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Yn aml, cyfeirir at y drydedd genhedlaeth o 
gelloedd solar perovsgit fel y peth newydd 
pwysicaf ym maes technoleg solar. Maen nhw’n 
hyblyg ac yn ysgafn, ac mae modd eu hargraffu 
ar wydr neu ar fetel. Maen nhw, felly, yn addas 
i’w defnyddio ar gyfer celloedd ffotofoltäig 
wedi’u hintegreiddio mewn adeiladau (“BIPV”). 

Maen nhw hefyd yn gweithio’n dda mewn amodau 
golau isel, fel sydd gennym yn y Deyrnas Unedig. Un 
o brif fanteision y dechnoleg hon fydd cynhyrchu ynni 
rhatach; yn anelu at ostyngiad o 50% oddi ar gostau 
solar presennol. 

Fodd bynnag, er mwyn i’r celloedd perofsgit fod yn hyfyw 
yn fasnachol rhaid sicrhau eu bod yn gyflym ac yn rhad eu 
gweithgynhyrchu ar raddfa fwy. Un o’r meini tramgwydd 
mwyaf o ran gweithgynhyrchu yw anelio (gwresogi ac 
oeri) yr haen perofsgit gweithredol, sy’n cymryd hyd at 
90 munud mewn ffwrn ar 100°C.

Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf mae’r Ganolfan 
Arloesi a Gwybodaeth, SPECIFIC, wedi arloesi yn 
y defnydd o wres lled-isgoch ar gyfer amrywiaeth o 
brosesau sychu a chaledu ym maes gweithgynhyrchu 
celloedd solar. Mae hyn wedi lleihau cam anelio’r 
perofsgit o 90 munud i lai na 3 eiliad, heb fawr o effaith 
ar berfformiad.
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