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CERBYDAU CYSYLLTIEDIG AC 
AWTONOMAIDD

“Wrth gwrs, gan edrych yn ôl ar hanes, 
a ninnau’n datblygu technolegau fe 
wynebwn her i ddatblygu technolegau 
pellach, ac mae pobl wedi bod ar yr ochr 
arall yn ceisio ymyrryd â’r technolegau 
hyn. Daw hynny’n fwy perthnasol 
byth wrth inni ddatblygu cerbydau 
cwbl awtonomaidd sydd heb ddim 
cyfranogiad dynol a dim ffordd o reoli’r 
cerbyd.” 

Dr Wolfgang Schuster
Cyfarwyddwr Technegol, Atkins

Mae gan Gerbydau Cysylltiedig 
ac Awtonomaidd (CAVs) y 
potensial i gynnig trafnidiaeth 
saffach, rhatach a mwy cyfleus 
yn y dyfodol, gyda cherbydau 
sy’n sganio 40,000 o weithiau yr 
eiliad ym mhob cyfeiriad i weld 
ymlaen ac osgoi perygl.

Mae gan Gymru y potensial i fod 
wrth galon y diwydiant newydd 
hwn, ond mae gwaith i’w wneud 
o hyd o ran ennyn ymddiriedaeth 
y cyhoedd a’u cael i dderbyn 
technolegau newydd.

DEUNYDD DARLLEN 
PELLACH

MEDDAI’R  
TYSTION

Byddai’n well gan y rhan fwyaf o bobl 
mewn dinas fawr ddefnyddio ap tacsis y 
dyddiau hyn yn hytrach na trafnidiaeth 
gyhoeddus. Y rheswm nad ydynt yn 
gwneud hynny yw am ei fod yn ddrytach, 
ynte? Pe byddai’n rhatach, fel y byddai 
gyda cherbyd awtonomaidd, yna mae’n 
gwneud synnwyr i gymryd y byddai pawb 
am eu defnyddio gan na fyddai cost yn 
broblem.

William Sachiti
Prif Weithredwr, Academy of Robotics

 ◆ Connected and Autonomous Vehicles: 
The future? 
Adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar 
Wyddoniaeth a Thechnoleg

 ◆ Papur Brifio 
Tŷ’r Cyffredin ar Fil Cerbydau Awtonomaidd a Thrydan 
2017-2019

ROEDD Y TYSTION YN  
GALW AM:

 ◆ Data cyn crash i gael eu rhannu rhwng yr holl 
ddatblygwyr CAVs.

 ◆ Llywodraeth Cymru i weithredu fel galluogwr, 
hwylusydd a chydlynydd ar gyfer CAVs, gan 
gynnwys creu canolfan profi 5G ar gyfer CAVs 
yng Nghymru

 ◆ Gofal wrth reoleiddio technolegau newydd

Lle nad yw bellach yn gynaliadwy i gynnal 
bysiau yn rheolaidd gyda gyrrwr, gallai 
cynnal cerbyd awtonomaidd llai heb 
yrrwr fod yn fwy cost effeithiol. Felly, gallai 
ymgymryd â rôl trafnidiaeth gyhoeddus 
mewn ardaloedd gwledig.

Dr Paul Nieuwenhuis
Uwch Ddarlithydd mewn Logisteg a 
Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd


