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Gair am y ddogfen hon
Dyma seithfed cyhoeddiad blynyddol Ofcom am y cynnydd sy’n digwydd gyda radio digidol
yn y DU. Bwriad cyhoeddi'r adroddiad yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am argaeledd radio
digidol, y nifer sy’n manteisio arno, patrymau gwrando ac agweddau at radio digidol yn unol
â chais y Llywodraeth yn wreiddiol yn 2010 fel rhan o’i Chynllun Gweithredu ar Radio
Digidol.
Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data o ymchwil defnyddwyr Ofcom ei hun ac ymchwil
RAJAR yn bennaf; mae’n arf cyfeirio ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr.
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Adran 1

1 Crynodeb gweithredol
1.1

Y sail dros gyhoeddi’r adroddiad

Ym mis Gorffennaf 2010, lansiodd Llywodraeth y DU ei Chynllun Gweithredu ar Radio
Digidol. Fel rhan o hwn, gofynnodd i Ofcom lunio adolygiad blynyddol o’r farchnad radio
digidol. Lansiwyd y Cynllun Gweithredu i sicrhau y bydd y broses o newid i ddigidol ym maes
radio, os a phryd y bydd hynny’n digwydd, yn cael ei chyflwyno ar adeg pan fydd y farchnad
yn barod, ac mewn ffordd a fydd yn diogelu anghenion gwrandawyr.
Dywedodd y Llywodraeth y byddai’n ystyried penderfyniad ynghylch a ddylid gosod dyddiad
ar gyfer y newid i radio digidol pan gyflawnwyd y meini prawf canlynol:


pan fydd 50% o’r holl wrando a wneir ar y radio yn digwydd drwy lwyfannau digidol; a



pan mae’r ddarpariaeth DAB1 genedlaethol yn cymharu ag FM, a DAB lleol yn
cyrraedd 90% o’r boblogaeth a phob priffordd.

Cwblhawyd y Cynllun Gweithredu ym mis Tachwedd 2013 ac, ar 16 Rhagfyr 2013,
cyhoeddodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon nad oedd yr amser yn
briodol i ymrwymo i’r newid i radio digidol er bod twf cyson wedi bod yn y nifer sy'n
gwrando’n ddigidol. Cyhoeddwyd y fersiwn olaf o’r Cynllun Gweithredu ar Radio Digidol ym
mis Ionawr 2014.
Er bod y Cynllun Gweithredu wedi bod i ben, mae Ofcom yn parhau i fonitro’r ddarpariaeth
radio digidol, y defnydd o radio digidol ac agweddau. Dyma seithfed Adroddiad Radio Digidol
Ofcom. Mae’n diweddaru’r pwyntiau data yn yr adroddiadau blaenorol a luniwyd fel rhan o'r
Cynllun Gweithredu. Mae Adran 2 yn edrych ar argaeledd radio digidol a chwmpas y
ddarpariaeth (coverage), mae Adrannau 3 a 4 yn amlinellu’r nifer sy’n defnyddio radio digidol
a’r patrymau gwrando, ac mae Adran 5 yn defnyddio ymchwil Ofcom ymysg cwsmeriaid i
sôn am agweddau pobl at radio digidol a'u hymwybyddiaeth ohono.
Yn yr adroddiad hwn defnyddir ‘radio digidol’ yn ei ystyr ehangaf i gynnwys pob llwyfan a
thechnoleg sy’n galluogi gwrandawyr i ddefnyddio gwasanaethau radio digidol. Mae hyn yn
cynnwys DAB, gwasanaethau radio drwy gyfrwng y rhyngrwyd a'r gwasanaethau radio sydd
ar gael yn bennaf drwy lwyfannau teledu (e.e. Freeview, Sky a Virgin).

1.2

Methodoleg yr Arolwg

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio data amrywiol o'r ffynonellau ymchwil canlynol:


Data trwyddedu Ofcom;



gwerthiant offer ac ystadegau prisio (gan asiantaeth allanol, GfK);

1
Ystyr y llythrennau DAB ydy digital audio broadcasting (Darlledu Sain Digidol) sef y dechnoleg
darlledu radio digidol sydd wedi’i mabwysiadu yn y DU.
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Data ymchwil Traciwr Technoleg Ofcom2;



data am nifer y setiau radio DAB mewn ceir sydd wedi’u cofrestru o’r newydd, gan y
Gymdeithas ar gyfer Gwneuthurwyr a Masnachwyr Cerbydau Modur (SMMT); a



dadansoddiad RAJAR o'r gwrando sy’n digwydd ar y radio.

Fel gydag unrhyw ddata o arolygon, mae cyfwng gwall o hyd at +/- 2 pwynt canran yn
berthnasol i ddata Traciwr Technoleg Ofcom. Sylwer bod yr adroddiad hwn yn cymryd lle’r
un blaenorol a gyhoeddwyd.
Yn 2016, sefydlodd RAJAR – corff y diwydiant sy’n mesur patrymau gwrando ar y radio –
fethodoleg newydd a oedd i bob pwrpas yn ailddyrannu’r ‘gwrando heb ei bennu’ a oedd yn
y categori ‘analog/digidol heb ei ddatgan’ a ‘digidol heb ei ddatgan’ yn flaenorol. Mae’r newid
hwn yn y fethodoleg yn golygu nad oes modd cymharu data newydd â data hanesyddol yn
iawn.
Aildrefnwyd y cwestiynau yn adran radio Traciwr Technoleg Ofcom eleni. Mae'n debyg fod
hyn wedi cael rhywfaint o effaith ar ddata tueddiadau, felly nid yw cymariaethau o un
flwyddyn i'r llall wedi cael eu dangos bob amser.

1.3

Prif bwyntiau

Argaeledd
Mae gwasanaethau radio digidol ar gael drwy nifer o lwyfannau: DAB, teledu a’r
rhyngrwyd, ond mae cwmpas y ddarpariaeth yn amrywio. Amcangyfrifir bod
gwasanaethau DAB lleol yn cyrraedd oddeutu 90% o gartrefi ac oddeutu 76% o’r priffyrdd.
Mae gwasanaethau DAB cenedlaethol y BBC ar gael bellach i 97.3% o gartrefi’r DU ac i
87.3% o briffyrdd. Mae gwasanaethau DAB masnachol cenedlaethol ar gael i 91.5% o
gartrefi’r DU drwy rwydwaith Digital One ac i 76.5% o gartrefi'r DU drwy’r rhwydwaith Sound
Digital Limited newydd, a lansiwyd ym mis Mawrth eleni. Mae gwasanaethau teledu sydd
hefyd yn cynnwys gwasanaethau radio digidol ar gael i 99% o gartrefi.
Mae nifer y gwasanaethau digidol DAB lleol sydd ar gael yn amrywio ledled y DU. Mae
cyfanswm o 339 o orsafoedd radio yn darlledu ar DAB. O'r rhain, mae 32 yn wasanaethau
masnachol ledled y DU ac mae 11 yn orsafoedd gan y BBC sydd ar gael ledled y DU.

Y nifer sy’n defnyddio'r gwasanaethau hyn
Mae’r rhan fwyaf o gartrefi’n gallu cael gwasanaethau radio digidol. Mae gan 95% o
gartrefi setiau teledu sy’n rhoi'r gallu iddynt wrando ar radio digidol, o’i gymharu ag 86%
drwy eu cysylltiad â’r rhyngrwyd, ac mae gan dros eu hanner (57%) set radio DAB yn y
cartref.
Mae nifer y setiau radio digidol a werthwyd yn y flwyddyn hyd at Ch3 2016 wedi aros
fwy neu lai yr un fath â llynedd. O’r holl setiau radio a werthwyd, roedd 1.6 miliwn (34.8%)
ohonynt yn gallu derbyn signalau DAB.

2

Mae Traciwr Technoleg Ofcom yn cael ei ddefnyddio ar draws camau ymchwil amrywiol, y cyfeirir
atynt yn yr adroddiad hwn fel Ch 2 ar gyfer 2012-2014 (a gynhaliwyd rhwng Mai a Gorffennaf), a H2
ar gyfer 2015 a 2016 (a gynhaliwyd rhwng Gorffennaf a Medi).
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Yn Swindon a Gorllewin Swydd Wiltshire yr oedd y ganran uchaf o berchnogion radio
DAB (70%). Roedd y ganran isaf yng Ngheredigion yng Nghymru ac yng Ngogledd
Iwerddon (39%).
Mae 85% o geir sydd wedi cael eu cofrestru o’r newydd bellach yn cynnwys set DAB
fel nodwedd safonol. Mae hyn yn 12 pwynt canran o gynnydd o un flwyddyn i’r llall.

Gwrando ar radio digidol
Roedd gwrando drwy radio digidiol yn cynrychioli 45.5% o gyfanswm yr oriau
gwrando yn Ch3 2016. Mae hyn yn 3.6 pwynt canran o gynnydd o un flwyddyn i'r llall yng
nghyfran radio digidol o gyfanswm yr oriau gwrando.
Roedd cyfran yr oriau gwrando drwy lwyfannau digidol wedi mynd dros 50% mewn
chwe ardal leol. Yn Sussex y cafwyd y ganran uchaf o wrandawyr radio drwy lwyfan digidol
sef 53.4%, wedyn Swydd Berkshire a gogledd Swydd Hampshire (53.2%), Swindon a
gorllewin Swydd Wiltshire (51.4%), Llundain (51.3%), Swydd Gaerloyw (50.2%) a Swydd
Hertford, Swydd Bedford a Swydd Buckingham (50.1%).
DAB yw'r llwyfan mwyaf poblogaidd ar gyfer gwrando’n ddigidol. Yn Ch3 2016 roedd
70.3% yn gwrando drwy DAB, gyda 11.9% drwy'r teledu a 17.8% drwy'r rhyngrwyd.
Gorsafoedd y BBC oedd yn gyfrifol am dros hanner y gwrando drwy lwyfan digidol
(52.8%); cyd-ddarllediadau o wasanaethau radio analog y BBC oedd y mwyafrif o hyn.
Cafodd saith gorsaf digidol-yn-unig gyrhaeddiad wythnosol o dros filiwn o wrandawyr
ar gyfartaledd yn y 12 mis i Ch3 2016. BBC 6 Music oedd y gwasanaeth digidol-yn-unig
mwyaf poblogaidd, gyda 2.2 miliwn o wrandawyr ar gyfartaledd bob wythnos. Absolute 80s
oedd yr orsaf fasnachol digidol-yn-unig fwyaf poblogaidd, gyda chyrhaeddiad wythnosol o
1.6 miliwn o wrandawyr ar gyfartaledd.
Y gwrandawyr yn y grŵp economaidd-gymdeithasol AB oedd yn fwyaf tebygol o
wrando drwy radio digidol. Roedd bron i saith o bob deg (69.9%) yn y grŵp hwn yn
gwrando ar radio digidol bob wythnos. Yn ôl grŵp oedran, roedd nifer y rhai a oedd yn
gwrando ar radio digidol bob wythnos uchaf yn y grŵp 34-44 oed (66.3%).

Ymwybyddiaeth ac agweddau defnyddwyr
Roedd wyth deg a thri y cant o oedolion y DU yn honni yn H2 2016 eu bod wedi
clywed am radio digidol.
Y nodweddion mwyaf poblogaidd a oedd yn cael eu priodoli i radio digidol oedd ‘sain
glir o safon uchel’ a ‘mwy o ddewis o orsafoedd’. Dywedodd ychydig o dan dri chwarter y
rhai a oedd yn berchen ar radio DAB (73%) eu bod yn cysylltu ‘sain glir o safon uchel’ â
radio digidol, a dywedodd 70% eu bod yn ei gysylltu â ‘mwy o ddewis o orsafoedd’.
Dywedodd tri ar ddeg y cant o’r rhai sy’n gwrando ar y radio ond heb set DAB gartref
eu bod yn debygol o brynu set o'r fath yn y flwyddyn nesaf. Dywedodd tri o bob deg
(30%) nad oeddynt yn gwybod a fyddent yn prynu set DAB yn y flwyddyn nesaf, a dywedodd
bron i chwech o bob deg (58%) nad oedd yn debygol y byddent yn prynu un yn y flwyddyn
nesaf.
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Adran 2

2 Argaeledd gwasanaethau radio digidol
Cwblhawyd y Cynllun Gweithredu ar Radio Digidol ym mis Tachwedd 2013 a chyhoeddodd
yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon nad oedd yr amser yn briodol i
ymrwymo i’r newid i radio digidol er y bu twf cyson yn y nifer sy'n gwrando’n ddigidol.
Dywedodd y Llywodraeth y byddai’n ystyried penderfyniad ynghylch a ddylid gosod dyddiad
ar gyfer y newid i radio digidol pan gyflawnwyd y meini prawf canlynol:


pan fydd 50% o’r holl wrando a wneir ar y radio yn digwydd drwy lwyfannau digidol; a



pan fydd y ddarpariaeth DAB genedlaethol yn cymharu ag FM, a DAB lleol yn
cyrraedd 90% o’r boblogaeth a phob priffordd.

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar argaeledd gwasanaethau digidol.

2.1

Y llwyfannau digidol y gellir derbyn gwasanaethau radio
arnynt

Gellir cael gafael ar wasanaethau radio ar nifer o lwyfannau digidol, ac ar ddyfeisiau fel radio
digidol DAB, teledu a dyfeisiau sy’n cysylltu â’r rhyngrwyd. Mae’r rhain yn cynnwys setiau
radio penodol sy’n cynnwys cysylltiad Wi-Fi, gliniaduron a chyfrifiaduron desg, a dyfeisiau
symudol fel cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar.
Felly, mae gan ddefnyddwyr ddigon o ddewis ar gyfer derbyn radio digidol, pob un â
nodweddion ac ystyriaethau gwahanol. Mantais DAB yw bod y gwasanaeth ar gael yn rhad
ac am ddim ac yn gludadwy, fel radio analog, ond rhaid cael derbynnydd penodol. Pan
gafwyd y newid i deledu digidol, mabwysiadwyd setiau teledu digidol yn eang ac felly, does
dim angen buddsoddi rhagor mewn offer i dderbyn gwasanaethau radio, er nad yw’r llwyfan
hwn yn gludadwy ac nid yw ychwaith yn cynnig yr un amrywiaeth o wasanaethau. Gwrando
drwy ddyfais sydd â chysylltiad â'r rhyngrwyd sy’n cynnig yr amrywiaeth gorau o
wasanaethau sain, gan gynnwys allbwn rhyngwladol, a chynnwys archif ac ar-alwad. Ond,
wrth ddefnyddio cyfrifiadur, radio â chysylltiad Wi-Fi, neu ffôn clyfar neu gyfrifiadur llechen,
bydd yn rhaid talu fel arfer am gysylltiad band eang neu 3G/4G, a gall y cyfyngiadau ar
ddata gyda rhai contractau atal pobl rhag defnyddio'r radio ar y dyfeisiau hyn.

2.2

Cwmpas llwyfannau digidol (coverage of digital platforms)

Mynediad i'r rhyngrwyd
Mae mynediad i ryngrwyd band eang ar gael drwy ADSL i holl gartrefi’r DU, tra mae
gwasanaethau 3G ar gael i 99.6% o gartrefi'r DU a gwasanaethau 4G i 97.8%.3

3
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Gwasanaethau teledu
Mae teledu digidol lloeren ar gael i 98% o gartrefi'r DU4, cebl digidol i 44%5 o gartrefi a
theledu daearol digidol i 99% o gartrefi6, yn ôl y rhagamcanion diweddaraf.

Cyrhaeddiad DAB
Dangosir cwmpas DAB yn fras yn Ffigur 1. Ar gyfer gwasanaethau DAB lleol, mae cwmpas
DAB ar gyfer cartrefi wedi cynyddu oddeutu 90% ac mae’r cwmpas ar briffyrdd wedi cynyddu
i ryw 76%. Mae amlblecs cenedlaethol y BBC ar gael bellach i 97.3% o gartrefi ac yn
cyrraedd 87.3% o briffyrdd. Mae gwasanaethau DAB masnachol cenedlaethol ar gael i
91.5% o gartrefi’r DU drwy rwydwaith Digital One ac i 76.5% o gartrefi'r DU drwy rwydwaith
Sound Digital Limited.
Ffigur 1: Cyrhaeddiad DAB yn fras

Ffynhonnell: Ofcom, Arqiva, BBC, Tachwedd 2016
Nodyn: Mae ‘cenedlaethol’ yn golygu ledled y DU. Mae’r cwmpas ar ffyrdd yn cyfeirio at draffyrdd a ffyrdd A.
Mae’r rhwydwaith yn cael ei ymestyn ar hyn o bryd ac mae’r ffigurau’n cynrychioli’r hyn y disgwyliwn i’r cwmpas
fod pan fydd y cam presennol wedi’i gwblhau.

Er mwyn cymharu, mae’r ffigurau ar gyfer cwmpas FM i’w cael yn Ffigur 2. Ond nid oes
modd cymharu’r rhain yn uniongyrchol â ffigurau cwmpas DAB, yn bennaf oherwydd er y
gellir parhau i dderbyn derbyniad FM (ond heb i’r ansawdd fod gystal) â chryfder signal isel,
mae derbyniad DAB naill ai’n dda neu’n gwbl absennol. Nid yw'r ffigurau hyn wedi newid ers
y llynedd.
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5
Mae Virgin Media yn ymestyn ei rwydwaith cebl ar hyn o bryd
http://www.virginmedia.com/corporate/about-us/our-key-projects.html
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Ffigur 2: Cwmpas FM ar hyn o bryd

Ffynhonnell: Ofcom, Tachwedd 2016
Nodyn: Mae ‘amrywiol’ yn golygu y gall y derbyniad amrywio a heb fod o ansawdd perffaith bob amser; bydd rhai
arteffactau ar y signal sain, neu efallai y bydd signal yn cael ei golli am gyfnodau byr yn achlysurol.

2.3

Y gwasanaethau sydd ar gael, yn ôl llwyfan

Darlledu ar y radio
Ar Hydref 2016, roedd 584 o wasanaethau radio analog ar gael yn y DU. Roedd 98 o’r rhain
yn darlledu ar AM a 518 yn darlledu ar FM. Roedd rhai gwasanaethau’n cael eu dyblygu ar
AM ac FM gan fod rhai gorsafoedd, fel gwasanaethau lleol y BBC a’u gwasanaethau yn y
gwledydd, yn cael eu cyd-ddarlledu ar y ddau fand.
Mae nifer y gorsafoedd analog yn parhau i godi bob blwyddyn wrth i Ofcom gyhoeddi
trwyddedau radio cymunedol newydd. Roedd 234 o orsafoedd radio cymunedol ar gael ym
mis Medi 2015; ym mis Hydref 2016 roedd y ffigur wedi tyfu i 244. Ar hyn o bryd, dim ond
nifer bach iawn o orsafoedd cymunedol sy’n darlledu ar DAB.
Ffigur 3: Nifer y gorsafoedd radio yn y DU sy’n darlledu ar analog, Hydref 2016

Ffynhonnell: Ofcom, Hydref 2016 Nodyn: amodau pob trwydded fydd yn pennu faint o raglenni y ceir eu rhannu
rhwng y gwasanaethau trwyddedig hyn. Yma, rydym wedi penderfynu bod gwasanaeth sy’n darparu o leiaf
bedair awr y diwrnod o raglenni ar wahân (hyd yn oed os oes gan yr un brand wasanaethau eraill) yn cyfateb i un
gwasanaeth.
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Ym mis Hydref 2016, roedd 339 o orsafoedd radio yn darlledu ar DAB. O’r rhain, roedd 32
gwasanaeth radio masnachol yn cael eu darlledu gan y ddau gwmni DAB cenedlaethol,
Digital One a Sound Digital Limited. Roedd un ar ddeg gwasanaeth arall yn orsafoedd gan y
BBC ar draws y DU. Mae'r BBC a'r sector masnachol yn cyd-ddarlledu rhai gwasanaethau ar
DAB ac analog. Roedd 136 o wasanaethau masnachol lleol ar gael, 95 ohonynt ar DAB yn
unig, ac roedd 19 yn darlledu i wahanol ranbarthau daearyddol gan ddarlledu ar analog
mewn ardal lai arall. Mae cyfanswm y gorsafoedd radio yn y DU sy’n darlledu ar DAB wedi
cynyddu hefyd o un flwyddyn i'r llall; o 283 ym mis Medi 2015 i 339 ym mis Hydref 2016.
Mae Ofcom ar hyn o bryd yn cynnal treial technegol o lwyfan newydd ar sail meddalwedd ar
gyfer DAB, i’w ddefnyddio gan wasanaethau radio masnachol a chymunedol bychan. Mae
deg treial, sy’n cludo oddeutu 80 o wasanaethau, yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Mae’r
rhain wedi cael eu trwyddedu tan ganol 2018, ac erbyn hynny disgwylir y bydd trefn
drwyddedu barhaol ar waith i alluogi llawer mwy i gael eu trwyddedu.
Ffigur 4: Nifer y gorsafoedd radio yn y DU sy’n darlledu ar DAB: Hydref 2016

Ffynhonnell: Ofcom, Hydref 2016

Mae nifer y gwasanaethau radio digidol DAB lleol sydd ar gael yn amrywio
ledled y DU
Mae Ffigur 5 yn dangos nifer y gwasanaethau radio digidol DAB sydd ar gael ledled y DU.
Mae'r nifer mwyaf ar gael yn Llundain Fwyaf, lle gall gwrandawyr dderbyn 74 o wasanaethau
masnachol. Gwelwyd cynnydd cyffredinol ers y llynedd ar draws sawl rhan o'r DU oherwydd
lansiad y rhwydwaith Sound Digital Limited, sy’n cludo 19 gwasanaeth, y mwyafrif ohonynt
yn newydd i wrandawyr mewn sawl rhan o'r DU.
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Ffigur 5: Nifer y gwasanaethau sydd ar gael ar DAB: Map y DU

Ffynhonnell: Ofcom, Tachwedd 2016
Nodyn: mae gan ardaloedd Tyne a Wear a Teeside un amlblecs yr un, ond mae pob un o’r amlblecsau hyn yn
cludo mwy o wasanaethau na’r rhan fwyaf o amlblecsau lleol eraill.

Teledu
Mae 57 gorsaf radio yn darlledu ar wasanaeth lloeren digidol (ar gael ar EPG Sky), 37 ar
gebl (a gludir gan Virgin Media) a dros 30 ar Freeview7. Mae mwyafrif y rhain yn gydddarllediadau o wasanaethau AM/FM/DAB.

Rhyngrwyd
Nid yw’n rhan o gylch gwaith Ofcom i drwyddedu gorsafoedd radio ar y rhyngrwyd, ac felly,
nid ydym yn cadw cofnod o nifer y gwasanaethau sydd ar gael. Ond, roedd y gronfa ddata o
orsafoedd sydd ar gael ar Tuneln (gwasanaeth ar-lein sy’n ffrydio cynnwys radio byw drwy
borwr neu ap), yn cynnwys dros 100,000 o orsafoedd sydd ar gael yn rhyngwladol ym mis
Tachwedd 2016. Mae Radioplayer, partneriaeth a sefydlwyd gyda'r BBC a radio masnachol
y DU, yn cludo dros 400 o orsafoedd ar hyn o bryd (gan gynnwys rhai gorsafoedd
cymunedol) drwy ei wefan a’i ap.
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Mae’r nifer hwn yn dibynnu ar y lleoliad.
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Adran 3

3 Y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau a
llwyfannau
3.1

Y nifer sy’n berchen ar ddyfeisiau sy’n gallu darparu
gwasanaeth radio digidol

Mae gan 57 y cant o oedolion y DU set DAB gartref
Mae Traciwr Technoleg Ofcom yn dangos bod mwyafrif cartrefi’r DU yn berchen ar radio
digidol (95%)8 sy’n eu galluogi i wrando’n ddigidol, tra mae 86% yn gallu cael gafael ar
unrhyw gynnwys radio wedi’i ffrydio drwy eu cysylltiad rhyngrwyd yn y cartref.
Mae data RAJAR yn dangos bod gan dros hanner (57.0%) oedolion y DU set radio DAB
gartref erbyn hyn, 3.3 pwynt canran o gynnydd ers 2015.
Mae'r Traciwr Technoleg hefyd yn dangos bod dros saith o bob deg ymatebydd (73%) yn
awr yn berchen ar ffôn clyfar, tra mae gan bron i chwech o bob deg gyfrifiadur llechen (58%),
sy’n golygu y gellir gwrando ar radio digidol yn bennaf drwy’r rhyngrwyd neu drwy apiau.
Ffigur 6: Y nifer sydd ag offer sy’n gallu derbyn radio digidol: 2016

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom H2 2016 (rhyngrwyd, teledu digidol, ffôn clyfar, llechen); RAJAR Ch3
2016 (radio DAB)
Sylfaen: Oedolion 16+ (H2 2016, 2893)
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Fel gydag unrhyw ddata o arolygon, mae cyfwng gwall o hyd at +/- 2 pwynt canran yn berthnasol i
ddata Traciwr Technoleg Ofcom.
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3.2

Gwerthiant setiau radio

Mae nifer y setiau radio digidol a werthwyd wedi aros yn gyson ar 1.6 miliwn
Mae gwerthiant setiau radio yn y 12 mis hyd at Ch3 2016 wedi aros yn eithaf tebyg i'r un
cyfnod y llynedd, gyda 1.6 miliwn o setiau radio digidol wedi cael eu gwerthu sy’n cyfateb i
34.8% o’r holl setiau radio a werthwyd.
Mae Ffigur 7 yn dangos bod nifer y setiau radio digidol ac analog a werthwyd wedi gostwng
o 7.2 miliwn yn y flwyddyn hyd at Ch3 2010 i 4.7 miliwn yn y flwyddyn hyd at Ch3 2016. Ond,
mae’n debyg fod y gostyngiad hwn yn gysylltiedig â’r nifer mwy sy’n defnyddio dyfeisiau amlddefnydd fel ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen, sy’n gallu derbyn radio fel un o sawl
swyddogaeth.
Ffigur 7: Nifer y setiau radio analog a digidol a werthwyd: y flwyddyn hyd at Ch3,
2010-2016

Ffynhonnell: Data gwerthiannau GfK, 2010-2016.
Nodyn: Mae’r ffigurau ar gyfer y DU yn unig. Mae data GfK Panelmarket yn cynrychioli dros 90% o'r farchnad
Mae'r categorïau dyfeisiau’n cynnwys: setiau radio cludadwy, chwaraewyr cyfryngau personol, systemau sain
ceir, systemau sain yn y cartref, setiau cloc radio, recordyddion radio, stereos clustffonau, derbynyddion a
chyseinwyr.
Mae'r data wedi’i ailddatgan ers y llynedd.

3.3

Setiau radio mewn ceir

Mae gan dros bedwar o bob deg oedolyn radio digidol yn eu cerbyd erbyn hyn
Ymysg y gyrwyr a’r teithwyr sy'n teithio ‘bob wythnos bron’ mewn cerbyd â radio, roedd 43%
wedi teithio mewn cerbyd â radio digidol. Mae hyn yn 13 pwynt canran o gynnydd ers y
llynedd. Gallai'r cynnydd hwn fod yn gysylltiedig â’r ganran gynyddol o geir newydd yn y DU
sy’n cynnwys setiau radio digidol (gweler ffigur 9).

Adroddiad ar Radio Digidol 2016

Ffigur 8: Canran y gyrwyr a theithwyr sy'n defnyddio cerbyd a radio digidol ynddo

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, data ar Ch2 2012-2014, H2 2015-2016
C. Ydy’r radio yn y cerbyd hwn yn radio digidol?/ Faint o’r setiau radio yn y cerbydau hynny sy’n setiau radio
digidol?
Sylfaen: Y rheini sy’n defnyddio o leiaf un cerbyd modur a radio ynddo bron bob wythnos: Ch2 2012 (1756), Ch2
2013 (1709), Ch2 2014 (1769), H2 2015 (2107), H2 2016 (2070)

Mae 85% o geir newydd yn y DU bellach wedi’u ffitio â set DAB fel nodwedd
safonol
Mae data oddi gan y Gymdeithas ar gyfer Gwneuthurwyr a Masnachwyr Cerbydau Modur
(SMMT) yn dangos bod canran y ceir sydd wedi’u cofrestru o'r newydd yn y DU sydd wedi’u
ffitio â setiau DAB wedi codi o 73.4% yn Ch3 2015 i 85.3% yn Ch3 2016. Dyma 11.9 pwynt
canran o gynnydd o un flwyddyn i'r llall, ac yn 59.3 pwynt canran o gynnydd ers Ch3 2012.
Yn Ch3 2016, roedd 6.4% o'r holl geir sy’n cael eu cofrestru o’r newydd yn cynnwys radio
DAB dim ond drwy dalu amdano’n ychwanegol.
Ffigur 9: Statws argaeledd radio digidol mewn ceir sy’n cael eu cofrestru o’r newydd

Ffynhonnell: CAP/SMMT
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3.4

Setiau radio yn y cartref

Mae pum deg wyth y cant o oedolion yn gwrando ar o leiaf un radio yn y
cartref ‘bron bob wythnos’
Mae Ffigur 10 yn dangos nifer y setiau radio mae defnyddwyr yn eu defnyddio gartref ‘bron
bob wythnos’. Dywedodd ychydig dros bedwar o bob deg (42%) o ymatebwyr nad ydynt yn
gwrando ar unrhyw setiau radio bron bob wythnos. Mae hyn yn 11 pwynt canran o gynnydd
ers Ch2 2012.
Dywedodd pum deg wyth y cant o ymatebwyr fod ganddynt un neu fwy o setiau radio gartref
y maent yn gwrando arnynt ‘bron bob wythnos’. Mae canran yr ymatebwyr ag un set radio yn
unig yn gymharol debyg i'r blynyddoedd blaenorol, ar 35% yn 2016. Mae canran y rheini â
dwy neu dair set radio hefyd wedi aros yn eithaf tebyg mewn blynyddoedd diweddar (20% yn
2016), yn dilyn pum pwynt canran o ostyngiad rhwng 2012 a 2013.
Ffigur 10: Nifer y setiau radio y gwrandewir arnynt gartref ‘bron bob wythnos’

Ffynhonnell: Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, data ar Ch2 2012-2014, H2 2015-2016
Sylfaen: Pob oedolyn (Ch2 2012, 2893), (Ch2 2013, 2879), (Ch2 2014, 2877), (H2 2015, 2863) (H2 2016, 2893)
C. Faint o setiau radio sydd gennych i gyd yn eich cartref y byddwch chi, neu rywun yn eich cartref, yn gwrando
arnynt bron bob wythnos?

Yn ôl Traciwr Technoleg Ofcom, roedd gan 63% o bobl ryw fath o set radio yn eu cartref.
Gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi ym mha ystafelloedd roedd ganddynt setiau radio. Mae Ffigur
11 yn dangos o’r rheini a oedd â rhyw fath o set radio yn y cartref, dywedodd dros eu hanner
(55%) fod y set radio yn eu gegin, a dywedodd bron i bedwar o bob deg fod ganddyn nhw un
yn eu hystafell fyw (39%) a dywedodd tua thraean (35%) fod ganddyn nhw un mewn ystafell
wely oedolyn.
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Ffigur 11: Lleoliad setiau radio yn y cartref

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H2 2016
Sylfaen: Perchnogion setiau radio yn eu cartref (H2 2016, 1824)
C. Ym mha rai o’r ystafelloedd hyn gartref mae gennych set radio?

Dywed dros hanner oedolion y DU eu bod yn berchen ar set DAB
Ar ddiwedd Ch3 2016, dywedodd RAJAR fod dros hanner oedolion y DU erbyn hyn (57.0%)
yn berchen ar set DAB. Mae nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn berchen ar set DAB yn
parhau i gynyddu bob blwyddyn.
Ffigur 12: Canran yr unigolion sy’n dweud eu bod yn berchen ar set DAB gartref

Ffynhonnell: RAJAR / Ipsos MORI / RSMB

Mae’r nifer sy’n defnyddio setiau DAB dros 50% ar draws llawer o’r DU
Roedd y nifer sy’n defnyddio setiau DAB mewn cartrefi dros 50% ar draws llawer o’r DU.
Roedd y nifer ar ei uchaf yn Swindon a gorllewin Swydd Wiltshire (70%), wedyn Stoke-on-
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Trent (69%) a Surrey (68%). Roedd y nifer ar ei isaf yng Ngheredigion a Gogledd Iwerddon
(39%)
Ffigur 13: Y nifer sy’n defnyddio setiau radio digidol DAB, yn ôl ardal amlblecs9

Ffynhonnell: RAJAR Ch3 2016.
Nodyn: mae’r map hwn yn seiliedig ar ddadansoddiad sy’n defnyddio holl ardal arolwg yr orsaf unigol sy’n
cynrychioli orau gwmpas pob amlblecs digidol.

9

Mae’r map hwn yn seiliedig ar wrando digidol mewn TSAs gorsafoedd analog lleol. Mae gogledd
orllewin yr Alban yn cael ei nodi gydag AMH gan nad oes gorsafoedd yno sy’n cymryd rhan yn
RAJAR.
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Adran 4

4 Gwrando ar y radio drwy lwyfannau
digidol
Fel y nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, un o feini prawf y Llywodraeth ar gyfer
ystyried newid posibl i ddigidol yw pan fydd 50% o’r holl wrando ar y radio yn cael ei wneud
drwy lwyfannau digidol.
Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar wrando ar radio digidol.

Cyfran y nifer sy’n gwrando ar radio digidol yn Ch3 2016 oedd 45.5%
Yn Ch3 2016, roedd cyfran y gwrando ar wasanaethau ar lwyfannau radio digidol (sy’n
cynnwys DAB, teledu a thrwy’r rhyngrwyd neu apiau) yn 45.5% o’r holl oriau gwrando ar y
radio. Mae hyn yn 3.6 pwynt canran o gynnydd ers Ch3 2015. Mae radio analog wedi gweld
4.1 pwynt canran o gynnydd ers Ch3 2015.10
Ffigur 14: Dosbarthiad yr oriau gwrando ar draws y llwyfannau analog a digidol, yn ôl
chwarter: Ch3 2015 – Ch3 2016

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+)
Nodyn: Mae ‘heb ei bennu’ yn berthnasol i’r gwrando pan na chafodd y llwyfan radio ei gadarnhau gan y
gwrandawr.

DAB yw'r llwyfan mwyaf poblogaidd ar gyfer gwrando’n ddigidol o hyd
Mae Ffigur 15 yn dangos cyfran yr oriau gwrando a dreuliwyd ar bob llwyfan digidol yn ôl
chwarter, ers Ch3 2015. DAB sy’n dal i ddangos y gyfran fwyaf o wrando ar radio digidol;
cafodd 71.0% o'r holl wrando ar wasanaeth digidol a 32.3% o’r holl wrando yn Ch3 2016 ei
wneud drwy DAB. Mae canran yr oriau gwrando drwy deledu yn aros yn gymharol debyg i
ganran y llynedd, sef 5.2% o’r holl wrando (11.4% o wrando’n ddigidol) yn Ch3 2016. Mae
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Yn 2016, sefydlodd RAJAR fethodoleg newydd a oedd i bob pwrpas yn ailddyrannu’r ‘gwrando heb
ei bennu’ a oedd yn cael ei gategoreiddio’n flaenorol yn ‘analog/digidol heb ei ddatgan’ a ‘digidol heb
ei ddatgan’. Mae’r newid hwn yn y fethodoleg yn golygu nad oes modd cymharu data newydd â data
hanesyddol yn iawn.
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canran y gwrando dros y rhyngrwyd hefyd yn dal yn debyg, sef 8.0% o'r holl wrando yn Ch3
2016 (17.6% o wrando’n ddigidol).
Ffigur 15: Dosbarthiad yr oriau gwrando ar draws y llwyfannau digidol, yn ôl chwarter:
Ch3 2014 – Ch3 2015

Ffynhonnell: Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+)
Nodyn: Mae ‘digidol heb ei bennu’ yn berthnasol i wrando ar orsafoedd digidol-yn-unig lle nad oedd y sawl a
oedd yn ymateb i'r arolwg wedi nodi’r llwyfan gwrando a ddefnyddiwyd.

Mae canran y nifer sy’n gwrando ar y radio drwy lwyfan digidol yn parhau i godi
Tra mae ffigurau 14 a 15 yn dangos dosbarthiad yr oriau gwrando ar draws llwyfannau
analog a digidol ar gyfer pob chwarter rhwng Ch3 2015 a Ch3 2016, mae gweddill y ffigurau
gwrando yn yr adran hon yn defnyddio data blynyddol yn edrych ar y 12 mis hyd at Ch3
ymhob blwyddyn.
Yn y 12 mis i ddiwedd Ch3 2016, roedd 44.2% o’r holl oriau gwrando ar y radio yn digwydd
ar wasanaethau a oedd yn cael eu darparu dros lwyfan digidol, 4.6 pwynt canran o gynnydd
ers Ch3 2015. Mae gwrando ar y radio ar lwyfannau analog wedi parhau i fod yn fwy
poblogaidd na gwrando drwy lwyfannau digidol, gan gael 55.8% o gyfanswm yr oriau
gwrando yn y 12 mis i Ch3 2016.
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Ffigur 16: Dosbarthiad yr oriau gwrando ar draws y llwyfannau analog a digidol: 12
mis hyd at Ch3, 2011-2016

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+)
Nodyn: Mae ‘heb ei bennu’ yn berthnasol i’r gwrando pan na chafodd y llwyfan radio ei gadarnhau gan y
gwrandawr

Roedd cyfran yr oriau gwrando drwy lwyfannau digidol wedi mynd dros 50%
mewn chwe ardal leol
Roedd dros hanner y gwrando ar y radio mewn chwe ardal amlblecs yn 2016 yn cael ei
wneud ar radio digidol. Yn Sussex y cafwyd y ganran uchaf o wrandawyr radio drwy lwyfan
digidol sef 53.4%, wedyn Swydd Berkshire a gogledd Swydd Hampshire (53.2%), Swindon
a gorllewin Swydd Wiltshire (51.4%), Llundain (51.3%), Swydd Gaerloyw (50.2%) a Swydd
Hertford, Swydd Bedford a Swydd Buckingham (50.1%). Yn sir Benfro a’r Gororau (lle nad
oes gwasanaethau DAB lleol) yr oedd y gyfran leiaf o bobl yn gwrando ar radio digidol,
26.4% a 29.0%
Roedd y gyfran a oedd yn gwrando ar y radio drwy set radio DAB uchaf yn Swindon a
gorllewin Swydd Wiltshire, sef 39.0%. Yn Teeside yr oedd gyfran uchaf o bobl yn gwrando ar
radio digidol drwy’r teledu (8.4%), ac yn Salisbury yr oedd y gyfran uchaf o bobl yn gwrando
ar-lein (13.7%).
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Ffigur 17: Cyfran y gwrando yn ôl llwyfan digidol ac ardal

Ffynhonnell: RAJAR Ch3 2016.
Nodyn: mae’r mapiau hyn yn seiliedig ar ddadansoddiad sy’n defnyddio holl ardal arolwg yr orsaf unigol sy’n
cynrychioli orau gwmpas pob amlblecs digidol.

Gwneir y rhan fwyaf o wrando’n ddigidol drwy set DAB
O'r 44.2% o oriau gwrando drwy lwyfan digidol yn y 12 mis i Ch3 2016, cyfrannodd DAB
31.1 pwynt canran i’r cyfanswm. Mae hyn yn golygu bod 70.3% o wrando’n ddigidol wedi’i
wneud drwy radio DAB. Profodd DAB hefyd y cynnydd mwyaf o un flwyddyn i'r llall yn yr
oriau gwrando o blith yr holl lwyfannau digidol, i fyny 4.8 pwynt canran ers yr un cyfnod yn
2015.
Cynyddodd y gyfran sy’n gwrando ar y radio drwy deledu (0.6 pwynt canran o gynnydd) ac
apiau ar-lein (1.3 pwynt canran o gynnydd) hefyd. Roedd y gyfran sy’n gwrando ar y radio
drwy'r teledu yn 5.3% o’r holl wrando sy’n cael ei wneud ar y radio, ac 11.9% o’r gwrando
sy’n cael ei wneud yn ddigidol. Roedd y gyfran sy’n gwrando ar y radio ar-lein a thrwy apiau
ychydig yn uwch, gan gyfrannu at 7.9% o gyfanswm yr oriau gwrando, ac 17.8% o wrando’n
ddigidol.
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Ffigur 18: Cyfran radio digidol o gyfanswm yr oriau gwrando ar y radio, yn ôl llwyfan

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016

Mae dros chwarter y bobl yn y DU erbyn hyn yn gwrando ar y radio ar ffôn
symudol neu gyfrifiadur llechen
Mae canran yr holl oedolion sy’n dweud eu bod yn gwrando ar radio ar ffôn symudol neu
lechen wedi aros yn gyson rhwng Ch3 2015 a Ch3 2016. Dywedodd saith ar hugain y cant o
oedolion yn y DU eu bod yn gwrando ar y radio drwy eu ffôn symudol neu lechen yn 2016,
chwe phwynt canran o gynnydd o 21% yn 2014.
Unigolion yn y categori oedran 15-24 sy’n dal yn fwyaf tebygol o wrando ar y radio ar eu ffôn
symudol neu lechen, gyda 37% yn dweud eu bod yn gwrando o leiaf unwaith y mis yn Ch3
2016. Ond, mae’r ffigur hwn wedi gostwng pedwar pwynt canran o 41% yn Ch3 a Ch4 2015.
Ymysg y rheini dros 25 oed, roedd 22% yn dweud eu bod yn gwrando ar y radio ar eu ffôn
symudol neu lechen.
Ffigur 19: Canran yr unigolion sy’n dweud eu bod yn gwrando ar y radio ar ffôn
symudol neu gyfrifiadur llechen o leiaf unwaith y mis

Ffynhonnell: RAJAR / Ipsos MORI / RSMB
Nodyn: O Ch1 2014 mae'r ffigurau’n cynnwys gwrando drwy gyfrifiadur llechen
O Ch3 2015 mae'r data hwn wedi’i gael drwy ddefnyddio dull arall.
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Mae dros hanner yr holl wrando a wneir ar y radio yn cael ei wneud ar
orsafoedd y BBC
Roedd gwrando ar wasanaethau’r BBC (gan gynnwys Rhwydwaith y BBC a gwasanaethau
lleol y BBC a gwasanaethau'r BBC yn y gwledydd) yn gyfrifol am 52.8% o gyfanswm yr oriau
gwrando yn y 12 mis i Ch3 2016, tra oedd gwrando'n ddigidol yn gyfrifol am 23.3% o’r holl
oriau gwrando. Mae hyn yn golygu bod gwrando ar wasanaethau’r BBC wedi cyfrannu at
52.5% o’r holl wrando’n ddigidol.
O'r darparwyr gwasanaeth y buom yn edrych arnynt, gan Rwydwaith y BBC oedd y gyfran
fwyaf o oriau gwrando o ran gwrando’n ddigidol (21.5%) a gwrando’n analog (24.0%). Ar ôl
Rhwydwaith y BBC, y gyfran fwyaf wedyn o wrando’n ddigidol oedd i orsafoedd masnachol
cenedlaethol, ar 10.9%, a gwasanaethau masnachol lleol, ar 8.7%.
Ffigur 20: Dosbarthiad oriau gwrando, yn ôl darparwr gwasanaeth, llwyfannau analog
a digidol: blwyddyn hyd at Ch3 2016

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016

Roedd 17.4% o’r holl wrando’n digwydd ar BBC Radio 2
Roedd yr amser a dreuliwyd yn gwrando ar bedwar gwasanaeth y BBC y gwrandewir fwyaf
arnynt (BBC Radio 1,2,4 a 5 Live) ar lwyfan digidol yn gyfrifol am 16.2% o gyfanswm yr oriau
gwrando (36.7% o’r oriau gwrando’n ddigidol).
BBC Radio 2 oedd y gwasanaeth radio y gwrandewir fwyaf arno ar lwyfannau analog a
digidol. Roedd gwrando’n ddigidol yn gyfrifol am 6.7% o gyfanswm yr oriau gwrando (15.2%
o wrando’n ddigidol). Classic FM oedd yr orsaf fasnachol y gwrandewid fwyaf arni ar
lwyfannau digidol, sef 1.5% o gyfanswm yr oriau gwrando.
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Ffigur 21: Dosbarthiad oriau gwrando, yn ôl darparwr gwasanaeth, llwyfannau analog
a digidol: blwyddyn hyd at Ch3 2016

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016
Nodyn: Mae ‘heb ei bennu’ yn berthnasol i’r gwrando pan na chafodd y llwyfan radio ei gadarnhau gan y
gwrandawr.

BBC 6 Music yw’r orsaf digidol-yn-unig fwyaf poblogaidd o hyd, gyda
chyrhaeddiad o dros 2 filiwn
O'r holl orsafoedd digidol-yn-unig, gan BBC 6 Music y mae’r nifer mwyaf o wrandawyr, gyda
chyrhaeddiad wythnosol o 2.24 miliwn am y 12 mis hyd at Ch3 2016. Roedd gan saith gorsaf
digidol-yn-unig gyrhaeddiad wythnosol cyfartalog o dros filiwn o wrandawyr. BBC Radio 4
Extra ac Absolute 80s oedd y gorsafoedd digidol-yn-unig mwyaf poblogaidd ar ôl BBC 6
Music.
Gostyngodd cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog pedair gorsaf digidol-yn-unig: Kerrang! (10.7%), Heat (-6.2%), Planet Rock (-5.6%) a BBC Radio 4 Extra (-1.0%).
Ffigur 22: Gorsafoedd digidol-yn-unig, yn ôl cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016
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Mae pum deg a naw y cant o’r holl bobl sy’n gwrando ar y radio yn gwrando ar
radio digidol yn wythnosol o leiaf
Roedd dros hanner (59.0%) yr holl wrandawyr radio sy’n 15+ oed wedi gwrando ar radio
digidol o leiaf unwaith yr wythnos yn ystod y 12 mis i Ch3 2016. Roedd hyn 2.9 pwynt canran
yn uwch nag ar gyfer yr un cyfnod yn 2015.
Gwrandawyr radio yn y grŵp oedran 35-44 yn hytrach na gwrandawyr 45-54 oed ydy'r grŵp
sydd bellach yn fwyaf tebygol o wrando ar radio digidol yn wythnosol (66.3% o’i gymharu â
62.0%). Roedd mwy yn y grŵp oedran 35-44 yn gwrando ar radio digidol, i fyny 6.3 pwynt
canran ers Ch3 2015, y cynnydd mwyaf ymysg unrhyw grŵp oedran.
Gwrandawyr sy’n 65+ yw’r grŵp sy’n lleiaf tebygol o hyd o wrando ar radio digidol bob
wythnos. Ond, yn y grŵp hwn y cafwyd yr ail gynnydd mwyaf o un flwyddyn i'r llall yn y nifer
sy’n gwrando’n ddigidol, i fyny 5.5 pwynt canran.
Ffigur 23: Gwrando’n wythnosol ar y radio drwy lwyfan digidol, yn ôl grŵp oedran

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016

Y gwrandawyr yn y grŵp economaidd-gymdeithasol AB yw’r rhai mwyaf
tebygol o wrando ar radio digidol yn wythnosol
Dywedodd bron i saith o bob deg (69.9%) o’r rhai sy’n gwrando ar y radio yn y grŵp
economaidd-gymdeithasol AB eu bod yn gwrando ar radio digidol bob wythnos yn Ch3 2016,
i fyny 2.7 pwynt canran ers yr un cyfnod y llynedd. Gwrandawyr yn y grŵp DE oedd y rhai
lleiaf tebygol o wrando’n ddigidol, gyda 46.0% yn dweud eu bod yn gwrando bob wythnos.
Ymysg yr holl grwpiau, cafwyd cynnydd yn y nifer o wrandawyr sy’n gwrando’n ddigidol, er
bod hyn yn fwyaf amlwg ymysg gwrandawyr yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol C1 (i
fyny 4.2 pwynt canran ac C2 (i fyny 3.8 pwynt canran).
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Ffigur 24: Gwrando’n wythnosol ar y radio drwy lwyfan digidol, yn ôl grŵp
economaidd-gymdeithasol

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15+), 12 mis hyd at Ch3 2016
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Adran 5

5 Ymwybyddiaeth defnyddwyr o radio
digidol, a’u hagweddau tuag ato
5.1

Ymwybyddiaeth defnyddwyr o radio digidol

Mae dwy ran o dair o oedolion yn gwybod y gallant dderbyn gwasanaethau
radio drwy deledu digidol
Yn ôl Traciwr Technoleg Ofcom, dywedodd 86% o oedolion eu bod yn berchen ar gyfrifiadur
wedi’i gysylltu â'r rhyngrwyd, er mai dim ond 59% oedd yn gwybod y gallant wrando ar y
radio drwy’r ddyfais hon. Canfu'r ymchwil hefyd fod 95% o bobl yn berchen ar deledu
digidol11, a bod 63% yn gwybod bod modd defnyddio'r ddyfais i wrando ar y radio. Yn yr un
modd, gyda ffonau clyfar a chonsolau gemau, roedd y nifer a oedd yn gwybod eu bod yn
gallu derbyn gwasanaethau radio ar y dyfeisiau hyn yn is na’r nifer sy’n defnyddio’r dyfeisiau
hyn.
Yr unig ddyfais lle roedd yr ymwybyddiaeth ymysg pobl o’r gallu i dderbyn gwasanaethau
radio yn uwch na'r nifer sy'n defnyddio’r ddyfais oedd chwaraewyr MP3. Tra oedd 32% o
oedolion yn berchen ar chwaraewr MP3, roedd 40% yn gwybod y gallent ddefnyddio’r
ddyfais hon i wrando ar wasanaethau radio.
Ffigur 25: Ymwybyddiaeth o ddyfeisiau sy’n gallu derbyn gwasanaethau radio12

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom 2016 *Mesurau defnyddio o H1 2016
Sylfaen: Pob Oedolyn (H1 2016, 3737), (H2 2016, 2893)
QP14. Cyn heddiw, oeddech chi’n ymwybodol y gallwch wrando ar raglenni radio wrth iddynt gael eu darlledu yn
y ffyrdd hyn?

11

Fel gydag unrhyw ddata o arolygon, mae cyfwng gwall o hyd at +/- 2 pwynt canran yn berthnasol i
ddata Traciwr Technoleg Ofcom.
12
Cafodd y cwestiynau yn adran radio Traciwr Technoleg Ofcom eu haildrefnu eleni. Mae'n debyg fod
hyn wedi cael rhywfaint o effaith ar ddata tueddiadau, felly nid yw cymariaethau o un flwyddyn i'r llall
wedi cael eu dangos bob amser.
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Mae dros wyth o bob deg person yn ymwybodol o setiau radio digidol
Dywedodd wyth deg a thri y cant o bobl eu bod yn ymwybodol o setiau radio digidol, tra
dywedodd 15% nad oeddent yn ymwybodol ohonynt.
Ffigur 26: Ymwybyddiaeth o setiau radio digidol

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg 2016 Ofcom yn H2 2015/2016
Sylfaen: Pob oedolyn (H2 2016, 2893)
Cwestiwn. Cyn heddiw, oeddech chi wedi clywed am setiau radio digidol?

5.2

Agweddau defnyddwyr at radio digidol

Y nodweddion gorau a oedd yn cael eu priodoli i radio digidol oedd ‘sain glir o
safon uchel’ a ‘mwy o ddewis o orsafoedd’.
Pan ofynnwyd i ymatebwyr pa nodweddion yr oeddynt yn eu cysylltu â radio digidol, ‘sain glir
o safon uchel’ a ‘mwy o ddewis o orsafoedd’ oedd yr atebion mwyaf poblogaidd ar draws yr
holl grwpiau. Ymysg y rheini a oedd yn berchen ar set DAB, dewisodd dros saith o bob deg
(73%) ‘sain glir o safon uchel’, tra dewisodd saith o bob deg (70%) ‘mwy o ddewis o
orsafoedd’. Roedd hyd yn oed y rheini nad oeddynt yn berchen ar set DAB wedi enwi’r rhain
fel y nodweddion yr oeddynt yn eu cysylltu â radio digidol (49% i'r ddau).
Y nodwedd fwyaf poblogaidd nesaf oedd “hawdd ei ddefnyddio”, gyda 48% o berchnogion
radio DAB yn rhoi’r ymateb hwn. Roedd llai o ymatebwyr yn cysylltu radio digidol â bod yn
‘addas ar gyfer y dyfodol/yn barod ar gyfer y newid’.
Ymysg y rheini nad oeddynt yn berchen ar set DAB, roedd bron i dri o bob deg (29%) heb
gysylltu unrhyw rai o’r nodweddion a restrwyd â radio digidol.
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Ffigur 27: Y nodweddion a gysylltir â radio digidol, ymysg y rheini sydd â set DAB a
heb set DAB

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H2 2016
Sylfaen: Pawb a oedd yn ymwybodol o radio digidol, gyda phrofiad o wrando neu’n ymwybodol o ffordd o wrando
(2603); pawb a oedd yn gwrando ar radio digidol (1534); perchnogion radio DAB (970); perchnogion setiau radio
heb fod yn setiau DAB (1607)
Cwestiwn. Pa rai, os o gwbl, o’r nodweddion hyn yr oeddech yn eu cysylltu â radio digidol?

Dilynwyd y cwestiwn uchod gan gwestiwn yn gofyn i wrandawyr DAB pa rai o nodweddion
radio digidol yr oeddynt wedi’u profi. ‘Sain glir o safon uchel’ a ‘mwy o ddewis o orsafoedd’
oedd y ddau ateb mwyaf poblogaidd, a’r rheini wedi cael eu dewis gan ychydig o dan ddwy
draean o'r ymatebwyr (64% a 63%). Yn y cyfamser, honnai 16% nad oeddynt wedi profi dim
o’r nodweddion a oedd yn cael eu rhestru.
Ffigur 28: Nodweddion radio digidol a brofwyd gan wrandawyr

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H2 2016
Sylfaen: Pawb ag unrhyw fath o radio digidol DAB (gartref neu mewn cerbyd) (1354)
C. Fel rhywun sy’n gwrando ar radio digidol, pa rai, os o gwbl, o’r nodweddion hyn sy’n perthyn i radio digidol
rydych chi wedi’u profi?
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Nid yw dros hanner y gwrandawyr radio nad oes ganddynt set radio DAB
gartref yn bwriadu prynu un yn ystod y 12 mis nesaf
Pan ofynnwyd i wrandawyr radio heb set radio DAB gartref pa mor debygol yr oedd hi y
byddent yn prynu un ystod y 12 mis nesaf, dywedodd 2% o’r ymatebwyr y byddant yn
bendant yn prynu set DAB, tra dywedodd 3% fod hynny’n debygol iawn ac 8% fod hynny’n
debygol. Dywedodd 30% arall nad oeddynt yn siŵr a fyddent yn prynu set DAB neu beidio.
Mewn cymhariaeth, dywedodd 14% fod hynny’n annhebygol, 19% fod hynny’n annhebygol
iawn, a dywedodd 25% eu bod yn bendant ddim am wneud hynny.
Ffigur 29: Y tebygolrwydd o brynu set radio DAB

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H2 2016
Sylfaen: Y rheini sy’n gwrando ar y radio ond heb setiau DAB yn y cartref (630)
Cwestiwn: Pa mor debygol yw hi y gwnaiff eich cartref brynu radio DAB yn y 12 mis nesaf?

Y rheswm mwyaf poblogaidd a roddwyd gan wrandawyr radio, a oedd yn
annhebygol o brynu set DAB yn ystod y flwyddyn nesaf, oedd nad oedd angen
cael un.
Ymysg y gwrandawyr radio a oedd yn annhebygol o gael radio DAB yn ystod y 12 mis nesaf,
dywedodd dros hanner (57%) ohonynt mai’r rheswm am hyn oedd ‘nad oedd angen y
gwasanaeth arnynt’. Dywedodd pedwar o bob deg (40%) eu bod ‘yn hapus i ddefnyddio’r
gwasanaeth presennol’.
Rhoddodd gyfrannau llai o wrandawyr resymau anwirfoddol. Dim ond 5% oedd yn teimlo bod
set radio DAB yn rhy ddrud, gyda 4% yn dweud na fyddent yn gallu fforddio set, a 4% arall
yn nodi derbyniad gwael yn yr ardal.
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Ffigur 30: Y rhesymau a roddwyd gan y rhai sy’n gwrando ar y radio am beidio â
phrynu set radio DAB

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H2 2016
Sylfaen: Y rheini nad ydynt yn debygol o gael radio DAB yn ystod y 12 mis nesaf (384)
Cwestiwn: Pam nad ydych yn debygol o gael radio digidol yn y 12 mis nesaf?
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Atodiad 1

2 Y nifer sy’n defnyddio DAB a chyfran y
gwrando’n ddigidol ar sail ardal leol

Ffynhonnell: RAJAR Ch3 2016.
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