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ABSTRACT: Exploitation of topo-archaeological fund in the digital reconstruction of
the building "Pincipia” from the Legio XIII Gemina Castros, Apulum. Over the last
decades, we have all witnessed the explosion of computerization, the computer has become
the symbol of modern technology and the scope of its application has reached many fields
including archeology, which will be marked technology is growing especially for modeling
and 3D reconstruction eventually become indispensable tools in archaeological research
being increasingly used in valuing and presentation of archaeological finds.
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1. Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să contureze
în linii mari o etapă necesară şi de actualitate
a arheologiei moderne folosindu-se de
tehnicile şi metodele Topografiei arheologice
şi a Sistemelor Informatice Geografice,
rezultând astfel o reconstrucţie 3D a celei
mai importante construcţii din cadrul
castrului roman. Un astfel de model îşi
propune să devină un proiect viabil şi de
lungă durată cu consecinţe pozitive atât
economice cât şi culturale pentru ca
arheologia să se poată considera un produs
cultural care trebuie să se bazeze pe temelii
solide şi reale, ce trebuie promovat
publicului  larg  sub  aspectul  că  fără  el am
uita rădăcinile noastre istorice.

2. Ridicarea detaliilor de interes
arheologic

În faza de teren s-au executat măsurători
de unghiuri şi distanţe cu ajutorul staţiei
totale Leica TCR 307. S-a staţionat în
punctul 1000 de coordonate cunoscute

materializat prin bulon metalic, cu viză de
orientare pe punctul 1001 şi s-au determinat
punctele noi 1010 şi 1020 din apropierea
secţiunilor arheologice.

Din aceste puncte au fost efectuate apoi
măsurătorile necesare determinării
coordonatelor planimetrice ale punctelor de
detaliu utilizând metoda radierii.

Având în vedere că măsurătorile
topografice s-au desfăşurat pe o perioadă de
aproximativ 3 săptămâni, timp în care în
interiorul şantierului arheologic şi în afara
acestuia au avut loc lucrări de reabilitare a
cetăţii, parte din punctele determinate într-o
primă sesiune de măsurători au fost distruse,
fapt ce a presupus într-o sesiune următoare
determinarea unor noi puncte în zona de
lucru.

3.Convergenţe spaţio-temporale 

În urma lucrărilor întreprinse în zona
Parcului Custozza implicate în Proiectul de
reabilitare a Cetăţii Alba Carolina, care s-au
desfăşurat sub stricta supraveghere arheo-
logică a specialiştilor Muzeului Naţional al
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Fig. 1. Extras din carnetul de teren

Fig. 2. Efectuarea măsurătorilor topografice

Unirii din Alba Iulia, în conformitate cu
autorizaţiile de supraveghere şi cercetare cu
nr.   7/2011   şi   34/2011   se   pot   formula

următoarele concluzii referitoare la stabilirea
unei convergenţe spaţio-temporale în ceea ce
priveşte structurile medievale şi romane.

În zona de Sud – Est a parcului au fost
descoperite o serie de complexe arheologice
care pot fi atribuite unor epoci diferite:

Epocii romane îi aparţine o clădire de
dimensiuni apreciabile (Principia), cu mai
multe încăperi. Clădirea era alcătuită din
două ziduri paralele având o lungime de 48m
şi o orientare VNV-SSE. Spre centrul străzii
Mihai Viteazul au fost surprinse trei
compartimentări create de două ziduri
paralele între ele şi perpendiculare pe cele

două ziduri lungi. Astfel, putem spune că au
fost surprinse 5 compartimentări dintr-o
clădire de dimensiuni foarte mari. Într-una
din camerele aflate la sud de zidul lung, a
fost descoperit nivelul de călcare roman
reprezentat de o placă de cocciopesto.
Această încăpere prezintă două faze de
construcţie, având în vedere reamenajarea
acestei podele, la un moment dat. Nivelul
roman este spart în mai multe locuri de
complexe medievale şi moderne.
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Fig. 3. Distribuţia spaţială a structurilor romane şi medievale

Al doilea nivel de locuire este marcat de
un strat cu depuneri din epoca medievală
timpurie, secolele XI-XII, căruia îi pot fi
atribuite trei complexe arheologice: două
locuinţe adâncite şi un cuptor din piatră. Mai
multe ziduri descoperite în zona de vest a
acestui sector par să facă parte dintr-o
clădire  de  epocă  medievală,  suprapunând

clădirea de epocă romană.
O serie de gropi moderne străpung

nivelurile anterioare, cel mai probabil
practicate pentru materialele de construcţie.
Sunt şi câteva ziduri şi substrucţii care sparg
zidurile romane precum şi o fântână de
epocă modernă care sparge zidul lung al
edificiului Principia.

 

În acest scop s-au reprezentat ariile de
convergenţă spaţio-temporală prin realizarea
unui grafic în care s-au folosit coordonatele
planimetrice rezultate în urma intersectării
cu o linie paralelă la axa Y a  planului
topografic,   drept   urmare   coordonata  X a

rămas constantă.
Coordonatele punctelor de intersecţie

caracteristice structurilor de provenienţă
romană şi medievală au fost trecute într-un
tabel centralizator creat în Excel, care
reprezintă suportul numeric al graficului.
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Fig. 4. Grafic al convergenţelor spaţio-temporale

Fig. 5. a - Limita castrului suprapusă peste cetatea Vauban; 
b – Planul castrului roman de la Apulum

 

4. Reconstrucţia digitală a edificiului
“Principia” 

Prin reconstrucţia digitală a complexului
roman se urmăreşte crearea unei imagini de
ansamblu a ceea ce reprezenta Principia în
conducerea castrului precum şi importanţa,

dimensiunile şi functionalitatea acestei
clădiri.

Edificiul Principia reprezintă cea mai
importantă clădire din cadrul castrului prin
dimensiuni şi funcţionalitate fiind practic
clădirea comandamentului militar al legiunii
sau sediul comandantului cu rang de pretor.

  

Principia este suprapusă, la ora actuală,
de strada Nicolae Iorga cu latura de sud a
clădirii Universităţii (corp C)  - spre nord - şi
de Parcul Custozza – spre sud.

În procesul de realizare a modelului
tridimensional, reconstituirea grafică a

planului edificiului Principia (realizat de
Prof. Dr. Nicolae Gudea) reprezintă punctul
de pornire în realizarea modelului digital. De
asemenea, un rol important în reconstrucţia
edificiului l-a jucat modelul numeric
altimetric al suprafeţelor excavate. Artificiul
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Fig. 6. Dubla digitizare a elementelor de interes

Fig. 7. Model 3D al suprafeţelor excavate

folosit la modelarea tridimensională a celor
trei secţinui arheologice a constat în dubla
digitizare în ArcMap a fiecărei structuri

(secţiune, ziduri, pavaj etc.) şi atribuirea
cotei reale din partea superioară şi din partea
inferioară, aferente elementelor arheologice.

Modelul creat îşi propune să redea cât
mai fidel morfologia terenului prin draparea
texturilor de tip raster sau aplicarea unor
palete de culori specifice care ajută la
interpretarea şi analiza spaţială a terenului.

Pentru a crea un model 3D cât mai
realist, trebuie culese o serie de informaţii 

despre obiectul ce va fi modelat; începând de
la dimensiunile reale ale acestuia, până la
materialul din care este construit. 

La momentul actual, doar versiunea 7.1
a softului Google SketchUp permite importul
fişierelor în format *.dxf şi *.dwg.care pot fi
ulterior modelate.
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Fig. 8. Modul de vizualizare “Shaded with textures”

Fig. 9. Importul modelului în ArcScene

Pentru a crea un model 3D cât mai
realist, trebuie culese o serie de informaţii
despre obiectul ce va fi modelat; începând de
la dimensiunile reale ale acestuia, până la
materialul din care este construit. La
momentul actual, doar versiunea 7.1 a
softului Google SketchUp permite importul
fişierelor în format *.dxf şi *.dwg.

Pentru modelarea 3D a edificiului
Principia s-au folosit materiale (texturi) care
să fie cât mai aprope de realitate şi care să se
potrivească arhitecturii romane din secolul
II. Un alt element specific construcţiei
romane este coloana, ce avea atât rol de
susţinere cât şi de înfrumuseţare.

Programul pune la dispoziţia
utilizatorului instrumente referitoare la
modul de vizualizare a modelului, acestea
sunt : X-Ray, Back Edges, Wireframe,
Hidden line, Shaded, Shaded with textures,
Monochrome. 

Prin importarea planului în Google
SketchUp şi alegerea modului de vizualizare
X-Ray sau Wireframe, se poate observa că
modelul digital tridimensional creat se
suprapune perfect peste conturul edificiului
de pe plan.

Softul Google SketchUp oferă
posibilitatea de a uploada modelul în Google
Earth, 3D  Warehouse sau Arc GIS Desktop.
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5. Concluzii

Progresele înregistrate după mijlocul
anilor 80 de utilizare a SIG şi a tehnologiilor
conexe s-a datorat posibilităţilor de analiză
spaţială şi statistică a modului de distribuire
a diverselor entităţi arheologice. Pe de altă
parte, au fost create aplicaţii care şi-au
demonstrat utilitatea în diverse faze de
interpretare a descoperirilor, ceea ce a
demonstrat importanţa şi utilitarea
tehnologiei GIS pentru gestionarea
patrimoniului cultural (muzee).

GIS poate fi folosit şi pentru
managementul activităţilor curente –
incluzând diagnosticarea, supravegherea
arheologică, dar şi săpăturile propriu-zise.
Datele rezultate din săpăturile arheologice
pot cuprinde bazele de date ale diferitelor
tipuri de descoperiri: structuri constructive,
resturi osteologice, ceramică, elemente
arhitectonice, etc. Descoperirile sunt
geocodate şi permit obţinerea de hărţi de
distribuţie a materialelor recoltate, ceea ce
poate conduce la identificarea diverselor
tipuri de zone din habitatul respectiv şi la o
corectă interpretare. Localizarea lor permite
replasarea lor în acelaşi sistem de
coordonate, în cazul unor săpături
viitoare,ceea ce poate contribui la apariţia
unor noi interpretări. Prin urmare,
managementul resurselor culturale implică,
fapt deja unanim acceptat, aplicarea
tehnologiei GIS. Aceasta este de altfel privită
şi ca principala modalitate de aplicare a GIS
în arheologie pe plan european.

În ceea ce priveşte importanţa acestei
lucrări, crearea şi exploatarea bazei de date
topo-arheologice reprezintă un instrument de
actualitate găsindu-şi utilitatea în activităţile
arheologiei moderne care crează asocierea
poziţiei verticale (stratigrafice) şi orizontale
a obiectelor descoperite cu structurile sau
complexele arheologice aflate în apropiere.
Astfel, baza de date creată se poate păstra,
manipula şi gestiona foarte uşor dat fiind
faptul că asupra informaţiilor în sistemul
digital se poate interveni oricând prin
înregistrarea de noi date de interes.

Modelul numeric altimentric al terenului
realizat pentru cele trei secţiuni arheologice
din Parcul Custozza, la originea căruia se
află baza de date înregistrată în sistem,
crează o imagine de ansamblu a sitului prin
generarea modelelor 2D şi 3D obţinând în
final o copie virtuală fidelă a terenului şi
care include totalitatea structurilor şi
artefactelor aparţinând civilizaţiei romane şi
medievale, model ce este de mare folos
specialiştilor de la Muzeul Unirii prin
corelarea săpăturilor viitoare cu cele deja
realizate. 

Modelul tridimensional al unităţilor de
cercetare şi reconstrucţia digitală a
edificiului Principia pot fi folosite în scop
turistic, primul  fiind dovada vie a
descoperirii unor elemente (ziduri) din
edificiul Principia, iar reconstrucţia
constituie un model virtual care se
evidenţiază prin punerea în valoare a
dimensiunilor, importanţei şi funcţionalităţii
sale.
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