UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

KOSTA ŠTOK

Uporaba Geografsko informacijskega sistema (GIS) za
analizo georadarskih meritev na Spodnjem gradu Turjak

Diplomsko delo

Mentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž

Študijski program:
Arheologija, 1. stopnja

Ljubljana, 2017

Zahvalil bi se mentorju, dr. Dimitriju Mlekužu, za pomoč in usmeritve pri pisanju naloge, Jaki
Mulhu za idejo, nesebično in vsestransko pomoč pri raziskavah in Srđanu Čekiću za pomoč
pri meritvah. Zahvaljujem se tudi Katji in staršem. Brez vaše podpore ne bi šlo.

Uporaba Geografsko informacijskega sistema (GIS) za analizo georadarskih meritev na
Spodnjem gradu Turjak
Diplomsko delo je osredotočeno na uporabo GIS-a kot orodja za manipulacijo z različnimi
arheološkimi podatki na ravni najdišča (t. i. intra-site raven opazovanja), predvsem pa na to,
kako lahko na podlagi fuzije podatkov topografskega pregleda najdišča, meritev z
georadarsko metodo, geodetskih meritev in lidarskega posnetka ustvarjamo novo vedenje, ki
vodi k boljšemu in celovitejšemu razumevanju najdišča. Z izdelavo prostorskega modela
najdišča Spodnji grad Turjak v GIS-u smo dosegli boljše razumevanje njegove strukture,
predvsem razmerja pokopanih struktur do stoječe arhitekture. Obenem poudarjamo
uporabnost prostorskega modela, ki mora biti v GIS-u izdelan tako, da je dostopen in
enostaven za analizo.
Ključne besede: GIS, arheologija, fuzija podatkov, georadar, Spodnji grad Turjak.
Application of the Geographic Information System (GIS) for the analisys of ground
penetrating radar survey at the Lower Castle Turjak
This thesis is focused on the use of the geographic information system (GIS) for the
integration and fusion of spatial and archeological data, which have been gathered during
research on the Lower Turjak castle. By integrating data, gathered via different methodologies
such as the topographical survey of the site, ground penetrating radar measurements, geodesic
measurements and lidar images and their data fusion in the GIS, we compiled new data on the
site itself. By using GIS visualization and analyzing ground penetrating radar time slices we
created a new insight into new data of this fairly un-researched site. The data gathered in this
manner is also available to other researchers.
Key words: GIS, archeology, data fusion, ground penetrating radar, Lower Castle
Turjak.
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1 Uvod
Razvoj prostorskih tehnologij v raziskovanje in zbiranje prostorskih podatkov je popolnoma
preoblikoval našo sposobnost ustvarjanja, upravljanja in analize velikih količin podatkov, kar
ima velik vpliv na arheološko metodologijo in interpretacijo arheoloških podatkov (McCoy et
al. 2009, 264). Razvoj digitalnih baz podatkov in drugih računalniških orodij omogoča
napreden zajem prostorskih podatkov, njihovo shranjevanje, analizo in interpretacijo.
Različne metode za zajem prostorskih podatkov, kot so GPS (t. i. Global Positioning
Systems), zračno lasersko skeniranje, terestrično lasersko skeniranje, različne metode
daljinskega zaznavanja in geofizikalni pregledi, prinašajo množico podatkov, ki omogočajo
analize prostora s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (v nadaljevanju GIS),
(McCoy et al. 2009, 267). Prostorske podatkovne baze podatkov, zbrane na sistematičen način
z različnimi naprednimi metodami, omogočajo tudi razširjanje in deljenje z drugimi
raziskovalci in zainteresirano javnostjo (McCoy et al. 2009, 264).
Cilj diplomskega dela je predstaviti uporabo GIS-a kot orodja za manipulacijo z različnimi
arheološkimi podatki na ravni najdišča (t. i. intra-site raven opazovanja), predvsem pa, kako
lahko

na podlagi fuzije podatkov ustvarjamo novo vedenje in celovitejše razumevanje

najdišča. Metodološki cilj diplomskega dela je izdelava prostorskega modela najdišča Spodnji
grad Turjak v GIS-u, z namenom razumevanja njegove strukture, predvsem razmerja
pokopanih struktur do stoječe arhitekture. Poleg tega mora biti prostorski model izdelan tako,
da je dostopen in enostaven za analizo (De Mincinis et al. 2006, 529).
Diplomsko delo ima tri sklope: v prvem sklopu so zajeti kratka predstavitev GIS-a, možnost
integracije in fuzije podatkovnih baz v GIS-u ter njihov pomen za arheologijo.
Drugi sklop diplomskega dela bo osredotočen na raziskavo, izvedeno na Spodnjem gradu
Turjak, kjer poleg ciljev raziskave predstavim metodologijo dela na terenu; od terenskega
dokumentiranja zidanih struktur do uporabe totalne postaje in GPS-a ter izvedbe meritev z
georadarsko metodo. V nadaljevanju se bom osredotočil na obdelavo pridobljenih prostorskih
podatkov in na delovni proces pri izdelavi modela v GIS-u, ki omogoča integracijo vseh
pridobljenih baz podatkov. V interpretaciji ne podam zaključkov o tem, kakšen naj bi bil
grajski kompleks pred dokončno opustitvijo, temveč na podlagi dobljenih rezultatov odpiram
možnost nadaljnje diskusije o zgodovini najdišča Turjak in njegovi vlogi v prostoru.
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V zadnjem sklopu bom interpretiral georadarske meritve ter integracijo podatkov georadarja
in podatkov topografskega pregleda v GIS-u. Pri interpretaciji se bom naslonil na primerjavo
z gradom na Gradišču nad Drago, ki ponuja določene zgodovinske vzporednice o gradnji in
arhitekturi.
2 Geografsko informacijski sistemi (GIS), orodje v rokah prostorske arheologije
Glavna značilnost GIS-a je, da v digitalni obliki združi dve temeljni obliki dokumentiranja: to
so kartografija in baze podatkov (Novaković 2003, 156). Pred GIS-om so te funkcije dolgo
časa opravljali različni papirnati zemljevidi in karte, ki so pomenili glavni način ponazarjanja
prostora. Karte so se najpogosteje uporabljale za evidentiranje in načrtovanje prostora za
potrebe državne uprave in potrebe vojske, številne znanstvene discipline pa so razvijale
specialne kartografije za potrebe interpretacije in prezentacije rezultatov, med katerimi je tudi
arheološka karta. Z njo se je skušalo predstaviti prostorska razmerja med opazovanimi pojavi
na dvodimenzionalni ravnini (Novaković 2003, 156–157).
Uporabo GIS-a v arheologiji so spodbudile predvsem potrebe po programskem orodju, ki
omogoča shranjevanje in obdelavo arheoloških podatkov, okolje, ki mora biti dinamično in
fleksibilno, znotraj katerega se lahko podatki integrirajo, analizirajo in se nadalje raziskujejo
tako prostorski podatki kot tudi atributi. Arheologi so potrebovali programsko okolje, ki bi
dopuščalo shranjevanje obsežne količine zbranih podatkov, ki bi omogočalo upravljanje ter
izdelavo sofisticiranih modelov, vizualizacij in statističnih analiz. V takšno okolje bi moralo
biti možno vključiti podatke kakršnega koli formata, brez omejitev, podatki pa bi morali biti
pri obravnavi enakopravni, ne glede na to, za kakšne podatke gre. Torej okolje, v katerem bi
bilo mogoče razmišljati in raziskovati nove ideje. In potencial takšnega okolja ima prav GIS
(Wheatley, Gillings 2002, 15).
Geografski informacijski sistemi (GIS) so računalniški programski sistemi, oblikovani
posebej za upravljanje s podatki, ki imajo prostorsko komponento, ki predstavljajo
konfiguracijo računalniške strojne in programske opreme, posebej razvite za pridobivanje,
vzdrževanje in uporabo kartografskih podatkov (Novakovič, 2003, 155). Kartica GIS se
uporablja tudi za geografsko informacijsko znanost in geoprostorske informacijske študije ali,
kot navaja Šumrada (2005), je GIS »tehnologija za združevanje kartografije, podatkovnih baz
in statističnih analiz«. GIS omogoča upoštevanje prostorske komponente, pridobljene na več
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načinov: tako iz tematskih in topografskih kart, fotografij in podatkov daljinskega zaznavanja
(Novaković 2003, 156).
Glede natančne definicije, kaj GIS pravzaprav je, ni soglasja (Wheatley, Gillings 2002, 8), saj
je GIS relativno širok pojem in se lahko nanaša na številne tehnologije in procese, zato je
uporaben na številnih področjih, od načrtovanja, upravljanja, prometa, logistike, inženiringa
do analiziranja (Šumrada 2005, 65). Pri iskanju definicij, kaj je geografski informacijski
sistem, se Wheatley in Gillings sklicujeta na dve definiciji; po definiciji Burrougha (1986) je
»močan skupek orodij za zbiranje, shranjevanje, spreminjanje, ponovno preverjanje in
predstavljanje prostorskih podatkov iz resničnega sveta, s točno določenimi nameni.« Star in
Estes (1990) pa sta GIS definirala kot »informacijski sistem, ki je programiran za delo s
podatki, ki so opremljeni z prostorskimi ali geografskimi koordinatami. Z drugimi besedami je
GIS obenem tako sistem baz podatkov s specifičnimi zmožnostmi za prostorsko referencirane
podatke kakor tudi za analize s temi podatki.« (Wheatley, Gillings 2002, 8). Izraz se lahko
uporablja za »vsak informacijski sistem, ki ureja, povezuje, analizira, deli in prikazuje
geografske podatke za potrebe informiranja pri sprejemanju odločitev« (Šumrada 2005, 65).
Novakovič (2003) navaja, da potencial GIS-a najboljše ponazarja poročilo, ki ga je objavilo
Ministrstvo za okolje Velike Britanije, in pravi, da je GIS za prostorske analize enako
pomemben, kot » je bil izum mikroskopa in teleskopa pomemben za znanost, računalnikov za
ekonomijo ter tiska za širjenje informacij. GIS je največji korak v manipulaciji prostorskih
podatkov od izuma geografskih kart naprej« (Stančič in Gaffney 1991, 11 nav. v Novaković
2003, 155).
GIS je danes splošno sprejeta platforma za prostorske analize in ni monoliten računalniški
program. Obravnavamo ga kot digitalni sistem, ki ustvarja in upravlja z različnimi
prostorskimi območji. Je prostorsko orodje, sestavljeno iz več različnih programskih
tehnologij, ki omogočajo uporabnikom, da ustvarijo interaktivne poizvedbe, analizirajo
prostorske podatke, urejajo kartografske podatke in predstavijo rezultate teh dejavnosti
(Šumrada 2005, 65).
GIS kot sistem lahko razdelimo na štiri podsisteme (Wheatley, Gillings 2002, 8). Prvi od štirih
podsistemov je podsistem za vnos podatkov (angl. Data Entry), ki neobdelane in delno
obdelane prostorske podatke pretvori v obliko, primerno za hranjenje v bazi prostorskih
podatkov. Drugi podsistem je baza prostorskih podatkov (angl. Spatial Database) in je
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odgovoren za shranjevanje prostorskih, topoloških in atributnih podatkov ter tudi za
vzdrževanje povezav z zunanjimi bazami podatkov. Podsistem za manipulacijo in analizo
(angl. Manipulation and Analisys) poskrbi za vse transformacije podatkov in izvede vse
prostorske analize in modeliranja, medtem ko četrti podsistem za vizualizacijo in poročanje
(angl. Visualisation and Reporting) vrne pridobljene rezultate analiz uporabniku v obliki
zemljevidov in drugih grafik ter besedil (Wheatley, Gillings 2002, 9). Pomemben del GIS-a je
tudi uporabniški vmesnik (angl. User Interface), ki ni neposredno vpleten v delo podsistemov
s podatki, vendar je ta vmesnik bistvenega pomena za GIS, saj s pomočjo tega vmesnika
uporabniki predložijo navodila drugim podsistemom in pridobijo povratne informacije o
napredovanju ukazov. Dober uporabniški vmesnik je pomemben, ker minimizira čas, ki ga
nov uporabnik porabi za spoznavanje osnov, obenem pa omogoča izkušenemu uporabniku, da
izvaja napredne poizvedbe hitreje (Wheatley, Gillings 2002, 9).
Temelja naloga GIS-a so prostorske analize, ki jih definiramo kot postopke, s pomočjo katerih
se obdelujejo prostorski podatki ter se s tem ustvarjajo nove informacije in podatki. Prostorski
podatki so podatki o opisnih, lokacijskih in kartografskih lastnostih ter razmerjih med
geografskimi elementi, podanimi v georeferenčnem sistemu. Takšna organizirana podatkovna
baza se v GIS-u imenuje baza prostorskih podatkov. Podatki so organizirani v podatkovnih
slojih, ki obravnavajo določeno lastnost območja. Podatki so v GIS-u organizirani po
projektih, kjer se hranijo v obliki podatkovnih slojev, pa tudi v obliki oznak, besedil in
postopkov (Šumrada 2005, 65).
Najpogostejša vrsta podatkov, ki se uporablja v arheologiji, so vektorski in rastrski podatki.
Vektorske podatkovne datoteke ali vektorski sistemi so predstavljeni v smislu geometrijskih
objektov (točka, črta, območje), ki so opredeljeni glede na njihove lokacije in lastnosti v
določenem koordinatnem sistemu ali modelnem prostoru (Wheatley, Gillings 2002, 30).
Najpogostejši izbor vektorskih podatkov je iz digitaliziranih kart oziroma zemljevidov.
Rastrski sistemi shranjujejo informacije kot pravokotne matrike celic, od katerih vsaka celica
vsebuje meritev, ki se nanaša na eno geografsko lokacijo. Rezultat je tako rastrska slika, ki
predstavlja pristop vzorčenja, ki predstavlja prostorsko informacijo. Pogostejše je vzorčenje,
bliže bo rastrska slika izvirniku. Poglavitna razlika med vektorskim in rastrskim sistemom je
v tem, da vektorski sistemi ne vzorčijo iz originala, kot to počnejo rastrski sistemi, ampak ga
bolj opisujejo. Vektorski podatek je tako formalni opis nečesa v realnem svetu, po navadi v
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geometrijski obliki, medtem ko rastrski podatek obsega število vzorcev nečesa, kar je po
navadi pobrano v enakomernih časovnih intervalih (Wheatley, Gillings 2002, 28).
Način, s katerim GIS konceptualizira, shranjuje in manipulira s prostorskimi podatki, se
imenuje podatkovni prostorski model (Wheatley, Gillings 2002, 28). Prostorski model temelji
na originalu in je poenostavljena podoba izbranega dela stvarnosti, pri čemer je modeliranje
proces izdelave ustreznih modelov za določen namen in uporabo, kar pomeni, da model
odseva iz stvarnosti le to, kar je zanj relevantno. Podatkovni model predstavlja zaznavo,
interpretacijo, abstrakcijo in formalni opis stvarnega sveta glede na določeno aplikacijo.
Vsebuje podatke, ki ponazarjajo značilnosti pojavov, opredeljenih v konceptualnem modelu.
Podatkovno modeliranje je postopek, katerega rezultat je predstavitev poenostavljenih
stvarnih objektov v bazi podatkov (Šumrada 2005, 66).
GIS na podlagi prostorskih modelov in podatkov omogoča različne poizvedbe in analize po
opisnih in lokacijskih podatkih, omogoča kombinirana poizvedovanja in predelavo izvornih
podatkov v nove podatkovne sloje. Prostorske analize lahko razdelimo glede na namembnost
in postopkovni pristop na naslednje poizvedbe: obdelavo enega podatkovnega polja,
topološko prekrivanje več podatkovnih slojev, iskanje točkovnih vzorcev, ploskovno
modeliranje ter linearne in rastrske analize (Šumrada 2005, 66).
Navkljub vsem prednostim, ki jih ponuja GIS, pa obstajajo tudi nevarnosti, saj lahko privlačni
vizualni izdelki GIS-a zamotijo raziskovalce s tem, da estetika prevlada nad interpretacijo.
Moč GIS-a leži predvsem v njegovi zmožnosti analiziranja vseh kartografskih podatkov, ki
so relevantni za arheologijo (Gaffney, Stančič 1995, 211), obenem pa je pomembno tudi to, da
ga uporabnik zna uporabljati kot orodje, ki služi svojemu namenu, kar se je že izkazalo kot
težava, saj ima ta sistem prednost le, če se ga pravilno uporablja. Večina napisanih publikacij
na temo GIS-a v arheologiji je namenjenih uporabnikom, ki so imeli z GIS-om že določene
izkušnje (Wheatley, Gillings 2002, 18).
2.1 Integracija podatkov v GIS-u in njihova fuzija
Arheološki podatki so pogosto shranjeni kartografsko in prav zaradi tega je GIS eno izmed
bolj prilagodljivih in analitičnih orodij, ki so na razpolago arheologom (Gaffney, Stančič
1995, 211). Možnost vnosa in analiziranja relevantnih podatkov (topografskih, geofizikalnih,
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paleoekoloških, zgodovinskih ter zračnih in multispektralnih posnetkov) v enotno delovno
okolje je spremenila način, kako arheologija integrira in analizira znanstvene podatke (Sala et
al. 2012, 155). Integracija v GIS-u omogoča fuzijo prostorskih podatkov različnih prostorskih
metod in raziskav (topografskih, geofizikalnih, zgodovinskih, geodetskih in drugih), ki
obogatijo rezultate in analize tako kvantitativno kot kvalitativno, kar omogoči celovito in
boljše razumevanje najdišča (Campana 2009, 325).
Fuzija podatkov je proces integriranja več baz prostorskih podatkov, uporablja pa se za
izdelavo natančnejših in koristnejših informacij, kot jih lahko podajo informacije posameznih
baz podatkov. Tako na primer GIS omogoča, da se podatki geofizikalnih raziskav prikažejo v
več kot enem sloju, kar je pomembno orodje za vizualizacijo pokopanih struktur (Sala et al.
2012, 155). Na podlagi fuzije prostorskih podatkov v GIS-u je mogoče ustvariti nove
vizualizacije in s tem pridobiti morebitne nove poizvedbe o najdišču. V procesu integracije
morajo biti vse baze podatkov, pridobljene z različnimi metodami, obravnavane enakovredno,
saj lahko prav odstopanja med različnimi bazami podatkov postanejo pomemben del debate o
najdišču (Rączkowski 2006, 205).
Pomemben vidik prostorske arheologije sta vizualizacija in kartiranje podatkov, saj
»zemljevid omogoči človeškemu očesu in možganom, da opravljajo intuitivne prostorske
analize« (McCoy et al. 2009, 280). Z vizualizacijo sta torej tesno povezana postopka
upravljanja s podatki in prostorska analiza. Vsi trije elementi so med seboj tesno povezani.
Uporaba tehnologij za zajem prostorskih podatkov se vedno bolj usmerja v pregledovanje
depozitov, izdelavo prostorskih modelov z namenom odkrivanja potencialnih arheoloških
ostalin in prostorsko analizo z namenom preučevanja preteklih človeških vedenj (McCoy et
al. 2009, 271).
Opis prostorske analize v arheologiji je podal Clarke, ki jo je videl kot arheološko
informacijo, ki jo definira na podlagi prostorskih razmerij, ki so posledica vzorcev med
strukturami. Čeprav ta definicija velja za prostorske analize med najdišči (t. i. inter-site raven
opazovanja), se lahko aplicira tudi za prostorske analize na ravni najdišča (t. i. intra-site nivo
opazovanja). Pri teh prostorskih analizah je glavni cilj identificirati vzorce v prostorski
distribuciji artefaktov in jih interpretirati z namenom pridobitve boljšega razumevanja
nastanka najdišča (Oron, Goren-Inbar 2013, 186).
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2.1.1 Uporaba geofizikalnih metod in fuzija podatkov z drugimi metodami za zajem
prostorskih podatkov
Na tem mestu bi se dotaknil nekaterih raziskav, pri katerih so raziskovalci uporabili različne
metode in s fuzijo podatkov dobili podatke, ki so bili v pomoč pri interpretaciji najdišča.
Problematika digitalnega procesiranja v primerjavi z vizualno prezentacijo in uporabo
različnih metodologij je predstavljena na primeru prostorske analize v nacionalnem vojnem
parku Guilford, ki leži v bližini tretje bojne linije bitke pri Guilford Courthouse (čas ameriške
revolucije, 15. marec 1781). Izvedli so fuzijo podatkov skeniranja s terestričnim laserskim
skenerjem (v nadaljevanju TLS) in meritev z georadarsko metodo, kjer je TLS predstavil
možnost zaznavanja konkavnih površin v zelo zaraščenem in nedostopnem gozdnem
območju, medtem ko so georadarske meritve izvedli pred vstopom v omenjeno močno
pogozdeno območje (Curry et al. 2016, 54). Avtorje raziskave je zanimalo predvsem, kako
učinkovito narediti fuzijo baz prostorskih podatkov iz različnih tehnik daljinskega zaznavanja;
v tem primeru kombiniranje podatkov georadarske metode, TLS-ja in geodetskih podatkov
(Curry et al. 2016). Fuzija podatkov se je izkazala kot težavna, predvsem zaradi različnih
formatov, v katerih so se shranjevali oblaki točk posameznih metod. Namen te raziskave je bil
prav to, da se razvijejo metode, s katerimi bi se povezali podpovršinski podatki, posneti z
georadarjem s podatki, dobljenimi s TLS-jem (Curry et al. 2016, 66). Kot pravi Curry (2016,
66), je premalo literature, ki obravnava metode fuzije teh dveh metod zajema prostorskih
podatkov. Težave so se pojavljale pri vseh, ki so se morali učiti uporabljati in se ukvarjati z
integracijo več računalniških programov, ki so jih uporabljali različni raziskovalci. Težavo so
predstavljali tudi velikost množice in izvozi množice podatkov v različne računalniške
programe. Rezultat fuzije podatkovnih baz je pokazal na obstoj ceste tretje bojne linije, ki se
nadaljuje v gozd, kar predstavlja, kot navaja Curry (2016, 67), del historične krajine, na kar
sta ločeno pokazali že obe metodi (georadar na delu, ki ni pogozden, TLS pa na delu gozda).
Raziskava je pokazala, da so potrebne nove in izboljšane metode za podobne raziskave v
prihodnosti (Curry et al. 2016, 67). Prav tako se je izkazalo, da je treba ponavljati zbiranje
podatkov in posledično točk oblakov, da se lahko izdela pokritost, ki zadošča za podatkovno
fuzijo (Curry et al. 2016, 67). Pojavlja se slaba usklajenost podatkov pri georeferenciranju
zaradi manka primernih računalniških programov. Pri georadarskih časovnih rezih je nujna
potrebna topografska korekcija, da se prikaže naraven potek terena. V prihodnjih raziskavah
se bo pokazala za ključno natančnost posnetih točk in njihovih fuzij s pomočjo apliciranja
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geostatičnih metod. Prava vrednost za nove raziskave pa bi bila, če bi razvili dodatne metode
za delo na terenu, ki bi se kombinirale z naprednim procesiranjem podatkov s pomočjo
superračunalnikov oziroma zmogljivejših računalnikov, s katerimi bi lahko izdelali virtualno
krajino, po kateri bi se lahko obiskovalec prosto gibal pod in nad tlemi (Curry et al. 2016, 67).
Arheološke raziskave, ki so zajemale metode za zajem prostorskih podatkov, predvsem pa
fuzijo različnih metod daljinskega zaznavanja in klasičnih arheoloških metod, so bile v
preteklih letih dokaj odmevne. Eno izmed raziskav, ki sicer ni bila omejena samo na eno
najdišče, pa jo je po mojem mnenju treba izpostaviti, je izvedel arheolog Andy J. Howard, ki s
svojim delom v dolini reke Trent, kjer že vrsto let preučuje distribucijo in ohranitev
arheološkega potenciala znotraj geomorfološko razgibanega in dinamičnega prostora. Veliko
arheoloških sledi je pokopanih znotraj holocenskih rečnih paleokanalih in takšne sledi so
težko vidne z metodama, kot sta površinski pregled terena in aerofotografija. Arheološke
ostaline so v nekaterih primerih pokopane pod tremi ali štirimi metri globoko, v holocenski
sekvenci peskov in prodov (Howard et al. 2008, 1042). Pri projektu pregleda so uporabili
kombinacijo tehnologij. Razdelili so jih na dva segmenta: zračno lasersko skeniranje (lidar –
FP DSM, LT DTM, v kombinaciji z aerofotografijo) in terestrično lasersko skeniranje (GPR
in metoda električne upornosti, ERGI) (Howard et al. 2008, 1044). Poleg pridobljenih
podatkov so v GIS vključili tudi arheološko podatkovno bazo in geološke podatke, ki so bili
shranjeni v geološki podatkovni bazi (karti merilo 1: 50.000). V kombinaciji z lidarskimi
podatki so rekonstruirali model teras in njihove sekvence, kar je omogočilo razdelitev doline
na območja z različnimi arheološkimi potenciali (Howard et al. 2008, 1044). Uporaba GIS-a
je omogočila izdelavo modela teras in karte arheološkega potenciala, natančno datiranje pa je
mogoče le z uporabo radiometričnega datiranja. V tem primeru lahko prostorske tehnologije
podajo približno datacijo, je pa uporaba prostorskih tehnologij pokazala, da je lahko njihova
uporaba v kombinaciji s tradicionalnimi arheološkimi pregledi učinkovita (Howard et al.
2008, 1045).
Prav tako so zanimive raziskave na enem izmed najpomembnejših hallstatskih najdišč
Strettweg v Avstriji, kjer so izvedli prostorske zajeme podatkov z georadarjem in lidarjem s
fuzijo podatkovnih baz, z georadarskimi časovnimi rezi in lidarskimi oblaki točk pa so
pridobili podatke o segmentu najdišča in preizkušali učinkovitost dela omenjene metodologije
(Kemp et al. 2014).
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Pomemben del zgodbe o integraciji in fuziji geofizikalnih podatkov in drugih prostorskih
tehnik so raziskave na antičnem najdišču Sagalassos, v jugovzhodnem delu današnje Turčije,
in sicer predvsem zaradi določanja metodologije pri teh specifičnih raziskavah (Martens et al.
2012).
V Sloveniji podobne raziskave potekajo v sklopu raziskav širšega arheološkega kompleksa
Poštela pri Mariboru (Mušič et al. 2014), kjer so upoštevani rezultati terenskih raziskav v
kombinaciji z lidarsko topografijo in geofizikalnimi raziskavami, ki imajo trenutno največji
pomen. Vodja geofizikalnih raziskav, arheolog Branko Mušič (2014, 21) vidi Poštelo kot
testno polje, kjer se lahko izvajajo sistematične in natančne geofizikalne raziskave, ki
obravnavajo predvsem problematiko, ki je skupna prazgodovinskim utrjenim višinskim
naselbinam, poleg tega gre tudi za celosten pristop k arheološkim raziskavam
prazgodovinskih krajin (Mušič et al. 2014,). Pri raziskavah kompleksa je bil namen, da se
predlaga najustreznejša izbira oziroma, kombinacija metod (op. a. multi - method approach),
katerih rezultate so lahko kasneje primerjali in z njimi preverjali, katere metode v določenih
pogojih delujejo najbolje (Mušič et al. 2014, 22).
3 Spodnji grad Turjak
Ruševine Spodnjega gradu Turjak se nahajajo v sklopu enote kulturne dediščine Turjak –
Območje gradu Turjak, pod evidenčno številko 8774 (RKD Slovenije), ki je bilo z odlokom o
razglasitvi 6. oktobra 1999 razglašeno za spomenik državnega pomena (Uradni list RS 1999,
81). Za spomenik zato velja varstveni režim, ki določa varovanje kulturnih, arheoloških,
krajinskih in zgodovinskih vrednot, kjer so prepovedane vse vrste posegov v arheološke plasti
spomenika. Kulturno varstveno območje, ki je zavarovano, je namenjeno trajni ohranitvi
arhitekturnih, kulturnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot spomenika, povečanju
pričevalnosti, prezentaciji kulturnih vrednosti spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
poleg tega pa je namenjeno tudi učno demonstracijskemu delu in znanstveno-raziskovalnemu
delu (Uradni list RS 1999, 81).
3.1 Opis najdišča
Spodnji grad Turjak se nahaja na skalnem pomolu vzpetine nad Želimeljsko dolino, ki leži na
robu Ljubljanske kotline. Nadmorska višina grajskega platoja gradu je na višini okoli 480
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metrov, 40 metrov nižje od gradu Turjak in je lociran v bližini naselja Turjak v občini Velike
Lašče. Naravno težko dostopen grad je na treh straneh zaščiten s strmim pobočjem, dodatno
pa je na vzhodni strani zaščiten z jarkom. Območje je pogozdeno z razgibanim reliefom in
urejenimi pešpotmi. Na mestu okoli Spodnjega gradu je urejena fiksna lokostrelska steza AH
12+12, ki jo upravlja Lokostrelski klub Turjak (Sl. 1).
Geološko podlago na lokaciji tvorijo karbonati oziroma sedimentni kamnini dolomit in
apnenec. Talni tip, ki tvori pokrov na raščenem terenu, so rjava pokarbonatna tla, ki
prevladujejo na apnencih in dolomitih v osrednji Sloveniji. Tekstura je ilovnata ali težka,
globina talnega reliefa je zelo neenakomerna in se menja na kratkih razdaljah. Rjava
pokarbonatna tla se mozaično menjajo z redzino in protoredzino (Vidic et al. 2015, 52).
3.2 Zgodovinski oris
Plemiška rodbina Turjačanov ali Auerspergov je v deželi pustila močan pečat (Komac 2001,
15). Na gradu je do sredine 13. stoletja gospodaril nemški rod, ki ga prištevajo k staremu,
tako imenovanemu svobodnemu plemstvu, njihova vloga v preteklosti pa je zaradi
pomanjkanja pisnih virov neznana (Komac 2001, 15). Kot dalje navaja zgodovinar Andrej
Komac (2001, 17), bi bile za pridobitev iztočnic o njihovi prisotnosti nujne arheološke
raziskave na starem (op. a. Spodnjem) gradu. Zgodovinar Božo Otorepec (1973, 147) pa
pravi, da trditev starejših zgodovinarjev, predvsem Schönlebna in Valvasorja, da je okoli leta
1060 oziroma 1067 Konrad Turjaški postavil nov grad, Zgornji Turjak, ker je bil prejšnji grad
zanj in za brata Adolfa in Pilgrima pretesen, ni osnovana na zgodovinskih virih, temveč na
rodbinski tradiciji.
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Sl. 1: Spodnji grad Turjak, palacij, del porušenega zidu, v nadaljevanju poglobitev terena (foto: Jaka
Mulh, 2014)

Po podatkih genealogij, ki se jih ne da natančno preveriti, naj bi rod Turjačanov prišel v te
kraje iz Švabskega ali Bavarskega med 9. in 11. stoletjem, kot Otorepec navaja Radicsa, kar
pa ni mogoče potrditi (Otorepec 1973, 147). Po drugih navedbah, ki jih navaja avstrijski
pravni zgodovinar Otto Dungern, naj bi se rod priselil na Kranjsko s furlanskega Turiaca
(Komac 2001, 18). Ne glede na pomanjkanje virov, ki bi dokazovali, da so Turjačani obstajali
že pred letom 1150, se njihov obstoj lahko potrdi s posedovanjem posesti na Dolenjskem v 11.
stoletju, kjer kot morebitnega prednika navajajo Engelbera. Ta se omenja v kraljevi darovnici
iz leta 1062, s katero je Henrik IV. podaril Anzu tri kraljevske hube pri Grosuplju, ki so mejile
na posestva Engelsbera (Komac 2001, 18).
Prva zares zanesljiva omemba Turjaških gospodov je 100 let kasneje, leta 1162. Kot priča v
listini, ki jo je izstavil koroški vojvoda, nastopa Engebertus de Vrsperch liber homo in je kot
priča nastopal v še nekaterih drugih listinah iz 12. in 13. stoletja (Komac 2001, 18). Njegova
dediča sta bila Engelbert in Konrad, ki sta živela v prvih desetletjih 13. stoletja.
Starejši rod Turjačanov je izumrl pred letom 1250, od dvajsetih let 13. stoletja se po gradu
Turjak imenujejo plemiči, ki so bili biološko neodvisen rod in izhajajo iz nesvobodnih
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ministerialov (Otorepec 1973, 148), vendar si zgodovinarji glede tega niso enotni, saj nekateri
dopuščajo možnost, da sta bili rodbini vendarle v sorodu (Komac 2001, 19). Kot prvi
predstavnik mlajšega rodu se pojavi Herand Turjaški, čigar ime se pojavi skupaj z imeni
njegovih sinov (Herbordoma, Otoma I. in Mainhalma) v listini Engelberta Turjaškega leta
1220 (Komac 2001, 19). S tem zapisom se prvič omeni tudi Turjaški grad in do tedaj še ni
govora o dveh obstoju dveh gradov.
Prvič se omenja obstoj dveh gradov na Turjaku 21. februarja 1318, ko ju je kralj Frederik
podelil bratoma Volkerju in Herbartu: »Zgornji in Spodnji Turjak in kar sta tam zgradila ali še
bosta« (»ober hus ze Ursperg und daz nider undswaz si da hant gebuwen oder noch
buwenwellent«) (Otorepec 1973, 148). Iz listine, ki jo je izdal Henrik Koroški, je razvidno, da
je šlo za ponovno zgraditev obeh gradov (»Owersperch daz oberund daz nieder. Und
erlauben in dieselben zwo veste widerauf ze pauen und ze machenals si wenen daz ez in nucze
sei«) (Otorepec 1973, 148). Iz tega Otorepec predvideva (1973, 149), da sta bila oba gradova
poškodovana ali celo porušena v vojni, ki se je na začetku 14. stoletja bila med vojvodo
Henrikom Goriško-Tirolskim in Habsburžani na slovenskih tleh, in po njegovem obstaja
možnost, da so oba turjaška gradova porušili zavezniki Habsburžanov (Turjačani so bili na
strani Henrika), najverjetneje Ortenburžani kot najbližji sosedje in nasprotniki Turjačanov
(Otorepec 1973).
Spodnji grad se omenja tudi v prodajni listini iz leta 1322, ko so bratje Herrand, Ortolf in
Friderik Turjaški prodali grad bratrancema, že omenjenima Volkerju in Herbartu Turjaškemu
(Otorepec 1973, 149). Spodnji grad Turjak se omenja tudi leta 1326 (»das nider hausze
Oursperch«) in leta 1335 (kot »Aversperch un-der der nidem vest«) (Otorepec 1973, 149).
Posest se je v tistem času delila po veljavnem pravu, o čemer priča listina iz leta 1383, ko je
Viljem Turjaški ženi za jutrnjo med drugim nakazal tudi polovico Spodnjega Turjaka (»auf
die niedern vest ze Awrsperkch«), druga polovica pa je bila last njegovega bratranca Volkerja
(Otorepec 1973, 149). Oba gradova sta stala še vsaj v prvi polovici oziroma na začetku 15.
stoletja. Jurij Turjaški, ki je okoli leta 1420 s svojimi pomočniki napadal deželnoknežjo posest
na Kranjskem z ropi, požigi in umori, se je moral leta 1423 s svojimi najemniki vdati in
izročiti deželnemu knezu tudi gradova Turjak (»mit den vesten Av/rsperg«). Ker pa je bil
pomiloščen, mu je nadvojvoda Ernest omenjena gradova vrnil (»die obge-nanten vesten
Awrsperg«) (Otorepec 1973, 149). Leta 1436 je Herbart Turjaški podedoval Jurijevo polovico
Turjaka, drugo sta dobila Volkart in Engelbert Turjaška (Otorepec 1973, 149).
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V 40. letih 15. stoletja kaže, da je bil Spodnji Turjak opuščen in takrat se je začel njegov
propad. Leta 1444 je namreč dobil Herbart Turjaški v fevd zase ter bratranca Volkarta in
Engelharta tako grad Turjak kot tudi stari grad z gradiščem, ljudmi, posestmi itd. (»dashawss
Awrsperg vnd das alt hauss dabey mitdem purkchperg, leuten, gutem etc.«) (Otorepec 1973,
150), iz česar je mogoče sklepati, da je bil Spodnji grad Turjak starejši. Leta 1467 sta posest
delila brata Pankrac in Lovrenc Turjaška in takrat se omenja samo grad Turjak s pristavo in
hribom (»das geslos Awersperg mit dem mayrhof vnd puchel«) (Otorepec 1973, 150). Stari
grad se je omenjal tudi leta 1496, ko je kralj Maksimiljan I. podelil Volkartu Turjaškemu in
sinovom Pankraca »grad Turjak in stari grad poleg z grajskim hribom, z ljudmi in posestmi«
(»das haus Aursperg und das alt haus darbei mit dem purgperg mitleuten und guetern«), kar
je očitno dobesedno posneto po besedilu že omenjene listine iz leta 1444, kar je bila povsem
ustaljena praksa vladarjev, ki so vzeli besedilo iz stare listine in ga dali v novo. Tak primer je
tudi listina iz leta 1601, ko je Herbet Turjaški od nadvojvode Ferdinanda dobil Zgornji in
Spodnji Turjak (»das Ober- und Nieder-haus Auersperg«) (Otorepec 1973, 150).
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propadanju Spodnjega gradu je še dodatno prispeval hud potres, ki je leta 1511 porušil in
poškodoval veliko gradov na Kranjskem in močno prizadejal tudi Zgornji grad Turjak, ki so
ga morali zaradi precejšnje porušenosti na nekaterih delih zgraditi na novo (Otorepec 1973,
150).
3.3 Upodobitve Spodnjega gradu Turjak
Predpriprava terenskega dela je vključevala tudi pregled zgodovinskega slikovnega materiala,
na katerem je bil upodobljen Spodnji grad Turjak. Grad je bil že kot razvalina upodobljen na
dveh vedutah, in sicer v Slavi vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja. Prvič je
upodobljena kot del vedute gradu Turjak (levo zgoraj) v perspektivi iz Želimeljske doline (Sl.
2), kjer je prikazan kot najmanj dvonadstropna stavba, imenovana Stari grad Turjak (Altevest
Auersperg). V drugi upodobitvi je prikazan kot samostojna veduta z zgornjim gradom v
drugem planu (Altevest Auersperg, Terjak), prav tako iz perspektive Želimeljske doline, na
kateri je po svoji podobi zelo podobna ostalinam, ohranjenim še danes (Sl. 3). Tretja
upodobitev pa je barvna grafika velikosti 25 centimetrov krat 34 centimetrov avtorjev
Ludwiga Erminyja in litografa Franza Wolfa, nastala med leti 1825 in 1835 (Sl. 4). Na listu
velikosti 38 centimetrov krat 51 centimetrov je Spodnji grad znova upodobljen kot
dvonadstropna stavba, na grafiki je viden tudi zid okoli gradu z obokanim vhodom.
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Nobene od omenjenih upodobitev ni mogoče razumeti kot dejansko stanje Spodnjega gradu
Turjak, saj so avtorji pri upodobitvi gradu imeli lahko določeno mero umetniške svobode in
so veduto predstavili iz lastne perspektive. Ne glede na to pa nam Valvazorjevi veduti z
upodobitvijo razvaline potrjujeta, da je bil Spodnji grad v njegovem času že opuščen.

Sl. 2. Grad je bil upodobljen že kot razvalina na dveh vedutah v Valvazorjevi Slavi vojvodine
Kranjske, prvič kot del vedute gradu Turjak, levo zgoraj (Valvasor 1679, št. 14).

Sl. 3. Spodnji grad Turjak, prikazan kot samostojna veduta (Altevest Auersperg, Terjak). Ruševine so
zelo podobne današnjim (Valvasor 1679, št. 16).
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Sl. 4. Barvna grafika velikosti 25 centimetrov krat 34 centimetrov na listu velikosti 38 centimetrov
krat 51 centimetrov znova upodablja Spodnji grad kot najmanj dvonadstropno stavbo, na kateri je
viden tudi zid okoli gradu z obokanim vhodom (Erminy, Wolf, 1825/1835).

4 Raziskava Spodnjega gradu Turjak
4.1 Cilji raziskave
Cilj raziskovalne naloge je bil potrditi lokacijo gradu Spodnji Turjak, določiti dimenzije gradu
s prikazom morebitnih notranjih zidov, porušenih plasti in morebitnih pokopanih tlakov
oziroma hodnih površin ter na podlagi pridobljenih informacij določiti vhod v grad.
Uporabnost raziskave vidim predvsem v tem, da bi poleg definiranja vseh fizičnih ostalin,
odkritih z pregledih, ugotovili odnos med Spodnjim in Zgornjim gradom Turjak ter vlogo
Spodnjega gradu v prostoru do njegove opustitve.
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4.2 Metodologija
Za metodo raziskave sem določil topografski pregled terena in glede na geološko sestavo
terena, ki jo predstavlja karbonatna osnova – sedimentne kamnine (Novak et al. 2016), za
pregled lokacije uporabil neinvazivno georadarsko metodo.
4.3 Topografski pregled
Topografski pregled terena je obsegal celotni grajski plato, z dokumentiranjem vidnih zidov,
ki so bili posneti tudi geodetsko. Prav tako so bile dokumentirane tudi vidne ostaline zidov na
južnem podgradju, na vzhodnem delu pred vstopom na pot do grajskega platoja in na
zahodnem delu gradu ob zidovih palacija. Narejen je bil tudi opis stanja obstoječih zidov.
4.3.1 Opis obstoječega stanja zidov gradu
Teren, na katerem stojijo ruševine Spodnjega gradu Turjak, je močno zaraščen in pogozden.
Plato osrednjega dela je prekrit z nizkim rastjem, mahom in odpadlim listjem. Najvidnejši so
zidovi dela objekta, ki sem ga poimenoval palacij z dimenzijami 15 metrov krat 12 metrov in
ima obod zidov ohranjen skoraj v celoti. Poškodovan je le južni zid, ki je delno porušen v
južno podgradje. Ruševina, kar lahko sklepam po pregledu terena, je po vsej verjetnosti
posledica rasti drevesnih korenin, ki rastejo na platoju palacija. V zidu levo od porušenega
zidu je vgrajena kamnita konzola. Korenine so v kombinaciji s podnebnimi razmerami
vplivale na razrahljanje vezivne malte med pozidanimi kamni. Podobnim poškodbam so
izpostavljeni vsi deli vidnih zidov, ki so na severnem delu poraščeni z mahom in nizkim
rastjem.
Zidovi palacija so po svoji strukturi romanski, kar je vidno po načinu polaganja klesancev v
vrste. Zidovi so debeline okoli 100 cm, sestavljeni iz različnih vrst kamna, med katerimi
prevladujejo peščenjak, apnenec in dolomit. Tehnologija zidave je gradnja iz klesanih
pravokotnih kamnov različnih velikosti, ki so zloženi v ravne vrste, te ne potekajo vedno v
enotnih linijah čez celoten zid, ampak je večkrat opazna kombinacija večjega kamna z
manjšimi kamni, ki so med seboj povezani z belo-sivo malto (Gaspari et al. 2008, 308).
Zanimivo je, da soroden način gradnje zasledimo tudi v najstarejšem ohranjenem delu gradu
Turjak. V jugozahodnem vogalu palacija je v zidu odprtina, katere pomen ni jasen, glede na
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dimenzije (širina približno 1 meter) pa bi lahko predstavljala dostop do osrednjega dela
gradu. Na notranji strani poleg prehoda so vidni negativi v zidu, ki verjetno predstavljajo
ležišča za tramove. Severni zid palacija se nadaljuje v osrednji grajski plato, ki je nekoliko
dvignjen. Zid ni ohranjen v celoti, saj ima odluščeno lice, iz česar lahko sklepamo, da je bil
odkrušeni del zidu debelejši. Ometa ni zaslediti, razen na notranji strani jugovzhodnega
vogala palacija, kjer je na zidu še vedno ohranjen manjši kos.
Med palacijem in osrednjim platojem je ohranjen tanjši zid, debeline 50 centimetrov, v
osrednjem platoju se prav tako nadaljujeta severni in južni zid; več vprašanj odpira predvsem
severozahodni del severnega zidu, kjer se je porušil večji del zidu. Tu ostaline zidov gledajo
precej iz obsega severnega zidu. Vidni del južnega zidu se na 7,5 metra proti vzhodu konča;
na zunanji strani tega zidu, ki gleda na južno podgradje, so v zidu vidne kamnite konzole. Na
dostopu na osrednji grajski plato je viden kamnit zid debeline 50 centimetrov, ki sledi
dvigovanju terena. Poleg tega so vidne ostaline še enega zidu, oba pa se zaključita v
jugovzhodnem vogalu dostopne poti na grajski plato. Na vzhodnem delu pred gradom je
viden tudi zid, ki se navezuje na prej omenjeni zid in na objekt, ki leži na manjšem grebenu
pred vzponom na grad. Tu so vidne ostaline zidanega objekta dimenzij 5 metrov krat 7
metrov, debeline sten niso vidne. Pred tem grebenom je manjši jarek. Južno od objekta poteka
po celotni dolžini podgradja vidni zid debeline en meter, ki pod palacijem zavije severno in
se zaključi s priključkom na severozahodni vogal palacija. Na zunanji strani severozahodno
od zidu palacija so v grebenu, prekritem z rastjem, vidne ostaline objekta dimenzij 6,5 metra
krat 5 metra, z zidovi debelin en meter.
Na južni steni palacija proti podgradju sta vidna dva zidova, ki se nadaljujeta v smeri proti
jugu, ki pa nista vidna v celoti in se po 1,5 metra dolžine končata. Prav tako je viden tudi
ostanek zidu na južni strani zidu osrednjega platoja, ki leži 80 centimetrov od zidu, ki loči
palacij in osrednji plato. Celotna velikost gradu je 43 metrov krat 13 metrov, brez južnega
podgradja.
4.4 Meritve z georadarsko metodo
Georadarska metoda deluje na način, da antena oddaja elektromagnetne valove v medij
(merjen volumen) in izmeri signal odboja, ki je odvisen od dielektričnih lastnosti
podpovršinskih materialov. Z georadarjem je možna izdelava visoko ločljivih 3D-modelov
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pokopanih struktur, saj diskontinuitete, kot so stratigrafske meje, zidovi, hodne površine,
tlaki, porušene plasti, jame in jarki, povzročijo odboje, ki potujejo nazaj na površino (Curry et
al. 2016, 56). Hitrost širjenja močno niha in je odvisna od dielektrične konstante merjenega
materiala, določi pa se na podlagi hitrosti odboja signala, ki potuje nazaj na površino. S tem
lahko določimo globino podpovršinskih anomalij, medtem ko amplitude podajo podatek o
določenih spremembah v podpovršju (Curry et al. 2016, 56).
Geofizikalne metode so arheologiji odprle možnost, da s svojimi prospekcijami kartira in
izdela slike pokopanih kulturnih ostalin (Conyers 2010, 175); prav tako lahko podatki
geofizikalnih meritev nudijo arheologom veliko koristnih informacij pred in tudi med samimi
izkopavanji, ki so uničevalni poseg in ireverzibilen poseg (Curry et al. 2016). Kvamme (2003,
453) povzame, da so kontinuirana uporaba geofizikalnih meritev, njihov stalni razvoj in
povečana pokritost prostora z raziskavami postali alternativni pogled na krajinsko in
prostorsko arheologijo. Takšni pregledi ponudijo informacije o strukturi in organizaciji
najdišča, kar posledično omogoči študije prostorskih obrazcev in odnosov, ki so pomembni za
raziskovalna vprašanja (Curry et al. 2016). Z napredno akvizicijo in procesnimi tehnikami se
da poleg kartiranja pokopanih struktur v tridimenzionalni obliki določiti tudi specifične
pokopane materiale (npr. kamen in opeka) z njihovimi dielektričnimi konstantami. Ko se te
analize vključijo v zgodovinski okvir, se lahko raziskave nadaljujejo s povsem novimi
spoznanji in idejami, na načine, ki do sedaj niso bili mogoči (Conyers 2010, 183).
Globina dosega je odvisna od frekvence antene, ki pri 500 MHz anteni znaša okoli tri metre.
Poleg frekvence antene vplivata na globino dosega tudi vsebnost vode v tleh in sama sestava
merjenega medija; vlaga predstavlja omejitev za širjenje elektromagnetih valov in se lateralno
spreminja zaradi spremenljive teksture tal, ki v splošnem nadzoruje namočenost (Mušič 2009,
3). Drugi parametri, ki opredeljujejo način širjenja elektromagnetnih valov v mediju, so:
dielektričnost, prevodnost in magnetna permeabilnost. Kot navaja Mušič (2009, 3), se je z
meritvami izkazalo, da so za dobro interpretacijo georadarske raziskave zadostne izkušnje ob
poznavanju značilnosti geološke in pedološke podlage. Močni radarski odboji so značilni za
meje med plastmi, ki se močno razlikujejo v električnih lastnostih (Mušič 2009, 3).
Pomemben element pri meritvah z georadarsko metodo je ločljivost ali tako imenovana
vertikalna ločljivost, to je najmanjša razdalja, na kateri je še možno dva georadarska odboja
obravnavati kot dve ločeni georadarski meji, določeni z valovno dolžino elektromagnetnega
21

valovanja. Zgornja in spodnja meja horizontalnega reflektorja, kot je v arheoloških kontekstih
npr. tlakovana površina, bo na radargramu vidna le, če njena debelina presega četrtino
valovne dolžine (Conyers 2004, 64). To pomeni, da je ločljivost boljša pri antenah z višjimi
frekvencami valovanja in slabša pri antenah z nižjimi frekvencami valovanja, globinski doseg
je tako večji pri antenah z nižjimi frekvencami in obratno (Conyers, 2004, 64).
Na globino in amplitudo odbojev v tleh vplivata tudi disperzija in dušenje oziroma atenuacija
energije, do česar lahko pride, če so tla vsaj nekoliko električno prevodna ter vpijejo in
zadušijo valovanje, ko to potuje skozi medij (Conyers 2004, 66). Povratni odboj je tako
deležen še dodatnega dušenja, saj na poti proti površju znova potuje skozi materiale, preden
pride do sprejemnika. Rezultat so šibki odboji, ki morajo biti dokaj plitko v podpovršju, da se
valovi od njih lahko odbijejo (Conyers 2004, 66). Vidljivost odbojev na radarskih profilih je
odvisna od amplitude odbitih valov. Večja, kot je amplituda, bolj odboj na profilu izstopa in
obratno. Majhne amplitude odbojev so seveda značilne za plasti, kjer so le manjše razlike v
dielektričnosti (Mušič 2009, 5).
Poleg standardnega dvodimenzionalnega profila se rezultati meritev prikazujejo s časovnimi
rezi (angl. Time Slices), ki predstavljajo serije vzporednih in enako oddaljenih profilov
(Mušič 2009, 4). Časovni rezi se večinoma izdelujejo z vzporednimi profili, pri katerih je
medsebojna razdalja 0,5 metra, večje razdalje se pri meritvah uporabljajo redkeje, predvsem v
primeru, ko je to nemogoče zaradi terena. Rezultat časovnih rezov je prikaz enakih amplitud
odbojev v istem časovnem območju povratnih valov, kar v uporabi za potrebe arheologije
pomeni niz tlorisnih prikazov na poljubno določenih globinah (Conyers et al. 2008).
Rezultati, ki jih dobimo z meritvami, se lahko prikažejo tudi v obliki 3D-modela.
Kvantitativne podatke za 3D-prikaz arhitekturnih ostankov pridobimo z analizo in obdelavo
georadarskih profilov in analizo odbojev (Mušič 2009, 4). Za določanje širine zidov iz
georadarskih profilov se uporabijo migracije in Hilbertove transformacije, medtem ko globino
in ohranjenost zidov določimo s hitrostnimi analizami (Conyers 2004, 130). Mušič (2009, 5)
tudi navaja, da je pomembno dejstvo, da pogosto ne moremo pričakovati popolnoma enakih
hitrosti širjenja elektromagnetnega valovanja na celotni površini najdišča, še posebej, če gre
za velike površine.
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Georadarska metoda je bila do zdaj zelo uspešno uporabljena pri kartiranju arheoloških
ostalin in na številnih podpovršinskih pregledih, ki so bili kasneje tudi izkopani. Z
georadarjem so zelo dobro vidni: odpadne jame, pokopi, pokopani tlaki hiš, kamniti zidovi in
praznine. Zelo učinkovito se je izkazalo predvsem kartiranje kamnitih temeljev in zidov
(Goodman, Piro 2013, 2). Zaradi tega je postal georadar del nedestruktivnega testiranja, saj so
tako arheološki kakor tudi zgodovinski spomeniki stalno ogroženi zaradi vedno bolj
agresivnih posegov v prostor; z georadarsko metodo se lahko kartirajo arheološka najdišča,
vedno pomembnejši pa je georadar tudi za monitoring zgodovinskih struktur v sklopu
konservatorskih posegov (Goodman, Piro 2013, 5).
4.4.1 Meritve z georadarjem na Spodnjem gradu Turjak
Meritev je bila opravljena z georadarsko opremo CUII s 500 MHz anteno (proizvajalec Abem
Malå). Gre za pulzni radar, ki v tla ali drug merjen medij v časovnih intervalih oddaja pulze. S
pomočjo testne meritve sem izvedel hitrostno analizo medija, maksimalni globinski doseg
antene in globino arheoloških ostalin.
Pred izvedbo prve matrice sem testne profile naredil s 500 MHz anteno in s 100 MHz anteno.
Radargrami so pokazali, da je 500 MHz antena primerna za določitev podpovršinskih struktur,
medtem ko se je 100 MHz antena izkazala za neprimerno iz dveh razlogov: ima preslabo
ločljivost, t. i. prvi odboj (angl. first arrival) prekrije območje, kjer so strukture, saj ležijo
preplitko. 100 MHz antena je sicer dala dober vpogled v geološko zasnovo lokacije.
Pregled je obsegal celotno območje grajskega platoja, ki obsega površino velikosti okoli 453
kvadratnih metrov. V sklopu začetnih raziskav je bila sprva predvidena le izvedba matrice
znotraj t. i. palacija, kjer so vidni zidovi gradu, vendar sem med samim terenskim delom,
predvsem zaradi iskanja novih odgovorov, ki so jih postavljala vprašanja terenskega pregleda,
izvedel georadarski matrici tudi na osrednjem, rahlo dvignjenem platoju pred palacijem in
tudi na poti, kjer se dostopa na osrednji plato pred palacijem. Izvedel sem tri georadarske
matrice velikosti: T1 – 14 metrov krat 8 metrov; T2 – 13 metrov krat 10 metrov in T3 – 9
metrov krat 10 metrov. Vse matrice sem izvedel s prečnicami – vzporednimi georadarskimi
profili, v smeri x ali y, z razmiki med profili 50 centimetrov. Kasneje sem zaradi razjasnitve
določenih nejasnosti izdelal v severovzhodnem delu matrice T2 še posnetek 5 metrov krat 5
metrov. Georadarske meritve so se izkazale za zelo zahtevne zaradi značilnosti terena,
predvsem zaradi nizkega podrastja in višinskih razlik, ki so oteževale pravilno izvedbo
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prečnic. Za pravilne in kakovostne georadarske profile sem moral izvesti več meritev in med
samimi meritvami večkrat ponoviti določene profile. Pri meritvah sem uporabil 16 bitno
snemanje, s pulznim signalom, ki je oddajal signal vsake 0,049 metra. Zaradi zapletene
morfologije terena sem uporabil tehniko merjenja, kjer se antena vleče naprej, medtem ko jo
dva upravljavca z vrvema držita levo in desno in s tem tako uravnavata njeno pot ob prečnici,
hkrati pa skrbita, da se antena med meritvijo na večjih ovirah ne prevrne. To tehniko sem
uporabil že pri meritvah železniških nasipov, kjer se je izkazala za zelo primerno, saj le redko
zahteva ponovitve profilov.
4.5 Geodetski posnetek
Georadarske profile in vidne zidove, ki sem jih dokumentiral s terenskim pregledom, sem v
prostor umestil z izdelavo geodetskega posnetka terena, izvedenega s totalno postajo Leica
TS-350. Uporabljeni koordinatni sistem je bil EPSG 4326; WGS 84.
Na delih, kjer meritev zaradi strmine terena ni bila mogoča, sem izvedel tudi meritve z
metrom, a le v primerih, ko to ni bilo mogoče; te meritve so se nanašale predvsem na višine
ohranjenih zidov na severni, prepadni strani gradu, do katere nisem imel dostopa.
4.6 Postopek obdelave dokumentiranih prostorskih podatkov
Pridobljene geodetske podatke izmerjenih vidnih zidov in georadarskih profilov sem jih iz
totalne postaje uvozil v program AutoCad Map 3D 2017 (v nadaljevanju Autocad). Sledila sta
izris obstoječih posnetih zidov v posameznih slojih (angl. layer) in izris prečnic, izvedenih z
georadarjem. Georadarske profile v neobdelani obliki sem uvozil v program RadExplorer in
v njem pregledal profile v 2D-obliki. Po osnovni obdelavi z uporabo osnovnih obdelovalnih
filtrov – odstranitvijo šuma (angl. DC removal) in odstranitvijo ozadja (angl. background
removal) ter ojačitvijo signala (angl. amplitude gain) – sem uredil profile za izdelavo matric
in izdelal časovne reze v programu GPR Slice v 7.0.
Priprava časovnih rezov vseh treh matric je potekala po postopku, ki ga opiše geofizik Dean
Goodman (2013, 46); uporabil sem x- oziroma y-smer za izdelavo časovnih rezov, kjer so
obveljali enaki parametri za vse tri georadarske matrice; časovno okno 91,9 nanosekund, 16bitna resolucija in 512 vzorcev na sken. Izdelal sem 20 časovnih rezov debeline 15
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centimetrov (4,31 nanosekunde je časovni interval enega časovnega reza), brez
medsebojnega prekrivanja (angl. slicing overlap), z učinkovitim časom poti signala (85,82
nanosekund), kar prevedeno v globino znaša 300 cm. Za analizo sem predvidel uporabo 10
časovnih rezov do globine 150 centimetrov.
Za obdelavo in integracijo podatkov sem uporabil programsko opremo Quantum GIS 2.16.3
(različica NODEBO, skrajšano QGIS), v katero sem uvozil datoteke .shp, ki sem jih izvozil iz
programa Autocad Map 3D 2017. Pomembno je bilo, da je vsak sloj v AutoCadu predstavljal
en sloj oziroma eno datoteko .shp. Vse datoteke .shp so vektorski sloji. Iz AutoCada sem
izvozil kot datoteko .csv tudi geodetske točke, ki sem jih v GIS uvozil preko ukaza ustvari
sloj iz besedilne datoteke; tako sem dobil vektorski sloj z geodetskimi točkami. Pri vsakem
vektorskem sloju sem definiral tudi koordinatni sistem (EPSG 4326; WGS 84).
S pomočjo geodetskih točk, ki sem jih uvozil kot vektorski sloj, sem oblikoval terenski model
(ali angl. Digital Elevation Model) in ustvaril nov rasterski sloj. Terenski model sem prav tako
oblikoval s programsko opremo Golden Software Surfer 12, v kateri se z uvozom baze
podatkov, konkretno baze geodetskih podatkov x, y in z koordinat izdela datoteka .grd
oziroma datoteka, ki se nato kot rastrska datoteka lahko uvozi v QGIS.
Izdelavi terenskega modela grajskega platoja je sledila priprava georadarskih časovnih rezov.
Za vsak časovni rez, vseh treh matric, sem iz programa GPR Slice izvozil datoteke .grd in jih
najprej uvozil v program Golden Software Surfer 12 (Sl. 5), kjer sem vsako datoteko
časovnega reza .grd shranil kot datoteko .grd, vendar v drugem formatu (GRD Surfer Binary
Grid 7).
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Sl. 5. Digitalni model terena Spodnjega gradu Turjak s prikazanimi višinskimi razlikami.

Tako sem lahko v QGIS uvozil tudi časovne reze vseh matric. Na koncu sem se odločil, da
uvozim 10 časovnih rezov iz vseh matric do globine 150 centimetrov, kjer se pojavljajo
anomalije, ki so pomembne za to nalogo.
Časovne reze sem, s pomočjo ukaza za georeferenciranje, uvozil kot rastrske datoteke. Za vse
tri matrice sem določil značilne točke, ki sem jih uporabil za georeferenciranje vseh časovnih
rezov, pri čemer sem kot transformacijske nastavitve uporabil že znani koordinatni sistem in
transformacijo Polinom 1, po kateri je bilo pri georeferenciranju najmanj odstopanj. Rastrske
datoteke sem nato primerno obarval, pri izboru barv sem se odločil za barvno paleto gdd, ki je
obarvala rastrsko sliko s šestimi barvami glede na mejne vrednosti v datoteki. Po uvozu
časovnih rezov je sledila operacija »Spoji«, ki omogoča združevanje rastrskih datotek; v
posamezne spojene rastrske datoteke sem spojil vse časovne reze posamezne matrice in dobil
tri rastrske datoteke z 10 kanali, kjer vsak kanal predstavlja določen časovni rez v matrici.
Sledil je ukaz »Spreminjanje rastra« s pomočjo rastrskega računala, ki omogoča združevanje
kanalov časovnih rezov v eno rastrsko datoteko, iz katere je možno izvesti interpretacijo
anomalij pod tlemi, odkritih z georadarsko metodo. V obdelavo sem vključil tudi lidarski
posnetek, ki sem ga vpel kot samostojen rastrski sloj (datoteka GK_469_81_SLOPE_8bit) v
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QGIS-u. Lidarski posnetek je za analizo velikega pomena, saj se geofizika ukvarja z
raziskovanjem podpovršja, ki je opredeljeno kot polprostor. Površje predstavlja mejo med
polprostoroma, njegova oblika pa nas zanima samo kot razmejitvena površina, tako lahko
pojasnimo medsebojni odnos površinskih oblik in njihove sestave ter preslikamo anomalije v
fizikalnih poljih na lidarsko površje (Mušič et al. 2014). Vsi našteti postopki in integrirani
podatki so postali podlaga za interpretacijo, ki je predstavljena v poglavju 5.
Na tem mestu bi rad poudaril tudi nekatere težave, s katerimi sem se srečal pri izdelavi
projekta. Pred tem projektom sem imel le malo izkušenj z uporabo GIS-a, ki pa se je navkljub
šibkemu poznavanju te programske platforme izkazal za zelo priročno orodje za obdelavo in
analizo prostorskih podatkov. V primerjavi z GIS-om sem imel večje težave s pretvorbo in
izvozom podatkov v pravilne datoteke, predvsem z georadarskimi časovnimi rezi, največje
težave pa so se pokazale pri bazi podatkov, pridobljenih z geodetskimi meritvami, pri katerih
se je pojavilo kar nekaj napak in so bili zato potrebni popravki, zaradi česar je posledično
trajala izdelava terenskega modela dlje, kot je bilo pričakovano. Terenski model sem na koncu
oblikoval, kot sem že omenil, v programu Golden Software Surfer 12, ki je na podlagi
obstoječih podatkov izdelal najboljši možen terenski model. Nasploh se je izkazalo, da je za
natančno analizo in interpretacijo podatkov treba imeti čim bolj natančne podatke, ki jih je
treba zbirati sistematično in po začrtanem načrtu. V primeru odstopanj od načrta je treba
spremembe nemudoma vklopiti v baze podatkov. Samo s tem načinom dela se da doseči
zastavljene cilje, ki lahko ponudijo odgovore na vprašanja, ki si jih postavljamo in zaradi
česar pravzaprav sploh delamo raziskave.

5 Interpretacija meritev z georadarsko metodo v GIS-u
5.1 Interpretacija časovnih rezov
Pregled po posameznih kanalih v združeni rastrski datoteki, ki predstavljajo posamezen
časovni rez, je podal vpogled v odboje pod površjem za vse tri matrice: T1 – palacij, T2 –
osrednji grajski plato in T3 – dostop do platoja.
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5.1.1 Matrica T1 – palacij
Pri matrici T1 na globini med 0 centimetri in 15 centimetri ni bilo vidnejših sledov odbojev
morebitnih pokopanih struktur, razen na južnem delu, kjer se pojavijo prve sledi pokopane
strukture, ki poteka vzporedno z južnim zidom palacija približno 1,5 metra proti severu (proti
sredini palacija). Na globini med 15 centimetri in 30 centimetri se že pojavijo odboji na
celotnem območju palacija; jasno vidna je struktura zidu, ki poteka vzporedno s severnim
zidom in je od njega oddaljen štiri metre v smeri proti jugu. Pokopana struktura je v sredini
prekinjena z dva metra veliko odprtino, skupna dolžina zidu je 10 metrov. Tik ob severnem
zidu palacija poteka še ena pokopana struktura, ki se pod rahlim kotom spušča proti vzhodni
smeri. Konec tega odboja se ujema s koncem prej omenjenega zidu, na dolžini 10 metrov,
merjeno od začetka matrice. Na dolžini med 10 metri in 14 metri je na severovzhodnem
vogalu vidnih nekaj manjših odbojev. Prav tako se na tej višini pojavi več odbojev. Na
jugozahodnem vogalu, kjer je v terenu depresija, je ob zidu, ki poteka vzporedno z južnim
zidom, viden odboj še ene pokopane strukture, ki je prav tako vzporedna z obema zidovoma.
Jugovzhodni vogal palacija je nivojsko nižji od ostalega dela palacija, kjer so vidni odboji
okoli poglobitve. Kanal na globini med 30 centimetri in 45 centimetri je pokazal plast s precej
večjo ploskovno homogenostjo odboja, slabo so vidni odboji zidov vzporedno z južnim
zidom, še vedno pa je dobro viden odboj, ki poteka vzporedno s severnim zidom, pri čemer se
praznina v zidu zmanjša na en meter širine. Še vedno se zid zaključi na dolžini 10 metrov,
pravokotno na njega so vidni odboji zidu, na severovzhodnem vogalu se pojavi nov zid na
dolžini med 10 metri in 14 metri dolžine matrice. Ta zid, ki poteka skoraj po sredini, deli
objekt na dva dela, tako da tvori objekt z dvocelično strukturo. Na globini med 45 centimetri
in 60 centimetri se jasno izrišejo odboji zidov, ki se nadaljujejo iz prejšnjega časovnega reza:
zid, vzporeden s severnim zidom se nadaljuje. Viden je tudi prehod, širine enega metra, kar bi
lahko predstavljalo prag vrat, vidni so tudi drugi odboji, tako pravokotni zid na 10 metrov
dolžine kot tudi na severovzhodnem vogalu zid na dolžini med 10 metrov in 14 metrov
dolžine matrice. Na vzhodni strani so vidni odboji manjših . Južno so vidne konture zidov,
oziroma je možno identificirati vogale posameznih zidov. Še vedno je viden odboj vsaj dveh
zidov, ki potekata vzporedno z južnim zidom, med njimi pa je georadar posnel zasutje. Na
globini med 60 centimetri in 75 centimetri se v manjši meri nadaljujejo vsi odboji, ki so vidni
tudi v prehodnem časovnem rezu, s to razliko, da ni več možno jasno definirati južnih zidov,
ki sta vidna sporadično, še vedno se da slediti severnemu zidu, kjer pa na 10 metrov dolžine
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izgine pravokotni zid. Vidna je tudi pokopana struktura okoli jugozahodnega vogala in tudi
zasutje med južnimi zidovi.
Večina odbojev izgine na globini med 90 centimetri in 106 centimetri, razen štirih točkovnih
odbojev, ki skupaj dajejo videz nepravilnega štirikotnika, z dimenzijami 8 metrov krat 6
metrov. Delno je vidno tudi zasutje ob južni steni.
5.1.2 Matrica T2 – osrednji grajski plato
Pri pregledu matrice T2, osrednjega grajskega platoja, ki leži nekoliko višje od palacija, sem
na globini med 15 centimetri in 30 centimetri posnel začetek ruševinske plasti. Na tej globini
se pojavijo tudi prvi odboji zidu na 7,5 metra dolžine matrice. Ruševinska plast se nadaljuje
tudi na globini med 30 centimetri in 45 centimetri, kjer se pojavita tudi močnejša odboja
zidov, južni zid (pravokotno na porušitev) poteka 7,5 metra od začetka matrice v x-smeri,
severni pa 8 metrov od začetka matrice v smeri x. Širini zidov sta približno en meter. Na
globini med 45 centimetri in 60 centimetri se ob pravokotnih zidovih severno in južno
pojavita v nadaljevanju tudi zidova, ki potekata vzporedno z osjo x, oba zidova sta širine
približno 1,5 metra in sta nadaljevanje zunanjih zidov, ki so vidni na osrednjem grajskem
platoju (nadaljevanje zidov palacija). Ruševinska plast z odboji zidov se nadaljuje čez nižje
ležeče časovne reze, s to razliko, da se njen obseg manjša vse do globine med 120 centimetri
in 135 centimetri, ko se na sredini ruševinske plasti pojavijo štirje točkovni odboji, ki tvorijo
dimenzijo 3 metre krat 3 metre. Odbojem zidov je možno slediti vse do globine 150
centimetrov.
5.1.3 Matrica T3 – dostop do grajskega platoja
Matrica T3, ki smo jo delno izvedli čez zid, ki je viden v tleh, je prvi drugačen odboj od
vidnega zidu, ki se je pokazal na globini med 15 centimetri in 30 centimetri; na globini med
30 centimetri in 45 centimetri se ti odboji še bolj izoblikujejo, medtem ko se na globini med
45 centimetri in 60 centimetri dokončno prikažejo v svoji obliki. Po obliki gre verjetno za
polkrožno obliko objekta z zidom, ki poteka diagonalno v smeri jugovzhod–severozahod.
Odboj tega zidu ni tako dober, kot je odboj polkrožne strukture. Odboj teh se nadaljuje vse do
105 centimetrov, ko se v časovnem rezu 105–120 centimetrov pojavi nov odboj, ki je znova
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ponovno polkrožna pokopana struktura. Temu odboju lahko sledimo do globine 135
centimetrov, v nižje ležečih časovnih rezih ni zaznati odbojev.
5.2 Integracija georadarskih podatkov in podatkov topografskega pregleda obstoječih
zidov
Pri pregledu združenih kanalov v en raster za vse tri matrice, ki dejansko podajo globinski
vpogled v podpovršinsko dinamiko posnetih odbojev, so v rastru predstavljeni z belo barvo
odboji, ki so prisotni v vseh kanalih oziroma časovnih rezih, tako da lahko tem anomalijam
sledimo vse do dna obravnavane globine, 150 centimetrov pod pohodno površino. S črno so
obarvani deli, kjer ni bilo posnetih nobenih odbojev, medtem ko so s svetlo sivo in temno sivo
obarvana območja, kjer se odboji pojavljajo v več ali maj kanalih oziroma časovnih rezih.
Obdelava v QGIS-u je omogočila globinski pogled na odboje, ki jih je posnel georadar, tako
da se lahko v rastrskem prikazu vidijo odboji, ki se pojavljajo v vseh časovnih rezih.
Časovni rezi, posneti z georadarjem, so razgrnili dober vpogled na odboje, ki so prisotni pod
površino znotraj grajskega kompleksa. Vse tri matrice imajo nekaj skupnih značilnosti: pri
vseh se začnejo prvi odboji pojavljati relativno visoko, na globini med 15 centimetri in 30
centimetri, večina odbojev pa je na globini med 30 centimetri in 120 centimetri, le pri matrici
T1 se odboji končajo že na globini približno enega metra; razlog je po vsej verjetnosti v višini
raščenega terena, ki se pojavi na osrednjem delu palacija že na globini med 45 centimetri in
60 centimetri, raščen teren, ki ga tvori apnenec, je v zgornjem delu preperel in zato
morfološko zelo razgiban.
To pripelje tudi do druge ugotovitve, ki je vezana na poglobitev na jugozahodnem delu
palacija; pri analizi rastrov v integraciji z vektorskimi datotekami, ki predstavljajo posnetke
obstoječih stoječih zidov in zidov, vidnih v tleh, se je izkazalo, da je imel jugozahodni vogal
palacija izhod v južno podgradje, na kar kažejo pokopane strukture (zidovi) okoli poglobitve
terena. Na tem delu so v zidu opažena tudi ležišča za tramove. Ena od možnosti je, da se je
tudi v tem delu gradnja prilagajala terenu. Izpostavil bi tudi zidova ob južnem zidu, ki se
pojavljata na globini med 30 centimetri in 75 centimetri, ki ležita približno 1,5 metra proti
severu. Med tema zidovoma (ali enim, saj je težko definirati, ali gre za enega ali dva zidova)
in ohranjenim južnim zidom je georadar posnel nasutje, kar pomeni, da so v določenem
trenutku povečali grajsko poslopje s pomočjo izdelave nasutja. Povečava dimenzij ni zaznana
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le proti jugu, ampak tudi proti severu, kjer pa večje možnosti za razširitev ni bilo, saj je
severna stran zelo strma, na kar bi lahko nakazal drugi severni zid, ki leži tik ob obstoječem
zidu. Zato so sedanji severni zid premaknili povsem proti strmemu pobočju. To interpretacijo
bi lahko potrdila tudi morebitna ruševinska plast na globini med 45 centimetri in

60

centimetri.
Širitev palacija bi lahko bila mogoča, saj tudi zgodovinski viri navajajo, da je bil grad po
vojni porušen in zgrajen na novo. Tako zgodovina predvideva vsaj dve fazi v izgradnji gradu,
interpretacija georadarskih meritev pa opozarja tudi na štiri točkovne odboje na globini med
90 centimetri in 106 centimetri, razen na štirih točkovnih odbojih, ki tvorijo nepravilen
štirikotnik z dimenzijami 8 metrov krat 6 metrov. Čeprav leži pod vsemi zgornjimi odboji, ni
jasno, za kakšne odboje gre, zato se bom razlagi teh odbojev izognil, čeprav bi bila
interpretacija teh odbojev kot zgodnje strukture stražnega stolpa nadvse privlačna.
Na osrednjem grajskem platoju, na točki, kjer se konča vidni južni zid gradu, se ta zid
nadaljuje na globini med 45 centimetri in 60 centimetri. Poleg tega pa se v tej točki nanjo
priključi pravokotni zid, ki skupaj s severnim, prav tako pravokotnim zidom, deli osrednji
grajski plato na dva dela: sprednji del, ki je glede na podatke, pridobljene z georadarjem,
prazen, medtem ko je na delu, ki je bližji palaciju, morebitna ruševinska plast, debeline okoli
en meter. Na dnu te plasti je treba izpostaviti štiri točkovne odboje, ki tvorijo strukturo
velikosti 3 metre krat 3 metre ter so na globini med 120 centimetri in 150 centimetri.
Nedvomno je bil na tem mestu dostopen objekt, ki je vodil do palacija; na podlagi
georadarskih meritev in obstoječih ohranjenih zidov je težko definirati, s katero fazo se odboji
osrednjega platoja ujemajo z odboji na palaciju, če se sploh lahko.
Za primerjavo z obstoječimi zidovi je najbolj zanimiv dostop do gradu; posnetki so namreč
pokazali, da se pod vidnimi zidovi, že na globini med 15 centimetri in 30 centimetri, pojavijo
odboji, ki se ne ujemajo z zgoraj ležečim ohranjenim zidom. Tudi tu iz vidnih zidov in
georadarskih časovnih rezov lahko sledimo fazam; dvema fazama, ki sta vidni z georadarjem,
in zidu, ki je viden v tleh. Na tem delu je bil verjetno tudi dostop oziroma vhod v grad, ki bi
lahko potekal v smeri osrednjega grajskega platoja.
Z umestitvijo lidarskega posnetka pod vektorske sloje prostorsko umeščenih posnetih
obstoječih zidov je mogoče prepoznati potek obzidja gradu in tudi delno zidu, ki poteka na
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južnem podgradju. Iz posnetka je težko definirati, ali je na podgradju šlo za terasiranje terena,
saj je večji del zidu in morebitne sledi terase uničila erozija. Na lidarskem posnetku so vidni
ostanki morebitnih teras tudi nižje od podgradja, ki je omejeno z obzidjem.
Iz lidarskega posnetka lahko razberemo, da je na vzhodnem delu pred gradom verjetno objekt,
katerega obstoj sem definiral s terenskim pregledom. Struktura, ki leži pod mahom manjše
vzpetine pred vzponom na grad, ima vidne ostaline zidanega objekta dimenzij 5 metrov krat
7 metrov. Prav tako je lidar pokazal na veliko možnost obstoja zidane strukture tudi na
zahodnem delu palacija. Zid, ki je naslonjena na palacij, je bil zabeležen že pri terenskem
pregledu.
6 Primerjava Spodnjega gradu Turjak z gradom na Gradišču nad Drago
Pri analizi sem tako definiral, da gre za grad, ki so ga pri gradnji prilagajali geomorfologiji
terena. Glavni objekt, katerega zidovi so najbolj ohranjeni, je dvocelična stavba. Na
osrednjem platoju je vidna ruševinska plast s kvadratnim objektom dimenzij velikosti 3 metre
krat 3 metre. Pri vstopu do gradu je stal še en objekt, ki je bil po svoji obliki verjetno
polkrožen.
Spodnjemu gradu Turjak je po strukturi soroden grad na Gradišču nad Drago, ki ima prav tako
dvocelično strukturo stanovanjske stavbe (Gaspari et al. 2008, 308). Grad na Gradišču nad
Drago je z dimenzijami 21,6 metra krat 12,5 metra nekoliko večji, na Spodnji grad Turjak pa
spominja tudi oblika ostalega dela gradu z dvoriščem in manjšo samostojno stavbo (Sl. 5).
Poleg dvocelične oblike stavbe in sorodnih dimenzij je primerljiva tudi sama tehnologija
izgradnje zidov gradu: grad na Gradišču nad Drago je grajen iz klesanih pravokotnih kamnov
različnih velikosti, ki so zloženi v ravne vrste, ki ne potekajo vedno v enotnih linijah čez cel
zid, ampak je večkrat opazna kombinacija večjega kamna z manjšimi kamni, ki so povezani
med seboj z belo sivo malto (Gaspari et. al. 2008, 308). Zidovi na tem gradu so prav tako
debeline enega metra. Zaradi majhne tlorisne površine in odsotnosti dokazov za zidano
obzidje Gaspari (2008, 310) uvršča grad na Gradišču nad Drago med visoke trdne hiše
oziroma večnadstropne stanovanjsko-obrambne stavbe, ki so po zasnovi podobne palacijem.
Ta tip gradov se je uveljavil v 11. stoletju in se pojavlja vse do konca 13. stoletja. Takšne
utrjene stavbe so imele predvsem vojaško in obrambno funkcijo, kjer je bilo poleg oskrbnika
le manjše število oborožencev (Gaspari et al. 2008, 310). V primeru možnosti obstoja
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obodnega obzidja bi grad lahko uvrstili med manjše obodne gradove, ki so bili na Kranjskem
pogosti v drugi polovici 12. stoletja in prvi polovici 13. stoletja (Gaspari et al. 2008, 311). V
tistem času se je večjim gradovom iz 11. in 12. stoletja pridružilo večje število ministerialnih
gradov ali gradov manjših aloidalnih gradov (Gaspari et al. 2008, 311). Gaspari (2008, 311) v
članku pav tako kot primerjavo za sorodno utrdbeno zasnovo in strateško izpostavljeno lego
navaja tudi Spodnji grad Turjak (imenuje ga Stari grad Turjak) in Stari grad (Falkenberg) na
hribu Oklučje pri Rogatcu na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, ki sta nadzorovala poti
v Želimeljski dolini.

Sl. 6. Grad na Gradišču nad Drago; poskus rekonstrukcije tlorisa utrdbe (Gaspari 2008, sl. 4).
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7 Zaključek
Cilj raziskovalne naloge je bil potrditi lokacijo gradu Spodnji Turjak, kar lahko po opravljeni
raziskavi, ki sem jo opravil z integracijo podatkov, pridobljenih z georadarsko metodo in
topografskim pregledom v GIS-u, potrdim.
GIS se je izkazal kot učinkovito orodje za integracijo in manipulacijo različnih arheoloških
podatkov tako na ravni najdišča (t. i. intra-site opazovanja) kot tudi za vizualizacijo in analizo
georadarskih časovnih rezov, saj sem dobil vpogled v novo nastale sloje, ki sem jih izdelal z
integracijo pridobljenih podatkov. Pridobljene podatke sem v GIS-u analiziral samostojno ali
v medsebojni interakciji v virtualnem modelu. Največ možnosti je GIS ponudil ravno pri
analizi georadarskih meritev in njihovi vizualizaciji. GIS je omogočil združitev časovnih
rezov posameznih matric v večkanalne rastre, ki sem jih potem lahko spremenil v rastre s
prikazom globine odbojev in ustvaril nove sloje. Senčene rastrske slike ustvarijo predstavo o
globini odbojev in njihovi natančni legi v prostoru. Ker je terenski pregled ponujal le podatke
o ohranjenih obstoječih zidovih gradu, je analiza georadarskih podatkov v GIS-u podala
vpogled v pokopane strukture znotraj območja ruševin gradu. Prav tako se je pri raziskavi kot
učinkovita pokazala tudi metodologija dela: topografski pregled najdišča, geodetske in
georadarske meritve ter lidarski posnetek. Prav tako se je kot učinkovita pokazala tudi
metodologija dela, uporabljena za raziskavo: topografski pregled, geodetske in georadarske
meritve ter lidarski posnetek.
Na podlagi fuzije prostorskih podatkov sem ustvaril celovitejše razumevanje najdišča. Z
izdelavo prostorskega modela najdišča je bil dosežen njegov namen; razumevanja strukture
gradu, predvsem pa razmerje pokopanih struktur do stoječe arhitekture. Iz interpretacije je
razvidno, da je bil grad zgrajen v vsaj dveh fazah, čeprav se pojavljajo tudi odboji, ki govorijo
v korist trem fazam. V primeru, da najnižje ležečih odbojev ne upoštevamo kot gradbeno
fazo, saj imamo premalo podatkov iz časovnih rezov, se da iz analize podatkov in s
primerjavo z gradom na Gradišču nad Drago opredeliti Spodnji grad Turjak v prvi fazi kot
visoko trdno hišo. To potrjujeta tako majhna površina tlorisa kot dvocelična struktura stavbe,
ki se pojavlja tako na Spodnjem gradu Turjak kot tudi na gradu na Gradišču nad Drago.
Omenjeni tip gradov se je uveljavil v 11. stoletju in se pojavlja vse do konca 13. stoletja,
njihova funkcija pa je bila vojaška in obrambna (Gaspari et al. 2008, 310). Kot drugo fazo
Spodnjega gradu Turjak bi lahko označili gradnjo novega gradu oziroma prenovo, ki se ujema
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s širitvijo palacija in z njim povezanimi zasutji med starimi in novimi zidovi. K tej fazi po
vsej verjetnosti spadata tudi južno podgradje z obodnim obzidjem okoli gradu, ki sem ga
dokumentiral s topografskim pregledom. Drugo fazo gradu bi lahko uvrstili med manjše
obodne gradove, ki so bili na Kranjskem pogosti v drugi polovici 12. stoletja in prvi polovici
13. stoletja, ko se je večjim gradovom iz 11. in 12. stoletja pridružilo večje število
ministeralnih gradov (Gaspari et al. 2008, 311). Podatek je zanimiv predvsem zato, ker se oba
gradova, tako spodnji kot zgornji, v zapisih pojavljata sočasno. Interpretacija dopušča
možnost, da bi lahko šlo v primeru Spodnjega gradu Turjak prav za obe vrsti gradov, z
možnostjo, da je na tem mestu še pred nastankom obeh gradov stala struktura, ki je bila z
zgraditvijo utrjene trdne hiše v 11. stoletju porušena ali pa je bila opuščena že prej (Gaspari et
al. 2008, 311).
Glavne ugotovitve analize georadarskih meritev v GIS-u so naslednje: časovni rezi so
omogočili dober vpogled v odboje, prisotne pod površino znotraj grajskega kompleksa.
Večina odbojev je na globini med 30 centimetri in 120 centimetri, le pri matrici T1 se odboji
končajo na globini okoli enega metra. Razlog je po vsej verjetnosti v višini raščenega terena,
ki se pojavi na osrednjem delu palacija že na globini med 45 centimetri in 60 centimetri. Za
poglobitev na jugozahodnem delu palacija se je izkazalo, da je imela stavba izhod v južno
podgradje, kar nakazujejo pokopane strukture okoli poglobitve terena. Na tem delu so v zidu
opažena tudi ležišča za tramove. Ena od možnosti je, da se je tudi v tem delu gradnja gradu
prilagajala terenu. Med posnetimi odboji zidov ob južnem zidu, na globini med 30 centimetri
in 75 centimetri približno 1,5 metra v smeri proti severu, in ohranjenim južnim zidom je
georadar posnel nasutje. To pomeni, da je bilo grajsko poslopje s širitvijo in z izdelavo zasipa
med zidovi v preteklosti povečano. Povečava gradu pa se ni zgodila le proti jugu, ampak tudi
proti severu, kjer večje možnosti za razširitev ni bilo, saj je severna stran zelo strma, na kar bi
lahko nakazal drugi severni zid, ki leži tik ob obstoječem zidu. Širitev palacija bi bila lahko
mogoča, saj tudi zgodovinski viri navajajo vsaj dve fazi v izgradnji gradu. Odboji štirih točk
na globini med 90 centimetri in 106 centimetri kažejo na možno strukturo z dimenzijami
velikosti osem metrov krat šest metrov. Na osrednjem grajskem platoju so zaznani zidovi na
globini med 45 centimetri in 60 centimetri, ki delijo osrednji grajski plato na dva dela;
sprednji del je po podatkih, pridobljenih z georadarjem, prazen, medtem ko je na delu, ki je
bližji palaciju, ruševinska plast debeline približno en meter. Na dnu te plasti je treba
izpostaviti štiri točkovne odboje v velikosti 3 metre krat 3 metre na globini med 120
centimetri in 150 centimetri. Posnetki na dostopu do gradu so pokazali, da se pod vidnimi
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zidovi, že na globini med 15 centimetri in 30 centimetri, pojavijo odboji, ki se ne ujemajo z
zgoraj ležečim ohranjenim zidom. Tudi tu iz vidnih zidov in georadarskih časovnih rezov
sledimo dvema fazama, ki sta vidni z georadarjem, in zidu, ki je viden v tleh. Vhoda v grad
mi z georadarsko analizo časovnih rezov ni uspelo natančno opredeliti, čeprav je po
interpretaciji in po vsej verjetnosti umeščen prav na današnji strmi dostop do gradu.
Za še natančnejšo analizo prostora bi bilo treba izvesti dodatne georadarske meritve južnega
podgradja in prostora proti zgornjemu gradu Turjak, predvsem na grebenu ob jarku. Za
natančno določitev faz razvoja gradu in za dodatne informacije bi bilo treba izdelati testne
izkope, glede na plitko ležeče ostaline pa podpovršinski terenski pregled, ki bi obsegal celoten
grajski prostor.
8 Summary
The goal of this thesis has been to show the use of GIS as a tool to manipulate different
archeological data at the level of an archeological site. Most importantly, to demonstrate how
GIS can create new insights into a site using intra-site analysis based on the fusion of different
research methods, which, in turn, contributes to a more holistic understanding of the site. The
methodological goal of making a model of the site by using GIS was to present buried
structures, which have been discovered via innovative technologies and have a specific
scientific meaning for the research. GIS has proved an effective tool in integrating different
archeological data as well as for the visualisation and analysis of ground penetrating radar
time slices . It gave us insight into newly formed layers which were created by integrating the
data we received. GIS has enabled us to combine time slices of different layers into multi
channel raster images, which could be transformed into layers showing reflection depth,
thereby creating new raster images. Raster images can create a sense of the depth of the
reflections and their precise location in space.
Since the on-site survey only gave us information on the remaining walls of the castle, the
GIS analysis of ground penetrating radar data has added an insight into the buried structures
within the castle ruins. The work methodology, which has also proven effective in our
research includes the topographical survey of the site, geodesic and ground penetrating radar
measurements as well as use of lidar images of the area.
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The interpretation of the results shows, that the castle was built in at least two phases. There
are some measurements which might even suggest a third phase. Not counting the lower lying
reflections as a building phase, since the data from deeper time slices is inconclusive, the
analysis of the data and the comparison with the castle Gradišče nad Drago shows the lower
castle Turjak as a high strong house. This is confirmed by the small area of the floor plan as
well as the two cell structure of the building which is present at both castles. The above
mentioned type of stronghold was prevalent in the 11 th century and can be found until the end
of the 13th century. The function of the castle was both military and defensive (Gaspari et al.
2008, 310). The second phase of the lower Turjak castle might be the building of the new
shellcastle or the renovation of the old one, which matches the broadening of the double keep
and the debris between the old and the new walls. This phase probably includes small
secundary and the bailey, which was documented on the south side with a topographical
survey. The second phase could be counted among strongholds, which were common in the
Kranjska region during the 2nd half of the 12th century and the 1st half of the 13th century. This
was a time where bigger castles from the 11th and 12th century were joined by a large number
of ministerial castles (Gaspari et al. 2008, 311). This information is interesting, since both the
lower and the upper castle are mentioned at the same time in the historical records. The
intepretation of the data allows for the possibility that the lower Turjak castle is, in fact,
comprised of both types of castle with the possibility of both castles being predated by a
structure which was demolished with the creation of a high strong house in the 11th century or
had been abandoned before that time.
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10 Priloge
10.1 Seznam prilog
Priloga 1: Lidarski posnetek Turjaškega grajskega kompleksa, kjer je poleg razvalin
Spodnjega gradu Turjak označen širši prostor gradu.
Priloga 2: Zidovi, dokumentirani s topografskim pregledom.
Priloga 3: Digitalni model terena v kombinaciji s podatki topografskega pregleda.
Priloga 4: Posnete geodetske točke v kombinaciji s podatki topografskega pregleda in
digitalnim modelom terena.
Priloga 5: Izvedene georadarske prečnice, v kombinaciji z geodetskimi točkami, rezultati
topografskega pregleda in digitalnim modelom terena.
Priloga 6: Georadarske matrice T1, T2 in T3, s prečnicami v x- ali y-smeri.
Priloga 7: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 0–15 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 8: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 15–30 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 9: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 30–45 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 10: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 45–60 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 11: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 60–75 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 12: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 75–90 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 13: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 90–105 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 14: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 105–120 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 15: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 120–135 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 16: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 135–150 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
Priloga 17: Časovni rezi, združeni v rastrske slike, prikazujejo georadarske odboje.
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Priloga 18: Integracija podatkov digitalnega modela terena, rezultatov topografskega pregleda
in rastrskih slik združenih časovnih rezov.
Priloga 19: Odboji, ki so prisotni v vseh časovnih rezih.
Priloga 20: Odboji ruševin okoli odbojev struktur, integriranih z digitalnim modelom terena.
Priloga 21: Integracije podatkov topografskega pregleda, rastrskih slik časovnih rezov in
lidarskega posnetka.
Priloga 22: Georadarska matrica T1; izometrija odbojev pokopanih struktur.
Priloga 23: Georadarska matrica T2; izometrija odbojev pokopanih struktur.
Priloga 24: Georadarska matrica T3; izometrija odbojev pokopanih struktur.

43

Priloga 1: Lidarski posnetek Turjaškega grajskega kompleksa, kjer je poleg razvalin
Spodnjega gradu Turjak označen širši prostor gradu.
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Priloga 2: Zidovi, dokumentirani s topografskim pregledom.
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Priloga 3: Digitalni model terena v kombinaciji s podatki topografskega pregleda.
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Priloga 4: Posnete geodetske točke v kombinaciji s podatki topografskega pregleda in
digitalnim modelom terena.
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Priloga 5: Izvedene georadarske prečnice, v kombinaciji z geodetskimi točkami, rezultati
topografskega pregleda in digitalnim modelom terena.
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Priloga 6: Georadarske matrice T1, T2 in T3, s prečnicami v x- ali y-smeri.
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Priloga 7: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 0–15 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 8: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 15–30 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 9: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 30–45 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 10: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 45–60 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 11: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 60–75 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 12: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 75–90 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 13: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 90–105 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 14: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 105–120 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 15: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 120–135 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 16: Časovni rezi georadarskih matric T1, T2 in T3, na globini med 135–150 cm, v
kombinaciji z rezultati topografskega pregleda.
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Priloga 17: Časovni rezi, združeni v rastrske slike, prikazujejo georadarske odboje. Z belo so
obarvani odboji, ki se pojavljajo skozi vse časovne reze, s sivo so obarvani odboji,
ki se pojavljajo le v nekaterih časovnih rezih, s črno so obarvana območja brez
odbojev.
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Priloga 18: Integracija podatkov digitalnega modela terena, rezultatov topografskega
pregleda in rastrskih slik združenih časovnih rezov.
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Priloga 19: Odboji, ki so prisotni v vseh časovnih rezih.
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Priloga 20: Odboji ruševin okoli odbojev struktur, integriranih z digitalnim modelom terena.
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Priloga 21: Integracije podatkov topografskega pregleda, rastrskih slik časovnih rezov in
lidarskega posnetka.
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Priloga 22: Georadarska matrica T1; izometrija odbojev pokopanih struktur.
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Priloga 23: Georadarska matrica T2; izometrija odbojev pokopanih struktur.
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Priloga 24: Georadarska matrica T3; izometrija odbojev pokopanih struktur.
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