Cylchlythyr Gaeaf 2022
Arddangosfa Awyrofod Cymru 2021
Bu CAFf yn arddangos yn ddiweddar yn Nigwyddiad Arddangos Gallu a
Chadwyn Gyflenwi Awyrofod Cymru ar 9 Rhagfyr 2021 yng Ngholeg
Cambria, Glannau Dyfrdwy. Ymunwyd â’r tîm gan Photonics Connected,
Global Laser, a Glyndŵr Innovations yn y “Parth Ffotoneg”. Daeth tua 100
o arddangoswyr a dros 300 o gynrychiolwyr ynghyd ar gyfer cyfres o
gyflwyniadau a chyfle i gwrdd â phrynwyr a defnyddwyr terfynol, yn
ogystal â phori’r stondinau.
Disgrifiodd yr arddangoswyr yr Arddangosfa fel “Lle gwych i arddangos cynhyrchion a gwasanaethau i
chwaraewyr mawr yn y diwydiant a dal i fyny â chwsmeriaid presennol a gwneud cysylltiadau a allai fod
yn ffrwythlon iawn yn y dyfodol.”

Ymweliad â safle WaterCo – 30 Tachwedd 2021
Mae WaterCo, sydd wedi'i leoli yn Rhuthun, yn arbenigo mewn
asesu dŵr a’r amgylchedd a pheirianneg. Mae’r cwmni ar hyn o
bryd yn gweithio ar system monitro glawiad a llif yn Nwyran, Ynys
Môn, lle maen nhw’n cefnogi Cyngor Sir Ynys Môn a thrigolion lleol
i ddatblygu cynllun Rheoli Llifogydd Naturiol.
Mae’r cynllun peilot arloesol hwn yn gweithredu dros gyfnod o dair
blynedd ac mae Cymrawd Ymchwil CAFf, John Tomes o Brifysgol
Aberystwyth, yn gweithio gyda’r tîm ar gynnyrch a phroses newydd
i’r cwmni i werthuso cyflymder, llif ac uchder ffrydiau dŵr.

300 milltir ar draws Cymru mewn Car Trydan
Gyda chyfuniad o allyriadau sero, effeithlonrwydd gwych, a
natur gwibio, ni ddylid meddwl ddwywaith am yrru cerbyd
trydan. Ond sut bydd Vauxhall Corsa llawn-trydan yn
perfformio ar daith ffordd o dros 300 milltir? A yw’r
seilwaith gwefru drwy ffyrdd A yng Nghymru yn ddigon
da? Caiff Hazel Hung, Rheolwr Datblygu Busnes CAFf,
wybod yn uniongyrchol…
Gallwch ddarllen yr erthygl lawn o’n gwefan yma, a dyma gip olwg:
“Yn Arddangosfa Awyrofod Cymru, roedd hanes fy siwrnai drydanol ledled Cymru yn destun siarad
syfrdanol ar lawr yr arddangosfa. Roedd y rhan fwyaf yn meddwl bod pum awr ar gyfer taith pedair awr
yn eithaf da. Dywedodd rhai y byddai ystod geidwadol o 100 milltir yn eu cael i'r man y byddent am fod
ar y rhan fwyaf o deithiau busnes. Tra bod eraill wedi dweud bod arhosiad awr o hyd yn hirach nag y
dymunent, a ddim cystal os ydych ar frys. Beth os oedd y pwynt gwefru’n cael ei ddefnyddio gan
ddefnyddiwr arall neu ddim yn gweithio? Neu fod dargyfeiriad annisgwyl yn eich gadael yn sownd yng
nghanol unman?”

Ymunwch â ni ar Instagram!
I ategu ymhellach ein cyfryngau cymdeithasol presennol, lansiodd CAFf dudalen
Instagram newydd sbon yn ddiweddar. O'r fan hon, gallwch ddisgwyl dod o hyd i'r
holl newyddion prosiect cyfredol, diweddariadau allweddol, ac amrywiol gynnwys
cysylltiedig â ffotoneg a rennir drwy'r platfform hwn.
Ymunwch â CAFf ar Instagram drwy ddilyn cpe_wales
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Claire Hughes
Cyd-sylfaenydd a Phennaeth Twf – Pluto
Space Republic t/a Pluto - www.spacerepublic.com
Conwy

Sut a ble mae stori Pluto yn dechrau?
Dechreuwyd ein rhiant-gwmni, Space Republic, gan
ddau ffrind ysgol, Luke Aviet a Greig Fensome. Cafodd
Luke yrfa lwyddiannus iawn mewn technoleg hysbysebu
a gemau, tra roedd Greig yn ddylunydd dodrefn a
addysgwyd gan Goldsmith yn gweithio ar brosiectau
masnachol fel Gorsaf Bŵer Battersea.
Yn 2018 sylweddolodd y ddau fod diffyg lle gwaith
cyfleus, hygyrch i gefnogi symudedd y gweithlu. Daeth y
sylweddoliad pan oeddent yn gweithio mewn siop goffi
swnllyd, ac yn cael trafferth dod o hyd i unrhyw le i
gymryd galwad breifat. Roedd hyn cyn y pandemig, ond
hyd yn oed bryd hynny, roedd nifer y bobl a oedd yn
gweithio o bell yn cynyddu bob blwyddyn.
Sut mae’r daith wedi bod o ddechrau Pluto i ble rydych
chi nawr?
Mae wedi bod yn dipyn o daith gyda llawer o droeon
trwstan! Cyn y pandemig, roeddem yn canolbwyntio ar
ddylunio a gweithgynhyrchu bythau gwaith parod ar
gyfer swyddfeydd preifat. Mae’n farchnad sefydledig
sy’n tyfu, ac un yr oeddem ni i gyd yn ei deall. Yna yn
gynnar yn 2020 tarodd y pandemig, a sychodd y
farchnad swyddfeydd yn llwyr. Fel cwmni newydd gyda
chyllid cyfyngedig, roedd hwnnw’n gyfnod anodd iawn i
ni. Ond gwelsom hefyd beth oedd yn digwydd gyda'r
newid cyflym i weithio o bell, a sylweddoli y gallai fod
cyfle. Dechreuon ni siarad â gwahanol brifysgolion am y
potensial ar gyfer datblygu technoleg COVID-ddiogel i'w
chynnwys yn ein podiau, ac yn y diwedd fe wnaethom
weithio gyda Phrifysgol Brunel Llundain i ddylunio'r hyn
sydd bellach yn dechnoleg aer glân Purifi a ddefnyddir
mewn podiau Pluto.
Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, fe wnaethom gais
am grant Innovate UK o dan y Gronfa Arloesi
Cynaliadwy ac wedi hynny dyfarnwyd grant inni. Roedd
gwneud cais am y grant yn broses a oedd yn cymryd
llawer o amser ond yn y pen draw yn werth chweil, gan
ei fod wedi ein galluogi i ddatblygu a lansio MPV o’n
cynnyrch newydd, Pluto.
Diolch am y cyllid grant, bu modd i ni ddatblygu pod
prototeip newydd a thechnoleg aer glân, a lansio
cynllun peilot yn St Albans, Swydd Hertford. Roedd
ymhell o fod yn hawdd oherwydd effaith y cyfnod clo a
chyfyngiadau COVID. Ond roedd yr ymateb gan
ddefnyddwyr yn wych ac roeddem yn gallu dilysu ein
model busnes, gan ddangos yn glir iawn bod pobl yn
fodlon talu i archebu a chael mynediad at bodiau gwaith
Pluto fesul awr.

Dywedwch wrthym am y prosiectau cyffrous yr ydych
yn gweithio arnynt nawr.
Ar hyn o bryd rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu
cynnyrch parhaus, cyn lansio cynllun peilot 5 siop gydag
archfarchnad fawr yn ddiweddarach eleni. Mae hyn yn
cynnwys cydweithrediad cyffrous gyda CAFf – rydym yn
gweithio gydag academyddion ym Mhrifysgol De Cymru
i ddatblygu ein technoleg aer glân Purifi ymhellach.
A oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer microfusnesau
neu fusnesau bach a chanolig sydd am fuddsoddi
amser mewn ymchwil, datblygu ac arloesi?
Fel busnes bach, mae angen ichi ystyried sut mae
arloesi yn cyd-fynd â'ch strategaeth. Yn enwedig os
ydych chi'n ficro-fusnes, amser yw un o'ch asedau
mwyaf gwerthfawr. Cyn ymrwymo amser i geisiadau am
grant, ceisiwch gyngor gan bobl sydd wedi bod drwy'r
broses o'r blaen. Sicrhewch fewnbwn ar eich cynllun
busnes a’ch cynigion i roi’r cyfle gorau posibl i chi
lwyddo, a chaniatáu digon o amser i ysgrifennu’r cais,
gan ei fod bob amser yn cymryd llawer mwy o amser
nag y byddech yn ei feddwl. Gwnewch y mwyaf o
brosiectau cymorth ymchwil a datblygu sydd wedi’u
hariannu’n llawn fel CAFf – nid ydynt ar gael yn aml!
Beth ydych chi fwyaf balch ohono?
Yr adborth gan gwsmeriaid a ddefnyddiodd Pluto yn
ystod ein peilot. Roedd gennym un cwsmer (arbenigwr
swildod) a ddywedodd na fyddai hi byth wedi gorffen
ysgrifennu ei llyfr oni bai am Pluto. Enillodd ail fargen
llyfr o ganlyniad. Roedd gennym ni bobl yn dysgu gwersi
iaith arwyddion, yn cyflwyno hyfforddiant, yn cau
bargeinion busnes newydd, roedd un fenyw hyd yn oed
wedi gorffen ei PhD yn ein podiau. Mae’n deimlad
gwych gwybod eich bod wedi helpu pobl, yn enwedig
dros yr ychydig flynyddoedd rydyn ni i gyd wedi’u cael!
Dywedwch rywbeth wrthym y byddai eraill yn synnu
o'i wybod amdanoch chi neu Pluto.
Rydym yn gwmni bach gydag uchelgeisiau mawr. Ein
gweledigaeth yw i bawb fod o fewn 15 munud i Pluto, a
disgwyliwn yn llwyr ddod yn ddarparwr mwyaf gofod
gweithio hyblyg o fewn 5 mlynedd. Rydym hefyd o
ddifrif ynglŷn â’n hymrwymiadau cynaliadwyedd ac
wedi dechrau’r broses ardystio B-Corp.

Diolch yn fawr i Claire am gymryd yr amser i siarad â
ni.

Sylw ar Offer CAFf – System XPS Prifysgol Aberystwyth
Defnyddiwyd system nodweddu deunyddiau o'r radd flaenaf yn CAFf i
ddadansoddi samplau cynnyrch o haenau metel i fwynau naturiol gan
ddarparu gwybodaeth hanfodol i gydweithwyr yn y diwydiant. Mae
Sbectrosgopeg Ffoto-electron Pelydr-X (XPS) yn dechneg hynod sensitif
i arwyneb, gyda'r gallu i archwilio ffilmiau tenau iawn gyda thrwch o lai
na 10 nm, gan ddarparu gwybodaeth am gyflwr elfennol a chemegol
mewn ffordd annistrywiol. Cynhelir XPS confensiynol ar ôl pob cam
arbrofol, h.y., gwresogi, dyddodiad, ocsideiddio.
Mae gan dîm CAFf Prifysgol Aberystwyth ddwy system UHV-XPS
bwrpasol ar gyfer nodweddu defnyddiau a datblygiad cyffrous,
unigryw i Gymru, o system XPS sydd â gwasgedd amgylchynol,
wrthi’n cael ei hadeiladu. Mae'r tîm wedi datblygu XPS amser real i'n
galluogi i fonitro sampl yn barhaus yn ystod arbrawf. Mae hyn yn
darparu gwybodaeth unigryw am yr hyn sy'n digwydd ar wyneb y
deunydd. O'r data arbrofol a gafwyd, gallwn gyfrifo canran pob elfen
sy'n bresennol ac arsylwi newidiadau bach mewn egni rhwymol, sy'n
arwydd o newidiadau cyflwr cemegol.

CAFf a Mobilized Construction:
Systemau delweddu ar gyfer monitro
dirywiad ffyrdd mewn amser real
Mae Mobilized Construction yn darparu datrysiadau craff ar gyfer data a dadansoddeg dirywiad
ffyrdd amser real a rhagfynegol. Maent yn defnyddio ffonau clyfar a gweledigaeth gyfrifiadurol i
droi unrhyw gerbyd yn gasglwr data ac maent wedi defnyddio eu technoleg ledled y DU yng
Ngogledd Iwerddon, Llundain, Coventry, Kenya ac Uganda.
Mae canfod a monitro tyllau yn y ffordd yn her anodd gan fod y
rhwydwaith ffyrdd yn fawr ac yn eang ac mae'r cyflwr yn newid yn
gyson. Mae data o ansawdd da yn hollbwysig er mwyn i gynghorau lleol
allu gweithredu arno. Pan gyfarfu CAFf â Mobilized Construction yn
gynnar yn 2020, darparodd y cwmni ddata gan ddefnyddio
synwyryddion cyflymromedr, gan ganfod dirgryniadau ffyrdd a oedd yn
gyson â thyllau yn y ffordd pan oedd olwynion cerbyd yn rhyngweithio â
nhw. Mae hon yn ffordd wych o fonitro ffyrdd yn aml, fodd bynnag gall
fethu rhannau o'r ffyrdd oherwydd rhyngweithio cyfyngedig rhwng
wyneb y ffordd a'r olwyn.
Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bu CAFf yn gweithio gyda Mobilized Construction i adolygu systemau gwahanol
yn seiliedig ar ddelweddau i fonitro arwynebau ffyrdd. Ar ôl darparu adolygiad cynhwysfawr o amrywiaeth o
dechnegau a welir yn y llenyddiaeth, aeth CAFf ymlaen i dreialu pedwar dull ychwanegol: defnyddio camerâu
seiliedig ar Raspberry Pi, camerâu cyfradd ffrâm uchel a ddefnyddir mewn chwaraeon modur, camerâu
delweddaeth thermol, a delweddu sensitif polareiddio arwynebau ffyrdd. Dangosodd y datrysiad olaf
ganfyddiad presenoldeb dŵr llonydd ar arwynebau ffyrdd yn ogystal â lleihau llacharedd o'r haul ac mae'n
cael ei ddefnyddio i arwain ymdrechion datblygu wrth symud ymlaen.
Roedd y cydweithrediad hwn yn dangos datrysiad gweithredol a fyddai'n ychwanegu galluoedd sylweddol at
eu system bresennol a chyfarwyddodd y cwmni i ehangu ar eu cynigion optegol. Mae'r cwmni wedi
defnyddio eu harbenigedd mewn gweledigaeth gyfrifiadurol a deallusrwydd artiffisial i ddatblygu'r system
hon ac yn parhau i dreialu hyn gydag awdurdodau lleol heddiw ac maent bob amser yn awyddus i
gydweithredwyr awdurdodau lleol neu gwmnïau adeiladu newydd dreialu eu technoleg.
Ewch i wefan Mobilized Construction i gael rhagor o wybodaeth: https://mobilizedconstruction.com/

Bywgraffiad Staff CAFf – Dr Neil Haigh, Cymrawd Ymchwil
Mae Dr Neil Haigh wedi’i benodi’n ddiweddar i rôl Cymrawd Ymchwil tîm CAFf
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Nghanolfan OpTIC yn Llanelwy. Mae rôl Neil yn
CAFf yn cynnwys goruchwylio datblygiad y ffatri technoleg cotio optegol ffilmiau
tenau uwch ac arwain prosiectau CAFf sy’n cefnogi busnesau Cymreig sydd wedi’u
lleoli yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.
Mae gan Neil PhD mewn Opteg Gymhwysol (Coleg Imperial, Llundain), ynghyd â dros 25 mlynedd o brofiad yn
niwydiant y DU yn gweithio mewn meysydd ffotoneg gan gynnwys cyfathrebu ffibr optegol, diogelwch laser,
dylunio rhyngwyneb meddalwedd, dylunio systemau goleuo LED a hyfforddiant ffotoneg.
Mae profiad diwydiannol Neil yn cynnwys ymchwil a datblygu ffotoneg, prototeipio cyflym, gweithgynhyrchu
peilot, graddnodi a phrofi optegol, a gosod systemau ffotoneg yn y maes. Mae Neil hefyd yn brofiadol mewn
datblygu systemau rheoli gwyddonol gan ddefnyddio LabVIEWTM, ar ôl datblygu llwyfan meddalwedd
diogelwch LED eyeLight NPL a hefyd rhyngwyneb rheoli ar gyfer tîm caboli drychau Telesgop Eithriadol o Fawr
yn y Ganolfan OpTIC.

Ar hyn o bryd mae gan Neil gysylltiadau cydweithredol da â nifer o brifysgolion y DU sy’n gweithio ym maes
bioffotoneg ac yn arbennig y National Physical Laboratory (NPL) yn Llundain, gyda thechnoleg goleuo LED
sbectrwm tiwnadwy uwch wedi’i gosod yn labordy Biometroleg yr NPL. Ar hyn o bryd mae gan Neil ddiddordeb
mewn technolegau therapi golau LED gan gynnwys therapi golau lliw at ddibenion meddygol a therapiwtig.

Ceisiadau Grant sydd ar ddod
DASA – Galwad Agored (5) – Arloesi i ddod o hyd i gynigion sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir
gan randdeiliaid y llywodraeth i wella amddiffyniad a/neu ddiogelwch y DU. Gwerth y Contract: £100k£350K. Dyddiad cau – 02/03/2022
Innovate UK Smart Grants: Ionawr 2022 - Gall sefydliadau sydd wedi’u cofrestru yn y DU wneud cais
am gyfran o hyd at £25 miliwn ar gyfer arloesi Ymchwil a Datblygu sy’n newid y gêm ac sy’n fasnachol
hyfyw a all effeithio’n sylweddol ar economi’r DU. Dyddiad cau – 13/04/2022
Automotive Transformation Fund Feasibility Studies: Rownd 3 – Gall sefydliadau wneud cais am
gyfran o hyd at £10 miliwn ar gyfer astudiaethau achos busnes dichonoldeb i gefnogi ehangu cadwyn
gyflenwi modurol allyriadau sero y DU. Dyddiad cau – 09/03/2022

Ffarwel a Phob Lwc!
Mae ein Rheolwr Datblygu Busnes yn Ne Cymru, Hazel Hung, yn symud ymlaen i
borfeydd newydd! Hoffem ddiolch i Hazel am ei holl waith caled ar y prosiect CAFf a
dymunwn y gorau iddi yn ei rôl newydd. Bydd cydweithwyr a chysylltiadau diwydiant
yn ei cholli’n fawr iawn – mae hi wedi bod yn gydweithiwr hynod weithgar,
proffesiynol, creadigol a diwyd ac rydym i gyd wedi mwynhau gweithio gyda hi.
Pob lwc Hazel!
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