
Cylchlythyr Hydref 2021

Yn dilyn 3 blynedd lwyddiannus o CAFf, rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y 
prosiect wedi derbyn cymeradwyaeth yn ddiweddar i ymestyn ei 
weithrediadau cyfredol tan ddiwedd Mai 2022!
Hoffem fynegi diolch diffuant i bawb sydd wedi cefnogi CAFf ar hyd y daith 
hyd yn hyn, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio ochr yn ochr â mentrau 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd tuag at ddatblygu eu cynhyrchion a'u prosesau 
trwy ddefnyddio technoleg ffotoneg.

Diwrnod Ffotoneg 2021

Newyddion Cyffrous!

Roedd dydd Iau 21ain Hydref yn nodi Diwrnod Ffotoneg 2021 ac i ddathlu'r 
achlysur, cymerodd CAFf ran mewn strafagansa ffotoneg ar-lein diwrnod 
llawn.

Rhannwyd cyfres o bodlediadau bach ‘Ffototoneg Byr’ a sawl ‘Ffaith 
Ffototoneg’ ar draws holl allfeydd cyfryngau cymdeithasol CAFf trwy gydol y 
dydd gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth bellach o fyd ffotoneg.
Cyrhaeddodd y postiadau ar-lein dros 5000 o bobl ar draws yr holl allfeydd 
cyfryngau cymdeithasol ac mae'r podlediadau hefyd wedi derbyn cannoedd o 
olygiadau. Roeddem hefyd yn falch iawn o gael dyfarniad o Fathodyn Rhithwir 
Diwrnod Ffotoneg am y gweithgaredd ar-lein mwyaf poblogaidd. Dewiswyd 
CAFf yn llwyddiannus o faes eang o sefydliadau ffotoneg ledled y byd.

Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru 2021
Mynychodd CAFf seremoni flynyddol Gwobrau Cychwyn Busnes 
Cymru ddydd Iau 9 Medi a gynhaliwyd yn The Depot, Caerdydd.
Yn dilyn record o 750 cynnig, lle’r oedd 90 yn y rownd derfynol ar y 
rhestr fer ar draws 27 o wahanol gategorïau gwobrau, cyhoeddwyd 
enillwyr y gwobrau mewn seremoni gyda'r nos gyda chynulleidfa o 
oddeutu 650 o westeion.
Hoffem hefyd estyn ein llongyfarchiadau i bartneriaid diwydiannol, 
Grafmarine, am eu henwebiad yn rownd derfynol y wobr.
I gael dadansoddiad llawn o enillwyr y gwobrau ym mhob categori, 
ewch i www.walesstartupawards.com

Arddangosfa Fusnes Gogledd Cymru 2021
Yn ddiweddar, mynychodd CAFf Arddangosfa Fusnes Gogledd Cymru 
2021 a gynhaliwyd ac a drefnwyd gan Goleg Busnes Coleg Cambria a 
Glannau Dyfrdwy. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn ac 
roedd yr arddangoswyr a oedd yn bresennol yn cynnwys Airbus, 
Cleardata, Apple Sound, a Toyota. Uchafbwynt arbennig arall oedd 
rhwydweithio brecwast wyneb yn wyneb Mersey Dee Alliance 
(MDA), lle gwnaethom ymgysylltu â rhai cysylltiadau busnes newydd 
diddorol. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r MDA, 
darganfyddwch fwy yma: https://www.merseydeealliance.org.uk/

http://www.walesstartupawards.com/
https://www.merseydeealliance.org.uk/


Sut a ble mae stori Oseng-Rees Reflection yn 
dechrau?
Dechreuodd y cyfan gyda syniad. A allai hen 
boteli gwydr ddod yn rhywbeth hardd? Mae 
Oseng-Rees Reflection yn gwneud paneli artisan 
cynaliadwy o wydr gwastraff y gellir eu defnyddio 
ar gyfer gosodiadau mewnol a phensaernïol. Ar 
ôl cwblhau PhD wrth ddatblygu’r deunydd gwydr 
hwn wedi’i ailgylchu, cymerodd wyth mlynedd 
cyn i’r PhD ddod yn gomisiwn ar raddfa fawr a 
chreu’r busnes. Sefydlwyd Oseng-Rees Reflection 
yn 2017 ac mae heddiw yn cynnig ôl-fflachiadau 
cegin bwrpasol neu deils mewnol ar gyfer eich 
cartref, ymgynghoriaeth datblygu cynnyrch a 
dylunio ar gyfer prosiect ar raddfa fawr, ynghyd 
ag ymgysylltu â'r cyhoedd, gweithdy, a sgyrsiau 
ysbrydoledig.

Sut mae'r daith wedi bod o ddechrau Oseng-
Rees Reflection i ble'r ydych chi nawr?
Mae cychwyn eich busnes eich hun wedi cynnig 
llawer o heriau ac wedi dyfarnu rhai o fy 
llwyddiannau mwyaf. Un o'r heriau mwyaf fel 
unig fasnachwr yw eich bod chi'n gwneud holl 
weithgareddau'r cwmni eich hun, fel marchnata, 
cynhyrchu, costio ac yn bwysig Ymchwil a 
Datblygu ac arloesi. Rydych chi'n gweithio ar eich 
pen eich hun ac mae'n rhaid i chi ymddiried yn 
eich greddf eich hun, gan sicrhau eich bod chi'n 
rhwydweithio gyda'r bobl iawn ac yn cyhoeddi a 
sylwi ar waith. Mae rhai o'r cyflawniadau mwyaf 
ar ôl gosodiadau ac mae gennych gwsmeriaid 
hapus ac adborth rhagorol am y gwaith.

Dywedwch wrthym am y prosiectau cyffrous 
rydych chi'n gweithio arnyn nhw nawr.
Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau cydweithredu â 
dylunydd mewnol moethus a phensaer yn 
Llundain sy'n arddangos fy neunydd i'w 
cleientiaid.

A oes gennych unrhyw gyngor i ficro fusnes neu 
fusnesau bach a chanolig sydd am fuddsoddi 
amser mewn ymchwil, datblygu ac arloesi?
Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, mae angen 
ymddiried yn eich greddf, a dysgu am reoli 
arloesedd.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?
Mae'n anodd dweud un peth yn unig, ond mae'n 
rhaid mai rhai o uchafbwyntiau fy ngyrfa fel 
entrepreneur yw'r gydnabyddiaeth a gefais fel 
enillydd Gwobr yr Academi Gynaliadwy fel 
Busnes Cynaliadwy 2019 a chyrraedd rownd 
derfynol categori Entrepreneur y Flwyddyn y 
Diwydiannau Creadigol yng Ngwobr 
Entrepreneur Prydain Fawr 2019.

Dywedwch wrthym rywbeth y byddai eraill yn 
synnu ei wybod amdanoch chi neu Oseng-Rees 
Reflection.
Mae'r ethos busnes yn cael ei danategu gan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac rydw 
i'n defnyddio'r pum ffordd o weithio fel offeryn 
yn fy natblygiad dylunio ac arloesi.

5 Munud Gyda... Tyra Oseng-Rees

Enw a Rôl y Swydd: Tyra Oseng-Rees, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr
Cwmni: Oseng-Rees Reflection
Lleoliad: Abertawe

Diolch yn fawr i Tyra am gymryd yr amser i 
siarad â ni. I gael mwy o wybodaeth am 
Oseng-Rees Reflection, ewch i: 
https://www.osengreesreflection.com/

https://www.osengreesreflection.com/


CAFf a Spectrum Technologies: Marcio Laser Offerynau Meddygol

Sut ydyn ni’n gwneud?
Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, mae CAFf wedi cydweithio â nifer o fentrau Cymru. Mae'r ffeithlun 
isod yn tynnu sylw at rai o brif lwyddiannau CAFf a'r canlyniadau allweddol a gyflawnwyd hyd 
yma.

Spectrum Technologies yw arweinydd y byd ym maes dylunio a 
gweithgynhyrchu offer prosesu gwifren laser. Gellir dod o hyd i'w 
gynhyrchion yn y diwydiannau awyrofod, amddiffyn, rheilffyrdd, 
dyfeisiau meddygol, electroneg a diwydiannau heriol eraill.

Er 2020, rhaid i bob dyfais feddygol dosbarth I, II a III sydd angen marcio rhan uniongyrchol 
gynnwys cod Adnabod Dyfeisiau Unigryw (UDI) hefyd. Rhaid i'r marc UDI fodloni rhai manylebau, 
gan gynnwys gallu gwrthsefyll cyrydiad i wrthsefyll proses sterileiddio llym. Methodd ymdrechion 
cychwynnol y cwmni yn 2016 â chwrdd â'r meini prawf cyrydiad.

Gweithiodd Prifysgol Bangor gyda Spectrum Technologies i ymchwilio ymhellach. Cynhaliwyd 
dadansoddiad manwl o baramedrau a chanlyniadau ymdrechion marcio laser blaenorol gan y 
cwmni. Defnyddiodd y tîm CAFf eu harbenigedd mewn meteleg a phrosesu laser i weithredu 
datrysiadau laser llwyddiannus amgen.

Llwyddodd y cydweithrediad i nodi dau ddatrysiad hyfyw gyda gwahanol systemau laser a 
gynhyrchodd farciau UDI gwrthgyferbyniad uchel a heb gyrydiad. O ganlyniad i'r cydweithrediad 
CAFf hwn â Phrifysgol Bangor, mae Spectrum Technologies nawr yn edrych i ddatblygu system 
farcio laser cost isel gystadleuol ar gyfer marcio dyfeisiau meddygol UDI.

Mae cwmni byd-eang o Bridgend, Spectrum 
Technologies, yn cynhyrchu systemau laser 
diwydiannol ar gyfer y diwydiannau awyrofod ac 
electroneg, gan allforio dros 95% o'r 
gwerthiannau. Mae'r cwmni am ehangu eu busnes 
mewn marchnadoedd eraill, gan gynnwys y sector 
meddygol. Mae angen marciau ar gyfer dyfeisiau 
meddygol fel offer llawfeddygol dur gwrthstaen fel 
siswrn, ffleimiau, a gefeiliau ar gyfer olrhain 
cynnyrch.



Yn ddiweddar, mae CAFf wedi lansio ei dudalen Twitter unigol ei 
hun. Ochr yn ochr â'n allfeydd cyfryngau cymdeithasol eraill, byddwn 
yn postio newyddion a diweddariadau prosiect rheolaidd, yn ogystal 
ag arddangos fideos hyrwyddo CAFf, gweminarau, digwyddiadau 
sydd ar ddod a chynnwys hynod ddiddorol arall sy'n gysylltiedig â 
ffotoneg trwy'r platfform Twitter.
Dilynwch y dudalen CAFf ar Twitter: @CPE_Wales 

Tudalen Twitter CAFf

Sbotolau Offer CAFf
Mae gan ein labordy CAFf yng Nghanolfan OpTIC, St Asaph sbectroffotomedr 
Cary 7000 o Agilent a ddefnyddir i ddadansoddi perfformiad deunydd fel 
trosglwyddo, adlewyrchu ac amsugno golau dros ystod eang o donfeddi o 
wahanol onglau. Mae sbectroffotomedr CAFf yn caniatáu inni berfformio'r 
profion hyn fel rhan o brosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol, gan 
arwain at ddatblygiad y genhedlaeth nesaf o gynhyrchion a chydrannau gan 
fusnesau o Gymru.

Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021
Mae CAFf yn gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn arddangos yn Arddangosfa 
Awyrofod Cymru 2021. Cynhelir y digwyddiad arddangos gallu a chyfleoedd 
cadwyn gyflenwi hwn ddydd Iau 9fed Rhagfyr yng Ngholeg Cambria, Cei 
Connah.  Bydd cwmnïau fel Photonics Connected, Global Laser, a Glyndŵr 
Innovations yn y “Photonics Zone” yn ymuno â CAFf. Beth am ymuno â ni yn 
y digwyddiad trwy gofrestru yma: Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021.

Podlediadau ‘Ffotoneg Byr’
* NODYN Y GOLYGYDD *
Os fel fi, yn aml byddwch chi'n gorfod egluro am ffotoneg a'i alluoedd, yna 
edrychwch ddim pellach! Bydd ein cyfres o bodlediadau bach wedi’u 
teilwra’n benodol a gynhelir gan Carole Eccles a Hazel Hung yn helpu i 
‘daflu rhywfaint o oleuni’ ar yr hyn y gall technoleg ffotoneg ei gynnig.
Ewch i sianel YouTube CAFf i ddarganfod mwy:
Podlediadau ‘Ffototoneg Byr’ CAFf

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)

@CPE_Wales

cpewales

Canolfan Arbenigedd Ffotoneg
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