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Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0:

Uwchsgilio ar gyfer y dyfodol Myfyriwr MSc MADE Cymru Peter
Key sy’n rhannu ei brofiad dysgu

Tan i'r safle gau'n ddiweddar, roedd Peter Key yn Uwch Beiriannydd Rheolaethau gyda Chwmni Moduron Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Roedd ei brif
feysydd cyfrifoldebau yn cynnwys cymorth cynnal a chadw ar draws y cyfleuster, arbenigwr pwnc ar gyfer systemau rheoli, arweinydd gwella parhaus
gyda Chwe Sigma Kaizen, swyddog diogelwch laser ar gyfer y gwaith, pwynt
cyswllt seiberfwlio a gweinyddwr rheoli meddalwedd. Mae Cwmni Moduron
Ford yn wneuthurwr ceir byd-eang gyda'r pencadlys yn Dearborn, Michigan,
UDA. Nes iddo gau, roedd wedi'i leoli yn Safle Peiriannau Pen-y-bont ar Ogwr
lle cynhyrchwyd amrywiaeth o beiriannau hylosgi mewnol yn amrywio o
beiriannau 3 silindr mewnol 1.5L i beiriannau 5L V8 ar gyfer Jaguar a Land
Rover. Oherwydd y cau, roedd Peter yn chwilio am gyfleoedd i uwchsgilio a
gwella ei CV, sydd eisoes yn drawiadol. Buom yn siarad â Peter i gael gwybod
sut mae'r cwrs yn mynd.

Peter Key,
Uwchsgilio Cyfredol ar
gyfer Myfyriwr Diwydiant 4.0
"Clywais am MSc MADE Cymru mewn Gweithgynhyrchu Uwch
Diwydiant 4.0 gan nifer o'm cydweithwyr a oedd yn rhan o garfan y
flwyddyn flaenorol. Gan weithio ar safle Diwydiant 3.0 da, roedd yr MSc
yn gynnig deniadol iawn. Mae’r dysgu rhithwir dros Teams wedi bod yn
werth chweil, mae'n cyd-fynd â gyrfa broffesiynol yn berffaith. Gosododd y darlithwyr dasgau rhyngweithiol amrywiol i ennyn diddordeb
myfyrwyr yn dda iawn.
Mae'r cwrs wedi bod yn werth chweil mewn sawl ffordd, yn enwedig o
ryngweithio â gweithwyr proffesiynol y tu allan i'm maes peirianneg
craidd a deall gwahanol safbwyntiau'r myfyrwyr eraill. Y tu allan i ddarlithoedd rydym wedi rhannu’n grwpiau llai i drafod pynciau darlithoedd
a goblygiadau ehangach cymhwyso Diwydiant 4.0.
Mae'n debyg bod pandemig Covid-19 wedi bod o fudd i mi wrth astudio
gan ei bod wedi bod yn dda cael canolbwyntio ar y cwrs a rhyngweithio
gyda'm darlithwyr a myfyrwyr eraill bob wythnos. Mae wedi golygu fy
mod wedi cael mwy o amser i ymrwymo i ddarllen o amgylch y cwrs,
mae digon o ddeunydd da i ehangu eich gwybodaeth os oes gennych
gymhelliant i wneud hynny.
Mae'r MSc wedi agor fy mhersbectif, ar ôl gweithio i Ford ers blynyddoedd lawer, rydych yn tueddu i fod â golwg eithaf cul ar weithgynhyrchu. Drwy'r darlithoedd a'r sgyrsiau gyda myfyrwyr eraill, rwy'n teimlo
bod fy rhagolygon wedi ehangu'n sylweddol. Yn sicr yn awr, yn fwy nag
erioed, yr wyf yn ymwybodol o oblygiadau moesegol a chymdeithasol
Diwydiant 4.0 a'r effaith ar fywydau a gyrfaoedd llawer o bobl.

Celloedd robot ar gyfer
ardal gosod pen injan
y ddraig – y ddau’n
beiriannau profi gollyngiadau, gan ddef nyddio egwyddorion dylunio TPM fel Cynnal a
Chadw Ymreolaethol,
Cynnal a Chadw Ataliol
a Rheoli Offer yn
Gynnar gyda thechnoleg gyf redol mewn
sefyllfa ddelf rydol i
gael ei gwella gyda
thechnolegau
Diwydiant 4.0.

Mae'r cwrs wedi'i drefnu'n dda gyda llawer o ddeunydd perthnasol iawn,
sy’n cael eu cyflwyno’n broffesiynol gan ddarlithwyr gwybodus. Rydym wedi
cael nifer o siaradwyr gwadd sy'n cysylltu'r ddamcaniaeth yn dda â’i ddefnydd yn y byd go iawn. Fyddwn i ddim yn oedi o gwbl cyn argymell y cwrs i
gyd-weithwyr proffesiynol.
Rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect ymchwil fel rhan o'r cwrs. Gan fod
gen i gef ndir cadarn ym maes cymorth cynnal a chadw, mae fy mhrosiect
yn canolbwyntio ar Gynnal a Chadw Cyflawn wrth Gynhyrchu (TPM) a sut
mae Diwydiant 4.0 yn gwella wyth conglfaen TPM. Ar ôl gwneud astudiaeth fanwl o gonglfeini TPM a thechnolegau Diwydiant 4.0, rwy'n gosod
llwybr pontio posibl i uwchraddio'r cyfleusterau gweithgynhyrchu presennol i ddiwydiant 4.0. Rwyf hefyd yn ystyried gweithredu Dysgu Peirianyddol (ML) i ragweld methiannau cydrannol mewn Cynnal a Chadw Ataliol
(PM) gan ddef nyddio algorithmau atchwel amrywiol sydd wedi'u rhaglennu yn JAVA".

Jaymie Phillips,
MADE Cymru –
Darlithydd (I4.0)

"Daeth Peter i'r cwrs gyda llawer iawn o brofiad a sgiliau gweithgynhyrchu. Mae ei brosiect ymchwil wedi creu argraff fawr arnom ac rydym yn
llawn cynnwrf am yr effaith y gallai ei chael ar sefydliad. Mae gwylio'r myfyrwyr yn rhyngweithio ac yn cydweithio wedi bod yn arbennig o ysbrydoledig i dîm MADE Cymru – mae cymysgedd o ran maint a sector y
diwydiant – mae'r gyfran wybodaeth o fudd ychwanegol i'r cwrs."

Darganfyddwch ragor…
Ym myd gweithgynhyrchu sy'n esblygu'n gyson, mae’r cyrsiau Uwchsgilio
ar gyfer Diwydiant 4.0 yn gyfle i archwilio technolegau newydd Diwydiant
4.0 a all helpu’r daith gwelliant parhaus, gyda'r potensial i gynyddu
effeithlonrwydd, cynyddu cynhyrchiant i'r eithaf a diogelu’r diwydiant
gweithgynhyrchu yn y dyfodol. Mae pob cwrs ar-lein, yn hyblyg ac mae
dewis o opsiynau byrrach a hirach. Ar hyn o bryd, mae'r cyrsiau'n cael eu
hariannu'n llawn ar gyfer busnesau cymwys.
Opsiynau cwrs Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0:
Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 (cwrs byr, Lefel 5)
Gweithgynhyrchu Clyfar gyda Diwydiant 4.0 (cwrs byr, Lefel 7)
MSC Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0 (Lefel 7)
Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi'i hariannu'n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth
Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Cysylltwch drwy ffonio , 01792 481199, e-bostio MADE@uwtsd.ac.uk neu
ewch www.madecymru.co.uk
.

