meddygon dan hyfforddiant yn defnyddio 
rhaglen symudol, a oedd yn eu galluogi i chwilio 
drwy 17 o werslyfrau meddygol am wybodaeth 
ddibynadwy a pherthnasol i’w harferion. Roedd 
y prosiect yn archwilio sut, pryd a pham roedd 
y meddygon dan hyfforddiant yn defnyddio’r 
rhaglen a’r effaith yr oedd yn ei chael ar 
wybodaeth ac ymarfer. 

“Fe wnes i fwynhau fy lleoliad, roedd yn rhoi’r 
cyfle i mi ddatblygu nifer o sgiliau ymchwil 
megis defnyddio meddalwedd gwahanol i 
fewnbynnu a dadansoddi data meintiol ac 
ansoddol. Cyflwynais rai o’r canfyddiadau 
cychwynnol mewn cynhadledd. Mi wnes i 
lwyddo i gael yr ysgoloriaeth gan y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol. Credaf fod y lleoliad 
CUROP wedi cryfhau fy nghais am y PhD. Fe 
wnaeth y sgiliau a ddatblygais drwy CUROP 
fy helpu gyda fy ymchwil PhD yn ogystal â’r 
prosiectau ymchwil rwyf wedi bod yn ymwneud 
â nhw ers hynny.”

Meddai’r Athro Amanda Coffey (PhD 1993), 
Rhag Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau 
Academaidd: “Mae’n wych gweld sut mae 
CUROP wedi bod o fudd i’n myfyrwyr a’n staff 
dros y deng mlynedd diwethaf. Mae’r cynllun yn 
gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth 
a’u sgiliau drwy ymgysylltu â phryderon a chyd-
destunau yn y byd go iawn yn ogystal â’u helpu 
i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd. Y llynedd 
roedd ein myfyrwyr yn 100% bodlon gyda’r 
cynllun, ac mae hyn o ganlyniad i waith gwych 
ein cymuned ymchwil sy’n gweithio mor galed 
i roi profiad mor rhagorol i’n myfyrwyr yn ystod 
eu lleoliadau CUROP.   Dros y blynyddoedd, 
mae prosiectau CUROP nid yn unig wedi 
arwain at gyhoeddi papurau, adroddiadau a 
phapurau cynhadledd, ond hefyd wedi bod yn 
allweddol wrth ddod o hyd i dalent ymchwil yn y 
dyfodol a helpu i ddatblygu’r diwylliant ymchwil 
ffyniannus sydd gennym yma yn y brifysgol.” ■

Dysgais lawer yn sgil CUROP ac 
roedd yn bendant yn gymorth 

i mi o ran cael lle ar leoliad 
diwydiannol. Cefais brofiad o 

dechnegau nad ydynt ar gael yn fy 
ymchwil israddedig.
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Deall seicosis  
ôl-enedigol  
Cyn rhoi genedigaeth i’w merch, Ella, nid oedd Sally Wilson erioed wedi clywed am gyflwr  
a fyddai’n newid ei bywyd maes o law.  

Doedd Sally ddim yn synnu bod y broses esgor 
yn boenus ond, wrth i amser fynd heibio, fe 
ddaeth yn ddryslyd nes iddi golli ei gafael ar 
amser yn llwyr. Nid oedd hi wedi cysgu dim 
bron a dechreuodd weld pethau.  

Roedd Sally yn dioddef o seicosis ôl-enedigol 
(PP). 

Gan fod Sally bellach wedi gwella, mae hi’n 
gweithio fel cydlynydd hyfforddiant ar gyfer 
Action on Postpartum Psychosis (APP), elusen 
genedlaethol ar gyfer menywod a theuluoedd 
y mae PP yn effeithio arnynt. Mae hi wedi 
cyfarfod yr Athro Ian Jones i ddysgu 
mwy am PP a’r ymchwil sy’n cael ei 
gynnal yn y Brifysgol.
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Sally: Mi es i’n sâl am y tro cyntaf ychydig 
ddyddiau ar ôl rhoi genedigaeth. A yw hyn yn 
nodweddiadol ar gyfer y rhan fwyaf o fenywod 
sy’n profi PP?

Ian Jones: Ydy, mae’n arferol i’r arwyddion 
cyntaf o unrhyw broblem ddod i’r wyneb yn 
gyflym iawn ar ôl i’r babi gael ei eni.  

Pan wnaethom holi menywod yn ystod ein 
hymchwil, dywedodd tua 85% eu bod wedi 
dod yn yr wythnos gyntaf. O’r rheini, roedd y 
mwyafrif llethol o fewn y tri diwrnod cyntaf. 
Rydym yn delio â salwch sy’n dechrau’n gyflym.  

Sally: O ran y dyddiau cyntaf hynny, a allech chi 
ddisgrifio’r symptomau cyntaf sy’n arwain at 
seicosis?  

Ian: Maent yn amrywio’n fawr o fenyw i fenyw, 
nid oes patrwm nodweddiadol. I lawer o 
fenywod, efallai y byddant yn dechrau cael 
trafferth cysgu.  

Mae symptomau’n gysylltiedig â hwyliau yn 
gyffredin, gall y rhain amrywio rhwng hwyliau 
isel a hwyliau da neu deimlo’n flin. Mae 
symptomau eraill yn cynnwys mwy o egni 
a symptomau seicotig fel gweld pethau a 
chamsyniadau.  

Mewn gwirionedd, y wers i dimau clinigol yw 
bod yn rhaid cymryd rhywbeth sylweddol ar 
yr adeg honno o ddifrif. Hyd yn oed os bydd 
asesiad ar unwaith o’r menywod yn galonogol o 
bosibl, gall pethau newid yn gyflym. 

Sally: A yw hi’n anodd adnabod yr arwyddion 
cynnar hynny?  

Ian: Mae pobl yn sôn am deimlo’n isel ar ôl 
cael babi (y ‘baby blues’), a gwyddom fod llawer 
o fenywod, 50% neu fwy, wedi cael profiad o 
symptomau yn gysylltiedig â hwyliau o gwmpas 
yr wythnos ôl-enedigol gyntaf honno.  

Mae’n debyg nad teimlo’n ‘isel’ yw’r ffordd orau 
o’i ddisgrifio, gan fod hwyliau da neu newidiol yr 
un mor gyffredin â theimlo’n isel ei hun. 

Mae bob amser yn anodd oherwydd i unrhyw 
un sydd wedi mynd drwy broses esgor, 
genedigaeth, y llawenydd o weld y babi 
newydd, y blinder, nid yw’r symptomau hyn yn 
anghyffredin.  

Dau beth pwysig i’w hystyried yw, yn gyntaf, 
am ba hyd y bydd y symptomau’n parhau? Os 
yw’n para mwy nag ychydig ddyddiau, mae 
hynny’n arwydd i gael help. Ac yn ail, a yw’r 
symptomau’n mynd yn fwy difrifol yn gyflym 
iawn.  

Sally: Roedd fy esgoriad yn drawmatig a hir 
ond cyn hynny roeddwn i’n iach. Doedd gen i 
ddim hanes mawr o anhwylderau seiciatrig ac 

roeddwn i’n iach drwy gydol fy meichiogrwydd. 
A oes unrhyw rybuddion cynnar neu sbardunau 
ar gyfer seicosis ôl-enedigol?  

Ian: Rydym yn gwybod bod profiad blaenorol 
o salwch meddwl yn ffactor risg mawr – y 
menywod sy’n wynebu’r risg fwyaf yw menywod 
sydd wedi cael PP mewn beichiogrwydd 
blaenorol (40-50%).  

Ni ddylai hyn eu hatal rhag ceisio beichiogi eto 
- mae’n benderfyniad y mae angen iddynt ei 
wneud gyda’r holl wybodaeth.  

Mae menywod sydd â chyfnodau blaenorol o 
anhwylder deubegynol hefyd yn wynebu risg 
uchel o PP (tua 20%). 

Rhan o’r gwaith o ddarparu gwasanaethau yw 
sicrhau bod menywod yn ymwybodol o’r risg 
uchel a bod pawb sy’n ymwneud â’u gofal yn 
gwybod hyn, er mwyn gallu gwneud cymaint 
â phosibl i gadw menywod yn iach a sylwi ar 
arwyddion eu bod yn mynd yn sâl. 

Mewn tua 50% o achosion PP fodd bynnag, 
fel gyda chi, nid oes hanes o salwch seiciatrig. 

Yn yr achosion hyn, mae’n fater o fod yn 
ymwybodol o symptomau PP fel y gwnaethom 
eu trafod – a’u cymryd o ddifrif os bydd y 
symptomau hyn yn dechrau yn yr wythnosau 
cyntaf ar ôl cael babi. 

Sally: Yn fy rôl bresennol yn Action on 
Postpartum Psychosis, mae pobl yn gofyn 
i mi yn aml, ‘Ai oherwydd dy fod wedi cael 
genedigaeth drawmatig? Ai am nad oeddent 
eisiau cael babi yn y lle cyntaf? Ai gan fod 
ganddynt bethau cymdeithasol-economaidd 
eraill ar eu plât?’ A oes unrhyw dystiolaeth ar 
gyfer rhagfynegiadau ar sail hynny?    

Ian: Ar gyfer llawer o gyflyrau iechyd ac 
anhwylderau seiciatrig mae yna dystiolaeth 
bod pethau fel amddifadedd cymdeithasol ac 
anawsterau bywyd yn chwarae rôl ac yn gallu 
cynyddu risg. O ran PP, mae’n ymddangos fod 
rôl y materion hyn yn llawer llai perthnasol nag 
ar gyfer cyflyrau eraill.  

Mae’n ymddangos ei fod yn salwch lle nad yw 
pethau gwael a allai fod wedi digwydd yn eich 
bywyd yn chwarae rhan fawr, ac mae’n effeithio 
ar fenywod o bob cefndir.  

Fodd bynnag, mae’n gyffredin iawn bod pobl 
sydd wedi profi’r cyflwr dinistriol hwn, a all 
fod yn ddifrifol iawn ac ymddangos yn gwbl 
annisgwyl, yn ceisio dod o hyd i resymau dros yr 
hyn sy’n gyfrifol amdano.  

Ond fel arfer does dim achos amlwg y gall 
pobl ddod o hyd iddo. Nid yw’n rhywbeth sydd 
wedi digwydd yn ystod plentyndod, nid yw’n 
rhywbeth maen nhw neu eu partneriaid wedi’i 
wneud, dim dewisiadau anghywir.  

Yn aml, pan fydd rhywun yn gofyn y cwestiynau 
hyn i mi mewn clinig, mae’n rhaid i mi ddweud 
nad yw dilyn y trywydd hwnnw’n ddefnyddiol 
iawn fel arfer. Dwi’n gallu deall pam bod pobl 
eisiau gofyn y cwestiynau hyn - rydym eisiau 
dod o hyd i’r rhesymau pam y digwyddodd 
hyn. Y neges bwysig, serch hynny, yw na ddylai 
menywod feio eu hunain am PP – nid eu bai 
hwy na neb arall ydyw. 

Sally: Fe wnes i gymryd amser hir i wella. 
Fe wnes i roi cynnig ar wahanol gyffuriau ac 
yn y diwedd cefais therapi electrogynhyrfol 
(ECT). Beth yw’r dystiolaeth ar gyfer ECT i drin 
anhwylderau hwyliau? 

Ian: I’r rhan fwyaf o fenywod sydd â PP, gall 
meddyginiaeth yn rhan gynnar yr episod fod yn 
ffactor pwysig o ran eu helpu i wella.  

 Yr anhawster sydd gennym yw na allwn ni 
ragweld pa fenyw sy’n mynd i ymateb i ba 
feddyginiaeth – yn aml mae’n fater o roi cynnig 
ar wahanol gyfuniadau nes i ni ddod o hyd i 
rywbeth sy’n addas i’r unigolyn hwnnw. 

Y neges bwysig, serch 
hynny, yw na ddylai 

menywod feio eu hunain am 
PP – nid eu bai hwy na neb 

arall ydyw.  
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Rwy’n credu mai’r hyn rydym yn ei wybod 
am therapi electrogynhyrfol yw y gall fod yn 
effeithiol iawn. Yr wyf yn teimlo’n gryf, er 
gwaethaf ei ddelwedd, na fyddai’n anghywir 
dweud y gall achub bywydau rhai menywod.  

Yn y pen draw, mae angen gwell triniaethau 
arnom, sy’n haws eu targedu fel ein bod yn 
gwybod pa gyfuniad fydd yn gweithio i fenywod 
unigol. Dyna pam fod ymchwil mor bwysig.  

Rydym yn gwybod o siarad â menywod 
drwy APP eu bod yn teimlo nad oedd y rhan 
seicolegol o’u triniaeth wedi cael ei gwneud 
yn arbennig o dda. Mae llawer o fenywod yn 
teimlo bod angen mwy o gymorth arnynt i ddod 
i delerau â’r salwch hwn a’r effeithiau y gall 
eu cael ar euogrwydd menywod a’r ddelwedd 
ohonynt eu hunain fel mamau.  

 Dyma lle mae cymorth cyfoedion mor hanfodol 
– mae’n rhan o’r jig-so holistig i roi’r cymorth 
sydd ei angen ar fenywod. Oedd cefnogaeth 
APP o gymorth mawr wrth i chi wella? 

Sally: Oedd, yn bendant. Roedd gen i 
gefnogaeth fy nghyfoedion, roedd gallu siarad â 
menywod a oedd wedi bod drwyddi o’r blaen yn 
cynnig gobaith y byddwn yn gwella.  

Gallwn weld menywod eraill yn dod drwyddi ac 
mae hynny’n gwneud i chi deimlo’n llai ynysig 
am wn i. Roedd yn cynnig cymorth a oedd yn 
rhan fawr o’m hadferiad. 

Ian: Mae’r gair hwnnw y gwnaethoch ei 
ddefnyddio yn hollbwysig - gobaith. Mae mor 
bwysig.  

Gall salwch difrifol o’r fath a ddaw mor 
annisgwyl heb rybudd olygu y gall menywod a’u 
teuluoedd boeni mai dyma sut y bydd pethau 
am byth, ond mewn gwirionedd, y newyddion 
gwirioneddol gadarnhaol am PP yw er ei fod 
yn ddifrifol, i’r mwyafrif llethol o fenywod mae 
ganddo ganlyniadau da iawn - mae menywod 
yn gwella.  

Rwy’n credu bod clywed y neges honno gan 
rywun sydd wedi bod yn sâl ei hun ac sydd 
bellach yn well yn llawer mwy pwerus na 
meddyg neu nyrs yn dweud hynny wrthych chi. 
Credaf mai cynnig gobaith yw un o’r pethau 
pwysicaf y gallwn ni ei wneud fel clinigwyr.  

Sally: Rydych chi’n sôn am yr angen i ddod o 
hyd i driniaethau gwell, pa ymchwil rydych chi’n 
ei wneud yn y maes hwn?   

Ian: Mae anhwylder deubegynol yn faes gwaith 
mawr i ni, ac rydym yn recriwtio pobl sydd â 
phrofiad o’r cyflwr hwn i helpu drwy’r Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a’n 
Rhwydwaith Ymchwil ar gyfer Anhwylderau 
Deubegynol (BDRN). Un maes rydyn ni’n ceisio 
ei ddeall yn well yw pam y gall genedigaeth fod 
yn sbardun mor gryf i fenywod ag anhwylder 
deubegynol.  

I wneud hyn, mae arnom angen mwy o fenywod 
sydd â phrofiad o anhwylder deubegynol a PP. 
Mae tua 600-700 o fenywod wedi ein helpu 
ond mae angen miloedd arnom. Byddwn 
yn lansio prosiect newydd yn fuan i geisio 
cynyddu’r niferoedd hynny.  

Rydym hefyd yn cynnal astudiaeth gyda 
menywod sydd â risg uchel o PP ac sydd naill 

ai’n meddwl am feichiogrwydd neu’n feichiog 
ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn menywod drwy 
eu beichiogrwydd i geisio deall pa ffactorau 
penodol allai ein helpu i wneud yr asesiad risg 
unigol hwnnw. 

 Ni allaf ond diolch yn fawr iawn i’r bobl sydd 
wedi helpu hyd yma ac yn y dyfodol, oherwydd 
heb eu help nhw ni fyddem yn gallu gwneud 
dim o’r gwaith hwn.  

Sally: Rydym wedi sôn am ddarogan risg – y 
rhai sydd ag anhwylder deubegynol neu 
gyflyrau iechyd meddwl blaenorol. Ydych chi’n 
credu y gall fod yn hollol annisgwyl? A oes 
unrhyw beth wrth wraidd y cyflwr?  

Ian: Rwy’n credu os caiff rhywun episod difrifol 
o anhwylder hwyliau, mae’n debyg bod rhyw 
fath o wendid sylfaenol wedi’i sbarduno.  

Rhan o’r peth yw deall beth sy’n achosi’r 
gwendid hwnnw, beth sy’n gwneud i rai 
menywod fod yn agored iawn i niwed ar yr adeg 
hon. Gwyddom fod hwn yn gyfuniad cymhleth 
o enynnau ac amgylchedd. Mae’n debyg bod 
miloedd ar filoedd o enynnau sy’n gwthio risg i 
fyny ac i lawr, a hynny i gyd ar y cyd â phethau 
sy’n digwydd yn ein bywydau, ein profiadau, ein 
personoliaeth. Mae datod y dirgelwch cymhleth 
hwn yn gyffrous ac yn rhoi’r cyfle i ni gynnal 
ymchwil sy’n dod â manteision gwirioneddol i 
fenywod sydd â PP yn y blynyddoedd i ddod. 

Fy nghwestiwn i chi, ac ystyried y profiadau 
rydych wedi’u cael - beth, yn eich barn chi, yw’r 
neges bwysicaf i glinigwyr ei chlywed? Beth 
fyddech chi am i glinigwyr ei wneud neu ei 
ystyried? 

Sally: Mae llawer o bethau wedi newid ers i 
mi fod yn sâl, timau amenedigol newydd ac 
arbenigwyr. Ond pan oeddwn i’n sâl y diffyg 
gwybodaeth oedd yn broblem fawr. Byddai cael 
gwybodaeth fel claf a theulu am y salwch a’r 
dystiolaeth am driniaeth a gwella wedi bod o 
gymorth mawr yn y cyfnodau acíwt.  

Hefyd, parhad gofal - esbonio fy stori i lawer 
o wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol, 
oedd yn golygu na allai neb olrhain fy 
nghynnydd o ran gwella neu waethygu.  

Ac efallai, dim ond gwybod bod y menywod hyn 
yn gwella, felly byddwch chi’n ein gweld ni pan 
fyddwn ni’n wael iawn, ond rydyn ni’n gwella, a 
chadw hynny mewn cof. 

Ian: Diolch, Sally. Mae hyn yn dangos 
pwysigrwydd cael menywod â phrofiad byw 
i helpu i osod yr agenda a’n helpu i wneud 
penderfyniadau ynghylch gosod cwestiynau 
ymchwil. ■

Rwy’n credu bod clywed y neges 
honno gan rywun sydd wedi bod yn 
sâl ei hun ac sydd bellach yn well 
yn llawer mwy pwerus na meddyg 
neu nyrs yn dweud hynny wrthych 
chi. Credaf mai cynnig gobaith yw 
un o’r pethau pwysicaf y gallwn ni 

ei wneud fel clinigwyr. 
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Sgwrs gyda   
Dr Timothy Easun  

GWAHANIAETH 
MAWR

ATEB BACH

Bu Her Caerdydd yn siarad â Dr Timothy Easun ynghylch sut mae ei waith mewn cemeg deunyddiau yn helpu i 
wneud dŵr y byd yn lanach ac yn fwy diogel.
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Mae Dr Timothy Easun yn Gymrawd Ymchwil 
Prifysgol i’r Gymdeithas Frenhinol yn Ysgol 
Cemeg, ac mae hefyd yn aelod o Sefydliad 
Ymchwil Dŵr y Brifysgol. Mae ei waith wedi 
arwain at ddatblygu system hidlo dŵr syml ond 
effeithiol, a allai ddarparu dŵr glân ar gyfer 
cymunedau bach yn rhai o ardaloedd lleiaf 
datblygedig y byd. 

Meddai: “Mae fy ngrwp i yn astudio deunyddiau 
solet mandyllog a adwaenir fel fframweithiau 
metel-organig (MOFs). Mae MOFs yn cynnwys 
clystyrau o ionau metel a moleciwlau organig 
yn eu cysylltu. Mae gennym ni ddiddordeb 
mewn sut gallwch chi ddylunio a chreu’r MOFs 
hyn, a sut mae’r deunyddiau’n ymddwyn.”  

Mae astudio fframweithiau metel-organig 
wedi bod yn mynd rhagddo’n dda ers rhyw 
20 mlynedd mewn labordai ymchwil ar draws 
y byd. Dim ond rhyw 15-20 o fframweithiau 
sydd ar gael yn fasnachol, ac ar hyn o bryd dim 
ond rhyw bedwar neu bump o gynnyrch sy’n 
cynnwys MOFs. Fe’u cynigiwyd yn wreiddiol ar 
gyfer cymwysiadau storio a gwahanu nwy. 

Bellach mae MOFs yn cael eu datblygu ar gyfer 
amrywiaeth o ddefnyddiau, er enghraifft atal 
bananas rhag troi’n frown wrth gael eu cludo, 
ac mewn technoleg gwella clwyfau. Neu yn 
achos gwaith Dr Easun, puro dŵr.

Gallan nhw grynhoi nwyon tanwydd fel 
hydrogen a methan, cipio carbon deuocsid o’r 
atmosffer, a gellir eu defnyddio i wahanu nwyon 
oddi wrth ei gilydd. Er enghraifft, os ydych chi’n 
storio nwy megis methan, dydych chi ddim 
eisiau carbon deuocsid a dŵr ynddo, gan fod y 
cyfuniad yn gallu cyrydu’ch pibellau dur. Rydych 
chi eisiau deunydd sy’n tynnu’r dŵr a’r carbon 
deuocsid allan, ond yn gadael y methan ar ôl. 
Gallai prosesau tebyg gael eu defnyddio hefyd 
mewn llongau i gau allan nwyon gwenwynig fel 

sylffwr deuocsid ac ocsidau nitrogen o egsosts 
moduron. 

Dechreuodd y gwaith mae Dr Easun yn 
ei wneud gyda gwyddoniaeth sylfaenol a 
ariannwyd gan y Gymdeithas Frenhinol. 

 “Mae fy nghymrodoriaeth yn rhoi rhyddid i 
mi wneud gwaith ymchwil diddorol, ond sydd 
hefyd yn cynnwys risg gymharol uchel, ac mae’r 
Gymdeithas Frenhinol yn dda iawn am gefnogi’r 
math yma o waith ymchwil.  

“Mae ein gwaith yn edrych ar sut mae’r 
moleciwlau bach a’r nwyon rydych chi’n eu rhoi 
mewn MOFs yn symud ac yn llifo o amgylch 
y rhwydwaith hwnnw. Os ydych chi’n deall 
ymddygiad nanohylifol moleciwlau, sut maen 
nhw’n llifo a beth mae’r strwythurau’n eu 
gwneud, gallwch chi ddeall ac yna newid a 
rheoli beth mae’r fframweithiau’n ei wneud a 
beth mae’r moleciwlau’n ei wneud. Meddyliwch 
am y peth fel gwasgu sbwng: gallwch chi sugno 
rhywbeth defnyddiol, fel dŵr, i fyny, ond rydych 
chi hefyd yn dymuno gallu ei wasgu, oherwydd 
os yw’r dŵr yn gaeth ynddo yn barhaol, ni fydd 

y sbwng o ddefnydd. Yn ddelfrydol, mae ein 
sbyngau’n cau allan lygryddion digroeso o’r dŵr 
yn ystod y broses.”

Mae Dr Easun yn defnyddio ffotocemeg i 
echdynnu’r llygryddion digroeso hyn. “Rydym 
ni’n defnyddio golau yn sbardun i echdynnu’r 
deunyddiau digroeso, gan fod modd i chi 
wneud hynny heb orfod ychwanegu unrhyw 
gemegion eraill, unrhyw beth a allai ddinistrio’r 
fframwaith neu olygu bod ailddefnyddio’r MOFs 
yn anodd,” meddai.

“Mae’r ffotocemeg rydym ni’n ei wneud yn 
ymwneud â newid strwythur. Rydym ni’n 
defnyddio golau’r haul yn ffynhonnell ynni 
di-dâl. Rydym ni’n disgleirio golau ar yr MOFs 
er mwyn iddyn nhw amsugno ynni a newid 
strwythur; gall hynny beri i’r mandyllau gau neu 
agor yn lletach. Gall hyn newid y mandylledd a’r 
bylchau a’r sianeli y gall moleciwlau deithio ar 
hyd-ddynt, ond gallwn ni hefyd newid cemeg yr 
MOFs, gan gynnwys pa foleciwlau sy’n cael eu 
caethiwo ganddynt, a beth fydd yn adweithio â 
nhw. 

“Mae hyn yn mynd â ni ymlaen at ddŵr. Pan 
gychwynnais i yng Nghaerdydd bedair blynedd 
yn ôl, yn ogystal â’r wyddoniaeth sylfaenol y 
byddem ni’n ei gwneud, roedd gen i ryw syniad 
y gallem ni wneud rhywbeth gyda phuro dŵr fel 
un o sawl syniad posibl ar gyfer cymwysiadau.  
Yna, rai blynyddoedd yn ôl, daeth cyfle trwy’r 
Gymdeithas Frenhinol i wneud cais am grant 
Her Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) 
ar gyfer ymchwilydd ôl-ddoethurol un flwyddyn 
(Dr Adam Nevin) i wneud rhywbeth ymarferol 
gyda’r gwaith. Treuliodd flwyddyn yn gwneud 
deunyddiau newydd, yn eu graddio i fyny ac yn 
eu hoptimeiddio. Hefyd treuliodd beth amser 
gydag un o’m cydweithwyr, Dr Richard Bourne 
yn y Sefydliad Ymchwil a Datblygu Proses ym 
Mhrifysgol Leeds. O fewn cyfnod o flwyddyn, 

Rydym ni’n gobeithio bydd ein 
system yn cael ei defnyddio 

mewn rhwydweithiau dosbarthu 
lleol ar gyfer trefi neu bentrefi ar 
raddfa fach, a gallem ni ledaenu 
llawer o gitiau bach, yn hytrach 
na datblygu un orsaf ganolog 

sy’n gwneud y gwaith. 
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roeddem ni wedi mynd o ‘mae’r rhain yn 
ddeunyddiau y gallen ni eu defnyddio ar gyfer 
rhywbeth’ i brototeip gweithredol ar raddfa 
labordy lle gallwn ni dynnu’r halen allan o 
ychydig o ddŵr hallt, ac yna adfywio’r deunydd 
trwy ddefnyddio golau.”

Mae Dr Easun yn gweithio gyda Sefydliad 
Ymchwil Dŵr y Brifysgol i drosi ei wyddoniaeth 
sylfaenol yn gymwysiadau byd go iawn. 

“Gallwn ni ddefnyddio ein gwaith i gaethiwo 
ionau gwenwynig neu halen allan o ddŵr y 
môr, i ddadhalwyno, neu i gaethiwo ionau 
gwefredig o werth, megis aur o ddŵr y môr.  
Ar ôl i ni ei gaethiwo, mae angen hefyd i ni 
fedru ei dynnu allan eto. Does dim pwynt bod 
â sbwng sy’n sugno rhywbeth i mewn, ond 
yn gwrthod ei ollwng. Dyna pam rydym ni’n 
defnyddio ffotocemeg. Rydym ni’n defnyddio 
sbardun golau glas neu uwchfioled i ddal ionau 
a golau coch, er mwyn gwneud i’n ‘sbyngau’ eu 
rhyddhau. 

“Rydym ni’n peri i ddŵr hallt lifo trwy’r deunydd 
o dan y golau glas, y gallwn ni ei gael o’r haul, 
ac rydym ni’n defnyddio’r hidlydd MOF i dynnu’r 
halen allan a’i ddal. Pan fydd yn ddirlawn, 
rydym ni’n newid lliw’r golau gan ddefnyddio 
hidlydd rhad (neu gaead â lliain du arno os 
yw’n ddiwrnod poeth), fel bod yr ionau sy’n 
gaeth yn cael eu rhyddhau i lif gwastraff, fel 
ein bod ni’n cael llif am yn ail o ddŵr wedi’i 
ddadhalwyno a dwr gwastraff arbennig o hallt”

Mae Dr Easun ar fwrdd rheoli Sefydliad 
Ymchwil Dŵr y Brifysgol, ac mae hynny wedi 
cael effaith sylweddol ar ei waith ymchwil.  
“Cemegydd deunyddiau wyf fi, ac roedd 
gennym ni syniadau technegol ynghylch puro 
dŵr, ond roedden ni heb gyd-destun i fedru 
deall problemau byd-eang llygryddion dŵr. Ein 
rôl yw cychwyn gyda gwyddoniaeth sylfaenol, a 
gweld sut mae modd ei chymhwyso. 

“Mae’r hyn sy’n cael ei hydoddi mewn dŵr yn 
cwmpasu llawer iawn o gemeg, gydag ionau 
niferus, yn ogystal â sodiwm clorid. Hefyd, 
dydyn ni ddim am dynnu’r holl halen allan o’r 
dŵr gan nad yw’n dda i chi os yw heb ionau o 
gwbl. Doeddem ni ddim yn gwbl ymwybodol 
o’r heriau. Doeddem ni ddim chwaith yn 
ymwybodol o’r hyn oedd mewn dŵr daear ar 
draws y byd. O ganlyniad i Sefydliad Ymchwil 
Dŵr Prifysgol Caerdydd mae gennym ni 
fynediad at arbenigedd a dealltwriaeth sy’n 
golygu, er enghraifft, ein bod ni nawr yn gwybod 
y gallem ni dargedu manganîs ac arsenic mewn 
mannau megis Bangladesh, lle mae’r ddaeareg 
yn golygu bod rhywogaethau gwenwynig yn y 
dŵr.

“Y peth arall rwy’n llawer mwy ymwybodol 
ohono a doeddwn i ddim yn wir wedi’i 
werthfawrogi yw’r bobl. Mae angen cysylltiadau 
yn y diwydiant dŵr yn y Deyrnas Unedig ac 
ymhellach i ffwrdd. Gyda Sefydliad Ymchwil 
Dŵr y Brifysgol, rydym hefyd yn rhan o 
Gynghrair Diogelu Dŵr GW4, sy’n rhoi mynediad 
i ni i ystod ehangach o arbenigedd ac sydd 
wedi’n helpu i ddeall yr heriau cymdeithasol 
a geowleidyddol sy’n gysylltiedig â dŵr. Mae’n 
amlwg nad problem dechnolegol yn unig yw 
sut rydych chi’n defnyddio cyfarpar, ac fel 
gwyddonwyr pur mae’n bosib nad ydym yn rhoi 
cymaint o sylw ag y dylem i hynny.  

“Mae ein cysylltiadau newydd yn dda am 
ddweud ‘os gwnewch chi hynny fydd neb yn ei 
ddefnyddio’, neu ‘nid beth rydych chi’n meddwl 
yw’r her, ond hyn...’ Er enghraifft, mewn rhai 
rhannau o’r byd mae pobl yn drilio tyllau turio 
preifat, ac mae hynny’n llygru’r dŵr. Mae beth 
sy’n ei lygru yn dibynnu ar sut maen nhw’n 
drilio, ac mae hynny’n golygu bod canlyniadau 
i bawb arall sy’n defnyddio’r dŵr dan sylw. Mae 
daeareg a diwydiant lleol yn cael effaith ar 
ddŵr a dyw’r materion ddim yn union yr un fath 
mewn unrhyw ddau le. Mae hynny’n golygu bod 
unrhyw ddatblygiad newydd o ran technoleg yn 
gymhleth.”

Holodd Her Caerdydd Dr Easun a yw gwell 
ymwybyddiaeth o’r cyd-destun geowleidyddol a 
chymdeithasegol yn ei helpu i wella’i ymchwil 
a chanolbwyntio a deall mwy am gyd-destun 
sut mae modd cymhwyso’r wyddoniaeth 
sylfaenol. Dywedodd, “Gyda’r MOFs, mae 
rhychwant dibendraw i’r hyn y gallem ei greu.  
Mae’n dda cael arweiniad o ran yr hyn sy’n 
angenrheidiol ac y mae galw amdano, a’r hyn 
sydd o ddiddordeb, er mwyn i ni fedru lleihau 

hynny i lefel reoladwy.  Mae llawer o fetelau 
yn y tabl cyfnodol y gallem ni eu defnyddio ar 
gyfer MOFs i buro dŵr, ond gallai rhai ohonynt 
fod yn wenwynig i iechyd dynol. Er enghraifft, 
petaem ni’n creu MOF o gromiwm, gallai hyd 
yn oed gollyngiad bach iawn wneud y sefyllfa’n 
waeth. Felly, fyddem ni ddim yn defnyddio MOF 
a wnaed o hynny.”

Y nod yw gwneud ei system yn un sy’n cael 
ei gyrru’n llwyr gan olau’r haul. “Rydym ni’n 
arllwys dŵr i wely a lanwyd, yn ei roi allan yn yr 
haul, ac mae’r hidlydd dŵr yn gweithredu trwy 
ddefnyddio golau’r haul. Mae’n eithriadol o 
syml, a fyddai dim angen rhannau sy’n symud, 
hyd yn oed (heblaw bwcedi!). 

“Fyddwn ni byth yn cystadlu â phuro cannoedd 
neu filoedd o alwyni ar y tro, fel maen nhw’n 
gwneud mewn gweithfeydd dadhalwyno 
thermol. Mae’r rheiny’n aml yn wych ar gyfer 
pobl ger yr arfordir, ond nid ar gyfer pobl sy’n 
bellach i mewn i’r tir. Rydym ni’n gobeithio 
bydd ein system yn cael ei defnyddio mewn 
rhwydweithiau dosbarthu lleol ar gyfer trefi neu 
bentrefi ar raddfa fach, a gallem ni ledaenu 
llawer o gitiau bach, yn hytrach na datblygu un 
orsaf ganolog sy’n gwneud y gwaith.” 

Mae gan y system hidlo maen nhw’n ei 
ddatblygu botensial i newid bywydau, ond 
mae’n dweud bod angen hefyd iddyn nhw 
ystyried pwy fydd yn defnyddio’r cyfarpar 
yma. “Mewn gwledydd sydd â gweithlu a 
phoblogaeth medrus, addysgedig, dyw hynny 
ddim yn broblem, ond os oes gan ranbarth 
lefel isel o sgiliau neu addysg, mae angen i ni 
ystyried y pethau hynny. Mae arnom ni angen 
system sy’n gadarn, yn hawdd ei defnyddio, 
yn rhad o ran cost, a heb lawer o rannau 
symudol y mae angen eu hamnewid. Yn aml fe 
gewch chi fod pwmp neu ddril yn cael ei anfon 
i gymuned, a phan fydd yn torri, does neb 
yn lleol yn gwybod sut i’w drwsio, felly maen 
nhw’n mynd yn ôl at beth roedden nhw’n ei 
ddefnyddio o’r blaen. Mae angen i ni ddarparu 
rhywbeth syml, uniongyrchol, sy’n gallu cael ei 
ailgylchu neu ei drwsio’n hwylus, ac na fydd yn 
methu yn y tymor canolig i hir.”

I gloi, dywedodd: “Bellach mae gennym 
fyfyriwr PhD sy’n cael ei ariannu gan y 
Gymdeithas Frenhinol, ac a gychwynnodd trwy 
atgynhyrchu’r hyn a wnaeth Adam. Mae eisoes 
yn creu deunyddiau newydd ar sail ein gwaith 
cychwynnol. Rwy’n gyffrous iawn ynghylch beth 
fydd yn digwydd. Rydym ni’n siarad â chwmnïau 
dŵr a chydweithwyr. Rydym ni’n datblygu 
deunyddiau yn gyntaf, gan ddechrau gyda’r hyn 
rydyn ni’n ei wybod, ac yn gweithio allan beth 
gallwn ni ei wneud o ran nod eu defnyddio yn y 
tymor hwy.” ■▲

    Dr Timothy Easun
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Mae’r Brifysgol wedi agor cyfleuster newydd a all gadw hyd at filiwn o 
samplau biolegol ar gyfer ymchwil feddygol. 
Mae Banc Bio Prifysgol Caerdydd, a lansiwyd 
ym mis Hydref 2018, wedi’i leoli mewn 
cyfleuster newydd, pwrpasol yn Ysbyty Athrofaol 
Cymru, ac yn cynnig biosamplau dynol o 
ansawdd uchel ar gyfer ymchwil academaidd a 
masnachol. 

Yr Athro Phil Stephens sy’n arwain y Banc 
Bio, sy’n darparu man storio mawr ar gyfer 
bron miliwn o samplau biolegol gan gynnwys 
gwaed, wrin, meinweoedd a phoer.  Mae 
cleifion a gwirfoddolwyr iach yn rhoi’r samplau 
hyn i alluogi ymchwilwyr i fagu dealltwriaeth 
well o glefydau. Mae’r samplau’n hollbwysig 
er mwyn galluogi ymchwilwyr i ddod o hyd i 
ddulliau gwell o wneud diagnosis, atal a thrin 
amrywiaeth eang o gyflyrau sy’n peryglu bywyd.

Ar ôl i’r samplau biolegol gael eu casglu (gyda 
chydsyniad cwbl wybodus yr unigolyn), maent 
yn cael eu storio yn y Banc Bio nes eu bod yn 
cael eu defnyddio mewn ymchwil feddygol. 
Mae’r Banc Bio yn cynnwys ystod lawn o 
gyfleusterau storio, gan gynnwys rhewgelloedd 
tymheredd isel dros ben, minws 80, a hylif 
nitrogen cyfnod anwedd, i gadw samplau ar y 
tymheredd gofynnol. Yna mae’r samplau’n cael 
eu cynnig i ymchwilwyr mewn fformat ffres, 
wedi’u rhewi neu wedi’u prosesu. Hefyd mae’r 
Banc Bio yn cynnig lle pwrpasol mewn labordy 
ar gyfer prosesu samplau ac ystafell fflebotomi 
ar gyfer casglu samplau gwaed.

Bydd y Banc Bio yn caniatáu i ymchwilwyr o’r 
Brifysgol ac ar draws Cymru, y Deyrnas Unedig 
a thu hwnt gael mynediad at samplau biolegol 
ansawdd uchel. Yn hanfodol, gellir defnyddio’r 
samplau ar gyfer ymchwil wyddonol sydd er 
budd cleifion a’r cyhoedd yn unig.  Bydd pob 
cais gan ymchwilwyr i ddefnyddio’r samplau’n 
cael ei gymeradwyo gan bwyllgor annibynnol 
profiadol, i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio 
mewn ymchwil feddygol o ansawdd uchel sy’n 
cael effaith bellgyrhaeddol.

Fel yn achos yr holl fanciau bio eraill, mae gan 
Fanc Bio Prifysgol Caerdydd weithdrefnau a 
pholisïau cadarn ar gyfer ei holl weithgareddau. 
Mae’r cyfleuster yn ymlynu wrth safonau 
perthnasol ar gyfer banciau bio. Yn ddiweddar, 
mae’r cyfleuster wedi cael tystysgrif ar gyfer ISO 
9001:2015 ar gyfer ei system rheoli ansawdd.

Y gobaith yw y bydd y Banc Bio’n ffurfio rhan 
o isadeiledd banciau bio Cymru gyfan. Ar hyn 
o bryd, mae’r Brifysgol yn cynnal wyth banc 
meinweoedd ymchwil gwahanol, gan gynnwys 
Banc Canser Cymru a Banc Meinweoedd 
Ymchwil Arennol Cymru. Bydd y cyfleuster 
newydd yn cynnig strwythur cefnogi trosfwaol 
ar gyfer pob un o’r rhain, gan sicrhau eu 
cynaliadwyedd yn y tymor hir a pharhau â 
gweithdrefnau llywodraethu cadarn. Bydd hefyd 
yn hybu mynediad ymchwilwyr at samplau bio 
newydd ym maes clefydau eraill. ■
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Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion yw’r hyn sy’n sbarduno Dr Clair Rowden. 
Mae’n ddarllenydd mewn cerddoleg yn yr Ysgol Cerddoriaeth ac mae’n arbenigo 
mewn opera a Ffrainc y 19eg ganrif. 
“Cantores ydw i, ac rwy’n credu bod y llais 
dynol yn effeithio arnaf mewn ffordd wahanol i 
fathau eraill o berfformiad cerddorol,” meddai 
Dr Rowden, sydd wedi hyfforddi cymdeithas 
operatig y Brifysgol ar gyfer eu cynhyrchiad o 
Carmen. “Mae cyfleu cymhlethdodau opera i 
fyfyrwyr yn llawer o hwyl. Sioe yw’r gelfyddyd 
hon. Mae’n cyfuno llawer o elfennau - 
cerddoriaeth, drama a chelf - ac mae hynny’n 
codi eu heriau eu hunain.” 

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Dr Rowden wedi 
canolbwyntio ar Carmen Bizet, gan ystyried 
y ffyrdd y mae wedi datblygu o’i berfformiad 
cyntaf un i’r presennol. Mae’r fersiwn ‘testun 
gwreiddiol’ ar sgôr lleisiol Carmen, a olygodd 
hi ar y cyd â’r Athro Richard Langham Smith, 
wedi arwain at nifer o brosiectau creadigol a 
cherddolegol. Un o’r rhain oedd cynhadledd 
Carmen Singer of the World yn 2017, lle daeth 
academyddion o ledled y byd ynghyd i gyfnewid 
syniadau am lawer o draddodiadau perfformio.  

“Mae pobl wastad yn ceisio dod o hyd i ffyrdd 
newydd o ‘ddelio â’ Carmen,” meddai. ‘Ein 
nod oedd datblygu sgôr gychwynnol ar sail y 
perfformiadau cyntaf, un y gallai cyfarwyddwyr 
a grwpiau perfformio eu defnyddio i’w helpu 
i ddod o hyd i ffyrdd newydd a gwybodus o 
adrodd y stori hoffus hon.

“Bydd opera wastad yn cael ei newid mewn 
perfformiadau. Oherwydd yr amodau diriaethol, 
y cyfyngiadau ariannol a’r cyd-destun 
diwylliannol y mae’n cael ei gwneud ynddynt. 
Mae gan bob cynhyrchiad gyfle i’w hailwampio 
a’i chyflwyno mewn ffordd ysgogol.”

Mae prosiect pellach, www.CarmenAbroad.org 
yn dilyn y tro digidol yn y dyniaethau i gyflwyno 
gwybodaeth a ffynonellau archifol ynghylch 
perfformiadau o Carmen ledled y byd tan 1945 
mewn map ac amserlen ar-lein rhyngweithiol. 
Dyfarnwyd grant ymchwil Academy/Leverhulme 
ym mis Mawrth i ddatblygu’r safle ymhellach. 

“Dyluniwyd CarmenAbroad.org i gyd-fynd â’r 
llyfr o’r un enw a sgôr sydd ar y gweill. Mae’n 
dadlennu cyfoeth o greadigrwydd sy’n dod o 
adrodd y stori ysgogol hon.”

“Mae opera’n esblygu’n barhaus. Mae’n croesi 
ffiniau, ieithoedd ac addasiadau. Mae hynt y 
gelfyddyd hon, a fy hynt innau yn sgîl hynny, 
wedi bod yn hollol wefreiddiol.”

Er ei bod wedi cael cydnabyddiaeth fel 
arweinydd yn ei maes, buan iawn y mae Dr 
Rowden yn cydnabod dylanwad mawr eu 
mentoriaid arni.

“Mae pobl eraill wastad wedi gweld fy 
mhotensial cyn fi fy hun,” meddai. “Roeddwn yn 
ffodus i gael athrawon oedd yn fy annog. Mae 
diffyg hyder ar lawer o bobl ifanc, a menywod 
yn aml, ac oni bai bod y bobl o’u cwmpas 
yn amlygu eu cryfderau, fydden nhw byth yn 
gwybod.”  
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“Dyna rywbeth sydd bellach yn rhan o’m dull 
addysgu heddiw. Ein cyfrifoldeb ni yw gwneud 
yn siŵr bod y rhai â photensial yn ymwybodol 
ohono, a’i feithrin.” 

Dechreuodd diddordeb Dr Rowden mewn 
cerddoriaeth pan oedd yn ifanc, a hithau’n 
saith oed, pan ofynnodd i’w mam a allai gael 
ambell wers piano. 

“Roeddwn i’n byw mewn pentref bach iawn lle 
roedd y plant i gyd yn gwybod sut i chwarae 
rhyw offeryn, ond nid fi,” dywedodd. “Roeddwn 
i eisiau canu erioed hefyd. Nid oedd fy mam 
yn mynd i’r eglwys, ond aeth â fi i’r eglwys bob 
dydd Sul er mwyn i mi allu canu yn y côr. A dyna 
oedd y man cychwyn y cyfan.”

Daeth y diddordeb hwn yn alwedigaeth pan 
ddechreuodd hi Safon Uwch. 

“Roedd gen i athrawes, Deborah Mawer 
(sydd bellach yn Athro yn Ysgol Gerddoriaeth 
Frenhinol Birmingham), oedd yn gorffen ei 
PhD. Roedd hi’n ysbrydoledig o ran hanes 
cerddoriaeth,” meddai Dr Rowden.

“Ces i’r gorchwyl o ysgrifennu traethawd a dim 
ond teitl a gefais i weithio gydag e. Hwn oed y 
tro cyntaf i mi gael fy anfon i’r llyfrgell i wneud 
fy ymchwil fy hun.”

Yna, astudiodd radd mewn Cerddoriaeth yng 
Ngholeg Goldsmith’s, Prif. Ar ôl graddio, treuliodd 
flwyddyn yn gweithio fel au pair ym Mharis. 

“Roeddwn i’n gweithio i ddau ganwr 
proffesiynol. Roeddwn i’n gallu eistedd yn eu 
hymarferion tra bod y babi’n cysgu yn yr ystafell 
newid. Y tu allan i’m hastudiaethau, cefais fy 
nerbyn i fyd o berfformio proffesiynol a ches i 
wybodaeth fewnol.”

Ac yno cwrddodd â’i gŵr Pierre-Maurice Barlier, 
sy’n hyfforddwr llais y mae hi’n cydweithio ag 
e’n gyson bellach.

Â’i bryd ar ddilyn gyrfa academaidd, 
dychwelodd Dr Rowden i Lundain i astudio 
gradd meistr ym Mhrifysgol City. Ond cafodd 
ei hoedi gan alwad ffôn ar hap gan y Stiwdio 
Opera Genedlaethol. 

“Roeddwn i wedi anfon CV atynt cyn i mi raddio 
a chysyllton nhw â mi i ddweud eu bod yn 
chwilio am gymorth gweinyddol. Felly, oedais 
i fy ngradd meistr i fod yn Gynorthwy-ydd 
Personol i’r cyfarwyddwr ar y pryd, Richard Van 
Allan, unigolyn dylanwadol y mae chwith mawr 
ar ei ôl.”

Rhoddodd y gwaith brofiad uniongyrchol i Dr 
Rowden o ddelio â heriau logistaidd y tu ôl i 
lenni’r opera. “Y Stiwdio Opera Genedlaethol 
yw’r ysgol hyfforddi olaf ar gyfer cantorion 
opera cyn iddynt gamu ar y llwyfan ryngwladol. 
Fi oedd yn gyfrifol am drefnu cyfarfodydd ac 
ymarferion, gofalu am y llyfrgell, ac ysgrifennu 
unrhyw ohebiaeth ar ran y cyfarwyddwr. 
Dechreuais i ganolbwyntio ar y gorchwylion 
ymarferol ar gyfer ymarfer a chynhyrchu 
operâu, sy’n sail i’r perfformiad y mae’r 
gynulleidfa’n ei weld.”

Aeth Dr Rowden ymlaen i astudio MA 
(Perfformiad) ym Mhrifysgol City.  Yn 
ddiweddarach yn City, wrth iddi weithio ar 
ei PhD, helpodd ei goruchwylydd yr Athro 
Annegret Fauser i gyfnerthu dyheadau Dr 
Rowden ar gyfer y dyfodol a rhoddodd ei 
chefnogaeth ar gyfer y traethawd, Massenet, 

Marianne and Mary: Republican Morality and 
Catholic Tradition at the Opera. 

“Roedd hi’n wirioneddol ysbrydoledig,” meddai 
Dr Rowden. “Byddech chi’n camu i mewn i 
sesiwn oruchwylio a byddai hi’n rhoi popeth 
ynddi. Ond byddai wastad yn gadael i mi lywio’r 
cyfeiriad wedi hynny - ni fyddai hi byth yn 
rhagnodol. Roedd hi’n galonogol ac yn dweud 
y gallai weld fy mhotensial a rhoddodd hwb 
enfawr i’m hyder. 

“Hybodd fi i gyflwyno mewn cynadleddau ac i 
feithrin fy rhwydweithiau fy hun o ysgolheigion y 
gallwn i gyfnewid syniadau â nhw. 

“Y tro cyntaf y cyflwynais i bapur mewn 
cynhadledd, roeddwn i’n nerfus, ond wedyn 
sylweddolais i mai cyfathrebu fy ymchwil â 
phobl eraill yw fy nghryfder.” 

Ychwanegodd: “Mae’n alwedigaeth eithaf unig 
ac mae’n rhaid i chi fod yn eithaf penderfynol. 
Ond mae’n gyffrous bob tro rydw i’n cerdded i 
mewn i lyfrgell ac yn dod o hyd i ddarn newydd 
o’r archif. Nid dyma’r naratif a gynllunioch ar y 
dechrau o reidrwydd, ond dyna’r hyn sydd mor 
ddiddorol amdano.”. ■
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“Mae opera’n esblygu’n 
barhaus. Mae’n croesi 

ffiniau, ieithoedd ac 
addasiadau. Mae hynt y 
gelfyddyd hon, a fy hynt 
innau yn sgîl hynny, wedi 
bod yn hollol wefreiddiol.”



GW4 yn dathlu pum 
mlynedd o gydweithio 
ac arloesedd 
Mae GW4 yn dathlu ei phen-blwydd yn bump oed 
eleni ac mae’n rhoi cyfle gwych i’r Athro Kim Graham, 
Cadeirydd Bwrdd GW4 a Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, 
Arloesedd a Menter ym Mhrifysgol Caerdydd, adolygu 
llwyddiannau’r Gynghrair hyd yma, a’i dyheadau ar 
gyfer y dyfodol. 
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Mae GW4 yn dathlu ei phumed pen-blwydd 
eleni ac mae’n rhoi cyfle gwych i’r Athro Kim 
Graham, Cadeirydd Bwrdd GW4 a Rhag Is-
Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter ym 
Mhrifysgol Caerdydd, adolygu llwyddiannau’r 
Gynghrair hyd yma, a’i dyheadau ar gyfer y 
dyfodol.  

Ers ymuno â GW4 fel Cadeirydd y Bwrdd ym 
mis Medi 2018, rwyf wedi mwynhau gweithio 
gyda chydweithwyr ar draws y Gynghrair er 
mwyn hyrwyddo ymchwil ac arloesedd yn ein 
rhanbarth. Mae’n gyfnod cyffrous i GW4, gyda 
chryn gyfle i sicrhau buddsoddiad ar raddfa 
eang, a hanes o lwyddiant yn gwneud hynny, i 
gefnogi’r broses o gynnal rhaglenni arloesol a 
thraws-sefydliadol a allai fod ar flaen y gad.  

Mae Cynghrair GW4 yn dod â phedair o’r 
prifysgolion mwyaf arloesol ac ymchwil-ddwys 
yn y DU ynghyd: Bryste, Caerdydd, Caerfaddon 
a Chaerwysg. Mae’r Gynghrair yn ein galluogi i 
nodi meysydd arbenigedd cydategol ar draws y 
prifysgolion a datblygu cymunedau ymchwil ar 
raddfa sy’n gallu mynd i’r afael â heriau mawr 
byd-eang a diwydiannol.  

Mae gan GW4 saith sylfaen ymchwil, sy’n 
seiliedig ar ein cryfderau a’n harbenigedd 
rhanbarthol. Y sylfaeni yw, Peirianneg Awyrofod 
a Pheirianneg Uwch; Systemau Ynni Newydd; 
y Genhedlaeth Nesaf o Ficroelectroneg; 
Gwydnwch, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd; 
yr Economi Greadigol a Diwylliannol; Byw yn 
Dda ac Arloesedd Digidol.  

Mae GW4 wedi profi llwyddiannau mawr 
ym mhob un o’r meysydd hyn ac yn gallu 
tynnu ar fentrau llwyddiannus presennol 

a phartneriaethau sy’n bodoli eisoes, yn 
ogystal â datblygu partneriaethau newydd er 
mwyn ymgysylltu â Heriau Mawr Strategaeth 
Ddiwydiannol y Llywodraeth. 

Er enghraifft, ym maes her ddiwydiannol, 
Dyfodol Symudedd, disgwylir i Sefydliad yr 
Uwch-systemau Gyriant Modurol (IAAPS) agor 
yn 2020. Bydd hwn yn adnodd ymchwil ac 
arloesedd newydd ym Mharc Gwyddoniaeth 
Bryste. Ym maes her y Gymdeithas sy’n 
Heneiddio, roedd GW4 ar ei hennill yn sgîl dau 
Ddyfarniad Momentwm Sefydliad Dementia’r 
Cyngor Ymchwil Feddygol, i Brifysgolion Bryste 
a Chaerdydd, a rhoddwyd £20m yn ychwanegol 
i’r Sefydliad Ymchwil Dementia ym Mhrifysgol 
Caerdydd.  Mae arian y Gymdeithas Alzheimer 
i Brifysgol Caerwysg, sydd hefyd yn ymwneud â 
Phrifysgol Caerdydd, yn atgyfnerthu ymhellach 
cryfder sylweddol ein rhanbarth o ran yr 
ymchwil a gynhelir ym maes heneiddio.  

Mae diwydiannau creadigol ein rhanbarth yn 
mynd o nerth i nerth hefyd. Cyflwynwyd dau 
ddyfarniad Clystyrau Creadigol i Gaerdydd a 
Chaerfaddon/Bryste, gyda’r prifysgolion yn 
gweithio gydag ystod o bartneriaid ar draws 
y rhanbarth. Cyhoeddodd Channel 4 hefyd y 
byddai Bryste yn un o’r lleoliadau ar gyfer eu 
canolfannau creadigol. Bydd hyn yn eu galluogi 
i weithio mewn partneriaeth agos â Chaerdydd 
a’i sector cynhyrchu, ac atgyfnerthu ymhellach 
potensial ymchwil a datblygu creadigol ein 
rhanbarth.  

Mae hynny’n dangos pa mor bwysig yw 
ein prifysgolion yn gyrru twf ac arloesedd 
rhanbarthol yn rhanbarth GW4. Cymaint yw 
cryfder a maint ein rhanbarth fel y gallwn 

gynnull busnesau, diwydiant, llywodraeth a 
sefydliadau’r trydydd sector, gan weithredu fel 
cysylltwr rhanbarthol i ddarparu buddsoddiad 
cynaliadwy drwy ymateb cydlynol i Strategaeth 
Ddiwydiannol Llywodraeth y DU.  

Er enghraifft, roedd partneriaeth Prifysgol 
Caerdydd gyda’r gwneuthurwr microelectroneg, 
IQE, yn sail ar gyfer clwstwr lled-ddargludyddion 
cyfansawdd cyntaf y byd, CSconnected. Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd yw technoleg 
y dyfodol, ac mae’r buddsoddiad sylfaenol 
hwn bellach yn helpu’r rhanbarth i ymgysylltu 
â meysydd heriau diwydiannol eraill, fel 
yr her ‘gyrru’r chwyldro trydan’. Amlygwyd 
pwysigrwydd economaidd y sector hwn yn 
Archwiliad Arloesedd De-orllewin Lloegr a 
De-ddwyrain Cymru (SWW-SIA). Cynhaliwyd yr 
Archwiliad gan lywodraeth y DU a chonsortiwm 
o sefydliadau a busnesau o’r ardal, gan 
gynnwys GW4. Yn ogystal, yn ôl SWW-SIA, mae 
ein rhanbarth yn gartref i’r sector awyrofod 
cryfaf yn y DU, hi yw’r economi digidol mwyaf 
cynhyrchiol yn y DU y tu allan i Lundain ac 
mae ganddi fwy o arbenigedd hinsawdd 
nag unrhyw ardal arall ledled y byd. Mae’r 
arbenigedd hwn yn cynnwys pencadlys y 
Swyddfa Dywydd yng Nghaerwysg, a’r Sefydliad 
Ymchwil Dŵr ym Mhrifysgol Caerdydd. Er 
mwyn gwireddu’r cyfleoedd a nodwyd yn yr 
Archwiliad ymhellach, cyhoeddodd Research 
England yn ddiweddar y bydd £100m ar 
gyfer Sefydliad Dyfodol Digidol Bryste ym 
Mhrifysgol Caerdydd a Chanolfan Gwydnwch 
yr Amgylchedd, Dŵr a Gwastraff ym Mhrifysgol 
Caerwysg. Bydd y canolfannau ymchwil hyn 
ar flaen y gad yn datblygu atebion arloesol 
sydd o fudd i’r amgylchedd, cymdeithasau 
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byd-eang a’r economi. Bydd Sefydliad Dyfodol 
Digidol Bryste, sydd ar Gampws Menter Temple 
Quarter newydd Prifysgol Bryste, yn dod ag 
ymchwilwyr o ddisgyblaethau gwahanol ynghyd 
i greu ymagweddau newydd at arloesedd 
digidol a newid cymdeithasol, gan roi pobl a 
chymdeithas wrth wraidd arloesedd. Bydd 
Canolfan Gwydnwch yr Amgylchedd, Dŵr a 
Gwastraff – cynllun ar y cyd rhwng Prifysgol 
Caerwysg a South West Water – yn cynnal 
ymchwil o’r radd flaenaf am ddarpariaeth 
gwasanaethau dŵr diogel a gwydn yn y DU a 
thramor.

Mae GW4 wedi ymrwymo i ddatblygu 
partneriaethau newydd a chyffrous. Ym mis 
Chwefror, fe wnaethom gyhoeddi bod 12 o 
gymunedau ymchwil cydweithredol newydd i 
gael arian, gan olygu bod GW4 yn buddsoddi 
dros £2.8m mewn cymunedau ymchwil, ac 
yn adennill £12 ar y buddsoddiad am bob 
£1 a wariwyd. Cymeradwyodd Bwrdd GW4 
fuddsoddiad sylweddol ar gyfer Cynghrair 
Diogelwch Dŵr GW4, un o’r ymdrechion 
ymchwil ar y cyd mwyaf yn Ewrop ym maes 
diogelwch dŵr. Mae hyn yn dangos nod GW4 
o ddatblygu ymchwil ymhellach ar raddfa sy’n 
defnyddio ein galluoedd ymchwil sylweddol a’n 
partneriaethau allanol i wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i gymdeithas.   

Bu un o’n cymunedau ymchwil GW4, a 
ariannwyd yn flaenorol, yn arwain datblygiad 
VSimulators, cyfleuster ymchwil cenedlaethol 
o’r radd flaenaf sy’n cael ei adeiladu ar 
hyn o bryd ym mhrifysgolion Caerfaddon a 
Chaerwysg; mae VSimulators yn cynnig gallu 
unigryw i ail-greu amgylcheddau gwahanol 
real a rhithiol, megis adeiladau, swyddfeydd 
a stadia tal, i fesur effaith symud ar iechyd a 
lles pobl. Nod cymuned GW4 oedd trawsnewid 
sut mae strwythurau’n cael eu dylunio a’u 
gweithredu o fewn yr amgylchedd adeiledig, 
ac roedd hynny’n cynnwys ymchwilwyr o bob 
rhan o’r Gynghrair. Cafodd y gymuned arian 
GW4, a chefnogaeth i gataleiddio’r prosiect 
ac uwchraddio ei gwaith ymchwil. Arweiniodd 
hynny at grant o £4.8m gan Gyngor Ymchwil 
y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC), 
ynghyd â chronfeydd cyd-greu sylweddol gan 
brifysgolion Caerwysg a Chaerfaddon, oedd yn 
gyfanswm o £7.2m ar gyfer ariannu. 

Yn y rownd ariannu mwyaf diweddar o Raglen 
Adeiladu Cymunedau GW4, roeddwn yn falch 
iawn o weld lefel gref o ddiddordeb gan ein 
hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd. Roedd 
hyn yn dangos sut maent yn ymgysylltu wrth 
weithio ar draws y rhanbarth wrth gam cynnar 
yn eu gyrfaoedd. Y rheiny, sef arweinwyr y 
dyfodol, fydd yn gwneud yn siŵr bod GW4 
yn gynaliadwy. Mae cydweithio’n rhywbeth a 

wnânt wrth reddf, ac maen nhw’n gweithredu’r 
tu hwnt i ddisgyblaethau a sefydliadau 
traddodiadol, ac yn achos GW4, y tu hwnt i 
wledydd hyd yn oed.  Mae ein rhaglen Crwsibl 
GW4 yn cynnig hyfforddiant a mentora 
ymarferol er mwyn helpu i ddatblygu arweinwyr 
cydweithredol y dyfodol. Y thema eleni oedd 
arloesedd digidol – pwnc eang ac un sy’n 
barod ar gyfer ymchwil ryngddisgyblaethol, 
ac felly’n addas iawn fel pwnc Crwsibl GW4. 
Arloesedd Digidol yw un o feysydd blaenoriaeth 
GW4 fel ag yr amlinellwyd yn ein Gweledigaeth, 
ac mae wrth wraidd strategaeth ddiwydiannol 
y Llywodraeth. Fel grŵp o brifysgolion a 
rhanbarth, mae gennym rôl arweiniol wrth 
ddatblygu technolegau digidol, gan gynnwys 
ein rhagoriaeth ddigidol technoleg-ddofn ym 
maes microelectroneg, dylunio o werth uchel, 
peirianneg gwantwm, seibr-ddiogelwch a 
realiti rhithwir ac estynedig. Mae’n greiddiol i 
lawer o ddatblygiadau cyffrous y prifysgolion, 
o Gampws Menter Temple Quarter newydd ym 
Mryste, i Sefydliad yr Uwch-systemau Gyriant 
Modurol (IAAPS) yng Nghaerfaddon.  

Yn olaf, ni fyddai llwyddiant GW4 yn gyflawn 
heb sôn am ein rhaglenni hyfforddi PhD y mae 
galw mawr amdanynt. Mae ein rhaglenni yn 
rhai cydweithredol dros ben, ac yn ymwneud 
ag ystod o bartneriaid academaidd ac 
anacademaidd. Mae Partneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr 
AHRC, er enghraifft, yn gonsortiwm o naw 
prifysgol a sefydliadau eraill, gan gynnwys 
amgueddfeydd. Maent yn cynnig ysgoloriaethau 
a hyfforddiant ôl-raddedig i ddatblygu talent a 
chreadigrwydd. Yn ddiweddar, cafodd Cynghrair 
GW4 fwy o Ganolfannau ar gyfer Hyfforddiant 
Doethurol wedi’u hariannu gan EPSRC nag 
unrhyw gynghrair ranbarthol arall, er bod mwy 
o brifysgolion yn perthyn i gonsortia eraill. Yn 
eu plith mae’r Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant 
Doethurol, Sefydliad yr Uwch-systemau Gyriant 
Modurol (IAAPS) ym Mhrifysgol Caerfaddon, 
lle bydd gan fyfyrwyr y cyfle i ddatblygu 
sgiliau amhrisiadwy drwy brosiectau ymchwil-
ddwys o fewn ei chyfleuster ymchwil gyriant 
modurol newydd, IAAPS, sydd werth £60m. 
Ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd Canolfan 
newydd ar gyfer Hyfforddiant Doethurol 
mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd yn cynnig hyfforddiant PhD 
ardderchog sy’n cyd-fynd ag anghenion 
diwydiant y DU. Mae’r Ganolfan hon yn 
bartneriaeth o bedair prifysgol a 24 o gwmnïau, 
gyda llawer ohonynt eisoes yn gweithio’n agos 
â’i gilydd drwy’r Hwb Gweithgynhyrchu Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol EPSRC, 
sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Cafodd Prifysgol Bryste arian gan EPSRC 
ar gyfer naw Canolfan ar gyfer Hyfforddiant 

Doethurol – y nifer uchaf a ddyfarnwyd i 
unrhyw brifysgol yn y wlad. Bydd y canolfannau 
hyn yn hyfforddi ein myfyrwyr peirianneg a 
gwyddoniaeth talentog, a rhoi’r sgiliau iddynt 
sydd eu hangen i fynd i’r afael â heriau byd-
eang fel ynni cynaliadwy a seibr-ddiogelwch. 
Cafodd prifysgolion GW4 hefyd aran ar gyfer 
Canolfannau ym maes Deallusrwydd Artiffisial, 
gan gynnwys canolfan Prifysgol Caerwysg, fydd 
yn arwain gwaith ymchwil arloesol ynghylch 
defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i gynyddu 
gwydnwch cymdeithas o ran newidiadau yn ein 
hamgylchedd. 

Mae llawer gan GW4 i’w ddathlu wrth iddi 
nesáu at ei phumed pen-blwydd, ac fel 
prifysgolion gallwn deimlo’n falch am yr hyn 
a gyflawnom o fewn cyn lleied o amser. Tîm 
craidd bach sydd wedi darparu hynny, gyda 
chynrychiolwyr ym mhob prifysgol yn arwain ar 
wahanol themâu GW4. Mae’r rhain yn cynnwys 
rhannu isadeiledd ymchwil; adeiladu capasiti a 
datblygu pobl; cyfathrebiadau a chysylltedd; ac 
adeiladu cymunedau. 

Mae gallu, angerdd ac arloesedd y tîm hwn wedi 
creu cryn argraff; mae wedi dod ag ymchwilwyr 
ynghyd i gydweithio, wedi arddangos yr hyn sydd 
orau oll am ein rhanbarth, ac mae datblygu 
GW4 yn ganolfan ymchwil ac arloesedd o’r radd 
flaenaf ar draws ein saith maes sylfaen. Am 
ddechrau gwych; os gallwn gyflawni hyn ar y 
cyd mewn pum mlynedd yn unig, dychmygwch 
beth fyddwn yn gallu ei wneud yn ystod y pum 
mlynedd nesaf! ■

Pumed pen-blwydd GW4  
Mae GW4 yn dathlu ei phumed pen-blwydd 
eleni, ar ôl y digwyddiad i lansio GW4 yn 
Nhŷ’r Cyffredin ym mis Hydref 2014.  

Bu Sioe Deithio GW4 yn ymweld â 
phob prifysgol gyda Dr Sarah Perkins, 
Cyfarwyddwr GW4, yn sôn wrth yr Uwch-
dimoedd Rheoli am gyflawniadau a 
dyheadau GW4.  

Ym mis Hydref 2019, bydd GW4 yn cynnal 
digwyddiad arddangos a rhwydweithio yn 
Llundain, i ddathlu ein cyflawniadau a’n 
cydweithrediadau sylweddol hyd yn hyn. 
Bydd hefyd yn amlinellu ein cynlluniau 
cyffrous ar gyfer y dyfodol gyda’n 
partneriaid a’n rhanddeiliaid allweddol.  

Cadwch lygad ar ein cylchlythyr ac ar 
Twitter i gael rhagor o wybodaeth a’r 
diweddaraf am GW4. 

Dilynwch ni @GW4Alliance 

Tanysgrifiwch ar gyfer ein cylchlythyr ar ein 
gwefan: http://gw4.ac.uk/  
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Ymchwil yn helpu 
ras i droi’n wyrdd

Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil 
gyda miloedd o redwyr fel rhan o’i nawdd i Hanner Marathon 
Caerdydd Prifysgol Caerdydd. Mae’r ymchwil effeithiol hwn yn 
helpu i lywio’r ffordd y trefnir y digwyddiad, gan gynnwys lleihau 
unrhyw effaith negyddol ar yr amgylchedd. Bu’r ymchwilwyr Dr 
Andrea Collins a’r Athro Max Munday yn trafod eu canfyddiadau 
diweddaraf gyda Matt Newman, Prif Weithredwr trefnwyr rasys 
Run 4 Wales.

Gwariodd y 

rhedwyr

£1.9m
yng  

Nghaerdydd

28 Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd  Cylchgrawn Ymchwil Prifysgol Caerdydd caerdydd.ac.uk/research



Mae’r ffigurau’n fawr. Mae 20,000 o redwyr 
Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd 
yn teithio miliynau o gilometrau i gwblhau 13.1 
milltir - gan wario £2.3m yn y broses.

Mae’r trefnwyr yn gwybod y manylion hyn am 
arferion teithio a gwario rhedwyr gan fod Dr 
Andrea Collins a’r Athro Max Munday wedi 
ymchwilio’n ofalus i’r digwyddiad yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Run 4 Wales, sydd hefyd yn trefnu 
digwyddiadau rhedeg eraill yng Nghymru, gan 
gynnwys Marathon Casnewydd, yn defnyddio’r 
data i lywio ei benderfyniadau ac i ddatblygu 
ymhellach yr hyn sydd bellach yr ail hanner 
marathon mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r ymchwil yn eang, gan gwmpasu sawl 
agwedd ar y profiad diwrnod ras. Yn ogystal 
â theithio a gwario, mae’r ymchwil yn ystyried 
oedran y cyfranogwyr, bodlonrwydd gyda’r 
ras, arferion ailgylchu, hanner marathonau 
blaenorol a hyd yn oed a wnaeth y rhedwyr 
sicrhau’r amser gorau hollbwysig hwnnw.

Defnyddiwyd canfyddiadau o ymchwil 2017 
gan Matt Newman, Prif Weithredwr Run 4 
Wales a’i dîm i lywio’r gwaith o gynllunio ras 
2018.

Mae’r ymchwil wedi rhoi cefnogaeth arbennig i 
Run 4 Wales gydag un o’i phrif nodau - gwneud 
y digwyddiad yn fwy ecogyfeillgar, her fawr i ras 
gyda miloedd yn cymryd rhan.

Diolch i’r bartneriaeth rhwng y sefydliad di-elw 
a’r Brifysgol, mae cynnydd gwirioneddol yn cael 
ei wneud.

Meddai Dr Collins o Ysgol Daearyddiaeth a 
Chynllunio Prifysgol Caerdydd: “O ganlyniad i’r 
hyn y mae Run 4 Wales wedi’i wneud yn annog 
rhedwyr i deithio mewn ffordd fwy cynaliadwy, 
cafwyd effaith gadarnhaol iawn o ran gallu 
lleihau effaith amgylcheddol teithio ymysg 
rhedwyr yn 2018.

“Roedd cynnydd mewn cerdded (8%), beicio 
(2%) a defnyddio’r bws (5%), a gostyngiad yn y 
defnydd o geir (2%) a theithio awyr (12%). 

“Fe wnaethom ddefnyddio’r ffigurau hyn i 
gyfrifo beth fyddai’r gostyngiad mewn allyriadau 
teithio CO2 a gwelwyd bod gostyngiad o 49% yn 
ôl troed teithio’r rhedwyr.

“Roedd cyfran sylweddol o’r gostyngiad o 49% 
o ganlyniad i gwymp mewn teithiau awyr ymysg 
y rhedwyr, ond roedd symudiad pendant gan 
redwyr i ddefnyddio trafnidiaeth fwy cynaliadwy 
a gafodd effaith gadarnhaol ar allyriadau CO2.”

Mae’r cynnydd hwn yn bwysig i Run 4 Wales, 
sydd wedi llunio cynllun gweithredu gwyrdd 
am y tro cyntaf, wedi’i oleuo gan yr ymchwil. 

Dywedodd Mr Newman: “Roedden ni wrth ein 
boddau bod pobl yn defnyddio ffyrdd mwy 
ecogyfeillgar o deithio i gyrraedd y digwyddiad.

“Ar ôl 2017, rydym wedi gwella ein dulliau 
cyfathrebu ar y ffyrdd sydd ar gael i redwyr 
gyrraedd y digwyddiad ar ddiwrnod y ras, ac 
rydym nawr wedi gweld effaith ar yr allyriadau 
CO2. 

“Un o fanteision tymor hir yr ymchwil hwn yw y 
gallwn eistedd i lawr a chael sgwrs gyda chyrff 
megis Trafnidiaeth Cymru a chyflwyno ein 
tystiolaeth iddynt.

“Rydym hefyd wedi creu cynllun gweithredu 
gwyrdd am y tro cyntaf, yn rhannol oherwydd 
diwylliant Run 4 Wales a’r ffaith ein bod ni’n 
teimlo mai dyna’r peth iawn i’w wneud, ond 
hefyd gydag arweiniad gan ymchwil y Brifysgol.

“Rydym eisoes yn newid y ffordd rydym yn 
gwneud pethau, felly er enghraifft, mae’r 
bagiau gwobrau rydym yn eu rhoi i redwyr ar 
ddiwedd y ras wedi bod yn fagiau tebyg i rai 
archfarchnadoedd, ond erbyn hyn rydym wedi 
symud i roi bagiau bioddiraddiadwy.”

Fel sefydliad dielw, mae Run 4 Wales yn gallu 
rhoi nodau cymdeithasol ac amgylcheddol wrth 
wraidd ei waith. Ond mae’n rhaid iddo sicrhau 
elw o hyd i’w ail-fuddsoddi mewn rhedeg yng 
Nghymru.

Mae busnes llwyddiannus yn deall ei gryfderau 
a, diolch i ymchwil y Brifysgol, mae Run 4 Wales 
yn gwybod bellach faint yn union mae rhedwyr 
hanner marathon Caerdydd yn ei gyfrannu 
at yr economi. Dywedodd yr Athro Munday o 
Ysgol Fusnes Caerdydd wrth Mr Newman fod y 
rhedwyr wedi gwario dros £2.3m ar eu pen eu 

hunain yn 2018, ond bod y swm a gynhyrchwyd 
gan y digwyddiad yn debygol o fod sawl gwaith y 
ffigur hwnnw.

“Mae’n ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal ar 
adeg dawel ar ddydd Sul, ond mae’r ffigyrau’n 
awgrymu bod y rhedwyr yn rhoi tua £2.3m 
i £2.4m i economi Cymru,” meddai’r Athro 
Munday.

“Mae llawer o hynny yng Nghaerdydd ond mae 
rhywfaint ohono yn cael ei wario yn rhywle arall 
yng Nghymru.

“Ac nid yw hyn yn ystyried effeithiau diferu neu 
wariant y gwylwyr, felly mae’n debygol o fod yn 
gryn dipyn mwy na hynny.

“Mae ar ddydd Sul felly efallai y tybir bod 
rhywfaint o hynny’n wariant ychwanegol 
oherwydd y byddai pobl fel arall gartref ar fore 
Sul.”

Ychwanegodd Mr Newman na allai orbwysleisio 
pwysigrwydd cael y math yma o wybodaeth am 
effaith y digwyddiad.

“Pan fyddwn ni’n cwrdd â rhanddeiliaid fel 
Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru, mae 
hyn yn ein galluogi i gael sgwrs sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth,” meddai.

“Mae’n rhaid i ni allu dangos yr effaith bositif 
mae’r ras yn ei chael.” Hanner Marathon 
Caerdydd/Prifysgol Caerdydd yw’r digwyddiad 
mawr diweddaraf y mae Dr Collins a’r Athro 
Munday wedi ymchwilio iddo ers blynyddoedd 
lawer.

Gan ddechrau gyda gêm derfynol Cwpan yr 
FA yn 2004, maent wedi edrych ar effaith 
digwyddiadau chwaraeon gan gynnwys rygbi’r 

Yr Athro Max Munday, Matt Newman a Dr Andrea Collins
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Roedd 26% o’r rhedwyr  
yn ddechreuwyr

Roedd 79% o’r  
rhedwyr o Gymru

26

58

79

Roedd 47% o’r rhedwyr yn 
cwblhau hanner marathon 

Caerdydd am y tro cyntaf47

Roedd 96% o’r rhedwyr wedi nodi  
bod y cwrs yn ardderchog neu’n dda

Llwyddodd 58% o’r 
rhedwyr i gael eu  
hamser gorau (PB)

96

Roedd 94% o’r 
rhedwyr wedi 
nodi eu bod wedi 
cael diwrnod 
ardderchog neu 
dda 

94
Roedd 49% o’r 
rhedwyr wedi 
teithio i’r ras 
gyda’u partner 
neu deulu

49

Chwe Gwlad, y Tour de France Grand Depart a 
Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA, a 
hefyd digwyddiadau diwylliannol fel Gŵyl y Gelli, 
Gŵyl Sŵn a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae eu gwaith wedi cyfrannu at ddatblygu 
pecyn cymorth eventIMPACTS chwaraeon y DU 
sy’n rhoi canllawiau ac egwyddorion arfer da 
i drefnwyr digwyddiadau er mwyn gwerthuso 
effeithiau eu digwyddiad yn economaidd, yn 
gymdeithasol, yn amgylcheddol ac o ran y 
cyfryngau.

Dywedodd yr Athro Munday fod eu hymchwil 
yn cwmpasu cyfres amrywiol o ddigwyddiadau, 
ond roedd hanner marathon Caerdydd yn 
wahanol i rai eraill gan ei fod yn ymchwil gyda 
chyfranogwyr, yn hytrach na gwylwyr.

“Mae’n llawer haws cael data yn hanner 
marathon Caerdydd nag ar gyfer y 
digwyddiadau pêl-droed a rygbi oherwydd mae 
gennym fynediad gwych diolch i’n perthynas 
ardderchog â Run 4 Wales,” meddai.

“Mae gennym lawer o ddata gan lawer o 
gyfranogwyr – roedd bron i 5,000 o redwyr 
wedi cymryd rhan yn arolwg 2018, sy’n sampl 
enfawr.

“Mae hynny’n rhoi lefel uchel o hyder i ni yn y 
canfyddiadau oherwydd bod gennym sampl 
mor dda.”

Mae hyn yn galluogi Run 4 Wales i wybod, er 
enghraifft, bod 93% o redwyr wedi dweud eu 
bod yn debygol neu’n debygol iawn o redeg yn y 
digwyddiad y flwyddyn ganlynol, a bod 97% o’r 
rhedwyr wedi nodi bod medal y ras yn 2018 yn 
dda neu’n ardderchog.

Mae’r lefel hon o fanylder yn bwysig i drefnwyr 
rasys wrth iddynt geisio cynnig gwell profiad ar 
gyfer y ras flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ychwanegodd Mr Newman: “Mae’r ymchwil 
yn helpu mewn sawl maes ac mae’n helpu’r 
sefydliad i esblygu.

“Yn anad dim mae profiad y cwsmer yn 
hollbwysig oherwydd mae’r rhedwyr yn gwybod 
y byddwn yn gwneud rhywbeth gyda’u hadborth 
i wneud y digwyddiad hyd yn oed yn well.

“Mae ein cynllun gweithredu gwyrdd yn un 
go iawn ac yn ddiriaethol ac rydym hefyd yn 
casglu rhai o’r manteision cymdeithasol rydym 
yn sôn amdanynt yn ogystal â’r manteision 
economaidd.

“Mae hyn i gyd yn ein helpu i esblygu felly 
hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Andrea a Max am 
y gwaith yr ydych wedi’i wneud.” ■

Gwariodd y rhedwyr

£433,000 
mewn mannau eraill yng Nghymru 
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DELWEDDAU YMCHWIL
Ar 11 Rhagfyr 2018, daeth dros 150 o bobl ynghyd ar gyfer pumed digwyddiad Delweddau 
Ymchwil yr Academi Ddoethurol. Delweddau Ymchwil yw un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf 
poblogaidd yr Academi Ddoethurol, ac mae’n denu cynulleidfa eang o ymchwilwyr, myfyrwyr a 
staff eraill Prifysgol Caerdydd, a hyd yn oed y cyhoedd.

Yn gynharach eleni, gwahoddwyd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o bob 
rhan o’r Brifysgol i gyflwyno delwedd a oedd yn crynhoi eu PhD, ynghyd 
â disgrifiad byr. Cafwyd mwy o gynigion nag erioed o’r blaen, a rhestr fer 
derfynol o 40. Dangoswyd y delweddau hyn mewn arddangosfa hynod 
ddiddorol ac eclectig yn atriwm Adeilad Hadyn Ellis. Wrth i’r gwesteion 
edrych ar y delweddau a sgwrsio â’r arddangoswyr, roedd cerddoriaeth 
fyw yn gefndir gan bedwarawd o’r Ysgol Cerddoriaeth.

Croesawyd y gwesteion i bleidleisio dros y tair delwedd oedd orau 
ganddynt, a dyfarnwyd Gwobr Dewis y Bobl i’r ddelwedd fwyaf 
poblogaidd. Dewiswyd tri enillydd arall gan ddetholiad o feirniaid o bob 
rhan o’r Brifysgol. Dyfarnwyd gwobrau ariannol i bob un o’r enillwyr. 

1AF 2IL

Mercheiddrwydd mewn 
Teuluoedd Pacistanaidd 
Henna Nisa, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
“Nod ymchwil Henna yw edrych ar sut y mae gwerthoedd ac 
arferion teuluoedd yn parhau neu’n newid i fenywod Pacistanaidd 
ar draws tair cenhedlaeth wrth iddynt ‘fod yn ferched’. Drwy edrych 
ar sut y mae neiniau, mamau ac wyresau yn trafod ac yn negodi 
perthnasoedd, cyfrifoldebau a gwerthoedd teuluol, bydd ei hymchwil 
yn amlygu sut y mae diwylliannau teuluol Pacistanaidd yn cyfryngu 
barn ac arferion menywod sy’n cael eu hystyried fel y rhai sy’n cynnal 
anrhydedd a pharch y teulu. 

Mae’r ddelwedd yn dangos tair cenhedlaeth o fenywod, â phob un 
yn gwisgo breichledau aur. Ceir arfer cyffredin ymhlith teuluoedd 
Pacistanaidd i ferched gael breichledau aur yn rhodd ar ôl eu geni 
ac wrth briodi. Mae’r breichledau hyn yn aml yn rhodd gan famau i’w 
merched, i’w merched yng nghyfraith ac i’w hwyresau. Disgwylir i bob 
cenhedlaeth drosglwyddo’r traddodiad hwn.”

Cymalau Pen-Glin Llygod 
mewn Arddull Andy Warhol 
Alicia Derrac Soria, Ysgol Meddygaeth
Mae hwn yn ddelwedd imiwnofflworoleuedd o gymalau pen-glin 
llygoden sydd ag Arthritis Gwynegol (RA). Mae cannoedd ar filoedd 
o unigolion yn y DU yn cael eu heffeithio gan awtoimiwnedd, a dros 
80 o glefydau awtoimiwnedd wedi’u nodi hyd yn hyn. Mae RA, un 
o’r rhai mwyaf cyffredin, yn achosi anystwythder, chwydd a niwed 
poenus i’r cymalau. Nid ydym yn gwybod pam mae’r corff yn ymosod 
ar ei hun, ond gwyddwn fod gan gytocinau rôl allweddol mewn 
clefydau hunanimíwn. 

Mae cytocinau yn galluogi celloedd imiwnedd i roi gwybodaeth 
i’w gilydd, yn glynu at dderbynyddion ar gelloedd wedi’u targedu 
ac yn actifadu rhaeadr o signalau rhyng-gellol. Mae PhD Alicia yn 
canolbwyntio ar brofi therapïau newydd sy’n targedu’r signalau 
hynny mewn llygod â RA. Drwy chwistrellu’r sylweddau therapiwtig 
hyn i’r cymalau chwyddedig, rydym yn gallu troi’r moleciwlau sy’n 
gyfrifol am y chwydd hwn ymlaen ac i ffwrdd, gyda’r gobaith o leihau 
arwyddion a symptomau y cyflwr, gwella gweithredu corfforol a 
lleihau marwolaethau.
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Ysblander y Borealis 
Microstrwythurau 
Haydee Martinez Zavala, Ysgol Peirianneg

Gellir datrys problemau peirianneg cymhleth drwy efelychu natur 
trwy gyfrwng biomimeteg. Mae Microstrwythurau, sef prif ffocws 
astudiaethau PhD Haydee, yn codi’n aml ym myd natur. Maent yn 
bresennol ar groen siarcod, ac yn galluogi’r siarc i nofio’n gynt ac 
ar blanhigion Lotus i’w galluogi i wrthyrru sylweddau ac amsugno 
golau haul. Mae astudio microstrwythurau yn y modd hwn yn cynnig 
modd o ddatrys cyfrifiadau peirianneg fel lleihau drag a defnydd o 
ynni. Goleuni’r Gogledd, a elwir hefyd yn Aurora Borealis, yw un o’r 
ffenomenau naturiol mwyaf anhygoel a roddodd ysbrydoliaeth gref i 
Haydee i fynd o lefel macro i micro. Mae’r ddelwedd hon yn sganiad 
3d o’r microstrwythurau y mae hi wedi bod yn eu defnyddio ar gyfer 
ei hymchwil i systemau adfer ynni. I Haydee, mae’r ddelwedd yn 
dynodi pwysigrwydd ac effeithiolrwydd microstrwythurau ar gyfer holl 
elfennau byd natur, o’r tir hyd at yr awyr.

Mae Ataliaeth Corfforol yn Hanfodol 
Cerys Knighton
Mae ymchwil Cerys yn edrych ar sut y daeth anhwylderau hwyliau 
yn gategori ar gyfer diagnosis drwy ddadansoddi achosion meddygol 
a llenyddiaeth rhwng 1830 a 1930. Mae’r gwaith celf hwn yn 
dangos erthygl feddygol a gyhoeddwyd yn The Lancet ym 1841, sy’n 
cyfrannu at ddadl barhaus ynghylch effeithiolrwydd ataliaeth wrth 
drin gorffwylledd. Mae’r awdur yn dadlau fod defnyddio cadwyni 
a gefynnau yn elfen greiddiol, gan ddangos dirmyg tuag at gleifion 
gorffwyll gydag iaith megis ‘wretched’ a ‘corrupt’. Fodd bynnag, 
mae’n cytuno i gyfaddawdu os nad yw’r holl staff heblaw am 
gynorthwywyr meddygol, fel ef ei hun, yn cael y pŵer i atal y cleifion 
yn gorfforol. I ddangos y drafodaeth hon yn weledol, roedd hi eisiau 
clymu ffigwr ynghyd gan ddefnyddio pen ac inc yn unig. Fe droellodd 
fanylion llinellau at ei gilydd i greu ymdeimlad o fod yn sownd at 
wead cyhyr. Drwy ei ymestyn tuag at lygaid a gwefusau i gael gwared 
ar ymdeimlad o hunaniaeth, nod Cerys oedd portreadu triniaeth 
fecanyddol cleifion ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

ENILLYDD DEWIS Y BOBL

That 
would be great, I 

love pizza!

That 
would be great, I 

love pizza!

Do you 
fancy going for a 

pizza?

Do you 
fancy going for a 

pizza?

Anchovy pizza?! Disgusting! I 
would rather not have any pizza 

thank you!

I’m so sorry, it’s my 
favourite and I assumed you would 

like it too 
Anchovy pizza?! That’s my 

favourite, good choice! 
It’s my favourite too!  
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4 5 6
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1.  Chwyn Dyframaethu   
- Elissavet Arapi

2.  Trosglwyddiad o Ofal Maeth i 
Fabwysiadu: ai ‘Torri Cysylltiad’ 
sydd Orau?  – Jenny Blackmore

3.  Canfyddir yn Gyffredinol fod 
Pizza, fel Goruchwyliaeth 
Glinigol, yn Beth Da   
– Rebecca Bullingham

4.  Fferm neu Ffatri?   
– Alison Caffyn

5.  All You Need is Glove (Box)  
– Jamie Carden

6.  Anialwch o Ddeisyfiadau 
Ysgrifenedig  
– Javier Cortés Ortuño

7.  Beth am Fwyta a Byw Gyda’n 
Gilydd!  – Siyu Duan

8.  Glynu Atat Ti   
– Katherine Dunkley

9.  Nanoronyn yn Cerdded i Mewn 
i Diwmor: Mae Arwyr yn Dod ym 
Mhob Lliw a Llun   
– Barbara Farkaš

10.  Unawd Rhyfeddol  
– Annika Gray

11.  Defnyn o Fywyd   
– Jessica Griffiths

12.  Poly Come Dancing  
– Hassan Izanloo

13.  Cysgu’n Drwm – Holly Kings

14.  Pryd mae Sberm yn Dechrau?   
– Fiona Messer

15.  Mae Darlun yn Adrodd 
Cyfrolau / A Picture Paints a 
Thousand Words  
– Megan Haf Morgans

16.  Astudio Llif Hylif mewn 
Safleoedd Tirlenwi ar Raddfa 
Mandwll   
– Syed Muaaz–Us–Salam

17.  Silaturrahim – Azian Binti 
Muhamad Adzmi

18.  Taith Nerfus  
– Sylvia Adriana Newbold

19.  Y Broblem gyda Meithrin 
Meinweoedd   
– Olivia Ogle

20.  Nid yw Pob Firws yn Gas   
– Nicole Pacchiarini

21.  Natur Enfys Colagen  
– Laura Paletto
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22.  “Ett, Twå, Tre, Fyra, Yes! A Toi!” 
– Kaisa Pankakoski

23.  Goleuedd Parhaus: Ddim yn 
Cynnwys Batris   
– Kaitlin Phillips

24.  Labeli sydd â Bywydau eu 
Hunain  – Jack Pickering

25.  Gwib Fachu Hynafol   
– Jamie Price

26.  Cyfnod Pontio mewn Haen 
Ddeuol Lipidau a Gefnogir   
– David Regan

27.  Cydraddoldeb mewn 
Partneriaeth  
– Amy Sanders

28.  Adeiladwaith y Gell    
– Monika Sledziowska

29.  Newid Cyflyrau ar ICU   
–  Martyn Stones, Cardiff 

Delirium Study

30.  Niwl a Phelicanod  
– Lyndsey Stoodley

31.  “Y Deml hon oedd fy  
Ysgol Gynradd!”   
– Lui Tam

32.  Cerflun o Ryddid?   
– Charlotte Taras

33.  Agor Llwybr y Gogledd-
ddwyrain   
– Dimitrios Theocharis

34. Mewn Carchar gyda Threiswyr   
       – Faye Vanstone

35.  Gweledigaeth heb yr 
Ymennydd   
– Melissa Emily Wright

36.  Gall Gyfrifiaduron Helpu Hefyd   
– Aleksandar Živković
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Clwstwr, y fenter diwydiannau creadigol 
newydd, yn agor 
Mae rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd ar waith sy’n sbarduno arloesedd yn y diwydiannau sgrîn.

Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mewn 
partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd, mae Clwstwr yn 
rhaglen ymchwil a datblygu uchelgeisiol dros 
bum mlynedd sydd â’r nod o greu cynhyrchion, 
gwasanaethau a phrofiadau newydd i hybu’r 
sector yn Ne Cymru. 

Mae’r tîm llawn sy’n cyflwyno Clwstwr bellach 
yn ei gartref newydd yn Neuadd y Ddinas 
yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnwys pedwar 
cynhyrchydd a fydd yn sefydlu, trefnu ac yn 
goruchwylio ystod o raglenni Ymchwil a Datblygu. 

Dywedodd Cyfarwyddwr y Clwstwr, yr Athro 
Justin Lewis: “Mae Caerdydd bellach yn un 
o ganolfannau cynhyrchu cyfryngau mwyaf 
y DU y tu allan i Lundain. Ond os ydym am 
ffynnu mewn diwydiant sydd dan ddylanwad 
arweinwyr byd-eang yn y maes, mae angen 

inni ganfod ffyrdd o feithrin cydweithio. Mae’r 
tîm Clwstwryn edrych ymlaen yn fawr at roi 
arloesedd ar waith yn y ddinas, fel y gallwn fynd 
i’r afael â rhai o’r heriau allweddol hyn.” 

Fe wnaeth galwad gyntaf Clwstwr am gyllid 
ddenu 134 o ddatganiadau o ddiddordeb, a 
gofynnwyd am gyllid Ymchwil a Datblygu gwerth 
cyfanswm o £8 miliwn, sy’n dangos bod angen 
cyllid arloesedd yng nghlwstwr De Cymru. 

Yn dilyn proses hynod gystadleuol, dewiswyd 
y garfan gyntaf o 23 o fusnesau, a byddant 
yn cael cyfanswm o £1 miliwn i dreialu 
eu prosiectau arloesedd, sy’n cynnwys 
gwasanaeth newyddion i ysgolion, cyfleusterau 
golygu o bell i dyfu’r sector ôl-gynhyrchu 
rhanbarthol, a stiwdio ffilmiau rhith-wirionedd.

Mae’r Clwstwr yn dod â holl brif ddarlledwyr 
Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C ac 

ITV Cymru ynghyd â chwmnïau cynhyrchu ffilm 
a theledu annibynnol, cwmnïau cenedlaethol 
a chyrff creadigol Cymru, mannau cydweithio 
creadigol, cwmnïau technegol newydd, 
asiantaethau strategol gan gynnwys Cyngor 
Celfyddydau Cymru, awdurdodau lleol gan 
gynnwys Cyngor Caerdydd a’r llywodraeth at 
ei gilydd. Mae Clwstwr yn un o naw Clwstwr 
Creadigol gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau 
a’r Dyniaethau (AHRC) ledled y DU, a dyma’r 
rhaglen gyntaf o’i math i gael ei hariannu gan 
Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU.

Mae tîm y Clwstwr yn awyddus i ymgysylltu ag 
academyddion ar draws pob un o’r tri sefydliad 
i ddatblygu mentrau cydweithredol a chyd-greu 
arloesedd gyda’r sectorau sgrîn a newyddion. 
I gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan, 
ewch i www.clwstwr.org.uk 
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UDA YN MABWYSIADU 
SYSTEM GWRTH-DRAIS Y DU 
Mae Model Caerdydd ar gyfer Atal Trais, a 
arloeswyd gan yr Athro Jonathan Shepherd, 
wedi’i baratoi er mwyn i Ganolfannau Rheoli 
ac Atal Clefydau (CDC) UDA ei gyflwyno. 

Mae’r model yn dod ag asiantaethau ynghyd 
i atal trais drwy ddefnyddio data a gesglir 
gan adrannau brys yn ogystal â gwybodaeth 
yr heddlu. Yn ôl Adran Cyfiawnder yr Unol 
Daleithiau, mae camau atal troseddau 
wedi’u rhwystro gan y ffaith nad yw’r rhai sy’n 
gorfodi’r gyfraith yn cael gwybod am dros 
hanner y troseddau treisgar yn UDA.  

Drwy ddefnyddio data’r adrannau brys, mae’r 
model yn dangos y mannau hynny lle mae 
trais yn digwydd nad yw’r heddlu yn gwybod 
amdanynt. Dyma’r mannau lle dylai’r heddlu 
fod yn canolbwyntio eu hymdrechion. 

Erbyn hyn mae CDC, sy’n ceisio gwarchod 
America rhag bygythiadau iechyd a 
diogelwch, wedi creu gwefan a phecyn 
cymorth er mwyn helpu asiantaethau i 
gyflwyno’r model ledled y wlad. 

Mae pecyn cymorth CDC yn cynnwys ystod 
o ddeunyddiau i helpu gweithwyr iechyd 
proffesiynol ac asiantaethau i sefydlu 
prosiectau ‘Model Caerdydd’ ar y cyd. Mae’n 
cynnwys arweiniad ar gyfer ysbytai a chyrff 
gorfodi’r gyfraith, yn ogystal â chyngor ar 
faterion cyfreithiol, arian a sut i feithrin 
partneriaethau llwyddiannus.

ACADEMYDD O GAERDYDD 
YN YMUNO Â CHYNGOR 
DEALLUSRWYDD 
ARTIFFISIAL Y DU   
Bydd academydd blaenllaw o Brifysgol 
Caerdydd yn ymuno â’r Cyngor Deallusrwydd 
Artiffisial (AI) – pwyllgor arbenigol annibynnol 
sy’n helpu i roi hwb sylweddol i sector 
deallusrwydd artiffisial y DU. 

Bydd Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a 
Seiberddiogelwch, yn gweithio gyda grŵp o 
tua 20 arbenigwr, o sefydliadau diwydiannol, 
academaidd ac iawnderau data. Byddant yn 
pennu sgiliau, data a moeseg i helpu’r DU i 
fanteisio’n llawn ar dechnolegau AI. 

Mae’r aelodau’n cynnwys yr Athro Syr 
Mark Walport, Prif Weithredwr Ymchwil ac 
Arloesedd y DU; Prif Swyddog Technoleg 
Ocado, busnes sy’n gwerthu ar-lein yn unig, 
Paul Clarke; Aelod o’r Comisiwn Annibynnol 
Rhyddid Gwybodaeth, y Fonesig Patricia 
Hodgson, a Phrif Weithredwr Sefydliad Alan 
Turing, yr Athro Adrian Smith. ■

CAERDYDD YN YMUNO Â CHANOLFAN HYFFORDDIANT 
DOETHUROL DEALLUSRWYDD ARTIFFISIAL 
Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Chanolfan 
Hyfforddiant Doeuthrol newydd er mwyn helpu i 
greu cenhedlaeth newydd o arweinwyr ym maes 
deallusrwydd aritiffisial (AI). 

 Bydd y Ganolfan, o dan arweiniad Prifysgol 
Abertawe a chyllid gan Ymchwil ac Arloesedd y 
DU, yn arbenigo mewn AL, dysgu peirianyddol a 
chyfrifiadura uwch, ac yn cydweithredu’n agos 
gydag Uwchgyfrifiadura Cymru. 

 Bydd cyfanswm o £200m o fuddsoddiad y 
DU yn creu 16 o ganolfannau newydd yn y DU 
gyda 1,000 PhD i drawsnewid Deallusrwydd 
Artiffisial, gan weithio gyda phartneriaid sy’n 
cynnwys AstraZeneca, Google a Rolls-Royce, ac 
ymddiriedolaethau’r GIG. 

Dywedodd Roger Whitaker, Athro Deallusrwydd 
Cyfunol a Deon Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol 

a Pheirianneg: “Rydym yn falch iawn o fod yn 
bartneriaid allweddol yn y gwaith o hyfforddi’r 
genhedlaeth nesaf o arbenigwyr Deallusrwydd 
Artiffisial. Mae’n cynnwys ymchwilwyr o bob un 
o’n tri Choleg yng Nghaerdydd, mewn meysydd 
lle mae Deallusrwydd Artiffisial eisoes yn cael 
effaith sylweddol. 

 “Bydd y Ganolfan, a arweinir gan yr Athro Gert 
Aarts ym Mhrifysgol Abertawe, yn defnyddio 
data o gyfleusterau gwyddoniaeth mawr megis 
y Gwrthdrawydd Hadronnau Mawr ac Arsyllfa 
Tonnau Disgyrchol yr Ymyriadur Laser (LIGO); 
gwyddoniaeth fiolegol, iechyd a chlinigol; a 
dulliau mathemategol, ffisegol a chyfrifiadureg 
newydd i hyfforddi ymchwilwyr doethurol 
a allai gael effaith ar draws ystod eang o 
ddisgyblaethau a diwydiannau.”

CEFNOGI CYMUNED DECHNEGOL SY’N FFYNNU 
Mae cannoedd o dechnegwyr yn gweithio i 
gefnogi ymchwil ar draws y Brifysgol. Er nad 
yw eu gwaith bob amser yn weladwy, ni allai’r 
Brifysgol weithredu’n effeithiol hebddynt.  

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy 
Is-Ganghellor: “Drwy gydol fy ngyrfa mewn 
diwydiant a’r byd academaidd, ar draws 
addysgu ac ymchwil, mae cefnogaeth staff 
technegol wedi gwneud gwahaniaeth mawr. 
Maent yn dod ag ystod amrywiol o wybodaeth 
a sgiliau sy’n galluogi cymuned y Brifysgol i 
gyflawni eu nodau ymchwil ac academaidd.” 

Y Brifysgol oedd un o’r sylfaenwyr a lofnododd 
yr Ymrwymiad i Dechnegwyr, menter gan y 
Cyngor Gwyddoniaeth i sicrhau gwelededd, 
cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfa a 
chynaliadwyedd i dechnegwyr sy’n gweithio 
ym maes addysg uwch ac ymchwil. Drwy’r 
Ymrwymiad, mae wedi addo cydnabod y 
cyfraniadau a wneir gan ei dechnegwyr, ac i 

weithio gyda nhw i gefnogi a gwella eu llwybrau 
datblygu gyrfa. 

 Dywedodd Charlotte Lees, Technegydd 
Labordy yn Ysgol y Biowyddorau: “Mae’r 
Ymrwymiad i Dechnegwyr yn rhoi cyfle i mi 
gael cydnabyddiaeth am fy ngwaith a chael y 
gefnogaeth gan Brifysgol Caerdydd fel un o’r 
sylfaenwyr, i ennill y sgiliau sydd eu hangen 
arnaf i symud ymlaen yn fy ngyrfa.” 

Dywedodd Jennifer Arnold, Technegydd 
Labordy yn Ysgol y Biowyddorau: “I mi, mae’r 
Ymrwymiad i Dechnegwyr wedi golygu fy 
mod wedi gallu cael cymwysterau sy’n fwy 
perthnasol i’m rôl wrth barhau â fy ngwaith. 
Mae hyn wedi rhoi mwy o hyder i mi yn fy 
ngalluoedd ac wedi fy ngalluogi i ddilyn 
cyfleoedd hyfforddi pellach i ddatblygu fy 
ngyrfa, fel gweithio tuag at gydnabyddiaeth 
bellach trwy ddod yn gofrestredig gydag RSci.”  

EPSRC YN ARIANNU CANOLFAN HYFFORDDIANT DOETHUROL 
YM MAES LLED-DDARGLUDYDDION CYFANSAWDD 
Bydd Canolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) 
newydd yn helpu i hyfforddi arbenigwyr y 
dyfodol mewn technolegau lled-ddargludyddion 
cyfansawdd.  

Bydd y Ganolfan hon yn cael ei harwain gan 
Brifysgol Caerdydd ac yn cynnig hyfforddiant 
rhagorol ar lefel PhD sy’n cyd-fynd ag anghenion 
diwydiant y DU. 

Mae’n un o’r 75 o Ganolfannau Hyfforddiant 
Doethurol a gyhoeddwyd gan y Cyngor Ymchwil y 
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn rhan 
o fuddsoddiad gwerth £446m mewn sgiliau gan 

Ymchwil ac Arloesedd y DU.  

 Cafodd y Ganolfan ei chyd-greu gan IQE Plc, 
y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, 
Newport Wafer Fab a Compound Semiconductor 
Applications (CSA) Catapult. Mae’n dod â phedair 
prifysgol (Caerdydd, Coleg Prifysgol Llundain, 
Sheffield a Manceinion) a 24 o gwmnïau ynghyd, ac 
mae llawer o’r rhain eisoes yn cydweithio’n agos â 
Chanolfan Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd y Dyfodol EPSRC ym Mhrifysgol 
Caerdydd. 
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Cenhedlaeth 
Newydd o 
Feddylwyr  
Mae dau ymchwilydd ymhlith 
Cenhedlaeth Newydd o Feddylwyr 
eleni, yn rhan o fenter BBC Radio 
3, BBC Arts a Chyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).
Bydd yr hanesydd Dr Emily Cock a’r 
archeolegydd Susan Greaney, y ddwy o’r Ysgol 
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, yn cael cyfle 
i rannu eu hymchwil drwy’r cyfryngau, gan 
wneud rhaglenni i Radio 3 a llwyfannau eraill 
y BBC, yn ogystal â chymryd rhan yng Ngŵyl 
Being Human 2019 a chyfrannu i’r cyfryngau 
ehangach drwy gyfrwng yr AHRC.  

Mae’r Cydymaith Ymchwil Leverhulme Dr 
Emily Cock yn ymchwilio i agweddau newidiol 
at anffurfiad yr wyneb o’r 17eg ganrif tan y 
presennol. 

Dywedodd Emily: “Rwyf i wrth fy modd yn cael 
y cyfle i rannu fy niddordeb mewn wynebau 
hanesyddol gyda chynulleidfa’r BBC, ac efallai 
herio pobl i feddwl sut rydym ni’n ymgysylltu 
â’n gwahaniaethau corfforol ni a phobl eraill 
yn ein bywydau bob dydd. 

 Mae’r ymgeisydd PhD a gyllidir gan yr AHRC 
Susan Greaney’n datguddio agweddau 
pobl Neolithig at y ddaear oddi tanynt a’r 
isfyd.  Dywedodd Susan: “Rwyf i’n edrych 
ymlaen yn fawr at weithio gyda’r BBC a 
rhannu fy ymchwil i gofadeiladau Neolithig 
gyda chynulleidfaoedd newydd, yn enwedig 
cyflwyno pobl i’r safbwyntiau a’r credoau 
cwbl wahanol am y byd a allai fod gan bobl 
yn y cyfnod cynhanes. Yn rhyfedd ddigon, 
gall y rhain helpu i herio ein canfyddiadau 
modern am sut rydym ni’n rhyngweithio gyda’r 
amgylchedd naturiol ac am ein perthnasoedd 
cymdeithasol anghyfartal.” 

Dywedodd yr Athro Andrew Thompson, 
Cadeirydd Gweithredol yr AHRC: “Mae 
cynllun y Genhedlaeth Newydd o Feddylwyr 
yn ymwneud â helpu’r genhedlaeth nesaf o 
ymchwilwyr i ddod o hyd i gynulleidfaoedd 
newydd ac ehangach ar gyfer eu hymchwil, 
drwy roi llwyfan iddynt i rannu eu syniadau 
a chaniatáu lle iddynt i herio ein ffordd o 
feddwl.” ■
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Mae systemau ynni yn wynebu tri mater allweddol: argaeledd a diogelwch, fforddiadwyedd a derbyniad 
cyhoeddus, a’r effaith amgylcheddol.

Ar lefel fyd-eang, mae nifer o faterion wedi 
effeithio ar y galw am ynni, gan gynnwys: 
cynnydd mewn twf economaidd a phoblogaeth 
mewn gwledydd megis Brasil, India a Tsieina, 
gan arwain at fwy o alw am ynni, pryderon a 
newid yn yr hinsawdd, a disbyddu tanwyddau 
ffosil traddodiadol, sy’n gyrru ymchwil a 
buddsoddiad i ddulliau cynhyrchu ynni amgen.

Yn genedlaethol, caiff y materion eu cymhlethu 
gan ffactorau ychwanegol megis: seilwaith ynni 
sy’n heneiddio sy’n anaddas i’w hintegreiddio 
â ffynonellau ynni newydd, amgen, pryder y 
cyhoedd ynglŷn â diogelwch ac ystyriaethau 
amgylcheddol cynhyrchu ynni, fel ynni niwclear, 
a modelau busnes y mae angen iddynt fod 
o fudd i’r llywodraeth ac eto’n atyniadol i 
ddiwydiant preifat fuddsoddi ynddynt.

Dan arweiniad yr Athro Phil Jones a’r Athro 
Phil Bowen, sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil 
Systemau Ynni i geisio dod o hyd i atebion i’r 
heriau hyn. Ei weledigaeth yw sefydlu diwylliant 
ymchwil gwirioneddol ryngddisgyblaethol 
sy’n seiliedig ar systemau sy’n cwmpasu’r 
gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, gan 
ddefnyddio rhagoriaeth bresennol o ran 
ymchwil ar draws y Brifysgol. 

Er mwyn ymateb i’r heriau hyn, mae angen 
arloesedd sylweddol o ran systemau ynni. Ni 
all unrhyw enghraifft benodol o arloesedd 
ddigwydd yn annibynnol ar agweddau eraill ar 
y system ynni. Er enghraifft, os oes cynnydd 
ym maint y pŵer trydanol a gynhyrchir o 
ffynonellau adnewyddadwy a allai fod cryn 
bellter o’r lle y caiff yr ynni ei ddefnyddio yn 
y pen draw, mae’n rhaid dod o hyd i ffyrdd o 
gryfhau seilwaith y cyflenwad ynni a sicrhau 
ei fod yn gallu cludo’r ynni i’r lle y mae angen 
amdano.

Er mwyn amrywio’r ffyrdd rydym yn cynhyrchu 
ynni a symud i ffwrdd o’n dibyniaeth ar 
fewnforio tanwydd ffosil, mae angen i ni ddod 
o hyd i ffyrdd o gaffael pŵer o ffynonellau eraill 
mewn ffordd sy’n llai niweidiol i’r amgylchedd 
ac sy’n dderbyniol i gymunedau a gwledydd.

Ar yr un pryd, mae’n rhaid i ‘ymagwedd 
systemau cyfan’ archwilio’r galw am ynni a’i 
ddefnydd, yn ogystal â dulliau o’i gynhyrchu 
a’i gyflenwi. Mae cynllunio cynaliadwy yn yr 
amgylchedd adeiledig a ffyrdd gwell o fonitro 
a rheoli defnydd ynni o fewn adeiladau yn 
gydrannau allweddol o’n system ynni yn y 
dyfodol 

Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddodd y Cyngor 
Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol 
(EPSRC), gyllid ar gyfer 75 o Ganolfannau 
ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDTs) Mae’r 
Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn 
Systemau Ynni Tanwydd Datgarboneiddio 
Gwydn yn gydweithrediad rhwng prifysgolion 
Caerdydd, Nottingham (arweinydd) a Sheffield.  

Bydd y CDT yn cynnal ymchwil i’r rhaglenni ynni-
ddwys hyn dros yr wyth mlynedd nesaf. Bydd yn 
darparu hyfforddiant ac ysgoloriaethau EPSRC 
a ariennir yn llawn ar gyfer myfyrwyr PhD sydd 
am wneud gwaith ymchwil sy’n hollbwysig i 
ddarparu ynni sy’n llesol i’r amgylchedd ar gyfer 
y dyfodol. 

Bydd cangen y Brifysgol o’r CDT newydd, dan 
arweiniad Dr Richard Marsh, wedi’i lleoli yn 
y Ganolfan Ymchwil i Dyrbinau Nwy (GTRC). 
Cyfleuster helaeth ac oddi ar y safle yw’r 
Ganolfan hon sy’n ymgymryd ag ymchwil o’r 
radd flaenaf i systemau hylosgi carbon isel/
di-garbon a thanwyddau gwahanol. Bydd 
y CDT yn cydweithredu gydag arbenigedd 
rhyngddisgyblaethol y Sefydliad Ymchwil drwy 
ysgoloriaethau ymchwil dan oruchwyliaeth ar 
y cyd.  

Y Sefydliad Ymchwil 
Systemau Ynni  
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Mae ymchwilwyr yn y Ganolfan Ymchwil i 
Dyrbinau Nwy hefyd yn cydweithio â Siemens, 
Prifysgol Rhydychen, a’r Cyngor Cyfleusterau 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg fel rhan o brosiect 
Innovate UK, sy’n treialu arddangoswr system 
pŵer-i-bŵer adnewyddadwy integredig newydd 
sy’n defnyddio amonia fel ffordd o storio ynni 
canolig a gynhyrchir o bŵer gwynt.  Bydd yn 
profi’r dechnoleg cenhedlaeth nesaf gyda’r 
bwriad o greu systemau ynni integredig hyblyg 
sy’n cynhyrchu pŵer pan fo angen, gan storio 
ynni yn effeithlon ar ffurf amonia pan fo’r galw 
am drydan, neu bris y trydan, yn isel. 

Mae’r Sefydliad Ymchwil yn cynnwys chwe grŵp 
ymchwil o bob rhan o’r Brifysgol sy’n gysylltiedig 
â phrosiect FLEXIS (Systemau Ynni Integredig 
Hyblyg). Mae FLEXIS yn broses ymchwil 
gwerth £24m. Mae wedi’i hariannu’n rhannol 
gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy 
Lywodraeth Cymru a’i nod yw cyflawni system 
ynni gwydn, fforddiadwy a diogel ar draws 
Cymru, gyda’r potensial o’i chymhwyso ar draws 
y byd. Mae ymchwilwyr Caerdydd yn cydweithio 
ag arbenigwyr ynni blaenllaw ym mhrifysgolion 
Abertawe a De Cymru.

Mae’r prosiect Amgylchedd Adeiledig Carbon 
Isel (LCBE), a ariennir gan raglen £3m 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), 
yn dangos amrywiaeth o ddulliau carbon isel 
ar gyfer adeiladu adeiladau newydd ac ôl-
osod adeiladau presennol. Mae’r tŷ SOLCER 
cadarnhaol o ran ynni, a ddyluniwyd ac a 
adeiladwyd gan y Sefydliad Ymchwil Carbon 
Isel (LCRI), yn parhau yn destun ymchwiliad, 
gyda thechnolegau newydd yn cael eu profi. 
Cymhwyswyd amrywiaeth o ôl-osodiadau 
ynni i dai sy’n bodoli eisoes er mwyn lleihau 
eu galw am ynni ac ymgorffori systemau ynni 
adnewyddadwy a storio ynni Mae’r partneriaid 
yn cynnwys awdurdodau lleol Castell-nedd Port 
Talbot, Caerfyrddin ac Abertawe, Tai Wales & 
West, ac amrywiaeth o gwmnïau technoleg 
cadwyni cyflenwi. Mae’r gwaith wedi bod yn 
allweddol wrth ddatblygu’r prosiect Cartrefi a 
Gorsafoedd Pŵer, sy’n rhan o Fargen Ddinesig 
Bae Abertawe.

Cyhoeddodd yr Ysgoloriaethau Sgiliau’r 
Economi Wybodaeth (KESS 2) gyllid i gefnogi 
ysgoloriaethau PhD tair blynedd i ddatblygu 
strategaethau a thechnolegau awyru carbon 
isel optimaidd ar gyfer adeiladau domestig 

yn y Deyrnas Unedig. Mae’r cyllid hwn yn 
cynnig cyfle i gysylltu Nuaire (Polypipe PLC), y 
gwneuthurwr awyru sy’n arwain y byd, Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru a’r Sefydliad Ymchwil i 
gynnal ymchwil ar y cyd. Bydd y myfyriwr PhD 
yn cael ei oruchwylio ar y cyd gan Dr Hu Du a’r 
Athro Phil Jones, a Colin Biggs, Cyfarwyddwr 
Technegol Nuaire. 

Cryfder arall y Sefydliad Ymchwil yw’r gwaith 
cydweithredol a’r partneriaethau diwydiannol 
a pholisi, sy’n parhau i ddatblygu. Mae’r rhain 
i gyd yn helpu i lywio a chynghori strategaeth 
y Sefydliad Ymchwil. Mae Partneriaethau’n 
cynnwys y Grid Cenedlaethol, y Sefydliad 
Ymchwil Adeiladu (BRE) a Tata, gyda 
chydweithio cyfredol gyda chwmnïau sy’n 
canolbwyntio ar ynni gan gynnwys Uniper, 
Siemens a Rolls-Royce. ■
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