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Cyflwyniad i ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
 
Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA) yn un 
o saith ysgol yng Ngholeg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg, ac mae ganddi 57 
aelod o staff academaidd (haf 2020). Mae ein 
hethos o ‘greadigrwydd ar sail gadarn’ yn 
siapio ein hymchwil gydweithredol ac 
amrywiol, ac yn cefnogi deialog gyda 
chymunedau ymarfer. Mae gan yr Ysgol 
berthynas gref â Llywodraeth Cymru, wedi’i 
seilio ar enw da parhaus am ymchwil i 
gynaliadwyedd a phrosiectau sy’n cyflawni 
effaith.  
 
Ar hyn o bryd, mae ein hymchwil wedi’i 
threfnu yn chwe Grŵp Ymchwil ac 
Ysgolheictod, sy’n dod â staff a myfyrwyr 
ymchwil ôl-raddedig at ei gilydd, gan 
gydnabod y cyfraniad hanfodol maen nhw i 
gyd yn ei wneud i gynhyrchu gwybodaeth, 
ysgogi trafodaeth a chreu effaith. Mae’r 
grwpiau’n cynnal ac yn cefnogi diwylliant 
ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn 
mentora ac yn meithrin ymchwilwyr ar 
ddechrau eu gyrfa ac ymchwilwyr ôl-raddedig, 
yn trefnu digwyddiadau ymchwil, ac yn cynnal 
prosesau adolygu grantiau gan gyfoedion 
mewnol a cheisiadau ar y cyd. Ein grwpiau yw 
Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth; 
Deunyddiau, Ymarfer, Dylunio, a Gwneud; 
Ynni, Amgylcheddau a Phobl; Treftadaeth a 
Chadwraeth; Hanes a Theori; a Threfolaeth. 
 
 
 

 
Caiff ymchwil WSA ei throsi i sefydliadau 
allanol yn bennaf drwy ganolfannau ymchwil 
cydweithredol, cwmnïau   ymgynghori, a 
sefydliad ymchwil allweddol y Brifysgol: Uned 
Ymchwil Dylunio Cymru (DRUw) sy’n 
ymgymryd â phrosiectau dylunio pensaernïol 
sy’n mynd i’r afael â phynciau allweddol 
mewn dylunio pensaernïol cyfoes, gan 
gynnwys dylunio, tirlunio a chreu lleoedd 
carbon isel; Ymarfer, Ymchwil a Chynnydd yn 
Nylunio a Phensaernïaeth De Asia (PRASADA) 
sy’n canolbwyntio ar draddodiadau 
hanesyddol o Isgyfandir India; Canolfan ar 
gyfer Dylunio’n Gynaliadwy yn yr Amgylchedd 
Adeiledig (SuDoBE) sy’n arbenigo mewn 
ymchwil yn ymwneud â chynaliadwyedd, pobl 
a’r amgylchedd adeiledig. Rydym hefyd yn 
buddsoddi yn Sefydliad Ymchwil Systemau 
Ynni Prifysgol Caerdydd, olynydd i’n Sefydliad 
Ymchwil Carbon Isel ac arweinydd ym maes 
ymchwil ynni a charbon isel yn yr amgylchedd 
adeiledig.  
 
Mae’r adroddiad ymchwil blynyddol hwn yn 
samplu prosiectau ymchwil hirdymor sy’n cael 
eu cynnal yn 2021 yn WSA. Mae rhai’n mynd 
rhagddynt, mae rhai wedi dod i ben eleni, ac 
mae eraill wedi’u lansio’n ddiweddar. Er nad 
yw’r adroddiad blynyddol yn gynhwysfawr nac 
yn hollgynhwysol, mae’n darparu trosolwg o’r 
ymchwil hynod amrywiol sy’n digwydd yn 
WSA, sy’n amrywio ar draws maes eang o 
arbenigedd, daearyddiaeth, a mathau o 
brosiectau.  
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Grwpiau Ymchwil ac Ysgolheictod 
 
Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth 
Gwella dylunio pensaernïol trwy ddefnyddio 
dulliau cyfrifiadurol arloesol. 
Mae'r grŵp hwn yn ymchwilio i ddulliau 
cyfrifiadurol arloesol i'w defnyddio yn y 
diwydiannau creadigol a dylunio. Yn benodol, 
rydym yn edrych ar ganfod ffurf gan 
ddefnyddio dulliau paramedrig a 
chynhyrchiol, paratoi gwybodaeth ddigidol ar 
gyfer dadansoddiad trylwyr pellach ac 
integreiddio rhesymeg saernïo digidol i mewn 
i gamau cynnar y broses ddylunio. 
 
Arweinydd y grŵp: Wassim Jabi 
 
Deunyddiau, Ymarfer, Dylunio, a Gwneud 
Mae aelodau grŵp ymchwil Deunyddiau, 
Ymarfer, Dylunio, a Gwneud (DPMM) yn 
ymgymryd ag ymchwil draddodiadol, seiliedig 
ar ymarfer ac a arweinir gan ymarfer, gan 
ganolbwyntio ar y cyd ar ddylunio, ymarfer, 
deunyddiau a gwneud. 
 
Nod aelodau'r grŵp yw deall diwylliannau 
deunydd a gwneud, dylanwadu ar brosesau a 
chynhyrchion mewn diwydiant ac ymarfer, ac 
archwilio'r croestoriad o feysydd academaidd 
a phroffesiynol. Mae'r grŵp yn cefnogi 
ymchwil wreiddiol a thrylwyr drwy gydweithio 
a rhannu gwybodaeth, ac yn cysylltu ymchwil 
o fewn yr ysgol â gweithgareddau perthnasol 
y tu allan. 
 
Mae meysydd ymchwil yn cynnwys: cynnal 
prosiectau ymchwil ar sail dylunio; myfyrio (a 
gwerthuso) prosiectau adeiledig; ymchwil sy’n 
canolbwyntio ar berfformiad a nodweddion 
deunyddiau; datblygu a gwerthuso technegau 
adeiladu; ymchwil sy’n canolbwyntio ar greu 
neu brototeipio; ymchwil ar sail ymarfer. 
 
Arweinwyr Grŵp: Ed Green, Steve Coombs 
 
Ynni, yr Amgylchedd a Phobl  
Mae’r grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod Ynni, yr 
Amgylchedd a Phobl yn ceisio gwella 
cynaliadwyedd ac ansawdd bywyd pobl drwy 
wella’r amgylchedd adeiledig ar draws pob 
graddfa, o gydrannau i adeiladau, 

cymdogaethau i ranbarthau, ac ar lefel 
genedlaethol. Mae’r ymchwil yn darparu 
tystiolaeth o ddylunio a chynllunio hyd at 
weithredu a gwerthuso perfformiad a 
dymchwel i sbarduno gwelliannau hirdymor. 
 
Arweinydd y grŵp: Jo Patterson 
 
 
Hanes a Theori 
Canolbwynt ymchwil dyniaethau yn Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru. 
 
Gyda hanes a theori bensaernïol yn fan 
cychwyn, mae ein gwaith yn cynnwys 
astudiaethau diwylliannol a gweledol, hanes 
trefol, estheteg, ieithyddiaeth wybyddol, a 
theori gymdeithasol a gwleidyddol. Cryfder y 
grŵp yw ei ymchwil ysgolheigaidd, ei 
arbenigedd eang, ei bersbectif beirniadol a'i 
ffocws trefol. Mae ein prif bynciau ymchwil yn 
cynnwys: hanes Chicago; defnyddio 
delweddau gweledol mewn datblygiad trefol; 
ysblander trefol; y symbolaidd; contractio; 
grym pensaernïol; perthynas ffurf ofodol a 
ffurf gymdeithasol. 
Rydym i gyd yn ymwneud â rhwydweithiau 
rhyngwladol ac yn cyfrannu at gynnal ein 
maes trwy adolygu papurau i gyfnodolion a 
llawysgrifau i gyhoeddwyr. 
 
Arweinydd y grŵp: Tahl Kaminer 
 
 
Treftadaeth a Chadwraeth 
Gan geisio creu pontydd rhwng yr heriau 
athronyddol a thechnegol beirniadol sy’n 
gysylltiedig â chadwraeth adeiladau gyfoes, 
mae ein grŵp yn mynd i’r afael â rôl 
treftadaeth ddiwylliannol yn y dyfodol fel 
adnodd diwylliannol cynhwysol sy’n gyrru 
datblygu cynaliadwy trwy egwyddor “gwneud 
dim niwed”. 
 
Ein prif feysydd arbenigedd yw: cadwraeth 
adeiladau gynaliadwy;  
pensaernïaeth gynhenid; prisio treftadaeth a 
dogfennaeth ddigidol; adfywio trefol ar sail 
treftadaeth; rheoli dylunio treftadaeth ac 
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ymgysylltu â'r cyhoedd; defnydd o ynni mewn 
adeiladau hanesyddol; trosglwyddiadau ynni 
mewn adeiladau treftadaeth. 
 
Mae'r grŵp ymchwil Treftadaeth a 
Chadwraeth yn adeiladu ar sail arbenigedd 
sefydledig ei aelodau mewn ymarfer, ymchwil 
ac eiriolaeth yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys 
cadwraeth bensaernïol arbenigol mewn theori 
ac ymarfer, monitro a mesur ynni a chyflwr, 
dogfennaeth ddigidol a realiti estynedig wedi'i 
danategu gan hanes a theori bensaernïol, 
adfywio trefol dan arweiniad treftadaeth, a 
thrawsnewidiad ynni mewn cyd-destunau 
treftadaeth. Mae’r canfyddiadau ymchwil yn 
ymestyn ei gylch gwaith i mewn i bolisi ac 
arfer, yn genedlaethol a rhyngwladol, mewn 
maes sydd wedi'i alinio'n agos â Nod Datblygu 
Cynaliadwy 11. 
 
Arweinwyr grŵp: Oriel Prizeman, Magda 
Sibley 

Trefolaeth 
Mae'r Grŵp Trefolaeth yn cynnal ymchwil 
flaengar a chydweithredol ar ddamcaniaethau 
ac arferion ar gyfer trawsnewid dinasoedd 
 
Mae'r Grŵp Trefolaeth yn grŵp cymharol 
ifanc a deinamig yn Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru sy'n dwyn ynghyd academyddion, 
ymchwilwyr a myfyrwyr doethurol amrywiol i 
rannu ein gwaith, cyfnewid syniadau 
gwahanol a chydweithio ar ymchwil sy'n 
symud y maes i gyfeiriadau newydd a 
chyffrous. 
 
Mae'r grŵp, yn bennaf, yn fforwm ar gyfer 
cyfnewid deallusol a phrosiectau 
cydweithredol ar wahanol agweddau ar 
drefolaeth fel maes dylunio 
rhyngddisgyblaethol, beirniadol ac 
ymgysylltiedig. 
 
Arweinydd y grŵp: Aseem Inam 
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WSA LEAD: Federico Wulff Barreiro 
GYDA: Melina Guirnaldos (Co-I), Lui Tam (RA)  
CYLLID: The Council of the Alhambra (Spain), World Monuments Fund (WMF), Europa Nostra-
European Commission 
 
Gwaith Adnewyddu Betws Palas El Partal, Mosg Palatin o’r 14eg Ganrif, yn yr 
Alhambra rhwng 2013-2017 
Deilliannau ymchwil i’r gwaith adnewyddu diweddaraf i Fetws Palas El Partal 
(2013-2017), Alhambra (Sbaen). Grand Prix Europa Nostra 2019. Technegau 
gwaith saer arloesol Nasrid ac ailddyddio adeiladau.  
 
Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddeilliannau arloesol y gwaith adnewyddu diweddaraf i Fetws Palas El 
Partal (2013-2017), a ysgrifennwyd gan Federico Wulff. Mae Betws Palas El Partal yn fosg palatin unigryw o’r 
bedwaredd ganrif ar ddeg at ddefnydd swltaniaid llinach Nasrid Teyrnas ganoloesol Granada (Sbaen) yn unig ac 
mae’n rhan o gyfadeiladau treftadaeth yr Alhambra. Ers 1984, mae’r Alhambra yn Safle Treftadaeth y Byd 
UNESCO, yn allweddol i ddeall hanes y prosesau syncretig rhyngddiwylliannol ym mhensaernïaeth ganoloesol 
Gorllewin Ewrop.  
 
Dyfarnwyd gwobr Europa Nostra Grand Prix i’r gwaith adnewyddu hwn a’r deilliannau ymchwil. Dyma’r wobr 
dreftadaeth fwyaf ei bri yn Ewrop, a hyrwyddir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae wedi datgelu arysgrifau 
gwreiddiol, elfennau addurnol newydd ac atebion adeiladu nad oedd yn hysbys hyd yma o’r cyfnod Nasrid. Drwy 
eu dehongli, bu modd dod i ddealltwriaeth ddyfnach o dechnegau gwaith saer Nasrid fel rhai mwy soffistigedig 
a gwahanol i’r technegau Cristnogol-mudéjar cyfatebol. Roedd profion coed-ddyddio o’r fframwaith coed 
addurnedig gwreiddiol dros y prif fetws yn dyddio ei elfennau coed yn gyson yn rhai a dorrwyd yn ystod 
hydref/gaeaf 1332-1333. Byddai hyn yn profi bod y Betws wedi’i gynllunio a’r gwaith adeiladu wedi’i ddechrau 
ar ddyddiad cynharach na’r priodoliad sydd wedi’i dderbyn yn gyffredinol i Yusuf I (1333-1355) mewn ymchwil a 
gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r dyddio newydd hwn i’r adeilad wedi’i ailddiffinio yn ystod teyrnasiad y swltan 
cynharach Ismai’l I (1314-1325), a oedd eisoes wedi gwneud nifer o ymyriadau ym Mhalas El Partal. Mae’r ffaith 
bod y ddau ddarn o waith adnewyddu hanesyddol diwethaf, gwaith dwyreiniol-eclectig 1846 a gwaith 
rhesymegol-gwyddonol 1930 yn haws eu darllen, ynghyd â chanfyddiadau ymchwil gwaith adnewyddu 2013-
2017, wedi golygu bod modd dehongli Betws Palas El Partal yn gasgliad o ddulliau cadwraeth treftadaeth Sbaen 
dros y 180 mlynedd diwethaf. 
 

Federico Wulff, ‘The Restoration of the Oratory of the Partal Palace in the Alhambra of Granada, Grand Prix Europa 
Nostra 2019’, Built Heritage 6: 3 (Springer Nature, 2021)  
Federico Wulff, ‘The Restoration of the Oratory of the The Partal Palace and the House of Astasio de Bracamonte in 
the Alhambra of Granada, Spain’ (Cardiff University. REF by-design output, 2021).  
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WSA LEAD: Magda Sibley 
GYDA: Galila Elkadi (PI), Co-Is: Doaa Abouaelmagd and Gehan Selim 
CYLLID: AHRC, Newton/Mosharafa 
 
BECAMI Amserlenni Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque  
Mae Amserlenni Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque yn ymgysylltu disgyblion 
ysgol a myfyrwyr prifysgol yn greadigol â deuddeg amgueddfa anghofiedig a 
chuddiedig er mwyn cyd-gynhyrchu amserlenni corfforol a rhithiol ar gyfer 
gwelededd, hygyrchedd a chysylltedd. 
 
Mae’r cysyniad o dreftadaeth yn yr Aifft wedi’i ymestyn yn y nawdegau i gynnwys arteffactau a 
safleoedd o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif.  Mae hyn yn cyd-fynd â’r cyfnod a gaiff ei 
alw’n ‘Belle Epoque’, pan ailddarganfu’r Aifft ei gwreiddiau Canoldirol, ac ymddangosodd dinasoedd 
cosmopolitaidd a’u hamrywiaeth ethnig, pensaernïaeth luosog ac eclectig, a’r Celfyddydau llewyrchus. 
Roedd tirwedd ddiwylliannol yr Aifft wedi cyrraedd ei chyfnod dadeni euraidd, a chyflwynwyd 
amgueddfeydd fel teclynnau addysgol cryf ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn anffodus, mae'r 
amgueddfeydd hyn wedi'u cuddio heddiw, ac nid yw'r mwyafrif o Eifftwyr yn ymwybodol ohonynt. 
Mae’r prosiect 'Belle Epoque Cairo Museum Itineraries' (BECAMI) yn datblygu strategaethau arloesol ar 
gyfer ymgysylltu â myfyrwyr prifysgol a phlant ysgol drwy brosesau o gyd-gynhyrchu gemau, rhaglenni 
corfforol a rhithwir, ac ymyriadau pensaernïol a threfol arloesol.  Mae’r prosiect yn dangos sut gall 
proses o ail-gydfeddiannu’r amgueddfeydd hyn mewn modd emosiynol gan y genhedlaeth newydd o 
Eifftwyr arwain at brosesau hunangynhaliol o ymgysylltiadau arloesol.  Mae hefyd yn amlygu sut gall 
amgueddfeydd Belle Époque Cairo chwarae rôl ysgogol wrth gysylltu’r genhedlaeth newydd o Eifftwyr 
gyda chof casgliadol eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau sy’n ymwneud â hunaniaethau, gwerthoedd a 
hanesion amrywiol.  
 
Arweiniodd y prosiect at gynnwys hanes Belle Époque yr oes hon yng nghwricwla ysgolion a 
phrifysgolion, gan gynhyrchu deinameg newydd o fentrau arloesedd ac ymchwil dan arweiniad 
myfyrwyr.  
 
Cafodd y prosiect Wobr Arfer Gorau gan Gyngor Rhyngwladol yr Amgueddfeydd yn yr Aifft ym mis Mai 
2017. Fe’i cydnabuwyd hefyd gan AHRC fel prosiect rhagorol, sy’n ateb y Nod Datblygu Cynaliadwy ar 
gyfer Addysg o Safon.   Gweler http://becami.com/ i gael rhagor o wybodaeth.  
 
 

Elkadi Galila and Sibley Magda, ‘Hidden 
and Unknown: Twelve “Belle Epoque” Cairo 
Museums Rediscovered Through Students’ 
Engagement’, the proceedings of the 
4th Biennale of Architectural and Urban 
Restoration BRAU4. Itinerant Congress Hidden 
Cultural Heritage: Underwater, Underground 
and Within Buildings. CICOP Italia ONLUS 
(2018), pp. 445-54. 
becami.com 
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WSA LEAD: Juliet Davis 
CYLLID: Gorsvenor Estate Management 
 
Gofal a’r Ddinas Moeseg Trefoli 
Nod y prosiect hwn yw ystyried rôl Dylunio Trefol wrth ddarparu gofal, ac yn y 
pen draw y potensial i greu dinasoedd gofalgar. 
 
Mae Gofal a’r Ddinas yn ystyried rôl Dylunio Trefol yn y ffordd mae dinasoedd yn trefnu, yn lleoli ac yn darparu 
gofal. Mae’n deillio o’r sail bod Dylunio Trefol, wrth i boblogaethau heneiddio a gwladwriaethau lles ym 
Mhrydain a’r tu hwnt gael anhawster yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion a bregusrwydd, yn dod yn faes 
ffocws cynyddol bwysig ar gyfer gofal. Ar draws ei wyth pennod, mae’r llyfr yn dadlau bod llawer o agweddau 
ar Ddylunio Trefol yn arwyddocaol, o ran ffurf a chynllun gofodau trefol a sut mae hynny’n newid dros amser. 
Gellid ystyried bod hygyrchedd, awyrgylch, parhad a  phenagoredrwydd, er enghraifft, oll yn berthnasol i 
arferion a chysylltiadau gofal yn gyffredinol. Serch hynny, gan ddefnyddio moeseg gofal ffeministaidd, mae’r 
llyfr yn dadlau bod gofal trwy Ddylunio Trefol yn dibynnu’n hanfodol ar addasu i anghenion gofal – mae’n 
cynnwys adnabod sefyllfaoedd penodol ac amgylchiadau angen, bregusrwydd neu brofiad yn wyneb gofynion 
cyffredinol adeiladwaith trefol. Ni chaiff gofal ei roi yn ddiamheuol, ond mae’n berthynol, gan awgrymu bod 
cydnabyddiaeth o rôl y defnyddiwr, neu gymunedau, wrth ddylunio, ynghyd ag ymwybyddiaeth o sut gallai 
dylunio helpu i ffurfweddu cymunedau gofalgar. Yn olaf, mae gofal yn edrych tua’r dyfodol, gan awgrymu 
pwyslais ar botensial dinasyddion trefol amrywiol i ffynnu, a sut mae dylunio’n rhagweld ac yn siapio bywydau 
tua’r dyfodol, gan gynnwys llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Ar draws ei benodau thematig, a gan ddefnyddio 
ymchwil o 12 astudiaeth achos ryngwladol, mae’r llyfr yn dangos sut gellir datblygu’r agweddau hyn ar ofal 
drwy Ddylunio Trefol. Mae’n cynnig ffordd newydd o fframio moeseg gofal o ran dylunio trefol a damcaniaeth 
o ddinasoedd gofalgar. 
 

Juliet Davis, Care and the City: Ethics of Urbanism (Bristol: Bristol University Press, 2022 forthcoming) 
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WSA LEAD: Julie Gwilliam 
GYDA: Sarah O’Dwyer 
 
Rôl Ganolog Cynsail Pensaernïol mewn Dylunio Pensaernïol Cynaliadwy  
Hyrwyddo esblygiad critigol drwy integreiddio iaith cynaliadwyedd ac ansawdd 
dylunio. 
Ystyrir mai cael cydnabyddiaeth cyfoedion am ragoriaeth o ran dylunio pensaernïol yw'r llwyddiant mwyaf i 
unrhyw Bensaer. Yn wir, wrth wraidd deilliannau dysgu unrhyw addysg bensaernïol mae cysyniad newydd o beth 
yw rhagoriaeth Bensaernïol, ac yn nodedig, mae hyn yn cynnwys gwybod sut i siarad am y peth. Felly, cyfleu'r 
sgil broffesiynol o ddeall a gwybod am iaith dylunio pensaernïol. Ochr yn ochr â hyn mae'r angen cydnabyddedig 
i'r amgylchedd adeiledig eang ac adeiladau'n benodol i ymateb i ofynion amgylcheddol, economaidd a 
chymdeithasol cynaliadwyedd. Mae hyn wedi achosi newid mewn ymarferion dylunio, lle mae adeiladau 
cynaliadwy'n cael eu hystyried yn deilwng ac yn bragmatig, ond efallai ychydig yn ddi-enaid, tra bod 
pensaernïaeth ragorol yn rhywbeth arall.  

Nod y gwaith hwn yw ymgysylltu ag ymchwil drawsnewidiol i hyrwyddo newid i batrymau dylunio pensaernïol 
fel bod modd uno bydoedd gwahanol rhagoriaeth dylunio pensaernïol a pherfformiad cynaliadwy er mwyn 
llywio iaith fwy cyflawn, critigol a chadarn ar gyfer cynsail pensaernïol, gydag effeithiau pellgyrhaeddol. Yn ystod 
y gwaith hwn byddaf yn ceisio annog ymgysylltiad â'r broses dylunio pensaernïol a rhyngddisgyblaethol, mewn 
ffordd ystyrlon a hygyrch, er mwyn ei thrawsnewid i fod yn werthusiad mwy cyflawn o ansawdd dylunio, 
cynaliadwyedd a pherfformiad na'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd. 

 

Gwilliam JA & O’Dwyer, S (2018). Architectural Design and / or Sustainable Building: A Question of Language?”. 
The Fifth International Conference S.Arch, Venice,  22 – 24th May 2018. 
Gwilliam JA & O’Dwyer, S (2018). Delivering Sustainable Design Excellence: The potential role of architectural 
precedent. Submitted to PLEA 2018, Smart & Healthy within the 2 degree limit, Hong Kong, 10-12 December 
2018 
Gwilliam, J. and O'Dwyer, S. 2020. Delivering sustainable design excellence: the potential role of holistic building 
performance evaluation. Architectural Science Review (10.1080/00038628.2020.1825319) 
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WSA LEAD: Marianna Marchesi 
GYDA: Chris Tweed 
CYLLID: European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme  
 
CircuBED: Cymhwyso’r Economi Gylchol i Gynllun Tai Cymdeithasol 
Roedd y prosiect yn archwilio sut gall cymunedau tai cymdeithasol gyfrannu at 
economi gylchol mewn dinasoedd trwy arloesedd cymdeithasol, a sut gallan 
nhw gael eu hymgysylltu a’u grymuso ganddo 
 
Roedd y prosiect hwn yn archwilio sut gall cymunedau tai cymdeithasol gyfrannu at y trosglwyddiad at economi 
gylchol mewn dinasoedd, a sut gallan nhw gael eu hymgysylltu a’u grymuso wrth ddychmygu sefyllfaoedd posib 
ar gyfer cymuned gylchol. 
Mae effeithlonrwydd adnoddau mewn dinasoedd yn gysylltiedig ag ymddygiad pobl, ond tan nawr, nid yw’r 
economi gylchol wedi rhoi llawer o sylw i arferion cymdeithasol a newid ymddygiad. Ar yr ochr arall, mae newid 
ymddygiad ar gyfer byw’n gynaliadwy yn dangos anogaeth effeithiol drwy fentrau arloesedd cymdeithasol sy’n 
cynnwys cymunedau a grwpiau perthnasol mewn arfer cymdeithasol amgen. 
Felly, roedd yr astudiaeth hon yn cyfeirio at ddeall y ffenomen o arloesedd cymdeithasol ar effeithlonrwydd 
adnoddau a chylcholdeb mewn dinasoedd er mwyn ddiffinio cyfraniad posib cymunedau tai cymdeithasol. Drwy 
ddadansoddi astudiaethau achos, darparodd y prosiect drosolwg o fentrau arloesedd cymdeithasol cyfoes a 
oedd ar waith gan gymunedau trefol a grwpiau perthnasol ymhlith dinasyddion oedd yn ceisio hyrwyddo arferion 
defnyddio a chynhyrchu amgen. Cafodd y gronfa ddata a ddatblygwyd ei chategoreiddio o wybodaeth 
ddamcaniaethol a dadansoddiad empirig, gan helpu i nodi saith math o arloesedd cymdeithasol ar gyfer 
cylcholdeb adnoddau. Yn seiliedig ar y deipoleg hon, roedd yr astudiaeth yn diffinio cyfleoedd posib ar gyfer 
cymunedau tai cymdeithasol, ynghyd â manteision a heriau. Nododd y canfyddiadau hefyd rôl ategol y gall 
arloesedd cymdeithasol ei chwarae wrth gyflwyno economi gylchol mewn dinasoedd. Felly, roedd y prosiect 
hwn yn awgrymu cyflwyno cysyniadau arloesedd cymdeithasol newydd i’r dull economi gylchol presennol er 
mwyn cefnogi datblygu cyfleoedd. 
Yn seiliedig ar y canlyniadau hyn, mae’r astudiaeth yn archwilio gallu arferion chwareus i ymgysylltu â 
chymunedau preswyl, hyrwyddo gwybodaeth o’r gwaelod i fyny, a chefnogi cyd-ddarganfod o ran sut i gyfrannu 
at economi gylchol. Bydd cysyniad dylunio gêm i’w chymhwyso o ddifrif i arloesedd cymdeithasol ar gyfer 
economi gylchol hefyd yn cael ei hamlinellu. Yn olaf, bydd argymhellion cychwynnol o ran strategaethau a 
mesurau cymorth i’w cyflwyno i waith llunio polisi er mwyn hwyluso mentrau arloesedd cymdeithasol newydd 
yn y maes yn cael eu ffurfio. 
 

Marchesi, M. & Tweed, C. (2021). Social innovation for a circular economy in social housing. Journal of Sustainable 
Cities and Society. (accepted for publication) 
Marchesi, M., Tweed, C. and Gerber, D. “Applying circular economy principles to urban housing”, IOP Publishing: 
Conference Series, vol. 588, pp. 1.15-1.19, 10.1088/1755-1315/588/5/052065 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orca.cf.ac.uk/136445
http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/588/5/052065
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WSA LEAD: Wes Aelbrecht 
CYLLID: AHRC, Fulbright  
 
Creu’r Dychymyg Trefol: Ffotograffiaeth, Dirywiad a Dadeni 
Mae’r llyfr hwn yn trafod creu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch 
o ailddatblygu trefol: adnewyddu trefol (1940au-1960au) a dadeni trefol 
(1970au-1990au) yn Chicago a Detroit.  
 
Mae’n trafod adeiladu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch o ailddatblygu trefol: adnewyddu trefol 
(1940au-1960au) a dadeni trefol (1970au-1990au) yn Chicago a Detroit. Mae’n defnyddio amrywiaeth eang o 
ddelweddau at y diben hwn: ffotograffau, ffilmiau, mapiau, graffiau a murluniau. Mae’n ystyried sut cafodd y 
delweddau hyn eu defnyddio gyntaf ar gyfer ymchwil, addysg a hyrwyddo. Roedd hyn i fod i arbed y ddinas rhag 
darfodiad; ac yn hwyrach ar gyfer actifiaeth gymdeithasol a gwleidyddol er mwyn cael cefnogaeth ar gyfer cadw 
a chynnal tirnodau a chymunedau. Er mwyn astudio sut mae “dychmygau trefol” yn llywio ailadeiladu’r ddinas, 
mewn geiriau eraill, sut mae delweddau’n llunio meddyliau, gweithredoedd a rhyngweithiadau a allai 
gyfiawnhau un modd o adeiladu dinasoedd dros un arall, rwy’n canolbwyntio’n bennaf ar y cysylltiadau gweledol 
a materol rhwng delweddau, y ddinas a’i dinasyddion.  
 
Yn ystod y cyfnod o adnewyddu trefol (1940au-1960au), rwy’n archwilio sut gwnaeth Cynghorau Dinasyddion 
yn Detroit a Chicago ddefnyddio delweddau o ddadfeilion fel “cyhoeddusrwydd diwygio” er mwyn codi 
ymwybyddiaeth sefydliadau preifat, sefydliadau cyhoeddus ac unigolion i gefnogi a helpu i drefnu clirio a 
gwerthu lleiniau mawr o dir i ddatblygwyr preifat. I’r gwrthwyneb, yn ystod y cyfnod o ddadeni trefol (1970au-
1990au), rwy’n olrhain sut gwnaeth partneriaethau cyhoeddus-preifat gynhyrchu delweddau o adeiladau 
eiconig, nenlinellau a gwyliau amlddiwylliannol i baratoi’r ffordd ar gyfer ymdrechion i adfywio canol y 
dinasoedd. Ond hyd yn oed wrth i ymgyrchoedd dros hybu dadeni canol trefi geisio creu cymuned o gredwyr (a 
defnyddwyr yn y pendraw), daeth delweddau o ddirywiad i’r fei eto, a ddyrannwyd gan unigolion a grwpiau a 
greodd ddychymyg pwerus i’r gwrthwyneb er mwyn sbarduno gwrthwynebiad poblogaidd i ddinistrio adeiladau, 
cymdogaethau a chymunedau.  
 
 

Aelbrecht, W. 2021. “Detroit in Memoriam: The Spectre of Demolished by Neglect, Urban Imaginaries and 
Performative Photo-Installations”. Cultural Geographies [under review].  
Aelbrecht, W. 2016. “Seeing is believing: the social life of urban decay and rebirth”. In: Campkin, B. and Duijzings, 
G. eds. Engaged Urbanism: Cities and Methodologies. I.B. Tauris & Co. Ltd., pp. 155-162. 
Aelbrecht, W. 2015. “Decline and renaissance”. Journal of Urban History 41(2), pp. 307-325.  
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WSA LEAD: Laura Bowie 
CYLLID: Edinburgh University Principal’s Career Development Scholarship 
 
Profiad Trefol Dadleuol Gorllewin Berlin ar ôl y Rhyfel 
Prosiect yn archwilio’r berthynas symbiotig rhwng trigolion y ddinas, newid 
trefol, a hunaniaeth yng Ngorllewin Berlin ar ôl y rhyfel. 
 
Mae’r ymchwil hon yn archwilio’r berthynas rhwng newidiadau yn yr amgylchedd trefol a phrotest 
wleidyddol. Yn benodol, profiad myfyrwyr ar ôl y rhyfel a oedd yn rhan o ymgyrchoedd protest 1968 
yng Ngorllewin Berlin, a sut roedd eu dealltwriaeth o’r byd wedi’i gyfryngu drwy a gan yr 
amgylchedd adeiledig. Dechreuwyd ystyried penderfyniadau cynllunio trefol  fel canlyniadau 
dirnadwy drygau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol ehangach, a daethon nhw’n rhan o 
ddadleuon hanfodol am beth roedd cymdeithas yn ei gynrychioli. Mae llawer o ymchwil wedi’i 
chyhoeddi ar ymgyrch ’68 ac ar hanes trefol Berlin, ac mae’r ymchwil hon yn ymestyn ac yn adeiladu 
ar y dadansoddiad hwn i ystyried profiadau byw dinasyddion, ac yn archwilio’r berthynas symbiotig 
rhwng protestiwr a gofod dinesig. Gan ystyried y rhyngweithio lleol rhwng dinasyddion ac ystod o 
hunaniaethau dinesig dadleuol, wedi’i osod mewn rhwydweithiau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-
eang, datblygir dealltwriaeth fwy cymhleth o’r trefol pan gaiff gwrthrychau pensaernïol eu deall ar y 
cyd â llif pobl, syniadau, a gweithredoedd.  
 
Gan ddefnyddio allbynnau diwylliannol fel ffilmiau, nofelau, celf, a chyhoeddiadau gan fyfyrwyr, 
cylchgronau, papurau newydd a chyfweliadau, mae’r ymchwil hon yn ymchwilio i brofiad y ddinas a 
ymgorfforir a’r ddinas fel asiant yn datblygu ac ysgogi gweithredu gwleidyddol. Defnyddir felly 
brofiad byw fel ffordd o bontio’r gwrthrychol a’r goddrychol.  Mae ystyried sut gwnaeth dinasyddion 
briodoli newid trefol, a deall eu lle mewn cymdeithas a’r cyd-destun trawswladol drwy eu 
rhyngweithiadau gyda’r amgylchedd adeiledig uniongyrchol, yn datblygu dealltwriaeth well o sut 
caiff newid mewn dinasoedd ei gyfeirio a’i negodi. 

 
Bowie, Laura, ‘Berlin Not for Sale: The Film Lens as a Tool of Urban Exploration in 1960s Berlin’, Journal of Urban 
History, 2020, https://doi.org/10.1177/0096144220953419  
Bowie, Laura, ‘Protest and Marginalised Urban Space: 1968 in West Berlin’, Studies in the History and Theory of 
Architecture, 4, 2016, pp. 225-240.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1177/0096144220953419
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WSA LEAD: Marie Davidová 
 
Haenau Bio-Hinsoddol Cyd-Berfformiadol yr Amgylchedd Adeiledig:  
Achosion Cyd-destun Ehangach yr Ymagwedd Systemig tuag at Berfformiad 
Pensaernïol 
Mae’r llyfr hwn yn trafod llwybrau posib at drawsnewid tuag at sefyllfa Ôl-
Anthroposen lle mae pobl yn cyd-fyw â bodau eraill sy’n fyw ac nad ydynt yn 
fyw. 
 
Mae’r llyfr hwn yn trafod llwybrau posib at drawsnewid tuag at sefyllfa Ôl-Anthroposen lle mae pobl yn cyd-
fyw â bodau eraill sy’n fyw ac nad ydynt yn fyw. Gwelir hyn mewn sawl achos o ymchwil drwy ddylunio uwch-
wrthrychol, eu methodolegau systemig, a chyfeiriadau hanesyddol o ddiwylliant llafar. Haen wrth haen, 
mae’n datgelu posibiliadau o’r fath mewn amgylchedd adeiledig a’u perthynas gyda thechnoleg a’r gofod 
digidol. Mae’r cysylltiadau a’r gweithredoedd hyn yn mynd i’r afael â chyfiawnder amgylcheddol a 
chymdeithasol yr oes sydd i ddod. 
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WSA LEAD: Clarice Bleil de Souza 
GYDA: Valerio Cutini & Camilla Pezzica - DESTEC University of Pisa - Italy 
CYLLID: ERASMUS Intra-European Agreement / PhD Project 
 
Penderfyniadau wrth Reoli Argyfyngau ac Adfer ar ôl Trychineb  
 Mae’r prosiect hwn yn archwilio sut gall penderfyniadau mewn prosesau 
dylunio adferol ar ôl trychinebau gael eu llywio a’u seilio ar dystiolaeth yn well, 
gan ddefnyddio gwahanol lifoedd gwaith cyfrifiadol a dulliau cymysg.  
 
Dyma bartneriaeth ymchwil rhwng DESTEC a WSA sy’n cynnwys cyd-oruchwyliaeth PhD, addysgu MSc 
(cyfnewidfeydd ERASMUS ar gyfer staff a myfyrwyr), trefnu sesiynau thematig mewn cynadleddau rhyngwladol, 
cyhoeddiadau ymchwil ar y cyd, a cheisiadau grant ymchwil ar y cyd.   
 
Mae ein themâu ymchwil yn cynnwys: 

1) Darpariaeth tai cynaliadwy mewn dinasoedd sydd wedi’u taro gan drychinebau  
- Dulliau a thechnegau ar gyfer cynllunio trefol addasol cyflym a gwneud penderfyniadau dylunio mewn 

sefyllfaoedd argyfwng. 
- Integreiddio prosesau mapio cydweithredol o’r gwaelod i fyny mewn llifoedd gwaith dadansoddi trefol 

o’r brig i lawr. 
- Modelu ac efelychu aml-barth (e.e. dadansoddiadau pontio, goleuo’n naturiol, a chystrawen gofod). 
- Modelu prosesau digidol a rheoli gwybodaeth, gan bontio efelychiad i arfer mewn cydweithrediad â 

rhanddeiliaid o bosib. 
- Archwilio nodweddion ffurfiol aneddiadau anffurfiol a hygyrchedd gwasanaethau ar gyfer adeiladu tai 

digonol mewn cymunedau difreintiedig. 
 

2) Dylunio seilwaith trefol a gofodau cyhoeddus diogel a gwydn 
- Nodi gyrwyr, rhwystrau a manteision adeiladu seilwaith trefol gwydn ar gyfer dinasoedd a 

chymdeithasau cynaliadwy (NDC 11) 
- Archwilio dynameg systemau gwneud penderfyniadau a rheoli gwybodaeth ar gyfer llywio dewisiadau 

adfywio trefol adferol. 
- Datblygu cyfarwyddebau sy’n ymateb i hinsawdd a diwylliant wrth ddylunio ac adeiladu gofodau 

cyhoeddus cynaliadwy yn amgylcheddol a chymdeithasol. 
- Archwilio’r berthynas rhwng gofodau agored cyhoeddus, polisïau, a ffurf drefol. 

 
Pezzica, C., Cutini, V., Bleil de Souza, C. 2021. Mind the gap: state of the art on decision-making related to post-
disaster housing assistance. International Journal of Disaster Risk Reduction. Paper featured in the UN Office for 
Disaster Risk Reduction (UNDRR) PreventionWeb global knowledge sharing platform:  
#openaccess #DRR #decisionmaking #UN # 10.1016/j.ijdrr.2020.101975 
Pezzica, C., Chioni, C., Cutini, V. and Bleil de Souza, C. 2020. Assessing the impact of temporary housing sites on 
urban socio-spatial performance: the case of the Central Italy earthquake. Published in: Gervasi, O. et 
al. eds. Assessing the Impact of Temporary Housing Sites on Urban Socio-spatial Performance: The Case of the 
Central Italy Earthquake. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12251. Springer, Cham, pp. 324-
339. 10.1007/978-3-030-58808-3_24 
Pezzica, C., Piemonte, A., Bleil de Souza, C., Cutini, V. 2019. Photogrammetry as a participatory recovery tool after 
disasters: a grounded framework for future guidelines. The International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS). pp. 921-928., 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-921-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=openaccess&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6760875341973078017
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=drr&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6760875341973078017
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=decisionmaking&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6760875341973078017
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=un&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6760875341973078017
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A23339368.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A013964G.html
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58808-3_24
http://orca.cf.ac.uk/124484
http://orca.cf.ac.uk/124484
http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-921-2019
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WSA LEAD: Clarice Bleil de Souza 
GYDA: EU COST Action RESTORE – Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy 
CYLLID: EU COST Action 
 
Gwneud Penderfyniadau ym maes Dylunio a Datblygu Adfywiol  
Integreiddio prosesau sero net a dylunio adfywiol ynghyd â thechnolegau 
digidol mewn dylunio a chynllunio seiliedig ar berfformiad.  
 
Mae EU COST Action RESTORE yn rhwydwaith a ariennir o ymchwilwyr a chynrychiolwyr ar draws Ewrop, o fwy 
na 40 o wledydd. Mae’n canolbwyntio ar wthio’r amgylchedd adeiledig y tu hwnt i sero net, tuag at ei adfywio 
a’i adfer, a gweithio oddi mewn i gapasiti cynaliadwy ei ecosystemau i atal effeithiau niweidiol yn y dyfodol, yn 
hytrach na’u lliniaru.   
Mae amcanion penodol RESTORE yn cynnwys: 

- Ymchwilio i strategaethau ac arfer gorau sy’n cyfoethogi lleoedd, pobl, ecoleg, diwylliant a hinsawdd, 
a’u rhoi ar waith fel eu bod yn greiddiol i’r dasg ddylunio; 

- Hybu meddwl blaengar a gwybodaeth amlddisgyblaeth sy’n cyfrannu at gyfoethogi dylunio oddi mewn 
i ddull gweithredu defnydd-ganolog gyda golwg ar gysur, iechyd a llesiant mewn cytgord ag 
ecosystemau trefol a naturiol, gan ailgysylltu pobl a’r amgylchedd adeiledig â byd natur.  

 
Mae ymwneud Bleil de Souza â’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar integreiddio prosesau dylunio adfywiol â 
thechnolegau digidol ym maes dylunio a chynllunio sy’n seiliedig ar berfformiad, yn fwy penodol o ran:  

- Mapio, cofnodi a throsglwyddo gwybodaeth o wneud penderfyniadau dylunio mewn disgyblaethau 
lluosog er mwyn deall sut maen nhw’n defnyddio gwahanol fathau o offer digidol i gynhyrchu 
tystiolaeth ar gyfer cadarnhau dadleuon dylunio ac asesu cynigion dylunio; 

- Arbrofi gyda gwahanol ddulliau dylunio, gan chwilio am dryloywder mewn penderfyniadau dylunio trwy 
archwilio rôl manylebau dylunio a chynhyrchu tystiolaeth er mwyn gallu craffu ar gynigion dylunio a 
sicrhau atebolrwydd mewn perthynas â chyflawni nodau cynaliadwyedd a brwydro yn erbyn y newid 
yn yr hinsawdd ar wahanol raddfeydd dylunio (rhanbarthol, cymdogaeth ac adeiladu).  

 
Mae’r amcanion hyn yn bwydo i weithgareddau a gynlluniwyd sy’n ymwneud â datblygu canllawiau i ymarferwyr 
ar gyfer defnyddio gwahanol ddulliau dylunio, tystiolaeth ac offer digidol ar gyfer gwneud penderfyniadau 
dylunio.   

 
Reith, A., Bleil de Souza, C. “Regenerative Buildings and Beyond: Scale Jumping Sustainable and Net-Zero Designs to 
Regenerative Neighbourhoods, Districts, Communities, and Cities" Special Issue in Sustainability MDPI. 
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/regenerative_buildings_beyond  
Forsberg, M. Bleil de Souza, C. 2021. Implementing regenerative standards in politically green Nordic social welfare 
states: Can Sweden adopt the Living Building Challenge? Sustainability MDPI Dec 2020. Sustainability, 13, 738. 
https://doi.org/10.3390/su13020738 
Naboni, E. Bleil De Souza, C., Peters, T., Havinga, L. 2019. Tools and data for holistic modelling: Simulating 
regenerative futures. (Book section) In: Naboni, E. and Havinga, L. eds. Regenerative Design for digital practice: A 
handbook for the built environment.  Bolzano IT, EURAC. 
https://www.researchgate.net/publication/336121907_Regenerative_Design_In_Digital_Practice_A_Handbook_for
_the_Built_Environment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/regenerative_buildings_beyond
https://www.researchgate.net/publication/336121907_Regenerative_Design_In_Digital_Practice_A_Handbook_for_the_Built_Environment
https://www.researchgate.net/publication/336121907_Regenerative_Design_In_Digital_Practice_A_Handbook_for_the_Built_Environment
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WSA LEAD: Phil Jones 
GYDA: Hu Du 
CYLLID: Welsh European Funding Office 
 
Datblygu Technolegau Awyru Domestig Carbon Isel Optimaidd i Wella 
Ansawdd Aer a Lleihau Peryglon i Iechyd drwy Lygredd Aer Dan Do ac yn yr 
Awyr Agored 
 
Mewn partneriaeth â’r gwneuthurwr awyru blaengar Nuaire, bydd Prifysgol Caerdydd yn cefnogi ysgoloriaeth 
PhD tair blynedd i ddatblygu strategaethau a thechnolegau awyru carbon isel optimaidd ar gyfer adeiladau 
domestig ym Mhrydain. 
 
Cyhoeddodd 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 
ym Mhrydain. Roedd y 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 Energy Systems i gynnal ymchwil ar y cyd. 
 
Bydd y myfyriwr PhD yn cael ei oruchwylio ar y cyd gan yr Athro Phil Jones, Dr Hu Du ym Mhrifysgol Caerdydd, 
a Colin Biggs, Cyfarwyddwr Technegol Nuaire. Nod y prosiect PhD KESS hwn yw datblygu strategaethau a 
thechnolegau awyru carbon isel effeithlon ar gyfer adeiladau domestig yn y DU, er mwyn bodloni’r gofyniad 
am ansawdd aer da a lleihau’r risgiau iechyd gan lygredd dan do ac allanol. 
 
Mae amcanion craidd y prosiect hwn yn cynnwys dadansoddi arfer cyfredol technolegau a strategaethau 
awyru domestig ledled Prydain, gan ganolbwyntio ar Ddwyrain Cymru, datblygu’r strategaethau awyru carbon 
isel optimaidd ar gyfer adeiladau domestig, a chyfrannu at Atodiad 78 Rhaglen Ynni mewn Adeiladau a 
Chymunedau (IEA EBC) yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol. 
 
Mae rhaglen KESS 2 yn weithrediad nodedig ledled Cymru, wedi’i chefnogi gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop 
(ESF) drwy Lywodraeth Cymru. 
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WSA LEAD: Magda Sibley 
GYDA: Chris Tweed 
CYLLID: AHRC Follow on Funding 
 
Eco-Hammam: Ymgysylltu Rhanddeiliaid Allweddol â Thechnolegau Carbon 
Isel Pwrpasol ar gyfer Goleuo, Gwresogi ac Ailgylchu Dŵr i Gynnal 
Treftadaeth Moroco 
Nod Eco-Hammam yw cyflymu trosglwyddiadau ecolegol mewn baddondai 
cyhoeddus ym Moroco. Mae rhanddeiliaid allweddol yn chwarae rhan 
greadigol er mwyn cyfathrebu a chyd-gynhyrchu strategaethau integredig 
cydlynus ar gyfer trosglwyddo ynni, gwella amodau dan do, a defnydd cyfrifol o 
ddŵr ac ailgylchu. 
  
Mae’r prosiect effaith ac ymgysylltu hwn yn dilyn datblygiadau a amlygwyd mewn prosiect blaenorol a 
ariannwyd gan AHRC, lle cafodd yr holl hammams hanesyddol sy’n dal i fodoli a gweithredu (baddondai 
cyhoeddus) mewn dinasoedd treftadaeth yng Ngogledd Affrica eu harolygu a’u cofnodi gan y prif ymchwilydd. 
Ym Moroco cafodd y nifer fwyaf o hammams treftadaeth a oedd yn dal i weithredu eu harolygu, ac yno mae 
hammams yn rhan o’r clwstwr o gyfleusterau trefol allweddol a gyflwynir ym mhob cymdogaeth breswyl 
newydd. Mae’r cynnig hwn yn seiliedig ar ddatblygiadau newydd a ddeilliodd o gynhadledd y Cenhedloedd 
Unedig ynghylch y newid yn yr hinsawdd (COP22) a gynhaliwyd ym Marrakesh yn 2016. Yn y digwyddiad hwn, 
cafodd Hammams Moroco eu hamlygu fel mannau sy’n cyfrannu’n helaeth at lygru’r aer, datgoedwigo a 
diraddio’r amgylchedd yn ogystal â gwastraff a defnyddio llawer iawn o ddŵr. Amcangyfrifwyd yn COP22 bod 
gan Moroco o leiaf 12 000 hammam, sy’n gweithredu gyda ffwrneisi traddodiadol sy’n llosgi coed. Mae pob 
hammam yn defnyddio 1.5 tunnell o goed ar gyfartaledd, a rhwng 60 a 120 medr ciwbig o ddŵr bob dydd. Mae 
effaith amgylcheddol cronedig hammams yn sylweddol. Gwnaed ymdrechion anghydlynus amrywiol gan 
sefydliadau Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Adnewyddadwy Cenedlaethol a Rhyngwladol i leihau eu heffaith 
amgylcheddol drwy hwyluso eu trosglwyddiad ynni. Serch hynny, amcangyfrifir heddiw mai dim ond 67 
hammam o’r 12,000 sy’n bodoli sydd wedi gwneud cynnydd yn eu trosglwyddiad ynni. Prif nod y Cyllid Dilynol 
hwn ar gyfer Effaith ac Ymgysylltu yw cyflymu prosesau trosglwyddo ecolegol yn hammams Moroco. Caiff hyn 
ei gyflawni drwy sefydlu rhwydweithiau rhanbarthol o randdeiliaid allweddol yn Rabat, Fez a Marrakech. Y nod 
fydd cydweithio â nhw er mwyn cyfathrebu a chynhyrchu strategaethau integredig ar y cyd ar gyfer cymryd 
camau cydlynol ar draws nifer o sectorau er mwyn symud i fathau newydd o ynni, gwella amodau dan do a 
defnyddio ac ailgylchu dŵr mewn ffyrdd cyfrifol. Gweler ECO-HAMMAM - Rhannwch yr adnoddau, arbedwch y 
blaned! 
 

Magda, Sibley . Camilla, Pezzica and Chris, 
Tweed 2021. ‘Eco-hammam: The complexity 
of accelerating the ecological transition of a 
key social heritage sector in Morocco’ 
MDPI Sustainability Journal: Special Issue 
“Innovation and Governance in the Global 
Energy Transition” 
(submitted and waiting for outcome) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ecohammam.com/
https://ecohammam.com/
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WSA LEAD: Dimitra Ntzani 
GYDA: Sophia Banou; Aikaterini Antonopoulou 
 
Addysgeg wedi’i Hymgorffori 
Cyflwyno 'Arallrwydd' mewn Addysg Bensaernïol 
 
Mae'r ymchwil yn archwilio gwerth addysgol a moesegol addysgeg wedi'i hymgorffori ac addysgeg 
arwahanrwydd i addysg bensaernïol. Mae'n edrych ar sut gall cyrff 'eraill' ein helpu i lywio agweddau 
esthetaidd/technolegol ar ddylunio, hyrwyddo nodweddion cyffredin gyda meysydd disgyblaethau eraill, codi 
ymwybyddiaeth o gyrff a chyd-destunau ansefydlog, a threiddio i ddiwylliannau stiwdio mewn ffordd bositif. 
 
Yng nghyd-destun addysg bensaernïol y DU, mae cyrff ansefydlog, amrywiol a byrhoedlog fel arfer yn absennol 
o stiwdios dylunio, neu'n dod o hyd i lwybrau 'tenau' i'w briffiau drwy'r meini prawf ARB (GC5-GC6).  Ar eu 
ffurf gyffredin, mae'r cyrff hyn yn dod yn gyfrwng dysgu ar gyfer cyflwyno adnoddau a nodweddion 
pensaernïol sylfaenol (graddfa, cyfeiriadedd, golygfeydd, materoldeb) yn y flwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, wrth 
ddechrau meddwl mewn ffordd wedi'i ymgorffori, yn aml mae trafodaethau ar eu cymhlethdod, amrywiaeth a 
byrhoedledd yn cael eu cyfyngu i archwiliadau synhwyrol o bensaernïaeth neu ddadleuon ar ddylunio 
ergonomig. Prin iawn y mae'r nodweddion hyn yn cael eu trafod mewn stiwdios 3edd a 4edd flwyddyn, lle mae 
myfyrwyr fel arfer yn gweithio ar raglenni cyhoeddus ar raddfa fawr, ac yn rheoli anghenion defnyddwyr 
'cyfartalog' a grwpiau cymdeithasol amrywiol. O ganlyniad, mae cymhlethdod, amrywiaeth a byrhoedledd yn 
cael eu trafod yn bennaf mewn modiwlau hanes a theori a thraethodau hir, yn bell i ffwrdd o'r stiwdio dylunio. 
 
Mae'r ymchwil yn archwilio gwerth addysgol a moesegol addysgeg wedi'i hymgorffori ac addysgeg 
arwahanrwydd i addysg bensaernïol. Mae'n edrych ar sut gall cyrff 'eraill' ein helpu i lywio agweddau 
esthetaidd/technolegol ar ddylunio, hyrwyddo nodweddion cyffredin gyda meysydd disgyblaethau eraill, codi 
ymwybyddiaeth o gyrff a chyd-destunau ansefydlog, a threiddio i ddiwylliannau stiwdio mewn ffordd bositif. 
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WSA LEAD: Joanna Patterson (Co-I) 
GYDA: Strathclyde University ac eraill 
CYLLID: EPSRC/UK Industrial Challenge Fund Prospering from the Energy Revolution (PFER)  
 
Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni: EnergyREV  
Bydd y Consortiwm EnergyREV yn darparu tystiolaeth ar gyfer uwchraddio 
systemau ynni lleol clyfar sy’n mwyafu defnydd o adnoddau cynaliadwy, gan 
ymgysylltu â chymunedau a phobl a’u grymuso, a chyflawni symudiad teg i 
ddyfodol carbon-sero, ochr yn ochr ag ychwanegu at economi’r Deyrnas 
Unedig.  
 
Prif amcan y Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni (EnergyREV) yw cydlynu ac integreiddio gwybodaeth, timau 
ymchwil a chyfleusterau o’r radd flaenaf yn y Deyrnas Unedig er mwyn helpu i sicrhau llwyddiant rhaglen 
Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol - Ffynnu yn sgîl y Chwyldro Ynni (PFER).  Mae EnergyREV yn cyflawni 
hyn trwy ddod â grŵp o ymchwilwyr o lu o wahanol ddisgyblaethau, sydd wedi’u cydlynu’n fanwl a’u rheoli’n 
gadarn, at ei gilydd ar draws 22 o Brifysgolion yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys mwy na 60 o academyddion. 
Mae Consortiwm EnergyREV wedi sicrhau £12 miliwn. 
 
Mae’r consortiwm yn ymgymryd â rhaglen strategol o ymchwil ryngddisgyblaethol, gan ryngweithio â phob 
agwedd ar raglen Her PFER er mwyn sicrhau bod arbenigedd academaidd y Deyrnas Unedig yn cael effaith ac 
yn cael ei wella trwy ymgysylltu manwl â BEIS, diwydiant, Energy Systems Catapult a’r holl randdeiliaid 
allweddol.  Mae’r consortiwm yn ymgysylltu’n gadarn â rhanddeiliaid a galluoedd presennol trwy bartneriaid 
allweddol ar bob lefel, er mwyn sicrhau arweinyddiaeth strategol, rheolaeth gref ar y Consortiwm, ac ymchwil, 
dadansoddi a dysgu effeithiol.  Bydd y rhaglen ymchwil hyblyg, a lywiwyd gan ddadansoddiadau cynnar, yn 
canolbwyntio yn y cyfnodau diweddarach ar fylchau gwybodaeth, tasgau blaenoriaeth neu ganlyniadau o’r 
arddangoswyr a’r prosiectau dylunio PFER sy’n dod i’r amlwg ac astudiaethau achos ehangach lle mae 
systemau ynni lleol clyfar yn cael eu harddangos.   
 
Mae chwe phrif thema ymchwil i efelychu uwchraddio systemau ynni lleol clyfar:  
•  Seilwaith:  Addasu datblygiadau ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial (AI), dadansoddeg data a mesurau 
rheoli; 
•  Busnes: Deall y sector busnes ynni lleol cyfredol er mwyn cyflymu arloesedd; 
•  Sefydliadau: Asesu polisi, rheoleiddio a marchnadoedd ar gyfer newid y sector ynni lleol; 
•  Defnyddwyr: Ymchwilio i sut mae dewisiadau ac arferion defnyddwyr yn esblygu dros amser; 
•  Datblygu dealltwriaeth o systemau cyfan: Casglu a chyfuno gwybodaeth o bob agwedd ar y gadwyn werth ac 
integreiddio’r hyn a ddysgwyd.  
•  Cefnogi uwchraddio: Deall y cyfyngiadau posibl a all atal systemau ynni lleol rhag cael eu huwchraddio, ac 
atebion i ddatrys hynny. 
 
Mae WSA wedi sicrhau £900,000 i arwain Rheoli Gwybodaeth, Ymgysylltu a Lledaenu ar draws y Consortiwm, 
ac i fod yn rhan o’r Pwyllgor Gweithredol a’r Pwyllgor Rheoli. 
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WSA LEAD: Vicki Stevenson 
GYDA: Archit Mehra (Chester), Zaheer Nasar 
(Cranfield), Stefano Rolfo (STFC), Stephanie 
Gauthier (Southampton), Alejandro Rangel 
(Lancaster), Jo Zhong (Nottingham Trent), 
Rob Ferguson (Essex), Douglas Booker (NAQTS) 
CYLLID:  Science and Technology Facilities Council – Air Quality Network 
 
Archwilio sut mae Ffynonellau, Ymddygiad a Strategaethau Lliniaru yn 
dylanwadu ar Ansawdd Aer Dan Do: Astudiaeth Beilot 
Datblygu gwaith monitro a modelu rhyngddisgyblaethol mewn perthynas ag 
ansawdd aer dan do fel astudiaeth beilot 
 
Ar gyfartaledd, mae person ym Mhrydain yn treulio mwy na 90% o’u hamser dan do, ond mae llawer o faterion 
sy’n effeithio ar ansawdd aer dan do (IAQ).  Bydd y prosiect peilot byr hwn yn dadansoddi materion IAQ mewn 
perthynas â gronynnau a llygryddion biolegol a gynhyrchir wrth goginio, golchi llestri a glanhau’r tŷ mewn 
perthynas ag awyru isel ac uchel.  Mae’r ymddygiad a fydd yn cael ei fonitro wedi’i lywio gan arolwg UK Time 
Use, ac mae’n ystyried ffactorau cymysglyd fel maint y tŷ a dyddiau’r wythnos neu’r penwythnos.   
 
Bydd yr arbrofion ffisegol yn digwydd yn DOMestic Systems and Technology InCubator (DOMESTIC) ym 
Mhrifysgol Caer.  Mae hyn yn cael ei fapio’n llawn mewn perthynas ag allyriadau gwaelodlin ynghyd â llif aer 
cyn i’r arbrofion ddechrau. 
 
Bydd monitro manwl o’r IAQ yn ystod gweithgareddau penodol a llifoedd awyru yn cael ei ddefnyddio i 
werthuso offer diagnostig amgylcheddol cost isel.  Bydd hefyd yn datblygu modelau CFD priodol, gan 
ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadura perfformiad uchel STFC i hwyluso ymchwiliadau yn y dyfodol. 
 
Bwriedir i’r gwaith hwn fod yn brawf cysyniad er mwyn galluogi gwaith yn y dyfodol i ymchwilio i 
amgylcheddau dan do yn y byd go iawn, yn arbrofol ac yn rhifiadol. 
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WSA LEAD: Nastaran Peimanu 
GYDA: Hesam Kamalipour (Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio) 
 
Ffurfiau ar Drefolaeth Anffurfiol 
Astudio mathau o anffurfioldeb trefol ar y croestoriadau rhwng 
cymdeithasoldeb a gofodoldeb ar draws dinasoedd y De byd-eang 
  
Mae ffurfiau ar drefolaeth anffurfiol – yn amrywio o aneddiadau stryd anffurfiol i werthu anffurfiol ar y stryd a 
thrafnidiaeth anffurfiol – wedi dod yn rhan annatod o'r ffordd y mae dinasoedd y De byd-eang yn gweithio, er 
nid yn gyfyngedig i hynny o reidrwydd. Mae’r ffurfiau hyn ar anffurfioldeb trefol yn gweithio fel adnoddau i 
reoli her ddybryd tlodi, a thrwy hynny yn dod yn hanfodol i gynnal bywoliaethau. Er y gallai ffurfiau ar 
anffurfioldeb gyfleu delweddau o dlodi ac anhrefn, ni ellir eu cysylltu’n syml â’i gilydd. Nid yw rôl hanfodol 
dylunio trefol wrth fynd i'r afael â'r her hon wedi'i harchwilio eto.  
 
Mae gwahaniaeth rhwng astudiaethau o anffurfioldeb yng nghyd-destun y Gogledd a’r De Byd-eang. Felly, mae 
angen archwilio gwahanol fathau o anffurfioldeb a rôl dylunio trefol ynddo. Mae’r prosiect hwn yn 
canolbwyntio ar y ffyrdd y gall meddwl ac arfer dylunio trefol ymwneud yn fwyaf effeithiol gyda chapasiti a 
heriau anffurfioldeb. Byddai’r prif ffocws ar wahanol ffurfiau ar anffurfioldeb, ynghyd â’r cysylltiad rhwng yr 
anffurfiol a’r ffurfiol mewn dinasoedd ar draws gwahanol gyd-destunau a graddfeydd. 
 

Kamalipour, Hesam, and Nastaran Peimani. "Informal Urbanism in the State of Uncertainty: Forms of Informality 
and Urban Health Emergencies." Urban Design International (2020). 
Kamalipour, Hesam, and Nastaran Peimani. "Negotiating Space and Visibility: Forms of Informality in Public Space." 
Sustainability 11, no. 17 (2019): 4807. 
Kamalipour, Hesam, and Nastaran Peimani. "Towards an Informal Turn in the Built Environment Education: 
Informality and Urban Design Pedagogy." Sustainability 11, no. 15 (2019): 4163. 
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WSA LEAD: Nastaran Peimanu 
GYDA: Hesam Kamalipour, Patricia Aelbrecht (Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio) 
 
Llawlyfr Dulliau Ymchwil Dylunio Trefol 
Y casgliad helaeth cyntaf o ddulliau dylunio trefol sy’n amrywio ar draws ystod 
o astudiaethau yn y Gogledd a’r De Byd-eang, i bontio’r bwlch gwybodaeth 
rhwng y gwyddorau cymdeithasol a disgyblaethau amgylcheddau adeiledig, a 
rhwng academia ac arfer 
 
Mae’r llawlyfr hwn yn mabwysiadu dull arloesol o ran strwythur. Yn hytrach na darparu casgliad confensiynol o 
ddulliau casglu a dadansoddi data, mae'n defnyddio cwestiynau allweddol ym maes dylunio trefol, a’u 
defnyddio fel prif ysgogwyr wrth gynhyrchu ei wybodaeth. Yn allweddol i gwmpas y llawlyfr hwn, mae mynd i'r 
afael â rhai o'r cwestiynau dylunio trefol allweddol gan ganolbwyntio ar ddadansoddiad gofodol mewn 
perthynas â chymdeithasu, sy'n dangos sut defnyddir ffyrdd penodol o archwilio a dadansoddi gwahanol 
faterion dylunio trefol yn ogystal â'r prosesau a’r asiantau sy'n eu siapio. Bydd fframwaith penodol y llawlyfr, 
yn ogystal â'i ddadansoddiad cymdeithasol-ofodol a diwylliannol, o ddiddordeb i wahanol gynulleidfaoedd, gan 
gynnwys myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi sy'n ymwneud â dylunio 
trefol yn benodol ac ystod o feysydd pwnc perthnasol, gan gynnwys cynllunio trefol, pensaernïaeth, 
pensaernïaeth tirwedd, astudiaethau diwylliannol, daearyddiaeth ddynol, astudiaethau trefol, polisi 
cymdeithasol, cymdeithaseg ac anthropoleg.  
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WSA LEAD: Oriel Prizeman 
GYDA: Beth Shotton (University College Dublin) 
CYLLID:  ESRC 
 
Harbourview 
ESRC-IRC Networking Grant 
 
 Nod y rhwydwaith Iwerddon-Cymru arfaethedig hwn yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd porthladdoedd 
fel treftadaeth arfordirol, y mae angen eu hastudio fel systemau sydd wedi’u rhyng-gysylltu ar draws Môr 
Iwerddon i nodi’r dreftadaeth a rennir rhwng Cymru ac Iwerddon, a phwysigrwydd eu dogfennu mewn modd 
gwydn yn wyneb peryglon cynyddol drwy newid hinsawdd. I gyflawni hyn, rydym yn bwriadu dod ag 
academyddion ynghyd o archaeoleg, pensaernïaeth, peirianneg, hanes ac astudiaethau Celtaidd gyda llunwyr 
polisïau cyhoeddus megis Cyngor Treftadaeth Iwerddon a'r RCAHM yng Nghymru, swyddogion cynghorau sir 
lleol, a haneswyr a chymunedau lleol ar gyfer cyfres o bedwar seminar yn ystod yr hydref i drafod pwysigrwydd 
harborau yn rhan o hanes diwylliannol cyffredin rhwng Iwerddon a Cymru; y bygythiad amlwg i'w cadwraeth 
oherwydd newid yn yr hinsawdd; a'r angen am ddogfennaeth ar frys. Mae dau amcan i'r seminarau: annog 
ymchwil draws-ddiwylliannol a rhyngddisgyblaethol yn y dyfodol a; chynnwys cymunedau lleol yn y pwnc er 
mwyn cynhyrchu cyfranogiad cymunedol o ran dogfennu porthladdoedd sydd dan fygythiad, gan ddefnyddio 
technolegau hygyrch megis ffotogrametreg, mewn cyfres o bedwar o weithdai lleol yn ystod gwanwyn 2021. 
Bydd y ddogfennaeth o'r gweithdai, a fydd yn cael ei lanlwytho i wefan a rennir, yn cael ei defnyddio i gynhyrchu 
cynrychioliadau digidol 3D o'r porthladdoedd, fydd yn cael eu rhannu ar y wefan ac yn sail i astudiaeth achos 
gyfyngedig i adnabod trosglwyddo gwybodaeth rhwng Cymru ac Iwerddon. Yr uchelgais yw y bydd y fforwm 
cyhoeddus hwn yn creu diddordeb pellach gan gymunedau lleol eraill i ddogfennu a rhannu eu treftadaeth 
ddiwylliannol, gan fynd i'r afael â'r angen am ddogfennaeth frys. Bydd symposiwm terfynol a llyfr astudiaeth 
achos wedi'i olygu yn rhannu canlyniadau'r cysylltiadau rhwydwaith gyda chynulleidfa ehangach i agor y 
drafodaeth a'r potensial er mwyn cydweithio â chymuned ehangach. 
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WSA LEAD: Ed Green 
GYDA: Simon Lannon; Joanne Patterson 
CYLLID:  Llywodraeth Cymru 
 
Cartrefi Heddiw ar gyfer Yfory: Datgarboneiddio Tai Cymru rhwng 2020 a 
2050 
Comisiynwyd yr astudiaeth hon i ddeall goblygiadau argymhellion diweddar ar 
gyfer polisi datgarboneiddio Llywodraeth Cymru drwy ddatblygu, profi, costio a 
dadansoddi strategaethau ôl-osod ar gyfer tai cymdeithasol presennol Cymru. 
 
Roedd adroddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol 'Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell' i’r Gweinidogion 
(Gorffennaf 2019) yn cynghori y dylai “Llywodraeth Cymru ddechrau rhaglen 10 mlynedd ar fyrder i 
flaenoriaethu'r gwaith o ôl-osod rhai cartrefi penodol... [a gosod] Band A y Dystysgrif Perfformiad Ynni yn 
darged ar gyfer cartrefi mewn perchnogaeth gymdeithasol.” 
Mae’r ymchwil hon yn nodi bod datgarboneiddio stoc dai Cymru yn cyflwyno her fwy cymhleth na’r rhaglen 
Safon Ansawdd Tai Cymru sy’n mynd rhagddi (2002 i 2020). Mae dull ar sail cydrannau wedi’i wreiddio yn 
ngweithrediadau sefydliadol llawer o Landlordiaid Tai Cymdeithasol. Er mwyn datgarboneiddio’n llwyddiannus, 
mae angen dealltwriaeth fwy cyfannol o’r stoc, ynghyd â chamau ôl-osod sydd wedi’u cydlynu’n ofalus.  
Mae’r hyn a ddysgwyd wrth gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn awgrymu y bydd rhai Landlordiaid Tai 
Cymdeithasol yn cael anhawster â thargedau datgarboneiddio. Heb sgiliau ac arbenigedd mewnol ochr yn ochr 
â chyngor a chanllawiau wedi’u cydlynu ar lefel genedlaethol, bydd yn anodd i Landlordiaid Tai Cymdeithasol 
ddatblygu ac esblygu strategaethau datgarboneiddio llwyddiannus.  
Defnyddir deg astudiaeth achos a modelu sylfaenol i ddod i gasgliadau am y potensial i ddatgarboneiddio stoc 
dai Cymru (gan fodloni targedau rhyngwladol), gan roi ystyriaeth ddyledus i wresogi fforddiadwy a thlodi 
tanwydd. 
Mae’r astudiaethau’n dangos drwy ôl-osod ffabrig annedd i ‘safon well’, daw’n ymarferol disodli systemau 
gwresogi presennol carbon-ddwys (prif gyflenwad nwy fel arfer) gyda ffynonellau gwres carbon isel fel ASHP, 
heb lawer o wahaniaeth ym miliau tanwydd y tenantiaid. Mae’n bosib na fyddai ffotofolteg yn rhan hanfodol o 
ôl-osod ar gyfer datgarboneiddio yn y dyfodol pe bai cyflenwad ynni yn parhau i ddatgarboneiddio, ond maent 
yn dal i fod yn fesur defnyddiol er mwyn lleihau biliau tanwydd a chymell ôl-osod. Bydd y fanyleb ar gyfer y 
gosodiad gorau o ran datgarboneiddio yn amrywio o brosiect i brosiect, ac fe’i deellir orau drwy fodelu manwl-
gywir. 
Datblygwyd teclynnau yn rhan o’r gwaith hwn er mwyn cefnogi penderfyniadau ôl-osod gwell.   
 

Edmund Green and Simon Lannon, ‘Homes of today for tomorrow: Decarbonising Welsh housing between 2020 
and 2050 stage 3: Decarbonising social housing. Homes of Today for Tomorrow’, 2020, Welsh Government. link 
Ed Green, Simon Lannon, Joanne Patterson, Fabrizio Varriale and Heledd Iorwerth, ‘Decarbonising the Welsh 
housing stock: from practice to policy’. Buildings and Cities 1 (1) , pp. 277-292. 2020 10.5334/bc.19 link 
Ed Green, Simon Lannon, Joanne Patterson and Fabrizio Varriale, ‘Homes of today for tomorrow: Decarbonising 
Welsh Housing between 2020 and 2050’. [Project Report]. 2018 Welsh Government. link 
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WSA LEAD: Chris Whitman 
GYDA: Oriel Prizeman (Co-I); Pete Walker (Co-I, Bath) 
CYLLID: Historic England 
 
Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren 
Nod y prosiect hwn yw asesu’r risg o anwedd interstitaidd a chynnwys lleithder 
uwch mewn paneli mewnlenwi amnewid ar gyfer adeiladau hanesyddol â 
fframiau pren, drwy fonitro profion ffisegol paneli.  
 
Mae’n hysbys y gallai ôl-osodiadau ynni amhriodol mewn adeiladau a adeiladwyd mewn dull 
traddodiadol arwain at leithder yn cronni o fewn eu hamlen allanol. Er y gall modelu rhifiadol 
gynorthwyo wrth adnabod y peryglon hyn, cydnabyddir bod angen profion ffisegol yn dal i fod. Mae 
ymchwil hyd yma wedi canolbwyntio ar adeiladu gwaith maen solet. Mae’r prosiect hwn yn edrych 
ar faes na fu digon o ymchwil iddo yn flaenorol, sef effaith ôl-osodiadau ynni mewn adeiladau 
hanesyddol â fframiau pren, y mae 68,000 ohonynt yn dal i fod ym Mhrydain. 
 
Oherwydd cyfyngiadau efelychiadau cyfrifiadurol fel WUFI, sydd ond yn modelu haenau delfrydol, 
homogenaidd, a pharhaus, gyda data deunydd cyfyngedig ar gyfer deunyddiau adeiladu 
traddodiadol ym Mhrydain, a chyfyngiadau ffisegol monitro mewn waliau go iawn, mae’r prosiect yn 
defnyddio paneli mewnlenwi ffug a adeiladwyd mewn cell brofi ffisegol. Mae profion cychwynnol 
gyda phaneli a osodwyd rhwng dwy siambr a reolir gan yr hinsawdd dros gyfnod o fis wedi dangos y 
gall cyddwysiad interstitaidd ddigwydd mewn rhai croniadau paneli o dan amodau artiffisial 
gorfodol. Mae’r prosiect hwn yn parhau â’r ymchwil hon drwy fonitro paneli o dan amodau 
hinsoddol go iawn dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae’r paneli mewnlenwi a gaiff eu hadolygu yn rhai 
bangorwaith a dwb, corc wedi’i ehangu, byrddau gwlân pren a ffibr coed, a llinyn cywarch.  
 

Whitman, C. J., Prizeman, O., Gwilliam, J., 
Shea, A. & Walker, P. ‘Physical monitoring of 
replacement infill panels for historic timberframed 
buildings in the UK: Comparing 
hygrothermal simulations and dual climate 
chamber testing’, Presented at: Passive and 
Low Energy Architecture (PLEA) 2018, Hong 
Kong, China, 10-12 December 2018. (Winner 
of Certificate of Merit PLEA2018). 
Whitman, Christopher J., et al. ‘Energy retrofit 
infill panels for historic timber-framed buildings 
in the UK: physical test panel monitoring versus 
hygrothermal simulation’, Architectural Science 
Review (2020): 1-12. 
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WSA LEAD: Gabriela Zapata-Lancaster  
GYDA: Nicola Carslaw, University of York, Chair; Marzenna Dudzinska, Lublin University of 
Technology, WP5 Lead. 
CYLLID: European Cooperation in Science and Technology, COST Action CA17136  
 
INDAIRPOLLNET (INDoor AIR POLLution NETwork) 
Mae INDAIRPOLLNET yn dadansoddi achos crynodiadau uchel o lygryddion aer 
dan do, sy’n diffinio nodweddau aer dan do optemol i adeiladau. 
 
Mewn gwledydd datblygedig, rydym yn treulio 80-90% o’n hamser dan do, lle rydym yn fwyaf agored 
i lygredd aer. Fodd bynnag, mae rheoliadau llygredd aer yn canolbwyntio’n bennaf ar yr amgylchedd 
allanol. Nid yw’r amgylchedd dan do wedi’i nodweddu cystal. Gall crynodiadau o lawer o lygryddion 
aer fod yn uwch dan do na thu allan, yn enwedig ar ôl gweithgareddau fel glanhau a choginio. Gyda 
mwy o effeithiau ar y blaned, mae mesurau effeithlondeb ynni perthnasol yn gwneud adeiladau’n 
sylweddol o fwy aerglos. Mae’r fath fesurau’n gallu cynyddu crynodebau o lygryddion aer yn fwy 
fyth. Felly, i leihau ein cysylltiad â llygredd aer, rhaid i ni ystyried yr amgylcheddau dan do a thu 
allan, ynghyd â rôl awyru er mwyn lliniaru hyn drwy ddefnyddio a dylunio adeiladau mewn modd 
priodol. 
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WSA LEAD: Federico Wulff Barreiro 
GYDA: Noha Nasser-MELA (Co-I), Oscar Brito CSM-UAL (Co-I) 
CYLLID: European Commission (2013-2015) / WSA Research Grant 2021 
 
Rhyngddiwylliannedd a Phensaernïaeth Gyfoes: Nodau Rhyngddiwylliannol 
Nodau Rhyngddiwylliannol fel catalyddion gofodol ar gyfer mathau newydd o 
ddinasyddiaeth a hunaniaeth yn seiliedig ar gyd-barch, cydnabyddiaeth a 
grymusedd ar gyfer trawsnewid trefol a chymdeithasol. 
 

Ers 2013, mae'r prosiect EMUVE (Ecoleg Gwacterau Trefol Ewro-Ganoldirol) a ariennir gan y Comisiwn 
Ewropeaidd yn archwilio strategaethau ymchwil dylunio amgen ar gyfer adfywio tirweddau trefol cyfoes 
Ewropeaidd mewn argyfwng. O 2016 ymlaen, mae EMUVE wedi bod yn canolbwyntio ar yr argyfwng mudo a 
ffoaduriaid sy’n effeithio ar ddiraddiad cymdeithasol a threfol, gan archwilio Nodau Rhyngddiwylliannol fel 
catalyddion gofodol ar gyfer ffurfiau newydd ar ddinasyddiaeth a hunaniaeth yn seiliedig ar gyd-barch, 
cydnabyddiaeth a grymuso.  

Yn ôl ymagweddau Bhabha (1994) a Bloomfield (2007), gellid adnabod Nod Rhyngddiwylliannol fel trydydd 
gofod, gofod lluosog sy’n datblygu arferion perthnasol ar wahanol raddfeydd (trefol, gofod cyhoeddus, 
pensaernïol), lle gallai’r cyfranogwyr, gan gynnwys pobl leol a phob math o fudwyr diwylliannol-amrywiol sydd 
wedi profi allgáu yn aml,  gydweithio mewn mynegiant creadigol a deialog ar gyd-brosiectau o fewn ffiniau 
moesegol a rennir – fel bod yn agored, cydnabyddiaeth ddiwylliannol, cydraddoldeb, gwrth-wahaniaethu, 
deialog, a rhannu gwybodaeth (Bloomfield, 2013; Landry a Wood, 2008).  
 
Ein nod yw ehangu gwybodaeth bresennol am y cysylltiadau niferus rhwng rhyngddiwylliannedd a 
phensaernïaeth gyfoes, gan ganolbwyntio ar gynhyrchu Nodau Rhyngddiwylliannol.  

Mae ymchwil EMUVE yn cynnwys dwy Uned ymchwil dylunio mewn MA Dylunio Pensaernïol (MA AD) sy’n 
archwilio Nodau Rhyngddiwylliannol aml-sgalar. Mae’r Unedau’n gweithio o fewn rhesymeg melinau trafod 
ymchwil dylunio, mewn cydweithrediad â sefydliadau cyhoeddus a rhanddeiliaid lleol sydd â gwahanol raddau 
o ddylanwad ar drawsnewid cymdeithasol a threfol eu dinasoedd.  

Mae’r canlyniadau ymchwil, gan gynnwys cyweithiau gyda rhanddeiliaid lleol a’r broses ymchwil dylunio yn yr 
Unedau melinau trafod, wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion a llyfrau academaidd ac yn dal i gael eu cyhoeddi 
ynddynt. Datblygwyd rhwydweithiau rhyngwladol yn rhwydwaith Dinasoedd Rhyngddiwylliannol Cyngor Ewrop 
sydd â’r nod o wneud cais am gyllid Ewropeaidd. 
 
Yn ystod y tymor canolig, ein nod ymchwil fydd cyfleu Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil ar ryngddiwylliannedd a’i ofodoliadau aml-sgalar ar gyfer trawsnewid trefol a chymdeithasol. 

Federico Wulff,  Oscar Brito, ‘Intercultural spatial practices as an opportunity for the alternative reactivation of 
historic urban landscapes – The case of Palermo’, Urban Design International, 25: 250-265 (London: Springer 
Nature, 2020). 
Federico Wulff, Renzo Lecardane, Paola La Scala, ‘PROGETTARE LO SPAZIO INTERCULTURALE. Approccio multi-
scalare nel quartiere Albergheria a Palermo. DESIGNING THE INTERCULTURAL SPACE. A multi-scalar approach in the 
Albergheria neighbourhood in Palermo’, AGATHÓN – International Journal of Architecture, Art and Design 07: 82-91 
(Palermo: Demetra/Palermo University Press, 2020). 
Federico Wulff,  Oscar Brito, ‘Multi-scalar Intercultural Spatial Practices of migrants and local communities as an 
opportunity for an alternative reactivation of deprived historic urban landscapes. The case of Palermo (Sicily, Italy)’ 
in Generosity and Architecture, Kite S., Drozynski Ch., McVicar M. (eds.). (London: Routledge, 2021; In preparation). 
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CYLLID: Cyngor Abertawe 
 
Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel – Gwerthuso Perfformiad Tai Newydd  
Bydd 59 o gartrefi carbon isel wedi’u dylunio a’u hadeiladu gan Gyngor 
Abertawe yn cael eu monitro dros bedair blynedd i roi tystiolaeth o’r hyn sy’n 
gweithio’n ymarferol fel rhan o’r camau tuag at ddyfodol di-garbon.  
 
Gan weithio’n agos gyda Chyngor Abertawe, bydd WSA yn cyflawni cyfres o weithgareddau monitro tymor byr 
a hirdymor ar 59 o’u cartrefi newydd carbon isel ar draws 3 safle am gyfnod o bedair blynedd. Gan ddefnyddio 
profiad helaeth yr WSA, byddwn ni’n cynnig asesiad a gwerthusiad cyfannol o berfformiad dyluniad carbon isel 
y cartrefi, ynghyd â pherfformiad y technolegau, y systemau a’r amgylcheddau maen nhw’n eu creu.  
 
Drwy gasglu, dadansoddi a dehongli’r wybodaeth fanwl am yr adeiladau a chynllun y safle, y gwaith adeiladu, 
comisiynu a gweithredu, byddwn ni’n cael darlun clir o fanteision ymgorffori ymagwedd ar sail systemau ynni 
cyflawn mewn cartrefi go iawn. Bydd profion gwasanaethau a ffabrig ar y safle yn cael eu cynnal, ynghyd â 
gwaith monitro data ynni a chyfforddusrwydd hirdymor. Mae’r system fonitro ddi-wifr gwbl awtomatig a 
ddefnyddir yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni - yn syth, yn ddyddiol neu’n dymhorol - am nodweddion 
perfformiad yr adeilad, ei ddefnydd, ac effeithiolrwydd technolegau arloesol integredig fel paneli ffotofoltäig, 
batris trydan, awyru mecanyddol gydag adfer gwres, pympiau gwres o’r ddaear, a ffabrig wedi’i inswleiddio’n 
helaeth. Bydd hyn yn galluogi nodi problemau a’u hadfer ar y cam comisiynu a deiliadaeth, ac yn galluogi 
cadwyni cyflenwi i barhau i ddefnyddio datrysiadau carbon isel yn y dyfodol, gan leihau gwallau mewn 
prosiectau yn y dyfodol. 
 
Bydd hyn yn galluogi Cyngor Abertawe, a thrwy ddosbarthu a chyhoeddi’n ehangach, dylunwyr tai a 
datblygwyr eraill i fod yn ymwybodol o fanteision a heriau ar y camau tuag at ddyfodol sero net.   
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CYLLID: ERDF; WEFO 
 
Rhaglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) SPECIFIC 2 
Nod tîm ymchwil LCBE SPECIFIC 2 yw optimeiddio ‘dull seiliedig ar systemau 
cyfan’ sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy a thechnegau lleihau’r galw 
a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel fforddiadwy, y gellir ei 
efelychu.  
 
Mae’r Tîm Ymchwil Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol 
Caerdydd, wedi sicrhau £3 miliwn i symud ymlaen gyda gweithredu technolegau carbon isel fforddiadwy y 
gellir eu hefelychu yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru fel rhan o raglen waith WEFO SPECIFIC. Mae’r Tîm 
LCBE yn cydweithio â diwydiant, llywodraeth, academia a’r cyhoedd ar 15 o brosiectau arddangos i 
optimeiddio ‘dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan’, sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy, 
technolegau lleihau’r galw am ynni a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel y mae modd ei 
efelychu, ac sy’n fforddiadwy ac yn briodol i’r cyd-destun.  Mae’r buddsoddiad hwn yn rhan o brosiect £26 
miliwn a gefnogir gan yr UE sy’n cynnwys consortiwm o sefydliadau academaidd a diwydiannol dan arweiniad 
Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, BASF, NSG Pilkington, Tata Steel ac ystod eang o 
bartneriaid busnes ac academaidd eraill, a bydd yn parhau tan 2021.   
 
Mae’r tîm LCBE yn datblygu ac yn treialu’r dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan, ac yn mynd ati i fodelu a 
monitro perfformiad ynni ac amgylcheddol ystod eang o amgylcheddau adeiledig er mwyn cynnig cyfres 
fforddiadwy o atebion y gellir eu hefelychu, gyda thystiolaeth o arbedion carbon, cost technolegau, cyflenwad 
ynni, galluoedd storio a defnydd, ac arbedion cost ynni.  
 
Defnyddir canlyniadau monitro a modelu i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ynghylch cyfres o atebion 
sydd wedi cael eu harddangos mewn ystod o adeiladau, gan gynnwys grwpiau o dai cymdeithasol ac ym 
meddiant y perchennog. Wedi i’r technolegau gael eu rhoi ar waith yn ymarferol, bydd y monitro’n parhau i 
ddarparu tystiolaeth o berfformiad amgylcheddol ac ynni ar waith.  
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Rheoli’r Briff ar gyfer Dylunio Gwell: Trydydd Argraffiad 
Mae briffio’n broses integreiddiol, ailadroddol, greadigol, gyfathrebol a 
gwleidyddol.  Mae dylunio a briffio yn ddibynnol ar ei gilydd er mwyn cael 
canlyniadau llwyddiannus. 
 
Mae yna newidiadau dwys yn y ffordd mae pobl yn gweithio ac yn byw, sy'n cael eu gyrru gan newidiadau 
mewn technoleg, ond agweddau cymdeithasol hefyd. Mae'r trydydd rhifyn o 'Rheoli'r Briff ar gyfer Dylunio 
Gwell' yn cydnabod y cyd-destunau technolegol, gweithle a chymdeithasol sy’n newid, i ddangos sut efallai mai 
prosiect sefydliadol, technolegol neu adeilad yw’r ateb, neu gyfuniad o'r rhain. 
 
Bydd y llyfr yn cael ei greu ar y cyd â datblygiad rhwydwaith academaidd-ymarfer rhyngwladol o arbenigwyr 
amrywiol, o’r ochr alw ynghyd â’r ochr gyflenwi o’r diwydiant adeiladu. Bydd y rhwydwaith yn creu fforwm 
cyfnewid gwybodaeth, ac er y bydd yn llywio datblygiad y llyfr i ddechrau, bydd yn esblygu fel cymuned o 
arbenigwyr ar bwnc briffio.  Bydd llwyfan digidol yn cael ei greu i ategu’r llyfr fel ‘archif fyw’ o ddarnau 
myfyriol, astudiaethau achos, a phapurau thematig.   
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Negodi Bywoliaeth a Hawliau mewn Gofod Trefol Dadleuol: Gwleidyddiaeth 
Masnachu Stryd ym Mumbai 
Mynd i’r afael â threfolaeth anffurfiol gan ganolbwyntio’n benodol ar y ffyrdd y 
mae ffurfiau ar fasnachu stryd yn gweithio mewn perthynas â rhywedd, 
gwleidyddiaeth, a mathau mewn gofodau cyhoeddus 
 
Ni fydd masnachu stryd yn diflannu drwy ddymuniad yn unig, gan ei fod yn chwarae rôl allweddol yn yr 
economi anffurfiol ar draws dinasoedd sy’n trefoli’n gyflym yn y De Byd-eang, drwy ddarparu cyfleoedd gwaith 
a chynhyrchu incwm ar gyfer pobl dlawd drefol. Yn y prosiect hwn, ni ystyrir masnachu stryd anffurfiol fel 
rhywbeth ymylol o bell ffordd, ond yn hytrach fel rhywbeth sy’n annatod i’r ffordd mae llawer o ddinasoedd yn 
gweithio. 
 
Er mwyn archwilio rhagolygon dros newid a’i effeithiau ar y ffyrdd y mae ffurfiau ar fasnachu stryd yn 
cynhyrchu bywoliaeth, mae angen dealltwriaeth soffistigedig o sut mae hawliau ar gyfer mynediad a gofod 
cyhoeddus priodol yn dod i’r amlwg mewn perthynas â rhywedd, gwleidyddiaeth, a llywodraethu trefol. 
 
Dyma brosiect ymchwil amlddisgyblaethol ar economïau ffurfiol a ffurfiau ar fasnachu stryd yn ninasoedd y De 
Byd-eang. Mae’r ymchwil hon yn codi cwestiynau am arfer ffurfioli a gwleidyddiaeth negodi a gwrthsefyll bob 
dydd. Mae hyn yn y fantol yn arbennig yn ninasoedd India lle nad yw canlyniadau Deddf Gwerthwyr Stryd 2014 
wedi’u harchwilio eto. Mae’r prosiect hwn yn ymgysylltu â dynameg masnachu stryd ym Mumbai, ac yn 
archwilio’r synergeddau a’r cyferbyniadau ymhlith aml-asiantau mewn gofodau cyhoeddus. 
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WSA LEAD: Clarice Bleil de Souza  
GYDA: International Energy Agency – IEA Annex 79 
CYLLID: EPSRC  
 
Preswylwyr yn y Broses Benderfynu Dylunio Adeilad  
Mae'r ffrwd hon o brosiect IEA Annex 79 yn archwilio cynhyrchu a dadansoddi 
data ar ddeiliadaeth ac ymddygiad preswylwyr sy'n ymwneud yn benodol â 
gwneud penderfyniadau dylunio. 
 
Mae Annex 79 yn anghytuno â’r syniad bod effeithlonrwydd ynni a chysur yn annibynnol ar ei gilydd, ac yn cynnig 
bod modd i breswylwyr fod yn rhan weithredol o wella perfformiad adeilad, gan gyflwyno dull lle mae’r 
preswylwyr yn ganolog i ddylunio a gweithrediad adeilad. 
Mae amcanion penodol Annex 79 yn cynnwys: 

- Gwella dealltwriaeth o ryngweithiad preswylwyr gyda thechnolegau a sut maen nhw’n ymateb i 
wahanol ryngwynebau technoleg mewn adeiladau sydd wedi’u dylunio i wella effeithlonrwydd ynni 
adeiladau;  

- Ymchwilio i rôl cloddio data a thechnegau dysgu peiriannol i ddatblygu strategaethau modelu 
cynhwysfawr sy’n cynnwys ymddygiad preswylwyr mewn modd addas; 

- Datblygu canllawiau ac argymhellion ar gyfer safonau i gymhwyso ymddygiad preswylwyr o ran 
dyluniad a gweithrediad adeiladu. 

 
Mae’r ffrwd benodol hon o brosiect Annex yn canolbwyntio ar archwilio’r gwaith o gynhyrchu a dadansoddi data 
ar ddeiliadaeth ac ymddygiad preswylwyr yn ymwneud yn benodol â phenderfyniadau dylunio, gan ymateb i’r 
amcanion terfynol: 

- Sut gellir ystyried modelu preswylwyr wrth i ddylunwyr osod nodau dylunio (datblygu briff a sgyrsiau 
gyda chleientiaid ac ymgynghorwyr); 

- Sut gall modelu preswylwyr weddu i’r gwahanol fathau o ddadansoddiadau y mae dylunwyr yn eu 
gwneud wrth ddylunio, gan ystyried y gwahanol fathau o gwestiynau mae dylunwyr yn eu gofyn am 
berfformiad wrth gynnal arbrofion dylunio ar y gwahanol gamau dylunio; 

- Nodi mesuryddion priodol a systemau arddangos sy’n ddefnyddiol wrth wneud penderfyniadau 
dylunio, sy’n ystyried ymddygiad a rhyngweithiad preswylwyr gyda rheolaethau ac sydd hefyd yn 
ddefnyddiol er mwyn cyfathrebu â chleientiaid a’r gwahanol ymgynghorwyr sy’n rhan o’r broses 
ddylunio; 

 
Mae’r amcanion hyn yn bwydo i’r gweithgareddau a gynllunnir mewn perthynas â datblygu canllawiau i ddewis 
yr ymagweddau model preswylwyr i’w defnyddio yn y broses ddylunio, gan ystyried nodau dylunio, hinsawdd, 
teipoleg adeiladu ac ati, ynghyd â datblygu gweithdrefnau dylunio ar sail efelychiad a ffyrdd effeithiol o 
gyfathrebu gwybodaeth am breswylwyr rhwng gwahanol randdeiliaid. 
 

Bleil de Souza, C., Tucker, S., Deme Belafi, S., Reith, A., Hellwig, R., “Occupants in building design decision-making” 
In: Obrian, W., Tamasebi, F. “Simulation-aided occupant-centric building design: Theory, methods, and detailed 
case studies.” International Energy Agency IEA Annex 79 Book – Routlegde, Taylor & Francis. 
Bleil de Souza, C., Pezzica, C., Hahn, J. 2021. “Digital collaborative approaches for smart cities: when top-down meets 
bottom-up.” In: Golubchikov, O. and Yenneti, K. Smart cities, energy and sustainability: Governing cities to a low-
carbon future. Wiley.   
Tahmasebi, F., Ouf, M., O’Brien, L., Abuimara, T., Tabadkani, A., Hong, T., Sun, K., Bleil De Souza, C. “Advanced 
simulation methods for occupant-centric building design” In: Obrian, W., Tamasebi, F. “Simulation-aided occupant-
centric building design: Theory, methods, and detailed case studies.” International Energy Agency IEA Annex 79 
Book – Routlegde, Taylor & Francis. 
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WSA LEAD: Mhairi McVicar  
GYDA: Neil Turnbull (Co-I), Porth Cymunedol, Grange Pavilion CIO, a myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru. 
CYLLID: RIBA Research Trust Award (2015) 
 
Ymarfer Ymgysylltu: Gwerth Pensaer wrth Drosglwyddo Asedau Cymunedol 
Mae’r gwaith ymchwil hwn, sy’n rhan o waith ailddatblygu partneriaeth 
Pafiliwn Grange gan gymunedau Grangetown a Phorth Cymunedol Prifysgol 
Caerdydd yn ymchwilio i rôl addysg ac ymarfer pensaernïol wrth gefnogi 
datblygiad a arweinir gan y gymuned.  
 
Cychwynnodd prosiect Pafiliwn Grange yn 2012, yn bartneriaeth rhwng trigolion a Phrifysgol Caerdydd er 
mwyn ailddatblygu Pafiliwn a Lawnt Bowls gwag mewn parc cymdogaeth yn Grangetown, Caerdydd, trwy 
Drosglwyddo Ased Cymunedol. Mae’r prosiect ymchwil hwn wedi cael ei wreiddio yn y prosiect o’r cychwyn 
cyntaf, ac mae wedi mynd ar ôl cwestiynau a godwyd ar hyd y ffordd.  Beth mae ‘gofod i bawb’ yn ei olygu? Sut 
mae uchelgeisiau o ran ansawdd yn tawelu ofnau ynghylch troi’r ardal yn un fwy cefnog? Sut mae ‘gwerth’ yn 
cael ei ddiffinio? Beth yw rôl y pensaer cyn y dylunio ac wedyn? Sut mae modd adeiladu gofal? Beth yw 
canlyniadau moesegol Trosglwyddiad Dinesig Cymunedol?  Sut gall adeilad bach mewn parc bychan weithredu 
fel catalydd ar gyfer gweithredu ymhlith rhwydweithiau hyblyg o drigolion a phartneriaid sector preifat, 
cyhoeddus a thrydydd sector?  
 
Defnyddiwyd ymchwil weithredol ac addysgu byw ym mhob cyfnod o ddatblygiad y prosiect i archwilio’r 
cwestiynau hyn ac i gofnodi’n fanwl y prosesau cymhleth a heriol sy’n gysylltiedig â Throsglwyddo Ased 
Cymunedol, gan gefnogi proses lansio, twf, codi arian, ac adeiladu’r prosiect, a chymuned a ddiffinnir gan ofod 
dinesig.   Wedi i Bafiliwn Grange ar ei newydd wedd gael ei lansio yn 2020, mae’r gwaith ymchwil cyfredol a’r 
addysgu byw yn symud ymlaen at ddadansoddiad ôl-feddiant i gefnogi gweithrediad llwyddiannus a 
dichonoldeb hirdymor y gofod dinesig hwn, ac i brofi ei rôl fel catalydd ar gyfer gweithredu pellach dan 
arweiniad y gymuned yn y gymdogaeth.  
 

Mhairi McVicar, ‘Gathering-In-Action: the Activation of a Civic Space’, Architecture and Culture, 8 (3+4), October 
2020. 
Mhairi McVicar and Neil Turnbull, ‘The live project in the participatory design of a common ethos’ Charrette, 
Journal of the Association of Architectural Educators, 5 (2) Autumn 2018. 
Mhairi McVicar, 'Engender the confidence to demand better? The value of architects in community asset transfers’, 
Architectural Design 90 (4) (2020) pp. 46-51.  
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WSA LEAD: Hu Du  
GYDA: Phil Jones 
CYLLID: European Commission 
 
PLUG-N-HARVEST:  
Systemau cynaeafu ynni aml-foddol gweithredol a goddefol Plug-n-Play, 
economi gylchol yn ôl ei dyluniad, gydag ailadroddwyedd uchel ar gyfer 
Adeiladau Agos at Sero Rhanbarthau Hunangynhaliol 
Mae consortiwm rhyngwladol ledled Ewrop, sy’n cynnwys academyddion ym 
Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael €6 miliwn gan y Comisiwn Ewropeaidd i 
ddatblygu ffasâd cynaeafu ynni cenhedlaeth newydd i'w osod ar adeiladau 
presennol. 
 
Nod 'PLUG-N-HARVEST' yw creu ffasâd ynni effeithlon i adeiladau sy'n gallu cynaeafu ynni solar a'i droi naill 
ai'n drydan neu wres, i'w ddefnyddio yn yr adeilad ei hun neu adeiladau cyfagos. 
 
Drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, rydym yn gobeithio y bydd y dechnoleg yn helpu i leihau ein 
dibyniaeth ar adnoddau ynni traddodiadol fel glo a nwy, ac yn helpu i leihau biliau ynni. 
 
Mae ymchwilwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd yn gweithio ar ystod o dasgau ymchwil gan 
gynnwys tirfesur safle, gofynion peirianneg, gwerthuso ac optimeiddio perfformiad system, ac arddangos. 
Unwaith i'r ffasâd gael ei ddatblygu, bydd yn cael ei brofi mewn pedwar cynllun gwahanol yn yr Almaen, 
Sbaen, Groeg a'r DU. 
 
Mae’r prosiect Horizon 2020 hwn yn uno 13 o bartneriaid yng Ngwlad Groeg, yr Almaen, Sbaen, Romania a'r 
DU, gan gynnwys prifysgolion, partneriaid ym myd diwydiant, ac awdurdodau lleol – gan gynnwys Cyngor Dinas 
Caerdydd. Mae’r prosiect yn mynd i'r afael â'r her o integreiddio technolegau cynaeafu ynni i adeiladau sydd 
eisoes yn bodoli, ac yn cynnig platfform ardderchog ar gyfer gwella ein perthynas â phartneriaid sydd ymhlith y 
gorau yn y byd ym maes diwydiant. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan ein prosiect: https://www.plug-n-harvest.eu/ 
 

Hu Du, Huang, P. and Jones, P. ‘Modular 
facade retrofit with renewable energy 
technologies: The definition and current status 
in Europe’, Energy and Buildings (2019) 205, 
article number: 109543. doi: https://doi. 
org/10.1016/j.enbuild.2019.109543 
Hu Du, Streblow, R., Montalbá, L.M., Sendra, 
C. ‘Post-Workshop Report for Plug-N-Harvest 
Modular Façade Retrofit Workshop on 
Sustainable Places 2019’, Proceedings (2019), 
20 (1), 14. doi: https://doi.org/10.3390/ 
proceedings2019020014 
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WSA LEAD: Clarice Bleil de Souza 
GYDA: Ilya V. Dunichkin – Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) – Russia/Rwsia 
 
Dylunio a Modelu Adfywiol mewn Amgylcheddau ag Amodau Eithafol 
Arbrofi a datblygu canllawiau ar gyfer dylunio gofodau trefol adfywiol â phobl 
yn ganolog iddynt mewn hinsawdd oer ac amodau amgylcheddol anodd.  
 
Dyma bartneriaeth ymchwil rhwng MGSU a’r WSA sy’n cynnwys cyhoeddiadau ymchwil ar y cyd wedi’u hadolygu 
gan gyfoedion a cheisiadau grantiau ymchwil ar y cyd. Denodd cydweithrediad y ddau barti sylw’r prifysgolion 
eraill, a dangosodd eu cynrychiolwyr ddiddordeb mewn cydweithio gyda’r WSA: Prifysgol Daleithiol Cynllunio 
Defnydd o Dir, Uwch Ysgol Economeg, Prifysgol Polytechnig Moscow, Prifysgol Olew a Nwy Gubkin Rwsia, 
Academi Dwristiaeth Rhyngwladol Rwsia. 
 
Mae meysydd ymchwil yn cynnwys gwydnwch trefol i newid hinsawdd, drwy fodelu amgylcheddau mewn 
amodau eithafol, yn seiliedig ar ymagweddau dylunio unigryw, ynghyd â dulliau cyfrifiadol uwch ac astudiaethau 
arbrofol (arbrofion twneli gwynt yn bennaf) gyda mathau amrywiol o dechnegau modelu. Arweiniodd y 
bartneriaeth at gyhoeddiadau sy’n cynnwys trafodaethau damcaniaethol hyd at gynigion ar sail ymarfer yn y 
gwaith o ddatblygu canllawiau ar gyfer dylunio gofodau trefol y gellir byw ynddynt mewn hinsawdd oer, ynghyd 
â safbwyntiau â phobl yn ganolog iddynt ar gyfer adfywio, diweddaru a thrawsnewid y seilwaith Sofietaidd 
presennol (hybiau cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus a chymdogaethau preswyl sy’n addas ar gyfer bywyd mwy 
cyfforddus). Roedd hefyd yn cynnwys trefoli ardaloedd o gwmpas Llwybr Môr y Gogledd fel rhan o ddatblygiad 
strategol y Parth Arctig, sy’n ffurfio rhan o 40% o diriogaeth Rwsia ac yn codi materion sensitif sydd o 
bwysigrwydd rhyngwladol. 

Dylai’r bartneriaeth hon gael ei chryfhau gan gyfleoedd cyllido dwy wladol yn y dyfodol, sy’n cynnwys allgymorth 
a dosbarthu gweithgareddau mewn digwyddiadau pwysig er enghraifft y Fforwm Arctig, dan arweiniad 
Ffederasiwn Rwsia mewn cydweithrediad ag aelodau eraill a gwledydd arsylwi’r Cyngor Arctig a’r Undeb 
Ewropeaidd. 

Bleil de Souza, C. Dunichkin, I.V. 2021. Axiomatic Design in regenerative urban climate adaptation In: Andreucci, M.B., 
Marvuglia, A., Baltov, M., Hansen, P. (eds.) “Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy” Springer. 
ISBN: 978-3-030-71818-3. https://www.springer.com/gp/book/9783030718183  
Bleil de Souza, C., Dunichkin, I. V. and Pezzica, C. 2019. A user-centred approach to design Transport Interchange Hubs 
(TIH): A discussion illustrated by a case study in the Russian Arctic. Presented at: ICCSA 2019, St. Petersburg, Russia, 1-5 
July 2019. Computational Science and Its Applications, Vol. 11621. Springer pp. 489-504. (10.1007/978-3-030-24302-
9_35). 
Dunichkin, I.V., Bleil de Souza, C. 2020. An integrated solution to urban and sea waste management systems: using 
Axiomatic Design to discuss urban development risks. Far East Conference – International Multi-Conference on Industrial 
Engineering and Modern Technologies, Vladivostok, Russia, 1-4 October 2019, Vol. 459. Vol. 5. IOP Publishing Ltd. pp. 
62084., (10.1088/1755-1315/459/6/062084). Nominated best Axiomatic Design paper 2019-2021 from the Axiomatic 
Design Research Foundation (ADRF). 
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WSA LEAD: Oriel Prizeman 
GYDA: Alistair Black (Illinois Urbana Champaign) (Co-I), Christopher Jones (CU COMSC) (Co-I) 
CYLLID: AHRC 
 
Shelf-Life: Ailddychmygu dyfodol Llyfrgelloedd Cyhoeddus Carnegie 
Mae Shelf-Life yn ceisio mynd i’r afael â’r broblem o adeiladau’n cael eu 
gadael, sydd mewn perygl o wastraffu adeiladau cyhoeddus canrif oed sydd o 
ansawdd uchel. 
 
Ar ôl i Raglen Llyfrgelloedd Carnegie gaffael dros 2600 o adeiladau cyhoeddus ym Mhrydain ac America tua 
chanrif yn ôl mewn modd rheoledig ac unigryw, mae Shelf-Life yn gofyn a ellid cael budd drwy feddwl yn 
systematig am sut i’w hadfywio ar adeg o argyfwng. Gan ddefnyddio a datblygu technegau newydd Modelu 
Gwybodaeth Adeiladau Hanesyddol (HBIM), mae’r cynnig yn ceisio datblygu llyfrgell baramedrig o gydrannau 
adeilad ar gyfer Llyfrgelloedd Carnegie ym Mhrydain. Byddai adnodd digidol o elfennau cyffredin yn galluogi 
cynigion mwy gwybodus, mwy sensitif ac economaidd ar gyfer adfer ac ailddefnyddio’r adeiladau hyn, a gosod 
esiampl i eraill.  
 
Mae HBIM wedi’i gyfyngu gan argaeledd llyfrgelloedd gwrthrychau digonol gan nad oes gan adeiladau 
hanesyddol yn gyffredinol gydrannau na dulliau adeiladu safonol, a dim ond gwybodaeth arwynebol y gall 
sganiau 3D ei chipio, er eu bod yn gywir yn geometregol. Ni all sganiau 3D bennu deunyddiau gwirioneddol nac 
elfennau strwythurol adeiladau sy’n gorwedd y tu ôl i’r wyneb. Mae nifer y Llyfrgelloedd Carnegie sydd wedi’u 
dylunio o dan weithdrefn reoledig iawn yn cynnig adnodd unigryw. Mae’r gwaith catalogio dyfnach o’r 
wybodaeth a’r canllawiau technegol a gynigir yma yn ceisio cymryd cam ymlaen tuag at alluogi HBIM i hwyluso 
sgyrsiau a dylunio gwybodus mewn perthynas â’r adeiladau hyn sy’n bodoli.  
 
Roedd cyllid Carnegie yn hanfodol i ymgyrch y llyfrgelloedd cyhoeddus ym Mhrydain, ac mae llawer o’u 
nodweddion yn debyg i lyfrgelloedd eraill o’r cyfnod hefyd. Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar lyfrgelloedd 
Prydain, ond bydd hefyd yn cyfeirio at y 2000+ o lyfrgelloedd Carnegie sydd yn UDA. 
 

Prizeman, O., Boughanmi, M., Pezzica, C. ‘Carnegie Libraries of Britain: Assets or liabilities? Managing Altering 
Agendas of Energy Efficiency’, Public Library Quarterly DOI: 10.1080/01616846.2020.1826242. 
Black, A. and Prizeman, O., ‘The Design of the Carnegie library in Danville, Illinois (1904): Re-Reading the Reputation 
of the Carnegie library built-form in America’, Libraries: Culture, History, and Society (forthcoming 2021).   
Black, A. and Prizeman, O. E. C., ‘Revisiting the Carnegie Public Library Built Form: The Design and Early History of 
Three Illinois Carnegie Library Buildings’, 2020. Library and Information History 36(2), pp. 89-115. 
(10.3366/lih.2020.0019). 
Prizeman, O. E. C., Pezzica, C., Taher, A., Boughanmi, M., ‘Networking Historic Environmental Standards to Address 
Modern Challenges for Sustainable Conservation in HBIM’, Networking Historic Environmental Standards to 
Address Modern Challenges for Sustainable Conservation in HBIM, Appl. Sci., 10, 2020, 1283. 
Prizeman, O. E. C., Jones, C., Parisi, M., Pezzica, C., ‘How Can Century-Old Architectural Hierarchies for the Design of 
Public Libraries be Re-Interpreted and Re-Used?’, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable 
Development, Vol. 8 No. 4, 2018, pp. 481-494.  
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WSA LEAD: Tahl Kaminer 
 
Ffurf Gymdeithasol a Gofodol 
Astudiaeth o’r berthynas rhwng ffurfiau gofodol a chymdeithasol drwy gyfres o 
astudiaethau achos 
 
Pan ddarllenodd penseiri’r chwedegau astudiaeth Claude Levi-Strauss ar lwythau’r Amazon yn ei Structural 
Anthropology, cawsant eu taro gan y diagram a’r disgrifiad o bentref Bororo: roedd ffurf ofodol y pentref yn 
adlewyrchu’n fanwl gywir drefniadaeth gymdeithasol y llwyth. Diolch i’w uniongyrchedd, roedd y diagram o’r 
pentref yn dangos perthynas a gaiff ei chuddio fel arfer, perthynas sy’n ganolog i bensaernïaeth a dylunio 
trefol.  
 
Mae perthynas trefniadaeth gymdeithasol â threfniadaeth ofodol wedi’i lleoli’n ddistaw ganolog i arferion 
gofodol pensaernïaeth, dylunio trefol a chynllunio. Mae’n ddistaw gan nad y berthynas yma yw canolbwynt y 
disgwrs fel arfer. Mae’r arferion gofodol fel arfer yn gweithredu o fewn dealltwriaeth ragdybiedig o amodau a 
strwythurau cymdeithasol, lle caiff y “palet” sydd ar gael iddynt ei bennu ymlaen llaw, ac o ganlyniad mae’r 
cwestiwn o berthynas y ffurf ofodol a chymdeithasol yn dal i fod yn is-destun, tra ei bod, i bob pwrpas, yn 
ganolog iddynt. Dim ond ar adegau lle profir trawsnewid cymdeithasol, lle mae ffurfiau cymdeithasol newydd 
yn dod i’r amlwg ac yn gofyn am ymateb gofodol, y mae’r mater yn symud i fod yn bryder amlwg.  
 
Mewn cyfnodau o ailstrwythuro cymdeithasol, gelwir ar benseiri, dylunwyr trefol a chynllunwyr i ddod o hyd i 
ffurfiau gofodol digonol ar gyfer ffurfiau cymdeithasol newydd. Mae adegau o’r fath yn egluro’r diddordeb 
dwys yn ffurf y ddinas sosialaidd yn yr Undeb Sofietaidd 1929-31, neu yn nhrafodaethau’r chwedegau yn yr 
Eidal ymhlith y pensaer Aldo Rossi (1991), yr hanesydd pensaernïol Manfredo Tafuri (1976) ac eraill. Mae’r 
ymchwil hon yn cwestiynu perthynas y ffurf gymdeithasol â’r ffurf ofodol drwy gyfres o achosion, ac mae pob 
un yn amlygu amodau gwahanol ac yn tynnu sylw at faterion gwahanol iawn. Mae’n ehangu ar ymchwil 
flaenorol a gyhoeddwyd yn nhrydedd rhan The Efficacy of Architecture. 
 

Tahl Kaminer, ‘Von Ledoux bis Mies: 
The Modern Plinth as Isolating Element’, 
ARQ, 23.1, 2019, pp. 21-32. 
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WSA LEAD: Chris Tweed, Simon Lannon 
GYDA: Smart Energy Research Laboratory (SERL): University College London (UCL) (lead institution); 
University of Essex – UK Data Archive; University of Edinburgh – School of Informatics; Leeds Beckett 
University; Loughborough University; University of Southampton; Energy Saving Trust 
CYLLID: EPSRC 
 
Ymchwil Tai Cymdeithasol ar Ynni o Ddata Cymru (SHREWD) 
Cronfa ddata ynni ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru er mwyn llywio 
polisïau tai ac effeithlonrwydd ynni, megis y Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) 
fydd yn galluogi gwerthusiad yr ymyriadau. 
 
Mae'r prosiect SHREWD yn cael ei ariannu yn rhan o'r Labordy Ymchwil Ynni Deallusol (SERL) a fydd yn creu 
cronfa ddata ynni ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru i lywio polisïau tai ac effeithlonrwydd ynni, megis y 
Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS). Bydd SHREWD yn recriwtio aelwydydd o'r sector tai cymdeithasol ac yn 
defnyddio data a gafwyd gan landlordiaid cymdeithasol i fonitro effaith ymyriadau. Bydd arsyllfa SERL yn cael 
ei ddefnyddio er mwyn cymharu canlyniadau gyda stoc tai ehangach y DU. 
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WSA LEAD: Vicki Stevenson 
 
Ansawdd Aer Dan Do ac Awyr Agored De Cymru 
Defnyddio synwyryddion gronynnol Enviroplus pris isel i gymharu ansawdd aer 
dan do ac awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru 
 
Mae dau synhwyrydd gronynnol Enviroplus pris isel wedi cael eu hadleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.  
Mae'r synhwyrydd dan do wedi'i leoli mewn astudiaeth yn ystod y dydd ar ddiwrnodau'r wythnos.  Mae'r 
synhwyrydd awyr agored wedi'i leoli gyferbyn â llinell rheilffordd ac o fewn 0.5 km o ffordd ddeuol a'r M4.  
Cofnodir llif traffig yr M4 ar ffurf ffotograffau sy'n cael eu tynnu ar ddau fore'r wythnos.  Bydd y berthynas 
rhwng y gronynnau dan do ac awyr agored yn cael eu hasesu yn erbyn y llif traffig.   
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WSA LEAD: Marie Davidová 
 
Ymagwedd Systemig tuag at Berfformiad Pensaernïol 
Mae SAAP yn gyfuniad o feysydd sy'n seiliedig ar brosesau a gychwynnwyd yn 
ffurfiol trwy integreiddio Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Systemau a 
Phensaernïaeth sy'n Canolbwyntio ar Berfformiad. Mae'n datblygu methodoleg 
ac yn cynhyrchu theori trwy ymarfer arbrofol. Mae SAAP yn cynnwys Cyd-
ddylunio Traws-ddisgyblaethol Eco-Systemig yn Seiliedig ar Amser sy'n cael ei 
berfformio gan asiantau biotig ac anfiotig, gan gynnwys pobl. Mae'n perthyn i 
faes ehangach Dylunio Systemig, gan ystyried eco-system gyffredinol.  
 
Mae maes dylunio Ymagwedd Systemig tuag at Berfformiad Pensaernïol yn trafod y cwestiwn o addasu 
dinasoedd i newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Mae ymchwil gyfredol am ecoleg amgylcheddol yn 
dangos bod rhywogaethau oedd wedi addasu i dir amaethyddol gannoedd o flynyddoedd yn ôl, erbyn hyn yn 
addasu i fywyd yn y dinasoedd. Mae ein tir amaethyddol mor wenwynig erbyn hyn, oherwydd plaladdwyr ac 
ati, mae’r amgylchedd adeiledig bellach yn cynnig gwell amodau byw iddynt. Felly, mae angen i'n dinasoedd 
addasu i sefyllfa o'r fath lle mae rhywogaethau’n cyd-fyw. Mae’r ymchwil yn dangos addasiadau o’r fath drwy 
ymyriadau trefol prototeipaidd ecosystemaidd graddfa lawn, eu tocyneiddio nhw a’r ecosystem, ac 
astudiaethau cyd-destunol hanesyddol y prototeipiau. Mae’n ystyried y broses o ddylunio a chreu prototeipiau 
yn ogystal â’u perfformiad mewn amgylchedd ‘bywyd go iawn’. Mae’r ymchwil yn trafod arsylwadau o allu cyd-
ddylunio cynhyrchu y prototeipiau ar draws yr ecosystem, ac yn dyfalu am eu dyfodol. Mae’r gallu yn cynnwys 
cymunedau byw a rhai nad ydyn nhw'n fyw, rhai dynol a heb fod yn ddynol. Ymhellach ymlaen, mae’r gwaith 
yn cyrraedd haen a graddfa fwy trwy ledaenu ei ryseitiau a’i godau paramedrig DIY ar gyfer rhoi prototeipiau a 
addaswyd yn lleol ar waith ar gyfer cymunedau ledled y byd.  
 

Nousala, S., & Davidová, M. (2021). The Inter/trans-disciplinary balancing act: The exclusive/inclusive determinants, 
processes, and consequences that impact our socio-economic systems. Journal of Systemics, Cybernetics and 
Informatics, 19(1), 145–157. Retrieved from http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=IP124LL21 
Davidová, M. (2020). Multicentred Systemic Design Pedagogy Through Real Life Empathy: Integral and Inclusive 
Practice-Based Education in the Research-by-Design Context. FormAkademisk - Research Journal of Design and 
Design Education, 13(5), 1–26. https://doi.org/10.7577/formakademisk.3755 
Davidova, M. (2020). Cocreative roles, agencies and relations in post-Anthropocene: the real life  
gigamaps and full-scale prototypes of SAAP. Strategic Design Research Journal, 13(2), 185-212. 
https://doi.org/10.4013/sdrj.2020.132.06 
Davidová, M. (2020). Synergy in the Systemic Approach to Architectural Performance: The Integral  
Multi- and Cross-Layered Agencies in Eco-Systemic Generative Design Processes of the Post-Anthropocene. 
FormAkademisk - Research Journal of Design and Design Education, 13(2), 1–30. 
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3387 
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WSA LEAD: Adam Hardy 
GYDA: Co-Is : Oriel Prizeman, Crispin Branfoot (SOAS), Ajay Khare (SPA Bhopal), Shikha Jain 
(DRONAH Delhi)) 
CYLLID: AHRC 
 
Trefi Temlau Tamil: Cadwraeth a Chynnen  
Nod y prosiect yw darparu corff ymchwil awdurdodol fel sail ganllawiau 
cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer cadwraeth treftadaeth yn ninasoedd temlau 
byw Tamil Nadu, India, gan ganolbwyntio ar Madurai a Kumbakonam. 
 
Mae’r prosiect yn deillio o faterion brys o ran treftadaeth gynhennus yng nghyfadeiladau mawr, byw y temlau 
wrth wraidd dinasoedd Tamil Nadu sy’n tyfu’n gyflym. Mae’n archwilio dwy ddinas demlau wahanol yn Tamil 
Nadu, sef Madurai a Kumbakonam, i ymateb i bryderon am y ffyrdd mae rhai temlau gweithredol yn cael eu 
hadfer. Mae pryderon o’r fath wedi arwain at achosion llys yn ddiweddar, ac ymwneud UNESCO mewn ymgais 
i ddod o hyd i ffyrdd o greu canllawiau cadwraeth priodol sy’n dderbyniol i wahanol randdeiliaid. Rhaid i’r rhain 
ystyried rhagnodiadau traethodau defodol a phensaernïol Sansgrit hynafol, sy’n cael eu parchu’n fawr er nad 
ydynt yn cael eu deall yn ddigonol. Nod y prosiect felly yw darparu corff ymchwil awdurdodol i lywio 
canllawiau cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer cadwraeth a rheolaeth treftadaeth yn y dinasoedd temlau. 
 Bydd yn darparu hanes pensaernïaeth, lleoliadau trefol a chyfnodau adfer adeileddau cynrychioliadol y temlau 
ar sail ymchwil dda, ac esbonio’r gwahanol naratifau a safbwyntiau am y safleoedd hyn. Bydd natur gwaith 
adfer diweddar yn cael ei phennu a’i gwerthuso. Bydd testunau Sansgrit yn cael eu hastudio i gael trosolwg o’u 
cyfarwyddiadau perthnasol, ac i ddangos sut mae eu cysyniadau damcaniaethol yn ymwneud ag arfer dylunio a 
chadwraeth temlau mewn gwirionedd. 
 
Mae modelau digidol yn cael eu creu i grynhoi canfyddiadau ymchwil, i ddarparu data ar gyfer dadansoddiad 
pensaernïol, ac i’w defnyddio fel dull o gael a chyfleu safbwyntiau amrywiol y gymuned a rhanddeiliaid. Bydd y 
canfyddiadau, fel sail ar gyfer canllawiau’r dyfodol, yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad, a fydd yn ymddangos 
ar wefan y prosiect gyda’r modelau. 
 

Prizeman, O. et al. ‘Proposing digital models 
for the discussion of contested conservation 
practice: Case studies from Tamil Nadu, 
India’, 27th CIPA International Symposium 
‘Documenting the past for a better future’, 
Avila, Spain, 1-5 Sept 2019 ISPRS Annals of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Vol. IV-2/W. Copernicus 
pp. 133-140., (10.5194/isprs-annals-IV- 
2-W6-133-2019) 
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WSA LEAD: Wassim Jabi 
GYDA: Robert Aish (UCL), Simon Lannon, Aikaterini Chatzivasileiadi, and Nicholas Wardhana 
CYLLID: Leverhulme Trust 
 
Topologic: Gwella cynrychiolaeth gofod mewn amgylcheddau modelu 3D 
Nod y prosiect ymchwil yw defnyddio topoleg gyfrifiadurol i gynorthwyo gyda 
chreu a dadansoddi'r modelau gwybodaeth adeiladu cysyniadol ysgafnaf, 
mwyaf dealladwy. 
 
Mae adeiladau'n amgáu ac yn rhannu gofod a chânt eu hadeiladu drwy gyfosod cydrannau cysylltiedig. Fodd 
bynnag, nid yw cymwysiadau modelu gwybodaeth adeiladu confensiynol yn modelu'n benodol sut y caiff gofod 
ei amgáu. Er y gallai fod yn bosibl dod i gasgliad anuniongyrchol am y gofodau amgaeedig o safle cydrannau 
ffisegol yr adeilad, mae dilysrwydd y gynrychiolaeth hon yn dibynnu ar union gysylltedd y cydrannau ffisegol 
ffiniol, na ellir dibynnu arnynt. Hyd yn oed pe bai'r dull hwn yn hyfyw, mae'r lefel o fanylion mewn  modelau 
gwybodaeth adeiladu yn aml yn rhy gymhleth ar gyfer y math hwn o ddadansoddiad. Un datrysiad posibl yw 
defnyddio topoleg ffurfiol i gynrychioli'r ffurfiau gwahanol niferus o rannu a chysylltedd gofodol a materol a 
geir mewn adeiladau. Felly, amcan y prosiect ymchwil oedd datblygu offerynnau dylunio cyfrifiadurol yn 
seiliedig ar egwyddorion topolegol manwl ond a gyflwynir mewn ffyrdd sy'n ddealladwy i ddefnyddwyr 
pensaernïol a allai fod ag ychydig yn unig o brofiad o dopoleg. Arweiniodd y prosiect ymchwil at greu lyfrgell 
meddalwedd 'Topologic' ffynhonnell agored sy'n cyfuno nifer o gysyniadau topolegol sy'n berthnasol i 
bensaernïaeth mewn un pecyn cymorth meddalwedd. Nod pecyn cymorth Topologic yw cynorthwyo i greu'r 
modelau cysyniadol mwyaf ysgafn a dealladwy mewn topoleg bensaernïol. Y bwriad yw y gall Topologic fod yn 
gyfrwng effeithiol rhwng byd haniaethol topoleg a byd ymarferol pensaernïaeth a pheirianneg adeiladu. Yr her 
wrth ddatblygu'r meddalwedd fu cynnal defnydd damcaniaethol gyson o gysyniadau a therminoleg dopolegol 
ac eto eu cysylltu â chysyniadau mwy amwys gofod a 'chysylltedd' a geir mewn pensaernïaeth. Gan fod iaith 
ffurfiol topoleg yn cyd-fynd yn dda â gofynion mewnbynnu data cymwysiadau fel efelychu ynni a dadansoddi 
strwythurol, mae Topologic yn annog archwilio dylunio ac efelychu perfformiad yn y cyfnod dylunio cysyniadol. 
 

Jabi, W., Soe, S., Theobald, P., Aish, R., & Lannon, S. (2017). Enhancing parametric design through non-manifold 
topology. Design Studies, 52, 96–114. https://doi.org/10.1016/j.destud.2017.04.003 
Jabi, W., & Chatzivasileiadi, A. (2020). Topologic: exploring spatial reasoning through geometry, topology, and 
semantics. In S. Eloy, D. L. Viana, F. Morais, & J. V. Vaz (Eds.), Formal Methods in Architecture Proceedings of the 
5th International Symposium on Formal Methods in Architecture (5FMA), Lisbon 2020 (pp. 277–285). Springer, 
Cham. http://orca.cf.ac.uk/132847/ 
Jabi, W., & Alymani, A. (2020, May). Graph machine learning using 3D topological models. SimAUD 2020 
Conference. http://orca.cf.ac.uk/131855/ 
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WSA LEAD: Hiral Patel 
GYDA: Chris Tweed (Co-I); Reem Okasha (RA); Simon Johns (RA, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, 
Prifysgol Caerdydd) 
CYLLID: Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC, Prifysgol Caerdydd 
 
Gofodau Prifysgol sy’n addas ar gyfer y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol 
Yng nghyd-destun y pedwerydd chwyldro diwydiannol a phandemig COVID-19, 
nod y prosiect yw datblygu ffyrdd newydd o ddylunio a rheoli gofodau addysg 
uwch mewn cydweithrediad â phrifysgolion, cwmnïau pensaernïol, a 
ymgynghoriaethau ar addysg. 
 
Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol (4IR) wedi’i nodweddu gan doreth o ddatblygiadau technolegol, fel y 
rhyngrwyd pethau, realiti estynedig, data mawr, realiti rhithwir, argraffu 3D, deallusrwydd artiffisial a roboteg. 
Mae Klaus Schwab, sylfaenydd Fforwm Economaidd y Byd a fathodd y term, yn dadlau bod 4IR yn golygu 
technolegau newydd yn uno ar draws parthau ffisegol, digidol a biolegol. Disgwylir i’r datblygiadau hyn ail-
siapio natur gwaith, ac mae rhai ohonynt i’w gweld yn y tueddiadau cyfredol o weithio’n ddatganoledig ac 
awtomeiddio swyddi.  
 
Oherwydd natur newidiol gwaith, bydd angen rhaglenni cenedlaethol sylweddol i ailhyfforddi ac uwchsgilio 
pobl y bydd eu swyddi’n cael eu heffeithio gan y technolegau ymyrrol hyn, a bydd angen rhoi pwysigrwydd o’r 
newydd i ddysgu gydol oes.  Mae’r datblygiadau hyn yn awgrymu bod angen modelau addysg uwch newydd, a 
fydd yn cael effaith ddwys ar sefydliadau addysg uwch Prydain a natur y gofodau dysgu y bydd eu hangen. Mae 
COVID-19 hefyd wedi peri trosglwyddiad digidol cyflym tuag at ddarparu rhaglenni astudio ar-lein. Mae 
gweithgareddau dysgu wedi’u hailddylunio i’w darparu ar-lein, ac mae mewnwelediadau i brofiadau staff a 
myfyrwyr sy’n dod i’r amlwg yn amlygu’r angen i ailystyried rôl gofodau ffisegol mewn prifysgolion. Serch 
hynny, nid yw effaith y modelau addysg uwch newydd hyn ar ofodau prifysgol yn hysbys eto. Mae angen ffyrdd 
newydd o ddylunio a rheoli gofodau dysgu er mwyn sicrhau y cyflawnir cysondeb rhwng gofodau dysgu a 
chwricwlwm sy’n esblygu. 
 
Nod y prosiect hwn yw cyd-greu agenda ymchwil â phartneriaid yn y diwydiant ar gyfer gofodau dysgu gydol 
oes mewn sefydliadau Addysg Uwch sy’n addas ar gyfer 4IR, a datblygu ffyrdd newydd o ddylunio a rheoli 
gofodau prifysgol. 
 
Mae crynodeb o ddigwyddiadau, astudiaethau achos a phodlediadau ar gael drwy 
https://futurelearningenvironments.org/  
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WSA LEAD: Vicki Stevenson 
 
Tyfu Bwyd Trefol - Beth yw ein hopsiynau? 
Yng nghyd-destun trefoli a chynhyrchu bwyd diwydiannol cynyddol - sut gall 
pobl leihau effaith eu bwyd? 
 
Mae poblogaethau byd-eang yn dod yn fwy trefol. Mae amaethyddiaeth yn dod yn fwy diwydiannol.  Yn y cyd-
destun hwn - beth yw'r dulliau mwyaf gofod-effeithlon o dyfu bwyd mewn amgylchedd trefol?  All hyn leihau'r 
effaith ar yr amgylchedd o gymharu â phrynu mewn siop?  Defnyddir arbrofion gyda hydroponeg tŷ gwydr 
(meithrin dŵr dwfn), tyfu tŷ gwydr gyda swbstrad artiffisial, compost heb fawn awyr agored mewn potiau a 
gwelyau plannu bychan awyr agored er mwyn cymharu'r ymagweddau a'r canlyniadau gwahanol.  Nid yw hyn 
yn gymhariaeth o dyfu un planhigyn ym mhob dull tyfu (gan nad yw llawer o blanhigion yn addas ar gyfer pob 
ymagwedd), ond yn hytrach rydym yn archwilio defnydd gorau'r opsiynau hyn. 
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WSA LEAD: Tahl Kaminer 
GYDA: Maros Krivy, Leonard Ma (EKA); Helen Runting, Karin Matz, Rutger Sjögrim (KTH); Juliet 
Davies (WSA/CU); Alex Maclaren (Heriot-Watt); Timothy Moore (Monash) 
CYLLID: Leverhulme Trust (Kaminer) 
 
Trefoli’r Maestrefi: Hyper-Gentrification a’r Ddinas Ewropeaidd Fyd-eang 
Ymchwil i effeithiau gor-foneddigeiddio mewn dinasoedd ar gylchoedd 
maestrefol dinasoedd Ewropeaidd byd-eang 
 
‘adfywio’ canol dinasoedd. Ond mae effeithiau ‘gor-foneddigeiddio’ diweddar, a gaiff ei yrru gan fuddsoddiad 
rhyngwladol ac sy’n gweithredu mewn cymdogaethau yng nghanol dinasoedd sydd eisoes wedi’u 
boneddigeiddio, bellach yn effeithio ar ranbarthau maestrefol dinasoedd byd-eang fel Vancouver, Efrog 
Newydd a Llundain: wrth i’r cymunedau tlawd a dosbarth canol fudo tuag allan, gwelir maestrefi’n cael eu 
trefoli, cynnydd mewn dwysedd, newid yn y diwylliant lleol, newid mewn safbwyntiau gwleidyddol, a 
morffolegau a theipolegau newydd. Yn y broses, mae’r gwahaniaeth clir rhwng rôl drefol cymdogaethau mewn 
dinasoedd a rôl y rhanbarth maestrefol wedi’i erydu.  
 
Mae Trefoli’r Maestrefi yn astudio ‘gor-foneddigeiddio’ drwy lygad dinasoedd byd-eang Ewrop. Bydd yn ceisio 
egluro achosion ‘gor-foneddigeiddio’, nodi ei amlygiadau gofodol a diwylliannol, ac amlinellu llwybr y broses. 
Bydd y sesiwn yn cynnwys papurau’n cwestiynu damcaniaethau boneddigeiddio sy’n cael eu troi ar eu pennau 
gan ‘or-foneddigeiddio’, ynghyd â phapurau’n dadansoddi’r newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a ffurfiol 
sy’n digwydd yn rhanbarthau maestrefol Amsterdam, Berlin, Llundain a Stockholm. Bydd y sesiwn yn ceisio 
nodi cydberthynas a gwahaniaethau rhwng effeithiau ‘gor-foneddigeiddio’ yn y dinasoedd hyn er mwyn 
datblygu cysyniad mwy trylwyr o’r ffenomen a dealltwriaeth well o ffurf a rhesymeg y maestrefi ‘trefol’ 
newydd.  
 

Ross Exo Adams, Tahl Kaminer, Maroš 
Krivý, et al, ‘Hyper Gentrification and the 
Urbanisation of Suburbia’, in Penny Lewis 
(ed.) Architecture and Collective Life (London: 
Routledge, forthcoming). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
Ysgol Pensaernïaeth Cymru Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2021 

WSA LEAD: Vicki Stevenson  
 
Defnyddio Storio a Chynhyrchu Trydan Adnewyddadwy er mwyn Lleihau 
allyriadau Carbon Domestig a Thrafnidiaeth - Ynni Bywyd Cyflawn a 
Dadansoddiad Cost o Astudiaeth Achos Preswylfa Sengl (DU) 
Ymchwilio i ynni bywyd cyflawn, carbon a chost system cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy integredig 
 
Mae’r astudiaeth achos yn breswylfa ar wahân yn ne Cymru, y DU.  Mae PV fertigol 3.6kWp a osodwyd yn 2014 
a PV 6.12 kWp a osodwyd ar y to yn 2020, ynghyd â dyfais storio trydan 13.5 kWh. Yn agos ar ôl hynny, mae 
cerbyd a gwefrydd trydan.   
Ystyrir effaith yr ymyriadau hyn ar leihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth, mewn perthynas â 
thariffau ynni sy’n annog y defnyddiwr i newid defnydd o amserau cynhyrchu “carbon uchel” (yn gyffredinol yn 
cyfateb i’r galw uchaf yn y prynhawn) i amserau cynhyrchu “carbon isel” (yn gyffredinol dros nos neu yn ystod 
y pwynt uchaf o gynhyrchu ynni adnewyddadwy).   
 
Defnyddir data blwyddyn gyntaf wedi’i fonitro er mwyn asesu dilysrwydd dadansoddiad cost-budd cyn-gosod, 
a fu’n sail i’r buddsoddiad.  Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i ystyried buddion bywyd cyflawn yr ynni a’r 
carbon. 
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Canolfannau Ymchwil ac Ymgynghoriaethau Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
 

Uned Ymchwil Dylunio Cymru (DRUw) 
Mae ein gwaith yn cwmpasu ymchwil 
sy’n seiliedig ar ddylunio a chomisiynau 
ymgynghori, ymroi i ddylunio, tirlunio a 
chreu lleoedd carbon isel. 
 
Sefydlwyd DRUw ar droad y mileniwm i 
weithredu prosiectau pensaernïol, 
dylunio trefol a phrosiectau tirlunio o 
safbwynt ymchwil er mwyn sicrhau bod 
disgyblaeth dylunio yn cael ei 
chynrychioli'n briodol yn yr academi. 
 
Mae gwaith DRUw yn cwmpasu 
ymchwil sy’n seiliedig ar ddylunio a 
chomisiynau ymgynghori, ymroi i 
ddylunio, tirlunio a chreu lleoedd 
carbon isel. Rydym yn cynnig ffordd o 
weithio ar draws disgyblaethau, gan 
gysylltu’r holl ganolfannau ymchwil o 
bosib ac archwilio potensial ymchwil 
sy’n seiliedig ar ddylunio. 
 
Ers ennill gwobrau RIBA yn 2002 am 
Eco-Ffatri Baglan ac yn 2010 am 
Ganolfan Astudio Amgylcheddol 
Margam gan gynnwys Passivhaus 
Cymru yng Nglynebwy, mae’r gwaith o 
ddatblygu system dai cost isel o'r enw 
Tŷ Unnos, a ariannwyd trwy Innovate 
UK, a chynlluniau gofal arloesol yn 
Aberafan a Chwm Aur, Llanybydder, 
wedi’i gwblhau. 
 
Mae ffocws diweddar wedi bod ar 
brosiectau tai arloesol ac adeiladau ar 
gyfer gofal. Bydd gwaith DRUw yn cyd-
fynd â gwaith Grŵp Ymchwil ac 
Ysgolheictod Deunyddiau, Ymarfer, 
Dylunio, a Gwneud yn y dyfodol, a bydd 
yn cynyddu ei ffocws ar y diwydiant (fel 
ehangu cydweithrediadau gyda 
chymdeithasau tai Cymru a’u cadwyni 
cyflenwi). 
 
Cysylltwch â: Wayne Forster; Ed Green; 
Steve Coombs 
 

Y Sefydliad Ymchwil Carbon-Isel (LCRI) 
ac ESRI 
Ers ei sefydlu yn 2008 fel grŵp 
rhwydweithio ymchwil, mae gwaith y 
sefydliad wedi cael ei arwain gan y 
Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni. 
 
Arweiniodd y Sefydliad Ymchwil Carbon 
Isel (LCRI), sef grŵp rhwydweithio a 
ddaeth â 120 o gyfranwyr o wahanol 
brifysgolion ynghyd, at ddatblygu 
agenda carbon isel. Mae ei waith wedi'i 
ddatblygu yn y Sefydliad Ymchwil 
[Prifysgol] Systemau Ynni (ESRI), a gaiff 
ei gyd-gyfarwyddo gan Jones. Mae 
ymchwil LCRI ac ESRI wedi cyfrannu at 
effaith drwy brosiectau fel Modelu 
Microhinsawdd a dwy o'n 
Hastudiaethau Achos Effaith, gan 
ddatblygu'r ymagwedd 'tŷ cyfan' a 
mynd i'r afael ag allyriadau carbon a 
thlodi tanwydd. 
 
Cysylltwch â: Phil Jones 
 
Ymarfer, Ymchwil a Chynnydd yn 
Nylunio a Phensaernïaeth De Asia 
(PRASADA) 
Rydym yn ganolfan sefydledig ar gyfer 
astudio traddodiadau pensaernïol De 
Asia a'i phobloedd ledled y byd. 
 
Ein nod yw integreiddio ymchwil 
academaidd ac arferion creadigol drwy 
brosiectau a chyhoeddiadau ymchwil, 
gwaith dylunio ymgynghorol, addysgu a 
rhaglenni ymchwil ôl-raddedig. 
 
Ymhlith ein prosiectau presennol mae 
Trefi Temlau Tamil Hardy a Prizeman, 
a'r gwaith o adeiladu teml wedi'i 
dylunio ar ffurf PRASADA yn India. 
 
Cysylltwch â: Adam Hardy 
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Canolfan ar gyfer Dylunio’n Gynaliadwy 
yn yr Amgylchedd Adeiledig (SuDoBE) 
Menter ar y cyd rhwng y Sefydliad 
Ymchwil Adeiladu (BRE), Llywodraeth 
Cymru ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
ym Mhrifysgol Caerdydd ydyn ni. 
 
Mae’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu ac 
Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi’u 
cydnabod fel canolfannau rhagoriaeth 
ar gyfer ymchwil yn yr amgylchedd 
adeiledig, ac mae’r ddau wedi bod yn 

cyfrannu at y corff gwybodaeth am 
gynaliadwyedd yn yr amgylchedd 
adeiledig ers blynyddoedd. 
 
Fe’n sefydlwyd yn 2007 pan benodwyd 
Cyfarwyddwr, yr Athro Chris Tweed, ac 
rydyn ni’n dod â’r ddau sefydliad 
ynghyd i ganolbwyntio ar hyrwyddo 
dylunio cynaliadwy yng Nghymru, 
Prydain, ac yn rhyngwladol. 
 
Cysylltwch â: Chris Tweed 
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Ymchwil Ôl-raddedig yn WSA, 2021 
 
Abdulrahman Aljhadali  
Value of Architects in the Era of Artificial 
Intelligence 
 
Abdulrahman Ahmed A Alymani   
Rediscovering a Contemporary Relationship 
Between Building, Envelope and Ground 
 
Abeer Qaed  
Colonial and Post-Colonial Heritage Influence on 
local Cultural Identity: the case of Old Districts in 
Bahrain 
 
Adell Salem Emhemed Awaj  
Enhancing the Quality of Urban Public Open 
Spaces in Tripoli Through Socio-Culturally Sensitive 
Design Intervention 
 
Ahmed Abdullatif Alyahya  
The Practice of Ecomimicry in Optimizing the 
Building Envelope Design to Reduce Energy 
Demands in Hot-Dry Desert Regions. 
 
Amalia Banteli  
Whole Building Embodied Energy and Carbon 
Calculation Potential and Its Inclusion to Early-
Stage Design Through Building Information 
Modelling 
 
Ammar Alammar  
Design, Methods and Technologies for Innovated 
Facades 
 
Anas Lila  
Urban Fabrics as a Tool of Urban Heat Island 
Mitigation 
 
Anne Sarah Bellamy   
Designing Dying Well: Towards a New Approach to 
the Design of Palliative Care Environments for the 
Terminally Ill 
 
Azamat Chinaliev  
Mapping and Understanding Urban and Rural Fuel 
Poverty in Wales 
 
Basak Toren  
Climate Responsive Building Envelope Design & 
Thermal Resilience  
 
Bayan Faisal Fathi El Faouri   
Heritage-Led Urban Regeneration in The Context 
of Unesco World Heritage Nomination: Critical 

Sustainable Alternatives for The City of As-Salt in 
Jordan 
 
Baraah Muqaddam  
Changing Sides: The Place of the Wall, the Gate 
and the Community in 21st Century Jeddah 
 
Benjamin (Chidiebube) Okenwa   
Using Computer Walkthrough Simulation to 
Engage Design Strategies that Enhance Physical 
Activity in Urban Open Spaces. 
 
Bingyu Liu  
The Evolutionary Process of the Seaweed House in 
Jiaodong Peninsular 
 
Bo Lin 
Exploration of the Potential Use of Artificial 
Intelligence in Urban Design 
 
Cennet Ascioglu   
The Relationship Between Architectural Form and 
Social Behaviour in the Case of Social Housing 
Projects in the Twentieth Century 
 
Chinedu Esther Onyekwere  
Impact of Reuse and Recycling of Construction and 
Demolition Waste on Construction Projects 
 
Clara Larissa Lorenz  
Daylight Design Optimization Using Artificial 
Neural Networks 
 
Cynan Jones  
Energy Efficient Edible Mushroom Cultivation 
 
(Ade)Damola Ojerinde  
The Use of Rice Hush Ash as a Stabilizer for 
Compressed Earth Blocks to Construct Affordable 
Houses 
 
Diana Waldron  
Plants & Architecture: Nature Inspired Design and 
Biomaterials 
 
Elys Steven John  
Fundamentals for Architecture 
 
Emmanouil Perisoglou  
Effective Control of Transpired Solar Collectors 
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Fahad Alshiddi  
Examining the Sustainability of Mosque Design in 
Saudi Arabia Through The Global Sustainability 
Assessment System (Gsas) 
 
Faisal Farooq  
Developing Optimal Domestic Low Carbon 
Ventilation Technologies to Improve Air Quality 
and Reduce Health Risks from Indoor and Outdoor 
Air Pollution 
 
Francisca Melina Guirnaldos Diaz  
Heritage Preservation: Exploring New Architectural 
Strategies Through the Intangible Values. 
 
Gizem Parlak  
Contributions of Citizen Professional Role for 
Community Involvement in Urban Conservation 
Projects in Turkey 
 
Hadjer Messabih  
A Diverse Architectural Heritage to Understand the 
Cultural History of Algeria: Algiers, Oran, Timgad, 
And Ghardaia 
 
Hameda Janahi  
Transformation of Housing Typologies in Qatar: 
The Effect on Inhabitants’ Behaviour and 
Wellbeing. 
 
Hashem Abdulrahman Alhumayani  
Saudi Vision 2030: The Using of Digital Fabrication 
in Designing Affordable Housing 
 
Hester Medi Rowe Buck   
Regenerative Architecture: Learning About Moss: 
Exploring the Link Between the Climate Crisis, 
Education and Participatory Architectural Practice 
Through a Case Study and Live Research 
 
Hilary Wyatt  
Towards the Development of a Sustainable 
Framework for the Coherent Conservation of 
Maritime Heritage Settings in The UK & Ireland 
 
Irini Iraclitza Gaia Barbero  
Towards Restorative Spaces: The Function of The 
Poetic Experience in the 21st Century 
 
Gizem Parlak  
A Study on the Relationship Between Informal 
Learning and Public Environments on Typical 
University Campuses in China 
 
Houda Almutairi  
Fragmented Sensescapes: The Life and Death of 
Bodily Architecture 

John Christopher Daw  
What Works for Big Data in Public Policy Making 
 
Juan Fernando Usubillaga Narvaez  
Political Activism as Urban Design: Investigating 
the Production of Informal Settlements Through 
Practices of Political Activism 
 
Juan Pablo Fernández Goycoolea   
Rethinking Values in Sustainable Housing: 
Relations Between Grid Dependency Levels and 
Social Empowerment 
 
Jue Zhou  
Building Assessment Standards: From Discourse 
Shifts in Sustainable Development to 
Implementation in Practice 
 
Lei Chen  
Research on Sustainable Strategies in Building 
Retrofit Based on Multiple Factors Related to 
Human Health 
 
Likun Yang  
Redesigning Abandoned Industrial Buildings in 
Taiyuan City for Ecological and Social Sustainability 
 
Lin Geng  
Building in Turbulent China: The Baptist Missionary 
Society and Building Fusion and Localization  
During the Early 20th Century in China 
 
Lizzie Wynn  
Solid Waste as a Construction Material Solution 
 
Lui Tam   
Sustainable Conservation of Timber Architectural 
Heritage in East Asia 
 
Luma Sallam Saleh Daradkeh  
Understanding the Social Production and 
Reproduction of Camp-Cities Urban Eco-Systems: 
Towards a Holistic Multi-Scalar Urban Design 
Approach 
 
(Maria) Luz Navarro Eslava  
The Topology of Urban Conflict and the 
Transformative Potential of Dissensus 
 
Mamuna Iqbal  
A Comparative Study of The Schools of 
Architecture of Lahore (Pakistan) To Understand 
the Influences of the Context on Learning Ability of 
Architectural Design. 
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Miltiadis Ionas  
Building a GIS-Based Energy Monitoring System at 
a Regional Level, as a Tool for Large Scale Holistic 
Energy Management in Built Environment 
 
Ming-Yeung Tse   
Optimised Model for the Thermal Environmental 
of Building Transitional Spaces 
 
Mohamed Em Ab Dgali  
An Investigation into the Energy Efficiency of 
Traditional and Modern Buildings In Libya and the 
Development of Culturally Sensitive Low Energy 
Buildings 
 
Mohammad Abukeshek   
Defining Practical Features for Creating Green and 
Sustainable Interior Environments in Jordanian 
Healthcare Facilities 
 
Mohammed Alghafis  
Conventional Identity Crisis in the Built 
Environment of the Ksa Regions: The Traditional 
Town of Al-Qassim 
 
Mohd Luqman Hussin  
Machine Learning and Big Data Analytics for 
Disruptive Building Energy Management in 
Occupant Behaviour 
 
Monisha Margaret Peter  
The Global City Vs the City Of Refugees: Designing 
The Future Of Urbanism 
 
Nilsu Erkul  
An Investigation of The Contested Heritage of 
Ghost Town Varosha, Cyprus 
 
Noah Gethsemane Akhimien  
A Framework for Incorporating Circular Economy 
in The Design of Energy Efficient Residential 
Buildings in Nigeria 
 
Nooridayu Binti Ahmad Yusuf   
The Traditional Muslim-Malay Marketplaces of The 
East Coast of Malaysia: Architectural and Socio-
Cultural Patterns 
 
Nur Abd Salam  
Sustainable Retrofitting of Double-Storey Terraced 
Houses in Tropical Climate for Balancing 
Daylighting, Privacy, Thermal and Visual Comfort 
Using Computational Approach 
 
Phakthima Wangyao  
Sustainability through designing for adaptive reuse 
of industrial heritage in Thailand  

Rawan Jafar   
Investigating the role of vegetation in Integrating 
Building Information Modeling (BIM) and Positive-
Impact in Regenerative Architecture Design 
 
Reem Okasha  
Design of Schools in Egypt: A Regenerative 
Perspective 
 
Sarah O'Dwyer  
Establishing the Commonality Between Aesthetic 
and Sustainable Architecture to Deliver Design 
Excellence in Form and Performance. 
 
Salwa Albarssi  
The Potentiality of Altering Existing Residential 
Buildings to Improve Their Energy Efficiency: A 
Path Toward a Sustainable Future 
 
Shariffah Sy Yusoff Fadzil  
Flood Victims Shelter Focusing on Sustainability 
Issue of Life Cycle of Shelters in Kelantan and 
Trengganu, Malaysia 
 
Shuye Wang  
A Community-Based Approach to Promote Energy 
Retrofit of Rural Houses in China 
 
Siyu Duan  
Reducing the Energy Performance Gap from A 
Technical and Occupants’ Perspective and 
Achieving Better Thermal Comfort in UK Housing 
 
Suet-In Tsang  
Multi-Parametric Analysis for Green Building 
Design 
 
Warangkana Juangjandee  
Indoor Air Dehumidification of Residential 
Buildings with Passive Cooling and Recycled 
Materials Installation: A Case Study of Thailand 
Urban Areas 
 
Weronika Tadrak   
Impact of Scaling Up Smart Houses to Smart 
Energy Systems on Urban Infrastructure - Case 
Study Cardiff, South Wales 
 
Xiao Hu   
Sustainable Design of Hillside Development in 
Guizhou, China 
 
Xuan Shen  
Towards Sustainable Streets Design: Indicator 
System of Sustainable Evaluation for Shanghai 
Streets. 
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Yagmur Burcu Gunes  
A Model for The Social and Spatial Integration of 
Urban Coastal Fill Areas 
 
Yangluxi Li   
Sustainable System in Building Integrated Design 
 
Yue Hou  
Explore the Contribution of Urban Public Space to 
Enhancing the Sense of Belonging of Immigrants 
(In Cases of Shenzhen And London) 

Zein Al-Doughmi  
Post-Occupancy and Performance Evaluation of 
Climate Adaptive Facades 
 
Zhehao Cui  
Towards a Systematic Methodology to Improve 
the Accuracy of Prediction Results For Energy 
Consumption in Buildings 
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