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SGANIO 3D A THREFTADAETH DDIWYLLIANNOL: 

Pan fydd technolegau digidol yn cyfarfod ag arbenigedd hanesyddol 
 

Gaël Hamon, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Art Graphique & Patrimoine  

 

Yn fab ac yn ŵyr i naddwyr cerrig, deuthum i ddeall yn gynnar iawn i mi gael fy ngeni i 
ddilyn y grefft draddodiadol hon. Serch hynny, nid oeddwn i erioed wedi hoffi’r syniad bod 
gyrfaoedd wedi’u rhagordeinio: roeddwn yn chwilfrydig a diamynedd fy natur, felly 
dechreuais ganolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol a’u potensial ar gyfer prosiectau 
adfer henebion hanesyddol ac ar gyfer dadansoddi.  
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Dyna gychwyn fy antur gydag Art Graphique & Patrimoine, sydd wedi bod yn gweithio am 

25 mlynedd yn y sector technolegau digidol ar gyfer treftadaeth ddiwylliannol. Heddiw mae 

AGP yn rym o bwys ym maes digido 3D, modelu BIM, a phrofiadau realiti estynedig a realiti 

rhithwir at ddibenion cyfryngu diwylliannol.  

Mae pwysigrwydd arolygu 3D mewn perthynas â diogelu henebion hanesyddol wedi’i 

brofi’n ddiweddar yn Notre-Dame ym Mharis. Yn wir, o ganlyniad i’r mapio 3D a wnaed gan 

AGP, roedd yn bosibl cofnodi dwbl digidol dilys o’r “Goedwig” (gwaith coed yr eglwys 

gadeiriol) a gollwyd yn y tân ar 15 Ebrill 2019. 

 

 

Notre-Dame yw un enghraifft yn unig o’r gwaith y mae ein tîm o arbenigwyr wedi’i arwain 

ar fwy na 2000 o henebion yn Ffrainc (o Mont-Saint-Michel i’r Pont du Gard) ac mewn 18 

gwlad ar hyd a lled y byd. Nod y sgwrs hon fydd ceisio egluro proses yr arolwg digidol gan 

gyfeirio at y dulliau gwreiddiol a gyflwynwyd gan AGP. Yn y cyflwyniad, rhoddir sylw i effaith 

gadarnhaol yr arferion hyn a’u cyfraniad at waith yr holl randdeiliaid proffesiynol sy’n 

gysylltiedig ag adfer treftadaeth ddiwylliannol, gan ddefnyddio Notre-Dame, yn arbennig, 

yn astudiaeth achos. Mae’r proffesiwn cymhleth hwn, y gellir ei gymharu â chymhwyso 

“radioleg” at henebion a gweithiau  celf, wedi’i seilio ar sgiliau cyfunol tîm 

amlddisgyblaethol o naddwyr cerrig, haneswyr celf, archaeolegwyr, penseiri, tirfesurwyr a 

dylunwyr graffig. 
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Bywgraffiad  

Arbenigwr blaenllaw ym meysydd arolygu a hybu diogelu treftadaeth yw Gaël Hamon. Ar ôl 

cael profiad helaeth o adfer adeiladweithiau mawr eu bri, fe sylfaenodd AGP gyda chymorth 

Hervé Quelin ym 1994. Mae ganddo ddiploma proffesiynol BPMH mewn henebion 

hanesyddol ac enillodd y fedal aur am y naddwr cerrig rhyngwladol gorau yn yr Olympiades 

des Métiers. Mae ar hyn o bryd yn is-gadeirydd Appareilleurs de France ac yn aelod o 

reithgor y gystadleuaeth MOF i grefftwyr. Bydd yn siarad yn rheolaidd yn yr INP ac ym 

mhrifysgolion Poitiers, Paris VIII, ac Aix-en-Provence. 
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