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Augstumu sistēmu maiņas 

periodi

Precīzie nivelējumi Latvijā

 Latvijas Valsts 1. klases tīkla nivelēšana no 1929. līdz 1939. 
gadam, 1940. gada augstumu katalogs (V. Salnājs „Latvijas 
PSR precīzā nivelēšana”);

 PSRS Valsts 1. un 2. klases tīkla nivelēšana no 1945. līdz 
1990. gadam, PSRS Galvenās Ģeodēzijas un kartogrāfijas 
pārvaldes augstumu katalogi, apkopoti atbilstoši karšu lapām 
mērogā 1:200 000;

 Latvijas Valsts 1. klases tīkla nivelēšana no 2000. līdz 2010. 
gadam, vēl nenobeigtu mērījumu darba dati.



2009.gada pētījumu projekts

 Analizēti nivelējumi un atrasti savietojamie punkti

 2000.-2008.gada nivelējumiem aprēķinātas 

prognozētās poligonu nesaistes

 2000.-2008.gada nivelējumiem dots pirmapstrādes 

datu apkopojums- gājiena garumi, labojumi par 

temperatūru , normālo augstumu, gravimetriskie 

labojumi



2009.gada pētījumu projekts

zemes garozas kustību modelis



2009.gada pētījumu projekts

zemes garozas kustību modelis
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1.Zemes garozas kustība Baltijā

(O. Jakubovskis, G. Žeļņins, I.Liešs un V. Matskovs)

1. Rezultāti no nivelēšanas materiāliem (1889 – 1979) 

sasaistē ar jūras līmeņa novērojuma datiem. 

Intervāls starp izolīnijām 1 milimetrs. (O. Jakubovska pētījumi).

2. Precīzās nivelēšanas dati Latvijas un Lietuvas teritorijās ]

(1872 – 1954).

(G. Želņina un I. Liesa pētījums). Intervāls starp izolīnijām 1 milimetrs;

3. Zemes vertikālo kustību izolīnijas 1 gada periodam. 

Intervāls starp izolīnijām milimetros (V. Matskova pētījums). 

Intervāls starp izolīnijām 1 milimetrs;



Zemes garozas kustība vai ... ?



Metodika par augstumu sistēmas savietošanu

• Augstuma sistēmas pārrēķins un parametri Latvijas teritorijai (EVRF2007)

– H(II)=H(I)+a1+a2•Mo•(LAT-LATo)+a3•No•(LON-
LONo)•cos(LAT),

– kur: H(I) punkta augstuma vērtība izejas sistēmā [m];

– H(II) punkta augstuma vērtība nosakāmajā sistēmā [m];

– M0 meridiāna izliekuma rādiuss GRS80 punktā P0 [m];

– N0 izliekuma rādiuss perpendikulāri meridiānam GRS8 punktā P0 [m];

– LAT ģeodēziskais platums ETRS89 [radian];

– LON ģeodēziskais garums ETRS89 [radian];

– P0(LAT0,LON0): 

– P0 transformācijas aprēķina atbalsta punkts;

– LAT0 transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais platums ETRS89 [radian]

– LON0 transformācijas atbalsta punkta ģeodēziskais garums ETRS89 [radian]

– a1 vertikālais pārvietojums [m];

– a2 novirze (inklinācija) ģeodēziskā platuma virzienā [radian];

– a3 novirze (inklinācija) ģeodēziskā garuma virzienā [radian];



Metodika par augstumu sistēmas savietošanu



Pašreizējā situācija izmantojot 

LV98 un LV14 modeļus 

LAS2005 sistēmā



G3 punkti LV98-LV14





LV98-LV14



LV14-LV98





Augstuma izmaiņu ietekmes 

vietas



Augstuma izmaiņu skartās 

nozares
• Būvniecība (ADTI) ~ līdz 17-30 cm 

(nejaušā ietekme 15 -17 cm)

• Ģeoloģija un derigie izrakumi ~ nejaušā 

kļūda ir 1700 m3

• Ūdens līmeņa noteikšana plūdu gadījumos 

–prognozējot plūdus 



Risinājumi

• Izmantot transformācijas matricu starp 

LV98 un LV14

HLAS2005=HLV14+(HLV14-HLV98   )B,L

• Izmantot deformāciju matricu starp BAS-

77 un LAS2005

HLAS2005=HLAS2005+HKOREKCIJA

LAS2005LV14



Transformācijas matricas 

piemērs



Izmantotie materiāli

• Zinātniski pētnieciskais projekts Valsts augstuma 

izejas līmeņa noteikšana 2009

• LGIA ģeoīda modeļi LV’14 un LV’98

• Projekts „Viena centimetra precizitātes Latvijas 

ģeoīda modelis GNSS mērījumiem”

• RTU ģeomātikas katedras pētījumi

• VZD materiāli
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