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Cyhoeddir Herio Caerdydd yn Gymraeg a Saesneg. I wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r 
fersiwn gywir i chi, ebostiwch challengecardiff@caerdydd.ac.uk i roi gwybod i ni ym mha 
iaith yr hoffech chi gael y cylchgrawn hwn.

AR Y CLAWR

Yr Athro Colin Riordan 
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Owain Clarke, Gohebydd Iechyd BBC Cymru, yn 
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Beth ddeffrodd fy 
chwilfrydedd?

Golwg ar Sefydliad Ymchwil 
Trosedd a Diogelwch

Rhys Phillips o Airbus yn gweld 
sut mae gwaith yr Athro Manu 
Haddad yn helpu i gadw ein hawyr 
yn ddiogel

Mellt a 
labordai?

Dr Stephen Cushion yn trin a thrafod gwleidyddiaeth 
yr Unol Daleithiau gyda’r Athro René Lindstädt

Y llynedd cefais y fraint o 
gychwyn Pencampwriaeth 
Hanner Marathon y Byd 
IAAF/Prifysgol Caerdydd.
Cymerodd dros 16,000 o bobl ran, gan gynnwys 
rhedwyr o'r radd flaenaf fel Syr Mo Farah, 
ynghyd â dechreuwyr oedd yn cwblhau eu ras 
gystadleuol gyntaf.

Fel partner teitl, rydym wedi gweithio gydag 
IAAF a Run4Wales hefyd i gynnig lleoedd am 
ddim, dillad rhedeg a hyfforddiant i gefnogi 500 
o redwyr dibrofiad o rai o'n cymunedau mwyaf 
difreintiedig sy'n cymryd rhan am y tro cyntaf. 

Manteisiodd ein hacademyddion ar y cyfle hefyd 
i gynnal ymchwil unigryw. 

Yn y rhifyn hwn o Herio Caerdydd gallwch 
ddarllen am ymchwil dan arweiniad Dr Liba 
Sheeran o Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. 
Edrychodd ymchwil Dr Sheeran ar beth sy'n 
ysgogi pobl i redeg, ynghyd â'r hyn sy'n eu 
rhwystro rhag gwneud hynny. 

Gyda lwc, bydd y canfyddiadau'n helpu trefnwyr 
rasys torfol i ddenu ystod fwy eang o redwyr yn y 
dyfodol, gan wella iechyd y genedl.

Yn y rhifyn hwn mae erthygl hefyd am yr Athro 
Manu Haddad, sy'n arwain Labordy Mellt 
Morgan Botti, yr unig labordy mellt mewn 
prifysgol ar gyfer ymchwil awyrofod. 

Daeth cynfyfyriwr, Rhys Phillips, sydd bellach yn 
Beiriannydd Ymchwil yn Airbus, yn ôl i Gaerdydd 
i gael cyfweliad â'r Athro Haddad ar gyfer y rhifyn 
hwn. 

Maent yn trafod pwysigrwydd cydweithio â byd 
diwydiant, a sut mae'r ymchwil bwysig a gynhelir 
yn y labordy yn helpu i gadw'r awyr yn ddiogel.

Yn yr hinsawdd economaidd ansicr hon, gellir 
dadlau mai rheoli trosedd a diogelwch yw un o'r 
heriau byd-eang pwysicaf. 

Gallwch ddarllen am sut mae ein 
Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch 
rhyngddisgyblaethol wedi dod ag ymchwilwyr 
sy'n gweithio ar draws meysydd troseddau, 
diogelwch a chyfiawnder ynghyd i gynnig atebion 
arloesol ar sail ymchwil.

Yn olaf, mae'r sefyllfa wleidyddol yn yr Unol 
Daleithiau'n cael mwy o sylw nag erioed o'r 
blaen, ynghyd â sylwadau a phenawdau yn y 
wasg ledled y byd. 

Yn ein herthygl Beth Ddeffrodd fy Chwilfrydedd 
bu'r Athro Rene Lindstatdt, Pennaeth Ysgol 
y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, yn siarad â Dr 
Stephen Cushion o'r Ysgol Newyddiaduraeth, 
y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol am 
yr hyn wnaeth ei ysbrydoli i gynnal ymchwil 
i wleidyddiaeth a’i farn ynghylch llywodraeth 
Donald Trump. 

I ddysgu mwy am y gwaith yn y rhifyn hwn, ewch 
i'n gwefan. 

Cysylltwch â challengecardiff@caerdydd.ac.uk 
os hoffech holi ein hacademyddion am unrhyw 
fater sy'n bwysig i chi.

 CROESO I HERIO CAERDYDD

Datgelu rhwystrau  
at redeg

Trefnydd cymunedol, Ali Abdi, yn sôn am redeg gyda Dr Liba Sheeran ac yn 
gweld sut mae ei hymchwil yn annog pobl i wneud ymarfer corff
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Mae Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd Prifysgol 
Caerdydd a Sefydliad Darganfod Biofeddygaeth 
Prifysgol Monash wedi llofnodi memorandwm o 
gyd-ddealltwriaeth. Canlyniad hyn yw y bydd y ddau 
sefydliad yn ehangu ar y gweithgareddau sy’n digwydd 
ar y cyd rhyngddynt.
Mae’r cytundeb cydfuddiannol hwn dros bum mlynedd yn cydnabod y 
prosiectau hynod gynhyrchiol ar y cyd ynglŷn â llid ac imiwnedd sydd eisoes 
ar y gweill. Mae’n ddull o alluogi prosiectau ychwanegol ar y cyd ym meysydd 
cydweithio ar ymchwil; cyfnewid deunyddiau, ysgolheigion a myfyrwyr; a 
seminarau a gweithdai cydweithredol.

Ymysg y prosiectau proffil uchel sydd ar y gweill ar hyn o bryd mae sawl 
prosiect am fioleg derbynyddion lymffocyt ac astudiaeth ar y cyd sydd wedi 
darganfod sut y gall HIV-I osgoi’r system imiwnedd.

Wrth sôn am yr astudiaeth HIV-I, dywedodd yr Athro Jamie Rossjohn,  
academydd a anwyd yng Nghymru ond sy’n byw yn Awstralia ers 1995, 
ac sy’n aelod gyfadran o Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd: “Roedd 
darganfod hyn yn annisgwyl ac yn gyffrous ac ni fyddai wedi bod yn 
bosibl oni bai am y cysylltiadau cydweithredol agos rhwng ymchwilwyr 
Monash a Chaerdydd.”

Mae dyfarniadau gan Gyngor 
Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg wedi creu canolfan 
arbenigedd mewn technolegau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd. 
Mae llawer o ddatblygiadau yn ein bywydau 
yn dibynnu ar dechnoleg lled-ddargludyddion 
cyfansawdd i ysgogi datblygiadau sy’n newid 
ein ffordd o fyw.

Partneriaeth rhwng y Brifysgol ac IQE, 
gwneuthurwr wafferi lled-ddargludyddion uwch 
byd-eang yw’r Ganolfan, a bydd yn cydweithio’n 
agos â Chanolfan Gweithgynhyrchu Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol EPSRC.

Caerdydd sy’n arwain y ganolfan gyda thri phartner 
academaidd allweddol: Coleg Prifysgol Llundain, 
Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Sheffield.

Mae’r ganolfan hefyd wedi cael £2m 
ychwanegol gan EPSRC ar gyfer cyfarpar 
o’r radd flaenaf a fydd yn helpu i greu 

technolegau’r 21ain ganrif. O ganlyniad i’r 
dyfarniad diweddaraf bydd y ganolfan yn 
gallu datblygu technoleg ar gyfer tueddiadau 
newydd, megis cerbydau sy’n gyrru eu hunain 
a chyfathrebu 5g.

Bellach, mae gan y ganolfan nifer o gyfleoedd 
i fyfyrwyr PhD sy’n cael eu hariannu i 
gydweithio â chwmnïau blaenllaw byd-eang 
ar dechnoleg lled-ddargludyddion. Bydd dau 
gwrs MSc newydd ar gyfer Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd hefyd yn cychwyn ym mis Hydref.

Bydd gan Brifysgol Caerdydd rôl 
bwysig ym menter ymchwil fwyaf y 
DU ym maes dementia drwy lansio 
canolfan ymchwil dementia £13m. 
Gyda’r posibilrwydd o gael £17m yn rhagor o 
arian ymchwil dros y pum mlynedd nesaf, y 
ganolfan newydd ym Mhrifysgol Caerdydd fydd y 
buddsoddiad mwyaf erioed mewn astudiaethau 
gwyddonol ym maes dementia yng Nghymru.

Bydd y ganolfan ymchwil newydd yn un o chwe 
chanolfan yn y DU ac felly’n rhan bwysig o 
Sefydliad Ymchwil Dementia y DU (UK DRI). 
Menter newydd gwerth £250m yw’r sefydliad 
hwn sydd wedi’i ariannu gan y Gymdeithas 
Ymchwil Feddygol, Cymdeithas Alzheimer ac 
Ymchwil Alzheimer y DU. Ei nod yw canfod ffyrdd 
o ganfod, trin ac atal dementia a gofalu am bobl 
sy’n dioddef o’r cyflwr. Mae’r canolfannau newydd 
yn fuddsoddiad pwysig gan UK DRI gan fod 
cyfanswm o £55m yn cael ei roi i ganolfannau 
ar gyfer rhaglenni sylfaen ac adnoddau.

Yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd 
Gwyddonol Llywodraeth Cymru ac Athro Geneteg 
Niwroseicolegol ym Mhrifysgol Caerdydd, 
fydd yn arwain y ganolfan newydd, a bydd 
hi’n Gyfarwyddwr Cyswllt Sefydliad Ymchwil 
Dementia y DU.

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor 
y Brifysgol: “Yng Nghymru y ceir y cyfraddau 
gwaethaf yn y DU ar gyfer canfod dementia. 
Mae hyn yn effeithio ar y gefnogaeth a roddir i’r 
unigolion sydd wedi’u heffeithio, a’u teuluoedd. O 
ystyried y cyd-destun cenedlaethol hwn, a baich 
dementia ar draws y byd, mae Prifysgol Caerdydd 
wedi gwneud ymchwil ynghylch dementia yn 
flaenoriaeth strategol ac yn gonglfaen o’n 
Strategaeth Arloesedd Clinigol gyda’r GIG. Drwy 
lansio canolfan newydd DRI UK ym Mhrifysgol 
Caerdydd, byddwn yn adeiladu ar y sylfaen 
gadarn hon i ganfod ffyrdd newydd o fynd i’r 
afael â dementia.”

Bydd hyd at 60 o ymchwilwyr gwyddonol yn cael 
eu cyflogi yn y ganolfan yng Nghaerdydd dros y 

pum mlynedd nesaf, a’u nod fydd deall hanfodion 
y clefyd a datblygu therapïau newydd. Disgwylir 
i raglen datblygu ymchwil arwain at gynnydd yn 
nifer y staff gwyddonol wrth iddi ehangu ar ôl y 
cyfnod cychwynnol pum mlynedd o hyd.

Bydd y Ganolfan yn adeiladu ar lwyddiant 
Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer 
Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg ym 
Mhrifysgol Caerdydd, a bydd yn defnyddio’r 
dros 30 o enynnau sydd wedi’u canfod gan 
wyddonwyr yng Nghymru sy’n cyfrannu at naill 
ai glefydau Alzheimer neu Huntington. Bydd yn 
ategu gwaith y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddorau 
ac Iechyd Meddwl a'r Sefydliad Ymchwil 
Imiwnedd Systemau ym Mhrifysgol Caerdydd, 
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), Uned Atgyweirio’r 
Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a Rhwydwaith 
Ymchwil Dementia Prifysgol Caerdydd. 

 NEWYDDION YMCHWIL

Canolfan lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd  
yn arwain technolegau o’r radd flaenaf

Y Brifysgol wedi’i dewis yn 
ganolfan ar gyfer menter ymchwil 
fwyaf y DU ym maes dementia

Cydweithio â Phrifysgol Monash
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Mae gwyddonwyr o’r Brifysgol  
yn ymuno â phrosiect £4m i 
ddatblygu technolegau sy’n cefnogi 
rhwydweithiau ffôn, y gofod a 
systemau amddiffyn y dyfodol.
Arweinir y rhaglen bum mlynedd, a gyllidir 
gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg (EPSRC), gan Brifysgol Bryste.

Bydd yn dod â Phrifysgol Caerdydd a thair 
prifysgol arall (Glasgow, Caergrawnt a 
Birmingham) yn ogystal â phartneriaid o fyd 
diwydiant at ei gilydd i ddatblygu technoleg y 
genhedlaeth nesaf sy’n braenaru’r tir ar gyfer 
rhwydweithiau ffôn 5G a 6G a systemau 
radar uwch.

Mae ymchwilwyr yn credu mai diemwnt - 
oherwydd ei ddargludedd thermol uchel iawn 
- yw'r deunydd gorau ar gyfer trin yr ynni sydd 
ei angen i yrru rhwydweithiau 5G a 6G.

Bydd ymchwilwyr yn datblygu technoleg 
microdon gallum nitrid (GaN)-ar-ddiemwnt  
(neu HEMTS).

Gall llif egni yn y rhain fod mor uchel â’r fflwcs 
gwres ar wyneb yr haul. Mae ymchwilwyr o'r farn 
y dylai'r ymchwil helpu i greu dyfeisiau sydd dros 
bum gwaith yn fwy pwerus na'r transistorau sydd 
ar gael i'w prynu ar hyn o bryd.

Bydd prosiect ymchwil gwerth £1m 
a arweinir gan yr Athro Alan Felstead 
o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol 
yn rhoi darlun o ansawdd bywyd 
gwaith ym Mhrydain.

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a 
Chymdeithasol, yr Adran Addysg a Phrifysgol 
Caerdydd sy’n ariannu’r arolwg a bydd 2,500-
3,000 o weithwyr yn cymryd rhan ynddo. 
Mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb, byddant 
yn trafod eu sgiliau a’u profiadau o weithio ym 
Mhrydain yn 2017.

Bydd y data a gaiff ei gasglu yn helpu i gofnodi 
ac egluro sut mae ansawdd a sgiliau swyddi 
yn newid dros amser, a bydd yn adnodd 
gwerthfawr i’w ddefnyddio yn y dyfodol.

Dywedodd yr Athro Felstead: “Rydym yn byw 
mewn oes llawn newidiadau cyson a chyflym, 
yn wleidyddol ac yn economaidd. Bydd y 
prosiect hwn yn rhoi data cadarn ac unigryw 
am beth allai hyn ei olygu i bobl sy’n gweithio 
pe byddai eu swyddi naill ai o dan fygythiad 
neu’n cael eu newid mewn rhyw ffordd yn 
sgîl y newidiadau i’r hinsawdd economaidd, 
cyflwyno technoleg neu ffyrdd gwahanol o 
drefnu gwaith.”

Cynhelir y prosiect mewn cydweithrediad â 
Chanolfan Dysgu a Chyfleoedd Bywyd mewn 
Economïau Gwybodaeth (LLAKES) ESRC, a 
Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain.

Dyma’r 14eg grant ESRC y mae’r Athro Felstad 
wedi’i ennill, ac mae’r chweched y mae wedi’i 
sicrhau yn ystod y pedair blynedd diwethaf. 

Mae ymchwil newydd yn awgrymu 
nad yw’r arweiniad a roddir i farnwyr i 
gyhoeddi dyfarniadau fel mater o drefn 
yn cael eu dilyn. Felly, nid oes gan y 
cyhoedd ddealltwriaeth lawn o’r system 
cyfiawnder teuluol yng Nghymru a 
Lloegr. Mae’r canllawiau, a gyhoeddwyd 
yn 2014, yn mynnu bod y barnwyr 
yn anfon fersiynau cwbl ddienw o’u 
dyfarniadau mewn achosion penodol i 
BAILII, gwefan ymchwil gyfreithiol sy’n 
agored i bawb. Y bwriad oedd galluogi’r 
wasg a’r cyhoedd i ddeall y system 
cyfiawnder teuluol yn well, drwy ei 
gwneud yn fwy tryloyw.

Fodd bynnag, mae ymchwil a 
gynhaliwyd gan Ysgol y Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth ac a ariannwyd gan 
Sefydliad Nuffield wedi darganfod 
amrywiadau sylweddol ar lefel leol yn 
sgil y canllawiau. Drwy ddadansoddi 
837 o ddyfarniadau a gyhoeddwyd 
yn ystod y ddwy flynedd gyntaf ar ôl 
cyhoeddi’r arweiniad, daeth i’r amlwg 
mai dim ond 27 o farnwyr a 12 llys 
a anfonodd mwy na 10 achos yr 
un i BAILII yn ystod y cyfnod hwn. O 
ganlyniad i hynny, mae’r cyfryngau 
a’r cyhoedd yn gallu darllen mwy am 
benderfyniadau barnwrol ac am waith 
cymdeithasol mewn rhai ardaloedd yn 
fwy na’i gilydd yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd Dr Julie Doughty, arweinydd 
yr ymchwil: “Mae’r dyfarniadau a 
gyhoeddir ar hyn o bryd yn rhoi mwy 
o wybodaeth nag oedd ar gael yn 
flaenorol am rôl y llysoedd teulu. Fodd 
bynnag, mae ymateb y llysoedd wedi 
bod yn anghyson ac mae hynny’n gallu 
creu darlun dryslyd ac anghyflawn o’r 
system yn ei chyfanrwydd.”

Mae Prifysgol Caerdydd wedi llofnodi memorandwm 
gyd-ddealltwriaeth gyda Phrifysgol Sun Yat-sen 
er mwyn i'r ddwy brifysgol gydweithio ym maes 
ymchwil canser y fron.
Llofnodwyd y memorandwm gan yr Athro Nora de Leeuw, Rhag Is-
Ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop, o Brifysgol Caerdydd, a'r Athro Erwei 
Song o Ysbyty Coffa Sun Yet-sen, yn ystod ymweliad â Tsieina gan y 
llywodraeth i hyrwyddo cysylltiadau rhwng Tsieina a'r DU ym maes y 
gwyddorau biofeddygol.

Mae'r memorandwm yn cynnwys ymchwil gydweithredol ym meysydd:

• Canser y fron negyddol-driphlyg: Mae trin y math ymosodol hwn o 
ganser y fron (tua 15-20% o holl ganserau'r fron) yn anodd, ac nid yw'n 
ymateb i therapïau hormonaidd neu therapïau biolegol newydd. Mae gan 
Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Sun Yat-sen hanes o lwyddiant mewn 
ymchwil labordy ac ymchwil clinigol i ganser y fron, sy'n eu gwneud yn 
bartneriaid ymchwil delfrydol i chwilio am y sail foleciwlaidd ar gyfer y 
grŵp hwn o diwmorau, a'r gwaith o ddylunio/profi therapïau newydd sy'n 
gallu cynyddu'r cyfraddau goroesi.

• Cyffuriau gwrth-ganser newydd sy'n targedu canser metastatig y fron: 
Mae gan y ddau sefydliad ddiddordeb mewn darganfod a defnyddio 
targedau newydd ar gyfer therapi gwrth-ganser systemig. Mae hyn yn 

cynnig potensial sylweddol i gydweithio wrth ddatblygu a phrofi cyffuriau 
gwrth-ganser newydd, yn enwedig ar gyfer canser metastatig y fron.

• Treialon clinigol: Mae gan Brifysgol Sun Yat-sen un o dimau canser y 
fron mwyaf a'r cyfleusterau clinigol gorau yn Tsieina, o ran nifer y cleifion, 
gwelyau ysbyty, gwasanaeth clinigol a bio-fancio tiwmorau. Gall Prifysgol 
Caerdydd gynnig ei harbenigedd sylweddol yn y gwaith o ddylunio a chynnal 
treialon clinigol, drwy Ganolfan Treialon Ymchwil Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd, a thrwy gyfraniad ei chlinigwyr academaidd. 

Creu cysylltiadau newydd gyda Tsieina Tryloywder 
llysoedd teulu

Ansawdd bywyd gwaith ym Mhrydain

Buddsoddi £4m  
mewn ceisio canfod technolegau'r dyfodol 

Mae’r tueddiad cynyddol i gysylltu 
camfanteisio’n rhywiol ar blant â 
pharatoi mewn perthynas amhriodol 
yn golygu bod rhai achosion yn cael 
eu colli, yn ôl cyhoeddiad pwysig 
newydd gan Dr Sophie Hallett, o 
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.
Mae llyfr newydd Dr Hallett - Making sense of child 
sexual exploitation: Exchange, abuse and young 
people – yn taflu goleuni newydd ar y rhesymau 
pam mae’r camfanteisio hwn yn digwydd, gan 
gynnwys gwendidau yn y system lles, a’r problemau 
y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu. Mae’n 
cyflwyno lleisiau’r plant a phobl ifanc sydd wedi 
dioddef o gam-fanteisio rhywiol arnynt, sydd 
prin yn cael eu clywed, yn ogystal â’r gweithwyr 
proffesiynol sydd wedi gweithio gyda nhw.

Mae Dr Hallett yn edrych ar sut mae’r gymdeithas 
yn ystyried cam-fanteisio ar blant yn rhywiol ar hyn 
o bryd a sut mae hyn yn effeithio ar yr ymateb i’r 
broblem. Yn ganolog i’r drafodaeth mae themâu 
fel ieuenctid, plentyndod, gofal a phŵer, sy’n 
gwneud y llyfr hwn yn gyfraniad cymdeithasegol 
pwysig i faes nad oes digon o ymchwil iddo.

Nid yw pob plentyn sy’n dioddef 
o gam-fanteisio rhywiol yn cael ei 
baratoi mewn perthynas amhriodol
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Ar y chwith:: Dr Shantini Paranjothy

Ar y dde: Owain Clarke

Owain Clarke, Gohebydd Iechyd BBC Cymru 
sy’n sgwrsio â’r Athro Shantini Paranjothy 
(MBBCh1995), Arweinydd Thema Ymchwil i 
Iechyd y Boblogaeth ar gyfer Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd ac Arweinydd 
Gwyddonol Doeth am Iechyd Cymru.

OC: Dywedwch ychydig amdanoch chi’ch 
hun a sut ydych chi wedi cyrraedd y pwynt 
hwn. Beth wnaeth ysgogi eich diddordeb chi 
mewn edrych ar boblogaethau?

SP: Fe wnes i hyfforddi fel meddyg yng 
Nghaerdydd a dechrau gweithio fel meddyg 
iau yn Lloegr, mewn obstetreg a gynecoleg. 
Yn eithaf buan yn fy ngyrfa, fe ddysgais am 
ddefnyddio data i lywio sut ydym ni’n gwneud 
penderfyniadau am ofal cleifion. Felly, es i 
ati i astudio gradd meistr mewn ystadegau 
meddygol a PhD mewn epidemioleg a dysgu 
fy mod i wir yn mwynhau deall sut y gallwn ni 
ddefnyddio data i lywio’r penderfyniadau a 
wnawn am y ffordd orau i ddarparu gofal ac i 
sicrhau bod y feddygaeth yr ydym ni’n ei harfer 
yn seiliedig ar dystiolaeth ystyrlon. 

Roedd un o fy astudiaethau cynharach yng 
Nghaerdydd yn edrych ar ffactorau risg 

gastroschisis – nam cynhenid lle nad yw wal 
abdomen y ffetws yn ffurfio’n gywir. Pan ddois 
i Gaerdydd gyntaf fel cofrestrydd iechyd y 
cyhoedd, roedd cynnydd yn nifer yr achosion, 
a rhai patrymau, ond dim gwybodaeth go 
iawn am yr achosion. Fe ganfuom fod maeth 
yn chwarae rôl fawr, a bod mamau a oedd 
yn cymryd atchwanegiadau asid ffolig yn 
ystod beichiogrwydd yn llai tebygol o gael 
gastroschisis. Gwelsom hefyd fod ysmygu yn 
ffactor risg mawr. 

OC: Roedd edrych ar lawer o bobl, a’u 
cymharu, yn fath o grefft arloesol a 
ddatblygwyd yma yng Nghaerdydd gan 
unigolion megis Archie Cochrane a Peter 
Elwood gyda charfan Caerffili. Roeddent 
yn ddarnau eithaf diffiniol o ymchwil ar y 
pryd. Eglurwch ragor wrthyf am sut mae’r 
synnwyr o ddefnyddio’r hyn a welwch mewn 
poblogaethau i brofi tystiolaeth wir wedi 
trawsnewid meddygaeth.

SP: Mae llawer o enghreifftiau o hynny, o 
waith cynnar Syr Richard Doll, a edrychodd 
ar effeithiau ysmygu, i astudiaeth Caerffili 
lle’r oedd yr Athro Peter Elwood yn dangos, 
drwy lynu at y pum ymddygiad iach, gallwch 

leihau eich risg o ddatblygu dementia. Ac mae 
hwnnw’n ddarn pwerus o wybodaeth mewn 
gwirionedd, yn arbennig wrth ei gymharu â 
data o Adroddiad Prif Swyddog Meddygol 
Cymru sy’n dangos mai cyfran fach iawn o 
bobl, tua 3% fwy na thebyg, sy’n llwyddo i 
gyflawni pob un o’r pum ymddygiad iach.

OC: Ac mae’r negeseuon hynny nawr yn rhai 
rydym yn eu cymryd yn ganiataol, ond maent 
yn dechrau gyda’r darn arloesol hwnnw o 
waith yng Nghaerffili. Wrth i feddygaeth 
ddatblygu, gan ein bod ni nawr yn sôn am 
genynnau ac ati, a oes angen i ni gymryd 
camau mwy o lawer?

SP: Yn bendant, ac rwy’n meddwl bod yr oes 
sydd ohoni – yr amgylchedd data mawr – wedi 
trawsnewid sut ydym ni’n cynnal epidemioleg. 
Mae hyn, ynghyd â’n gallu erbyn hyn i gofnodi-
cysylltu data o wahanol ffynonellau, yn golygu y 
gallwn ni ddechrau edrych o ddifrif ar wahanol 
is-grwpiau sydd â gwahanol nodweddion.

OC: Ydyn ni’n gweld newid chwyldroadol? 

SP: Rwy’n credu hynny. Mae'n sicr yn gyfnod 
newydd wrth i ni ychwanegu darganfyddiadau 
genetig, a data sydd ar gael o samplau 

biolegol, sydd, law yn llaw â data epidemioleg 
safonol, yn gallu bod yn bwerus iawn.

OC: Felly rydych chi’n edrych ar lu o bobl ac 
yn gofyn cwestiynau. Allwch chi egluro i mi 
y math o gwestiynau rydych chi bellach yn 
gallu eu holi na fyddech chi efallai wedi gallu 
eu holi o’r blaen?

SP: Bellach gallwn holi cwestiynau a fydd 
yn ein helpu i ddarganfod pethau fel pam 
mae rhai pobl o fath penodol o ardal yn 
cael canlyniadau iechyd gwaeth neu fwy o 
dderbyniadau ysbyty nag eraill – beth yw’r 
ffactorau cyd-destunol sy’n dylanwadu ar y 
gwahaniaethau hyn. Ac fe allwn ni nawr edrych 
ar sut y gall amryw ffactorau amgylcheddol 
a chymdeithasol yn ystod bywyd egluro’r 
gwahaniaethau hyn, gan ymchwilio i’w heffaith 
ar ganlyniadau’r dyfodol.

OC: Efallai bod rhai wedi gweld yr 
hysbysebion ar y teledu ac efallai y bydd rhai 
wedi darllen am Doeth am Iechyd Cymru, yn 
gwahodd pobl i gymryd rhan yn y prosiect 
mawr hwn, sydd â’r nod, i’w roi yn syml, o 
wella iechyd y genedl. Sut fyddech chi yn ei 
ddisgrifio?

SP: Mae’n gyfle gwych i gymryd rhan mewn 
rhywbeth a fydd yn cyfrannu at iechyd y 
genedl. Beth mae hynny’n ei olygu yw cymryd 
rhan mewn prosiect ymchwil mawr lle bydd 
eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i ateb 
y cwestiynau pwysig hynny y mae’r GIG 
angen atebion iddynt, er mwyn cynllunio 
ei wasanaeth ar gyfer y dyfodol. Ac mae’r 
wybodaeth a gesglir hefyd yn caniatáu i 
wyddonwyr ddatblygu gwell triniaethau sydd 
wedi’u targedu’n well. 

OC: Felly, beth mae angen i bobl sy’n ymuno 
â’r prosiect ei wneud?

SP: Rydych chi’n cofrestru ac yn cael holiaduron 
newydd i’w llenwi bob chwe mis. Mae dau 
fath o holiadur: Un sy’n casglu gwybodaeth 
sylfaenol am eich iechyd a’ch ffordd o fyw 
– megis maeth, yfed alcohol, gweithgarwch 
corfforol ac iechyd meddwl – ac un arall sy’n 
gofyn am bynciau penodol. Er enghraifft, 
mae gennym grŵp o ymchwilwyr yn yr Ysgol 
Fferylliaeth sy’n edrych ar ganfyddiadau’r 
cyhoedd o wastraffu meddyginiaeth. Felly 
mae gennym holiadur sy’n gofyn i bobl am eu 
safbwyntiau ar werth y meddyginiaethau sydd 
wedi’u rhoi iddynt ar bresgripsiwn.

Hefyd, os oes astudiaethau sy’n berthnasol 
i chi ac rydym ni’n gwybod, o’r wybodaeth a 
ddarparwyd gennych, eich bod yn bodloni’r 
meini prawf, byddwn yn cysylltu â chi i roi 
gwybod i chi. Eich dewis chi yw p’un a ydych 
am gymryd rhan. Mae hefyd yn rhoi cyfle i 
gymryd rhan mewn dylunio a datblygu rhai o’r 
astudiaethau a gynhelir. Mae ffocws mawr ar 
gynnwys y cyhoedd yn Doeth am Iechyd Cymru. 

OC: O ran ei faint a’i uchelgais, a yw’n 
unigryw?

SP: Mae’n unigryw yng Nghymru gan ein bod 
yn anelu at gyrraedd 260,000 o bobl, tua 10% 
o’r boblogaeth oedolion. Mae astudiaethau 
mawr fel hyn yn y Deyrnas Unedig, ond yr hyn 
sy’n wirioneddol unigryw am hon yw ein bod 
yn edrych ar grŵp oedran iau, sy’n rhoi’r cyfle i 
ni ganolbwyntio mwy ar atal. Gan ein bod ni’n 
casglu data o oed cynharach ac yn dilyn hynny 
i fyny, gallwn ddechrau dysgu o ddifrif beth 
sy’n digwydd cyn i glefyd ddatblygu. Hefyd, 
mae cymariaethau ar raddfa fawr ar lefel y 
boblogaeth yn bwerus iawn ac yn darparu 
llawer o wybodaeth er mwyn gallu cynllunio 
gwasanaethau gofal iechyd. 

Mae nifer o brosiectau cyffrous yn mynd rhagddynt ar draws y genedl, 
ond dim un ar raddfa Doeth am Iechyd Cymru – menter uchelgeisiol 
sy'n rhoi’r cyfle i’r cyhoedd ddweud eu dweud a chasglu gwybodaeth 
am iechyd y genedl.

Doeth am  
Iechyd Cymru: 
Diogelu’r dyfodol  
drwy helpu heddiw
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Mellt a 
labordai?
Ar gyfartaledd, mae pob awyren fasnachol yn cael ei tharo gan fellten o leiaf 
unwaith y flwyddyn. Fe all hyn ymddangos yn frawychus i'r rheini ohonom 
sy'n hedfan yn aml. Fodd bynnag, diolch i waith Labordy Mellt Morgan-Botti 
Prifysgol Caerdydd, anaml iawn y caiff awyrennau unrhyw drafferthion.

OC: Felly, bydd llawer mwy o wybodaeth i 
ategu’r ystadegau swyddogol a’r ymchwil 
sy’n mynd rhagddo. Drwy gael llawer mwy o 
wybodaeth am bwy sy’n ateb y cwestiynau 
hyn byddwch yn gallu gweld, mewn mwy o 
fanylion ystyrlon, pethau fel pa grwpiau o 
bobl sy’n ysmygu yng Nghymru, pa grwpiau 
o bobl nad ydynt yn gwneud ymarfer corff 
yn rheolaidd a’r rhesymau posibl dros hynny, 
gan edrych yn ôl dros eu hanes. Ac rydych 
chi hefyd yn archwilio agweddau grwpiau 
amrywiol o’r boblogaeth, felly mae elfen o 
bôl opiniwn iddo hefyd.

SP: Mae hynny’n wir, nid yn unig rydym yn 
adeiladu darlun o arferion ffordd o fyw, ond 
rydym ni hefyd yn eu cysylltu â chanlyniadau 
iechyd. Mae’n rhoi i ni well dealltwriaeth o 
sut y mae’r pethau a wnawn, a’r cyfuniad o’r 
pethau hynny, yn effeithio ar ein canlyniadau 
iechyd. 

OC: Felly, os oes polisi neu raglen sgrinio, 
byddwch chi hefyd yn gallu gweld a yw’n cael 
effaith yn ddiweddarach mewn bywyd?

SP: Pe bai yna ymyriad neu bolisi iechyd 
newydd, fe allwn ni holi pobl am eu rhan yn 
hynny o beth, a thracio i’r dyfodol beth yw’r 
canlyniadau, blynyddoedd ar ôl iddo ddod i ben.

OC: Pwy sydd wedi mynegi diddordeb mewn 
defnyddio beth fyddwch chi’n ei gael o Doeth 
am Iechyd Cymru yn y pen draw?

SP: Mae llawer o ddiddordeb wedi’i fynegi 
o du’r gymuned ymchwil iechyd meddwl i 
edrych ar sut y gallwn recriwtio cleifion ar gyfer 
eu hastudiaethau carfan. Rydym hefyd yn 
gweithio gydag amryw ymchwilwyr ar iechyd a 
datblygiad plant, gan edrych ar bethau fel sut 
mae profiadau cynnar bywyd, gan gynnwys 
yn ystod beichiogrwydd, yn gallu effeithio 
ar iechyd a datblygiad yn ystod plentyndod. 
Rydym wedi datblygu holiaduron penodol ar 
gyfer menywod beichiog yn Doeth am Iechyd 
Cymru. Byddwn ni’n lansio’r rhain ym mis Mai. 

OC: Mae’n debyg y bydd gan lawer o gwmnïau 
biofeddygol ddiddordeb mewn poblogaethau y 
gellir eu tracio, i weld effaith cyffur newydd. 

SP: Rwy’n credu y daw hynny wrth i Doeth am 
Iechyd Cymru ddatblygu. Nes i ni gyrraedd 
niferoedd mwy, nid yw’n ddichonadwy cynnal y 
mathau hynny o astudiaethau, ond mae’r hyn 
yr ydym ni’n ei wneud nawr yn gosod y sylfeini 
er mwyn galluogi i hynny ddigwydd. 

OC: Pwy fydd yn awgrymu cwestiynau? 

SP: Y gymuned ymchwil sydd wedi bod yn 
holi cwestiynau yn bennaf, ond mae cynnwys 
y cyhoedd yn rhan ganolog o’r prosiect. 
Mae gennym ni Fwrdd Cyflawni Cyhoeddus 
hefyd, ac rydym ni’n cydweithio â nhw i 
ddatblygu cyfleoedd i’r cyhoedd gydweithio ag 
ymchwilwyr i awgrymu eu cwestiynau ymchwil 
eu hunain, a blaenoriaethu’r gwaith sy’n cael 
ei gynnal drwy Doeth am Iechyd Cymru.

OC: Beth yw eich uchelgais ar gyfer y 
prosiect? 

SP: Os ydym ni’n cyrraedd y targed o 260,000, 
credaf y bydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol 
i’r boblogaeth gyffredinol yng Nghymru gan ein 
bod yn gwybod bod pobl sy’n cymryd rhan yn ein 
hastudiaethau ymchwil yn profi gwell iechyd a 
gwell canlyniadau, dim ond drwy gymryd rhan. 
Credaf y gall wneud gwahaniaeth i’r boblogaeth 
ar lawer o lefelau, gan olygu bod y cyhoedd 
yn fwy gwybodus a’u bod yn meithrin gwell 
dealltwriaeth o ymchwil a sut y gallant gyfrannu 
at wneud pethau’n well yn y dyfodol. Bydd hefyd 
yn gwneud Cymru yn lle gwych i ddod a chynnal 
ymchwil a gwneud newid mawr i’n gallu i ddeall 
sut i atal a gwella canlyniadau ar gyfer y dyfodol. 
Mae hefyd yn ymwneud â gwneud arfer sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth yn rhan o’n diwylliant, gan 
roi llwyfan ar waith i sicrhau proses werthuso 
symlach, ac yna throsi hynny’n bolisi, yn hytrach 
na gorfod gosod pob astudiaeth bob tro.

OC: Beth yw eich camau nesaf?

SP: Ar y funud, mae gennym ni ymgyrch yn 
mynd rhagddi yn y cyfryngau, felly mae ein 
ffocws ar recriwtio a gwneud yn siŵr ein bod 
ni’n manteisio ar bob cyfle posibl. Er enghraifft, 
rydym ni’n hyfforddi nyrsys y GIG fel eu bod 
yn wybodus am y prosiect ac yn gallu sôn am 
y taflenni gyda chleifion. Rydym ni hefyd yn 
parhau i ddatblygu holiaduron newydd i sicrhau 
perthnasedd ac ansawdd yr wybodaeth a 
gesglir ar gyfer astudiaethau gwyddonol.
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RhP: Felly, dau brosiect eithaf gwahanol?

MH: Ydynt. Yn yr ail, rydym ni’n gweithio â 
daearyddwyr ac amgylcheddwyr o brifysgolion 
Caerwysg a Chaeredin. Ein mewnbwn ni yw’r 
ddealltwriaeth o fellt, ei fesur, categoreiddio 
nodweddion trydanol, a lle’r ydym ni’n disgwyl 
gweld mellt yn taro mewn dwy fforest law yn 
Nigeria a Cameroon.

RhP: Felly, ym mhrosiect PROTEST, rydym 
ni’n rhoi darnau o ddeunydd awyrofod yn y 
labordy a’u difodi i weld beth sy'n digwydd. 
Yn y prosiect arall, rydych chi’n rhoi darnau 
o’r fforest law yn y labordy a cheisio eu 
chwythu â mellt?!

MH: Na, rydym ni’n datblygu’r technegau 
i fesur mellt o fewn y labordy, ac yna gellir 
trosglwyddo’r rhain i’r fforestydd glaw. Gellir 
mesur o amgylch coed a’u gwreiddiau.

RhP: Nid ydych chi’n edrych ar ddatblygu rhyw 
fath o system i amddiffyn coed rhag mellt?

MH: Na, rydym ni’n edrych ar farwoldeb coed 
mewn perthynas â mellt.

RhP: Tu allan i'r labordy mellt, mae gennych 
chi’r lab foltedd uchel. Pa fath o brosiectau 
sy’n digwydd fan hyn?

MH: Rwy’n cydweithio bennaf â'r Grid 
Cenedlaethol. Mae gennym ni gytundeb 
fframwaith gyda nhw a ddechreuodd yn 2004. 
Rydym ni wedi cynnal dros 50 o brosiectau 
mewn amryw feysydd sydd o ddiddordeb iddynt.

RhP: A yw eich ymchwil wedi arwain at 
unrhyw ddarganfyddiadau allweddol?

MH: Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi 
bod yn edrych ar nwyon inswleiddio. Mae’n 
rhaid gwahanu systemau trydanol gan 
bellteroedd mawr i osgoi fflachiadau rhwng 
dargludyddion. Os ydych yn defnyddio aer, 
mae angen llawer o le. Er mwyn lleihau maint 
y systemau trydanol hyn, rydym yn defnyddio 
systemau wedi'u hinswleiddio sy'n defnyddio 
nwy inswleiddio arbennig. Y nwy a ddefnyddir 
yw sylffwr hecsafflworid, SF6, sy'n wael iawn 
i’r amgylchedd – 24,000 gwaith yn waeth na 
charbon deuocsid. Pan mae’n dianc i'r aer, gall 
fyw am dros 3,000 o flynyddoedd, felly mae’r 
effaith a gaiff ar ein planed yn wael iawn. Mae 
fy ymchwil presennol yn edrych am nwy amgen 
i wneud yr un gwaith, ond heb y niwed i’r 
amgylchedd a’r effaith cynhesu byd-eang.

RhP: Fel rhywun sy'n cynnal ymchwil yn 
y diwydiant, rydym ni’n gweld effaith 
uniongyrchol ein gwaith pan gaiff ei roi ar 
wasanaeth neu gynnyrch a ddatblygir gan y 
cwmni. Yn y byd academaidd, rydych chi gam 
yn ôl o hynny. Ydych chi’n cael gweld effaith 
eich ymchwil, neu a yw’n eich gadael chi a 
dydych chi ddim wir yn siŵr ble mae'n mynd?

MH: Rydym ni wedi bod yn gweithio ar 
inswleiddio awyr agored gan ddefnyddio 
deunyddiau newydd megis rwber silicôn. Rydym 
nawr mewn cyfnod lle’r ydym yn gweithio gyda'r 

Grid Cenedlaethol ar ynysyddion gweadog go 
iawn, ac yn eu gosod ar y system, gyda’r nod o’u 
profi a’u treialu ar y rhwydwaith. Os yw hynny'n 
llwyddiannus, yna o fewn y ddwy i dair blynedd 
nesaf gallem weld ein hynysyddion yn cael eu 
defnyddio ar y rhwydwaith.

RhP: Pa mor bwysig yw cydweithio â’r 
diwydiant i’ch ymchwil?

MH: O bosibl, mi fuaswn i’n dweud bod 80% o 
fy ngwaith yn cael ei wneud gyda'r diwydiant, 
felly mae'n bwysig iawn. Fel peirianwyr, mae 
gennym wybodaeth benodol mewn maes 
penodol sy'n uniongyrchol berthnasol i'r 
diwydiant, boed hynny yn y rhwydweithiau 
pŵer neu ym maes awyrofod. Mae’r 
wybodaeth honno o foltedd uchel o ffenomena 
maes trydanol uchel yn bwysig i'r diwydiant.

RhP: Rwy’n tybio y byddwch chi’n wynebu 
rhai heriau o bryd i’w gilydd? Bydd gan y 
diwydiant amcanion, a bydd gennych chi fel 
academydd amcanion, ac nid ydynt bob tro o 
reidrwydd yn cyfateb?

MH: O bryd i’w gilydd, mae’r sefyllfaoedd 
hynny lle mae’r diwydiant yn chwilio am 
gynnyrch neu ateb i broblem benodol, ac 
rydym ni eisiau cynnal yr ymchwil, ac i feithrin 
dealltwriaeth sylfaenol, ond rwy’n meddwl 
pa bynnag broblem yr ydym ni’n ymgysylltu â 
hi, rydym ni’n cyflawni’r ddau beth yn y pen 
draw. Rydym ni’n helpu'r diwydiant i ddatrys 
eu problem ond, ar yr un pryd, rydym yn gwella 
ein gwybodaeth a’n hymchwil sylfaenol.

RhP: Rwy’n siarad â chi ychydig ddyddiau 
ar ôl Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Yn 
y Deyrnas Unedig, rydym ni’n gwybod nad 
oes gan y gweithlu peirianneg gydbwysedd 
da rhwng y rhywiau. Dim ond 9% o’r 
gweithlu sy’n fenywod, ac nid yw hynny wedi 
newid ers dros 40 mlynedd, er gwaethaf 
ymdrechion gorau llawer. Rydych chi mewn 
sefyllfa i ddylanwadu. Ydych chi'n meddwl 
bod unrhyw beth allwch chi ei wneud i newid 
hyn o fewn peirianneg?

MH: Os ydw i’n edrych ar fy ngrŵp, fel arfer 
mae gen i tua 40% o fyfyrwyr benywaidd, 
ac efallai 60% o rai gwrywaidd. Ar hyn 
o bryd, nid oes llawer o fenywod yn 
y Deyrnas Unedig sy'n arbenigo 
mewn peirianneg foltedd uchel. 
Mae llawer mewn rhannau eraill 
o’r byd, ond nid cymaint yma yn 
y Deyrnas Unedig. Rydym ni’n 
gobeithio, drwy wneud y math o 
waith yr ydym ni’n ei gynnal yn 
y labordy mellt, fe allwn gael y 
genhedlaeth ieuengach i arbenigo 
yn y maes hwn.

RhP: Mae'n beth cŵl i fod yn 
gweithio arno?

MH: Rwy’n credu hynny. Mae'n 
rhywbeth y mae pobl yn ei weld sy’n 
cyffwrdd â nhw yn uniongyrchol, gan fod 
pobl yn hedfan bob dydd. Mae mellt yn taro 

awyrennau bob blwyddyn. Mae’n apelio fwy 
na meysydd eraill o beirianneg foltedd uchel, 
megis rhwydweithiau pŵer er enghraifft.

RhP: Beth sy'n digwydd os ydych chi’n 
deffro yfory ac nid yw Airbus yn bodoli – nid 
yw’n bosibl cydweithio bellach...ydych chi’n 
edrych ar gyfleoedd eraill i gydweithio?

MH: Rydym ni’n siarad â phobl yn y sector 
amddiffyn, cwmnïau awyrofod eraill a’u 
cyflenwyr. Ar hyn o bryd, mae gan y lab 
gapasiti penodol, ac mae’n rhaid i’r prosiectau 
ddod mewn trefn benodol.

Fodd bynnag, mae llawer o waith i'w wneud ar 
effaith mellt ar strwythurau eraill, strwythurau 
daear, strwythurau yn yr awyr ac o bosibl, mwy 
o dechnolegau’r dyfodol.

RhP: Os ydym ni’n ystyried dyfodol hedfan, 
hedfan trydanol yn y dyfodol agos, ac yn y 
dyfodol pell, ceir sy’n hedfan, sut mae eich 
gwaith o amgylch diogelu awyrennau rhag 
mellt yn trosi i dechnolegau’r dyfodol?

MH: Rwy’n credu y bydd o bwys uniongyrchol 
oherwydd os ydych chi’n datrys y broblem o 
fellt ar awyrennau, bydd beth bynnag yr ydych 
chi’n ei ddysgu o'r profiad hwnnw yn eich helpu 
i ddatrys problemau gyda cheir sy’n hedfan 
neu ddronau. Nid gan ffenomena mellt yn unig 
y caiff y gwaith a gynhelir gennym ei greu, ond 
gan lifau gormodol o bŵer o fewn y system, a 
bydd effaith y ceryntau uchel hynny yr un fath.

RhP: Oes gennych deimlad ym mêr eich esgyrn 
beth allai eich prosiect mellt nesaf fod?

MH: Wythnos nesaf, mae gen i gyfarfod â grŵp 
yn y Deyrnas Unedig ar drydan atmosfferig, 
ac rydym ni’n mynd i edrych ar ollyngiadau 
trydanol yn y gofod. Rydym ni’n edrych ar 
blanedau eraill a thu hwnt i’n ffenomena mellt 
‘cwmwl i’r ddaear’ ein hunain.

“Os ydych chi’n datrys  
y broblem o fellt ar  

awyrennau, bydd beth bynnag 
yr ydych chi’n ei ddysgu o'r 

profiad hwnnwyn eich helpu i 
ddatrys problemau gyda cheir 

sy’n hedfan neu ddronau.”
Yr Athro Manu Haddad

Yn wir, pe bai mellten yn taro awyren yr 
oeddech chi’n teithio arni, mae'n debygol na 
fyddech chi’n sylwi ar unrhyw beth, ar wahân i 
fflach lachar. 

Labordy Mellt Morgan-Botti yw’r unig labordy 
mellt sydd wedi’i leoli mewn prifysgol yn y byd 
sy’n bwrpasol ar gyfer ymchwil awyrofod, ac yn 
un o blith llond llaw yn unig yn fyd-eang, gan 
ddarparu gallu ymchwil a phrofi ar gyfer deall a 
gwella’r wyddoniaeth o ran diogelwch rhag mellt. 

Un o brif feysydd ffocws y cyfleuster gwerth 
£2.4 miliwn yw astudio systemau diogelu 
ar gyfer strwythurau awyrofod a systemau 
tanwydd. Gall y cyfleuster gynhyrchu mellt 
dan reolaeth gyda cherrynt hyd at 200,000 o 
ampau, mwy na phum gwaith y cerrynt mewn 
mellten gyffredin.

Nid yw gwaith y labordy bellach wedi’i gyfyngu 
i awyrennau, gyda gweithgareddau ymchwil yn 
ehangu i atal coed rhag marw o achos mellt, 
datblygu nwyon inswleiddio glanach a mwy 
diogel, ac o bosibl, ymchwilio i ollyngiadau 
trydan yn y gofod. 

Anfonodd Herio Caerdydd Rhys Phillips (RhP), 
peiriannydd ymchwil yn Airbus a chynfyfyriwr ym 
Mhrifysgol Caerdydd, i siarad â’r Athro Manu 
Haddad (MH), Cyfarwyddwr Labordy Mellt 

Morgan-Botti, am yr ymchwil pellgyrhaeddol a 
gynhelir yn y labordy.

RhP: Dywedwch ychydig wrthym ni am eich 
gwaith a beth ydych chi’n ei wneud yn y 
Brifysgol.

MH: Mae fy ngwaith am systemau foltedd 
uchel. Gallwch ddod o hyd i systemau foltedd 
uchel mewn rhwydweithiau trydan, awyrofod, 
cerbydau, offer meddygol ac unrhyw beth a 
gaiff ei bweru gyda mwy na 1000 o foltiau.

RhP: Allwch chi roi enghraifft?

MH: Mae ‘coil’ yn eich car er mwyn ei 
gychwyn, peiriant pelydr-x, peilonau trydan ac 
is-orsafoedd trydan – mae’r rhain oll wedi’u 
pweru gan systemau foltedd uchel.

RhP: Dywedwch wrthyf am y grŵp yr ydych 
chi’n ei gynnal yma yn y Brifysgol. Pa mor 
fawr yw’r grŵp, a pha fath o gyfleusterau 
sydd gennych i weithio ynddynt?

MH: Mae gennym ni ddau labordy: mae un 
yn arbenigo mewn ffynonellau foltedd uchel a 
ffenomena foltedd uchel; ac yna mae gennym ni’r 
labordy mellt sy'n arbenigo mewn ceryntau uchel. 

RhP: Pan ddaw i’r mathau o broblemau 
yr ydych chi’n eu datrys, beth yw'r 

gwahaniaeth? Pa fathau o broblemau y 
byddai angen eu datrys mewn cyfleuster 
foltedd uchel o’i gymharu â chyfleuster 
cerrynt uchel, ac i'r gwrthwyneb?

MH: I’w roi yn syml, mewn labordai foltedd 
uchel, rydym ni’n edrych ar inswleiddio a 
pha mor dda yw'r inswleiddio rhwng dau 
ddargludydd. Os yw un dargludydd ar lefel 
foltedd uchel, a'r llall ar lefel y ddaear, mae 
angen i ni wneud yn siŵr nad oes unrhyw 
wreichion rhyngddynt. 

Yn y labordy cerrynt uchel, mae’r gwrthwyneb 
yn wir. Rydym ni eisiau gwybod beth yw effaith 
y cerrynt sy’n llifo drwy’r gwrthrych prawf 
hwnnw. Dyna’r achos yn y labordy mellt lle’r 
ydym yn profi'r cydrannau awyrofod pan gânt 
eu taro gan fellten. 

RhP: Pa brosiectau ydych chi’n gweithio 
arnynt ar hyn o bryd yn y labordy mellt?

MH: Mae gennym ni brosiect Diogelu 
Strwythurau rhag Mellt (PROTEST) sy'n brosiect 
dan arweiniad Airbus ac sy’n cael ei ariannu 
gan Innovate UK. Mae’r prosiect yn edrych ar 
effaith mellt ar uniadau cyfansoddion carbon 
mewn awyren. Mae’r prosiect arall yn edrych 
ar effeithiau mellt ar fforestydd trofannol.

Ar y chwith: Rhys Phillips

Ar y dde: Yr Athro Manu Haddad
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Mewn oes lle mae iechyd y genedl dan y chwyddwydr yn gyson, mae rhedeg wedi datblygu’n 
ffordd boblogaidd i ddod yn ffit ac yn iach. Yn ystod Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd 
IAAF/Prifysgol Caerdydd y llynedd, bu ymchwilwyr ac arbenigwyr clinigol o’r Ysgol Gwyddorau 
Gofal Iechyd yn ymchwilio i beth sy’n cymell pobl i redeg, a beth yw’r rhwystrau at ymarfer corff. 
Gwahoddwyd grŵp o redwyr dibrofiad i gymryd 
rhan mewn dau arolwg, un cyn y ras ac un 
chwe mis yn ddiweddarach. 

Bu’r rhedwr dibrofiad Ali Abdi yn cymryd rhan 
yn Hanner Marathon y Byd ac ers hynny mae 
wedi sefydlu grŵp rhedeg yn Grangetown, 
Caerdydd, fel rhan o brosiect ymgysylltu 
Prifysgol Caerdydd. Bu’n siarad â Dr Liba 
Sheeran a arweiniodd yr ymchwil, i ddysgu 
mwy am y prosiect a sut mae’r canfyddiadau’n 
cael eu defnyddio.

AA: Soniwch sut y daethoch chi i ymwneud 
â’r ymchwil gyda rhedwyr dibrofiad ym 
Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Byd 
Prifysgol Caerdydd 

LS: Mae gan ein Hysgol gysylltiad ers tro gyda 
Hanner Marathon Caerdydd drwy ddarparu 
therapi meinwe meddal a thylino i’r rhedwyr, 
gan ddefnyddio ein myfyrwyr ffisiotherapi 
dan oruchwyliaeth y darlithwyr a chlinigwyr 
ffisiotherapi. Noddodd Prifysgol Caerdydd 
Hanner Marathon y Byd a chysylltodd y tîm 
Cyfathrebu a Marchnata â ni am gyfleoedd 
ymchwil posibl.

Roedd hwn yn gyfle gwych i edrych ar rai o’r 
cwestiynau mwy perthnasol am weithgaredd 
corfforol a sut i ddenu pobl i ymarfer corff. 
Fel ffisiotherapyddion rydyn ni’n canfod fod 
pobl yn cael eu cymell i fod yn weithredol yn 
gorfforol, ond bod anafiadau yn eu llesteirio’n 
aml. Roedden ni am edrych sut y byddai ffyrdd 
gwahanol o’u helpu i atal eu hanafiadau 
yn effeithio ar eu lefelau cyfranogi mewn 
gweithgaredd ffisegol tymor hir.

AA: Pam ddewisoch chi wneud yr ymchwil 
penodol hwn? Beth oedd yn eich cyffroi  
chi amdano? 

LS: Rwyf i’n rhedwr. Y rheswm am hyn yw am 
fod rhedeg yn hygyrch, yn gymharol rad ac 
yn cyd-fynd yn hawdd iawn â bywydau pobl. 
Mae’n ffordd wych i gadw’n ffit yn gorfforol ac 
yn gryf yn feddyliol. 

Fel ffisiotherapyddion, rydym ni’n profi’n 
uniongyrchol bod dechrau rhedeg yn amlygu 
pobl i drafferthion a allai eu rhoi mewn perygl 
o anaf a’u rhwystro rhag rhedeg. Roedden ni 
am wybod a yw hwn ddim ond yn rhywbeth 
rydym ni’n ei weld fel clinigwyr ynteu a yw anaf 
yn rhwystr gwirioneddol i ddod yn weithredol 
yn gorfforol wrth hyfforddi a rhedeg hanner 
marathon yn y pen draw. 

AA: Mae hynny’n ddiddorol iawn. Sut ddaethoch 
chi o hyd i redwyr i gymryd rhan yn yr ymchwil? 

LS: Roedden ni’n gallu cysylltu â rhedwyr 
dibrofiad yn y Clwb 500 oedd yn fenter 
yn cael ei rhedeg gan raglen cyfrifoldeb 
cymdeithasol Athletau ar gyfer Byd Gwell 
yr IAAF, gan noddi 500 o redwyr tro cyntaf i 
gymryd rhan yn y ras. Cafodd y rhedwyr eu 
recriwtio gan drefnwyr Hanner Marathon y 
Byd 2016 Rhedeg i Gymru, gyda chymorth 
dau brosiect ymgysylltu Prifysgol Caerdydd.

AA: Fi oedd un o’r rhedwyr dibrofiad. Pa fath o 
gwestiynau oeddech chi’n eu holi, a beth arall 
wnaethoch chi gyda nhw? 

LS: Gofynnon ni iddyn nhw am eu profiad 
rhedeg blaenorol a faint o redeg yr oeddent 
wedi'i wneud cyn cofrestru ar gyfer Hanner 
Marathon y Byd Prifysgol Caerdydd. Holon ni 
hefyd am unrhyw bryderon oedd ganddyn nhw 
am hyfforddi, rhwystrau posibl roedden nhw’n eu 
hwynebu, a beth fyddai’n eu galluogi i barhau i 
ymarfer a chymryd rhan yn yr hyfforddiant.

Gofynnon ni hefyd iddyn nhw am bethau 
a allai eu helpu wrth hyfforddi, fel apiau, 
a pha gyngor fyddai’n ddefnyddiol iddyn 
nhw. Datblygon ni weithdai atal anafiadau 
oedd yn gadael i bobl ddod o hyd i ffyrdd i 
atal anafiadau, fel strategaethau cynhesu, 
ymestyn, symudedd ac ymarferion cryfder i 
redeg. Ategwyd hyn gan fideos ar-lein am ddim 
https://tackk.com/rtlwjz yr oedd pobl yn gallu 
eu defnyddio.

AA: Beth oedd prif ganfyddiadau eich ymchwil 
ac oedd unrhyw beth yn eich synnu? 

LS: Y prif ganfyddiad oedd bod y digwyddiadau 
mawr hyn yn cymell pobl i fod yn symudol ac 
o’r arolwg dilynol ar ôl chwe mis, maen nhw’n 
parhau i ymarfer.

Dywedodd y mwyafrif helaeth o’r rhedwyr fod 
defnyddio apiau monitro rhedeg neu gadw 
dyddiadur hyfforddi yn strategaethau defnyddiol 
ar gyfer parhau i redeg.

Gwelon ni hefyd fod bywydau prysur pobl yn 
aml yn cael eu gweld fel rhwystr at ymarfer. 
Rhywbeth arall oedd yn troi pobl i ffwrdd oedd 
diogelwch ffyrdd a rhedeg ar eu pen eu hun.

I ni fel ffisiotherapyddion, roedd y data am 
anafiadau’n bwysig iawn. Gwelon ni fod 
anafiadau’n bryder mawr i’r rheini sy’n dechrau 
cymryd rhan mewn ymarfer rheolaidd. I saith allan 
o ddeg person roedd hyn yn llesteirio eu patrwm 
hyfforddi. Llwyddodd gweithdai atal anafiadau 
hefyd i leihau’n sylweddol y cyfraddau hunan-
adrodd am anafiadau ar ôl y chwe mis. Roedd 
y rheini oedd yn defnyddio’r gweithdai’n dysgu 
rhywbeth a’u galluogodd i barhau’n weithredol yn 
gorfforol heb i anaf amharu ar eu cynnydd.

Datgelu rhwystrau  
at redeg

Ali Abdi Dr Liba Sheeran

“Dywedodd y mwyafrif 
helaeth o’r rhedwyr 
fod defnyddio apiau 

monitro rhedeg neu gadw 
dyddiadur hyfforddi yn 

strategaethau defnyddiol 
ar gyfer parhau i redeg.”

Dr Liba Sheeran
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Siaradodd yr arloeswr moesegol a sylfaenydd 
JoJo Maman Bébé, Laura Tenison (LT), â 
Deon Ysgol Busnes Caerdydd, yr Athro Martin 
Kitchener (ML) ynghylch beth mae dull gwerth 
cyhoeddus o fynd ati i wneud gwaith ymchwil 
ac addysgu yn ei olygu yn ymarferol, a sut y 
bydd yn effeithio ar gymdeithas a busnesau.

LT: Yn 2015, ymrwymodd Ysgol Busnes 
Caerdydd yn gyhoeddus i fod yr ysgol busnes 
gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth 
cyhoeddus. Beth yw ystyr hyn?

MK: Yn wahanol i’r rhan fwyaf o’r 25,000 
o ysgolion busnes eraill yn y byd, mae 
gennym strategaeth glir, fentrus a blaengar 
sy’n seiliedig ar werth cyhoeddus. Mae’r 
strategaeth yn llywio’n holl weithgareddau. 

Rwy’n ymwybodol iawn bod ysgolion busnes 
wedi’u beirniadu am o leiaf ddau beth. Yn 
gyntaf, mae rhai wedi dadlau bod perthnasedd 
ein gwaith yn gyfyngedig oherwydd bod 
academyddion yn tueddu i wneud gwaith 
ymchwil mewn meysydd disgyblaethol cul; 
meysydd nad ydynt yn adlewyrchu cymhlethdod 

materion yn y byd go iawn. Mae rhai yn credu 
bod hyn yn esbonio pam y gwnaeth cyn lleied 
o’r economegwyr ddarogan yr argyfwng ariannol 
diweddar. Yn ail, oherwydd bod ysgolion busnes 
blaenllaw wedi hyfforddi llawer o’r rhai a oedd 
ynghlwm â’r sgandalau a ddenodd lawer o sylw, 
mae rhai yn cwestiynu moeseg addysg sy’n 
ymwneud â busnes a rheolaeth. 

Mewn ymateb i’r heriau hyn, mae ein strategaeth 
gwerth cyhoeddus yn arwain yr Ysgol at wella’r 
economi a’r gymdeithas drwy ysgolheictod 
rhyngddisgyblaethol, a hyrwyddo hyn. Mae’r 
ysgolheictod yn mynd i’r afael â phroblemau mawr 
ein hoes, ac yn gweithredu dull blaengar o fynd 
ati i wneud ein gwaith llywodraethu. Pan fyddwn 
yn defnyddio’r term “ysgolheictod a arweinir gan 
her,” rydym yn cyfeirio’n benodol at waith ymchwil 
ac addysgu sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â 
phrif broblemau economaidd a chymdeithasol ein 
hoes, megis arloesedd ac anghydraddoldeb. 

LT: Mae eich gwaith ymchwil bersonol ar ofal 
iechyd a rheolaeth yn y sector cyhoeddus, pa 
effaith a gafodd hyn ar y syniad o gael ysgol 
busnes sy’n seiliedig ar werth cyhoeddus?

MK: Yn ystod fy ngyrfa ymchwil yn Ewrop 
a Gogledd America, daeth i’r amlwg bod y 
prif broblemau sy’n wynebu sefydliadau, fel 
arloesedd a chynaliadwyedd, yn gymhleth ac 
ni ellir eu deall o safbwynt un ddisgyblaeth yn 
unig. Arweiniodd y gred hon at astudio materion 
sy’n ymwneud ag arloesedd a newidiadau i 
wasanaethau cyhoeddus. Bues i’n cydweithio â 
chyfeillion o ddisgyblaethau eraill gan gynnwys 
meddygaeth, gweinyddiaeth gyhoeddus, nyrsio, 
economeg a chymdeithaseg. 

Mewn un enghraifft pan oeddwn ym Mhrifysgol 
Califfornia, bues i’n cydweithio yn agos â 
nyrsys ac arbenigwyr polisïau cyhoeddus 
ar astudiaethau o gostau ac ansawdd gofal 
mewn cartrefi preswyl (gofal cymdeithasol). 
Er bod ein gwaith ymchwil sylfaenol yn 
dangos bod nifer y nyrsys a sut y maent yn 
cael eu graddio yn gysylltiedig ag ansawdd 
y gofal a ddarperir, dim ond trwy weithio 
gydag chyfeillion o ddisgyblaethau eraill y 
gwnaethom lwyddo i droi ein gwaith ymchwil yn 
bolisi cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, cynyddodd 
cyfraddau cyflogau ffederal (Medicaid) nyrsys. 

AA: Rwyf i wedi helpu i sefydlu grŵp rhedeg 
anffurfiol yn Grangetown yn dilyn fy ngwaith 
gyda’r Hanner Marathon, fel gwaddol i’r 
rhedwyr dibrofiad hynny. Pa gyngor fedrwch 
chi ei roi i’r rhedwyr? 

LS: Rwy’n credu i’r rhedwyr ei fod yn 
ymwneud â datblygu’n raddol - derbyn bod 
poen hyfforddi a mân broblemau sy’n codi 
weithiau’n rhesymegol ac ond i’w disgwyl wrth 
redeg. Os oes rhywbeth yn ymddangos dro ar 
ôl tro serch hynny, fel straen i groth y goes er 
enghraifft, gallai fod angen sylw. Dyw hynny 
ddim o reidrwydd yn gorfod bod yn ymyrraeth 
ffisiotherapi costus ond yn gyngor cyffyrddiad 
ysgafn ar wella ac chymryd amser i ganiatáu 
i’r strwythurau sydd wedi’u gorlwytho wella 
ac ategu hyn gydag ymarferion ymestyn a 
symudedd priodol i wella symud a rhannu’r 
llwyth. Yn aml gall pethau bach fel amseru’r 
hyfforddiant wneud gwahaniaeth mawr i wella a 
gallu hyfforddi a chadw’n weithredol. 

AA: Pa gyngor sydd gennych chi i ddenu 
rhagor o redwyr i’r grŵp? 

LS: O’n canfyddiadau ni y peth pwysig yw 
bod pobl yn cael eu cymell drwy redeg 
mewn grwpiau nad ydyn nhw o reidrwydd yn 
heriol ond sy’n gyswllt cymdeithasol ac yn 
amgylchedd diogel. Mae rhedwyr dibrofiad 

i’w gweld yn fwy cyfforddus yn ymarfer heb yr 
elfen gystadleuol a geir mewn clwb rhedeg. 

Un o’r pethau da iawn a allai helpu yw creu 
grwpiau rhedeg cymdeithasol ar garreg y drws 
yn yr ardal leol sy’n teimlo’n gyfarwydd pobl 
a ble gallen nhw deimlo’n ddiogel i redeg. 
Trefnu grwpiau o safon rhedeg debyg lle mae’r 
rhedwyr yn fwy hyderus ac yn llai ofnus neu 
bryderus am fethu â chadw at gyflymder y 
gweddill. Yn y pen draw, mae angen i bobl 
deimlo’n hapus a mwynhau dod i redeg eto. 
Felly po fwyaf yr hwyl a’r mwynhad y gall 
rhedeg ei greu, y mwyaf yw’r tebygolrwydd y 
bydd y niferoedd yn parhau. Gallai amrywio’r 
hyfforddiant, a defnyddio’r amgylchedd er 
enghraifft drwy redeg rhwng lampau stryd, 
rhedeg i fyny ac i lawr stepiau, reps gelltydd, 
stepiau a phlygu mewn ardaloedd gyda digon  
o olau ac ati, gyflwyno amrywiaeth, elfen o 
hwyl a chynnig ymarfer cryfder rhedeg a  
gwaith cyflyru ardderchog, ac amddiffyn 
rhedwyr rhag anafiadau. 

AA: Diolch, mae hynny’n ddefnyddiol iawn. 
Beth ydych chi’n gobeithio fydd yn digwydd 
nawr? Ydych chi’n meddwl y bydd trefnwyr 
rasys torfol yn defnyddio canfyddiadau  
eich ymchwil i ddenu amrywiaeth ehangach 
o redwyr?

LS: Rydyn ni eisoes wedi trafod gydag 
arweinwyr Athletwyr Cymru a Rhedeg Cymru 
oedd a diddordeb mawr yn ein hymchwil. 
Mae’r cyrff hyn eisoes yn cymryd rhan mewn 
mentrau a chynlluniau amrywiol yn unol â’n 
canfyddiadau ymchwil. Maen nhw’n helpu 
pobl i fod yn weithredol yn gorfforol mewn 
amgylcheddau llai cystadleuol. Mae Rhedeg 
Cymru er enghraifft wedi sefydlu rhaglenni 
grwpiau rhedeg cymdeithasol mewn ardaloedd 
anodd eu cyrraedd yn ne Cymru. 

Yn dilyn ein canfyddiadau ymchwil, rydyn 
ni wedi ymuno ag Athletau Cymru ac wedi 
cyflwyno cais i gynllun Ysgoloriaethau Sgiliau’r 
Economi Wybodaeth (KESS) a gyllidir gan 
Lywodraeth Cymru a’r UE am ysgoloriaeth 
PhD mewn prosiect â’r teitl: Running in the 
Valleys: It is all downhill from here! a’r bwriad 
yw gwreiddio ein gweithdai atal anafiadau 
yng ngrwpiau rhedeg cymdeithasol de Cymru 
a gwerthuso’r effaith ar gyfraddau cyfranogi 
mewn gweithgaredd ffisegol a chanlyniadau 
iechyd tymor hir. 

Rhoi gwerth cyhoeddus  
wrth wraidd ymchwil
Yn 2015, ymrwymodd Ysgol Busnes Caerdydd i fod yr ysgol busnes gyntaf yn y byd 
i ganolbwyntio ar werth cyhoeddus. Bydd y model gwerth cyhoeddus newydd yn 
golygu bod yr Ysgol yn rhannu ei harbenigedd ac yn meithrin cysylltiadau cryfach â 
disgyblaethau eraill, megis meddygaeth a pheirianneg. Y nod yw datblygu atebion 
arloesol i'r materion mwyaf dybryd sy'n wynebu diwydiant a chymdeithas.

redwyr Grŵp Rhedeg Run Grangetown

Ali Abdi a Dr Liba Sheeran gyda Nia Eva, un o

Ar y chwith: Laura Tenison

Ar y dde: Yr Athro Martin Kitchener
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Y Cyflog Byw –  
Profiad Cyflogwyr
Yn ôl astudiaeth newydd gan Ysgol Busnes Caerdydd, mae ymrwymiad 
cyflogwyr i’r Cyflog Byw gwirfoddol yn gryf, ac mae’r rhan fwyaf o 
gyflogwyr Cyflog Byw wedi cael profiad cadarnhaol ohono.

Dengys tystiolaeth o’r astudiaeth bod manteision sylweddol i fusnesau os 
ydynt yn gwneud mwy o waith ac yn mynd y tu hwnt i’r lleiafswm statudol. 

Roedd ymchwilwyr yn edrych ar y rhesymau pam y bu i gyflogwyr gefnogi’r 
Cyflog Byw, a sut roeddent yn gwneud hyn. Roedd hyn yn cynnwys y 
rhesymau dros ei dalu, a’i effaith gadarnhaol ar weithwyr cyflog isel. 
Dengys canfyddiadau’r astudiaeth mai awydd i ymddwyn yn gyfrifol yw un 
o’r sbardunau ar gyfer bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

Roedd manteision i gyflogwyr yn cynnwys brandiau gwell, y gallu i 
wahaniaethu rhyngddynt â chystadleuwyr, a gwell enw da yn gorfforaethol.

Ni chafodd y tîm ymchwil hyd i unrhyw dystiolaeth bod cyflogwyr yn 
adennill cost y Cyflog Byw trwy gwtogi ar ddarpariaethau cyflogaeth 
eraill, ac nid oedd fawr ddim i’w awgrymu bod y Cyflog Byw yn cael 
effaith negyddol ar fuddsoddiad, cyflogaeth na phrisiau.

Cynhaliwyd yr ymchwil mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cyflog Byw 
(Living Wage Foundation), yr elusen sy’n hyrwyddo’r Cyflog Byw ac 
yn achredu cyflogwyr sy’n cytuno i’w dalu. Anfonwyd yr arolwg at bob 
cyflogwr achrededig, a chafwyd ymateb gan dros 840 (30%). Roedd hyn 
yn cynrychioli ystod lawn y sefydliadau achrededig. Cynhaliwyd hefyd 
40 o gyfweliadau a recordiwyd gydag ymgyrchwyr Cyflog Byw, cyflogwyr 
a chynrychiolwyr o undebau llafur am eu profiad nhw o ymgyrchu a 
gweithredu’r Cyflog Byw. 

Mae dros 3,000 o gyflogwyr wedi ymrwymo i weithredu’r Cyflog Byw ers 
ei greu yn 2011. Amcangyfrifir bod tua 150,000 o weithwyr wedi cael 
cynnydd sylweddol yn eu cyflog o ganlyniad. Cyfradd wirfoddol o gyflog 
yw’r Cyflog Byw, ac ar hyn o bryd pennwyd lefel o £8.45 yr awr ar ei 
chyfer yn y Deyrnas Unedig a £9.75 yr awr yn Llundain.

LT: Sut mae’r dull gwerth cyhoeddus hwn yn 
eich gwneud yn wahanol i ysgolion busnes 
eraill? Pam mae hyn yn gyfrifoldeb penodol, ac a 
ddylai fod mwy o Brifysgolion wneud yr un peth?

MK: Pan gefais fy mhenodi’n Ddeon yn 2012, 
fy nod clir oedd cryfhau enw da rhagorol yr 
Ysgol am ymchwil, ochr yn ochr â’n gwneud yn 
wahanol i’r rhai sy’n cystadlu yn ein herbyn. 

Cydnabod ein cyfrifoldeb amlwg yw’r man 
cychwyn - i’r Brifysgol ac i’r economi’n ehangach. 
Ochr yn ochr â chyfraniad economaidd cryf ein 
model gwerth cyhoeddus, aethom ati i newid 
dull llywodraethu ein sefydliad i gynnwys cyfres o 
strwythurau a phroses arloesol a blaengar. 

Crëwyd Is-fwrdd Rheoli gennym fel bod pobl o 
ystod fwy amrywiol yn cymryd rhan ym mhroses 
gwneud penderfyniadau’r Ysgol. Mae’r aelodau’n 
cynrychioli cymysgedd amrywiol o bersonél o bob 
rhan o’r Ysgol ac sydd ar wahanol gamau yn eu 
gyrfaoedd. Mae’r 15 aelod (5 dyn a 10 menyw), 
yn cynrychioli’r pum adran academaidd, y 
gwasanaethau proffesiynol yn ogystal ag ymchwil 
ac addysgu. Caiff uwch-gydweithwyr ar draws yr 
Ysgol a’r Coleg eu gwahodd yn aml i gyfarfodydd 
y Bwrdd Rheoli Strategol i drafod materion 
strategol a gweithredol. 

Yr ail newid o bwys i’n gweithdrefnau mewnol 
oedd sicrhau bod ymrwymo i ysgolheictod 
rhyngddisgyblaethol a arweinir gan heriau 
yn faen prawf hanfodol wrth benodi ein holl 
academyddion. Hyd yma, rydym wedi cyflogi 10 
athro llawn ac 17 o academyddion ar y sail honno.

Mae ein huchelgais gwerth cyhoeddus yn 
dylanwadu fwyfwy ar ein gweithgarwch 
ymgysylltu allanol. Rydym wedi ymrwymo’n 
gyhoeddus i fentrau allanol sy’n cyd-fynd â’r 
uchelgais. Mae’r rhain yn cynnwys 50-50 erbyn 
2020 (http://5050by2020.org.uk/cymraeg/), 
ymgyrch yng Nghymru i annog sefydliadau i 
sicrhau bod menywod yn llenwi 50% o’r swyddi 
lle mae angen gwneud penderfyniadau erbyn 
2020. Dyfarnwyd Gwobr Efydd Athena Swan i 
ni am gydraddoldeb rhywiol gan yr Uned Herio 
Cydraddoldeb. Mae’r uned yn hyrwyddo mentrau 
amrywiaeth mewn sefydliadau addysg uwch yn 
y DU. Ar hyn o bryd, rydym yn un o ddim ond dwy 
ysgol busnes yn y DU sydd â’r anrhydedd hwn.

Rydym wedi datblygu partneriaethau newydd 
â sefydliadau a mentrau allanol eraill sy’n 
ymrwymo i wella cymdeithas. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â 
Busnes yn y Gymuned, elusen sy’n galluogi 
busnesau i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael 
â materion allweddol yn y gymdeithas. Mae 
Busnes yn y Gymuned yn rhan o Elusennau’r 
Tywysog, grŵp o sefydliadau nid-er-elw sy’n 
cael eu harwain gan EUB Tywysog Cymru.

Rydym yn datblygu partneriaeth gydag Enactus, 
cymuned fyd-eang o arweinwyr sy’n fyfyrwyr, 
academyddion ac ym maes busnes “sy’n 
ymrwymo i wella pŵer gwaith entrepreneuraidd 
er mwyn trawsnewid bywydau a chreu byd gwell 
a mwy cynaliadwy.” 

Ym mis Ionawr 2016, daeth Ysgol Busnes 
Caerdydd yn llofnodwr ar Fenter Egwyddorion 
Addysg Rheoli Cyfrifol (PRME). Fel llofnodwr 

PRME, mae’n rhaid i Brifysgol Caerdydd 
gyflwyno adroddiadau Rhannu Gwybodaeth am 
Gynnydd o leiaf unwaith bob dwy flynedd. Mae’r 
adroddiadau hyn yn amlinellu’r gweithgareddau 
ymchwil ac addysgu rydym yn eu cynnal sy’n 
ymwneud â chynaliadwyedd. Mae’r cyfeiriad 
at gynaliadwyedd yn fwy na chynaliadwyedd 
amgylcheddol yn unig. Yr egwyddor gyntaf 
(o chwech) yw: “Byddwn yn datblygu gallu’r 
myfyrwyr i gynhyrchu gwerth cynaliadwy i fyd 
busnes a’r gymdeithas drwyddi draw yn y 
dyfodol, yn ogystal â gweithio tuag at economi 
fyd-eang sy’n gynhwysol ac yn gynaliadwy”.

Yn ogystal, mae’r ail egwyddor yn gofyn 
i ni ymgorffori gwerthoedd cyfrifoldeb 
cymdeithasol byd-eang yn ein cwricwlwm. Mae 
hyn yn cynnwys y Nodau Datblygu Cynaliadwy. 

LT: Beth mae gwneud gwaith ymchwil mewn 
ysgol busnes sy’n cael ei arwain gan werth 
cymdeithasol yn ei olygu? 

MK: Mae llawer o ymchwilwyr yr Ysgol yn mynd 
i’r afael â materion cymdeithasol sy’n anodd eu 
trin, megis tlodi, cael gafael ar swyddi parchus 
ac anghydraddoldeb. Mae’r Ysgol yn cefnogi 
diddordebau ymchwil sy’n mynd i’r afael â heriau 
cymdeithasol ac economaidd, gan dargedu arian 
o gronfeydd yr Ysgol at y gweithgareddau hyn. 

Mae’r Athro Tim Edwards yn gweithio gydag 
elusen yn Eritrea drwy’r Rhwydwaith Arloesedd 
Cyfrifol. Maent yn adeiladu rhaglen ymchwil gyda 
choleg lleol sy’n edrych ar systemau amaethyddol 
sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd a sut maent yn 
effeithio ar gymdeithas. Bydd yr ymdrechion hyn 
yn cefnogi microfusnesau sy’n cael eu rhedeg gan 
fenywod ym maes amaethyddiaeth.

Mae’r Athro Victoria Wass, yr Athro Melanie 
Jones a Dr Deborah Foster yn canolbwyntio ar 
anabledd yn y gwaith ac yn mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau a wynebir gan bobl anabl.

Cyfrannodd ein heconomegwyr hefyd at brosiect 
a arweiniwyd gan yr Athro Jonathan Shepherd 
o’r Ysgol Deintyddiaeth, i fynd i’r afael â thrais 
o ganlyniad i alcohol. O ganlyniad i’r prosiect, 
hanerwyd nifer y dioddefwyr trais a oedd yn cael 
eu trin yn Adrannau Achosion Brys Caerdydd rhwng 
2002 a 2013, ac mae wedi arbed £5m y flwyddyn 
i systemau iechyd, cymdeithasol a chyfiawnder 
troseddol Caerdydd.

Mae datblygu’r Parc Ymchwil Gwyddorau 
Cymdeithasol cyntaf yn y byd (SPARK) yn brosiect 
arloesedd mawr yn y Brifysgol fydd yn ein galluogi 
i ddatblygu ein huchelgeisiau ymchwil gwerth 
cyhoeddus. Bydd hyn yn ein galluogi i ymgysylltu 
â’r cyhoedd, ymarferwyr a llunwyr polisïau o 
wahanol ddisgyblaethau, sectorau, rhanbarthau 
a’r cenhedloedd yn ein gwaith ymchwil. 

LT: A fyddech yn ystyried cyflwyno modiwl i 
addysgu, ymchwilio a dadansoddi manteision 
rhedeg busnes sydd er lles cymdeithas? 

MK: Rydym eisoes yn cynnig nifer o 
fodiwlau sy’n gwneud gwaith ymchwil ac 
yn dadansoddi budd rhedeg busnes sy’n 
seiliedig ar werth cyhoeddus i gymdeithas. 
Maent yn pwysleisio’r effaith y gall ein 
graddedigion ei chael yn y dyfodol. 

Mae’r modiwl Moeseg a Moesoldeb mewn 
Busnes, a’r modiwl Marchnata a Chymdeithas yn 
canolbwyntio ar ddewisiadau moeseg a moesol 
fusnesau. Yr amcan craidd yw codi ymwybyddiaeth 
myfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig o 
ganlyniadau cymdeithasol y dewisiadau y mae 
busnesau yn eu gwneud, a’r pŵer sydd ganddynt 
wrth sicrhau canlyniadau cadarnhaol. 

Mae’r modiwl moeseg yn edrych ar yr holl 
benblethau sy’n ymwneud â moeseg, gan gynnwys:

Athronyddol - a oes modd cyfiawnhau 
ymddygiad anfoesol sydd er lles cymdeithas 
yn y pen draw? A yw’n bwysicach sicrhau bod 
hapusrwydd a buddiannau’r mwyafrif wedi’u 
diogelu ar draul buddiannau’r lleiafrif?

Amgylcheddol - faint y dylem gyfyngu ar dwf 
economaidd a ffyniant er mwyn gofalu am 
genedlaethau’r dyfodol sydd heb eu geni eto?

Ariannol - a ddylem fuddsoddi’n foesegol 
neu osgoi buddsoddi mewn tybaco neu 
gwmnïau arfau er eu bod yn gallu creu elw da i 
fuddsoddwyr, fel cronfa bensiwn o bosibl?

Iwtopaidd - a ddylem fod yn sinigaidd ynghylch 
delfrydiaeth, a pheidio ag ymddiried yn neb 
sydd ag agenda i wella pethau?

Bywyd go iawn - a yw tor-cyfraith yn dda i’r 
economi ac i dlodion y byd?

LT: A fydd y math hwn o ymchwil ac addysgu 
yn annog mwy o fusnesau i fynd ati i 
ddefnyddio dull gwerth cyhoeddus?

MK: Ein huchelgais yw annog ein myfyrwyr 
a’n graddedigion i beidio â derbyn y ’status 
quo,’ i feddwl yn wahanol ac i deimlo fel bod 
ganddynt yr awdurdod i wneud gwahaniaeth 
mewn busnes er lles cymdeithas. Rydym yn 
annog ein myfyrwyr i gydymdeimlo, ac ystyried 
effaith eu cyfraniadau a’u hymyriadau ar 
gymdeithas yn ogystal â’u budd economaidd 
yn y byd corfforaethol. Mae hyn yn dechrau 
yn ystod eu hwythnos sefydlu yn y Brifysgol, 
wrth iddynt gwblhau arolwg sy’n asesu 
eu safbwyntiau tuag at wella cymdeithas. 
Erbyn iddynt gyrraedd blwyddyn olaf eu 
hastudiaethau a gwneud yr arolwg unwaith 
eto, gobeithio y gallwn ddangos bod gan Ysgol 
Busnes Caerdydd effaith gadarnhaol wrth 
feithrin eu hymrwymiad i wella cymdeithas a’r 
economi drwy eu gwaith; boed hynny’n rheolwr 
buddsoddiadau neu’n arweinydd ar fenter 
gymdeithasol yn Affrica. 

Mae hyn yn newid sylweddol i fusnes ac addysg 
rheoli, ac rydym yn falch o’r gefnogaeth yr 
ydym wedi ei chael gan sefydliadau eraill, fel 
Cymdeithas Siartredig yr Ysgolion Busnes. 
Rydym yn cydnabod ei fod yn mynd i gymryd 
amser i osod egwyddorion y strategaeth gwerth 
cyhoeddus ym mhopeth yr ydym yn ei wneud. 

Rydym yn ymroi’n llwyr i wella a newid 
cymdeithas er gwell, ac yn gobeithio ysbrydoli 
eraill i ddefnyddio dull gwerth cyhoeddus a 
chymdeithasol o fynd at eu gwaith. Pe byddai 
eraill yn mabwysiadu egwyddorion tebyg, gall 
yr effaith ar y cyd y gellir ei chynhyrchu fod yn 
sylweddol. Rydym yn croesawu’r cyfle i weithio 
gyda’n partneriaid byd-eang i’r perwyl hwnnw. 
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Ymchwil ac arloesedd ar 
garlam yn y Gorllewin Gwych
Cynghrair GW4 yn arwain tasglu rhanbarthol ac yn lansio prosiectau cydweithredol newydd.

O uwch-gyfrifiadura i gydweithio  
creadigol: ein prosiectau newydd
Mae Cynghrair GW4 wedi lansio dau brosiect mawr eleni, a ariannwyd gan 
Gynghorau Ymchwil, mewn partneriaeth â sefydliadau mawr a busnesau 
bach a chanolig yn y rhanbarth. 

Y cyntaf yw Isambard, uwch-gyfrifiadur sydd wedi’i gydnabod fel 'y cyntaf 
o’i fath yn y byd' yn ei ddefnydd o dechnoleg lled-ddargludyddion. Mae 
Isamabard yn cael ei ddatblygu gan academyddion GW4 a phartneriaid 
Cray Inc a'r Swyddfa Dywydd. Caiff ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y 
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a bydd y gwasanaeth cyfrifiadura 
perfformiad uchel yn galluogi gwyddonwyr ledled y Deyrnas Unedig i 
gymharu llwyfannau caledwedd yn gyflym ac yn gost-effeithiol. Cafodd 
y prosiect ei gyflwyno mewn arddangosfa genedlaethol yn amgueddfa 
wyddoniaeth Thinktank, Birmingham. Bydd Isambard yn byw yn y Swyddfa 
Dywydd, gan roi cipolwg uniongyrchol i wyddonwyr hinsawdd o sut mae 
angen addasu eu modelau tywydd i gyd-fynd â saernïaeth gyfrifiadurol 
newydd. 

Meddai'r Athro Simon McIntosh-Smith, arweinydd y prosiect ac Athro 
Cyfrifiadura Perfformiad Uchel ym Mhrifysgol Bryste: "Gallai Isambard fod 
y cyntaf o genhedlaeth newydd o uwch-gyfrifiaduron seiliedig ar ARM, gan 
hebrwng cyfnod newydd o ddewis saernïol ehangach, a rhagor o gyfleoedd 
am wahaniaethu rhwng gwerthwyr.

“Bydd Isambard yn galluogi gwyddonwyr i ddewis y system gyfrifiadura 
orau ar gyfer eu problem, gan arbed amser ac arian, gyda’r nod o arwain at 
gyfradd uwch o ddarganfyddiadau gwyddonol."

Yr ail brosiect yw ‘Llenwi’r Bwlch’, sy’n datblygu mecanweithiau cydweithio 
newydd rhwng y byd academaidd a’r diwydiant ledled De-orllewin Lloegr a 
Chymru, wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. 
Bydd ymchwilwyr yn cydweithio â sefydliadau, gan gynnwys y BBC, yr 
Amgueddfa Brydeinig, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, English Heritage a 
Cadw (sefydliad cadwraeth treftadaeth a thwristiaeth Llywodraeth Cymru), 
yn ogystal â busnesau bach a chanolig ac awdurdodau lleol i fireinio dulliau 
arloesol o gyd-gynhyrchu a phrofi technolegau newydd er budd diwydiannau 
creadigol ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd yr arweinydd academaidd, yr Athro Tim Cole, Athro Hanes 
Cymdeithasol a Chyfarwyddwr y Sefydliad Brigstow ym Mhrifysgol Bryste: 
"Mae llawer o academyddion yn cydweithio'n agos â phartneriaid y tu allan 
i'r brifysgol, ond anaml iawn y cânt gyfle i fyfyrio ar yr hyn y maent wedi'i 
ddysgu yn ystod y broses. Mae'r prosiect hwn yn gyfle i wneud hynny, ac i 
wthio pethau ychydig yn bellach drwy arbrofi gyda'n gilydd ar fecanweithiau 
newydd ar gyfer cydweithio ar draws y celfyddydau a'r dyniaethau, a'r 
sectorau treftadaeth ac economi greadigol, sydd mor bwysig i'n heconomi 
a'n hunaniaeth ranbarthol."

Sicrhau bod San 
Steffan yn clywed  
ein llais
Ddechrau’r flwyddyn, cyfarfu uwch gynrychiolwyr o Gynghrair 
GW4 (prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg), 
Partneriaethau Menter Lleol a sefydliadau mawr eraill â 
gwleidyddion i drafod sut y gallant gydweithio i sicrhau bod 
rhanbarth De-orllewin Lloegr a De-ddwyrain Cymru yn cael ei 
gydnabod fel pwerdy economaidd yn ei rinwedd ei hun, ochr yn 

ochr â Phwerdy Gogledd Lloegr ac Injan Canolbarth Lloegr. 

Yn y digwyddiad yn San Steffan, a noddwyd gan y Gwir 
Anrhydeddus Ben Bradshaw AS, clywodd gwleidyddion y 

gall y ‘Gorllewin Gwych’ ail-greu gweledigaeth uchelgeisiol 
Isambard Kingdom Brunel fel rhanbarth craff, arbenigol 
a chanddo gysylltiadau lu. 

Yn dilyn y digwyddiad hwn, sefydlwyd tasglu’r 
Gorllewin Gwych er mwyn gweithredu ar argymhellion 
Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi De-orllewin Lloegr 
a De-ddwyrain Cymru, ac i ymateb i ddatblygiadau 
polisi arwyddocaol, megis Strategaeth Ddiwydiannol 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Mae'r tasglu, dan arweiniad Cynghrair GW4, yn 
dwyn ynghyd partneriaid prifysgol a’r diwydiant megis 

Oracle, Airbus, y Swyddfa Dywydd a'r Ganolfan Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd (partneriaeth rhwng Prifysgol 

Caerdydd ac IQE plc) i ddatblygu cyfleoedd buddsoddi sy’n 
gweddnewid a hyrwyddo gwyddoniaeth ac arloesedd ar gyfer y 
rhanbarth. 

#SyniadauGwych gan 
‘Mynegi Barn GW4’
Mae Cynghrair GW4 wedi lansio ‘Mynegi Barn GW4’, sy’n dwyn 
ynghyd uwch-academyddion a ffigurau amlwg yn y diwydiant a’r 
llywodraeth i ystyried datblygiadau polisi, cyfleoedd a dyheadau ar 
gyfer y rhanbarth 

Mae’r gyfres yn arddangos yr holl syniadau gwych (#GreatThinking) 
sy’n deillio o’r Gorllewin Gwych, ac yn cynnwys erthyglau manwl gan 
arbenigwyr o fewn sectorau rhagorol ein rhanbarth, o'r economi 
greadigol i ynni newydd i beirianneg. 

Dysgu rhagor a darllen yr erthyglau diweddaraf yn gw4.ac.uk/opinion 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at y gyfres hon, anfonwch 
e-bost at Swyddog Cyfathrebu GW4, Hannah Scarbrough  
scarbroughh1@cardiff.ac.uk.

“Rydym yn falch o allu 
gwireddu graddfa uchelgais 
y rhanbarth hwn, a byddwn 

yn gweithio’n ddygn i sicrhau 
y caiff llais y Gorllewin 

Gwych ei glywed yn glir ac yn 
uchel yn San Steffan.”

Meddai Dr Sarah Perkins, 
Cyfarwyddwr GW4

Uwch-gynrychiolwyr o Gynghrair GW4 a Thasglu Mawr y Gorllewin 

gyda Ben Bradshaw AS mewn digwyddiad yn San Steffan
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Mae llun Palas y Cof yn cynrychioli dull hynafol o droi'r cof yn lle dychmygol lle 
gellir cofio 'delweddau' ar sail metaffor pensaernïol. 
Cafodd y llun ei greu gan Dr Rhys Bevan Jones, seiciatrydd a 
chymrawd ymchwil glinigol, yn Is-Adran Meddygaeth Seicolegol a'r 
Niwrowyddorau Clinigol, Prifysgol Caerdydd. 

Mae gan Rhys ddiddordeb mewn metafforau gweledol sy'n 
gysylltiedig â'r cof a chyflyrau meddygol, a'u defnydd mewn addysg 
seicolegol, addysg feddygol, a gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd, i 
ymgysylltu, hysbysu, addysgu a hybu trafodaethau. Yn ddiweddar, 
cwblhaodd Gymrodoriaeth Ymchwil Ddoethurol y Sefydliad Ymchwil 
Iechyd Cenedlaethol ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i ddatblygu 
rhaglen amlgyfrwng ar-lein ar gyfer iselder ymhlith y glasoed. 

Cafodd metafforau gweledol eu llunio a'u hanimeiddio i ennyn 
diddordeb pobl ifanc a chyfleu elfennau o hwyliau ac iselder, a sut 
i'w rheoli. Cafodd y rhaglen ei datblygu drwy ddull cydweithredol 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn sgil trafodaethau â phobl 
ifanc, teuluoedd/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth o 
wasanaethau/elusennau. 

Roedd yn cyd-fynd â chanllawiau sy'n pwysleisio bod angen 
ymgysylltu ag unigolion a theuluoedd/gofalwyr, a chynnig 
gwybodaeth gywir am eu hanawsterau (NICE, 2005), ac ychwanegu 
at waith eraill yn yr Is-adran sydd wedi datblygu pecynnau iechyd 
meddwl ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth:

Blog MRC: www.insight.mrc.ac.uk/2017/03/03/behind-picture-
metaphors-mind/

Bevan Jones, R; Thomas, J; Lewis, J; Read, S; Jones, I. (2017) 
Translation: from Bench to Brain - Using the Visual Arts and 
Metaphors to Engage and Educate. Research for All. 1(2), 265-283. 

Palas y Cof
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SC: O ble daeth eich chwilfrydedd ynghylch 
gwleidyddiaeth America?

RL: Fe dreuliais i flwyddyn yn yr Unol Daleithiau, 
mewn tref fechan yn Alabama, pan oeddwn i yn yr 
ysgol uwchradd. Roedd hynny yn 1993-1994, yn 
union ar ddechrau gweinyddiaeth Clinton. Roedd yr 
hinsawdd gwleidyddol a deinameg gwleidyddiaeth 
o ddiddordeb aruthrol i mi, ac fe ddechreuais i 
astudio gwleidyddiaeth a hanes America o ddifri. 
Edrychais i byth yn ôl, ac yn y diwedd daeth yn yrfa 
i mi. 

SC: Fuoch chi rioed yn ystyried gyrfa wleidyddol?

RL: Er gwaethaf fy holl ddiddordeb mewn 
gwleidyddiaeth fel pwnc, fues i rioed yn agos at 
ystyried gyrfa wleidyddol. Mae gen i ddiddordeb 
mewn deall prosesau gwleidyddol a’u goblygiadau, 
ac rwy’n arbennig yn mwynhau tynnu ar ffynonellau 
data meintiol i fwrw goleuni newydd ar hen 
gwestiynau. Mae gwleidyddiaeth bywyd go iawn yn 
rhy anniben i mi eisiau bod yn rhan ohono.

SC: Pam y diddordeb penodol yn y Gyngres?

RL: Y tri sefydliad mawr gwleidyddol yn America yw’r 
Gyngres, yr Arlywyddiaeth a’r Goruchaf Lys. Felly 
pan ddechreuais yn ysgol y graddedigion, roedd 
gen i ddewis i'w wneud ynglŷn â sut i arbenigo. 
Roeddwn i’n ffodus iawn i weithio gydag un o 
ysgolheigion amlycaf Goruchaf Lys yr UD, yr Athro 
Lee Epstein, yn fy alma mater, Prifysgol Washington 
yn St. Louis, a dyna pam dewisais i’r Goruchaf 
Lys yn destun ar gyfer fy ngwaith cynnar. Yn y pen 
draw, dechreuais i ddatblygu diddordeb mewn 
prosesau deddfwriaethol ac yn arbennig y rheolau 
sy'n llywodraethu gwleidyddiaeth ddeddfwriaethol. 
Serch hynny, mae gen i ddiddordeb byw o hyd 
yng Ngoruchaf Lys yr UD, ac yn raddol bach rwy’n 
dechrau astudio’r llysoedd eto, nawr mod i’n 
gweithio yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. 

SC: Faint o ddylanwad cafodd eich cyfnod yn yr 
UD ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd, Stony 
Brook, ar gyfeiriad eich ymchwil? 

RL: Fy hyfforddiant i raddedigion ym Mhrifysgol 
Washington yn St. Louis oedd y dylanwad cryfaf ar 
fy ymchwil o bell ffordd. Roedd fy agenda ymchwil 
eisoes wedi’i gosod, o leiaf yn fras, erbyn i mi 
gyrraedd Prifysgol Stony Brook yn 2006. Wedi 

dweud hynny, fe wnes i elwa'n fawr o gryfder Stony 
Brook ym maes ymchwil ar seicoleg wleidyddol. 
Roedd fy nghydweithwyr rhagorol yn Stony Brook yn 
fynych yn herio fy safbwyntiau cysyniadol ynghylch 
ymddygiad gwleidyddol, sydd wedi’u gwreiddio’n 
fwy yn nhraddodiad y dewis rhesymegol. Fe wnaeth 
fy ngwaith ymchwil elwa’n fawr o’r rhyngweithio 
hwnnw. 

SC: Yn eich barn chi, beth yw’r heriau yn eich 
maes ar hyn o bryd?

RL: Mae wedi bod yn her hirdymor i wneud ein 
gwaith ymchwil ni yng ngwyddor gwleidyddiaeth yn 
berthnasol i wleidyddiaeth bywyd go iawn. Rwy’n 
credu bod y ddisgyblaeth yn gyffredinol wedi gwella 
llawer iawn yn hyn o beth yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, ond mae llawer o waith i’w wneud o hyd. 

SC: Sut ydych chi'n meddwl bod Trump wedi 
newid gwleidyddiaeth yn yr UD? Ydych chi’n 
credu y caiff ei ail-ethol? 

RL: Na, dwy ddim yn credu y caiff ei ail-ethol. A 
dweud y gwir, ac mae’n siŵr y bydda i’n edifar yn 
nes ymlaen mod i wedi rhagfynegi hyn, dwi ddim yn 
creu y bydd yn gorffen y cyfnod o bedair blynedd y 
cafodd ei ethol iddo’r llynedd. 

SC: Beth oedd y prif resymau dros ethol Trump, a 
beth oedd rôl y cyfryngau yn hynny? 

 RL: Yn fy marn i, dim ond nawr mae’r gymuned 
ymchwil yn dechrau mynd i’r afael â’r cwestiwn 
hwn. Mewn rhai ffyrdd, mae ethol Trump yn rhan o 
ffenomen fwy y gellir olrhain ei tharddiad, i raddau 
helaeth, i’r ffaith nad yw globaleiddio wedi creu 
manteision ar gyfer pob rhan o’r gymdeithas. O 
ganlyniad, rydym wedi gweld mwy o bleidleisiau 
protest ac etholiadau’n cynhyrchu enillwyr nad 
ydynt yn rhan o'r brif ffrwd. 

O ran achos penodol Trump, mae llawer o 
wahanol resymau a ddaeth ynghyd i gynhyrchu’r 
canlyniad hwnnw: amrywiaeth mawr o ymgeiswyr 
Gweriniaethol; Plaid Ddemocrataidd ranedig; 
ymyrraeth honedig y Rwsiaid yn y broses etholiadol; 
polareiddio ideolegol ymhlith yr etholwyr; a llawer 
mwy. Rwy hefyd yn credu bod y cyfryngau wedi ei 
chael hi’n anodd addasu i arddull anghonfensiynol 
a di-ddal Trump yr Ymgeisydd a Trump yr Arlywydd. 

SC: Beth gall newyddiaduraeth ei wneud i 
sicrhau bod gwleidyddion fel Trump yn fwy 
atebol? 

RL: Cryn dipyn. Rwy’n credu bod ethol Trump mewn 
llawer o ffyrdd wedi rhoi egni newydd i’r cyfryngau, 
ac adfywio’r newyddiaduraeth ymchwilio a luniwyd 
i alw elitau gwleidyddol i gyfrif. Mae’r Washington 
Post, a chwaraeodd ran bwysig yn y gwaith o 
ddymchwel gweinyddiaeth Nixon, unwaith eto’n 
cyflawni rôl arweiniol wrth ymchwilio i ymyrraeth y 
Rwsiaid yn etholiad arlywyddol 2016. 

SC: Ydych chi'n meddwl ein bod ni’n byw 
mewn oes o wleidyddiaeth ôl-wirionedd? Ydych 
chi’n gweld nodweddion tebyg rhwng Brexit a 
buddugoliaeth Trump yn yr etholiad? 

RL: Rydym ni mewn perygl o ddisgyn i gyfnod o 
wleidyddiaeth ôl-wirionedd, a dyna pam mae mor 
bwysig bod gennym ni gyfryngau cryf ac annibynnol. 
Rwy’n credu bod rhai nodweddion tebyg rhwng 
yr hyn achosodd Brexit ac ethol Trump, h.y. beth 
ddywedais i’n gynharach am globaleiddio, ond 
rwy’n credu hefyd bod llawer mwy o wahaniaethau. 

SC: Beth yw eich cynlluniau ymchwil at y 
dyfodol?

RL: Am resymau amlwg, rwy’n ceisio cyfuno 
fy niddordebau yn y gyfraith a gwleidyddiaeth i 
archwilio cwestiynau ymchwil sydd ar y groesffordd 
rhwng y ddau faes.

Beth ddeffrodd  
fy chwilfrydedd?
Ymunodd yr Athro René Lindstädt â’r Brifysgol ym mis Medi 2016, yn Bennaeth Ysgol y Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth. Mae’n arbenigwr ar wleidyddiaeth America, a chanddo ddiddordeb arbennig yn y 
Gyngres, a bu’n sôn wrth Dr Stephen Cushion, Darllenydd a Chyfarwyddwr yr MA mewn Cyfathrebu 
Gwleidyddol yn Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y Brifysgol, ynghylch 
tarddiad ei chwilfrydedd ynghylch y pwnc.

p Yr Athro René Lindstädt

Dr Stephen Cushion
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Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch (CSRI) yn 2015. Mae’n cyfuno arbenigedd 
tri grŵp ymchwil blaenllaw, Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, Peirianneg Data 
a Gwybodaeth a’r Grŵp Ymchwilio i Drais yn ogystal â chymuned gynyddol o bartneriaid 
academaidd arloesol ac aml-ddisgyblaethol. Diben y Sefydliad yw datblygu syniadau, tystiolaeth 
a gwybodaeth newydd am broblemau troseddau a diogelwch lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
Yn ôl yr Athro Martin Innes, Cyfarwyddwr y 
Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch: “Mae 
heriau sy’n ymwneud â thrais a diogelwch yn 
trawsnewid, ac mae angen newid sut rydym 
yn archwilio’r problemau hyn hefyd. Mae 
angen datblygu cysyniadau, methodolegau a 
dulliau gweithredu newydd. Mae gan Brifysgol 
Caerdydd enw da yn rhyngwladol am waith 
arloesol yn y maes hwn a gyda’r buddsoddiad 
i’r Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch, 
gallwn barhau i ganfod ffyrdd newydd y gall 
cymdeithasau ymateb i’r heriau hyn.” 

Ers ei sefydlu, mae’r Sefydliad Ymchwil wedi 
cael dros £1.5m o gyllid allanol. Mae'n gweithio 
gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol gan 
gynnwys y Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cymru, 
IBM, Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitan, 
Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi, a‘r 
Coleg Plismona.

Cyfathrebu ffynhonnell agored a 
dadansoddi data mawr
Un o lwyddiannau cynnar y Sefydliad oedd 
sefydlu’r Ganolfan Datblygu Ymchwil am 
Ddadansoddi Cyfathrebiadau o Ffynonellau 
Agored (OSCAR), dan arweiniad yr Athro Martin 
Innes. Mae’n edrych ar sut mae data mawr 
a’r cyfryngau cymdeithasol yn gweddnewid 
plismona, cudd-wybodaeth a gwaith ymgysylltu, 
o blismona’n lleol i ddiogelwch cenedlaethol. 
Caiff y materion hyn eu hymchwilio drwy 
berthynas strategol rhwng y Brifysgol, 
Swyddogaethau Rheolaeth Gwrthderfysgaeth 
Genedlaethol yr heddlu, a’r heddlu o bum 
rhanbarth yn y wlad.

O ganlyniad i gyfathrebiadau ffynhonnell 
agored, mae’r cyhoedd yn gofyn am fwy a 
atebolrwydd a thryloywder gan yr heddlu. 
Ariennir y Ganolfan gan y Swyddfa Gartref, 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a’r 
Coleg Plismona, a’i nod yw helpu i ddatblygu 
methodolegau, technolegau a phersbectifau 
ffynhonnell agored. Bydd y rhain yn llunio 
dyfodol plismona. 

Mae OSCAR eisoes wedi cael cryn effaith. 
Wrth drafod y rhaglen, dywedodd arweinydd 
cenedlaethol plismona ar gyfer cudd-wybodaeth 
ffynhonnell agored ym maes gwrthderfysgaeth:

“Un o’r darnau pwysicaf o waith oedd adolygu’r 
ffyrdd o weithio gydag ymarferwyr ffynhonnell 
agored. Wrth adolygu hyn, rydym wedi gwella ein 
rhaglenni hyfforddi a newid sut rydym yn meddwl 
am gyflogi staff... Mae OSCAR wedi arbed llawer o 
arian i drethdalwyr, gan helpu yn y meysydd hyn.”

Gan ddefnyddio meddalwedd dadansoddi data 
arloesol OSCAR, sef SENTINEL, mae ymchwilwyr 
o’r Sefydliad Ymchwil yn gweithio i ddatblygu 
golwg newydd ar sut y mae ‘ffeithiau meddal’ 
yn cael eu cylchredeg, ac yn datblygu tystiolaeth 
newydd ar hyn. Caiff y ‘ffeithiau meddal’ eu troi’n 
newyddion ffug, sibrydion a chynllwynion, maent 
yn newid canfyddiad y cyhoedd a’u dealltwriaeth. 

Mae gwaith ymchwil penodol ar y broblem hon 
wedi’i gynorthwyo gan brosiect a ariennir gan y 
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 
(ESRC) ar oblygiadau cymdeithasol a materion 
diogelwch yn dilyn Brexit. Mae prosiect Ffeithiau 
Meddal, Cyfryngau Cymdeithasol, Diogelwch a 
Brexit yn ceisio archwilio achosion a chanlyniadau’r 
cynnydd o ddefnyddio ffeithiau meddal, a’u 
lledaeniad. Mae’r rhain yn seiliedig ar dri math 
gwahanol o ddigwyddiadau dros bedwar categori, 
ac maent yn gallu cael goblygiadau pwysig ar 
densiynau cymunedol a chydlyniant cymdeithasol.

Mae’n anodd ateb y cwestiwn a fydd y DU yn fwy 
diogel yn dilyn Brexit. Mae’r darlun yn gymhleth, 
ac nid ydym yn gwybod llawer am y goblygiadau o 
ran diogelwch hyd yma. Er mwyn mynd i'r afael â’r 
cwestiynau hyn a'r heriau i ddyfodol plismona ar 
hyn o bryd, cynhaliwyd cynhadledd yn ddiweddar 
gan y Sefydliad Ymchwil. ‘Ffynonellau Agored, 
Cau Ffiniau: Plismona, Gwrth-derfysgaeth, 
a Throseddu Cyfundrefnol yn Ewrop yn dilyn 
Brexit’ oedd teitl y gynhadledd. 

Roedd y digwyddiad yn fforwm ar gyfer uwch-
academyddion, yr heddlu ac ymarferwyr cudd-
wybodaeth i ymgysylltu ac ystyried goblygiadau 

posibl Brexit. Roedd cyn Brif Arolygydd y 
Gwnstabliaeth, Syr Denis O’Connor, yr Asiantaeth 
Troseddu Cenedlaethol, y Cydlynydd Atal 
Cenedlaethol, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth 
yr Heddlu Metropolitan, Cyngor Penaethiaid yr 
Heddlu Cenedlaethol, a’r Coleg Plismona yn rhan 
o’r digwyddiad. Mae disgwyl y bydd adroddiad yn 
nodi’r prif broblemau a mewnwelediadau yn cael 
ei gyhoeddi ym mis Mehefin.

Mae gwaith OSCAR yn cysylltu â phrosiect arall 
gan y Sefydliad Ymchwil. Mae Llywodraethau’r 
DU ac UDA wedi sefydlu Cynghrair Dechnoleg 
Ryngwladol ar gyfer Gwyddoniaeth Gwybodaeth 
a Dadansoddeg Ddosbarthedig (DAIS ITA), gyda 
chyllid o hyd at $80m. Mae’r bartneriaeth yn 
canolbwyntio ar ddeall sut y bydd Rhyngrwyd 
y Pethau a ffynonellau eraill o ddata mawr yn 
gweddnewid gwaith cudd-wybodaeth ac mae’n 
cynnwys consortiwm o sefydliadau academaidd 
a diwydiant blaenllaw yn y DU ac UDA dan 
arweiniad IBM. Byddant yn gweithio ochr yn ochr 
â nifer o bartneriaid academaidd ac ym maes 
diwydiant gan gynnwys Grŵp Airbus, Systemau 
BAE, Coleg Imperial Llundain, Prifysgol Califfornia 
yn Los Angeles, Prifysgol Massachusetts yn 
Amherst a Phrifysgol Yale. 

Mae technoleg a ddatblygwyd fel rhan o 
brosiectau ITA ac OSCAR yn cael ei defnyddio 
i ddadansoddi data ffynhonnell mawr ar y 
cyfryngau cymdeithasol er mwyn monitro ymateb 
y gymuned i ddigwyddiadau ar raddfa fawr. 
Datblygwyd y dechnoleg arloesol hwn yn ystod 
uwch-gynhadledd NATO yn ne Cymru yn 2014.

Yr Athro Alun Preece, un o gyd-gyfarwyddwyr 
y Sefydliad Ymchwil a chyfarwyddwr y Grŵp 
Ymchwil Peirianneg Data a Gwybodaeth, sy’n 
gyfrifol am arwain y prosiect yn y DU. Dywedodd: 
“Bydd yr ymchwil yn cynhyrchu technoleg ac yn 
rhoi golwg i ni ar sut i wella’r ymateb amlwladol i 
argyfyngau mawr.”

Lleihau troseddau treisgar
Datblygwyd Model Caerdydd yn dilyn gwaith 
ymchwil gan gyd-gyfarwyddwr y Sefydliad 

Ymchwil, yr Athro Jonathan Shepherd, a’r Grŵp 
Ymchwilio i Drais. Mae’n ffordd newydd sbon o 
atal trais lle rhennir data o ysbytai gyda'r heddlu 
ac awdurdodau lleol. Mae derbynyddion mewn 
adrannau achosion brys yn cofnodi gwybodaeth, 
gan gynnwys lleoliad a’r arf a ddefnyddiwyd gan 
bobl a anafwyd mewn trais. Mae’r wybodaeth 
hon yn cael ei gwneud yn ddienw ac fe’i chyfunir 
â data’r heddlu i lywio strategaethau a thactegau 
atal trais. Defnyddia iechyd cyhoeddus ddull 
gyda’r nod o leihau trais drwy waith ymchwil ac 
mae hyn wedi arwain at ddefnyddio data mewn 
ffyrdd newydd, a phartneriaethau newydd rhwng 
meysydd meddygaeth a chyfiawnder troseddol. 
Mae’r model yn cael ei ail-greu mewn sawl gwlad, 
gan gynnwys UDA, Awstralia a'r Iseldiroedd.

"Mae gwybodaeth benodol ddienw gan ysbytai 
ynglŷn â lleoliad, amser a diwrnod y digwyddiad 
treisgar, ynghyd ag unrhyw arfau a ddefnyddiwyd, 
yn cael ei rhannu â'r heddlu, sy'n eu galluogi i 
lunio 'map digwyddiadau' misol sy'n dangos amser 
a natur digwyddiadau treisgar. Gall hyn eu helpu i 
wybod y lleoliadau mwyaf effeithiol i anfon heddlu 
er mwyn atal trais ac ymyrryd yn gynnar mewn 
digwyddiadau," meddai'r Athro Shepherd. 

Yn dilyn yr holl saethu diweddar yn yr UD, 
daeth i’r amlwg bod angen newid. Mae’r Athro 
Shepherd yn gweithio gyda Dr Steve Sumner o 
Ganolfan Cenedlaethol Atal a Rheoli Anafiadau 
yn Atlanta, sy’n dweud bod modd mynd i’r 
afael â thrais yn y DU os bydd yr heddlu ac 
asiantaethau iechyd yn cydweithio. 

Mae gwaith gwerthuso wedi dangos y gall plismona 
a chamau atal trais fod yn fwy effeithiol o lawer 
pe bai asiantaethau'n cydweithio i fynd i’r afael â’r 
lleoliadau fwyaf prysur o ddigwyddiadau. Gallai hyn 
leihau nifer y marwolaethau ar strydoedd America. 
Mae 'Model Caerdydd' eisoes wedi'i fabwysiadu 
yn Milwaukee, lle mae'r Athro Stephen Hargarten 
o Goleg Meddygol Wisconsin yn gweithio gyda’r 
Sefydliad Cyfiawnder Cenedlaethol yn UDA.

Mae’r model llwyddiannus wedi cael grant 
gwerth £740,000 ($1.4m o ddoleri Awstralia) 
i geisio gostwng lefelau troseddu treisgar drwy 
ddefnyddio data o adrannau damweiniau ac 
argyfwng mewn sawl dinas yn Awstralia, gan 
gynnwys Melbourne, Sydney a Chanberra. 

Mae prosiect Gwerthuso Dargyfeirio Mynediadau 
sy’n ymwneud ag Alcohol (EDARA) dan arweiniad 

yr Athro Simon Moore o’r Grŵp Ymchwil i Drais, 
yn gwerthuso effeithiolrwydd, pa mor gost-
effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a derbynioldeb y 
Gwasanaethau Rheoli Alcohol (AIMS) wrth reoli 
faint o bobl sy’n mynd i’r adrannau brys oherwydd 
alcohol. Bwriad AIMS yw derbyn, trin a monitro 
cleifion meddw a fyddai’n mynd i’r adrannau brys 
fel arfer a lleihau’r pwysau sydd arnynt o ran y gofal 
a ddarperir. Maent yn cynnig ffordd a allai liniaru 
rhywfaint o'r pwysau ar adrannau achosion brys yn 
ogystal â gwasanaethau ambiwlans a'r heddlu ar 
adegau pan mai cynnydd cyson yn y galw.

 Mae’r Athro Moore hefyd yn arwain y prosiect 
Camddefnyddio Alcohol: Astudiaeth Hydredol 
Electronig o Alcohol mewn Cymunedau 
(ELAStiC). Nod y prosiect yw canfod y llwybrau 
tuag at ddefnyddio a chamddefnyddio alcohol, 
ac effaith hyn ar iechyd a lles pobl drwy gydol 
eu bywydau. Mae’r astudiaeth a gynhelir dros 
gyfnod o dair blynedd o hyd yn defnyddio dulliau 
ystadegol a thechnegau modelu i ddadansoddi 
a dehongli data hydredol sy’n bodoli eisoes yn 
ogystal â data iechyd a gweinyddol a rheolaidd. 
Ariennir y prosiect gan ESRC, Cyngor Ymchwil 
Feddygol (MRC) ac Ymchwil Alcohol (ARUK).
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