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Mae Historic England, neu English Heritage fel yr oeddem bryd hynny, wedi bod yn 

gysylltiedig â’r cynadleddau Gorffennol Digidol ers y cychwyn cyntaf yn 2009. Mae 

llawer wedi newid ers hynny ac roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddiddorol edrych yn 

ôl a thynnu sylw at rai o’r chwyldroadau mwyaf. 

 

Er bod Historic England wedi bod yn defnyddio data LiDAR ers troad y ganrif, dim 

ond yn 2007-2008 y dechreuwyd ei ddefnyddio o ddifrif. Un o newidiadau mawr y 

deng mlynedd ddiwethaf fu agor i fyny setiau data cenedlaethol hyd nes bod yr holl 

ddata ar gyfer Lloegr, gan gynnwys y cymylau pwyntiau gwreiddiol, ar gael i bawb 

drwy borth canolog. Bu datblygiadau enfawr hefyd o ran y gwahanol fathau o 

ddelweddu arbennig sydd ar gael, sy’n ei gwneud hi’n bosibl i ddehongli’r data yn 

well at ddibenion archaeolegol. 

 

Newid mawr arall, mewn perthynas â phell-synhwyro o’r awyr, fu’r cynnydd aruthrol 

mewn awyrennau di-beilot/dronau ac aileni ffotogrametreg ar ffurf Strwythur o 

Fudiant (SfM). Mae hyn bellach yn darparu data cystal os nad gwell ar gyfer 

tirweddau bach lle nad oes llystyfiant ar y ddaear. 

 

https://historicengland.org.uk/


Mewn meysydd eraill, mae’n debyg mai’r ddau ddatblygiad pwysicaf mewn arolygu 

geoffisegol yn ystod y degawd diwethaf fu integreiddio antenau GNSS ag offerynnau 

geoffisegol a newid systemau un-synhwyrydd traddodiadol am araeau o 

synwyryddion wedi’u gosod yn aml ar geirt a gwthir â llaw neu lwyfannau a dynnir 

gan gerbyd. 

 

Hefyd gwelwyd datblygiadau o bwys 

yn ystod y degawd mewn sganio laser 

daearol sy’n caniatáu i gymylau 

pwyntiau 3D dwys a’r ddelweddaeth 

gysylltiedig gael eu cipio mewn 

munudau yn hytrach nag oriau ac, yn 

fwyaf diweddar, o lwyfannau symudol 

yn ogystal â rhai sefydlog – mae’r ddau 

ohonynt yn ddatblygiadau gwerthfawr 

sy’n gwella dwysedd a hyd a lled 

arolygon treftadaeth modern. 

 

Gyda’i gilydd mae’r newidiadau hyn wedi arwain at welliannau mawr yng 

nghyflymder a manwl gywirdeb y broses o gasglu a dadansoddi data. 

 


