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Cwmni technoleg yw Arloesiadau
Glyndŵr Cyf, wedi’i leoli yn y Ganolfan
OpTIC, sef cyfleuster YaD pwrpasol, eang
yn Llanelwy, Gogledd Cymru, ac is-gwmni
sy’n perthyn yn llwyr i Brifysgol Glyndŵr
Wrecsam. Mae Arloesiadau Glyndŵr yn
darparu ystod o wasanaethau technegol,
gan gynnwys cymorth peirianyddol,
metroleg arwyneb, cynhyrchu optegol
yn ogystal â gwasanaethau busnes a
chynadledda.
Mae’r ganolfan OpTIC hefyd yn gartref i
brosiectau Ymchwil a Datblygu ar gyfer
Prifysgolion Abertawe a Huddersfield.
• Mae gan y Grŵp Systemau a Chydrannau Optegol
Trachywir sgiliau arbenigol mewn cynhyrchu
opteg ffurfrydd eang a chymhleth a chefnogi
systemau mecanyddol ar gyfer drychau telesgop a
phrosiectau eraill sy’n galw am opteg drachywir.
Cyflenwir y rhain gan fedrau metroleg arwyneb
optegol uwch gan gynnwys amrywiaeth eang o
offerynnau profi, tŵr profi optegol ailgyfluniadwy a
dylunio a modelu profion optegol.
• Mae’r Tîm Peirianyddol yn darparu gwasanaethau
dylunio, integreiddio a chomisiynu ar gyfer ystod
eang o sectorau diwydiant awyrofodol, amddiffyn a
modurol, ymhlith eraill.

•

Mae Canolfan Technoleg OpTIC yn cynnig nifer o wasanaethau busnes i
In partnership with
ddiwydiant lleol.
• Unedau deor ar gyfer cwmnïau newydd
• Cyfleusterau cynadledda i hyd at 200 o bobl
• Man arddangos
• Cymorth busnes ac ariannol
Mae Canolfan Technoleg OpTIC yn rhan o rwydwaith deor
Asiantaeth Ofod y DU. Gweithio mewn partneriaeth gydag
Asiantaeth Ofod y DU fel Canolfan Deor Arbenigol ar gyfer
busnesau newydd yn sector gofodol y DU.
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Dylunio Opto-Mecanyddol
Mae angen mecanweithiau gosod ar opteg
fach a mawr ac mae gan y tîm dylunio optomecanyddol hanes gyrfa dda o gynhyrchu
dyluniadau ar gyfer gosod opteg, o systemau
defnyddwyr bychain i ddrychau mawrion.

Gan ddefnyddio’r wybodaeth yma, mae
gennym:
•
Offer profi optegol a ddyluniwyd ar
archeb gan gynnwys offerynnau ymyriadurol
•
Dylunio a chynhyrchu systemau
optegol a chefnogi ar gyfer ystod eang o
ddiwydiannau a chymwysiadau
•
Dylunio opteg ysgafn ar gyfer
cymwysiadau hedegog a gofodol
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Dylunio Opto-Mecanyddol

Dylunnir systemau gosod i gefnogi’r opteg
heb amryfusedd na llurguniad. Gall y
gosodiadau hyn fod yn statig neu feddu
ar ysgogiad trachywir mewn sawl echel
symudiad.

Gloywi Optegol Trachywir

Mae Arloesiadau Glyndŵr yn dylunio a chynhyrchu cydrannau a chyfansoddion optegol
nano-fanwl, cymhleth. Mae gennym brofiad helaeth o gynhyrchu cyfansoddion optegol
manwl. Gall y tîm brosesu amryw o ddefnyddiau, hyd at 1.6m diametr.

Gan ddefnyddio proses newydd sy’n goresgyn rhai o anfanteision dulliau gloywi
traddodiadol, mae’r dechnoleg newydd yn cynnwys technegau gloywi CNC a mesur
in-situ.
Mae hyn yn ein galluogi i gynhyrchu opteg gymesur, asfferig neu ffurfrydd sy’n ofynnol
mewn prosiectau manyleb uchel. Canlyniad hyn yw lefel uchel o hyblygrwydd proses,
amseroedd cynhyrchu byrrach a gwell ansawdd.
Cefnogir gan fedrau metroleg llawn gyfarparedig gan gynnwys tyrau profi optegol
10m a 3m ailgyfluniadwy a meinciau profi optegol pwrpasol.
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Gloywi Optegol Trachywir

Gellir cynhyrchu ystod o arwynebau gan gynnwys rhai amgrwm, ceugrwm, fflat,
sfferigol, asfferig neu ffurfrydd.

Metroleg Arwyneb

Mae metroleg yn rhan annatod o unrhyw broses gynhyrchu: er mwyn cwrdd â gofynion
y cwsmer, mae’n rhaid i’r rhannau a’r cydosodiadau gael eu mesur trwy gydol y prosesu.
Mae gan Arloesiadau Glyndŵr sgiliau ac offer arbenigol ar gyfer metroleg cydrannau
trachywir, gan gynnwys cydrannau optegol.
Mae gan y ganolfan ystod o offer metroleg arwyneb sylfaen-cyswllt, gan gynnwys
traciwr laser FARO Ion (cywirdeb gwell na 40µm), Pioneer CMM (cywirdeb mesur 5µm) a
phroffilofesurydd Talysurf Estynedig Taylor Hobson (cywirdeb <1µm).
Yn ogystal, mae gan Arloesiadau Glyndŵr offer metroleg arbenigol a ddyluniwyd i fesur
opteg yn fanwl. Mae hyn yn cynnwys nifer o ymyriaduron optegol o’r radd flaenaf (tri
ymyriadur Phasecam 4D ac un Fisba), ac ymyriadur golau gwyn Nikon ar gyfer mesur
ansawdd arwyneb (cywrideb 0.5nm) a microsgop grym atomig NT-MDT (cywirdeb
0.5nm) a NOM (Peiriant Mesur Optegol Nano-metrig) a phroffilofesurydd 2D gyda
chywirdeb o 350nm.
Mae’r natur o weithio i oddefiannau trachywir yn golygu fod yn rhaid i bob arwyneb
gael ei asesu fel rhan o’r broses fesur.

Mae hyn yn cynnwys offer cefnogi opto-mecanyddol a grëwyd i gyd-fynd ag opteg
eang sy’n cael ei gwneud, gan sicrhau fod y fetroleg yn cyd-fynd â’r mecanwaith cefnogi
optegol terfynol. Mae gan ein peirianwyr dylunio brofiad o greu offer a fydd yn sicrhau
fod cynhyrchu a phrofi cyfansoddion manwl yn cwrdd â’r manylebau.
Yn ogystal, gallwn ddatblygu profion teiliwredig ar gyfer cymwysiadau metroleg
trydydd parti.
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Metroleg Arwyneb

Mae gan Arloesiadau Glyndŵr y sgiliau metroleg arbenigol i ddylunio dulliau profi
cyswllt ac optegol.

Gweithgynhyrchu Ysgafn
Defnyddir y broses o weithgynhyrchu ysgafn i leihau màs opteg fawr a chan hynny leihau maint y
mecanwaith cynorthwyol gofynnol, yn ogystal a chaniatáu i’r mecanwaith cynorthwyol fod yn fwy
deinamig.
Mae gwneud hyn yn galw am sgìl a dealltwriaeth o opteg a gosodiad er mwyn dileu’r posibilrwydd
o lurgunio yn y system derfynol.
Gan ddefnyddio Dadansoddiad o Elfennau Meidraidd, gall ein peirianwyr ddiffinio faint o ddeunydd
y gellir ei dynnu tra’n cynnal uniondeb yr arwyneb optegol. Gwneir hyn gan gydymdeimlo â’r
cynorthwyon optegol a threfniant y gosodiad. Mae gostyngiadau màs o hyd at 70% yn bosibl yn
y modd yma.
Mae gan Arloesiadau Glyndŵr allu melino CNC i gynhyrchu’r gweithgynhyrchu ysgafn ar rannau
llai.
Mae’r tîm wedi cwblhau cynllun opteg a weithgynhyrchwyd yn ysgafn ar gyfer cymwysiadau
hedegog a gofodol.
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Surface Metrology

Lightweigting

Astudiaethau Achos
Mae tîm Arloesiadau Glyndŵr wedi ymgymryd â nifer o brosiectau, gweler rhai ohonynt isod.
System Profi Opteg Lloeren
I ddylunio ac adeiladu system profi swyddogaeth trosglwyddo modiwlaidd ar
gyfer y system Ddelweddu ar loeren delweddu’r ddaear.
Mae’r system Ddelweddu ar gyfer y lloeren yn cynnwys trefniant o lensys, drych,
camera a chyfansoddion delweddu optegol. Mae’r cydosodiad cyfan yn pwyso
dros 400cg.
Byddai’r system brofi yn cael ei defnyddio i berfformio prawf dilysu ar y system
ddelweddu gysosodedig i wirio aliniad yr opteg i gyd a phrofi fod y system yn
gweithio i’r fanyleb cyn cael ei chydosod yn y brif loeren.
X
Tra bod mudiant llwyr yr uned yn ddim ond pedair gradd, roedd yn rhaid i
bob symudiad gael is-funud o gywirdeb arc heb unrhyw hysteresis.
Cyflawnwyd hyn gyda’r defnydd o blygiannau ac ysgogwyr serfo-sylfaen.

Y

X

Cylchrannau Prototeip ar gyfer ESO E-ELT
Llwyddodd Arloesiadau Glyndŵr i gynhyrchu 4 cylchran drych 1.4m prototeip ar gyfer
y Telesgop Eithriadol o Fawr 39m yr ydym yn ei adeiladu. Nod y prosiect yma oedd
datblygu prosesau cynhyrchu a dulliau profi sydd eu hangen i gynhyrchu 931 cylchran
drych sy’n ofynnol ar gyfer yr E-ELT. Gloywyd pob cylchran drych chweonglog i gywirdeb
arwyneb o <10nm rms.

Tŵr Profi Ymyriadurol
Er mwyn cynhyrchu’r cylchrannau drychau prototeip 1.4m ar gyfer yr E-ELT, datblygodd
Arloesiadau Glyndŵr dŵr profi wedi’i integreiddio yn y system loywi er mwyn galluogi profi’r
cylchrannau drychau in-situ. Yn ogystal ag ymyriadur o’r radd flaenaf, mae’r tŵr profi optegol 10m
yn ymgorffori is-systemau a chyfansoddion optegol ac optomecanyddol teiliwredig a ddyluniwyd
gan ein timau dylunio optegol a pheirianneg fecanyddol. Mae’r system brofi yn un ailgyfluniadwy
y gellir ei haddasu ar gyfer profi opteg eraill gyda nodweddion optegol gwahanol. Rheolir y
mwyfrif o gyfansoddion symudol y system brofi gan gyfrifiadur ac mae’r amgylchedd tŵr profi i
gyd wedi’i sefydlu yn thermol i ±0.2⁰C gan alluogi mesuriadau dros gyfnodau hir o amser gyda
thrachywirdeb ac ailadroddwyedd.
Dyluniwyd strwythur y tŵr i gyd ar y safle a’i adeiladu i lefel uchel o gywirdeb a’i osod ar sylfaen
atgyfnerthedig a digryniad ynysedig er mwyn sicrhau sefydlogrwydd profi.

Opteg Tra Ysgafn ar gyfer Cymwysiadau Hedegog
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Astudiaethau Achos

Wedi’i ariannu gan CDE, datblygodd y tîm system opteg ar gyfer cenhedlaeth
newydd o HAPS UAVs. Dyluniwyd y system i fod yn dra ysgafn, ond hefyd yn ddigon
cadarn i allu cynhyrchu delweddau eglurder uchel o gryn uchder. Aeth y tîm ati i
ddylunio a chynhyrchu hyn gydag opteg ysgafn a strwythur ffibr carbon. Ar hyn o
bryd, mae’r system i gyd, ac eithrio’r synhwyrydd, yn pwyso llai nag 1cg. Cyflenwyd y
prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb i DSTL. Mae arbediadau pwysau pellach yn yr
arfaeth ar gyfer datblygiadau’r cyfnod nesaf.

