
 

 

 

Ysgoloriaethau PhD mewn Rhith-Wirionedd a Dysgu Peiriant 

Math o gymhwyster: PhD 

Lleoliad: Abertawe 

Cyllid ar gyfer :   

Cyfanswm Cyllid 
yn ddarostyngedig i gynnydd o 1% y flwyddyn), ynghyd â Grant Datblygu Ymchwil o £5,000. 

Oriau: Amser Llawn 

Dyddiad cau: 27 Gorffennaf 2018  

Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM) 

Menter newydd gyffrous yw CBM  a sefydlwyd ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant. Cyfleuster gweithgynhyrchu ac ymchwil yw CBM, yn canolbwyntio ar 
gymhwyso technolegau a thechnegau uwch yn greadigol ar draws ystod eang o sectorau 
gweithgynhyrchu. Mae ymchwil CBM yn ceisio ymgysylltu ag ymchwil arloesol a thrylwyr, gan 
ddefnyddio ein llwyfan technoleg mewnol. Anelir ein hymchwil at ddarparu datrysiadau ymarferol 
ac arloesol i broblemau diwydiannol.  

Mae ymchwilwyr PhD yn hanfodol i weithgareddau ymchwil CBM. Caiff ein hymchwilwyr 

allweddol yn datblygu proffil ymchwil y ganolfan a chyfoethogi ein galluoedd. 

Am ragor o wybodaeth am CBM gweler: www.cbmcymru.co.uk   

Ysgoloriaethau Ymchwil PhD a Ariennir yn Llawn 

Mae CBM yn cynnig ysgoloriaethau ymchwil PhD a ariennir yn llawn i ymgymryd â gwaith 
ymchwil gymhwysol yn y meysydd canlynol: 

Rhith-wirionedd i Gyfoethogi Datblygiad Cynhyrchion Newydd 
 

-
wirionedd. Mae offerynnau a thechnegau rhith-wirionedd wedi datblygu at bwynt lle maent yn 
cynrychioli methodoleg gost-effeithiol i gyfoethogi dyluniad, cynhyrchu a defnydd amrywiaeth 
eang o gynhyrchion. Un defnydd posibl o rith-wirionedd yw ym maes dyfeisiau meddygol 
arbenigol. Mae CBM yn defnyddio technoleg gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer 
mewnblaniadau meddygol pwrpasol (e.e. platiau titaniwm ar gyfer llawdriniaeth gymhleth ar y 

-
wirionedd gyflymu dylunio dyfeisiau pwrpasol i gleifion drwy efelychiadau llawdriniaeth 
cyfrifiadurol ar gam cynnar. Y gobaith yw y bydd rhith-wirionedd yn helpui galluogi i 

ol penodol. Mae gan dechnolegau rhith-wirionedd yn y cyd-

http://www.cbmcymru.co.uk/


destun hwn y potensial i ailffurfio profiad y claf, gwella canlyniadau clinigol, cyflenwi therapïau 
newydd arloesol a hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol yn well. 
 
Dysgu Peiriant i Optimeiddio Gweithdrefnau Sganio 3D 
 
Mae nifer o brosiectau ymchwil wedi defnyddio deallusrwydd artiffisial a thechnegau dysgu 
peiriant ar gyfer cipio gwybodaeth o ddelweddau 2D (e.e. adnabod wynebau o ffotograffau). 
Bydd y prosiect PhD hwn yn ehangu ar y gwaith hwn ac yn ymchwilio i ddefnydd o algorithmau 
dysgu peiriant i awtomeiddio sganio 3D ar nodweddion anatomegol. Mae gan CBM amrywiaeth o 

anatomeg ddynol i ddylunio dyfa

cywir. Nod y prosiect ymchwil yw gwerthuso sut y gall technegau dysgu peiriant optimeiddio 
agweddau 

-
ffurfweddu modelau 3D anatomegol cymhleth. 
 
Am fanylion pellach am bob prosiect gweler: http://www.cbmcymru.co.uk/ymchwil-a-newyddion/    

prosiectau ymchwil uchod, caiff ymgeiswyr gyfleoedd i ymgymryd â gwaith ymchwil a 

Ewrop a thu hwnt. 

Gofynion ymgeiswyr: Gradd Anrhydedd 2:1 o leiaf mewn peirianneg, ffiseg, cyfrifiadureg neu 
ddisgyblaeth berthnasol. Byddai cymhwyster pellach, fel MSc, yn fanteisiol. Mae gwybodaeth am 
ieithoedd rhaglennu perthnasol (C++, Python, R, etc.) hefyd yn ddymunol 

Rhaid i ymgeiswyr ddangos diddordeb yng nghymhwysiad masnachol gwaith ymchwil.  

Cyllido: Cartref/UE: Ffioedd dysgu llawn a chyflog cynhaliaeth o £14,439 
ysgoloriaeth yn cwmpasu ffioedd dysgu PhD llawn y Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd (i 

 y DU am 3 blynedd cyn ymgeisio). 

Mae Grant Datblygu Ymchwil o £5000 ar gael hefyd i bob ymgeisydd i gynorthwyo gyda 
 

Sut i Wneud Cais 

Dyddiad cau: 27 Gorffennaf 2018 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau a dychwelyd y ffurflen gais sydd ar gael o: 

http://www.wales.ac.uk/cy/AmdanomNi/Vacancies/Vacancies.aspx 

Dylid dychwelyd ceisiadau .  

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr Neil Strevett a/neu Dr Huw Millward am sgwrs 
anffurfiol cyn cyflwyno cais.  

Dr Neil Strevett: Neil.Strevett@wales.ac.uk   Ffôn: 02920 375053 

Dr Huw Millward: Huw.Millward@cbmwales.co.uk  Ffôn: 01792 346245 
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