
Mācību priekšmets: Ģeodēzisko darbu izpilde



1. Pārbaude: Sfēriskā līmeņrāža asij jābūt paralēlai niveliera 
griešanās asij (y’y’ || VV)

2. Pārbaude: Tālskata tīkliņa horizontālajai svītrai jābūt 

perpendikulārai niveliera griešanās asij (sh sh ┴ VV)

3. Pārbaude: Cilindriskā līmeņrāža asij jābūt paralēlai 
tālskata vizūras asij (yy||KO)



Sfēriskā līmeņrāža asij jābūt paralēlai niveliera griešanās asij (y’y’ || VV)

 Nivelieri uzstāda stabilā vietā tā, lai statīva galva būtu aptuveni horizontāla.

Griežot niveliera regulēšanas skrūves, sfēriskā līmeņrāža burbuli ievirza 
nullpunktā.

Pārbaudei pagriež nivelieri par 1800

Ja burbulis paliek nullpunktā, tad prasība ir izpildīta!

Pretējā gadījumā sfēriskais līmeņrādis jāregulē!



Niveliera uzstādīšana: https://www.youtube.com/watch?v=j8poe2vvD2Q&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=j8poe2vvD2Q&ab_channel=OTENBuildingCourses


Tālskata tīkliņa horizontālajai svītrai jābūt perpendikulārai niveliera griešanās asij (sh sh ┴ VV)

Pārbaudei niveliera griešanās asi nostāda vertikāli

Vizē uz 15 līdz 20m attālumā uzstādītu latu tā, lai latas attēls būtu redzams tālskata redzeslauka 
malā

Latu nolasa un tālskati ar mikrometrisko skrūvi griež horizontālā plaknē, kamēr latas attēls 
pārvietojas uz redzeslauka pretējo malu. Latu nolasa otrreiz.

Ja abi nolasījumi vienādi, vai atšķirība nepārsniedz 1mm, tad prasība ir izpildīta



Cilindriskā līmeņrāža asij jābūt paralēlai tālskata vizūras asij (yy||KO)

 50 m attālumā vienu no otra izvēlas divus punktus A un B

Starp šiem punktiem nivelē divās stacijās – viena no vidus, otrā uz priekšu.

Vispirms vienādos attālumos (25 m) no punkta A un B. Punktā 1 uzstāda nivelieri.

Nolasa mērījumus punktos A un B

Pēc iegūtajiem nolasījumiem aprēķina paaugstinājumu.

Pēc tam nivelieri uzstāda punktā 2 un veic nolasījumus uz punktiem A un B. Aprēķina 
paaugstinājumu.

Ja abu paaugstinājumu atšķirība nav lielāka par 2mm, tad prasība ir izpildīta



Niveliera vizūras līnijas horizontālā pārbaude: https://www.youtube.com/watch?v=ij-yIAvChhk&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=ij-yIAvChhk&ab_channel=OTENBuildingCourses








Saite: https://www.youtube.com/watch?v=QUX9_1fRnlo&list=PLDUuWSYkExUoO5y5X8DfFRMi-bL-dJAC-

&index=6&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=QUX9_1fRnlo&list=PLDUuWSYkExUoO5y5X8DfFRMi-bL-dJAC-&index=6&ab_channel=OTENBuildingCourses












Absolūtais augstums- vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa līdz 
punktam. 

Relatīvais augstums- attālums no brīvi pieņemtas horizontālas 
virsmas. 



A un B punktu starpība- punkta B paaugstinājums attiecībā pret punktu A jeb  vertikālais 

attālums  no horizontālās virsmas, kas iet caur punktu A, līdz punktam B.



Zinot izejas punkta absolūto augstumu un pārējo punktu paaugstinājumus, to augstumus 

aprēķina pēc formulas:
11 hHH ii 



Divu punktu savstarpējo paaugstinājumu no vienas stacijas 

nosaka tikai tad, ja attālums no niveliera līdz latām nepārsniedz 

vizūras normālo garumu un ja paaugstinājums ir mazāks par 

latas garumu.

Vizūras normālais garums- lielākais attālums no niveliera 

līdz latai, kad, nolasot centimetros iedalītu latas skalu, vēl bez 

grūtībām pēc acumēra var novērtēt milimetrus. 



Ja attālums starp dotajiem punktiem pārsniedz divkāršu vizūras

normālo garumu

vai arī paaugstinājums ir lielāks par latas garumu, 

tad doto punktu savstarpējo paaugstinājumu nosaka ar salikto 

nivelēšanu .



skats profilā

skats plānā



SALIKTAJĀ NIVELĒŠANĀ LIETOJAMĀS 
FORMULAS

 pēdējā punkta paaugstinājuma virs sākuma 

punkta aprēķins, ja ir zināmi saistpunktu

paaugstinājumi;

 pēdējā punkta paaugstinājuma virs sākuma 

punkta aprēķins, ja ir zināmi saistpunktu

aizmugurējo un priekšējo latu nolasījumi;
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pēdējā punktā 

augstumu?

Paaugstinājumu?



ℎ1 = 𝑎1 − 𝑏1 = 14.833− 5.785

= 9.048𝑚

ℎ2 = 𝑎2 − 𝑏2 = 6.451− 15.658

= −9.207𝑚

ℎ3 = 𝑎3 − 𝑏3 = 20.444− 7.001

= 13.443𝑚

ℎ4 = 𝑎4 − 𝑏4 = 17.982− 14.987

= 2.995𝑚

ℎ = 

𝑖=1

4

ℎ𝑖 = 9.048− 9.207+ 13.443+ 2.995

= 16.279𝑚

𝐻𝐵 = 𝐻𝐴 + ℎ = 55.647+ 16.279 = 71.926𝑚



Mērījumu rezultātā ir noteikti punktu  
A, B, C un D savstarpējie 
paaugstinājumi.

Punkta  A absolūtais augstums ir 
13.853 m.

h1= -7.645 m;

h2= 2.776 m;

h3= -0.005 m;

Tad?



Mērījumu rezultātā ir noteikti punktu  
A, B, C un D savstarpējie 
paaugstinājumi.

Punkta  A absolūtais augstums ir 
13.853 m.

h1= -7.645 m;

h2= 2.776 m;

h3= -0.005 m;

HB= HA +h1

HC=HB+h2

HD=HC+h3



 Plašas paaugstinājumu noteikšanas iespējas no vienas instrumenta stāvvietas. 

T- teodolīts

A- sākuma punkta augstums

B- otrā punkta augstums

h- punkta B paaugstinājums virs A

Δh- skatpunkta paaugstinājums virs 
horizontālas virsmas

P- skatpunkts

N- skatpunkta augstums virs B

υ- slīpuma leņķis

d- attālums no instrumenta līdz latai

i- instrumenta augstums



 skatpunkta P paaugstinājums Δh virs horizontālas virsmas:

 ja ir zināms slīpais attālums s, tad:

 ja ir zināma zenītdistance z, tad:

𝛥ℎ = 𝑑 ⋅ tg𝜐

𝛥ℎ = 𝑠 ⋅ sin𝜐

𝛥ℎ = 𝑠 ⋅ cos𝑧



TRIGONOMETRISKĀ NIVELĒŠANA

 Ja attālums d pārsniedz zināmu pieļaujamu robežu, aprēķinos 

jāņem vērā labojums: 𝑓 = 𝑝 − 𝑟

p- labojums horizontālās 

virsmas izliekuma dēļ;

R- Zemes rādiuss;

d- attālums no niveliera 

līdz latai;

r- labojums atmosfēras 

refrakcijas dēļ. 



 Atmosfēras refrakcija ir optiska parādība, kas izpaužas 

gaismas stara virziena maiņā, tam ejot caur dažāda blīvuma 

gaisa slāņiem. 

𝑟 = 0.14
𝑑2

2𝑅

0.14- refrakcijas koeficients;

R- Zemes rādiuss;

d- attālums no niveliera līdz latai;



 Pieļaujamā nesaiste trigonometriskās nivelēšanas gājienos:

 1 cm uz 400 metriem:

 4 cm uz 100 metriem:

d- vidējais gājiena malas garums;

n- malu skaits.



 Tahimetriskā nivelēšana- trigonometriskās 

nivelēšanas paveids. 

 Tahimetrisko nivelēšanu plaši izmanto topogrāfiskajā 

uzmērīšanā.
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