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Darparodd y model CAFf gymorth yn uniongyrchol i’r cwmnïau a ymgysylltodd â’r rhaglen. Datblygodd ein 
tîm datblygu busnes rwydwaith eang o dros 60 o bartneriaid gweithredol, a chyflawni 89 o brosiectau ar 
draws bron bob sector!
Mae effaith economaidd a gwerth y prosiectau hyn yn parhau i dyfu wrth i'r cynhyrchion, prosesau a 
galluoedd newydd ddatblygu o fewn y cwmnïau partner. Rydym yn parhau i geisio cyllid ychwanegol y tu 
hwnt i ddiwedd y Cronfeydd Ewropeaidd a ddarparwyd gan WEFO (sy’n dod i ben ar 31ain o Ragfyr, 
2022). Yn ogystal, hoffem ni fel tîm CAFf ddiolch i dîm WEFO sydd wedi parhau’n gefnogol drwy gydol y 
prosiect. 
Rydym wedi datblygu cyfleusterau a galluoedd ychwanegol i gwmnïau o Gymru barhau i'w datblygu ym 
mhen blaen prosesau gweithgynhyrchu uwch a gwasanaethau dadansoddol. Edrychwn ymlaen at 
ddatblygu’r gwasanaethau hyn ymhellach wrth symud ymlaen. Mae'r rhain yn cynnwys y ffatri haenu 
gwactod o'r radd flaenaf yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC, technegau marcio laser a micro-farcio ym 
Mhrifysgol Bangor, y Dadansoddwr Posibl ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac Argraffydd Metel 3D 
Markforged X Gen 2 ym Mhrifysgol De Cymru.
Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r sianeli isod, os oes gennych brosiect neu her bosibl i'r tîm.

Gan ddymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i chi oddi wrthym ni i gyd yn CAFf.

Yr Athro Caroline Gray OBE, Cyfarwyddwr Prosiect CAFf.

Gair o Ddiolch…
Yn gyntaf hoffwn estyn fy niolch diffuant i’r tîm CAFf sydd wedi gweithio’n hynod o galed i gyflawni 
prosiectau o ansawdd uchel trwy gydol y rhaglen 4 blynedd. Maent wedi addasu’n barhaus i’r heriau 
niferus a gyflwynir, gan gynnwys y pandemig COVID byd-eang, na’u harafodd! Dangosodd y tîm y gall y 
gymuned academaidd gefnogi'r sector diwydiannol mewn ffordd amserol ac effeithiol. Fodd bynnag, dim 
ond 50% o ran yn y prosiect oedd gan y tîm, gyda'r 50% arall yn dod o'n partneriaid diwydiannol anhygoel 
a weithiodd yn agos gyda'r ymchwilwyr academaidd a'r tîm cymorth busnes trwy gydol y prosiect. Hoffwn 
hefyd ddiolch i’n holl bartneriaid diwydiannol a rhanddeiliaid allanol am y gefnogaeth enfawr drwy gydol 
y prosiect. Gyda’n gilydd rwy’n credu inni ddangos mai Ffotoneg yw’r dechnoleg alluogi – ychydig sy’n 
digwydd heb i’r disgyblaethau ffotoneg eang gael eu cymhwyso! Hoffwn grynhoi llwyddiant anhygoel y 
rhaglen CAFf. Fel grŵp agos o ymchwilwyr arbenigol Ffotoneg ar draws pedwar partner Prifysgol Cymru, 
aethom ati i ddarparu gallu a chapasiti ein timau i gefnogi busnesau Cymraeg sy’n datblygu yn rhanbarth 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Roeddem yn cydnabod gwerth ein gwybodaeth, a’n gallu datblygedig i 
bartneriaid diwydiannol.



Mynychodd y tîm CAFf Wobrau Technoleg Cymru (a gynhaliwyd gan Technology Connected) a Gwobrau
STEM Cymru, a gynhaliwyd ar 20fed a’r 27ain o Hydref. Yn y ddwy seremoni wobrwyo, cyrhaeddodd
CAFf restr fer y rownd derfynol mewn pedwar categori gwahanol ochr yn ochr â maes cryf o fentrau
blaenllaw yn y diwydiant ledled Cymru.
Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad yng Ngwesty Mercure, Holland House yng Nghaerdydd, a buont yn
gyfle gwych i arddangos a dathlu pawb sy’n hyrwyddo diwydiannau deinamig ac arloesol Technoleg a
STEM Cymraeg ar hyn o bryd.

Gwobrau Technoleg Cymru a Gwobrau STEM Cymru 2022

Drwy gydol y ddarlith, mae Caroline yn archwilio sut y gall prifysgolion a’r byd academaidd ychwanegu
gwerth, a helpu busnesau i ddatblygu a chyflawni eu nodau trwy ddatrysiadau technoleg ffotoneg
uwch. Mae Caroline hefyd yn amlinellu enghreifftiau o effeithiau cadarnhaol niferus gwaith CAFf
ledled Cymru. Os nad oeddech chi’n bresennol y tro cyntaf neu os hoffech ail wylio, gellir gwylio'r
ddarlith yn llawn drwy'r ddolen ganlynol: Sgwrs Glyndŵr’ gyda'r Athro Caroline Gray OBE

‘Sgwrs Glyndŵr’ gyda’r Athro Caroline Gray OBE
Cynhaliodd Cyfarwyddwr Prosiect CAFf,
yr Athro Caroline Gray OBE, y gyntaf
mewn cyfres o ddarlithoedd
cyhoeddus ‘Sgwrs Glyndŵr’ ar ddydd
Mercher 19eg o Hydref ym Mhrifysgol
Glyndŵr Wrecsam.

Digwyddiad Dathlu ‘Dyfodol Ffotoneg’ CAFf
Ar ddydd Iau 20fed o Hydref, cynhaliodd CAFf
ddigwyddiad dathlu ‘Dyfodol Ffotoneg’ ar
Gampws Trefforest, Prifysgol De Cymru.
Mynychwyd y digwyddiad gan nifer o
bartneriaid menter a chynrychiolwyr diwydiant
o bob rhan o Gymru. Roedd llu o astudiaethau
prosiect a chyflwyniadau am straeon
llwyddiannus wedi eu darparu gan bob un o’r
pedwar tîm prifysgol partner CAFf.
Ymwelodd cynrychiolwyr â stondinau arddangos
a rhwydweithio partneriaid amrywiol CAFf, yn
ogystal ag ymuno â thaith dywys o amgylch
cyfleusterau labordy tîm CAFf PDC.

https://www.youtube.com/watch?v=cfMPPTpZgG8


CAFf yn Eisteddfod 2022
Yn yr haf, mynychodd CAFf
Eisteddfod Genedlaethol, 2022 a
gynhaliwyd yn Nhregaron,
Ceredigion rhwng 30ain o
Orffennaf a’r 6ed o Awst.
Drwy gydol yr wythnos, bu aelodau
o’r tîm CAFf ar draws y pedair
prifysgol yn cynnal y brif stondin
arddangos, yn rhoi cyflwyniadau,
ac yn codi ymwybyddiaeth bellach
o’r prosiect a’i weithgareddau.

Roedd yr Eisteddfod yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn ar y cyfan a chafodd y stondin CAFf lif iach o
ymwelwyr, yn amrywio o gynrychiolwyr busnes i aelodau’r cyhoedd. Roedd llawer eisoes wedi clywed
am y prosiect ac roedd ehangder ac amrywiaeth y prosiectau cydweithredol a gyflawnwyd hyd yma
wedi gwneud argraff arnynt.
Gwahoddwyd ymwelwyr yn ogystal i ddysgu mwy am ddefnydd bob dydd technoleg ffotoneg drwy
gydol yr wythnos yn gyfnewid am nwyddau, anrhegion a chofroddion.
Creodd gosodiad arddangosfa laser tîm CAFf Prifysgol Bangor gryn ddiddordeb ac ymgysylltiad trwy
gynnal tua 800 o farciau laser dros 2 ddiwrnod. Roedd hyn o ddiddordeb mawr i blant yn arbennig.
Prif thema Eisteddfod 2022 oedd cynaliadwyedd, a chyfrannodd CAFf drwy sicrhau bod yr holl
roddion a’r eitemau hyrwyddo yn dod o ddeunyddiau ailgylchadwy a chynaliadwy. Roedd y
digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i aelodau tîm CAFf sgwrsio yn y Gymraeg ac ymgysylltu’n llawn â’r iaith.

Diolch yn fawr!

CAFf yn ymddangos ar Bodlediad Arloesedd Busnes, Prifysgol Glyndŵr
Roedd y prosiect CAFf yn rhan o rifyn diweddar
Podlediad Arloesedd Busnes, Prifysgol Glyndŵr,
Wrecsam.
Ymddangosodd yr Athro Caroline Gray OBE fel
gwestai ar Bennod 3 o’r gyfres podlediadau
barhaus, lle cyflwynodd gipolwg ar ei rôl fel
Cyfarwyddwr CAFf a gwaith llwyddiannus y
prosiect hyd yn hyn. Mae Caroline hefyd yn sôn
am ei gyrfa hyd yn hyn, yn ogystal â’i syniadau
am ddyfodol technoleg ffotoneg.
I wrando ar y podlediad yn llawn, ewch i’r
ddolen Newyddion Busnes Cymru: Pennod 3 -
Podlediad Arloesedd Busnes, Prifysgol Glyndŵr

https://businessnewswales.com/episode-3-the-glyndwr-university-business-innovation-podcast/


Yn ddiweddar, buddsoddodd tîm CAFf Prifysgol Aberystwyth yn
y dadansoddwr potensial Zetasizer Nano i ddarparu
datrysiadau ymchwil i bartneriaid menter gyda’u heriau
gweithgynhyrchu.
Mae'r dadansoddwr potensial zeta pwrpasol yn cynnig
Mesuriad Golau Deinamig (DLS) a Zeta Potensial.
Prifysgol Aberystwyth - Astudiaeth Achos CAFf

Cysylltwch â Ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y gallai CAFf helpu i 
ddatrys unrhyw rai o’ch materion cynnyrch neu broses, neu 

drafod neu weld y cyfleusterau CAFf yn unrhyw un o’n safleoedd 
prifysgol, cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt canlynol:

Ebost: admincpe@glyndwr.ac.uk

Gwe:    www.cpe-wales.org

Centre for Photonics Expertise (CPE)

@CPE_Walescpewales

Centre for Photonics Expertise

cpe_wales

Ffocws Gallu Partner CAFf

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam:

Prifysgol Bangor:

Prifysgol Aberystwyth:

Prifysgol De Cymru:

Mae gan ficro laser CAFf ym Mhrifysgol Bangor gymhwysiad
busnes iechyd. Gall ei ddefnyddio ar gyfer nodau diogelwch
diemwntau fel techneg gwrth-ffugio, neu i dorri laser ar gyfer
gorffeniad arwyneb o ansawdd manwl. Gall y tîm CAFf helpu
busnesau i nodi, profi a chymhwyso datrysiadau laser er budd eu
gweithrediadau busnes gyda'u hystod o allu laser.
Prifysgol Bangor - Astudiaeth Achos CAFf

Mae gan CAFf gyfleoedd diddiwedd i greu atebion ymchwil i fusnesau
gyda'i argraffydd 3D newydd gan Markforged. Mae'r argraffydd yn
cynhyrchu rhannau peirianneg metel gyda chyflymder a chywirdeb. Mae’n
ddelfrydol i ddarparu atebion busnes ar gyfer profi a phrototeipio. Mae'r
argraffydd £131k yn byw yn labordy tîm CAFf Prifysgol De Cymru, ochr yn
ochr ag ystod eang o offer cysylltiedig â Ffotoneg.
Mark 3D - Metal X

Mae tîm CAFf Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, sydd wedi’i leoli yng
Nghanolfan Dechnoleg OpTIC yn Llanelwy, wedi buddsoddi’n ddiweddar
mewn peiriant CNC VMC 5 echel, ynghyd â meddalwedd CAD/CAM 3D
ategol. Bydd y peiriant o'r radd flaenaf yn gwella eu galluoedd a'u
heffeithlonrwydd ar gyfer peiriannu manwl uchel o arwynebau cymhleth,
gan gynnwys ffurf rydd ar fetelau a chydrannau gwydr hyd at 500mm o
faint. Hurco 5 Axis Machining Centers

Ffon:          01745 535232

Symudol:  07860 715213 

https://cpe-wales.org/portfolio/varichem-co-ltd-measurement-of-polymer-particles/
mailto:admincpe@glyndwr.ac.uk
http://www.cpe-wales.org/
https://research.bangor.ac.uk/portal/en/researchoutputs/ultrafast-femtosecond-laser-micromarking-of-singlecrystal-natural-diamond-by-twolens-focusing-system(b093cd3c-f488-40f3-909a-b12773a7fb9a).html
https://www.mark3d.com/en/3d-printers/metal-x/
https://www.hurco.eu/products/5-axis-machining-centers/

