
Cylchlythyr Haf 2021

Mae CAFf yn gyffrous iawn i fod yn 
gweithio gyda Picture House Films wrth 
ffilmio fideo hyrwyddo newydd i 
gofnodi manteision gweithio gyda CAFf.

Dyma rai lluniau llonydd o'r ffilm a 
gipiwyd yn ystod ymweliadau â 
Chanolfan Dechnoleg OpTIC, Transcend 
Packaging a Diamond Centre Wales. 

Diolch yn fawr i'n cydweithwyr CAFf

A wyddoch chi...
Hyd yn hyn, mae CAFf wedi cydweithio â 45 o wahanol 
gwmnïau ar draws rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd gan 
ddefnyddio cymwysiadau technoleg ffotoneg ar ystod eang o 
brosiectau arloesol.

Cynhaliwyd Wythnos Dechnoleg Cymru 2021 gan Technology 
Connected ym mis Mehefin. Yn ystod yr wythnos wych o dechnoleg 
ar-lein, cynhaliodd CAFf ddwy weminar a oedd yn canolbwyntio ar 
sut y gall technoleg ffotoneg hybu twf y diwydiant yng Nghymru. 
Cynhwyswyd cyflwyniadau hefyd gan bartneriaid menter CAFf 
Thermetrix, SteamBio, Spectrum Technologies a Grafmarine yn 
trafod eu cydweithrediadau â CAFf.

Wedi colli'r sesiynau neu eisiau eu gwylio eto? 
1) CAFf Ffotoneg ar Waith – Sut i Barhau i Dyfu ac Arloesi
2) CAFf a Grafmarine – Gwneud Tonnau yn y Sector Morol

A Dyna Ni!

Diamond Centre Wales, Enviro365, Grafmarine, iVAPPS, JR Biomedical a Transcend Packaging am eu 
cefnogaeth arbennig.

Bydd y fideo gorffenedig ar gael i'w wylio cyn bo hir, ond am y tro, gwyliwch ein fideo cipolwg cynnar 
hon drwy'r ddolen - Fideo Cipolwg CAFf

Poethach na Gorffennaf - Wythnos Tech Cymru

https://youtu.be/gMapV6OaiZ8
https://www.youtube.com/watch?v=NZ9c3oIZaME
https://www.youtube.com/watch?v=UKd7bLrmGuA


Sut a ble mae stori Grafmarine yn dechrau?

Roedd Grafmarine wedi'i sefydlu ar ôl i mi gael 
gwybod, drwy brosiect blaenorol, pa mor 
anymwybodol oedd gweithredwyr llongau o 
ddefnyddio tanwydd ac allyriadau. Yn 2015, 
roedd yr allyriadau CO2 o longau yn debyg i 
economïau gweithgynhyrchu'r Almaen neu 
Japan.

Sut beth oedd y daith o ddechrau Grafmarine i 
ble’r ydych chi nawr? 

Mae gan bob datblygiad cynnyrch newydd ei 
heriau ei hun. Roedd yn rhaid dysgu'r 
ddealltwriaeth gychwynnol o sut i gyflawni 
pethau o'r dechrau gan nad wyf yn dod o gefndir 
peirianyddol neu wyddonol. Cyn i mi gyfarfod ag 
unrhyw un sy’n gallach na fi, rwyf bob amser yn 
gwneud yn siŵr fy mod yn deall beth sy'n bwysig 
iddyn nhw, cyn i mi ofyn am yr hyn sydd ei angen 
arnaf. 

Dwedwch wrthym am y prosiectau cyffrous 
rydych yn gweithio arnynt nawr.

Credaf y gallwn gael y dechnoleg i Grafmarine 
Nanodeck iddynt allu dod yn gynhyrchydd ynni 
net o fewn 5-10 mlynedd, nid oes unrhyw ynni 
adnewyddadwy arall yn mynd i ddarparu'r cyfle 
hwn. Rwyf hefyd yn y camau cynnar gyda nifer o 
brosiectau eraill ar gyfer technoleg amaeth-
dechnoleg, diabetes a thechnolegau hydrogen.  

A oes gennych chi unrhyw gyngor ar gyfer 
busnesau micro neu BBaCh sydd eisiau 
buddsoddi amser i ymchwil, datblygu ac 
arloesedd?

Mae'r dechrau’n anodd. Byddwch yn glir iawn o'r 
dechrau ynghylch beth sydd angen i chi ei wneud 
a cheisiwch adnabod pwy all eich helpu, bydd yn 
arbed amser. Ceisiwch gael atgyfeiriadau i gwrdd 
â'r bobl iawn a pheidiwch â gofyn am ormod 
ganddynt ar y dechrau, bydd pobl ddibynadwy 
bob amser yno i chi pan fyddwch eu hangen.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?

O fod wedi dod mor bell â hyn! Gall arloesi 
cynnyrch newydd fod yn broses gymhleth, mae'n 
gofyn am ystod mor eang o sgiliau gan fod heriau 
a risgiau ynghlwm â phob penderfyniad mawr y 
mae angen i chi ei wneud. Rydym hefyd yn falch 
o gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer 
yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021!  

Dywedwch rywbeth y byddai eraill yn synnu o'i 
wybod amdanoch chi neu Grafmarine.

Mae Grafmarine mewn trafodaethau gyda 
chwmni olew sylweddol ynghylch profi prototeip 
yn y dyfodol. Flynyddoedd lawer yn ôl, roeddwn 
yn ddigon ffodus i ddylunio arddangosfa 
randdeiliaid flynyddol y cwmni olew hwn am 
nifer o flynyddoedd, fel dylunydd graffeg yn 
Llundain. Mae bod yn rhan o fusnes mor 
ddylanwadol ar brosiectau mor wahanol yn 
gwneud i mi gredu bod unrhyw beth yn bosibl os 
ydych wir ei eisiau! 

5 Munud Gyda... Martin Leigh

Enw a Theitl Swydd: Martin Leigh, Cyfarwyddwr Technegol
Cwmni: Grafmarine Ltd
Lleoliad: Canolfan OpTIC, Llanelwy

Diolch yn fawr i Martin am gymryd yr amser i 
siarad â ni. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â 
Grafmarine, ewch i:

http://www.grafmarine.com/

http://www.grafmarine.com/


CAFf yn cefnogi cynhyrchu PPE yn ystod 
pandemig COVID-19

Sut hwyl yr ydym yn ei gael?
Detholiad o'r tystebau diweddaraf gan bartneriaid 
menter CAFf

"Roedd ein cydweithrediad â CAFf nid yn unig wedi dechrau’n gyflym, ond hefyd yn rhoi seinfwrdd a'r 
gallu technegol i ddatblygu ein syniad sylfaenol i'r cam prototeip ar gyfer cyllid pellach. Gwnaed y 
tasgau gweinyddol yn syml a heb y math hwn o gymorth academaidd, mae'n bosibl y byddai’r prosiect 
wedi'i ohirio am gyfnod amhenodol. Mae'r canlyniad ar gyfer Enviro365 yn gam nesaf cyffrous i'r daith, 
gyda ffrindiau newydd yn cael eu gwneud a phartneriaeth Brifysgol lwyddiannus.”
Tony Powell (Rheolwr Gyfarwyddwr), Enviro 365

"Gwnaeth CAFf a'u galluoedd prosiect argraff fawr arnom ni ym Môn Naturals. Ar ôl cytuno i 
gydweithio posibl â'r tîm CAFf ar y dechrau, rhoddwyd prosiect ar waith yn syth. Roedd y broses hon yn 
effeithlon ac yn caniatáu i'r ffocws fod ar y prosiect yn hytrach na'r gwaith papur. O'r dechrau mae 
hwn wedi bod yn brofiad cadarnhaol a gallaf ond diolch i'r tîm am eu proffesiynoldeb."
Ianto Jones (Rheolwr Gyfarwyddwr), Mon Naturals

Yn ystod camau cynnar argyfwng COVID-19, roedd diffyg cyfarpar diogelu personol i'w defnyddio 
mewn ysbytai, cartrefi gofal a meddygfeydd teulu. Roedd MicroGeneration UK Ltd yn gweithio fel rhan 
o grŵp o gwmnïau a oedd yn ceisio darparu cyfarpar diogelu personol i wahanol leoliadau ledled 
Cymru, gan gynnwys Aberystwyth, Machynlleth, y Drenewydd a'r Trallwng. Roedd y gwaith 
cychwynnol o gynhyrchu sgriniau wyneb PPE yn cynnwys argraffu 3D a chreu â dwylo, a oedd yn araf 
ac yn aneffeithlon.

Datblygodd CAFf, ar y cyd â MicroGeneration, broses sy'n seiliedig ar ffotoneg i hwyluso'r gwaith o 
weithgynhyrchu cynhyrchion PPE ar ffurf sgriniau wyneb amddiffynnol. Darparodd MicroGeneration 
ddeunyddiau stoc cynhyrchu a'r ffeiliau digidol cychwynnol ar gyfer torri'r deunyddiau stoc i'r siapiau 
gofynnol. Yna prosesodd tîm CAFf Prifysgol Aberystwyth y deunyddiau stoc, gan ddefnyddio'r dull o 
dorri gyda laser, gwerthuso'r broses / gwella cynhyrchiant, a mireinio'r ffeiliau digidol gan ddefnyddio'r 
dull hwn sy'n seiliedig ar ffotoneg.

Cynyddodd y defnydd o dorri gyda laser allbwn cynhyrchu sgriniau wyneb yn sylweddol, gan gynyddu o 
tua 2 yr awr i 40 yr awr. Yn ogystal, gwelwyd gwelliant sylweddol yng nghywirdeb ac ansawdd y 
cynnyrch gorffenedig hefyd.

Rhoddodd MicroGeneration y cydrannau at ei gilydd i greu sgriniau wyneb llawn a oedd yn bodloni 
gofynion cyfarpar diogelu personol i'w defnyddio mewn ysbytai, cartrefi gofal a meddygfeydd teulu. 
Yna fe'u dosbarthwyd i'r lleoliadau a oedd mewn angen.

Cydweithiodd MicroGeneration Ltd a Phrifysgol Aberystwyth ar 
brosiect CAFf i ddatblygu proses sy'n seiliedig ar ffotoneg i 
hwyluso'r gwaith o weithgynhyrchu cynhyrchion cyfarpar 
diogelwch personol (PPE) ar ffurf sgriniau wyneb amddiffynnol.

"Fel busnes ymchwil opteg bach, roedd AVoptics yn awyddus i gydweithio â CAFf i gael mynediad i'w 
cyfleusterau taenu helaeth ac arbenigedd opteg eang. Erbyn hyn, mae gennym ddealltwriaeth gryfach 
o lawer o'r hyn a oedd yn bosibl ar gyfer ein cysyniad o gynnyrch optegol ac rydym eisoes wedi nodi 
cyfle dilynol i fanteisio ar gyfleuster gorchuddio gwactod y CAFf."
Malcolm Watson (Prif Beiriannydd Ymchwil), AVoptics Ltd



Cysylltwch â Ni
Carole Eccles 
Rheolwr Datblygu Busnes CAFf 
(Gogledd a Gorllewin Cymru)
Ffôn: 07860 715213
E-bost: carole.eccles@glyndwr.ac.uk

E-bost: admincpe@glyndwr.ac.uk
Gwe: www.cpe-wales.org

Hazel Hung 
Rheolwr Datblygu Busnes CAFf 
(De a Gorllewin Cymru)
Ffôn: 07552 249972
E-bost: hazel.hung@southwales.ac.uk

Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf)

@theopticcentre

cpewales

Er mwyn ategu ein cyfryngau cymdeithasol presennol a 
chryfhau ein presenoldeb ar-lein ymhellach, mae CAFf wedi 
lansio ei sianel YouTube ei hun yn ddiweddar. 
Dyma lle rydym yn arddangos fideos hyrwyddo CAFf, 
gweminarau a chyflwyniadau blaenorol, a chynnwys prosiectau 
diddorol eraill.
Ymunwch â ni ar YouTube drwy danysgrifio drwy'r ddolen isod:
Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf)

Mae CAFf ar YouTube!

Gwobrau Busnesau Newydd Cymru - Dydd Iau 9 Medi 
2021
Mae CAFf yn falch o gefnogi'r Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021. 
Yn dilyn 750 o geisiadau, mae 90 wedi cyrraedd y rhestr fer ar draws 27 
categori gwobr. Cyhoeddir y canlyniadau yn ystod seremoni wobrwyo ar 
ddydd Iau 9 Medi yn y Depo yng Nghaerdydd.

Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn dros ein partner menter, Grafmarine 
Ltd, sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y categori "Busnes Newydd 
Arloesol y Flwyddyn". Enillwyr y wobr y llynedd oedd ein partner, iVapps, 
a lansiodd eu Cetris Clyfar yn swyddogol eleni.

www.walesstartupawards.com

Canolfan Arbenigedd Ffotoneg

Cyfleuster CAFf newydd ar gyfer delweddu cydraniad uchel
Gosodwyd microsgop cydffocal laser o'r radd flaenaf 
(Olympus LEXT OLS5000) yn ddiweddar yn labordy CAFf 
Prifysgol Bangor. Mae'r migroscop laser mesur OLS5000 
3D yn sganio golau laser dros arwyneb sampl i gipio 
delweddau cydraniad uchel wedi'u hehangu o 
nodweddion micro a nanoraddfa (i lawr i 120 nm). Gellir 
delweddu bron pob math o arwynebau mewn 3D gyda 
manylion da gan gynnwys garwedd arwyneb, camau a 
nodweddion eraill. Gwyliwch y ddolen fideo isod am 
ragor o fanylion: Microsgop Olympus LEXT OLS5000
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