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Prietenului nostru Liviu MĂRUIA 

 
Abstract. Sureanu Mountains is the place where the last war stages between Dacians and 
Romans took place. This was the moment when the fate of this region has been changed for 
good and Dacia started to be part of the European map of Latinity. During the two wars (101–
102; 105–106), the battle systems were adapted to the terrain configuration, being visible even 
today. Although, these military offensive/defensive structures have been known since the XVIII 
century, there were no systematically mapping campaigns until now, due to the difficult access. 
Even though all these structures are frequently mention in scientific papers, there is a lack of 
specific topographical data that reveal the shape, size, surface and geostrategic characteristics. 
Based on these considerations, our team started a mapping project but the work was spread 
over six years because some reasons. This prompted the use of two different methods for 
archaeological surveying, which allowed us to put in the mirror the advantages and the disad-
vantages of each method, after analyzing the final results. Our study is a methodological one 
that attempts to present the best solutions for mapping the difficult to access sites, located in 
the mountainous areas. 

 
Keywords: Sureanu Mountains, offensive / defensive structures, archaeological topography, 
                    solutions for mapping. 

 
 
1. Introducere 
În Munții Șureanu s-a consumat ultimul episod din conflictul daco-roman, care 

a schimbat soarta acestei regiuni și a inclus Dacia pe harta latinității europene. În cele 
două conflicte daco-romane (101–102; 105–106) sistemele de luptă romane și dacice 
s-au adaptat configurației terenului iar rezultatele acestora se observă în teren și azi. 
Deși aceste sisteme militare defensive/ofensive au fost cunoscute încă din secolul 
XVIII-lea, nimeni nu le-a cartografiat în mod științific deoarece accesul la ele era/este 
dificil. Deși literatura de specialitate le menționează frecvent, nu există până în acest 
moment date topografice concrete, care să releve cu precizie dimensiunile, forma, supra-
fața și caracteristicile geostrategice. Pornind de la aceste considerente, echipa noastră a 
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demarat un proiect de cartografiere, însă din motive obiective, perioada de desfășurare 
a lucrărilor s-a întins pe șase ani.  

Cercetările arheologice de suprafață întreprinse de noi pe culmile munților 
Șureanu în anul 2010 au vizat topografierea tuturor castrelor romane de marș amplasate 
la mare înălțime, pe culmile ori vârfurile montane din această zonă. Din motive, care 
au ținut de condițiile meteorologice, două din cele 6 castre romane de marș vizate de 
noi în 2010 (castrul de pe vârful “Comărnicel” - Comărnicel III și cel de pe vârful 
“Muncel”), au fost cartografiate în vara lui 2016. Păstrând indicativul încetățenit în 
bibliografia de specialitate pentru evitarea unor confuzii, cele șase structuri analizate 
sunt: 
■  Vârful lui Pătru (Aușelu / Ocol / Cetate) – [Petrila, jud. Hunedoara – Șugag, jud. 
    Alba]; 
■  Jigoru Mare (Vârful cu Ocol) – [Bănița, jud. Hunedoara]; 
■  Comărnicel III – [Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara]; 
■  Comărnicel II – [Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara]; 
■  Comărnicel I (La Fîntînă la Gruișor) – [Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara – Cugir, 
    jud. Alba]; 
■  Muncel – [Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara]. 

2. Scurt istoric al cercetărilor 
În cele ce urmează vom prezenta succint un istoric al cercetării celor șase castre 

romane de marș aflate în discuție, aplecându-ne atenția către acele studii referitoare la 
topografia și planimetria acestor structuri, de-a lungul vremii.  

Problematica fascinantelor structuri edificate în zonele înalte ale munților 
Șureanu se ridică încă de la începutul secolului al XIX-lea, cum este cazul castrului din 
apropiere de “Vârful lui Pătru”1, ori la debutul secolului al XX-lea, dacă ne referim la 
structurile din jurul vârfului “Comărnicel”2. Dintre punctele noastre de interes, cel mai 
târziu se face cunoscut în circuitul științific castrul de pe vârful “Jigoru Mare”, aces-
ta fiind descris și analizat de către Constantin DAICOVICIU și Alexandru FERENCZI 
în anul 19513. Dacă primele mențiuni și descrieri din secolul XIX sau de la începutul 
secolului XX nu se remarcă prin detaliere sau nivel de precizie al măsurătorilor, în 
schimb odată cu studiul lui Ctin Daicoviciu din 19414 castrele “Vârful lui Pătru” și 
“Comărnicel” III și II sunt măsurate și descrise la un nivel bun de precizie, descrieri 
care sunt completate și dezvoltate de către același autor, alături de Al. Ferenczi, după 10 

                                                      
1 Mențiuni întâlnite pentru întâia oară în raportul lui TÖRÖK Pál referitor la descoperirile întâm-
plătoare de la Grădiștea Muncelului din 1803, observații publicate însă mult mai târziu (Jakó, 
1966, p. 115). Johann Michael ACKNER este însă primul autor care publică date referitoare 
la această descoperire (Ackner, 1843, (non vidi), apud Glodariu, Moga, 1988, p. 171, nota 3 
– referință bibliografică greșită). 
2 În anul 1906, arheologul TÉGLÁS Gábor descoperă și semnalează trei întărituri de pământ 
pe “Vârful Comărnicelului”, respectiv în jurul acestuia, informații publicate ulterior (Téglás, 
1914, p. 521-524). 
3 Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 43-44. 
4 Daicoviciu, 1941, p. 299-313.  
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ani, atunci când arheologii clujeni descriu separat părțile componente ale acestor struc-
turi (se fac analize atente asupra valurilor, a șanțurilor și a porților de intrare)5.  

Hadrian DAICOVICIU este cel care, în 1956, redescoperă castrul “Comărni-
cel I” în urma unor verificări sistematice de teren, structură care fusese numai mențio-
nată de Téglás G. în 19146, informație omisă de către arheologi în studiile ulterioare. 
În 1964, H. Daicoviciu descrie observațiile efectuate în teren în 1956, furnizând dimen-
siunile corecte ale celui de-al treilea castru din zona vârfului „Comărnicel”7. Ioan 
GLODARIU este primul arheolog care abordează temeinic situația poziției strategice a 
castrelor romane de marș din munții Șureanu din perspectiva atacurilor romane asupra 
capitalei dacice8. Pe lângă analize și descrieri amănunțite ale dimensiunilor și formelor 
lor, castrele sunt analizate acum în contextul peisajului din zonă și al posibilelor trasee 
montane din care fac parte.  

Studiile din anii '70–'80 ale arheologului FERENCZI István sunt, de departe, 
cele mai importante studii de topografie arheologică referitoare la castrele romane de 
marș din munții Șureanu. Exceptând studiile care tratează diverse scenarii ale traseului 
armatei romane de la “Cetatea Bolii” (Bănița) către Sarmizegetusa Regia, autorul se 
apleacă cu maximă acribie către descrierea cât mai detaliată și corectă a diverselor 
aspec-te surprinse personal în teren. 

Astfel, după un mic studiu din anul 19819 referitor la cele trei castre din zona 
Comărnicel, prin care acestea sunt repoziționate topografic mai precis, autorul clujan 
elaborează în 198310 un studiu amplu, prin care analizează tipologic și comparativ toate 
structurile de acest gen din zona munților Șureanu. Castrele sunt analizate, descrise 
și comparate acum nu numai ca amplasament și dimensiuni, dar se acordă o atenție 
sporită și asupra materialelor de construcție utilizate, a artefactelor descoperite, a pozi-
ției strategice, a planimetriei etc. Cunoștințele solide de geografie ale zonei îi permit 
lui Ferenczi să analizeze, din perspectiva arheologiei peisajului, întregul cadru în care 
au luat ființă aceste structuri, dar și modul în care castrele au fost utilizate din punct 
de vedere strategic.  

În 1985, alături de un colectiv mai mare, Ioan GLODARIU efectuează cercetări 
sistematice invazive pe castrul roman de marș de la “Vârful lui Pătru”, executând 5 sec-
țiuni arheologice. Rezultatele săpăturilor, dar și a cercetărilor efectuate la suprafață, 
sunt publicate peste 3 ani, în colaborare cu Vasile MOGA11, aducându-se noi și impor-
tante observații, îndeosebi legate de planimetria castrului, dar și de dimensiunile și stra-
tigrafia acestuia. 

După cercetările lui FERENCZI István și săpăturile de la “Vârful lui Pătru” 
ale lui Ioan GLODARIU, studiile topografice ale castrelor romane de marș din munții 

                                                      
5 Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 43-44. 
6 Téglás, 1914, p. 521-524. 
7 Daicoviciu, 1964, p. 118. 
8 Glodariu, 1974, p. 151-164. 
9 Ferencz, 1981, p. 409-411. 
10 Ferencz, 1983, p. 179-198. 
11 Glodariu, Moga, 1988, p. 171-179. 
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Șureanu dispar din peisajul științific, un fenomen paradoxal dacă ținem cont de avân-
tul tehnologic, care a deschis noi posibilități de analiză spațială în domeniul arheologiei 
peisajului și nu numai. Demn de menționat este studiul lui Alexandre Simon STEFAN, 
istoric francez de origine română, care abordează în 2005 problema itinerariului roman 
în Dacia, tratând inclusiv problema castrelor romane de marș din munții Șureanu12. Deși 
o parte din castre sunt ilustrate acum prin intermediul imaginilor aeriene, autorul nu 
aduce, însă, prea multe noutăți legate de topografia acestor structuri. 

Despre “castrul” de pe Muncel, expunem ultima teorie a lui A. S. Stefan13, care, 
pe baza fotografiilor aeriene din 1968, 1979 și 1982, consideră că avem de-a face cu 
o fortificație dacică, ultima în încercarea disperată a dacilor de a apăra Sarmizegetusa 
în fața înaintării legiunilor romane pe drumurile de plai din Munții Șureanu. Și Dan 
OLTEAN14 sesizează bine cele două valuri din colțul de NV, care creează un culoar 
până la singurul izvor cu apă potabilă de pe acest vârf. 

3. Tehnicile de topografiere utilizate 
Topografierea “castrelor de marș” din zona Munților Șureanu a fost începută 

în 2010, împreună cu colegul Liviu MĂRUIA, alături de un grup de studenți de la Uni-
versitatea de Vest din Timișoara. După o săptămână de muncă în teren, în momentul 
în care finalizasem deja două dintre castrele de pe Comărnicel, vremea s-a schimbat 
brusc și nu am mai putut continua lucrul. Deși ne-am dorit să reluăm cât mai curând 
cercetarea în teren, trecerea în neființă a colegului nostru a amânat până în vara anului 
2016 cartografierea castrelor din golul alpin al munților mai sus amintiți. 

Deși munca în teren nu este una spectaculoasă, dimpotrivă, presupune mult 
efort și concentrare alături de solide cunoștințe de arheologie și geomorfologie, rezul-
tatele topografierii sunt într-adevăr deosebite. Studiul nostru este unul metodologic și 
nu și-a propus să aducă contribuții istorice, ci încearcă să prezinte cele mai bune soluții 
în cartografierea unor situri aflate în zona montană, greu accesibile.  

Deoarece munca în teren a fost fragmentată în două etape, la o distanță de șase 
ani una de cealaltă, am încercat să speculăm acest lucru și să încercăm metode diferite 
de topografiere arheologică. Ne-am permis să punem astfel în oglindă, în urma analizei 
rezultatelor finale, avantajele și dezavantajele fiecărei metode în parte. 

3.1. Topografia arheologică cu Stația Totală 
O Staţie Totală este un instrument electronic care combină abilitatea de a măsu-

ra o poziţie atât orizontal cât şi vertical în acelaşi timp15. Este compus din două părţi, 
un instrument montat pe un trepied static şi o prismă “ţintă” pe un suport metalic, care 
este deplasată pe teren de către un operator. Partea cu instrumentul optic de măsurare 
montat pe un trepied este construită ca “staţie bază”, de obicei fixată pe un punct care 
acoperă toată suprafaţa de interes. Coordonatele pentru staţia bază sunt programate în 
instrumentul optic (acestea vor fi calculate înainte de a începe măsurătorile) la fel şi 

                                                      
12 Stefan, 2005, p. 575-587. 
13 Stefan, 2005, p. 313-319. 
14 Oltean, 2012, p. 550. 
15 Bejan, Micle, 2006, p. 112.  
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direcţia nord şi înălţimile trepiedului şi suportului. Prisma este apoi deplasată pe teren 
şi amplasată vertical la punctele de înregistrare. 

Staţia Totală se bazează parţial pe un principiu folosit la teodoliţii tradiţionali, 
unde unghiurile sunt calculate după gradaţii verticale şi orizontale la 360°. Staţia com-
bină acestea cu un dispozitiv numit EDM (Electronic Distance Measurer). Acesta tri-
mite un semnal luminos laser, care se reflectă din prismă după un interval de timp, care 
este folosit la calcularea distanţei. Staţia Totală are un microprocesor incorporat care 
colectează automat aceste măsurători de unghiuri şi distanţe, calculează ecuaţiile trigo-
nometrice şi le transformă în coordonate.  

3.1.1 Achiziția datelor 
Pentru achiziția datelor este necesară o reţea deasă de puncte citite pe suprafaţa 

terenului, iar pentru o suprafaţă complexă cu diferenţe mari de nivel, numărul de puncte 
poate ajunge la zeci de mii, numărul de staţii putând fi oricât de mare în funcţie de nece-
sitate. Reţeaua de puncte citite trebuie să fie în primul rând constantă atât ca formă şi 
model, iar apoi trebuie să fie echilibrată16. 

Modelul de citire a punctelor în teren care s-au dovedit a fi cel mai util, a fost 
baleierea în linii paralele. Baleierea asigură un nivel constant de urmărire a informaţiilor 
din teren atât în plan 2D cât şi în plan 3D şi se pretează mai ales suprafeţelor cu valuri 
şi şanţuri, cu variaţii permanente pe altitudine aşa cum este cazul castrelor de marș. Este 
o metodă care se pretează și platourilor, promontoriilor, suprafeţelor naturale. 

O citire constantă a punctelor necesită un număr egal de puncte citite pe aceeaşi 
suprafaţă şi la distanţe aproximativ egale de punctele vecine (neighbor) pentru a păstra 
formele corecte şi naturale în urma aplicării interpolării, iar o citire echilibrată reprezintă 
o asigurare practică încă din momentul achiziţiei de date, că hărţile digitale rezultate 
vor reflecta fidel realitatea din teren. 

Pentru realizarea corectă a formei tridimensionale a terenului în pantă este nece-
sară prelevarea de puncte şi în afara zonei de interes; pentru a reliefa cât mai fidel situl 
trebuie făcută legătura cu cadrul natural, fiindcă dacă se citesc puncte doar din situl 
arheologic propriu-zis, nu se poate face legătura cu situaţia din arealul înconjurător, iar 
dacă terenul prezintă variații de altitudine metoda de interpolare nu are cum să gene-
reze restul punctelor necesare întregii suprafeţe şi nici nu poate intui suprafaţa reală pe 
care este amplasat acel sit. Aceste puncte citite în exteriorul sitului asigură atât eviden-
ţierea contextului natural în care acesta se găseşte cât şi o reprezentare digitală realistă.  

De asemenea, operatorul de prismă trebuie să urmărească variaţiile terenului 
şi să dea punctele către staţie pe orice anomalie geomorfologică, nu doar cotele minime 
şi maxime, ci şi pe micro-pantele lor, astfel încât să realizeze o triangulaţie corectă. 
Operatorul de prismă trebuie să fie obligatoriu un arheolog cu experienţă, care să 
cunoască forma complexului arheologic topografiat (uneori distrus), să identifice corect 
limitele sitului, să facă distincţie între modificările antropice şi cele naturale ale aces-
tuia precum şi între cele antice şi cele moderne care îl afectează astăzi. 

                                                      
16 Micle, Măruia, Stavilă, 2012, p. 109.  
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Fig. 1. Achiziția datelor din teren. Castrul de pe Jigoru Mare. 

Complexitatea terenului şi dificultatea prelucrării datelor prelevate impun, în 
cele mai multe cazuri ca persoana care face măsurătoarea să realizeze şi hărţile. Supra-
faţa sitului, complexitatea micro-reliefului şi cadrul geografic înconjurător, reprezintă 
informaţii absolut obligatorii când se prelucrează datele. O persoană care nu a parti-
cipat la ridicarea topografică nu poate înţelege şi realiza situaţia reală, la care se adaugă 
şi faptul că, de multe ori, se fac notări şi coduri proprii şi chiar unele greşeli care se 
corectează doar în cunoştinţă de cauză; deci se recomandă ca topograful şi cartograful 
să fie una şi aceeaşi persoană17. 

3.1.2 Procesarea datelor 
Prelucrarea datelor în sisteme geo-informaţionale este esenţială pentru ridicările 

topografice din siturile arheologice, fie ele 2D sau 3D, datorită funcţiilor ce se pot apli-
ca datelor geografice vizând interpretarea şi evaluarea terenului, ilustrarea geomorfo-
logiei zonei, identificarea punctelor de observaţie, precizarea orientării, a unghiului 
pantei, a distanţei până la sursa de apă, a expunerii faţă de Soare şi a altor factori şi 
criterii care au stat la baza alegerii acelei locaţii. 

În cazul nostru, prelucrarea a fost efectuată cu programul ArcMap din pachetul 
ArcGIS produs de ESRI. Programul permite editarea directă a fişierelor rezultate în 
urma importului punctelor, salvarea editărilor, interpolări de diferite tipuri, aplicare de 
curbe de nivel, aplicarea de simbologii specifice, afişarea cotelor sau caracteristicilor 
introduse ca şi câmpuri în fişierul sursă, exportul 2D al harţilor create în diverse for-
mate18. 
                                                      
17 Micle, Măruia, Stavilă, 2012, p.110. 
18 Micle, Măruia, Stavilă, 2012, pp. 114-118. 
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Vârful lui Pătru 

 
Jigoru Mare 

 
Comărnicel I 

 
Comărnicel II 

Fig. 2. Distribuția norului de puncte citite în teren. 

Interpolarea spaţială este procedura de estimare a valorilor proprietăţilor unor 
puncte oarecare, în zone în care au fost efectuate observaţii, bazată pe triangulaţie. Meto-
dele de interpolare în ArcMap sunt Inverse Distance Weighted, Kriging și Spline dar 
pentru prelucrarea datelor castrelor de marș am utilizat cu predilecție Kriging. Aceasta 
este o tehnică de interpolare prin care valorilor înconjurătoare ce sunt măsurate li se cal-
culează media importanţei (weight) încât să deriveze o predicţie pentru o locaţie nemă-
surată. Calculul mediei importanţei se bazează pe distanţa de la punctele măsurate, pe 
localizarea predicţiilor şi pe ansamblul general al punctelor măsurate. Kriging se bazea-
ză pe teoria variabilei regionalizate care presupune că variaţia spaţială asupra datelor 
modelate este omogenă pe toată suprafaţa în mod statistic, deci acelaşi tip de variaţie 
coate fi observat în toate locaţiile de pe suprafaţă. 

Pentru prelucrarea 3D a datelor topografice s-a utilizat programul ArcScene19. 
Programul generează rendereing-urile 3D pe baza punctelor citite in situ și se bazează 
pe câmpurile x şi y ca şi în ArcMap pentru a crea suprafaţa digitală a terenului, precum 
şi de câmpul z pentru a reda diferenţele şi variaţiile de nivel. În funcţie de metoda de 
citire a punctelor, de proporţionalitatea şi numărul lor, se poate aplica una sau mai multe 
dintre metode de interpolare. Din practică rezultă faptul că metoda de interpolare, care 
a funcţionat cel mai bine la harta 2D, va funcţiona la fel şi la 3D. Pentru a aplica o 

                                                      
19 Micle, Măruia, Stavilă, 2012, p. 118-124. 
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simbologie potrivită şi standardizată pentru siturile arheologice am ales maro pentru 
înălţime, verde pentru adâncime. 

La final se specifică cotele de altitudine, se generează curbele de nivel și inter-
valul în metrii dintre acestea. După alegerea proprietăţilor de vizualizare se poate expor-
ta harta digitală 3D, cu sau fără curbe de nivel, după necesitate. Exportarea hărţilor 
digitale 3D în format imagine se aplică siturilor arheologice pentru realizarea planu-
rilor finale standardizate pentru publicare. Imaginea este salvată cu rezoluţie mare şi 
pe calitate maximă. 

3.1.3 Prezentarea rezultatelor 

 
Fig. 3. Ridicarea topografică suprapusă peste ortofotoplan. Castrul de pe 

Vârful lui Pătru. 

 
Fig. 4. Declivitatea pantelor. Castrul de pe Vârful lui Pătru. 
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Fig. 5. Expunerea versanților. Castrul de pe Vârful lui Pătru. 

 
Fig. 6. Profilul longitudinal/transversal. Castrul de pe Vârful lui Pătru. 

 
Fig. 7. Profil longitudinal prin castrul de pe Vârful lui Pătru, axa V-E. 
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Fig. 8. Profil longitudinal prin castrul de pe Vârful lui Pătru, axa N–S. 

 
Fig. 9. Ridicarea topografică suprapusă peste ortofotoplan. Castrul de pe 

Jigoru Mare. 

 
Fig. 10. Ridicarea topografică. Castrul de pe Jigoru Mare. 
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Fig. 11. Declivitatea pantelor. Castrul de pe Jigoru Mare. 

 
Fig. 12. Expunerea versanților. Castrul de pe Jigoru Mare. 
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Fig. 13. Profilul longitudinal/transversal. Castrul de pe Jigoru Mare. 

 
Fig. 14. Profil longitudinal prin castrul de pe Jigoru Mare, axa NE–SV. 

 
Fig. 15. Profil longitudinal prin castrul de pe Jigoru Mare, axa NV–SE. 
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Fig. 16. Ridicarea topografică suprapusă peste ortofotoplan. Castrul de pe 

Comărnicel I. 

 
Fig. 17. Declivitatea pantelor. Castrul de pe Comărnicel I. 
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Fig. 18. Expunerea versanților. Castrul de pe Comărnicel I. 

 
Fig. 19. Profilul longitudinal/transversal. Castrul de pe Comărnicel I. 

 
Fig. 20. Profil longitudinal prin castrul de pe Comărnicel I, axa E–V. 
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Fig. 21. Profil longitudinal prin castrul de pe Comărnicel I, axa N–S. 

 
Fig. 22. Ridicarea topografică suprapusă peste ortofotoplan. Castrul de pe 

Comărnicel II. 

 
Fig. 23. Declivitatea pantelor. Castrul de pe Comărnicel II. 
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Fig. 24. Expunerea versanților. Castrul de pe Comărnicel II. 

 
Fig. 25. Profilul longitudinal/transversal. Castrul de pe Comărnicel II. 

 
Fig. 26. Profil longitudinal prin castrul de pe Comărnicel II, axa NV–SE. 
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Fig. 27. Profil longitudinal prin castrul de pe Comărnicel II, axa NE–SV. 

3.2. Topografierea din mișcare cu ajutorul Dronei 
În linii generale, termenul de structuri din mișcare (Structure from motion, SfM) 

se referă la percepția umană asupra structurilor tridimensional sau cum ochiul uman 
poate procesa conceptul spațiu, prins în anumiți parametrii afiliați unui sistem cartezian 
de calcul.  

Mai specific, structuri din mișcare (SfM) descrie o metodă de fotogrammetrie 
pentru a crea modele tridimensionale, în cazul de față modele digitale ale terenului prin 
capturarea și suprapunerea de imagini bidimensionale20. Chiar dacă această metodă a 
fost utilizată încă din a doua jumătate a secolului XX21, aceasta cunoaște o rată de apli-
care mai mare începând cu anii 200022. Domeniile de aplicare sunt vaste iar metodo-
logiile diferă foarte mult în funcție de rezultatele care se doresc23.  

 
Fig. 28. Principiu general fotogrametrie24. 

                                                      
20 Shervais, 2015.  
21 Ullman, 1979; Shervais, 2015.  
22 Snavely et alii, 2008; Shervais, 2015.  
23 Ștefan, Ștefan, 2016, p. 25-35. 
24 http://www.clemson.edu/restoration/wlcc/_files/photogrammetry.jpg (accesat 05.11.2016). 
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În cazul nostru, scopul principal a fost obținerea unui model numeric de ele-
vație de bună calitate pentru castrele romane Comărnicel III, Muncel și Bătrâna. Pentru 
a atinge acest obiectiv, ne-am propus colectarea de fotografii cu ajutorul unei drone 
DJI, Phantom 2 Vison, echipată cu o cameră de 14 megapixeli și o mărime a senzorului 
de 1/2.3".  

3.2.1 Achiziția datelor 
Achiziția datelor s-a realizat prin urmărirea unui plan de zbor deasupra struc-

turilor arheologice în discuție. Astfel, în cazul sitului Comărnicel III s-a generat un 
plan de zbor prin care să se achiziționeze fotografii de la o înălțime de 60 m la interval 
de 3 secunde. În cazul castrelor Bătrâna și Muncel, planurile de zbor au fost setate pen-
tru achiziția fotografiilor de la înălțimea de 40 m la interval de 3 secunde. Camera a 
fost orientată paralel cu suprafața de fotografiere.  

Fig. 29. a. Comărnicel III (Plan zbor). 
 

Fig. 29. b. Muncel (Plan zbor). 

În cazul castrului de pe Comărnicel III s-a optat pentru achiziționarea pozelor 
de la o altitudine și un interval mai mare datorită limitărilor impuse de acumulatorii 
dornei, nefiind posibil accesul cu mașina dinspre Vârful Negru. Pentru castrul de pe 
Bătrâna, am întâlnit limitări legate de timpul achiziției fotografiilor, fiind posibilă 
achiziția a doar 166 înregistrări. O altă limitare, amuzantă, care a împiedicat achiziția 
unui număr mai mare de fotografii au fost cuiburile de rândunele din zonă, acestea, 
considerând drona un pericol sau cel mai probabil o pasăre prădătoare, au lansat ata-
curi succesive. Acest lucru a dus la destabilizarea echipamentului iar achiziția datelor 
a fost în linii mari perimată. Din păcate, acesta este motivul pentru care nu putem pub-
lica, în acest moment, datele despre castrul de la Bătrâna, fragmentarea zborului cau-
zată de atacurile repetate ale păsărilor, nu ne-a permis recuperarea fotografiilor. În cazul 
Muncelului, am avut posibilitatea efectuării unor zboruri succesive și acoperirea unui 
areal mai mare.  

3.2.2 Procesarea imaginilor 
Procesarea imaginilor s-a realizat utilizând AgiSoft oferit de Photoscan.  
Selecția și alinierea fotografiilor - în cadrul acestui proces se compară pixelii 
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fiecărei fotografii și se găsesc puncte comune pentru realizarea unei geometrii cât mai 
exacte pe baza estimării poziției aparatului de fotografiat. 

Fig. 30. Alinierea pozelor și formarea punctelor de legătură între fotografii.  

Generarea norului de puncte - acest proces atribuie, pe baza unor algoritmi, 
fiecărui pixel o coordonată spațială de tipul XYZ. Astfel, fiecare pixel este convertit 
într-un punct care, ulterior, poate să fie interpolat în diferite forme. Extragerea norului 
de puncte din imagine prezintă un avantaj deosebit pentru chestiunile de topografie 
arheologică, numărul de puncte fiind foarte mare.  

Fig. 31. Vizualizarea norului de puncte. 

Generarea meșei terenului - aceasta este generată printr-un proces de trian-
gulație a punctelor pentru a crea un model continuu de-a lungul întregii suprafețe aco-
perite în planul de zbor. 

Generarea modelului de elevație - În urma generării meșei s-a aplicat o textu-
rare a întregii suprafețe, putând fi generat astfel un model tridimensional al terenului 
din care s-a putut extrage foarte ușor modelul digital la o rezoluție foarte bună. Atât în 
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cazul castrului de pe Comărnicel III cât și în cazul Muncelului, interpolarea s-a realizat 
utilizându-se mai mult de 2 milioane de puncte. 

 
Fig. 32. Distribuția norului de puncte individuale (importate în ArcMap).  

Fig. 33. Generarea meșei terenului ca urmare a procesului de triangulație. 



735 

Indicele de robustețe - Riley SHWAN, Sthepan DEGLORIA și Robert ELIOT 
au dezvoltat un algoritm care să exprime diferențele de elevație dintre pixelii unui model 
digital25, calculând valorile de înălțime din mijlocul unei celule în comparație cu celu-
lele din apropiere a căror valori vor fi ridicate la pătrat. Ei au cuantificat astfel eteroge-
nitatea topografică, care joacă un rol important pentru habitatul diferitelor specii de ani-
male26. În cazul nostru, am apelat la această analiză pentru a evidenția și zonele unde 
declivitățile sunt foarte mici și aproape imposibil de sesizat chiar și pe un DEM de rezo-
luție foarte bună. Totodată, considerăm că aplicarea acestei analize pe o suprafață mai 
mare dintr-un model de elevație cu rezoluție bună poate fi un criteriu important în 
proiectarea unui model predictiv. 

3.2.3 Prezentarea rezultatelor 

 
Fig. 34. Modelul digital de elevație. Castrul de pe Comărnicel III (34 cm/pixel). 

 

                                                      
25 Riley et alii, 1999, p. 23-27.  
26 Riley et alii, 1999, p. 23-27.  
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Fig. 35. Indicele de robustețe. Castrul de pe Comărnicel III (34 cm/pixel). 

 

 
Fig. 36. Declivitatea pantelor. Castrul de pe Comărnicel III (34 cm/pixel). 
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Fig. 37. Expunerea versanților. Castrul de pe Comărnicel III (34 cm/pixel). 

 
Fig. 38. Profile longitudinale/transversale. Castrul de pe Comărnicel III  

(34 cm/pixel). 
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Fig. 39. Modelul digital de elevație. “Castrul” de pe Muncel (15 cm/pixel). 

 
Fig. 40. Indicele de robustețe. “Castrul” de pe Muncel (15 cm/pixel). 
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Fig. 41. Declivitatea pantelor. “Castrul” de pe Muncel (15 cm/pixel). 

 
Fig. 42. Expunerea versanților. “Castrul” de pe Muncel (15 cm/pixel). 
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Fig. 43. Profile longitudinale/transversale. “Castrul” de pe Muncel  

(15 cm/pixel). 

4. Concluzii 
Topografia arheologică reprezintă, după cum s-a văzut, o serie de tehnici şi 

metode (de teren şi laborator) care permit arheologului să vizualizeze şi să înţeleagă 
elementele de geomorfologie a terenului, precum şi identificarea cu precizie a modifi-
cărilor antropice. Aşa cum Staţia Totală a revoluţionat şi a înlocuit sistemele optice de 
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măsurare în teren, Drona şi tehnica fotogrammetriei aeriene tinde să devină tot mai 
accesibilă şi să înlocuiască Staţia Totală şi RTK-ul. Tehnicile de achiziţie a datelor sunt 
din ce în ce mai rapide, iar acurateţea şi calitatea rezultatelor din ce în ce mai bune. 

În doar şase ani, cartarea realizată din dronă a înlocuit complet tehnica releve-
ului obţinut prin măsurare punct cu punct a fiecărei anomalii din teren. Departe de a 
fi învechită, utilizarea Staţiei Totale este însă greoaie, consumând efort logistic şi timp. 
Dacă pentru cartarea unui castru în 2010 aveam nevoie de o zi întreagă, la finalul aces-
teia constatam că nu se puteau achiziționa mai mult de 1000–1200 de puncte din teren, 
chiar şi atunci când foloseam simultan 2 operatori de prismă. Acurateţea fotogramme-
triei este incomparabil mai bună: ea permite achiziţia a 20000 de puncte la un zbor, 
singurul impediment fiind capacitatea bateriilor, numărul lor şi posibilitatea de a le 
încărca în timp util. 

Caracteristicile mocro-topografice din teren sunt sesizate şi acoperite în propor-
ţie de 100% cu drona, spre deosebire de Staţia Totală unde era imposibil de observat 
cu ochiul liber toate diferenţele de nivel, iar operatorul de prismă trebuia să aibă solide 
cunoştinţe de geomorfologie, arheologie şi arhitectură militară pentru a selecta cele 
mai relevante cote şi a le citi corect. 

Fiind o prelucrare matematică, triangulaţia se bazează pe un număr cât mai 
mare de puncte citite în teren. La acestea se mai adaugă şi erorile care pot intervenii 
în citirea lor, sau omisiunile. Operatorul de prismă era obligat să se orienteze corect 
în peisaj, să reţină traseele parcurse, să le identifice rapid şi corect pe cele următoare, 
potenţial-utile, să orienteze corect prisma către staţie, să o menţină mereu perfect ver-
ticală (urmărind bula de aer de pe cântarul cu apă montat pe bastonul prismei), să comu-
nice cu operatorul de la staţie ascultându-i comenzile (chiar dacă se află la distanţă de 
sute de metrii de acesta) şi să le facă toate acestea foarte repede pentru a se încadra 
în timp. 

În cazul dronei, au fost necesare maxim 4 ore pentru cartarea unui castru (aici 
intrând și timpul necesar deplasării în teren, iar uneori și timpul necesar reîncărcării 
celei de a doua bateri). Pentru calarea și efectuarea zborului este necesar un singur 
operator, iar rezultatele pot fi verificate și validate încă de pe teren. 

Prelucrările fie în ArcGIS fie în AgiSoft, necesită cunoștințe de arheologie și 
cartografie, precum și stăpânirea conceptelor și tehnicilor utilizate de sistemele informa-
ționale geografice (SIG). Ambele tehnici folosesc sistemul de georeferențiere Dealu 
Piscului, Stereo 70. Scara fiind cea reală, permite operatorului măsurarea cu acuratețe 
a dimensiunilor elementelor geo-strategice observate în teren: înălțimi/adâncimi, lun-
gimi/lățimi, diametre, suprafețe, unghiuri etc. Însă cel mai important beneficiu îl repre-
zintă faptul că oferă arheologului o imagine de ansamblu asupra sitului, prezentându-i 
toate caracteristicile reale din teren. Atunci când aceste situri arheologice se întind pe 
suprafețe mari, ce nu pot fi cuprinse cu ochiul liber, iar diferențele de altitudine sunt 
și ele evidente, așa cu este și cazul castrelor de marș, planul realizat prin una dintre 
cele două metode descrise mai sus își relevă importanța științifică. 

În absolut toate cazurile, planurile realizate de noi reprezintă fundamentul car-
tografic pentru viitoarele investigații arheologice. Deoarece considerăm că aceste infor-
mații trebuie să circule în lumea științifică, ele pot fi solicitate autorilor în baza unei 
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simple solicitări, iar atâta vreme cât sunt utilizate doar în scop științific ele sunt gra-
tuite, cu obligativitatea respectării cutumelor academice. 
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