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ABSTRACT: Acquisition, processing and managing spatial data in the research
archaeological in resort Puţul Tătarului, Prahova county. This paper aims to channel some
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topo-archaeological information may result quickly and securely, according to the research
objectives.
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1. Introducere

Cercetările arheologice sistematice au
fost iniţiate aici de către arheologul Victor
Teodorescu, în anul 1959, definind zona
respectivă ca o veritabilă Rezervaţie
Arheologică, un eşantion paleodemografic
reprezentativ şi ilustrativ pentru continui-
tatea, stabilitatea activă multimilenară şi
unitatea culturală a comunităţilor umane
care au populat-o, exploatat-o şi umanizat-o.

Activitatea de cercetare arheologică
sistematică a continuat an de an, etapizat,
conform unei strategii menite să asigure
continuitatea restituirii monografice şi a
valorificării ştiinţifico-expoziţionale pe epoci
şi culturi. 

Evoluţia habitatului în zonă, în sec.
V-VII d. Ch., este astfel documentată prin
cercetările de la Puţul Tătarului, Puţul lui
Burciu, La Onceşti, La Brăneşti, unde
nivelul culturii Ipoteşti-Cândeşti este cercetat
aproape în întregime. Păstrarea unei evidenţe
a acestor situri, devine o condiţie necesară,
dat fiind faptul că numărul acestor situri este
în continuă creştere. Această păstrare se va
face din perspectiva culturală (patrimonială),
cât şi din perspectiva spaţială (geografică).

Această evidenţă va fi incompletă fără

partea tehnică topografică care poate fi
furnizată în mod curent făcând posibilă
accesarea informaţiei pentru o mare
categorie de persoane interesate, dar şi faptul
că va rămâne generaţiilor viitoare fără ca
aceasta informaţie să se deterioreze.

2. Ridicarea detaliilor de interes
topo-arheologic şi prelucrarea

grafo-analitică a datelor

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Prahova a constituit sursa
principală de documentare cartografică
pentru situl Budureasca-Puţul Tătarului, de
aici s-au achiziţionat informaţii privind
reţeaua topo-geodezică din zonă, materiale
cartografice constând în fracţiuni ale foilor
de plan scara 1:5000, precum şi coordonatele
unui punct fix, denumit generic - BUD F
(denumirea iniţială fiind B218), punct ce a
fost utilizat în determinarea altor două
puncte fixe prin metoda statică GPS. 

Astfel, pentru ridicarea detaliilor
topografice pe situl arheologic Puţul
Tătarului s-a construit o reţea de ridicare
având  ca bază de plecare punctele
determinate anterior BUD1 şi BUD2, din
punctul de referinţă BUD F.
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Tabel 2. Inventar de coordonate al punctelor noi din reţeaua de ridicare

Având în vedere faptul că măsurătorile
au avut ca punct de plecare puncte de
coordonate cunoscute, determinate anterior
cu ajutorul tehnologiei GPS, punctele noi
s-au materializat ca noduri într-o reţea de
ridicare în circuit închis, laturile poligonale

fiind verificate pe distanţe şi direcţii, fără a
mai fi nevoie de prelucrarea analitică a
carnetului de teren. Astfel, la final, nodul
iniţial BUD F a fost verificat pe coordonate,
observând o neînchidere de 0,018m pe est şi
0,009 m pe nord.

Fig. 1. Vizualizarea reţelei de ridicare

Tabel 1. Inventar de coordonate al punctelor vechi (determinate GPS)
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Tabel 3. Inventar de coordonate al bornelor de sit

Punctele de staţie necesare culegerii
detaliilor au fost plasate în mod strategic şi
au fost măsurate cu staţia totală respectând
metodologia creării unei drumuiri în circuit
închis. De asemenea s-au determinat
planimetric şi nivelitic punctele materializate
prin borne de sit, care vor fi folosite pe viitor.

Ridicarea detaliilor planimetrice s-a
realizat prin metoda radierii, iar din punct de
vedere altimetric, pentru determinarea
cotelor absolute ale punctelor s-a folosit
metoda nivelmentului trigonometric. Pentru
a reda cât mai fidel relieful, punctele de
detaliu s-au cules cu o densitate medie de
aproximativ 5m între puncte, rezultând la
final 575 puncte de contur corespunzătoare

suprafeţei de 8128,415m2.

În teren, punctele au fost preluate cu
diverite coduri în funcţie de entitatea pe care
o reprezintă sau ceea ce urmează să fie
definitivat prin conectarea lor, astfel s-au
distins în cadrul măsurătorilor o serie de
puncte după cum se vede în figura 3.

3. Pregătirea datelor pentru
integrarea în mediul GIS

Datele înregistrate în memoria staţiei
totale, au fost descărcate ulterior la birou
prin intermediul interfeţei RS232 şi a
portului COM. Programul folosit la

Fig. 2. Afişarea punctelor conturabile
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descărcarea datelor este Leica Geo Office
Tools. 

Formatul de bază utilizat pentru afişarea
punctelor în mediul GIS după conversia în
format tabelar d-Base este fişierul IDX

(descărcat din staţia totală), căruia i se pot
selecta şi copia coloanele într-o aplicaţie
Microsoft Excel. Ulterior fişierul XLS se va
salva ca DBF pentru a putea fi importat în
Arc GIS.

Fig. 4. Conversia datelor în format DBF

Fig. 3. Generarea simbologiei pentru entităţi punctiforme
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4. Proiectarea şi integrarea datelor
în GIS

Buna gestionare şi realizare a bazei de
date depinde în mare parte de modul de lucru
ales în vederea introducerii datelor cât mai
eficient. 

În acest sens s-a ales ca baza de date să
fie constituită din entităţi structurate pe
straturi tematice (shape), ce permit asocierea
entităţilor spaţiale cu aspecte descriptive.

Având în vedere suprafaţa limitată pentru
care a fost realizat proiectul GIS, am luat în
considerare toate elementele care sunt

Fig. 6. Afişarea entităţilor în mediul de proiectare

Fig. 5. Proiectarea structurilor şi codificarea câmpurilor
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Fig. 7. Activarea mediului de captare în vederea editarii entităţilor liniare

importante pentru înregistrarea lor în baza de
date. S-au creat shapefile-uri cu diferite
atribute: geometrie liniară (drumuri, rigole),
geometrie poligonală (delimitare_sit, sectiuni
arheologice), puncte (simbolizate diferit în
funcţie de asocierea cu entitatea existentă în
lumea reală), etc.

În ceea ce priveşte integrarea datelor,
maniera de lucru a fost simplă întrucât de la
început construcţia unor teme s-a bazat pe
fondul de date tabelar (fişierul DBF), care a
facilitat generarea de puncte în arborele
principal al Desktop-ului Arc GIS (Arc Map).
Aceste puncte au fost exportate ca format
shape şi adăugate automat ca date spaţiale.
Noile câmpuri au fost adăugate în Arc Map,
chiar dacă metodologia proiectării GIS
impune generarea celor mai mici entităţi în
arborele destinat (Arc Catalog).

Integrarea presupune o reevaluare a
conţinutului de date spaţiale, practic un
proces de vectorizare automată sau
semiautomată în funcţie de fondul de date
existent. De exemplu, dacă din surse CAD
există entităţi liniare sau poligonale, iar
nodurile sunt recunoscute în mediul GIS se
poate proceda la o vectorizare automată, iar

dacă fondul este constituit doar din puncte
sau din sursă imagine (raster), atunci este
necesară o vectorizare manuală, practic o
redesenare peste fondul de bază.

În figurile 7, 8 sunt prezentate modalităţi
de vectorizare semiautomată care presupun
activarea mediului de captare Snapping în
ideea construirii nodurilor entităţilor liniare
(drum, rigole) peste punctele codificate
corespunzător.

În mod similar, se procedează şi în cazul
entităţilor poligonale, cu precizarea că se vor
activa noduri iniţiale sau finale ale diferitelor
straturi de tip poligon doar dacă acestea au
laturi comune (un exemplu fiind
interconectarea complexelor arheologice cu
unităţile de cercetare din care provin).

La final se pot elabora planuri tematice
după ce în prealabil se fac setări de siguranţă
pentru consultarea materialului cartografic
de către specialişti arheologi participanţi la
cercetarea sistematică, planuri ce pot furniza
diverse informaţii cu privire la
caracteristicile terenurilor, afişarea
reprezentărilor cartografice, furnizarea de
informaţii cu privire la entităţile modelate
etc.
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Fig. 8. Activarea mediului de captare în vederea editarii entităţilor poligonale

Fig. 9. Elaborarea şi publicarea planului tematic final
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5. Concluzii

Bazându-ne pe tehnologie performantă,
date exacte şi experienţele personalului toate
aceste date care sunt la o primă vedere foarte
interpretabile vor fi împărţite, clasate şi
datate astfel încât marja de eroare să fie de
cele mai multe ori nulă sau cât mai mică.
Pentru ca un astfel de proiect să fie eficient va
trebui să avem o serie de date primare
suficiente încât să satisfacă condiţiile impuse
de acesta. Însă nu doar cantitatea contează
atât la preluarea datelor cât mai ales
acurateţea lor. Fiind vorba de arheologie,
unde mare parte din datele primare, brute
obţinute din prospecţii sunt interpretabile este
nevoie de personal calificat, cu experienţă în
domeniu pentru a satisface această condiţie.

Importanţa mare pe care o prezintă
lucrările topografice, reconstituirile sub formă
digitală şi proiectele GIS destinate
arheologiei rezidă din următoarele aspecte:
– manipularea, păstrarea şi gestionarea mai

uşor a informaţiilor în sistem digital faţă
de cel analog;

– posibilitatea de listare şi vizualizare a
hărţilor la scări diferite în format digital,
precum şi avantajele pe care le prezintă
corectarea hărţilor digitale;

– posibilitatea generării modelelor digitale
2D solid şi 3D;

– posibilitatea de asociere a elementelor
grafice cu imaginea lor (obţinută prin
fotografie digitală sau scanarea
fotografiilor în format analogic);

– posibilitatea de a îngloba într-un proiect
GIS atât date grafice cât şi date
nongrafice într-o formă unitară, cu
legături bine determinate între ele şi cu
acces bidirecţional.
Prezentarea dintr-o perspectivă tehnică a

cercetării în vederea delimitării spaţiale a
siturilor arheologice în general, folosind
metode mai vechi şi mai noi, asistată de
tehnologie digitală performantă, oferă o serie
de argumente pentru a putea fi privite drept
instrumente de lucru complementare pentru
realizarea de studii cât mai vaste şi complete,
în vederea protejării patrimoniului
arheologic.
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