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Croeso i rifyn gaeaf 2018 Momentwm.

Yn y rhifyn hwn, rydym yn dathlu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 
2018.

Dyma’r ail flwyddyn i’r Brifysgol, mewn partneriaeth ag 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, gynnal yr W^ yl digwyddiad 
etifeddol yn dilyn Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, a gynhaliwyd yn y 
Brifysgol yn 2016.

Bu Gŵyl eleni yn llwyfan i berfformiadau, digwyddiadau ac 
arddangosiadau mwy trawiadol nag erioed, gyda gweithdai, 
llawer ohonynt dan arweiniad ein hacademyddion, yn 
canolbwyntio ar y materion mwyaf perthnasol a diddorol sy’n 
wynebu cymdeithas heddiw.

Yn y rhifyn hwn, rydym hefyd yn amlygu detholiad o ymchwil 
Prifysgol Abertawe eleni sydd wedi mynd i’r afael â’r materion 
pwysicaf sy’n effeithio ar ein byd, gan gynnwys y nifer 
anghyffredin o uchel o danau gwyllt yn y gwledydd ‘anghywir’ a’r 
cynnydd gofidus mewn ‘melinau traethawd’.

Byddwn hefyd yn darganfod yr hyn y gall pyllau glan môr 
ei ddweud wrthym am ddiddordeb pobl mewn natur, ac yn 
darganfod pam bo anifeiliaid yn gamblwyr wrth reddf ac yn 
ymchwilio i a yw cyfryngau cymdeithasol yn hybu hunanaddoli.  

Hoffwn ddiolch i chi am ddarllen eleni ac edrychwn ymlaen at 
ddod â mwy o newyddion ymchwil gwych i chi yn 2019.

Cynhyrchir Momentwm gan Adran Marchnata, Recriwtio 
a Rhyngwladol. Cysylltwch â Mari Hooson ar +44 (0)1792 
513455 neu ebostiwch m.hooson@abertawe.ac.uk am ragor o 
wybodaeth.

©Prifysgol Abertawe 2018
Mae Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig (Rhif 1138342).
Am ragor o wybodaeth am ymchwil Prifysgol Abertawe:

G ^wyl Wyddoniaeth Abertawe 2018

Denodd G ̂wyl Ywyddoniaeth eleni fwy na 7,000 o 
ymwelwyr, gyda llawer ohonynt yn dod i Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau ar gyfer y Penwythnos i’r Teulu. 
Cyfareddodd academyddion Abertawe gynulleidfaoedd 
gyda sgyrsiau ac arddangosiadau yn ymdrin â phynciau 
di-rif, gan gynnwys gwyddoniaeth yr Hen Aifft, hud, 
meddyginiaeth a mytholeg, harddwch bioamrywiaeth, 
dod â’r bydysawd i’r ddaear, deall heneiddio a chwalu 
rhagdybiaethau, a thrais a chyfathrebu ymhlith pryfed.  

Am y tro cyntaf eleni, cafodd yr W^ yl ei noddi’n 
rhannol gan Tata Steel. Fe’i cefnogir gan Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau, Cyngor Addysg Uwch Cymru, 
a chaiff ei hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru. 
Cefnogir yr  ŵyl gan gyfraniadau gan academyddion o 
bob Coleg ym Mhrifysgol Abertawe.
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AR Y CLAWR 

Dychwelodd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe – partneriaeth rhwng 
Prifysgol Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – am ei 
hail flwyddyn ym mis Tachwedd eleni.

Fel gwyddonydd, annog mwy o bobl ifanc i ymddiddori mewn 
pynciau STEM, a’r peth gwych am yr  ŵyl hon yw sut y mae’n 
canolbwyntio ar ddenu teuluoedd yn y gymuned i weld pa mor 
ddiddorol a difyr y gall gwyddoniaeth fod yn ei holl ffurfiau 
amrywiol. Denodd Gŵyl y llynedd filoedd o bobl, a daeth y nifer 
uchaf erioed i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod 
y Penwythnos i’r Teulu. Bu G ̂wyl eleni’r un mor boblogaidd, a 
chofnodwyd 7,000 o ymwelwyr i’r W^ yl, gan ddangos yn glir fod 
cynulleidfa sydd am wybod mwy am wyddoniaeth.  

Mae’r diddordeb hwn hefyd yn amlwg yn ein digwyddiad hynod 
lwyddiannus Gwyddoniaeth Bocs Sebon a gynhelir bob blwyddyn 
yng nghanol dinas Abertawe, gan roi academyddion benywaidd 
ar flaen y gad o ran gwyddoniaeth a thechnoleg.  

Gwyddoniaeth Bocs Sebon a Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 
yw’r union fath o ddigwyddiadau y mae eu hangen i sbarduno 
diddordeb mewn pynciau STEM ymhlith plant, a gallant fod yn 
enwedig o bwysig i ferched, sy’n gallu cael eu hannog drwy weld 
cynifer o wyddonwyr benywaidd yn arddangos eu gwaith.

Yn The Times and The Sunday Times Good Univeristy Guide 2019, 
rydym ni wedi codi chwe safle i’r 30 uchaf yn y Deyrnas Gyfunol. 
Daethom yn ail yng ngwobr Prifysgol y Flwyddyn ac rydym wedi 
ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru am yr ail dro mewn tair 
blynedd. Mae’r llwyddiant yn ystyried ansawdd ein hymchwil, a 
chafodd peth o’n hymchwil gwyddonol blaenllaw ei arddangos yn 
yr W^ yl.
  

Cynigodd elfen 16+ G ̂wyl eleni ddigwyddiadau i’n hysbrydoli 
ac i beri i ni feddwl am faterion real sy’n effeithio arnom ni i gyd.  
Roeddem wrth ein boddau i groesawu cyflwynwyr proffil uchel, gan 
gynnwys Alice Roberts, ond cafodd llawer o’n sesiynau eu cyflwyno 
gan ein hacademyddion ein hunain, gan gynnwys y gwyddonydd 
chwaraeon, Dr Nick Owen, a ymunodd â’r Athro Roberts yn y 
sesiwn ‘Sut i adeiladu’ch esgyrn’; Dr Cristina Izura ac Amy-Louise 
Watkin, a siaradodd am droseddau rhyw ac ochr dywyll cyfryngau 
cymdeithasol; a’r Athro Ann John, a archwiliodd faterion yn 
ymwneud â phobl ifanc a iechyd meddwl.  Denodd y rhain a llawer 
o ddigwyddiadau eraill a gynhaliwyd gan ein hacademyddion 
gynulleidfaoedd sylweddol.

Mae’r diwydiannau gwyddonol yn chwarae rôl bwysig iawn 
yn economi de Cymru ac mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 
yn enghraifft o sut mae’r Brifysgol yn cymryd camau i gyflawni 
ei chenhadaeth i gyfoethogi’r gymuned a bywyd diwylliannol y 
rhanbarth.  

Mae dod ag ymchwilwyr blaenllaw i galon y gymuned yn ffordd 
wych o ennyn diddordeb cynulleidfaoedd o bob oedran, i 
ddarganfod a deall mwy am ein byd, a thrwy gynnig amrywiaeth 
mor eang o weithgareddau gydag elfen deuluoedd yr W^ yl, 
gobeithiwn sbarduno diddordeb plant mewn pynciau STEM ac 
ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.  

Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o wneud yr W^ yl yn 
ddigwyddiad penigamp ar gyfer y Brifysgol a’r rhanbarth unwaith 
yn rhagor, ac edrychaf ymlaen at ei llwyddiant parhaus yn y 
blynyddoedd i ddod. 

Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor

PRIFYSGOL
ABERTAWE
YN DATHLU 
GWYDDONIAETH



PAM BOD TANAU GWYLLT YN CYNNAU 
YN Y GWLEDYDD ‘ANGHYWIR’

C R Y N O D E B  N E W Y D D I O N

Ym mis Gorffennaf eleni, cyhoeddodd 
BBC World News erthygl gan yr Athro 
Stefan Doerr a Dr Cristina Santin o Goleg 
Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe: 
‘Pam bod tanau gwyllt yn cynnau yn 
y gwledydd ‘anghywir’. Comisiynwyd 
y gwaith yn dilyn adroddiadau bod o 
leiaf 80 o bobl wedi marw yr haf hwn 
mewn tân gwyllt yng Ngroeg, wrth i 
wasanaethau tân frwydro i atal y tanau 
niferus a ddigwyddodd yn y Deyrnas 
Gyfunol ac yn Sweden.  

Esboniodd yr Athro Doerr: “Erbyn diwedd 
mis Gorffennaf, roedd y nifer o danau 
ar draws Ewrop yn llawer uwch na’r  
cyfartaledd, ond nid yn y gwledydd 
sy’n cael eu heffeithio waethaf fel arfer, 
megis Portiwgal, Sbaen a Groeg. Mewn 
gwirionedd, roedd yr ardal a losgodd yng 
Ngroeg yn 2018 yn hanner yr ardal sy’n 
cael ei heffeithio fel arfer, er gwaethaf 
colled cynifer o fywydau mewn un tân 
trychinebus. 

Profodd gogledd-orllewin Ewrop don 
wres anghyffredin yr haf hwn. Daeth 
hyn ag amodau a oedd yn anarferol 
o sych, gan alluogi tanau mawr mewn 
ardaloedd lle maent yn brin fel arfer.  Yn 

y Deyrnas Gyfunol, llosgodd yr ardal 
tan fis Gorffennaf - 13,888 o hectarau 
- fwy na phedair gwaith y gyfartaledd 
yn y degawd diwethaf. Roedd y tanau’n 
cynnwys tân mawr mewn mawndir ger 
Manceinion a arweioniodd at wacáu’r 
ardal a chefnogaeth gan y fyddin. Yn 
Sweden, roedd y ffigur, a oedd yn 
18,500 o hectarau erbyn mis Gorffennaf, 
yn syfrdanol - 41 gwaith y cyfartaledd 
dros 10 mlynedd. 

Meddai Dr Santin: “Mae newid yn yr 
hinsawdd yn dod â thywydd mwy eithafol 
ac yn amlach. Nid yw o reidrwydd yn wir 
y bydd tanau 2018 yn y Deyrnas Gyfunol 
ac yn Sweden yn dod yn “arferol” o nawr 
ymlaen, ond efallai y byddant yn dod yn 
fwyfwy cyffredin.

Mae cynhesu byd-eang yn cynyddu’r risg 
o danau gwyllt mewn llawer o ardaloedd 
wrth i dymereddau uwch sychu’r 
llystyfiant, gan ei droi’n “danwydd” 
llosgadwy, ond mae ffactorau eraill megis 
amlder ffynonellau cynnau hefyd yn 
bwysig.  

Mae cynnau naturiol drwy fellt yn 
gyffredin, er yn Ewrop, achosir y rhan 

fwyaf o danau gan fodau dynol. Mae 
digonedd o ffynonellau cynnau lle mae 
pobl, boed yn farbeciw, yn daniad o 
b ^wer llinell neu’n llosgi bwriadol.

Yn ffodus, gellir lleihau’r risgiau hyn, drwy 
glirio “tanwydd” sy’n agos at adeiladau 
a gwacáu ardaloedd lle mae perygl uchel 
yn effeithiol. 

Mae rhoi addysg am y risgiau yn 
allweddol. Mae tân wedi bod yn ffurfio 
tirweddau’r Ddaear am filiynau o 
flynyddoedd. Mae angen i ni addasu a 
dysgu sut i fyw ag ef.”

Mae tîm ymchwil tanau gwyllt yr Athro 
Doerr wedi derbyn cyllid gan NERC a 
Llywodraeth Sweden yn 2018 i ymchwilio 
i effeithiau tanau gwyllt yn y Deyrnas 
Gyfunol, UDA, Awstralia a Sweden. 

Darparodd yr Athro Doerr farn arbenigol 
i’r elfennau newyddion rhyngwladol gan 
gynnwys BBC World News ac Euronews 
yn sgil y tanau gwyllt yng Nghaliffornia a 
ddigwyddodd ym mis Tachwedd eleni.
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Cynhaliwyd ymchwil arbrofol ar dân gwyllt yn Boreal, Canada, wedi ei fonitro gan Yr Athro 
Doerr a Dr Santin, ac wedi ei ariannu gan Grant Ymddiriedolaeth Leverhumle dros bum 
mlynedd er mwyn archwilio rôl tân gwyllt o ran cydbwysedd carbon rhyngwladol

Mae’r Athro Doerr yn archwilio niwed i goed o dân Karböle, y tân gwyllt mwyaf yn Sweden 
yn 2018, a ariannwyd drwy raglen “Bioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem yn yr 
Hinsawdd Newidiol (BECC)” gan Lywodraeth Sweden. 

Mae Dr Santin yn samplo lludw i gadarnhau ei botensial i lygru d ^wr yn dilyn tanau 
Saddleworth ger Manceinion (grant NERC ‘Tân a D ^wr”)
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GRANT I DDATBLYGU 
CEBLAU TRYDANOL 
GWELL AC ARBED YNNI
Mae’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni 
ym Mhrifysgol Abertawe wedi sicrhau 
Grant Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol 
gwerth £20,000 i ddatblygu deunyddiau 
nanodiwbiau carbon a chopr i ddarparu 
trydan yn fwy effeithlon ac arbed ynni.

Ar hyn o bryd, caiff un degfed o drydan ei 
golli yn y grid oherwydd y ceblau rydym yn 
eu defnyddio. Mae angen deunyddiau gwell 
er mwyn cael ceblau gwell, a gall cymysgu 
copr (Cu) gyda nanodiwbiau carbon (CNTau) 
helpu i ddatrys y broblem.

Mae buddsoddiadau ymchwil mawr yn 
cael eu gwneud ledled y byd i ddatblygu 
gwifrau Cu-CNTau dargludol iawn er mwyn 
trawsgludo trydan gydag effeithlonrwydd ynni 
yn well.

Mae’r Athro Andrew Barron, Cyfarwyddwr 
y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni, yn 
gwneud gwaith ymchwil i wifrau dargludol 
iawn, ac mae Dr Ewa Kazimierska yn 
gweithio ochr yn ochr ag ef i gyflawni’r nod 
hwn.

Meddai’r Athro Andrew Barron: “Mae 
gwneud cymysgedd da o nanodiwbiau 
carbon a chopr yn heriol. Mae nifer o 
adroddiadau wedi bod sy’n nodi bod gan 
gyfuniad o gopr a nanodiwbiau carbon 
gerrynt uwch mewn ampau na chopr ar 
ei ben ei hun, sy’n addawol iawn ar gyfer 
dosbarthu pŵer yn y dyfodol ar gyfer y grid, 
cymwysiadau moduro ac awyrofod.

Nod y Grant Ymchwil llwyddiannus gan y 
Gymdeithas Frenhinol, o’r enw “Tuneable 
plasma oxidation of CNTs and its effect on 
dispersion and metal integration”, yw datrys y 
broblem o ran anghysondebau Cu-CNTau. 

Nwy wedi’i ïoneiddio yw plasma, y gellir ei 
ddefnyddio i addasu CNTau a gwella’r ffordd 
y maen nhw’n gwasgaru mewn d ̂wr. Gyda 
CNTau a halen copr wedi’i doddi mewn 
dw^ r, dylai fod yn haws cyfuno’r ddau mewn 
gwifren ddargludol iawn sy’n gweithio.

Dywedodd Dr Ewa Kazimierska: “Rwy’n 
mynd i brynu system blasma diolch i’r grant 
hwn. Bydd yn fy ngalluogi i addasu a rheoli 
priodweddau arwyneb y nanodiwbiau 
carbon. O brofiad, rwy’n gwybod bod 
addasu’r arwyneb yn cael cryn effaith ar y 
ffordd y maen nhw’n rhyngweithio â charbon. 
Mae’n gyffrous iawn ychwanegu’r offeryn 
hwn at yr ystod arbennig o offer sydd eisoes 
gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni.

Ar hyn o bryd mae ymchwilwyr y Sefydliad 
Ymchwil Diogelwch Ynni yn edrych ar ddulliau 
amrywiol tuag at sut mae copr a nanodiwbiau 
carbon yn cyd-fynd â’i gilydd, a heb os mae’r 
system blasma’n mynd i gryfhau ymdrechion 
tuag at ddatblygu cebl trydanol y dyfodol.

ASTUDIAETH NEWYDD YN 
DATGELU CYNNYDD MAWR MEWN 
TWYLLO MEWN TRAETHODAU 
LEDLED Y BYD, GYDA MILIYNAU O 
FYFYRWYR YN EUOG
Mae astudiaeth bwysig gan Brifysgol 
Abertawe wedi datgelu bod 
achosion o dwyllo dan gontract, 
sef myfyrwyr yn talu rhywun arall 
i ysgrifennu eu haseiniadau, yn 
cynyddu’n gyflym ledled y byd.

Ar gyfer yr astudiaeth, a 
gyhoeddwyd yn Frontiers in 
Education, dadansoddodd yr Athro 
Phil Newton o Brifysgol Abertawe 
71 o arolygon o 65 o astudiaethau 
yn dyddio’n ôl i 1978, yn cynnwys 
54,514 o gyfranogwyr.

Am fod cynnyrch Melinau 
Traethodau wedi’u cynllunio i fod 
yn anodd ei ddatgelu, mae’n anodd 
datblygu mesurau gwrthrychol i 
ddatgelu twyllo dan gontract. Mae’r 
astudiaeth newydd hon, felly, yn 
adolygu canfyddiadau papurau 
ymchwil ‘hunanadrodd’ blaenorol 
yn systematig - astudiaethau ar 
sail holiadur yn gofyn i fyfyrwyr a 
oeddent erioed wedi talu rhywun i 
wneud gwaith ar eu rhan.

Dengys canfyddiadau’r ymchwil 
fod cynifer ag un mewn saith o 
raddedigion diweddar wedi talu 
rhywun i wneud aseiniad ar eu rhan, 
sydd o bosib yn 31 miliwn o fyfyrwyr 
ledled y byd.

Ar draws y sampl, y gyfradd 
hanesyddol hunanadrodd yw 
3.5% o fyfyrwyr, ond mae’n 
cynyddu’n sylweddol dros amser. 
Yn yr astudiaethau o 2014 tan y 
presennol, y ganran o fyfyrwyr 
a gyfaddefodd eu bod wedi talu 
rhywun arall i wneud eu gwaith yw 
15.7%. Ymddengys hefyd bod twyllo 
yn gyffredinol ar gynnydd, yn ôl yr 
astudiaethau a adolygwyd.

Awgryma’r Athro Newton ei fod yn 
debygol bod y data yn amcangyfrif 
lefelau twyllo dan gontract yn 
rhy isel, am y rheswm syml bod 
myfyrwyr sy’n twyllo yn llai tebygol 
o wirfoddoli i gymryd rhan mewn 
arolygon ynghylch twyllo.

Mae Melinau Traethawd yn 
gyfreithlon yn y Deyrnas Gyfunol 
ar hyn o bryd, ond maent wedi’u 
gwahardd yn UDA a Seland 
Newydd, gyda gwledydd eraill 

wrthi’n datblygu deddfwriaeth.
Rhybuddia’r Athro Newton: “Mae’r 
Deyrnas Gyfunol wrth risg dod yn 
wlad lle mae Melinau Traethodau yn 
ei chael hi’n hawdd cynnal busnes.”

Wrth siarad am ganlyniadau 
ei ymchwil, dywedodd yr Athro 
Newton, Cyfarwyddwr Dysgu 
ac Addysgu Ysgol Feddygaeth 
Prifysgol Abertawe: “Mae’r 
canfyddiadau hyn yn tanlinellu’r 
angen am ddeddfwriaeth i fynd 
i’r afael â Melinau Traethodau, 
ochr yn ochr â gwelliannau yn 
nulliau asesu myfyrwyr a chynyddu 
ymwybyddiaeth o hanfodion 
uniondeb academaidd. Mae angen 
i ni ddefnyddio dulliau asesu sy’n 
hyrwyddo dysgu ac ar yr un pryd yn 
lleihau’r tebygrwydd o dwyllo dan 
gontract.”

Cododd cynnig ar gyfer cyfraith 
newydd o ymchwil blaenorol yr 
Athro Newton, ar y cyd â Michael 
Draper o Ysgol y Gyfraith Hillary 
Rodham Clinton ym Mhrifysgol 
Abertawe. Daeth y cynnig o 
astudiaeth gynharach, a ddaeth 
i’r casgliad na fyddai cyfreithiau 
presennol y Deyrnas Gyfunol yn 
effeithiol ar gyfer atal Melinau 
Traethodau. Mae deiseb ar y gweill 
yn galw ar y llywodraeth i gyflwyno 
cyfraith newydd.

Yr Athro Newton a’r Athro Draper 
oedd awduron adroddiad a 
gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd (QAA) y llynedd, 
a oedd yn cynnwys cyngor ac 
arweiniad i ddarparwyr a staff 
addysg uwch ar sawl ymagwedd 
wahanol at dwyllo dan gontract. 
Dangosodd ymchwil cynharach gan 
yr Athro Newton nad yw uniondeb 
academaidd yn bwnc yr ymdrinnir 
ag ef fel mater o drefn mewn 
rhaglenni hyfforddi athrawon i staff 
a bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth 
wael o oblygiadau twyllo dan 
gontract.

Cyhoeddir astudiaeth yr Athro 
Newton, How Common is 
Commercial Contract Cheating 
in Higher Education and is it 
Cncreasing? A Systematic Review, yn 
Frontiers in Education.
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Elongated car dream. Credit: Julia Lockheart.

GWYDDOR A CHELFYDDYD 
BREUDDWYDIO 
Arweiniodd yr Athro Mark Blagrove, Cyfarwyddwr Labordy 
Cwsg Abertawe, y gweithdy ‘Darluniwch eich breuddwydion’ 
yn yr W^ yl, gan wahodd y rhain a ddaeth i rannu breuddwyd 
diweddar neu hynod ddiddorol ac ystyried y digwyddiadau a 
phrofiadau mewn bywyd ar ddi-hun a allai fod wedi’u cynnwys 
yn y breuddwyd. Ar yr un pryd, darluniodd a pheintiodd yr artist 
Dr Julia Lockheart o Goldsmiths, Prifysgol Llundain a Choleg Celf 
Abertawe, y breuddwyd er mwyn i’r sawl a oedd wedi cael y 
breuddwyd gael celfwaith yn seiliedig arno i’w arddangos a’i 
rannu. 

Ymchwiliodd tri o gyfranogwyr yr W^ yl yn fanwl i sut yr oedd eu 
breuddwydion yn gysylltiedig â bywyd ar ddi-hun. Yna, cafodd 
pob breuddwyd ei beintio ar dudalennau a gymerwyd o lyfr 
Freud, The Interpretation of Dreams  (gyda chaniatâd gan y 
cyhoeddwr). 

Meddai’r Athro Blagrove: “Mae ymchwil gwyddonol helaeth yn 
sail i’r astudiaeth hon.  Yn gyntaf, mae cwsg, ac yn benodol, 
cwsg symudiad llygaid cyflym (REM) a Chwsg Tonfedd Araf 
dwfn, yn rhan o brosesu ac atgyfnerthu atgofion diweddar. 
Mae Labordy Cwsg Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran 

ymchwil o’r fath, ond mae hefyd wedi’i ehangu i fynd i’r afael â’r 
posibilrwydd bod breuddwydio’n adlewyrchu sut y caiff atgofion 
eu prosesu yn ystod cwsg, ac yn enwedig atgofion emosiynol a 
chymdeithasol. Mae’r gwaith hwnnw wedi arwain at ymchwil i’r 
hyn sy’n digwydd os caiff y breuddwyd ei drafod mewn manylder 
â’r breuddwydiwr mewn perthynas â’i fywyd ar ddi-hun. Mae ein 
cyhoeddiadau’n dangos y gall mewnwelediadau personol ddeilio 
o ystyried ein breuddwydion yn y ffordd hon. 

Yn dilyn hyn, ar gyfer yr W^ yl Wyddoniaeth Abertawe gyntaf, 
cawsom y syniad o drafod breuddwyd â rhywun a darganfod yr 
hyn sy’n digwydd os oeddem yn ei annog i drafod y breuddwyd 
ymhellach, dros sawl mis, â theulu a ffrindiau drwy gynnig 
celfwaith a oedd yn cyfleu’r breuddwyd. Cynhaliwyd ail weithdy 
gennym ar gyfer Gŵyl eleni.  Mae’r ymateb i’r ddau weithdy 
wedi bod yn hynod gadarnhaol. Bellach, rydym yn ymchwilio 
i effeithiau’r drafodaeth am freuddwydion ar gyfranogwyr yr 
astudiaeth hon, sy’n cynnwys cynnydd mewn empathi tuag at, a 
dealltwriaeth o’r breuddwydiwr.     
   
Yn ogystal â bod yn rhan o W^ yl gyntaf ac ail W^ yl Wyddoniaeth 
Abertawe, mae’r cydweithrediad hwn rhwng celf a gwyddoniaeth 
wedi bod yn rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, 
cystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe a Gŵyl 
Gwyddorau Cymdeithasol yr ESRC.  Fe’i cynhaliwyd hefyd yn 
Amgueddfa Freud Llundain, ym Mhrifysgol Califfornia ac yn Oriel 
Gelf Glynn Vivian yn Abertawe. 

^
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Ymchwiliodd yr Athro Chris 
Allton i gysyniad hynod 
ddiddorol amser fel rhan o 
Benwythnos i’r Teulu yr W^ yl. 
Yma, mae’n esbonio pwnc ei 
gyflwyniad:

“Mae amser yn chwarae 
rôl ym mhob eiliad o’n 
bodolaeth, ond beth yw e? 
Mewn ffilmiau Hollywood, 
gall actorion deithio drwy 
amser, ond beth ddywed 
gwyddoniaeth am hyn? 
Sut mae disgyrchiant 
yn gwyrdroi amser? Yn 
‘Amser – am gysyniad’, 
ymchwiliwyd i amser, gofod 
a damcaniaethau enwog 
Einstein am berthynoledd gan 
ddefnyddio tâp mesur, clociau 
gweithredol a wig lwyd a… 
thwll du esgus.

Rydym ni oll yn deithwyr 
amser – rydym yn symud drwy 
amser ar gyfradd un diwrnod 
ar gyfer pob dydd o’n 
bywydau’n union. Ond mae’n 
dechrau mynd yn rhyfedd 
os ydych chi’n ystyried dau 
unigolyn mewn lleoedd 
gwahanol. Os oes gan bob 
un ohonynt eu clociau eu 
hunain, nid oes unrhyw beth 
i ddweud y byddai’r clociau 
hyn bob amser yn gytûn – ac, 
yn gyffredinol, dydyn nhw 
ddim!

Mae tyllau du yn enghreifftiau 
eithafol o hyn. Os oeddech 
chi’n gwylio rhywun a oedd 
yn cwympo tuag at dwll 
du, byddai’n ymddangos i 
heneiddio’n arafach o lawer 
na chi – mae ei gloc yn 
arafach nag eich un chi. Fe 
ddywedais i y byddai’n mynd 
yn rhyfedd! Mae’r un peth yn 
digwydd yn agos at unrhyw 
fàs, gan gynnwys y Ddaear, 
ond oherwydd bod y Ddaear 

yn llai o ran ei màs na thwll 
du, mae’r effaith yn fach 
iawn, iawn – ac mae treigl 
amser yn amrywio ychydig 
o ficroeiliadau bob dydd yn 
unig.

Caiff hyn oll ei ddeall a’i 
feintioli gan ddamcaniaethau 
perthynoledd Einstein – camp 
anhygoel o ddychymyg, 
creadigrwydd a dealltwriaeth.

Er efallai y bydd hyn yn 
ymddangos yn esoterig a 
heb unrhyw ganlyniadau 
ymarferol, ni allai unrhyw 
beth fod yn ymhellach o’r 
gwirionedd. Mae mesuriadau 
cywir o amser yn hanfodol 
i system SatNav weithredol. 
Mesurir pellterau rhwng 
lloerenni GPS a’ch ffôn 
symudol drwy ddefnyddio 
amser a gymerir o donnau 
radio i deithio rhwng y ddau, 
ac felly mae dealltwriaeth 
o sut mae amser lloerenni 
a’ch amser chi’n wahanol 
yn hollol hanfodol. Mae 
microeiliadau yn cyfrif. Heb 
gynnwys perthynoledd, yna 
byddai’ch safle’n anghywir 
gan gilomedrau!

Sut y byddai Einstein wedi 
ymateb petai wedi clywed 
y byddai ei ymchwil ‘awyr 
las’, ganrif yn ddiweddarach, 
yn arwain at dechnoleg sy’n 
werth biliynau i’r economi 
fyd-eang? A beth fyddai 
wedi meddwl pe bai wedi 
gwybod y byddai gan bob un 
ohonom beth o’i hafaliadau 
perthynoledd yn ein ffonau 
symudol?

Yn anffodus, mae’r rhain 
yn gwestiynau na allwn eu 
hateb!”

Rhoddodd Dr Anitha 
Devadoss o Goleg 
Peirianneg Prifysgol 
Abertawe a Dr Natalie 
De Mello o Ysgol 
Feddygaeth Prifysgol 
Abertawe gyflwyniad ym 
Mhenwythnos i’r Teulu 
Gŵyl Wyddoniaeth 
Abertawe ar botensial 
enfawr micronodwyddau 
er mwyn rhoi cyffuriau yn 
lle dulliau mwy mewnwthiol 
megis pigiadau, a’r dull 
sydd efallai yn llai effeithiol, 
cymryd meddyginiaeth 
drwy’r geg.

Meddai Dr De Mello: 
“Fel arfer, mae technoleg 
micro-sianeli yn cael ei 
chyflawni drwy ddefnyddio 
dyfais fach i greu tyllau 
neu groendyllau bach iawn 
(tua hanner milimedr) yn y 
stratum corneum, ar haen 
fwyaf allanol y croen. 
Mae’r stratum corneum 
yn hynod bwysig wrth ein 
cadw ni’n hydradol. Wedi’r 
cwbl, ar gyfartaledd, dŵr 
yw 65% ohonom ni oll, 
sy’n gostwng wrth i ni 
heneiddio. Mae gan y 
croen hefyd rôl bwysig 
wrth gadw elfennau 
amgylcheddol allan ac atal 
salwch megis heintiau firws.

Ym Mhrifysgol Abertawe, 
mewn cydweithrediad 
ag Innoture Medical 
Technology Ltd, rydym 
wrthi’n datblygu rhaglenni 
ar gyfer micronodwyddau 
mewn llawer o feysydd.”   

Arddangosodd Dr Mello 
enghraifft o’r dechnoleg 
hon yn yr ŵyl Wyddoniaeth 
gyda Radara®, y cynnyrch 
cyntaf a ddatblygwyd ar 
gyfer y farchnad gyffredinol 
drwy gydweithrediad 
rhwng Prifysgol Abertawe 
ac Innoture Medical 
Technology Ltd. Meddai: 
“Synnwyd y cyfranogwyr 
o h ddysgu pa mor hyblyg 
oedd y clwt a chynifer o 

ficronodwyddau bychain 
iawn a oedd ar un clwt.”

Mae rhoi cynhwysion 
gweithredol fferyllol (API) 
drwy’r croen yn faes sydd 
wedi profi datblygiadau 
sylweddol dros y 30 
mlynedd diwethaf, ac mae’r 
potensial i ddefnyddio 
technoleg micro-sianeli i 
roi API i’r croen yn enfawr, 
gan alluogi triniaeth leol 
heb yr angen i gymryd 
tabled drwy’r geg. Mae 
cymhlethdodau i roi API 
drwy’r geg ac mae canran 
uchel o’r API yn cael eu 
dinistrio yn y stumog, 
gan adael canran lai o 
API a fydd yn cael eu 
metaboleiddio (e.e. drwy’r 
afu). “Gellir defnyddio’r 
dulliau newydd hyn o 
roi meddyginiaeth drwy 
ddyfeisiau ac mewn 
ffordd drawsgroenol at 
amrywiaeth o ddibenion, 
er enghraifft i ladd poen 
(pen-glin/penelin/cefn) 
neu ar gyfer cyflyrau croen 
megis ecsema a psorïasis,” 
meddai Dr Mello.

Meddai Dr Devadoss, 
Cymrawd MSCA COFUND 
Ser Cymru II: “Caiff ein 
biosynhwyrydd graffen ei 
gynhyrchu drwy ddefnyddio 
technoleg prosesu dyfais 
led-ddargludol sy’n 
syml i’w chynhyrchu, 
wedi’i ddilyn gan atodi 
biofoleciwlau dethol. 
Mae’n biosynhwyryddion 
ar raddfa fach iawn yn 
hynod sensitif ac maent 
yn ymateb yn gyflym i 
ddwysedd picomolar o 
analytau o ychydig bach 
o hylif corfforol. Ar hyn o 
bryd, rydym yn gweithio 
tuag at ddatblygu dyfeisiau 
theranostig anfewnwthiol 
drwy gyfuno’r dechnoleg 
biosynhwyrydd â’r 
micronodwyddau.”

AMSER - AM GYSYNIAD

Professor Chris Allton

MICRONODWYDDAU 
I ROI CYFFURIAU 

G W Y L  W Y D D O N I A E T H  A B E R T A W E  2 0 1 8
^
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Trais a Chyfathrebu ymhlith Pryfed: Cynhaliodd Dr Wendy Harris o Adran y 
Biowyddorau Prifysgol Abertawe yr arddangosfa hon i ddangos bod pryfed yn 
fwy cymhleth nag yr oeddem ni’n sylweddoli a’u bod yn defnyddio tactegau i 
sicrhau bwyd a chymheiriaid ac amddiffyn eu hunain rhag creaduriaid eraill.

Cynigodd y Gwersyll Hyfforddi Gwyddonwyr Data, a gynhaliwyd gan Sarah Toomey a Lynsey 
Cross o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gyfres o weithdai lle gallai plant arbrofi ag 
offerynnau sy’n darllen tonnau’r ymennydd i greu eu breichledi DNA a thynnu DNA o fananas.  

G W Y L  W Y D D O N I A E T H  A B E R T A W E  2 0 1 8
^
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Mae Strongwomen Science yn rhan o 
gwmni o’r enw Circus250 a ddatgelodd 
y cyfrinachau gwyddonol y tu ôl i driciau 
anhygoel megis cydbwyso cadair ar eich 
gên, jyglo hylif a bwyta tân.

Cynhaliwyd yr arddangosfa Cadw Rheilffyrdd 
yn Ddiogel Heb Signalau gan wyddonydd 
cyfrifiadura ym Mhrifysgol Abertawe, Stewart 
Powell, gan alluogi ymwelwyr i fod yn yrrwr trên 
a cheisio dryllio’r trenau i ddangos sut y mae 
technoleg newydd yn sicrhau diogelwch drwy 
ddileu’r angen am signalau.

Cafodd yr arddangosfa Magneteg i godi Curiad Calon ei chynnal gan waith Coleg 
Peirianneg Prifysgol Abertawe, ASTUTE 2020, a ariennir gan yr UE. Dangosodd yr 
arddangosfa sut mae ymddyrchafael magneteg yn cael ei ddefnyddio o fewn dyfeisiau 
meddygol i wella ansawdd bywyd pobl sy’n dioddef o gyflwr methiant datblygedig y galon.
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Y M C H W I L  N E W Y D D

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe wedi darganfod bod 
mwy o bobl yn dangos diddordeb mewn cynefinoedd sydd â 
gwell bioamrywiaeth o ran anifeiliaid, gan ddefnyddio pyllau 
creigiau efelychiadol.

Mae’r canfyddiadau, a gyhoeddir yn y cyfnodolyn Scientific 
Reports yr wythnos hon, yn cryfhau’r dadleuon y gall cynnal, 
cadw a diogelu bioamrywiaeth fod yn elfen bwysig o lesiant 
dynol ac addysg amgylcheddol.

Dr Tom Fairchild a Dr John Griffin oedd yn arwain gwaith 
ymchwil ar y cyd â Dr Sabine Pahl ym Mhrifysgol Plymouth. 
Dywedodd Dr Fairchild, o Goleg Gwyddoniaeth y Brifysgol: 
“Mae bodau dynol wedi’u cyfareddu gan gymunedau penodol o 
anifeiliaid, ond â llai o ddiddordeb mewn eraill. Mae deall yr hyn 
sy’n ysgogi’r diddordeb hwn mewn cymunedau a chynefinoedd 
anifeiliaid yn debygol o fod yn bwysig wrth gadw a diogelu ein 
hecosystemau, yn ogystal â rhoi profiadau addysgol.”

Meddai Dr Griffin: “Yr hyn roeddem am ei wneud oedd 
penderfynu pa agweddau ar grwpiau o anifeiliaid sydd eisoes yn 
cyd-fyw, neu gymunedau o anifeiliaid, rydym ni fel bodau dynol 
yn eu hystyried yn ddiddorol. Ai dim ond anifeiliaid penodol a 
charismatig sy’n dylanwadu arnom? Neu a ydym yn ystyried 
cymunedau o anifeiliaid sy’n fwy amrywiol a chymhleth yn 
ddiddorol?

Er mwyn profi’r pethau gwahanol sydd o bosib yn ysgogi 
diddordeb, defnyddiwyd pyllau creigiau efelychiadol gan yr 

ymchwilwyr - gan efelychu’r rhai hynny sydd wedi’u gadael ar 
arfordiroedd creigiog gan y llanw - fel system enghreifftiol.

Dywedodd Dr Fairchild: “Roeddem yn disgwyl y byddai 
cymunedau a oedd yn cynnwys mwy o rywogaethau o anifeiliaid 
a oedd yn amlwg yn wahanol i’w gilydd yn fwy diddorol. Y 
rheswm am hyn oedd y byddent yn cynnwys mwy o amrywiaeth 
o ran siapiau corff, lliwiau neu ymddygiadau. Ac roeddem yn 
gywir. Yn hytrach nag ystyried un anifail yn ddiddorol, gwelsom 
fod golygfeydd lle’r oedd mwy o anifeiliaid, a mwy o wahaniaeth 
rhyngddynt yn fwy diddorol i’r bobl y gwnaethom eu holi.

Mae hyn yn arwyddocaol oherwydd ei fod yn dangos yn glir y 
bydd pobl yn ymgysylltu’n fwy â meysydd sy’n fwy ‘bioamrywiol’, 
ac yn cael mwy o werth addysgol oddi wrthynt. Mae hyn yn 
cryfhau’r galw cynyddol i ddiogelu ac adfer ein bioamrywiaeth 
gynhenid.”

Cyhoeddir y papur: ‘Multiple dimensions of biodiversity drive 
human interest in tide pool communities’ yn rhifyn presennol 
Scientific Reports.

“Llun enghreifftiol o’r arolwg ar-lein, yn edrych ar sut y gall 
amrywiaeth a gwahaniaethau amlwg mewn anifeiliaid effeithio ar 
ba mor ddiddorol y credwn ydynt”

Y GWIRIONEDD YNGHYLCH DIDDORDEB 
DYN MEWN RHYWOGAETHAU AMRYWIOL 
O ANIFEILIAID YN DOD I’R GOLWG MEWN 
PYLLAU CREIGIAU
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Mae astudiaeth newydd wedi canfod 
bod defnydd gormodol o gyfryngau 
cymdeithasol, yn enwedig postio lluniau 
a hunluniau, yn gysylltiedig â chynnydd 
dilynol mewn hunanaddoli.

Bu ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a 
Phrifysgol Milan yn astudio newidiadau 
mewn personoliaethau 74 o unigolion 
rhwng 18 a 34 oed dros gyfnod o 
bedwar mis. Aseswyd defnydd y 
cyfranogwyr o gyfryngau cymdeithasol 
hefyd, gan gynnwys Twitter, Facebook, 
Instagram a Snapchat yn ystod yr un 
cyfnod.

Mae hunanaddoli yn nodwedd 
personoliaeth sy’n cynnwys 
hunanarddangosiaeth rodresgar, 
credoau sy’n ymwneud â hawliau a 
manteisio ar eraill. Arddangosodd y 
rhai a oedd yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol yn ormodol, drwy byst 
gweledol, gynnydd ar gyfartaledd o 
25% mewn nodweddion hunanaddoli 
dros bedwar mis yr astudiaeth.

Darganfu’r astudiaeth hefyd nad oedd 
y rhai hynny a oedd yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol i bostio geiriau 
yn bennaf, megis Twitter, yn dangos 
yr effeithiau hyn. Fodd bynnag, i’r 
g ^wyl o bobl hyn, roedd eu lefelau o 
hunanaddoli gychwynnol yn rhagweld 
twf yn y ffurf hon ar ddefnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol dros amser. 
Po fwyaf hunanaddoli yr oeddent i 
gychwyn, mwyaf y cynnydd a welyd 
nes ymlaen o ran postio geiriau.

Roedd pawb ond un o gyfranogwyr 
yr astudiaeth yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol, ac roedd eu defnydd ar 
gyfartaledd yn dair awr y dydd, ac 
eithrio eu defnydd at ddibenion gwaith, 
ond roedd rhai yn adrodd eu bod yn 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol am 
hyd at 8 awr y dydd at ddibenion nad 
oeddent yn ymwneud â’r gwaith.

Roedd dau draean o’r cyfranogwyr yn 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol i 
bostio lluniau yn bennaf.  

Meddai’r Athro Phil Reed, o Adran 
Seicoleg Prifysgol Abertawe, a 
fu’n arwain yr astudiaeth, “Mae 
awgrymiadau wedi bod o’r cysylltiad 
rhwng hunanaddoli a phostio lluniau 
ar gyfryngau cymdeithasol, megis 
ar Facebook ond, tan yr astudiaeth 
hon, nid oeddem yn gwybod a yw 
hunanaddoli yn defnyddio’r ffurf hon 
ar gyfryngau cymdeithasol yn fwy neu 
os oes cysylltiad rhwng defnyddio 
llwyfannau o’r fath a thwf hunanaddoli 
yn nes ymlaen.

“Mae canlyniadau’r astudiaeth hon yn 
awgrymu bod y ddau yn digwydd, ond 
mae’n dangos y gall postio hunluniau 
gynyddu hunanaddoli.

“O gymryd ein sampl fel cynrychiolaeth 
o’r boblogaeth, ac nid oes unrhyw 
reswm i’w hamau, mae’n golygu y gall 
tua 20% o bobl fod mewn perygl o 
ddatblygu nodweddion hunanaddoli 
o’r fath sy’n gysylltiedig â’u defnydd 
gormodol o’r cyfryngau cymdeithasol 
gweledol.

“Mae’r ffaith bod y defnydd pennaf o 
gyfryngau cymdeithasol yn weledol, 
a thrwy Facebook yn bennaf, yn 
awgrymu y gellid gweld twf yn y 
broblem personoliaeth hon yn fwy 
aml, oni bai ein bod ni’n cydnabod 
peryglon y ffordd hon o gyfathrebu.” 

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan yr 
Athro Phil Reed a Zazli Bircek o 
Brifysgol Abertawe, Dr Lisa Osborne o 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg a Dr Caterina Viganò a’r 
Athro Roberto Truzoli o Brifysgol Milan.

Y M C H W I L  N E W Y D D

MAE POSTIO AR 
GYFRYNGAU 
CYMDEITHASOL  
YN ORMODOL 
YN GYSYLLTIEDIG 
Â CHYNNYDD 
MEWN 
HUNANADDOLI, 
YN ÔL 
ASTUDIAETH 
NEWYDD

      Mae hunanaddoli yn 
nodwedd personoliaeth 
sy’n cynnwys 
hunanarddangosiaeth 
rodresgar, credoau sy’n 
ymwneud â hawliau a 
manteisio ar eraill.
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Mae fy ymchwil yn defnyddio casgliadau’r Amgueddfa 
Wyddoniaeth o sbectolau a ffynonellau testunol i ymchwilio i sut y 
cafodd golwg ei fesur am y tro cyntaf yn y ddeunawfed ganrif. 

Yn ogystal, y ddeunawfed ganrif oedd yr adeg pan 
argymhellwyd sbectolau fel opsiwn triniaeth gan feddygon. 
Roeddent ar gael i’w prynu mewn nifer o siopau ar y stryd 
fawr, a chawsant eu cynhyrchu ar raddfa ddiwydiannol. Mae fy 
noethuriaeth yn asesu’r cynnydd yn y defnydd o sbectolau yn sgil 
y newidiadau hyn.

Caiff y newidiadau hyn eu hastudio o fewn cyd-destun hanes 
anabledd. Cwestiwn ymchwil allweddol yw effaith sbectolau bobl 
â nam ar eu golwg. Rwyf yn dadlau i’r rhai hynny a oedd yn 
flaenorol wedi cael eu hystyried yn ‘ddall’ brofi effeithiau adferol 
lensys cywiro gan arwain at ailgategoreiddio ystyr dallineb yn yr 
oes honno. Mae hyn yn amlygu sut y gallai’r profiad o anabledd 
newid, gan ddibynnu ar y technolegau sydd ar gael ar unrhyw 
adeg benodol. 

Nid oedd gan sbectol ddiben gweithredol yn unig ac roedd 
nifer o fathau o sbectolau ar gael.  Cafwyd hefyd warthnodau, 
er enghraifft hyd yn oed pan nad oedd lensys yn angenrheidiol, 
ceir tystiolaeth o bobl a oedd yn defnyddio gwydryn llygad 
neu ffrâm sbectol i ‘harddu’r’ wyneb neu gyflwyno delwedd o 
ddeallusrwydd a statws cymdeithasol. Mewn gwrthgyferbyniad, 
ceir hefyd adroddiadau o bobl a oedd yn gwrthod cymorth 
golwg pan oedd yn angenrheidiol o ganlyniad i ofn colli 
cyflogaeth neu fod yn destun hwyl. 

Er gwaethaf ei bwysigrwydd, ni ymchwiliwyd i gywiro golwg yn 
y ddeunawfed ganrif a hanes sbectolau yn y cyd-destun hwn neu 
gan haneswyr. Yn yr un modd, mae gwrthrychau hanesyddol 
yn tueddu i gael eu tanddefnyddio mewn gwaith ymchwil. Mae 
fy ngwaith ymchwil i’n defnyddio casgliadau’r Amgueddfa ac 
yn cynnig hanes sbectolau am y tro cyntaf, gan daflu goleuni 
ar hanesion meddyginiaeth, anabledd, masnach a diwylliant y 
ddeunawfed ganrif.

Rwyf wedi cyflwyno canfyddiadau fy noethuriaeth PhD mewn 
nifer o gynadleddau, ac yn benodol, yng Nghynhadledd Hanes 
Cymdeithasol Meddyginiaeth (2016 a 2018), a Chynhadledd 
Cymdeithas Hanes Gwyddoniaeth Prydain (2017). Oherwydd 
bod fy ysgoloriaeth ddoethurol i’n un gydweithredol, mae 
ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan bwysig o’m gwaith ac rwyf 
wedi siarad yng Ngŵyl Bod yn Ddynol Abertawe (2017), Coleg 
Optometreg Llundain (2017) a G ^wyl Wyddoniaeth Abertawe 
(2018). 

Cydnabuwyd fy ymchwil ôl-raddedig gan gyrff cyllido allanol. 
Cefais Fwrsariaeth Meistr Hanes Gwyddoniaeth Prydain (£5,000) 
yn 2014 a derbyniais Ddyfarniad Doethuriaeth Cydweithredol 

gan yr AHRC yn 2015. Yn ogystal, rwyf wedi derbyn cyllid 
mewnol gan y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys Ysgoloriaethau 
Academaidd Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ac un i fyfyrwyr 
sy’n dychwelyd i astudio gradd Meistr a addysgir (£4,500) yn 
2014 a’r Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Chwaraeon (£3,000) ac 
Academaidd (£3,000) rhwng 2011 a 2014. Pan raddiais i 
gyda’m gradd BA yn 2014, derbyniais wobr Glanmor Williams 
am y myfyriwr a oedd wedi gwneud y gwaith o’r safon uchaf yn 
yr arholiad hanes terfynol ar gyfer y Radd Anrhydedd. 

Y M C H W I L W Y R  I F A N C 

GEMMA 
ALMOND
Mae ymchwil Gemma’n canolbwyntio ar sbectol 
a chywiro golwg yn y ddeunawfed ganrif.

Llwybr Gyrfa
BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, Hanes, 
Prifysgol Abertawe 
(2011 - 2014)

MA gyda Rhagoriaeth, Hanes Modern Cynnar, 
Prifysgol Abertawe 
(2015 - 2016)

Dyfarniad Doethuriaeth Cydweithredol PhD 
AHRC, Hanes, Prifysgol Abertawe a’r Amgueddfa 
Wyddoniaeth 
(2015 - presennol)

Cynorthwyydd Addysgu, Hanes Modern a Modern 
Cynnar, Prifysgol Abertawe 
(2017 - presennol)

Cynorthwyydd Addysgu, Hanes Modern,
Prifysgol Caerdydd 
(2018 - presennol)


