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Olulise osa insenertehnilistest geodeetilistest töödest moodustavad geomeetrilise 

nivelleerimise tööd. Eestis levinud praktika järgi insenertehniliste tööde raames teostatud 

geomeetrilisel nivelleerimisel üldjuhul nivelleerimisparandeid ei rakendata. Puudub 

seadustest tulenev raamistik, mis sätestaks täpse geomeetrilise nivelleerimise korra 

insenertehniliste tööde raames. Käesoleva lõputööga püstitati hüpotees, et 

insenertehniliste tööde kontekstis pole nivelleerimisparandite kasutamine asjakohane. 

Hüpoteesi kontrollimiseks anti töö teoreetilises osas ülevaade täpse nivelleerimise 

metoodikast, nivelleerimise paranditest ja selgitati isikliku kogemuse põhjal, millist osa 

metoodikast on otstarbekas insenertehnilistes nivelleerimistöödes kasutada. Töö 

praktilises osas vaadeldi nivelleerimisvigade mõju ja anti hinnang nivelleerimisparandite 

kasutamise vajalikkusele. Parandite mõju hindamiseks kasutati Eesti kõrgusvõrgu IV 

nivelleerimise andmeid. Andmestikust valiti välja neli testlõiku aastal 2006 nivelleeritud 

käikudest. Testlõikude kõrguskasvudele arvutati töö teoreetilises osas otstarbekaks peetud 

nivelleerimisparandid. Arvutused näitasid, et kasutades geomeetrilisel nivelleerimisel heas 

tehnilises korras olevat instrumentaariumi ja järgides täpse nivelleerimise metoodikat on 

nivelleerimisparandite mõju nivelleerimistulemustele insenertehniliste tööde kontekstis 

tühine, summaarne nivelleerimisparand testlõigule ei ületanud ±0,16 mm/km-le. Seega 

võib väita, et nivelleerimisparandite modelleerimine insenertehniliste geodeesiatööde 

juures pole vajalik. 
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Geometric levelling is an important part of engineering works. However, it is difficult to 

perform the precise levelling in the construction environment, which is often unfavorable 

for this kind of work. There are no national regulations and standards established for 

precise engineering levelling in Estonia. The use of standards is episodic and leveling 

corrections are rarely applied. This raises a practical question, is the use of levelling 

corrections in engineering levelling necessary? A hypothesis was set up – the use of 

levelling corrections in engineering levelling is not relevant. To test the hypothesis, this 

master`s thesis gives an overview of methodology and corrections of precise geometric 

levelling. Several calculations were made in the practical part to establish the influence of 

correction to levelling data. The raw data for calculations were selected from the Fourth 

levelling campaign of the Estonian levelling network, where the author personally 

participated during years 2003–2007. Four test-lines of levelling were selected, ranging 

from 4 to 7 km. Levelling corrections were calculated and their impact was evaluated. The 

hypothesis was confirmed. The impact of levelling corrections in scale of engineering 

works was insignificant. The maximum total correction applied to test-line did not exceed 

±0,16 mm/km and there is no need to use levelling corrections in engineering geodetic 

works. 
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SISSEJUHATUS  
 

Insenertehniliste tööde koosseisus tehakse erineva otstarbega geomeetrilise nivelleerimise 

töid. Kõige nõudlikuma osa nendest moodustavad vajumisvaatlused. Vajumisvaatlused on 

osa ehitiste rajamisest ja ekspluatatsioonist. Vajumisvaatlustega jälgitakse ehitiste 

erinevate osade vertikaalseid liikumisi. Siin tuleb eristada kahte külge – esiteks 

vertikaalsete liikumiste kindlaks tegemine ja teiseks nendele liikumistele hinnangute 

andmine (ohtlikkuse hindamine). Käesolevas lõputöös vaadeldakse probleemistiku esimest 

poolt. 

Ehitiste vertkaalsete liikumiste kindlaks tegemisel kasutatakse geodeesias erinevaid 

meetodeid. Meetodid valitakse vastavalt vaadeldavate liikumiste eeldatavatele suurustele. 

Lihtsustatult saab meetodid jagada järgmiselt: geomeetriline nivelleerimine (liikumiste 

suurusjärk millimeetrites), trigonomeetriline nivelleerimine (liikumiste suurusjärk 

millimeetritest sentimeetriteni), GNSS meetodid (liikumiste suurusjärk millimeetritest 

sentimeetriteni), laserskaneerimine. Sageli kasutatakse erinevate meetodite 

kombineerimist. Kõige täpsemaid tulemusi annab vertikaalsete liikumiste jälgmisel 

geomeetriline nivelleerimine. 

Geomeetrilise nivelleerimise läbiviimine on teoreetiliselt väga lihtne. Nivelliiri 

viseerimiskiir on horisontaalne, vaatleja võtab latilt lugemeid veatult, latid on vertikaalsed, 

mõõtmiskeskkond on ideaalne jne. Tegelikkuses sisaldavad mõõtmised alati juhuslikke 

vigasid, sageli ka jämedaid vigasid ning süstemaatilisi vigasid (Kasser, Becker 1999). 

Jämedad vead on põhjustatud vaatlejast, andmete registreerimisest, instrumentide valest 

toimimisest, valesti valitud metoodikast. Jämedad vead tuleb andmestikust eemaldada, 

vaatamata nende suurusele (Popa, Spătar 2012). Süstemaatiliste vigade mõju tuleb viia 

miinimumini. 

Nivelleerimisvigade modelleerimist riiklike võrkude, suuremastaapsete nivelleerimistööde 

tähenduses on palju uuritud ja selleteemalisi publikatsioone on ilmunud pika aja jooksul 

arvukalt. Käesolevas uurimustöös vaadeldakse vigade modelleerimise otstarbekust ja 

ulatust ehitiste vajumisvaatluste nivelleerimistöödel. Teadustöödes on sellele 

probleemistikule vähe tähelepanu pööratud. Ehitustandril valitseb sageli komplitseeritud ja 

täpseks loodimiseks ebasoodne keskkond. Piiratud on kasutada olev instrumentaarium, 

ajalised vahendid ja inimresurss. Tööde tellimine on sageli juhusliku iseloomuga, nõuete 
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täitmine sõltub asjaoludest. Kõik see tingib olukorra, kus ehitiste vajumisvaatluste läbi 

viimisel ei ole ühest küljest võimalik rakendada kõiki täpse nivelleerimise nõudeid ning 

teisest küljest ei püüta rakendada nõudeid vajalikul määral. Lisaks ei võimalda tööde 

tellimise ebamäärasus geodeesia ettevõtetel välja arendada täpse nivelleerimise võimekust. 

Sellest tulenevalt kerkib küsimus, kas nivelleerimisparandite modelleerimine 

insenertehnilistes geodeetilistes töödes on asjakohane? Käesoleva lõputöö raames püstitati 

hüpotees, et insenertehnilistes töödes ei ole geomeetrilise nivelleerimise vigade 

modelleerimine vajalik.  

Ehitustandril valitsevale olukorrale vastanduvad tingimused Eesti kõrgusvõrgu 

nivelleerimistöödel. Tööde läbi viimiseks on paigas olnud selged raamid (alatest riiklikest 

hangetest tööde teostamiseks kuni töö täitmise nõueteni), mis tingib selle, et kõiki täpse 

nivelleerimise nõudeid on rakendatud järjekindlalt ja korrektselt. Erinevatel ajahetkedel, 

erinevates ilmastiku- ja maastikuoludes teostatud tööd on läbi viidud sama metoodika 

alusel. Seetõttu võib Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimistööde raames teostatud vaatluseid 

lugeda ideaalilähedasteks ja neid on võimalik kasutada, et teha järeldusi, kui suur on 

erinevate nivelleerimisparandite mõju nivelleerimistulemustele erinevates oludes.  

Käesoleva lõputöö teoreetilises osas tutvustatakse ehitiste deformatsioonide uurimise 

meetodeid, antakse ülevaade täpse nivelleerimise metoodikast ja nivelleerimisvigadest, 

antakse teoreetiline hinnang, milliseid parandeid on vaja ehitiste vajumisvaatlustel 

kasutada, milliseid mitte. Töö praktilises osas valiti Eesti kõrgusvõrgu käikudest välja neli 

käigulõiku, mis nivelleeriti aastal 2006 (nivelleerimisandmestik on kättesaadav Maa-ameti 

geodeesiaarhiivist) loodimisgrupi nr 2 poolt. Selline valik on põhjendatud käesoleva 

lõputöö koostaja osalemisega Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimisel aastatel 2003 kuni 2007 

loodimisgrupi juhina. Lõputöö koostajal on isiklik kogemus andmete kogumisega, 

valitsenud geograafiliste ja ilmastikuoludega. Valitud käigulõikudel viidi 

nivelleerimisandmestikku sisse töö teoreetilises osas otstarbekaks hinnatud parandid ja 

hinnati nende mõju nivelleerimistulemustele. Lõputöö tulemusena leiti vastus küsimusele, 

milliseid nivelleerimisparandeid saab ja tuleb rakendada insenertehnilistes 

nivelleerimistöödes. 
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1. DEFORMATSIOONIDE JÄLGIMISE MEETODID 
 

Deformatsioonide jälgimise meetod valitakse vastavalt jälgitava ehitise iseärasustele, 

keskkonnatingimustele, vaatluste eeldatavale täpsusele. Vastavalt valitud meetodile 

valitakse sobivad instrumendid (Erol et al 2012). Deformatsioonide uuringute käigus 

määratakse horisontaalsed ja/või vertikaalsed nihked. Tavaliselt analüüsitakse 2-D 

(horisontaalseid) ja 1-D (vertikaalseid) nihkeid eraldi. Vertikaalseid nihkeid on võimalik 

monitoorida täpsemalt, kui horisontaalseid (Henriques, Casaca 2001). 

Deformatsioonide jälgimise meetodid võib jagada kahte suurde gruppi. Esimese grupi 

moodustavad geodeetilised meetodid (deformatsioone uuritakse geodeetiliste 

instrumentidega): 

• GNSS (Global Navigation Satellite System) kohamääramise süsteemil on 

mõningad eelised teiste geodeetiliste meetodite ees. GNSS mõõtmisi saab läbi viia 

nii päeval kui öösel, jaamade omavaheline nähtavus pole tavaliselt vajalik, 

mõõtmistesse saab integreerida vajadusel palju erinevaid vastuvõtjaid                

(Erol et al 2012). GNSS meetoditega saab monitoorida nii horisontaalseid kui 

vertikaalseid nihkeid. Vertikaalne komponent on seejuures väiksema täpsusega, kui 

horisontaalne. GNSS leiab laialdast kasutust pikkade ja painduvate ehitiste 

(rippsillad) ning kõrghoonete deformatsioonide jälgimisel. Automaatsete 

süsteemide abil jälgitakse vibratsiooni, temperatuuri, koormuste ja tuulest mõju 

ehitistele. Rakendust leiavad kõrgsageduslikud GNSS vastuvõtjad (20 Hz), millega 

võib kohamääramise täpsus tõusta 5–10 mm-ni (Kaloop, Li 2009). Soovides 

määrata deformatsioone GNSS meetoditega mm-täpsusega on vajalik erinevate 

tegurite modelleerimine (ionosfäär, toposfäär, satelliitide- ja vastuvõtjate antennid, 

Maa looded, ookeani ja atmosfääri koormused, relatiivsed efektid). 

• Pseudoliit tehnoloogiaga viiakse GNSS mõõtmised sellistesse kohtadesse, kus need 

on tavapärasel viisil võimatud. GNSS mõõtmistele seab piirid horisondi avatus. 

GNSS mõõtmisi ei ole sageli võimalik läbi viia linnatingimustes, keerulise 

reljeefiga aladel, sügavates avakaevandustes. GNSS mõõtmisi ei ole võimalik läbi 

viia sisetingimustes. Pseudoliidid on maapealsed GNSS signaalide saatjad 

(edastavad üldiselt L1 ja L2 signaali), mille abil on võimalik täiendada ja ka 

asendada GNSS sateliitide konstellatsiooni. Üldjuhul on pseudoliitide abil võimalik 
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oluliselt parendada GNSS mõõtmiste nõrgemat lüli – kõrguse komponenti (Erol et 

al 2012). Oludes, kus nähtavate GNSS satelliitide arv on piiratud, kasutatakse 

pseudoliite GNSS satelliite toetavas rollis. Täiendav pseudoliidi signaal võib 

oluliselt parandada koordineerimise tulemust. Oludes, kus GNSS signaalide 

kättesaadavus puudub täielikult, leiab rakendust täielikult pseudoliitidel põhinev 

deformatsioonide jälgimine. Kolmas pseudoliite kasutav süsteem on pööratud 

pesudoliidid. Antud süsteem on algselt välja mõeldud sõjalennukite 

positsioneerimiseks oludes, kus GNSS signaale segatakse. Pööratud pseudoliitide 

süsteemi moodustavad rida GNSS vastuvõtjad, liikuv pseudoliit ja baaspseudoliit. 

GNSS vastuvõtjad võtavad vastu signaale GNSS satelliitidelt, liikuvalt pseudoliidilt 

ja baaspseudoliidilt. Kogu süsteem on ühendatud ühte andmesidevõrku. 

Koordineeritakse antud süsteemiga liikuvat pseudoliiti (Dai et al 2016). 

• Tehisava radarite (Synthetic Aperture Radar – SAR) piltidelt saab määrata punkt- ja 

pindobjektide kõrguseid. Pildid tekivad interferomeetriliste meetoditega. Süsteem 

kasutab kahte horisontaalselt või vertikaalselt paigaldatud antenni, mis on 

paigaldatud satelliidile või lennukile. Üks antennidest saadab välja signaali, mille 

võtavad vastu mõlemad – tekib kaks kujutist. Kõige täpsem interferomeetriline 

mõõtmine on diferentsiaalne interferomeetria (InSAR), mis sisaldab kõrguste 

erinevuse määramist kahe maapinna mõõtmise epohhi vahel (Erol et al 2012). 

InSAR leiab laialdast kasutust geofüüsikaliste ja tektooniliste deformatsioonide 

analüüsimisel. InSAR-i eeliseks on võimalus katta suured alad (sajad 

ruutkilomeetrid) mõõdistusega kiirelt ja rahuldava kvaliteediga (teoreetiliselt isegi 

mõne mm täpsusega). InSAR mõõtmised on mõjutatud häiretest atmosfääris 

(põhjustab signaali viivitusi ja murdumist) ja SAR tehnoloogia iseärasustest 

(külgedel venib signaal välja ja tekivad varjud) (Cong et al 2014). 

• Aerofotogramm-meetriat kasutatakse laialdaselt kaevanduspiirkondades maapinna 

horisontaalliikumiste (2-D) ja vajumiste (1-D) jälgimisel. Maapealne 

fotogrammetria leiab rakendust rajatiste jälgimisel. Fotogramm-meetriliste 

meetodite eelis on välitööde kiirus, jälgitavate punktide sisuliselt piiramatu hulk, 

kolmemõõtmelisus (Erol et al 2012). 

• Laserskaneerimine võimaldab koguda väga suures koguses mõõtmispunkte 

kolmemõõtmelisena väga kiirelt ja suhteliselt täpselt (≥ ±1 mm). Laserskaneerimise 

täpsus on võrreldav tahhümeetrilise mõõtmisega ja võimaldab teostada 
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deformatsioonide uuringuid kolmemõõtmelisena. Tänu laserskannerite võimele 

teostada mõõtmisi mõõdetavast objektist eemal olles, on laserskannerid rakendust 

leidnud vaatlustes, kus objektiga otsest kontakti nõudvad meetodid oleks liiga 

ohtlikud või mingeid protsesse segavad. Laserskannerid on ideaalsed näiteks 

sildade koormustaluvusuuringutes. Sildade monitoorimisel kasutatavad 

laserskannerid jagunevad kaheks: 1) kauguseid määravad nö. staatilised laserid 

(objekt seisab paigal), 2) skanneerivad laser-vibromeetrid (objekt liigub). Laser- 

vibromeetrid baseeruvad liikuvalt objektilt tagasi peegelduva laserkiire doppleri 

efekti uurimisel. Sellega on võimalik määrata nii objekti vibreerimise sagedust kui 

objekti võimalikke kahjustusi (Chen 2012). 

• Geomeetriline nivelleerimine on meetod, millega määratakse kahe punkti vaheline 

kõrguskasv. Meetod võimaldab suurt täpsust, kuid on töömahukas, aeganõudev 

ning tundlik keskkonna suhtes. Nivelleerimine võimaldab teostada ainult 

vertikaalsuunalisi uuringuid. 

Teise grupi moodustavad mittegeodeetilised ehk geotehnilised/struktuursed meetodid, kus 

deformatsioonide ulatuse määramiseks kasutatakse seadmeid: laser, tiltmeter (tundlik 

inklinomeeter, mis võimaldab määrata väga väikeseid kõrguse muutusi), strainmeter 

(seade, mida geofüüsikud kasutavad Maa deformatsioonide määramiseks; mõõdab kahe 

punkti vahelise kauguse muutust), extensometer (seade, millega mõõdetakse objekti 

pikkuse muutumist), joint-meter (seade, millega mõõdetakse vuukide, pragude muutuseid), 

ripploodid, mikromeetrid jne (Erol et al 2012, Hunt 2005). Geodeetilised metoodid 

annavad uuritava objekti deformatsioonidest ulatuslikuma ja hästi kontrollitud ülevaate, 

mittegeodeetilised meetodid on lokaalse iseloomuga ja mitte nii hästi kontrollitud 

iseloomuga. Samas on mittegeodeetilistes mõõtmistes kasutatavad instrumendid lihtsamini 

kohandatavad automaatseks ja pidevaks jälgimiseks. Geodeetilised meetodid leiavad 

kasutamist absoluutsete nihete määramisel, mittegeodeetilised suhteliste nihete määramisel 

(Erol et al 2012). 
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2. GEOMEETRILINE NIVELLEERIMINE 
 

Geomeetriline nivelleerimine on vana geodeetiline mõõtmismeetod, mida kasutatakse kahe 

maapinnal asuva punkti vahelise kõrguse erinevuse määramiseks                        

(Henriques, Casaca 2001). Geomeetrilise nivelleerimise eri vorme kasutatakse tänapäeval 

väga erinevatel eesmärkidel – lihtsamatest madala täpsusega kõrguskasvude määramistest 

kuni kõrgtäpsete kõrguskasvude määramisteni. Geomeetrilise nivelleerimise lihtsam pool 

leiab rakendust näiteks väikeehitiste vundamentide märkimisel. Teist poolt ilmestab 

üliväikeste deformatsioonide ja vertikaalsete nihete mõõtmine seismiliselt ebastabiilsel alal 

(Egeltoft 1996). 

Geomeetrilise nivelleerimise teeb võrreldes teiste geodeetiliste mõõtmismeetoditega 

eriliseks see, et kahe punkti vahelise kõrguskasvu määramiseks tuleb sooritada rida 

kõrguskasvude mõõtmisi, mis kokku annavad otsitud väärtuse. Joone otspunktide kõrguste 

vahe võib moodustuda summana suurest hulgast üksikutest kõrguste vahede määramistest 

(Egeltoft 1996). Süstemaatilised vead akumuleeruvad lineaarselt, seega võib ühe väikese 

operatsiooni viga pikal joonel akumuleeruda vastuvõetamatult suureks (Berry 1976). Need 

süstemaatilised vead, mida pole võimalik piisavalt ellimineerida valitud instrumentidega 

või mõõtmismetoodikaga, tuleb eemaldada parandite lisamisega vaatlusandmetesse 

(Balazs, Young 1982). 

Mõõtmiste käigus tehtud vigade tõttu omab iga lugem teadmata suurusega viga ε. Tõeline 

lugemi väärtus avaldub (Henriques, Casaca 2001):  

� = � + �           (1) 

kus  �  – lugemi viga; 

R   – lugem; 

μ   – tõeline, kuid teadmata lugemi väärtus. 
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Vea ε saab jagada kolmeks (Henriques, Casaca 2001): 

� = 	
 + 	� + �          (2) 

kus  θi   – instrumentaalne viga, mis on põhjustatud mõõtmisvarustuse poolt; 

 θe   – keskkonnast tingitud viga; 

δ   – juhuslik viga. 

Vead θi ja θe on süstemaatilised vead, sest need omavad samasuguseid väärtuseid samades 

mõõtmistingimustes (Henriques, Casaca 2001). Vigade mõju vähendamiseks rakendatakse 

loodimisel meetmete kogumit, kus: 1) kompenseeritakse kõik teada olevad instrumendi 

süsteemi vead (kollimatsioon, lattide kalibreerimine, temperatuur, edasi-tagasivaadete 

erinevused jne) lisatavate arvutatud paranditega; 2) püütakse vähendada vaatlusvigasid 

instrumendi süsteemi hoolika ja sagedase justeerimise ning kalibreerimisega ning hoolika 

mõõtmismetoodika järgimisega (võimaldab teatud juhtudel viia süstemaatiliste vigade 

arvutamise vajaduse minimaalseks) (Berry 1976).  

Levinud on geomeetrilise nivelleerimise klassifitseerimine vastavalt mõõtmistäpsusele, 

mida väljendatakse sageli standardveana topelt mõõdetud kõrguskasvule (mõõdetud kaks 

korda – see tähendab edasi ja tagasi suunas). Jordan (1956) jagab nivelleerimise lihtsaks 

nivelleerimiseks (standardviga suurusjärgus 5 mm/km½), insenerinivelleerimiseks (2,5–1 

mm/km½) ja täpseks nivelleerimiseks (0,4–0,2 mm/km½) (Egeltoft 1996). NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) standardi järgi jaguneb täpne nivelleerimine 

kolme klassi. I klassi nivelleerimise lubatud standardviga on 0,5–0,7 mm/km½, II klassi 

nivelleerimise lubatud standardviga on 1,0–1,3 mm/km½, III klassi lubatud standardviga on 

2,0 mm/km½ (Henning 2010). Eestis eristatakse kaasajal (Tabel 1): II klassi (nimetatakse 

ka kõrgtäpseks) nivelleerimist (Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja nivelleerimise juhend 

2006), III klassi nivelleerimist ja tehnilist nivelleerimist (Randjärv et al 1998). 

 

Tabel 1. Nivelleerimise klassid Eestis ja nende täpsusnõuded. L on käigu pikkus km-tes. 
Allikas: (Kõrgusvõrgu … 2006, Randjärv et al 1998) 
Klass Käigu mõlemasuunalise nivelleerimise kõrguskasvude 

summa lubatud piirmäär 
II ± 2 ��/�� 
III ±8 ��√�  
Tehniline ±50 ��√� 
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3. VIGADE ALLIKAD GEOMEETRILISEL 
NIVELLEERIMISEL 

 

Geomeetrilise nivelleerimise vigade allikad jagunevad kahte gruppi. Esimese grupi 

moodustavad kasutatud instrumendid (nivelliir ja latid) ja teise grupi keskkonnast  

tulenevad tegurid (ilmastik ja geofüüsikalised tegurid) (Egeltoft 1996). 

Lati skaala ja lati temperatuuri parandeid on Ameerika Ühendriikides kasutatud täpse 

loodimise algusaegadest aastast 1878. Kollimatsiooni parandit on kasutatud alates 1900-st 

aastast, kui tutvustati Fischeri loodimisinstrumenti. Ortomeetrilisi parandeid on lisatud 

vaatlusandmetele alates aastast 1910. Refraktsiooni ja astronoomilisi parandeid on 

kasutatud alates 1973-st aastast (Balazs, Young 1982). Seega võib ütelda, et vaatamata 

nivelleerimise teoreetilisele lihtsusele, on geodeesia ka selles vallas arenev ja tänapäeval 

lõpuni avastamata teadus. 

Käesolevas magistritöös kasutatakse nivelleerimisvigade mõju hindamiseks 

nivelleerimistulemustele Eesti kõrgusvõrgu neljanda nivelleerimise (2001–2015) 

andmestikku. Eesti kõrgusvõrgu tööd pole praeguseks ajaks veel lõpule jõudnud. Eesti 

kõrgusvõrgu nivelleerimistööde metoodika kattub valdavalt Tallinna kõrgusvõrgu 

nivelleerimistöödel kasutatuga. Mõlema kõrgusvõrgu rajamise tööd toimusid paralleelselt. 

Tallinna kõrgusvõrgu tööd jõudsid lõpule 2010. aastal, kui valmis AS Planserk poolt 

Tallinna kõrgusvõrgu tasandamise aruanne. Seetõttu antakse käesolevas magistritöös 

ülevaade Eest kõrgusvõrgu nivelleerimisandmete kogumisest Eesti kõrgusvõrgu 2006. 

aasta mõõtmisaruande, Tallinna kõrgusvõrgu tasandamise aruande ja isikliku kogemuse 

põhjal. Samuti antakse ülevaade Tallinna kõrgusvõrgu tasandamisel kasutatud 

nivelleerimisparandite omistamise metoodikast. 
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3.1 Instrumentide vead 
 

3.1.1 Nivelliiri vead 
 

Nivelliiri kollimatsiooniviga, kompensaatori vead 

 

Nivelliiri kollimatsioonivea all mõistetakse nivelliiri vaatekiire mittehorisontaalsust 

(Egeltoft 1996). Kollimatsioonivea mõju on kõige parem vähendada õige 

mõõtmismetoodikaga. Kui viseerimiskiirte pikkused (õlad) jaamas on võrdsed, siis 

kollimatsioonivea mõju ellimineerub (Balazs, Young 1982). Nivelliiri ja eesmise ning 

tagumise lati vaheline kaugus ei või jaamas erineda üle 0,5 m ja erinevuste summa 

sektsioonis ei või erineda üle 1 m (Kõrgusvõrgu ... 2006). Eesti kõrgusvõrgu loodimisel 

jälgiti, et nivelliiri ja eesmise ning tagumise lati vaheline kaugus jaamas ei erineks rohkem 

kui 0,1–0,2 m ja erinevuste summa sektsioonis rohkem kui 0,5 m (Tallinna ... 2010). Et 

Eesti kõrgusvõrgu loodimisel märgiti enne sektsiooni nivelleerimist nivelleerimise 

vaatekiired kogu sektsiooni ülatuses mõõtetrossiga välja, siis oli selle nõude täitmine 

lihtne. Võrdsete vaatekiirte nõue jaamas võimaldab viia miinimumini ka Maa kumerusest 

tingitud nivelleerimisvead. 

Hästi justeeritud instrumentide puhul on kollimatsioonivea mõju samuti väike. 

Kollimatsiooniveal on otsene seos temperatuuriga ja seetõttu on see viga ajas ning 

keskkonnas muutuv (Balazs, Young 1982). Vaatamata kollimatsioonivea mõju metoodilise 

eemaldamise võimalusele, tuleb kollimatsiooniviga määrata igal mõõtmispäeval enne 

mõõtmisi (Balazs, Young 1982). Kollimatsioonivea suurus annab esmase ülevaate 

nivelliiri tehnilisest korrasolekust. Eesti kõrgusvõrgu loodimisel kontrolliti 

kollimatsiooniviga igapäevaselt Näbaueri meetodil (Tallinna... 2010). 

Kollimatsiooniviga ei tohi määrata, kui temperatuuri erinevus maapinna ja nivelliiri 

kõrguste vahel on positiivne (maapinna lähedane temperatuur on jahedam). Kui puudub 

varustus temperatuuri erinevuse määramiseks, tuleb kollimatsiooni viga kindlaks teha kaks 

tundi peale päikesetõusu või kaks tundi enne päikeseloojangut, võimalusel tuleb vältida 

kollimatsioonivea määramist külmunud ja lumega kaetud maapinna kohal (Balazs, Young 

1982). 

Instrumentide tootjad püüavad sättida kompensaatori pendli võimet kompenseerida 

vaatekiire kaldenurka nii horisontaalseks kui võimalik. Vaatamata sellele võib avalduda 

väike nurgaline viga 0,1'' kuni 0,15'' edasi- ja tagasivaate vahel. See viga võib põhjustada 
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süstemaatilisi vigu mõõtmisseerias. Digitaalnivelliirid võimaldavad antud vea lihtsamat 

avastamist (kiire mõõtmine, subjektiivsete vigade puudumine). Optiliste nivelliiride puhul 

on see viga osa juhulikust veast ja seda pole võimalik eemaldada. Digitaalnivelliiride puhul 

on seda võimalik avastada isegi siis, kui see on väga väike (Menzel 1999). 

Kompensaatori vea mõju saab viia minimaalseks mõõtmismetoodikaga, kus vaatlused 

teostatakse TEET ja ETTE vaheldumisi vaatejärjekorra alusel (Joonis 1) (Menzel 1999). 

TEET ja ETTE vaatejärjekord tähendab, et paarituarvulises jaamas võetakse kõigepealt 

lugem tagumiselt latilt (T), seejärel kaks lugemit eespool asuvalt latilt (EE) ja viimasena 

uuesti lugem tagumiselt latilt (T). Paarisarvulises jaamas võetakse esimene lugem eespool 

asuvalt latilt (E), seejärel kaks lugemit tagumiselt latilt (TT) ning lõpuks neljas lugem taas 

eespool asuvalt latilt (E). Antud programmi kasutati ka Eesti kõrgusvõrgu loodimisel 

(Kõrgusvõrgu...2006). 

 

 

Joonis 1. Nivelliiri kompensaatori pendli vea avaldumine erinevate mõõtmismetoodikate 
juures. Allikas: (Kasser, Becker 1999) 

 

Nivelliiri kompensaatori horisonteeritust kontrollitakse igapäevaselt. Kontrollimisel 

soovitatakse Eesti kõrgusvõrgu 2006. aasta juhendis kasutada Näbaueri meetodit. 

Osad digitaalsed nivelliirid on võimelised automaatselt kompenseerima    

kollimatsiooniviga – korrigeeritakse latilt võetud lugemit, kui kollimatsiooniviga on 

määratud ja instrumendi mälusse salvestatud. Seejuures eristatakse absoluutset 

kollimatsioonivga absColl ja muutuvat viga collDif, mis sõltub meteoroloogilistest 
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tingimustest. Kui absColl väärtus on liiga suur (>20''), siis saab seda vähendada või 

eemaldada instrumenti justeerides (middle horizontal reticle) (Aksamitauskas et al 2010). 

 

Lugemite võtmise vead, digitaalnivelliiride lugemissüsteemi täpsus 

 

Digitaalivelliiridega loodimine tähendab muutusi nii loodimistehnoloogias kui ka 

loodimismetoodikas. See omakorda tähendab digitaalsele loodimisele omaseid spetsiifilisi 

vigasid.  

Digitaalse mõõtmise meetodeid võib seletada informatsiooni ülekandmisena ühest punktist 

teise. Sarnaseid kodeerimise ja demoduleerimise printsiipe kasutatakse elektroonilises 

kauguse mõõtmises, GPS mõõtmistel, aga ka digitaalsel nivelleerimisel. Geomeetrilise 

nivelleerimise puhul on tegu vastavalt lati lugemi info üle kandmisega nivelliiri 

andmekandjale (Joonis 2) (Ingensand 1999).  

 

 

Joonis 2. Informatsiooni üle kandmine digitaalsel loodimisel. Allikas: (Ingensand 1999) 

 

Nivelliirid vajavad töötamiseks piisavalt valgust. Seesama valgus mõjutab andmete 

ülekandmist ja võib põhjustada andmemüra (Tabel 2).  
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Tabel 2. Infomüra allikad digitaalsel nivelleerimisel ja nende poolt põhjustatud 
müraefektid. Allikas: (Ingensand 1999) 

Valgus Atmosfäär Mehaanika Instrument 
loomuliku valguse 
intensiivsuse 
muutus 

turbulents (hägune 
pilt) 

vibratsioonid 
(vaatekiire 
kõrvalekalle) 

soojuslikud efektid 
(vaatekiire 
kõrvalekalle) 

varjud lattidel Refraktsioon instrumendi ja lattide 
paigaldus 

koodielementide ja 
pikselite interferents 
(vale lugem teatud 
kaugusel) 

valgusallika valguse 
spekter 

lati kalle kompensaatori töö 

 

Informatsiooni ülekandmise efektiivsuse ja usaldusväärsuse juures on väga oluline sobiva 

koodi (moduleerimise meetodi) leidmine. Kood peab olemas selline, et see oleks ilma 

ülikalli optikata kuni 100 meetri kauguselt hästi loetav. Erinevad tootjad on välja 

arendanud oma koodid, kuid kõikides neis konventeeritakse kujutis lineaarse CCD-sensori 

abil digitaalseks intensiivsuse ja asukoha infoks. Seetõttu kasutatakse kõikide koodides 

musta-valget koodriba (Ingensand 1999). 

Kuna iga mõõtmine (iga lugemi võtmine sisaldab vigasid), siis tekib ka digitaalnivelliiride 

käsitlemisel küsimus – milline arv lugemeid on optimaalne ja kas lugemite arvu 

suurendamine muudab lugemistäpsust? 

Uuritud on digitaalse nivelliiri Wild NA3003 kasutamisega kaasnevaid iseärasusi, 

lugemistäpsuse ja lugemite arvu vahelist seost. Antud nivelliirile saab anda käsu teostada 1 

kuni 99 lugemi võtmist. Lõplik lugem on nende keskmine. Lugemissüsteemi täpsust uuriti 

47 meetrisel baasil. Lugemeid sooritati kahele fikseeritud koodlatile, kus üks asus 

nivelliirist 37 ja teine 14 meetri kaugusel. Õhuteperatuur fikseeriti varjus paikneva 

termomeetriga. Sooritati seeria mõõtmisi, kusjuures lugemite võtmiste arv varieerus 2-st  

9-ni. Maa kumerusest tingitud parandit arvestati nivelliiri poolt automaatselt 

(Aksamitauskas et al 2010). 

Uuringu tulemusena selgus, et puudub selge ja otsene seos lugemistäpsuse ja lugemite arvu 

vahel. Küll täheldati lugemistäpsuse ja lati kauguse vahelist seost. Kui latt asub kaugemal, 

on lugemite hajuvus suurem. Uuringu tulemusel soovitatakse lugemite arvuks 7, samas 

rõhutatakse, et nii suur lugemite hulk vähendab loodimise efektiivsust (Aksamitauskas et 

al 2010). 

Eesti kõrgusvõrgu juhendis (2006) ei ole lugemite võtmise arvu määratud. Käesoleva 

magistritöötöö koostaja kogemus Eesti kõrgusvõrgu loodimistöödest on, et kõrgusvõrgu 

töödel võeti üldiselt ühekordne lugem, erandjuhtudel kahekordne lugem.  
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Nivelliiri ebaühtlasest sisetemperatuurist tingitud vead 

 

Digitaalsed nivelliirid omavad kõrge täpsusega elektroonilist lati lugemise süsteemi ja 

seetõttu on nende mehaaniline ja optiline ülesehitus oluliselt erinev võrreldes tavaliste 

optiliste nivelliiride ja eriti NI 002-ga. Digitaalsed nivelliirid reageerivad välistele 

mõjutustele seetõttu mõnevõrra teist moodi, kui optilised nivelliirid (Menzel 1999). 

Üks parameetreid, millega tuleb arvestada, on instrumentide temperatuurikäitumine. 

Digitaalnivelliirid koosnevad optilisest, mehaanilisest ja elektroonilisest osast. 

Elektrooniline osa võimaldab teha parandusi instrumendi temperatuurist tingitud vaatekiire 

inklinatsioonile. See on võimalik eeldusel, et instrumendi temperatuuri mõju vaatekiire 

inklinatsioonile on instrumendi eluea jooksul konstantne. Vaatekiire sellist inklinatsiooni 

põhjustab instrumendi erinevate osade (mis on valmistatud klaasist, metallist, plastmassist) 

soojuspaisumiste kogum. Vanematele optilistele nivelliiridele on sisse ehitatud mehaanilisi 

temperatuurikompensaatoreid. Digitaalnivelliiride puhul on parandi sisse viimine 

arvutuslik ja automaatne. Siinjuures tuleb arvestada, et automaatne parandamine toimib 

õigesti ainult siis, kui instrument on enne tööle asumist saavutanud ümbritseva 

keskkonnaga sama temperatuuri. Soovituslik aeg temperatuuride ühtlustumiseks on 

seejuures 2 minutit 1° temperatuurierinevuse kohta (Menzel 1999). Antud soovitust 

rakendati ka Eesti kõrgusvõrgu loodimisel, nivelliiri ja nivelleerimislatte hoiti 

väliskeskkonnas enne mõõtmiste alustamist nõutud aeg. Lisaks kaeti päikeselise ilma 

korral ühest jaamast teise minekul nivelliir valgest riidest mütsiga, jaamas kaitsti nivelliiri 

otsese päikesevalguse ja ebaühtlase soojenemise eest päikesevarjuga (Tallinna ... 2010). 

 

Digitaalsete nivelliiride spetsiifilised probleemid 

 

Digitaalsed nivelliirid pakuvad oluliselt lihtsamat ja kiiremat lugemite võtmist, kui 

optilised nivelliirid. Digitaalsetel nivelliiridel on mõned tehnilised omapärad (Kasser, 

Becker 1999): 

• vajavad lugemi võtmisel rohkem valgust, kui inimese silm. Valgustuse erinevus 

edasi- ja tagasivaates võib põhjustada süstemaatilisi vigasid; 

• varjud lati skaalal häirivad lugemi võtmist või isegi muudavad lugemi võtmise 

võimatuks; 
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• refraktsioon on sageli suurem, kui silmaga võetud lugemitel (instrument on 

võimeline lugemit võtma ka suure turbulentsi korral); 

• kollimatsioon on väga tundlik temperatuuride kõikumiste suhtes; 

• digitaalse loodimise tehnika iseärasuseks on see, et nivelliir võtab latilt lugemi lati 

teatud sektori kaudu, mitte ühe kindla gradueeritud jaotise järgi. Seetõttu pole latilt 

lugemi võtmine võimalik nii ülevalt kui alt otsast umbes 15–20 cm ulatuses 

(Certificate 2003). 

 

 

3.1.2 Lattide vead 
 

Täpsel loodimisel kasutatavatel lattidel on üldiselt kas puidust või alumiiniumist karkass, 

mille külge on kinnitatud jaotistega invarriba. Lati hoidmiseks vertikaalselt on latile lisatud 

üks või kaks ümarvesiloodi (Egeltoft 1996). 

 

Lati skaalaparand 

 

Jaotisi pole võimalik lati invarribale kanda absoluutse täpsusega. Lati skaala võib aja 

jooksul deformeeruda. Jaotiste vigade välja selgitamiseks viiakse läbi lattide 

kalibreerimised. Kalibreerimiste käigus võrreldakse skaalat standardmeetriga. 

Invarskaalaga latte tuleb kalibreerida: 1) vähemalt kord kasutusaasta jooksul; 2) lati 

kannatada saamisel; 3) enne ja pärast iga suuremat projekti (Balazs, Young 1982). 

Eritatakse skaala osalist kalibreerimist ja kalibreerimist kogu skaala ulatuses. Osalisel 

skaala kalibreerimisel võrreldakse etaloni piiratud arvu kohtadega lati skaalal. Avutatakse 

keskmine erinevus lati meetri kohta. Hiljem on võimalik antud parand vaatlusandmetesse 

sisestada (Balazs, Young 1982). Kogu skaala kalibreerimine on praktikas võimalik 

automaatseadmete abil. Komparaator koosneb kolmest osast: kandevkonstruktsioon, 

mõõtev süsteem, keskkonda jälgiv süsteem. Kandev konstruktsioon hoiab latti 

vertikaalsena/horisontaalsena ja võimaldab lati/mõõtva süsteemi täpset liikumist. Mõõtva 

süsteemi baaselemendiks on interferomeeter. Keskkonda jälgiv süsteem mõõdab lati 

temperatuuri ja õhutemperatuuri, õhurõhku ja aururõhku, et oleks võimalik arvutada 

atmosfääri parand (Szczutko, Frukacz s.a.). Kogu skaala kalibreerimine sai võimalikuks 

1980-te aastate alguses (Balazs, Young 1982). 
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Eristatakse digitaalse loodimissüsteemi kalibreerimist ja invarlattide kalibreerimist. 

Digitaalse loodimissüsteemi kalibreerimisel võrreldakse nivelliiriga saadud lugemeid 

laserinterferomeetriga saadud tegeliku lugemiga (Certificate 2003). Selleks võetakse lati 

skaala erinevatest kohtadest kokku mitusada lugemit. Nivelliir asub konstantsel kõrgusel, 

kuid on horisontaalsuunas relssidel liigutatav (vaatekiire pikkust on võimalik muuta 

vahemikus 1,65 kuni 30 meetrit). Latt on kinnitatud komparaatorile vertikaalselt ning 

liigub relsse mööda üles-alla. Komparaatori juhtimine toimub arvutipõhiselt. Stanfordis 

Ameerika Ühendriikides asuv digitaalse loodimissüsteemi vertikaalkomparaator on 

kujutatud Joonisel 3 (Woschitz et al 2006). Loodimissüsteemi vertikaalkomparaatori 

tööpõhimõte on kujutatud Joonisel 4. 

 

 

Joonis 3. Digitaalse loodimissüsteemi vertikaalkomparaator SLAC. Allikas: (Woschitz et al 
2006) 
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Joonis 4. Digitaalse loodimissüsteemi komparaatori tööpõhimõte. Allikas: (Woschitz et al 
2006) 
 

Invarlattide kalibreerimisel võetakse koodskaala alguse lähedale tinglik nullpunkt, mille 

suhtes mõõdetakse laserinterferomeetriga kaugused iga skaalal oleva koodriba juurde. 

Seejärel võrreldakse nominaal ja tegelikke kauguseid. Tulemused redutseeritakse 

temperatuurile 20 °C (Certificate 2003). Kogu kalibreerimise protsessi käigus 

monitooritakse ruumis valitsevat kliimat (mõõdetakse õhutemperatuuri, õhurõhku ja 

õhuniiskust) ja vajadusel korrigeeritakse kliimaseadmetega, et tagada ühtlane keskkond. 

Lattide kalibreerimise süsteemi juures toimub koodribade tuvastamine CCD kaameraga. 

CCD kaamera seisab seejuures paigal ja koodlatti liigutatakse relssidel üles - alla 

(kiirusega 1 mm/sek). CCD kaamera piltide analüüs toimub koheselt, et tuvastada 

koodribasid. Kaamera stabiilsust jägitakse teise interferomeetri ja inklinomeetriga. 

Stanfordis Ameerika Ühendriikides asuv lattide kalibreerimise vertikaalkomparaator on 

kujutatud Joonisel 5 (Woschitz et al 2006). Lattide kalibreerimise vertikaalkomparaatori 

üldine tööpõhimõte on kujutatud Joonisel 6. 
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Joonis 5. Lattide vertikaalkomparaator SLAC. Allikas: (Woschitz et al 2006) 

 

Joonis 6. Lattide vertikaalse komparaatori üldine tööpõhimõte. Allikas: (Chen et al 2008) 

 

Lati temperatuuriparand 

 

Invarskaala soojuspaisumistegur määratakse vetrikaalse laserkomparaatoriga. Invarriba 

pikkust mõõdetakse temperatuurivahemikus 19–31–8 °C. Mõõtmiskohad lattidel Nedo 

LD11, Nedo LD 12 ja Nedo LD13 on vastavalt 0,70 m, 1,68 m ja 2,74 m (Certificate 

2006). Lattide skaalaparandid on väikesed (invarterase joonpaisumistegur on umbes 0.8 

ppm/ oC), kuid süstemaatilise iseloomuga ja seetõttu tuleb kaaluda parandi sisse viimist 

(Egeltoft 1996, Tallinna ... 2010). 

Lattide skaalaparandeid on varasematel aegadel üldjuhul rakendatud sektsioonide kaupa. 

Õhutemperatuure mõõdeti sageli ainult sektsioonide alguses ja lõpus. Eeldati, et see 
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muutub lineaarselt ja on võrdne latitemperatuuriga. Skaalaparandi arvestamisel kasutati 

sektsiooni keskmist õhutemperatuuri. Antud metoodikal on olulised puudused, sest 

õhutemperatuur ei pruugi muutuda lineaarselt ning sageli erineb lati temperatuur 

õhutemperatuurist märgatavalt (päikesepaistelise ilmaga võib temperatuuride erinevus olla 

mitu kraadi). Otstarbekam on õhutemperatuuride ja lattide temperatuuride andmestiku 

kogumine igas jaamas, mis võimaldab latiparandid sisse viia otse latilugemitesse. 

Korrigeeritud latilugem avaldub sellisel juhul (Tallinna ... 2010): 

���  = �!õõ#$1 + � + &'(̅ − ( �+,-       (3) 

kus  akorr   – korrigeeeritud latilugem; 

 amõõd   – mõõdetud latilugem; 

 m   – skaalaparand; 

 α   – joonpaisumistegur; 

 ( ̅   – lati keskmine temperatuur; 

 ( �+   – kalibreerimise referentstemperatuur. 

 

Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevus ning nullpunktide kõrguse erinevus 

 

Lati tald peab olema tasane, risti vertikaalteljega ja õigel kohal. Kui tald on viltu või kõver, 

siis vigade vältimiseks tuleb kasutada lati tallarõngast, mis tagab, et latt asetatakse vaiale 

alati sama kohaga (Kasser, Becker 1999).  

Lati nullpunkti kõrguse viga tähendab seda, et lati skaala null ei asu lati tallal. Enamasti on 

see põhjustatud latiga juhtunud tööõnnetusest. Antud viga saab ellimineerida vastava 

metoodika kasutamisega. Lihtsaim variant on loodimisel ainult ühe lati kasutamine 

(Henriques, Casaca 2001). Lati talla horisontaalsuse ja nullpunkti kontrollimine on lihtne 

ja seda tuleks teostada enne ja pärast välitööde perioodi ja kindlasti peale latiga juhtunud 

avariid (Kasser, Becker 1999). Lati nullpunktide erinevusi arvestatakse järeltöötluses juhul, 

kui erinevused on suuremad, kui 0,1 mm ja sektsioonis on paaritu arv jaamu. 

(Kõrgusvõrgu... 2006). Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimisel rakendati lattide nullpunktide 

erinevusest tingitud vigade vältimiseks sektsioonides jaamade paarisarvulisust. Erandiks 

olid lähestikku asuvad reeperid, mille vaheline kõrguskasv mõõdeti ühe jaama ja ühe latiga 

(Tallinna ... 2010). 

Lati talla tasapinna ja pikitelje ristseisu kokkulangevuse parandid viiakse 

mõõtmistulemustesse sisse, kui talla äärte keskmised erinevused talla keskosast on 
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suuremad kui 0,1 mm ja ei kasutatud talla rõngast (Kõrgusvõrgu... 2006). Lati talla ja 

pikitelje ristseisu vigade vältmiseks kasutati Eesti kõrgusvõrgu loodimisel latile kinnitatud 

rõngast, mis tagas, et latt asetati vaiale alati samas asendis. Rõngast ei kasutatud lattide 

asetamisel reeperitele, kus rõngas seda tegevust segas (Tallinna ... 2010). 

Tallinna kõrgusvõrgu tasandamisel nivelleerimislattide nullpunktide ja ristseisude 

parandeid ei rakendatud. Lattide suurimaks nullide keskmiseks erinevuseks oli aastatel 

2003 kuni 2009 0,02 mm, mis on võrrledes mõõtmistäpsusega (� = ±0,27��√� ��) 

suurusjärgu võrra väiksem. Kuna mõõtmistel kasutati valdavad enamuses paarisarvu 

jaamu, siis taandusid nullide erinevused välja. Ühejaamaliste sektsioonide korral kasutati 

ühte latti, ka siin taandusid nullide erinevused välja. Ristseisude parandid olid samas 

suurusjärgus nullpunktide paranditega (maksimaalne hälve 0,05 mm) (Tallinna ... 2010). 

 

Lati mittevertikaalsus 

 

Latilt lugemi võtmise ajal on oluline hoida latte võimalikult vertikaalselt. Latid peavad 

olema varustatud justeeritud ümarvesiloodidega. Latte hoitakse vertikaalsena tugikeppide 

abil, mis aitab vähendada lattide kõikumist tuulise ilmaga (Henriques, Casaca 2001). 

Nivelleerimislattide ümarvesiloode kontrollitakse ja vajadusel justeeritakse igapäevaselt 

(Kõrgusvõrgu... 2006). Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimisel kasutati lattide ümarvesiloodide 

kontrolliks 1,2 meetri pikkuseid vaaderpasse tundlikkusega 0,5 mm/m (Tallinna ... 2010). 
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3.2 Keskkonnast tingitud vead 
 

Keskkonna poolt põhjustatud nivelleerimisvigade modelleerimiseks on nivelleerimistööde 

käigus vaja koguda märkimisväärne kogus meteoroloogilisi andmeid. Eesti kõrgusvõrgu 

nivelleerimistöödel koguti andmeid õhutemperatuuri, õhurõhu, tuule kiiruse, õhu niiskuse 

ja lattide temperatuuri kohta. Nimetatud andmete kogumiseks kasutatud termomeetrid ja 

teised seadmed kalibreeriti enne ja pärast välitööde perioode OÜ EVIKON MCI-s. 

 

 

3.2.1 Refraktsiooniviga 
 

Õhu refraktsiooni põhiprintsiibid sõnastas esimesena Kukkamäki 1938. aastal. 

Temperatuuri erinevus erineval kõrgusel maapinnast põhjustab erinevat õhu tihedust 

vaatekiire ulatuses ja see mõjub loodimist kahel viisil: värelemine ja refraktsioon (Whalen 

et al 1986). Atmosfääri refraktsioon on tingitud sellest, et valgus murdub erinevates 

õhukihtides erinevalt (Hirt et al 2010) (Joonis 7). 

Eristatakse astronoomilist refraktsiooni (vaatleja asub Maa atmosfääri sees ja vaadeldav 

objekt atmosfäärist väljaspool) ja maapealset refraktsiooni (nii vaatleja kui vaadeldav 

asuvad Maa atmosfääri sees). Kui vaatekiir liigub läbi maapinna lähedaste õhukihtide, siis 

nimetatakse seda ka geodeetiliseks refraktsiooniks (Hirt et al 2010). 

 

Joonis 7. Ebasümmeetrilise refraktsiooni mõju. Katkendjoon kujutab tõelist 
horisontaaljoont, punktiirjoon kujutab refraktsiooni poolt mõjutatud vaatekiirt. Δt on 
õhutemperatuuride vahe (ülemine temperatuur miinus alumine). Allikas: (Egeltoft 1996) 
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Refraktsioonikoefitsiendi määramisi on tehtud juba ligi 400 aastat. Koefitsiendi suuruse 

määramisel on kasutatud erinevaid metoodeid: temperatuuri vertikaalsete erinevuste 

mõõtmine, turbulentsi mõõtmine, kahe lainepikkusega instrumentide kasutamine (Hirt et al 

2010).  

Refraktsioonikoefitsient on oma olemuselt muutuv suurus, sõltudes meteoroloogilistest 

tingimustest, laiuskraadist, kus mõõtmisi läbi viiakse ja muust. Seetõttu on 

refraktsioonikoefitsiendiga seotud uuringud olnud juhtumipõhised ja universaalse 

konstandi leidmine ning kasutamine komplitseeritud. Erisusi tingib sageli ka konstandi 

määramise metoodika erinevus. Refraktsioonikoefitsiendi määramisel tuleb eristada kahte 

aspekti, koefitsient sõltub paljudest teguritest ja võib muutuda laias vahemikus (Hirt et al 

2010).  

Tegeliku atmosfääri täielik modelleerimine vaatekiire ulatuses on keeruline, selleks on vaja 

teada suurt kogust refraktsioonikoefitsiente ja seetõttu on refraktsiooni mõjude 

kõrvaldamisele lähenetud erinevalt. Esimese grupi moodustavad teadlased nagu 

Kukkamäki, Angus-Leppan, Holdahl ja Brunner, kes üritasid arvutada lugemitele 

refraktsiooniparandit. Teist lähenemist iseloomustab see, et refraktsiooni mõjuga 

tegeletakse lõpliku tasanduse faasis (selle mõtles välja Remmer). Kolmandas lähenemises 

käsitletakse refraktsiooniefekti kui stohastilise mudeli korrelatsiooni (idee kandjad on 

Lucht ja Fawaz) (Egeltoft 1996). 

Geodeetide hulgas laialdaselt kasutatav standardväärtus maapealsele refraktsioonile on     

C. F. Gaussi poolt Saksamaal läbi viidud vertikaalnurga mõõtmiste tulemusel leitud 

refraktsioonikoefitsient � = +0,13. Gaussi refrakstioonikoefitsient ei sobi tegelikult 

maalähedaste mõõtmiste parandamiseks, sest iseloomustab refraktsiooni umbes 30 meetri 

kõrgusel maapinnast. Maapinnale lähemal on õhukihid rohkem mõjutatud maapinna 

temperatuuri päevasest muutustest. See tähendab, et refraktsioonikoefitsient kõigub päeva 

jooksul, võib olla nii positiivse kui ka negatiivse väärtusega. Positiivse märgiga 

refraktsioonikoefitsient viitab sellele, et vaatekiire kumerus on samas suunas Maa 

kumerusega (Hirt et al 2010). 

Refraktsiooniparandi sisse viimisel nivelleerimisandmestikku on oluliseks kriteeriumiks 

õhutemperatuuride andmestiku olemasolu. Kui igas jaamas on mõõdetud õhutemperatuur 

kahel kõrgusel (0,5 m ja 2,5 m), siis on võimalik kasutada Kukkamäki originaalset 

mudelit (valem 4) ja lisada parand kõrguskasvule igas jaamas (Balazs, Young 1982). 
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� = −10123 4 5
2678 ∆( :ℎ        (4) 

kus  S – vaatekiire pikkus (nivelliirist latini), m; 

Δt – vaadeldud temperatuuride erinevus °C kõrguste 2,5 m ja 0,5 m vahel 

(ülemine temperatuur miinus alumine temperatuur); 

Δh – jaama kõrguskasv 0,5 cm ühikutes (in units of half-cm); 

A – funktsioon, mis on arvutatud Kukkamäki poolt igale kuule, tunnile ja 

vastavale geograafilisele laiuskraadile, sõltudes eksponendist c kasutatud 

temperatuuride funktsioonis t = a+bzc, altituudist z temperatuuride mõõtmise 

kohtades, instrumendi kõrgusest maapinnast (c keskmised väärtused on tuletatud 

Besti poolt teostatud temperatuuride mõõtmistest, sageli kasutatakse γ puhul 

konstanti, mis võrdub 70) (Holdahl 1979). 

Antud mudelit kasutades eeldatakse, et mõõdetud õhutemperatuuride puhul pole olulist 

vahet, kas need on mõõdetud maapinnast 2,5 m ja 0,5 meetri kõrgusel, nagu on soovitatud 

Kukkamäki poolt või need on mõõdetud 1,3 m ja 0,3 meetri kõrgusel, nagu on soovitatud 

USA National Geodetic Survey (NGS) poolt (Balazs, Young 1982). 

Refraktsiooniparandi arvestamisel eeldati ajaloolistes nivelleerimistöödes üldiselt, et 

temperatuuride vahe Δt on konstantne kõikides jaamades kogu nivelleeritud sektsiooni 

ulatuses. Samuti eeldati, et vaatekiired ja mõõdetud kõrguskasvud olid konstantsed. 

Keskmised väärtused vaatekiirte pikkusele S ja kõrguskasvudele D arvutati spetsiaalse 

algoritmiga. Keskmise jaama parandit korrutati jaamade arvuga n ning saadi parand kogu 

sektsioonile (Holdahl 1979). 

� = −10123 4 5̅
2678 ∆(EEE ∆ℎEEEE F         (5) 

kus  G̅ – vaatekiire keskmine pikkus; 

 ∆(EEE – temperatuuride keskmine erinevus kahe kõrguse vahel; 

 ∆ℎEEEE  – kõrguskasv; 

F  – jaamade arv.  

Eelnevat mudelit (valem 5) nimetatakse Kukkamäki lihtsustatud mudeliks. Kukkamäki 

lihtsustatud mudel on NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. 

Department of Commerce) tehnilises eeskirjas NOS NGS 34 esitatud mõnevõrra teisel 

kujul (Balazs, Young 1982): 
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� = −10123 H I
J'8K,'26,LM

8 ∆( ∆ℎ N        (6) 

kus  A =  70 (Hytonen 1967); 

 s – sektsiooni pikkus meetrites; 

 n – jaamade arv; 

 Δt – eeldatav temperatuuride vahe Celsiuse kraadides kõrguste 2,5 m ja 0,5 m 

vahel; 

 Δh – sektsiooni kõrguskasv 0,5-cm ühikutes; 

W - ilmastiku faktor (W = 0,5, kui pilvisus on 100%; W = 1, kui pilvisus on 

50%, W = 1,5, kui pilvisus 0%). 

Aastatel 1973 kuni 1980 kasutas NGS (National Geodetic Survey) Besti poolt 1935 aastal 

koostatud temperatuuride vahede eelarvutatud väärtustabeleid. Tabelid olid koostatud 

temperatuurierinevustele 0,3 ja 1,2 meetri kõrgusel (Balazs, Young 1982).  

1980. aastal viidi NGS –i poolt läbi rida eksperimente refraktsiooni määramiseks. 

Eksperimentidega selgitati välja, et Besti tabelites olevad temperatuurierinevused olid 

sageli liiga väikesed Ameerika Ühendriikide jaoks. Probleemi lahendas Holdahl, kes 

koostas 1980. aastal Ühendriikidele sobiva mudeli temperatuurierinevuste ennustamiseks. 

Mudelit kasutati olemasoleva ajaloolise meteoroloogilise andmestiku täiendamiseks. 

Holdahli mudeliga arvutati ajaloolistele nivelleerimisandmestikele uued 

refraktsiooniparandid (Balazs, Young 1982). 

NGS hakkas iga jaama temperatuuriandmestikku koguma 1980. aasta sügisel. 

Temperatuuride erinevuse andmestiku olemasolu võimaldab kasutada Kukkamäki 

originaalmudelit (Balazs, Young 1982).  

Refraktsioonikoefitsient k ja vertikaalne temperatuuri gradient on omavahel otseses seoses. 

Refraktsioonikoefitsient konkreetses kohas (lokaalne refraktsioonikoefitsient) χ on 

vertikaalse temperatuurigradiendiga ΔT/Δz '°K/m) seotud järgmiselt: 

Y = 503 Z
[\ 40.0343 + _[

_`7         (7) 

kus  p – õhurõhk, Hpa; 

T – temperatuur, °K; 

Y – kohalik refraktsioonikoefitsient.  

Kohalik refraktsioonikonstant  Y on seega temperaturigradiendi ΔT/Δz funktsioon ning 

sõltub vähesel määral õhurõhust p ning temperatuurist T (Hirt et al 2010). 
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Refraktsioon atmosfääri madalamates osades 

 

Atmosfääri maapinna lähedases osas (allpool 20–30 m) on õhu füüsikalised näitajad 

tugevalt mõjutatud maapinna füüsikalistest näitajatest. Eristatakse kahte põhilist nähtust 

soojuse üle kandumisel (Hirt et al 2010): 

1. Päeva jooksul salvestub päikese kiirgus maapinnas. Soojenenud maapind hakkab 

soojendama madalmaid õhukihte ja põhjustab negatiivse temperatuurigradiendi 

ning õhu turbulentsi. Näiteks gradient ΔT/Δz = ˗0,05 °
K/m teeb lokaalse 

refraktsioonikoefitsiendi väärtuseks χ = ˗2,9. Võrreldes Gaussi väärtusega +0,13 on 

see oluliselt suurem ja vastupidise märgiga. 

2. Õhtul jahtub maapind tavaliselt kiiremini kui õhk selle kohal. Tavaliselt põhjustab 

see tugevat positiivset gradienti ΔT/Δz. 

Pilves ilm vähendab temperatuurigradienti ja seega ka refraktsiooni mõju (Hirt et al 2010). 

Lisaks mõjutavad refraktsiooni õhuniiskuse gradinet, süsinikdioksiidi kogus õhus, õhurõhu 

muutus. Maapinna läheduses ei mõjuta refraktsiooni mitte õhurõhu vertikaalne muutus 

vaid horisontaalne muutus. Õhurõhu horsontaalse muutuse mõju refraktsioonile on 

tähelepanuväärne vaid tugeva tuulega (tugeva tuulega täpse nivelleerimise töid ei tehta, 

seega pole õhurõhu muutus nivelleerimise seisukohast oluline nähtus) (Horvàth 1969). 

 

Refraktsioon 1 - 3 meetri kõrgusel maapinnast 

 

Uuringud on näidanud, et maapinna lähedastel mõõtmistel omab refraktsioonikoefitsient 

väärtuseid ˗4-st kuni +6-ni. Brocks näitas oma mõõtmistega (mõõtis temperatuure 

erinevatel kõrgustel ja teisendas need refraktsioonikoefitsientideks), et 

refraktsioonikoefitsient jääb vahemikku ˗3,5 kuni +3,5. Angus-Leppan näitas mõõtmistega 

(määras temperatuuride vahemikke ja kasutas spetsiaalset loodimismetoodikat), et 

refraktsioonikoefitsient jääb vahemikku ˗0,5 kuni ˗4 muru ja asfaldi kohal. Kharaghani 

leidis, et refraktsioonikoefitsent muutub vahemikus ˗2 kuni +1 (Hirt et al 2010). 

Hirt sooritas viie päeva jooksul seeria vertikaalnurga mõõtmisi samaaegselt kolme paari 

tahhümeetriga. Mõõtmised sooritati ühtlase muruga kaetud maapinnast 1,8 meetri 

kõrgusel. Koefitsient varieerus soojadel suvepäevadel ˗4-st kuni +16-ni. Pilvine taevas 

vähendas varieeruvust ˗2-st kuni +5-ni. Hirt jõudis jäerldusele, et Gaussi koefitsient +0,13 

ei sobi kasutamiseks atmosfääri madalamates osades. Seejuures selgus, et koefitsient võib 
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päikeselisel päeval 10–30 minuti jooksul muutuda 1–1,5 ühiku võrra, pilvise ilmaga 0,5 

ühiku võrra (Hirt et al 2010). 

 

Refraktsioon madalamal kui 1 m maapinnast 

 

Mida madalamal on vaatekiir, seda suurem on refraktsioon. Refraktsiooni suurenemine 

toimub seejuures kordades. Nähtust põhjustab maapinnalt peegelduv soojuskiirgus, mis on 

maapinna lähedal suurem. Brocks on oma uuringutes kindlaks teinud, et kohe maapinna 

lähedal võib refraktsioonikoefitsient ulatuda ˗47-st +20-ni. Umbes 50 cm kõrgusel jääb 

refraktsioonikoefitsient vahemikku ˗8-st kuni +16-ni. Seetõttu on geodeetilistel mõõtmistel 

vaatekiirte kasutamist kõrgusel 50 cm ja madalamal üldiselt soovitatav vältida (Hirt et al 

2010). 

 

Refraktsioon jää ja vee kohal 

 

Jää ja vee pind erinevad muruga kaetud pinnast soojusfüüsikaliste omaduste poolest 

oluliselt. Üldiselt tähendab see seda, et jää ja vee kohal on refraktsioon oluliselt suurem. 

Angus-Lippan määras refrakstioonikoefitsiendi väärtusi Alaskas ja tegi kindlaks, et 

koefitsient varieerub ˗14-st +10-ni 1,6 meetri kõrgusel maapinnast (Hirt et al 2010). 

Näiteks Hübneri (1978) andmetel oli refraktsioonikoefitsient 2,5 meetri kõrgusel 

murupinna kohal Kesk-Euroopas selgetel ja tuulevaiksetel suvepäevadel mitteisotermia 

perioodil ˗1 kuni +2. 1,5 meetri kõrgusel vastavalt ˗1,5 kuni ˗3. Kuid 0,5 meetri kõrgusel 

ulatus päevane kõikumine isegi ˗10 kuni +14. Üldsoovitatavad väärtused mitteisotermia 

perioodil on 0,13 ja isotermia perioodil 0,22 (Anissimov, Kala s.a.).  

Anissimov on uurinud refraktsioonikoefitsiendi väärtusi trigonomeetrilise loodimise 

keskmise pikkusega (100–2000 m) vaatekiirte puhul. Tema tulemused olid vastavalt ˗0,77 

ja ˗0,08. Vahe üldsoovitatavate suurustega on märgatav, kuid samas selgelt põhjendatav. 

Üldsoovitatavad tulemused on saavutatud mõõtmistega kõrgetelt 

triangulatsioonisignaalidelt. Anissimov sooritas oma mõõtmised maismaa lähedal, umbes 

1,5 meetri kõrgusel (Anissimov, Kala s.a.). 

Whalen on oma 1980–1981 aasta raportis kirjeldanud kahe testi läbi viimist, kus 

Kukkamäki parand eemaldas vastavalt 83 ja 88% refraktsiooni mõjust ja Holdahli parand 

eemaldas vastavalt 102 ja 134%. Heer esitas 1983. aastal tulemused, kus võrdles erinevaid 

refraktsiooni parandi omistamise meetodeid, leidis, et need toimivad erinevalt, kuid siiski 



31 
 

õiges suunas. Whalen ja Strange viisid 1981. aastal läbi katsed, mille põhjal leidsid, et 

Kukkamäki ja Holdahli mudelid vähendavad märkimisväärselt refraktsiooni mõju. Mark 

on 1987. aastal esitanud mitmete nivelleerimisandmestike analüüsi ja leidnud, et 

refraktsiooni mõju on küllaltki väike ja ettearvamatu (Egeltoft 1996). 

Refraktsiooniviga loetakse sageli kõige tõsisemaks vigade allikaks erinevates 

geodeetilistes mõõtmistöödes. Selle akumuleerumine sõltub maapinna kalletest, vaatekiire 

pikkustest, vertikaalsest temperatuurivahest. Refraktsiooniviga saab vähendada vaatekiirte 

lühendamise ja võrdsustamisega, jälgides, et vaatekiir jääb maapinnast vähemalt 0,5 meetri 

kõrgusele. Järele jääv refraktsiooniviga tuleb eemaldada loodimisandmestikule parandite 

lisamisega (Holdahl 1979). Arvestades refraktsioonikoefitsiendi ettearvamatust, on 

Anissimov oma uurimistöös teinud järelduse, et tehnilisel trigonomeetrilisel nivelleerimisel 

ei ole refraktsioonikoefitsienti üldse mõistlik kasutada. Kuna atmosfääri pole võimalik 

kogu vaatekiire ulatuses täielikult modelleerida, siis pole refraktsiooni mõju võimalik 

mõõtmistulemustest täielikult kõrvaldada. 

 

 

3.2.2 Kujutise vibreerimine ja kõikumine 
 

Kujutise vibreerimine on põhjustatud õhu turbulentsist, kui maapinna lähedal soojenenud 

õhk ülespoole tõuseb (negatiivne temperatuurigradient). Turbulentsi mõjul liigub kujutis 

kümneid kordi sekundis mõne millimeetri ulatuses. Antud nähtuse mõju saab vähendada 

vaatekiirte lühendamisega, vaatekiirte kõrguse muutmisega maapinnast jne. Turbulentsi 

mõju on juhusliku iseloomuga (Egeltoft 1996). 

Kujutise kõikumine (swaying) esineb öisel ajal, kui on tavaliselt positiivne 

temperatuurigradient ja puudub õhu turbulents. Õhukihid on tasakaalus ja tuul paneb 

kujutise kõikuma üles ja alla väikese sagedusega (kõikumine üks kord kümnete sekundite 

jooksul). Sellistes oludes pole võimalik täpse loodimise läbi viimine (Egeltoft 1996). 

Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimisel rakendati refraktsiooni ja kujutise vibreerimise, ujumise 

mõju vähendamiseks nõudeid, kus suvisel ajal oli maksimaalne õlapikkus 30 meetrit, 

talvisel ajal maksimaalselt 40 m, viseerimiskiire minimaalne kõrgus maapinnast oli       

0,5–0,8 m, mõõtmisi alustati minimaalselt 1 tund peale päikesetõusu ja mõõtmised lõpetati 

maksimaalselt 1 tund enne päikeseloojangut. Ka ei teostatud mõõtmisi keskpäevasel ajal 

(Kõrgusvõrgu rekonstrueerimine ... 2006). 
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3.2.3 Astronoomiline parand, looded 
 

Astronoomiline parand lisatakse loodete (Kuu ja Päikese gravitatsiooni mõju Maa 

ekvipotensiaalpindadele) mõju vähendamiseks. Astronoomiline parand on väike, umbes 

0,1 mm/km, kuid akumuleerub põhja-lõuna suunas. Näiteks, summaarne astronoomiline 

parand Spokane (Washington) ja San Diego (California) vahel on suurusjärgus 7 cm. 

Lokaalsete mõõtmiste korral pole astronoomilise parandiga üldjuhul vaja arvestada, 

astronoomiline parand muutub oluliseks Ameerika Ühendriikide mõistes regionaalsete või 

kogu kontinenti haaravate tööde puhul (Balazs, Young 1982). Samas edasi-tagasi käikude 

puhul parand suuresti kompenseerub. 

Astronoomilise parandi arvutamiseks on vaja teada mõõtmiste kuupäeva ja kellaaega, 

reeperite kõrguseid, alg ja lõppreeperite astronoomilisi koordinaate. Selle põhjal saab 

arvutada seniitkaugused ja asimuudid Päikesele ja Kuule. Parandid omistatakse üldjuhul 

edasi- ja tagasisuunas nivelleeritud sektsioonidele eraldi (Balazs, Young 1982). 

Ühe esimesena uuris loodete mõju täpsele nivelleerimisele Jensen. Tema töötas välja 

valemid loodete mõju kõrvaldamiseks, kus horisontaalne komponent, mis mõjutab 

vertikaalse komponendi suunda, on peamine komponent. Vertikaalsel komponendil endal 

otsest mõju sektsiooni kõrguskasvule pole (Egeltoft 1996). 

Loodete horisontaalkomponendi poolt põhjustatud vetikaalkomponendi kõrvalekalle 

avaldub maismaal järgmiselt (Egeltoft 1996): 

fghh = i
8 ∙ klmm∙ noop

#lmmp ∙knoo
∙ qrF2sghh        (8) 

ftä
�� = i
8 ∙ kväwxy∙ noop

#väwxyp ∙knoo
∙ qrF2stä
��        (9) 

kus  zghh  – Kuu mass; 

 ztä
��  – Päikese mass; 

 zk{{  – Maa mass; 

 rMaa  – Maa raadius; 

 dKuu  – kaugus Kuuni; 

 dPäike  – kaugus Päikeseni; 

 zKuu  – seniitkaugus Kuuni; 

 zPäike  – seniitkaugus Päikeseni. 
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Sisestades eespool toodud valemitesse tuntud väärtused ja võttes arvesse maakoore 

elastsuse, avalduvad need valemid järgmiselt (Egeltoft 1996): 

fghh = 0,0140" ∙ qrF2sghh         (10) 

ftä
�� = 0,0066" ∙ qrF2stä
��        (11) 

Vertikaalkomponendi kõrvalekaldest tingitud parand (mm/km) mõõdetud sektsiooni 

kõrguskasvule avaldub (Egeltoft 1996): 

~[� = 0,068 ∙ �5 ∙ qrF2sghh ∙ cos'3ghh − 35, + 0,032 ∙ �5 ∙ qrF2stä
�� ∙ cos '3tä
�� − 35, 

           (12) 

kus  LS  – sektsiooni pikkus; 

 AS  – sektsiooni asimuut; 

 AKuu  – Kuu asimuut; 

 APäike  – Päikese asimuut;  

 zKuu  – seniitkaugus Kuuni; 

 zPäike  – seniitkaugus Päikeseni. 

 

 

3.2.4 Maa raskusjõuvälja parand 
 

Maa raskusjõuvälja ekvipotsensiaalpindade mitteparaleelsus muudab mõõdetud 

kõrguskasvud sõltuvaks nivelleerimistrasside asukohavalikust. Mõõtes ringkäiku, ei ole 

ortomeetrilist või normaalparandit mittearvestades (isegi kui kõik muud vead on 

ellimineeritud) võimalik sulgemisviga nulli saada (Egeltoft 1996). 

 

Ortomeetriline parand 

 

Ortomeetriliseks kõrguseks nimetatakse vahemaad maapinna punktist piki loodjoont 

geoidini. Ortomeetrilise kõrguse arvutamiseks on vaja teada raskusjõu väärtust geoidil ja 

valitud maapinnapunktil. Et raskusjõu määramine geodil pole võimalik, siis võetakse 

kasutusele hüpoteesid masside jaotuvuse kohta maakoores. Keskmine raskusjõu muutus 

geoidilt maapinnapunktini leitakse hüpoteeside alusel (Yilmaz 2008). 
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Ligilähedase ortomeetrilise parandi arvutamiseks mõõdetud kõrguskasvudele võib 

kasutada alljärgnevat valemit (Balazs, Young 1982): 

�� = −2ℎ ∝ qrF2� �1 + 4& − 8�
� 7 '~�q2�,� ��      (13) 

kus Co – ortomeetriline parand; 

 h – sektsiooni keskmine kõrgus; 

 α – 0,002644; 

 β – 0,000007; 

 ρ – sektsiooni keskmine laiuskraad; 

 d – sektsiooni algus ja lõpp-punkti laiuskraadide vahe (väärtus on positiivne, 

kui lõpp - punkt on võrreldes alguspunktiga põhja pool). 

Valemi 13 tulemusel saadava ortomeetrilise parandi ühik on sama, mis on valitud 

valemisse sisestatud sektsiooni keskmisele kõrgusele h. Ortomeetriline parand lisatakse 

sektsiooni kõrguskasvule (lõppreeperi kõrgus miinus algreeperi kõrgus) (Balazs, Young 

1982). 

Ortomeetriline kõrgussüsteem on kasutusel Austraalias, Kanadas, Taanis ja paljudes teistes 

maades. Normaalkõrguste süsteem on kasutusel Venemaal, Rootsis, Saksamaal, meil 

Eestis ja teistes riikides (Ellmann, Oja 2015). 

 

Normaalkõrgustele ülemineku parand 

 

Normaalkõrguste lähtepinnaks on kvaasigeoid (geoidi teatud lähendus, mis on määratud 

astronoomilis-geodeetiliste, satelliitgeodeesia ja gravimeetriliste mõõtmistega). 

Kvaasigeoidi pind saadakse kõrgusanomaalia väärtuste kandmisel referentsellipsoidi 

kohale, mis tähendab, et kvaasigeoid ei ole ekvipotentsiaalpind. Kvaasigeoidi pind ühtib 

geoidiga ookeanide ja merede kohal ning erineb sellest maismaal (Ellmann, Oja 2015). 

Nivelleerimiskäigu lõppreeperi normaalkõrgus leitakse järgmisest valemist: 

��� = ��� + ∆��� + ��� ∙ 1000       (14) 

kus ��� – lõpp-punkti normaalkõrgus m; 

 ��� – lähtepunkti normaalkõrgus m; 

 ∆��� – keskmine mõõdetud kõrguskasv m; 

 ��� – kõrguskasvu normaalkõrgusele taanduse parand mm. 
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Kõrguskasvu normaalkõrgusele taanduse parand leitakse valemist: 

��� = − ��'���1���,
��

+ ∆���'�1�,�
��

       (15) 

kus  ���  – kõrguskasvu normaalkõrgusele taanduse parand mm; 

�! – reeperite A ja B (sektsiooni alg- ja lõppreeper) esialgselt määratud 

absoluutkõrguste keskmine mm; 

∆���  – mõõdetud kõrguskasv sektsioonis mm; 

�6� , �6� – normaalraskuskiirenduse väärtused ellipsoidil punktides A ja B 

mGal; 

�! – nivelleerimispiirkonna normaalraskuskiirenduse keskmine väärtus 

ellipsoidil (Eestis �! = 981000 ����); 
'� − �,! – reeperite A ja B asukohtade raskuskiirenduste vabaõhu 

anomaaliate keskväärtus mGal. 

Normaalraskuskiirenduste väärtused ellipsoidil punktides A ja B leitakse valemist: 

�6 = �� �1 + 5279041,4 ∙ 101�qrF8� + 23271,8 ∙ 101�qrF�� +
+126,2 ∙ 101�qrF � + 0,7 ∙ 101�qrF¡� ¢   (16) 

kus  �  – punkti geograafiline laius; 

��  – normaalraskuskiirenduse väärtus ekvaatoril    

   (GRS-80 ellipsoidil �� = 978032,7 ����). 
Reeperi asukoha raskuskiirenduse vabaõhu anomaalia leitakse valemist: 

'� − �,
 = ∆�� + ��
        (17) 

kus ∆��  – raskuskiirenduse Bouguer´anomaalia (mGal); 

�
  – reeperi kõrgus m; 

k – 0,0963 (tuleneb valemist � = 0,0418 ∙ G, kus S on Maa vahekihi 

keskmine tihedus 2,3 g/cm3. 
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3.2.5 Maa kumerus 
 

Maa kumeruse poolt põhjustatud mõju edasi- ja tagasivaate lugemitele saab arvutada 

alljärgnevalt (Egeltoft 1996): 

£�,¤ = G8/2¥�          (18) 

kus  S – viseerimiskiire pikkus vastavalt tagasi- või edasivaatele; 

 ¥� – Maa raadius. 

Kuna kõrguste erinevus jaamas on kahe lugemi vahe, siis on võimalik Maa kumeruse mõju 

ellimineerida viseerimiskiirte võrdsusega jaamas (praktikas eelistatuim variant). Kui 

viseerimisikiired ei ole võrdsed, saab Maa kumeruse mõju kõrvaldada alljärgnevalt 

(Egeltoft 1996): 

~¦� = 5§\15�\
8 y

           (19) 

kus  SF – edasivaate viseerimiskiire pikkus; 

 SB – tagasivaate viseerimiskiire pikkus; 

 ¥� – Maa raadius. 

 

 

3.2.6 Maa magnetväli 
 

Nivelliiri kompensaatori tööd võivad mõjutada Maa magnetväli, elektriliinid jms. Seetõttu 

on enamus tänapäevaseid nivelliire vabad magnetilistele nähtustele reageerivatest 

materjalidest (Kasser, Becker 1999). Kõige olulisem nivelliiri mõjutada võiv magnetväli 

(DC magnetic field, Direct Current elektromagnetic field, staatiline magnetväli) tekib 

elektriliselt laetud maakoore sisesest liikumisest, voolamisest (Egeltoft 1996). 1990 aastal 

oli selle väärtus Rootsis 17200–11200 nT (nanoteslat) (Egeltoft 1996). Kui ühe tavalise 

külmkapimagneti poolt põhjustatud staatiline magnetväli on umbes 100 Gaussi ja 1 Gauss 

võrdub 100 000 nT, siis on maakoores olevatest liikumistest põhjustatud magnetväli teatud 

punktis umbes 1000 korda väiksem selles punktis olevast külmkapimagneti poolt 

põhjustatust. 

Lisaks eksisteerivad teised staatilised ja vahelduvad magnetväljad, mis võivad oluliselt 

võimendada maakoore poolt tekitatud staatilist magnetvälja. Staatiliste magnetväljade 

mõju saab osaliselt või täielikult kõrvaldada järgneva parandiga (valem 20), mis tuleb 

lisada sektsiooni kõrguskasvule (Egeltoft 1996). 
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~¦k¤ = ¨ ∙ © ∙ ~�q3 ∙ �         (20) 

kus  K – konkreetsele instrumendile määratud konstant; 

 D – Maa peamise magnetvälja horisontaalne komponent; 

 A – sektsiooni asimuut; 

 L – sektsiooni pikkus. 

Eespool toodud avaldises sisalduv konstant K on iga instrumendi jaoks unikaalne ja samas 

mitte väga püsiv. Egeltoft viiatab, et Kukkamäki ja Lehmuskoski (1984) on määranud 

nivelliirile Ni002 vastava konstandi ja leidnud, et konstandi mittekasutamine põhjustab 

maksimaalselt 0,16 mm/km viga magnetilisel põhjasuunal (antud piirkonnas oli D väärtus 

15000 nT). Kukkamäki ja Lehmuskoski (1984) soovitasid konstanti K määrata kord-paar 

aasta jooksul.  

Konstanti K saab määrata kahel viisil. Esimene variant on seda teha laboratoorselt. 

Laboratooriumi tingimustes vaadeldakse, kuidas mõjutavad magnetväljad nivelliiri lugemi 

võtmist. Laboratoorselt on määratud näiteks nivelliiri Zeiss Ni-1 konstanti K. 

Laboratoorsed katsed pole sageli olnud edukad, sest laboratoorseid kalibreerimisi Maa 

magnetvälja suhtes on üldiselt läbi viidud nivelliiridega, millel on varasemalt remonditud 

kompensaatorit. Remondi käigus on kasutatud magnetilisi kruvikeerajaid, mis on nivelliiri 

detaile magnetiseerinud, peale mida käitub remonditud nivelliir labori tingimustes 

ebastabiilselt. Teine võimalus konstandi K määramiseks on teha võrdlevaid mõõtmisi 

nivelliiriga (näiteks Fisher spirit level), mis ei ole tundlik magnetväljale (Holdahl et al 

1986).  

 

 

3.2.7 Statiivi paigaldamise vead, nivelliiri ja lattide vertikaalliikumised 
 

Pinnas võib nivelleerimistrassi ulatuses palju varieeruda. Seejuures on pinnase täpne 

klassifitseerimine keeruline, erinevatel asfaltidel on erinevad mehaanilised omadused jne. 

Teine oluline faktor on aeg, kui kaua statiiv või latt (vaia vahendusel) mingil pinnasel 

viibib. Näiteks motoriseeritud nivelleerimisel Rootsis võtab ühe jaama mõõtmine aega 

keskmiselt 120 sekundit. Tavapärasel nivelleerimisel optilise nivelliiriga võib see võtta 

aega kordades kauem (Egeltoft 1996). 

Tugevalt paigaldatud statiiv liigub kuumal asfaldil üldjuhul püsivalt allasuunas, kruusasel 

pinnasel võib liikumine olla vahelduv, nii üles kui alla. Looduslikul pinnasel võib 
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liikumine olla ülespoole. Egeltoft viitab oma doktoritöös (1996) varasematele uuringutele, 

milles on selgelt näha, et on oluline vahe, kas statiiv või lati „konn“ on paigaldatud 

tugevalt või kergelt. Tugevalt paigaldatud liiguvad vähem kui kergelt paigaldatud      

(Joonis 8, Joonis 9). 

 

Joonis 8. Tugevalt paigaldatud lati konna (5,8 kg) vertikaalliikumised asfaldil. 
Õhutemperatuur on 17 oC ja maapinna temperatuur on 22 oC. Allikas: (Egeltoft 1996) 

 

Joonis 9. Kergelt paigaldatud lati konna (5,8 kg) vertikaalliikumised asfaldil. 
Õhutemperatuur on 18 oC ja maapinna temperatuur on 20 oC. Allikas: (Egeltoft 1996)  

 

Eesti kõrgusvõrgu juhend (2006) ütleb, et vertikaalnihete vältimiseks ei vajutata statiivi 

jalgu tugevalt teekatesse, mis on näiliselt vastuolus Egeltofti doktoritöös toodud viidetega. 

Egeltoft käsitleb nivelleerimist optilise nivelliiri ja konnadega. Eesti kõrgusvõrgu 

loodimine viidi läbi digitaalnivelliiriga (ühe jaama mõõtmisele võib kuluda ainult 30 

sekundit) ja lati alustena kasutati vaiasid (stabiliseerusid vähemalt ühe ööpäeva, enne 
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loodimist). Seega pole uuringud, millele viitab Egeltoft ja Eesti kõrgusvõrgu loodimine 

üheselt võrreldavad. 

Siiski on võimalik need kaks seisukohta kokku viia ja teha järelduse, et kui jaama 

mõõtmine kulgeb eeldatavalt ladusalt ja kiirelt, siis pole vajalik statiivi tugev 

paigaldamine, kui nivelleerimine kulgeb oludes, kus jaama mõõtmisele kulub aega 

rohkem, tuleb statiiv paigaldada tugevamalt. 
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4. NIVELLEERIMISPARANDITE RAKENDAMINE 
TESTKÄIKUDES 

 

4.1 Ülevaade Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimise metoodikast 
 

Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimise tööd algasid aastal 2001 ja kestavad jätkuvalt. Aastal 

2001 teostati Maa-ameti tellimusel AS Planserk poolt Tallinna läheduses testalal 

prooviloodimised, mille laiem eesmärk oli kõrgtäpse digitaalse nivelleerimise kaasaegse 

metoodika välja töötamine Eesti kõrgusvõrgu (edaspidi kõrgusvõrgu) neljandaks 

loodimiseks. Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise tööd on kestnud üle kümne aasta, mille 

jooksul on mõnevõrra muutunud nivelleerimise metoodika ja andmete 

kogumise/talletamise viis. Kõrgusvõrgu renoveerimise üldised tehnilised põhinõuded on 

sätestatud kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja nivelleerimise juhendis, mis on kinnitatud 

Maa-ameti peadirektori käskkirjaga 21. juuni 2006, nr 286 (Kõrgusvõrk 2015).  

 

 

4.1.1 Mõõtmismetoodika iseärasused 
 

Kõik nivelleerimiskäigud mõõdeti edasi ja tagasi suunas I klassi mõõtmismetoodika 

kohaselt (Kõrgusvõrgu....2006), mida on järgnevalt lühidalt kirjeldatud. 

Nivelleerimisel kasutati digitaalnivelliire Trimble/Zeiss DiNi 12 (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Digitaalnivelliiri Trimble/Zeiss DiNi 12 tehnilised näitajad. Allikas: (Tallinna … 
:2010) 
Täpsus (DIN 18723) 
     kõrguskasvud, mõõtmine edasi-tagasi suunas 1 km 
     vahemaade mõõtmine, viseerimiskaugus 20m 

 
±0,3 mm 
±20 mm 

Väikseim ühik 
     kõrguskasvud 
     vahemaad 

 
0,01 mm 
     1 mm 

Pikksilma suurendus 30X 
Kompensaatori horisonteerimistäpsus ±0,2” 
Vajalik minimaalne lati kujutise pikkus ≤30cm 
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Komplektis nivelliiriga kasutati üldjuhul 3 m pikkuseid (erijuhtudel 2 m ja 1 m pikkuseid) 

invar-koodlatte NEDO LD. Statiivina kasutati üldjuhul 1,7 m kõrgust jäika puitstatiivi, 

erijuhtudel 1 m kõrgust jäika puitsatiivi (Tallinna .... :2010). 

Nivelleerimisel järgiti mõõtmismetoodikat (Tallinna ... :2010) (põhipunktid on ära toodud 

antud magitritöös eespool, mõõtmisvigade kirjelduses): 

• nivelleerimine viidi läbi edasi- ja tagasisuunas, rippuvad käigud nivelleeriti kaks 

korda edasi- ja tagasisuunas; 

• sektsiooni nivelleerimisel vastassuunas vahetati lattide asukohad, sektsioonide 

vastassuunalised nivelleerimised toimusid erinevatel päevapooltel; 

• mõõtmistel ei kasutatud lati ülaosa skaalat kõrgemal kui 2,85 m; 

• jälgiti, et kõrguskasvude erinevused jaamades poolvõtete vahel ei ületaks suurust 

0,08 mm (aastatel 2001, 2003,2004), 0,10 mm (aastast 2005). 

 

 

4.1.2 Andmete registreerimine 
 

Andmete registreerimisel kasutati vööndiaega. Temperatuurisalvestite kanaleid kontrolliti 

igapäevaselt hommikuti ja õhtuti vastavate etalonidega. Baromeetrite näite kontrolliti 

igapäevaselt hommikuti ja õhtuti kalibreeritud võrdlusbaromeetriga (aneroidbaromeeter). 

 

Meteoroloogia 

 

Kõrgusvõrgu nivelleerimisel registreeriti õhutemperatuurid kõrgustel 0,5 ja 2,5 meetrit 

maapinnast. Aastal 2001 registreeriti õhutemperatuurid digitaalse termomeetriga FLUKE 

54 II nivelleerimissektsiooni keskel. Aastast 2003 registreeriti õhutemperatuurid igas 

jaamas nivelliiri läheduses digitaalsete termomeetritega FLUKE 54 II (alates aastast 2005) 

ja COMET S0121 vastavalt 45- ja 10-sekundilise intervalliga. FLUKE 54 II termomeetri 

iseärasuseks on väga piiratud mälumaht (500 mõõtmistulemust) Seetõttu oli vajalik 

andmete arvutisse laadimine kaks kord päevas (peale hommikust ja õhtust mõõtmiskorda) 

ning iga mõõtmispäeva kohta tekkis kaks andmefaili (hommikune ja õhtune fail tähistati 

vastavalt lisatähega A ja B).  

Aastatel 2001, 2003, 2004 registreeriti jaamades õhurõhk ja tuulekiirus seadme SILVA 

ALBA WindWatch abil, andmed sisestati käsitsi pihuarvutisse. Aastast 2005 fikseeriti igas 
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jaamas automaatselt õhurõhk, õhuniiskus ja tuulekiirus 2,5 meetri kõrgusel maapinnast 

(salvestamise intervall 10 sekundit). 

 

Lattide temperatuurid 

 

Nivelleerimislattide invarskaalade temperatuurid registreeriti aastal 2001 termomeetritega 

FLUKE 54 II, salvestusintervall oli 1–2 minutit. Aastast 2003 kasutati invarskaalade 

temperatuuride registreerimiseks termomeetreid COMET S0121. Salvestusintervall oli 10 

sekundit. 

 

Nivelliirid 

 

Nivelleerimisel salvestati nivelliiri andmekandjale järgmised suurused: 

• kollimatsioonivea kontrolli tulemused; 

• jaama number; 

• kellaaeg; 

• lati lugemid (ühik 0,00001 m); 

• instrumendi ja lati vaheline kaugus. 

 

Abiandmed 

 

Nivelleerimise abiandmed (kuupäev, käigu number, sektsiooni alg- ja lõppreeper, 

mõõtmise suund, jaama number, vaatleja nimi latihoidjate nimed, nivelliiri number, lattide 

tüübid, termomeetrite tüübid ja numbrid, baromeetrite tüübid ja numbrid, jaama ja vaiade 

pinnased, pilvisus, sademed jm) salvestati pihuarvutisse iga sektsiooni alguses ja lõpus 

ning andmete muutumisel. 
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4.2 Täpse nivelleerimise iseärasused insenertehnilistes töödes 
 

Täpse nivelleerimisega insenertehnilistes töödes on käesoleva lõputöö koostaja kokku 

puutunud kahte liiki töödes. Esimese osa moodustavad tööd, kus tööstuslike seadmete 

paigaldamisel on vajalik nende täpne horisontaalsus. Näitena võib tuua Auvere 

elektrijaama, kus erinevatel seadmetel tuli alused seada nii, et aluste nurkade kõrgused ei 

erine üksteisest üle ±0,3 mm. Töö teostati digitaalnivelliiriga DiNi 12 ja puitkoodlatiga 

NEDO LD24. Teise osa moodustavad ehitiste vajumisvaatlused. Vajumisvaatluste läbi 

viimisega kaasneb sageli palju juhuslikkust. Ehitisi rajatakse palju, vaatluseid tehakse 

vähestele. Sageli piirdutakse mõne vaatluskorraga kuni objekti tellijale üle andmiseni. 

Väga palju sõltub tellija teadlikkusest. Lõputöö koostaja on oma praktikas kokku puutunud 

erinevate tellijatega, nendest tõuseb selgelt esile General Electric (varasemalt ALSTOM) 

seoses Auvere elektrijaama ehitiste vajumisvaatlusega, kus teostati üle 30 vaatluskorra 

kolme aasta jooksul.  

Vajumisvaatluseid tehakse arvukalt pooleli olevatel ehitustel, see tähendab, et töökeskkond 

ei soosi täpse nivelleerimise läbi viimist. Sõltuvalt objektist võivad ehitutööd toimuda 

ööpäevaringselt ilma puhkepäevadeta, mis toob kaasa selle, et pole sisuliselt hetke, kus 

puudub müra, vibratsioon, tolm jms. Vaadeldavad objektid asuvad nii hoonetes sees kui 

väljas. Kõik see toob kaasa olukorra, kus soovides rakendada Maa-ameti juhendis 

„Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja nivelleerimise juhend“ (2006) toodud nivellerimise 

metoodikat täies mahus tuleb vaatlused ära jätta – vaatluste läbi viimine ei ole võimalik. 

Keskkonnaandmete kogumine ei pruugi anda häid tulemusi, nivelleerimiskäigud lähevad 

läbi ehitiste (õhutemperatuurid erinevad lattide ja lattide ning nivelliiri vahel). 

Õhutemperatuuride kogumiseks on vajalik neljanda liikme olemasolu nivelleerimisgrupis 

(toob kaasa automaatselt kulude kasvu). Sageli pole võimalik valida mõõtmiste aega, 

käigud tuleb nivelleerida edasi-tagasi suunas koheselt (pole võimalik teha päeva erinevates 

pooltes), sest ajaga venitades võib tagasi-suunaline nivelleerimine muutuda võimatuks. 

Nivelleerimise jaamade välja märkimine on üldjuhul võimalik, võimalik on lugemite 

võtmisel kasutada TEET ja ETTE programmi, võimalik on mõõta sektsioonide vahelisi 

kõrguskasve paarisarv jaamadega. Võimalik on igapäevaselt kontrollida nivelliiri 

põhinõuet ja justeerida nivelleerimislattide vesiloode.  

 

 



44 
 

4.3 Testlõigud ja nivelleerimisparandite arvutamine 
 

4.3.1 Ülevaade testlõikudest 
 

Testlõigud valiti välja käesoleva lõputöö koostaja poolt vastavalt juhendaja üldistele 

juhistele – testlõigud võiks olla nivelleeritud erinevatel aastaaegadel ja erineva reljeefiga 

maastikul. Lõputöö koostaja seadis testlõikude valikule omapoolsed piirangud: 1) lõputöö 

koostaja osalemine valitud käikude nivelleerimisel; 2) käigud on nivelleeritud ühe 

loodimisperioodi jooksul. Valitud kriteeriumitele vastas kõige paremini Eesti kõrgusvõrgu 

2006. aasta nivelleerimine. 2006. aastal viis Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimist läbi kolm 

loodimisgruppi. Töö koostaja osales nivelleerimisel 2. loodimisgrupi juhina. 2. 

loodimisgrupp nivelleeris käigud 17B (Pärnu–Pärnu MVJ), 18 (Uulu–Mõisaküla), 18A 

(Uulu–Pärnu), 19 (Mõisaküla–Abja), 20 (Abja–Põltsamaa). Nimetatud käigud paiknevad 

Edela-, Lõuna- ja Kesk-Eestis, piirkonnas, kus reljeef on üldiselt lauge ja puuduvad Otepää 

ja Võru piirkonnale omased järsud reljeefimuutused. Suurimad reljeefimuutused esinevad 

Viljandi linnas ja ümbruses. 

2006.aastal loodimisgrupi nr 2 poolt looditud käikudest valiti välja neli käigulõiku, mis on 

esitatud Tabelis 4.  

 

Tabel 4. Testlõikude üldised andmed 

Käik Lõik 
Lõigu pikkus, 

km 
Jaamade arv 

km-le 
Eripära 

20 20_14–20_16 4,3 23,2 sügis, künklik maa 
20 20_24–20_29 5,1 28,2 sügis, künklik maa, linn 

18A 18A_2–18A_6 7, 0 18,3 suvi, tasane maa 
20 20_63–13_60 4,0 17,5 talv, tasane maa 

 

Testlõik 20_14–20_16 asub Viljandi maakonnas, Viljandi vallas, Sultsi külas ja kulgeb 

piki Imavere – Karksi-Nuia teed (Joonis 10). Lõigu pikkus on 4,3 km, suurim kõrguste 

erinevus on testlõigul 40 meetrit (Joonis 14). Nivelleerimistööd teostati antud lõigul 27.–

28. septembril 2006. aastal. 

Testlõik 20_24–20_29 asub osaliselt Viljandi linnas ja kulgeb piki Tallinna,                       

C. R. Jakobsoni ja Tartu tänavat. Ülejäänud osas asub testlõik Viljandi vallas, Vana-Võidu 

külas ja kulgeb piki Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme teed (Joonis 11). Lõigu pikkus on 

5,1 km, suurim kõrguste erinevus on testlõigul 40 meetrit (Joonis 14). Nivelleerimistööd 

teostati antud lõigul 05.–06. oktoobril 2006. aastal. 
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Testlõik 18A_2–18A_6 asub suuremas osas Pärnu maakonnas, Tahkuranna vallas, Reiu 

külas ja kulgeb piki Tallinn – Pärnu – Ikla teed. Ülejäänud osas asub testlõikPärnu linnas 

(Joonis 12). Lõigu pikkus on 7,0 km, suurim kõrguste vahe on testlõigul 5 meetrit      

(Joonis 14). Nivelleerimistööd teostati antud lõigul 21.–22. augustil 2006. aastal. 

Testlõik 20_63–13_60 asub Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas Võisiku ja Kuningamäe 

külas ning kulgeb piki Viljandi–Põltsamaa teed (Joonis 13). Lõigu pikkus on 4,0 km, 

suurim kõrguste vahe on testlõigul 8 m (Joonis 14). Nivelleerimistööd teostati antud lõigul 

02.–07. novembril 2006. aastal. 
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Joonis 10. Nivelleerimisparandite arvutamise testlõik 20_14–20_16 Eesti kõrgusvõrgu IV 
loodimise käigus nr 20. Allikas: (Kõrgusvõrgu rekonstrueerimine … 2006) 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Nivelleerimisparandite arvutamise testlõik 20_24–20_29 Eesti kõrgusvõrgu IV 
loodimise käigus nr 20. Allikas: (Kõrgusvõrgu rekonstrueerimine … 2006) 
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Joonis 12. Nivelleerimisparandite arvutamise testlõik 18A_2–18A_6 Eesti kõrgusvõrgu IV 
loodimise käigus nr 18A. Allikas: (Kõrgusvõrgu rekonstrueerimine … 2006) 
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Joonis 13. Nivelleerimisparandite arvutamise testlõik 20_63–13_60 Eesti kõrgusvõrgu IV 
loodimise käigus nr 20. Allikas: (Kõrgusvõrgu rekonstrueerimine … 2006) 
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Joonis 14. Testlõikude pikiprofiilid. Vertikaalskaala on võrreldes horisontaalskaalaga 10 korda suurendatud 
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4.3.2 Nivelleerimisparandite arvutamine 
 

Lati skaalaparand ja temperatuuriparand 

 

Lati skaalaparand ja temperatuuriparand viidi sisse otse latilugemitesse. Parandite sisse 

viimiseks kasutati valemit 3. Parandatud lugemite põhjal arvutati parandatud kõrguskasv 

jaamas ja sektsioonis. Edasi- ja tagasisuunas nivelleeritud testlõikudel summeerunud 

lattide skaala- ja temperatuuriparandid taandati parandiks ühele kilomeetrile (eraldi parand 

mõlemale nivelleerimise suunale) (Tabel 10). Lati skaala ja temperatuuriparandid 

testlõikude alamlõikudel on esitatud Lisas 1. Parandite sisse viimiseks vajalikud 

skaalaparandid ja joonpaisumistegurid saadi Tallinna kõrgusvõrgu aruandest (2010. a.) ja 

on esitatud Tabelis 5.  

 

Tabel 5. Testlõikudel kasutatud nivelleerimislattide skaalaparandid ja joon-
paisumistegurid. Allikas: (Tallinna … 2010) 

Latt 

Kalibreerimise aeg 
2006 2007 

skaala parand, 
μm/m 

Joonpaisumistegur, 
μm/m °C 

skaala parand, 
μm/m 

Joonpaisumistegur, 
μm/m °C 

24G (10199) -6,1 0,74 -5,9 0,73 
23H (10246) -0,3 0,80 -0,1 0,78 
28F (10252) -14,7 0,80 -17,0 0,80 

 

Vajalikud latitemperatuurid saadi Eesti kõrgusvõrgu 2006. aasta mõõtmisaruandest. 

Latitemperatuuride korrigeerimist vastavalt termoandurite kalibreerimistulemustele ei 

peetud antud töö kontekstis vajalikuks. Eesti kõrgusvõrgu 2006. aasta mõõtmisaruande II 

köites on kalibreerimistulemused ära toodud. Loodimisgrupi nr 2 kasutuses olnud lattidel 

oli termoanduri näidu maksimaalne hälve etalonist 2-meetrise latil. Alumise anduri näit 

kontrollpunktil erines ˗0,8 °C. Antud termoandur vahetati mõõtmise käigus välja. 

Ülejäänud lattidel oli termoanduri näidu maksimaalne hälve etalonist +0,3 °C. 

Latitemperatuuride salvestamine toimus nivelleerimise ajal 10-sekundilise intervalliga, 

invarriba temperatuur registreeriti samaaegselt lati ülemise ja alumise otsa läheduses. 

Ülemise ja alumise temperatuuri järgi arvutati lati keskmine temperatuur. Temperatuuride 

keskmised väärtused lati lugemi võtmise hetkel saadi temperatuuride väärtuste 

interpoleerimisega antud ajahetkele.  
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Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevus ning nullpunktide kõrguste erinevus 

 

Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevuse parandid ning nullpunktide kõrguste 

erinevusest tingitud parandid viidi sisse lati skaalaparandi ja temperatuuriparandi võrra 

korrigeeritud latilugemitesse. Parandatud lugemite põhjal arvutati parandatud kõrguskasv 

jaamas ja sektsioonis. Parandid taandati parandile ühele kilomeetrile. Nullpunktide 

erinevusest tingitud parandid viidi sisse sellistes sektsioonides, kus sektsiooni ühes 

otsajaamas kasutati 2-meetrist latti (2-meetriseid latte oli mõõtmiskomplektis üks). 

Sekstioonides, kus kasutati ainult 3-meetriseid latte või kasutati 2-meetrist latti nii 

sektsiooni alguses kui lõpus, taandus nullpunkti erinevusest tingitud parand välja. Lattide 

nullpunktide erinevused enne ja pärast loodimisperiood saadi Eesti kõrgusvõrgu 2006. 

aasta mõõtmisaruandest, käesolevad töös kasutati nende keskmisi väärtuseid. Erinevused 

nullpunktide vahel olid lattidel vahemikus 0,03–0,04 mm (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Lattide nullpunktide kõrguste keskmised erinevused 2006. aastal, mm. Allikas: 
(Tallinna … 2010) 

Latid Nullpunktide kõrguste keskmine erinevus aastal 
2006 

24G (10199)–28F (10252) 0,04 
23H (10246)–28F (10252) 0,04 
24G (10199)–23H (10246) -0,03 

 

Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevuse parandid (Tabel 7) viidi sisse sellistesse 

sektsioonidesse, mis algasid ja/või lõppesid seinareeperiga. Seinareeperile ei ole üldjuhul 

võimalik latti asetada talla keskkohaga. Pinnasereeperitele asetati latt keskkohaga 

(toimingut lihtsustas tallarõnga kasutamine) ja mitte ristseisust tingitud parandite 

kasutamine polnud vajalik. Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevuse maksimaalne 

parand latilugemile oli ˗0,06 mm (2-meetrisel latil). Lati talla ja pikitelje kokkulangevuse 

parandi ja nullpunktide kõrguse erinevuse parandi summaarne parand testlõikude 

alamlõikude kaupa on esitatud Lisas 1. 
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Tabel 7. Lati talla ja pikitelje reistseisu kokkulangevuse parandid 2006. aastal, mm. 
Tallapunkt A1 tähistab talla keskkohta, A2 vasakut esimest nurka, A3 vasakut tagumist 
nurka, A4 paremat esimest nurka ja A5 paremat tagumist nurka. Allikas: (Tallinna … 2010) 

Latt Tallapunktid vahe 
28F (10252) A1–A2 0,04 

A1–A3 0,01 
A1–A4 ˗0,04 
A1–A5 ˗0,06 

23H (10246) A1–A2 ˗0,01 
A1–A3 0,03 
A1–A4 ˗0,02 
A1–A5 0,02 

24G (10199) A1–A2 ˗0,04 
A1–A3 ˗0,01 
A1–A4 ˗0,02 
A1–A5 0,01 

 

Refraktsiooniparand 

 

Refraktsiooniparand lisati igas jaamas kõrguskasvule (eelnevas kahes alapeatükis 

korrigeritud kõrguskasvule). Parandi arvutamiseks kasutati Kukkamäki originaalset 

mudelit (valem nr 4). Kukkamäki funktsiooni A väärtusena kasutati konstanti 70. 

Arvutusteks vajalikud õhutemperatuurid jaamas saadi Eesti kõrgusvõrgu 2006. aasta 

mõõtmisaruandest. Arvutustes kasutati Comet termomeetriga mõõdetud õhutemperatuure. 

Õhutemperatuuride korrigeerimist vastavalt termoandurite kalibreerimistulemustele ei 

peetud antud töö kontekstis vajalikuks. Eesti kõrgusvõrgu 2006. aasta mõõtmisaruande II 

köites on kalibreerimistulemused ära toodud ja loodimisgrupi nr 2 kasutuses olnud 

ilmajaama õhutemperatuuri termoandurite näitude maksimaalne hälve etalonist 

kontrollpunktil oli +0,2 °C (ülemisel anduril). Õhutemperatuuride salvestamine toimus 

nivelleerimise ajal 10-sekundilise intervalliga, temperatuur registreeriti samaaegselt 0,5 ja 

2,5 m kõrgusel maapinnast. Ülemise ja alumise temperatuuri järgi arvutati õhu keskmine 

temperatuur. Temperatuuride keskmised väärtused lati lugemi võtmise hetkel saadi 

õhutemperatuuride väärtuste interpoleerimisega antud ajahetkele. Refrakstiooniparandi 

võrra korrigeeritud jaama kõrguskasvude põhjal arvutati sektsioonide parandatud 

kõrguskasvud ja testlõikude summarsed refraktsiooniparandid (edasi- ja tagasisuunas 

nivelleeritud lõikudele eraldi), mis taandati parandile ühele kilomeetrile (Tabel 12). 

Refraktsiooniparandid testlõikude alamlõikude kaupa on ära toodud Lisas 1. 

 

 



54 
 

Astronoomiline parand 

 

Astronoomiliste parandite arvutamiseks koondati kokku sektsioonid, mis olid nivelleeritud 

ühel päeval järjest ühes suunas. Sellega jagati testlõigud alamlõikudeks. Parandi 

arvutamisel kasutati valemit 12. Valemi rakendamiseks vajalikud otsareeperite 

geodeetilised koordinaadid (Tabel 8, Lisa 1) saadi Maa-ameti Geoportaali kaardiserverist 

(http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html).  

 

Tabel 8. Testlõikude otsareeperite geodeetilised koordinaadid kraadides. Allikas: (Maa-ameti 
Geoportaali kaardiserver 2016) 

Testlõik 
Algreeper Lõppreeper 

B L B L 
20_14–20_16 58,2473205 25,59228345 58,28458204 25,58350415 
20_24–20_29 58,3643831 25,59608035 58,37676702 25,66013085 
18A_2–18A_6 58,29876982 24,61029455 58,34342199 24,58192901 
20_63–13_60 58,61197596 25,92352536 58,64588123 25,92913829 

 

Reeperite geodeetiliste koordinaatide põhjal arvutati alamlõikude pikkused (geodeetilised 

jooned), otse- ja vastuasimuudid. Arvutused sooritati veebikalkulaatoriga 

(http://www.ga.gov.au/geodesy/datums/vincenty_inverse.jsp). Alamlõikude otsareeperite Kuu 

ja Päikese asimuudid ning seniitkaugused jaama mõõtmise hetkel arvutati 

veebikalkulaatoriga (http://www.ga.gov.au/geodesy/astro/smpos.jsp). Kuu ja Päikese 

asimuutide ja seniitkauguste arvutamisel kasutatati Eesti vööndiaega. Alamlõikude 

otsajaamade Kuu ja Päikese asimuutide põhjal arvutati lõikude keskmised Kuu ja Päikese 

asimuudid. Alamlõikude astronoomilised parandid (Lisa 1) viidi üle testlõikudele, kus need 

taandati parandile ühele kilomeetrile. Need parandid on esitatud Tabelis 13.  

 

Maa raskusjõuvälja parand 

 

Normaalkõrgustele ülemineku parandid arvutati testlõikude kaupa. Kuna käesoleva 

lõputöö kontekstis pole reeperite normaalkõrgused olulised, siis piirduti testlõikude 

otsareeperite vaheliste kõrguskasvude normaalkõrgusele taanduse parandite arvutamisega 

(valem 15). Valemi rakendamiseks vajalikud lõikude otsareeperite geodeetilised 

põhjalaiused ja reeperite absoluutkõrgused saadi Maa-ameti Geoportaali kaardiserverist 

(Tabel 8, Tabel 9, Lisa 2). Lõikude otsareeperite raskuskiirenduse Bouguer´anomaaliad 

(Tabel 9, Lisa 2) saadi Maa-ameti Geodeesia osakonna peaspetsialistilt Tõnis Ojalt     

(2016. a.).  
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Tabel 9. Testlõikude otsareeperite absoluutkõrgused (BK77 süsteemis) ja raskuskiirenduse 
Bouguer´anomaalia väärtused. Allikas: (Maa-ameti Geoportaali kaardiserver 2016, T. Oja 2016) 

Reeper 

Absoluutkõrgus Raskuskiirenduse 
Bouguer´anomaalia  
reeperi juures 

H, m ΔgB, mGal 
20_14 94,046 10,369 
20_16 64,722 12,722 
20_24 83,895 11,271 
20_29 71,609 7,186 
18A_2 6,125 ˗8,604 
18A_6 5,564 ˗8,733 
20_63 49,81 ˗9,807 
13_60 55,022 ˗8,617 

 

Bouguer´anomaaliate arvutamiseks kasutati mais 2015 Maa-ametis koostatud 

gravitatsiooni anomaalvälja mudelit (andmestik GV-EST95 süsteemis), reljeefiparandit 

seejuures ei arvestatud. Lõikude mõõdetud kõrguskasvudena kasutati käesoleva töö raames 

eelnevalt arvutatud lattide skaalaparandi, temperatuuriparandi, lati talla ja pikitelje mitte 

kokkulangevuse ning nullpunktide erinevuse, refraktsiooniparandi võrra korrigeeritud 

testlõikude edasi-tagasi suuna keskmisi kõrguskasvusid. Kõrguskasvude normaalkõrgusele 

taanduse parandid taandati parandile ühele kilomeetrile ja on esitatud Tabelis 14. 
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5. NIVELLEERIMISPARANDITE ARVUTAMISE 
TULEMUSED 

 

Nivelleerimisparandite arvutamise tulemusel võib ütelda, et järgides geomeetrilisel 

nivelleerimisel Maa-ameti “Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise juhendis” (2006) toodud 

nivelleerimise metoodikat, on nivelleerimisparandite mõju nivelleerimistulemustele tühine. 

Arvutatud parandite mõju jääb Eesti oludes üksikuna ja ka summaarsena ühe 

kilomeetrisele nivelleerimiskäigule suurusjärku ühes jaamas lubatud poolvõtete 

erinevusega. Skaala ja temperatuuri summaarsed parandid nivelleerimise testlõikudel on 

esitatud Tabelis 10. Lati talla ja ristseisu kokkulangevuse ja nullpunktide erinevuse 

summaarsed parandid nivelleerimise testlõikudel on esitatud Tabelis 11. 

Refraktsiooniparandid nivelleerimise testlõikudel on esitatud Tabelis 12. Astronoomilised 

parandid nivelleerimise testlõikudel on esitatud Tabelis 13. Normaalkõrgustele ülemineku 

parandid on esitatud Tabelis 14. Summaarsed parandid testlõikudele on esitatud        

Tabelis 15.  

 

Tabel 10. Skaala ja temperatuuri summaarne parand nivelleerimise testlõikudel 
Algreeper Lõppreeper Pikkus, 

km 
Parand lõigule, mm Parand km-le, mm 

edasisuund tagasisuund edasisuund tagasisuund 
20_14 20_16 4,3 0,16 ˗0,09 0,04 ˗0,02 
20_24 20_29 5,1 0,04 ˗0,03 0,01 ˗0,01 
18A_2 18A_6 7,0 0,10 0,02 0,01 0,00 
20_63 13_60 4,2 ˗0,11 0,24 ˗0,03 0,06 

 

Tabel 11. Lati talla ja ristseisu kokkulangevuse ja nullpunktide erinevuse summaarne 
parand nivelleerimise testlõikudel 
Algreeper Lõppreeper Pikkus, 

km 
Parand lõigule, mm Parand km-le, mm 

edasisuund tagasisuund edasisuund tagasisuund 
20_14 20_16 4,3 0,02 ˗0,06 0,00 0,00 
20_24 20_29 5,1 ˗0,03 0,04 ˗0,01 0,00 
18A_2 18A_6 7,0 ˗0,03 ˗0,01 0,00 0,00 
20_63 13_60 4,2 ˗0,02 0,02 0,00 0,00 
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Tabel 12. Refraktsiooniparand nivelleerimise testlõikudel 
Algreeper Lõppreeper Pikkus, 

km 
Parand lõigule, mm Parand km-le, mm 

edasisuund tagasisuund edasisuund tagasisuund 
20_14 20_16 4,3 ˗0,03 ˗0,01 ˗0,01 0,00 
20_24 20_29 5,1 0,04 0,01 0,01 0,00 
18A_2 18A_6 7,0 0,03 ˗0,01 0,00 0,00 
20_63 13_60 4,2 ˗0,13 0,02 ˗0,03 0,00 

 

 

Tabel 13. Astronoomiline parand nivelleerimise testlõikudel 
Algreeper Lõppreeper Pikkus, 

km 
Parand lõigule, mm Parand km-le, mm 

edasisuund tagasisuund edasisuund tagasisuund 
20_14 20_16 4,3 ˗0,12 0,07 ˗0,03 0,02 
20_24 20_29 5,1 ˗0,50 0,15 ˗0,10 0,03 
18A_2 18A_6 7,0 ˗0,65 0,63 ˗0,09 0,09 
20_63 13_60 4,2 ˗0,08 0,24 ˗0,02 0,06 

 

Tabel 14. Normaalkõrgustele ülemineku parandid nivelleerimise testlõikudel 
Algreeper Lõppreeper Pikkus, 

km 
Parand lõigule, 

mm 
Parand km-le, 

mm 
20_14 20_16 4,3 ˗0,82 ˗0,19 
20_24 20_29 5,1 ˗0,29 ˗0,06 
18A_2 18A_6 7,0 ˗0,02 0,00 
20_63 13_60 4,2 ˗ 0,17 ˗0,04 

 

Tabel 15. Koguparand (kõikide omistatud nivelleerimisparandite summa) nivelleerimise 
testlõigule, mm/km 

Testlõik Koguparand 

Reeperi 
jrk nr 
käigus 

Reeperi nr edasi tagasi 

20_14 SR561     

 ˗0.16 0.16 

20_16 SR699     

20_24 SR553     

˗0.06 0.07 

20_29 SR549     

18A2 GR80006     

0.00 0.02 

18A6 SR_NRTA     

20_63 SR524     

˗0.11 0.12 

13_60 SR_NRTA     
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6. ARUTELU 
 

Mastaapsete nivelleerimistööde kohta on ilmunud arvukalt publikatsioone. 

Nivelleerimisvigade käsitlemine insenertehniliste tööde tähenduses on teadustöödes jäänud 

tahaplaanile. Konkreetseid soovitusi nivelleerimisvigade modelleerimiseks 

insenertehniliste tööde teostamisel on leida raske. Siiski on ilmunud publikatsioonide 

põhjal võimalik teha järeldusi, kuidas toimub nivelleerimisparandite modelleerimine ja kas 

neid on võimalik insenertehniliste tööde raames modelleerida. 

Nivelleerimisparandite otsese mõju välja selgitamine praktilises vajumisvaatluste 

nivelleerimistöös on komplitseeritud. Otsese ja reaalse mõju välja selgitamiseks on lisaks 

nivelleerimisele vajalik mahukas ja kulukas kõrvaltöö. Nivelleerimislatid tuleb kalibreerida 

(määrata skaalaparandid ja temperatuuriparandid) laserinterferomeetriga. Eesti oludes pole 

see võimalik, lähim koht, kus nivelleerimislatte kalibreerida saab, on Soome 

Geodeesiainstituut. Lattidel tuleb enne ja pärast välitöid määrata talla ja pikitelje ristseisu 

kokkulangevus, võrrelda lattide nullpunkte. Skaala parandi ja temperatuuriparandi 

arvestamiseks on vajalik lattide temperatuuriandmestiku kogumine. Refraktsiooniparandi 

arvestamiseks on vajalik õhutemperatuuride andmestiku kogumine. 

Temperatuuriandmestiku kogumine eeldab vastavate mõõteseadmete olemasolu ja nende 

seadmete kalibreerimist enne ja pärast välitöid. Kokku moodustab kõik see toimingute ja 

seadmete kogumi, mille soetamine ja korrektne kasutamine käib keskmisele Eesti 

geodeesiaettevõttele üle jõu. See on ka põhjus, miks ei teostatud antud lõputöös 

katsemõõtmisi insenertehniliste tööde raames. Eesti kõrgusvõrgu IV nivelleerimine on 

Eesti oludes ainukene/üks vähestest nivelleerimistöödest, kus kõik parandite arvutamiseks 

vajalik abiinfo on kogutud. Insenertehniliste tööde raames pole Eesti kõrgusvõrgu 

metoodika punktuaalne järgmine ehitustel valitseva töökeskkonna tõttu enamasti võimalik. 

Seetõttu ei saa käesoleva lõputööga anda ühest vastust sissejuhatuses püstitatud 

uurimisülesandele – nivelleerimisparandite kasutamise vajalikkus vajumisvaatlustes. Saab 

püstitada tingimuslause, kui järgida kõrgema täpsusega nivelleerimise nõudeid (nii 

mõõtmismetoodika kui instrumentide osas), siis on suure tõenäosusega 

nivelleerimisparandite mõju nivelleerimistulemustele tühine. Seejuures sõltub vigade 

modelleerimise vajalikkus töö eesmärgist, töö ulatusest, keskkonnast ja teistest teguritest.  
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Insenertehnilistel töödel võib nõutav kõrguste määramise täpsus varieeruda mõnest 

millimeetrist kümnendikuni millimeetrist. Käesoleva lõputöö koostaja jaoks on oma 

erialases töös suurima mahuga olnud Auvere elektrijaama vajumisvaatlused. Vaatlustesse 

kuulus üle 80 vajumisreeperi, nivelleerimispolügoonide kogupikkus oli ühe kilomeetri 

ringis, polügoonid katsid maa-ala suurusega umbes 400 m × 200 m. Tellija esialgne nõue 

oli määrata vajumisreeperite kõrgused ±0,1 mm täpsusega. Arvestades vajumisreeperite 

hulka ja nende paiknemist ning töökeskkonda, ei olnud kõikide vajumisreeperite kõrguste 

määramine sellise täpsusklassiga võimalik. Nivelleerimisvigade täiemahuline 

modelleerimine sellise ulatusega ehitusobjektil on mõttetu, sest liiga palju on määramatust. 

Seetõttu piirduti nimetatud objektil vajumisreeperite kõrguste määramisel täpsusega          

±1 mm. Nivelleerimisparandite arvutused testlõikudel näitasid, et parandite summaarne 

mõju 1 km-le ei ületanud 0,2 mm. Parandite arvestamine ei oleks oluliselt mõjutanud 

Auveres soovitud täpsust.  

Insenertehniliste tööde raames võib ette tulla töid, kus väga piiratud alal (üks ruum, osa 

hoonest) on vaja tööstuslik seade või seadmed rihtida teatud kõrgusele täpsusega 

suurusjärgus ±0,1 mm. Selliste tööde eripäraks on operatiivusus. Nivelleerimisvigade 

arvutamine eeldab üldjuhul järeltöötlust, millega viiakse parandid sisse kõrguskasvudesse 

ja saadakse korrigeeritud kõrguskasvud. Rihtimistöödel puudub tööde kiire iseloomu tõttu 

üldiselt võimalus järeltöötluseks. Samas on rihtimistöödel keskkonnategurid 

nivelleerimiseks sageli sobivamad, kui ehitusobjektidel tervikuna. Isegi suurtel ehitustel on 

lokaalselt võimalik tagada head tingimused täpseks nivelleerimiseks. Nõutav täpsus 

saavutatakse eelkõige nivelleerimise metoodikaga (mida on võimalik rakendada jooksvalt, 

kaotamata oluliselt ajas) ja lihtsamalt omistatavate nivelleerimisparandite (lati talla ja 

pikitelje ristseisu kokkulangevuse ja nullpunktide kõrguste erinevuse parandid) sisse 

viimisega kõrguskasvudesse.  

Nivelleerimisvead võib nende mõju vähendamise põhimõtte järgi jagada kaheks. Esimese 

grupi moodustavad vead, mille korrigeerimine parandite kaudu on ebaotstarbekas. Nende 

vigade mõju vähendamine toimub nivelleerimismetoodika kaudu. Sellesse gruppi kuuluvad 

nivelliiri kollimatsiooniviga, kompensaatori viga, nivelliiri ebaühtlasest temperatuurist 

tingitud vead, lati mittevertikaalsus, kujutise vibreerimine ja kõikumine, Maa kumerusest 

tulenev viga, statiivi ja vaiade paigaldamise vead. Esimese grupi nivelleerimise vigade 

vältimine ei nõua geodeedilt erivahendeid ja on igasuguse nivelleerimise elementaarne osa. 

Täpse nivelleerimise metoodika üheks kõige olulisemaks osaks on viseerimiskiirte pikkuse 

võrdsuse nõue. Vastavalt Maa-ameti kõrgusvõrgu rekonstrueerimise juhendile (2006),      
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ei tohi viseerimiskiired jaamas erineda 0,5 m ja sektsioonis 1 m (lõputöö koostaja isiklik 

praktiline kogemus on näidanud, et viseerimiskiirte pikkuse erinevus jaamas suurusjärgus 

0,1 m on hõlpsasti saavutatav). Kasutades mõõtetrossi, ruletti või teisi vahemaa mõõtmise 

abivahendeid on võimalik nivelleerimistrassid enne mõõtmisi välja märkida. Sellisel juhul 

on nivelleerimisel nõudest kinni pidamine lihtne ja tõhus toiming. Võrdsed 

viseerimiskiired jaamas tagavad selle, et nivelliiri kollimatsiooniviga, refraktsiooniviga, 

Maa kumerusest tingitud viga (tasasel maal) taanduvad suures osas välja, nende mõju 

muutub tühiseks (Tabel 12). Tähelepanu tuleb pöörata ka viseerimiskiirte pikkusele. 

Metoodiliselt saab vigasid elimineerida ka lühikeste (maksimaalselt 30 m) 

viseerimiskiirtega. Lühikesed viseerimiskiired tagavad suurema tõenäosuse, et edasivaate 

ja tagasivaate viseerimiskiire ulatuses on keskkonnatingimused ühesugused (Henriques, 

Casaca 2001). 

Kollimatsioonivea määramine nivelliirile on elementaarne nõue, seda tuleb teha igal 

mõõtmispäeval enne mõõtmisi. Nivelliiri kollimatsioonivea suurus on oluline indikaator 

nivelliiri tehnilise korrasoleku kohta. Osad digitaalnivelliirid (näiteks Wild NA3003) on 

tarkvaraliselt võimelised nivelliiri põhinõude kontrolli põhjal kollimatsiooniviga 

kompenseerima. Kollimatsiooniviga sõltub nivelliiri temperatuurist, see aga võib 

mõõtmispäeva jooksul oluliselt muutuda, millega tekib kergelt olukord, kus tarkvara 

korrigeerib lugemeid valesti.  

Metoodika hulka kuulub ka lugemite võtmise järjekord jaamas ja jaamades. TEET ja 

ETTE lugemite võtmise programmi rakendatakse nivelliiri kompensaatori vea 

ellimineerimiseks. Paarisarvu jaamade korral taandub see viga sellisel juhul välja. 

Instrumente tuleb enne töödega alustamist hoida töökeskkonnas seni, kuni instrumendi 

temperatuur on ühtlustunud töötemperatuuriga, nii on võimalik vähendada instrumendi 

(nivelliiri) detailide erinevast temperatuurist, erinevast soojuspaisumisest tekkida võivate 

vigade mõju. 

Teise grupi nivelleerimisvigasid moodustavad sellised vead, mille mõju on võimalik 

vähendada paranditega. Parandite arvutamiseks tuleb nivelleerimise käigus koguda lisaks 

kõrguskasvude infole veel lisainfomatsiooni (latide asendid reeperitel, õhu- ja 

latitemperatuurid). Kui seda kogutud pole, siis ei ole parandite sisseviimine edukas. 

Vastavalt Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise juhendile (2006) ei rakendata lattide 

nullpunktide erinevusest tulenevat parandit, kui lattide nullpunktide erinevused jäävad    

0,1 mm sisse. Samas juhendis on lati talla ja pikitelje ristseisu mitte kokkulangemise 

lubatud piir 0,1 mm. Selle piiri ületamisel tuleb rakendada parandit. Antud parandite paari 
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teeb eriliseks see, et nende parandite suurus ei sõltu nivelleerimiskäigu pikkusest vaid 

reeperite tüübist, kasutatud lattidest, reeperite arvust käigus. Kasutades nivelleerimisel 

kahte latti ja paarisarvu jaamu (klassikaline nivelleerimiskäik, otstes pinnasereeperid), 

taanduvad antud vead välja. Kui käigus sisalduvad seinareeperid (kuhu latti ei saa asetada 

talla keskkohaga) ja/või tuleb kasutada lisaks 3-meetristele lattidele 2- ja 1-meetrist latti, 

siis tuleb arvestada lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangevuse ja nullpunktide kõrguse 

erinevuse parandeid. Käesoleva lõputöö katselõikudel kasutatud nivelleerimislattidel 

vastasid tallad ja nullpunktid Maa-ameti „Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise juhendis“ (2006) 

toodud nõuetele (Tabel 6, Tabel 7) ja antud vigade mõju testlõikudele oli tühine (Tabel 11, 

Lisa 1). Olukorras, kus nivelleerimiskäigus, - polügoonis on palju reepereid ei saa seda 

vigade paari siiski tähelepanuta jätta, sest oma olemuselt on need süstamaatilised 

veaallikad ja teatud oludes võivad kuhjuda. Lati talla ja pikitelje ristseisu kokkulangemise 

ja nullpunktide erinevuse vigade nivelleerimisandmestikku sisse viimine eeldab lattide ja 

lattide asendite (milline latt, millisel reeperil, millises asendis) fikseerimist andmestikus. 

Seda tegevust ei saa pidada vajumisvaatlustel (insenertehnilistel töödel geomeetrilisel 

loodimisel) liiga aeganõudvaks ja keeruliseks. Ka võib lugeda nende parandite omistamist 

metoodiliselt lihtsaks. 

Lattide skaala- ja temperatuuriparandid on oma olemuselt süstemaatilise mõjuga. Eesti 

kõrgusvõrgu IV nivelleerimisel kasutatud nivelleerimislattide kvaliteet oli sedavõrd hea, et 

lattide skaala- ja temperatuuriparandite mõju jäi kõikidel testlõikudel erinevatel 

aastaaegadel tühiseks (Tabel 10, Lisa 1). Antud nähtus on seletatav skaala- ja 

temperatuuriparandite suuremas osas välja taandumisega. Nivelleerimisel kasutatud latid 

olid sarnaste omadustega, lati temperatuurist ja joonpaisumistegurist tulenev parand 

latilugemile oli jaamas ligilähedaselt võrdne nii edasi- kui tagasivaatele.  

Lati summarne skaala- ja temperatuuriparand on sõltuvuses lati temperatuurist ja 

latilugemist. Arvutused testlõikudel näitasid, et nimetatud summaarne parand latilugemile 

oli valdavalt negatiivne, vähestele lugemitele 0,00 mm lähedane, kuid mitte kordagi 

positiivne. Parand oli seda väiksem, mida lähedasem oli latitemperatuur lattide 

kalibreerimise referentstemperatuurile +20 °C. Latitemperatuuridel +20 °C juures oli 

summaarse parandi absoluutväärtus vahemikus 0,00–0,02 mm. Latitemperatuuridel 0 °C 

juures kasvas summaarse parandi absoluutväärtus 0,06 mm-ni. Lati summaarse skaala- ja 

temperatuuriparandi juures on teine oluline mõjutegur latilugem ise, see tähendab, mida 

suurem on lugem, seda suurem on parand. Tasasel maal taandub lati summaarne skaala- ja 

temperatuuriparand tavaliselt sõltumata aastaajast suuremas osas välja – edasi- ja 
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tagasivaate latitemperatuurid on sarnased, lugemid võetakse lattidel sarnastest 

piirkondadest. Künklikul maastikul erinevad ühes jaamas edasi- ja tagasivaate latilugemid 

maksimaalselt 2 meetrit. Lati skaala- ja temperatuuriparand võib sellisel juhul edas- ja 

tagasivaate lugemile erineda 0,3 mm. Nivelleerimiskäikudes, kus reljeefi tõusud – 

langused on ühepoolsed, võib lattide skaala - ja temperatuuriviga kuhjuda, kui ei rakendata 

skaala- ja temperatuuriparandeid. 

Eeldusel, et nivelleerimislatte hoitakse hoolikalt, pole põhjust arvata, et lattide skaala- ja 

temperatuuriparandid aja jooksul muutuvad (Tallinna... 2010). Skaala- ja 

temperatuuriparandite rakendamine insenertehnilistel töödel on eelmisest parandite grupist 

keerulisem. Eestis puudub võimalus invar-koodlatte kalibreerida, lisaks on vajalik lattide 

temperatuuride andmestiku kogumine nivelleerimistööde ajal. Nivelleerimisel pilvise 

ilmaga on lattide omavaheline temperatuurierinevus väike ja skaala- ning 

temperatuuriparand taanduvad välja (eeldusel, et lattide skaala- ja temperatuuriparandid on 

sarnased). Skaala- ja temperatuuriparandite rakendamist insenertehnilistel töödel võib 

pidada ebaotstarbekaks. 

Refraktsioonivea rakendamisel ei saa parandina kasutada universaalseid konstante. 

Refraktsioon on ajas ja ilmastikuoludes muutuv nähtus. Refraktsiooni määramiseks on 

vajalik atmosfääri modelleerimine. See tähendab, et soovides refraktsiooniparandit 

määrata, tuleb vähemalt mõõta õhutemperatuurid jaamas kahel kõrgusel. Eesti oludes, kus 

nivelleerimine viiakse läbi tasasel maal, on, refraktsioonivea määramise asmel, 

insenertehnilistes töödes otstarbekas kasutada metoodikat, millega on võimalik 

refraktsioonivea mõju kõrguskasvudele viia miinimumini. Viseerimiskiired peavad olema 

võrdsed, viseerimiskiire pikkus peab vastama ilmastikule ja reljeefile. Testlõikudel jäi 

refraktsiooniparand minimaalseks (Tabel 12, Lisa 1). 

Astronoomilise parandi mõju hinnatakse erialakirjanduses väikeseks. Balazs ja Young 

(1982) on hinnanud astronoomilise parandi mõju 0,1 mm/km-le, Popovas (2011)             

0,2 mm/km-le. Henriques ja Casaca (2001) märgivad, et loodete mõjuga pole lühematel 

nivelleerimiskäikudel vaja arvestada. Käesoleva lõputöö arvutused näitasid astronoomilise 

parandi mõju samas suurusjärgus (Tabel 13, Lisa 1). Insenertehniliste nivelleerimistööde 

mastaapide juures võib seda parandit pidada tühiseks ning parandi rakendamist 

ebaotstarbekaks. 

Käesoleva lõputöö praktilises osas arvutati normaalkõrguste parandite mõju testkäikudes. 

Normaalkõrguste parandite mõju jäi suhteliselt väikeseks (Tabel 14, Lisa 2). Mõju oli 

valdavalt samas suurusjärgus astronoomilisele parandile, vaid testlõigul 20_14–20_16 oli 
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normaalparandi mõju ˗0,19 mm/km-le. Vaatamata normaalparandi väikesele mõjule 

testkäikudes, ei saa anda soovitust – mitte pöörata normaalparandile tähelepanu 

insenertehnilistes töödes. Normaalparandi rakendamine/mitterakendamine sõltub 

konkreetse insenertehnilise töö iseärasustest. Töödes, kus nivelleerimiskäigud on 

kilomeetritega mõõdetavas suurusjärgus, kus maapinna kalded on suurusjärgus 4% ja 

soovitakse reeperite omavahelisi kõrguskasve määrata absoluutse täpsusega suurusjärgus 

0,5 mm, võib normaalparandite arvutamine ja reeperite juurde gravimeetriliste punktide 

rajamine olla oluline. Gravimeetrilised anomaaliad ei ole seotud ainult reljeefiga 

(maapinna kaldega). Võimalike gravianomaaliate tuvastamisega tuleb tegeleda ka tasasel 

maal, lihtsaima võimaluse selleks annavad erinevad gravimeetrilised kaardid.  

Maa magnetvälja parandeid käesolevas lõputöös ei arvutatud. Antud parandi määramiseks 

on vaja teada kasutatud nivelliirile määratud konstanti K (valem 20). Konstant K ei ole 

eriti püsiv, seda tuleks määrata paar korda aastas. Parandi mõju sõltub konkreetsest 

instrumendist – nivelliiri Ni002 puhul on Kukkamäki ja Lehmuskoski (1984) saanud 

maksimaalseks parandiks 0,16 mm/km-le. Ei ole teada, et Eesti oludes oleks nivelliiridele 

magnetilisi parandeid määratud ja kui puudub kogemus parandi määramiseks, siis ei saa 

selle parandi kasutamist insenertehnilistes töödes pidada otstarbekaks. 

Käesoleva lõputöö raames teostatud nivelleerimisparandite arvutused testlõikudel näitasid, 

et summaarne nivelleerimisparand ei ületanud testlõikudel 0,16 mm/km-le. Insenertehnilisi 

töid viiakse üldjuhul läbi piiratud maa-alal, kus nivelleerimispolügoonide kogupikkus ei 

ületa tavaliselt ühte kilomeetrit. Nivelleerimisvigade modelleerimise vajalikkus tuleb 

otsustada lähtuvalt konkreetsest nivelleerimisülesandest, kuid üldjuhul pole 

nivelleerimisvigade modelleerimine  
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KOKKUVÕTE 
 

Geomeetriline nivelleerimine insenertehnilistes töödes, eriti osana vajumisvaatlustest on 

töömahukas ja kõrget täpsust nõudev töö. Erinevus Eesti kõrgusvõrgu nivelleerimisest 

seisneb peamisel mastaapide vahes. Tööde mahud on erinevad ja erinevad on tööde läbi 

viimise ressursid. Sellest tulenevalt ei saa vajumisvaatlustel kasutada Eesti kõrgusvõrgu 

nivelleerimise metoodikat täies mahus. Küll annab Maa-ameti „Kõrgusvõrgu 

rekonstrueerimise ja nivelleerimise juhend“ (2006) üldise raamistiku, millega tuleb 

geomeetrilisel nivelleerimisel arvestada, et töö korrektselt läbi viia. Eesti kõrgusvõrgu IV 

nivelleerimise andmestik võeti aluseks, et hinnata, kui palju saab ja on otstarbekas 

rakendada nivelleerimise parandeid vajumisvaatluste geomeetrilise nivelleerimise töödes. 

Nivelleerimise parandite arvutamisel ja lisamisel nivelleerimisandmestikule on kaks     

külge – reaalne võimekus neid parandeid lisada ja parandite lisamise otstarbekus. Lõputöö 

sissejuhatuses püstitati hüpotees, et insenertehnilistes geodeetilistes töödes ei ole 

nivelleerimisvigade modelleerimine asjakohane. Käesoleva lõputöö praktilise osa 

tulemused näitasid, et nivelleerimisparandid on väikesed ja tühised. Nivelleerimisvigade 

märgatavat eskaleerumist sõltuvalt aastaajast või releefist ei täheldatud. Lattide skaala- ja 

temperatuuriparandid ei ületanud ±0,06 mm/km-le, lati talla ja ristseisu kokkulangevuse 

parandi ja nullpunktide kõrguse erinevuse summaarne parand ei ületanud                             

±0,01 mm/km-le, maksimaalne refraktsiooniparand oli ±0,03 mm/km-le. Astronoomiline 

parand oli maksimaalselt ±0,10 mm/km-le ja normaalkõrgustele ülemineku parand oli 

maksimaalselt ˗0,19 mm/km-le. Nivelleerimisvigade summaarsed parandid ei ületanud       

±0,16 mm/km-le. Tulemuste põhjal võib väita, et sissejuhatuses püstitatud hüpotees leidis 

kinnitust. Insenertehnilistel töödel (nivelleerimiskäikude kogumaht ületab harva ühe 

kilomeetri piiri, nivelleerimine toimub ehitusplatsi piirides ja lähiümbruses) ei ole 

nivelleerimisvigade modelleerimine üldjuhul vajalik. Teatud oludes võivad 

nivelleerimisvead tulenevalt oma süstemaatilisest iseloomust summeeruda ja seetõttu ei saa 

nivelleerimisvigade modelleerimise vajalikkust täielikult välistada. 
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MODELLING LEVELLING ERRORS IN ENGINEERING 
SURVEYING 
 

Summary 

 

Precise levelling is labor-intensive work demanding high degree of accuracy. Its 

applications range from large-scale national networks to small-scale engineering 

surveying. Precise levelling on both large and small scale share the same goal, yet the 

conditions for reaching the goal are different. There are several publications and research 

investigations about modelling levelling errors in large-scale levelling networks (Berry 

1976, Egeltoft 1996, Whalen 1986 et al). Less information is available about small-scale 

engineering surveying works. The main constraint of small-scale precise levelling in 

engineering works is the environment. The environment in a typical construction site is 

hardly suitable for precise levelling that requires stable ground and absence of dust and 

vibrations. For the reasons mentioned before, modelling all levelling errors in engineering 

surveying is rarely possible. A hypothesis was set up – the use of levelling corrections in 

engineering levelling is insignificant.  

In the theoretical part of this thesis an overview is given about levelling errors and 

possibilities to reduce their impact. In the practical part several calculations were made to 

determine the scale and significance of errors and to evaluate which kind of errors are 

reasonable to modelling. The Fourth levelling campaign of the Estonian levelling network 

was selected as a test-field. The Fourth levelling campaign is considered an excellent test 

field, because the data quality is very good. It is nearly impossible to collect all the needed 

data for calculations in a construction site. Four test-lines were selected from the Fourth 

levelling campaign from the year 2006. The first test-line 20_14–20_16 was located in the 

Viljandi County and it was levelled in September. The length of the first test-line was 

about 4,3 km and the maximum height difference was approximately 40 m. The second 

test-line 20_24–20_29 was located in the Viljandi County and Viljandi City, and it was 

levelled in October. The length of the second test-line was about 5,1 km and the maximum 

height difference was about 40 m. The third test-line 18A_2–18A_6 was located in the 

Pärnu County and it was levelled in August. The length of the third test-line was about   

7,0 km and the maximum height difference about 5 m. The fourth test-line 20_63–13_60 
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was located in Jõgeva County and it was levelled in November. The length of the fourth 

test-line was about 4,0 km and the maximum height difference was about 8 m.  

The errors in geometric levelling are divided into instrumental and environmental errors. 

There are two ways how the impact of errors is reduced. The first way is methodology and 

the second way is through application of different corrections. The use of proper 

methodology enables to reduce the impact of errors before their impact to rod readings. All 

methodological possibilities were used during levelling. The second way of handling 

levelling errors is to model and eliminate them after the levelling is carried out. This is 

what was done in a practical part of this study. Test-data were corrected using rod 

corrections, refraction correction, astronomic correction, normal gravity correction. Total 

correction to test-lines was also calculated. As a result of this work, the hypothesis was 

confirmed. Calculated corrections were small and total correction to test-line did not in any 

case exceed 0,16 mm per 1 km. In terms of engineering levelling the value of the 

correction is insignificant. It can therefore be concluded that in the scale of engineering 

levelling where levelling lines usually won’t exceed 1 km, the accurate following of 

levelling methodology gives sufficiently precise results and makes the modelling of errors 

unnecessary. 
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Lisa 1. Testlõikude alamlõikude otsareeperite geodeetilised koordinaadid, reeperite juures jaama mõõtmise ajahetked, alamlõikude 
nivelleerimise parandid, mm/km 

Testlõigu 
alamlõik 

Algreeperi geodeetilised 
koordinaadid 

Algreeperi mõõtmise 
ajahetk (vööndiaeg) 

 

Lõppreeperi mõõtmise 
ajahetk (vööndiaeg) 

 

Skaala- ja 
temperatuuri-

parand 

Lati talla ja pikitelje 
ristseisu 

kokkulangevuse 
parandi ja 

nullpunktide kõrguse 
erinevuse 

koondparand 

Refraktsiooni-
parand 

Astronoomiline 
parand Alg-

reeper 
Lõpp-
reeper 

B L 

20_15 20_16 58°15ʹ48,98ʺ 25°35ʹ11,72ʺ 28/09/2006,13:53:50 28/09/2006,16:05:38 0,06 ˗0,01 ˗0,02 ˗0.03 

20_16 20_15 58°17ʹ04,50ʺ 25°35ʹ00,61ʺ 28/09/2006,07:35:47 28/09/2006,10:11:15 ˗0,04 0,00 0,00 0.03 

20_14 20_15 58°14ʹ50,35ʺ 25°35ʹ32,22ʺ 28/09/2006,12:32:30 28/09/2006,13:50:13 0,01 0,03 0,00 ˗0.02 

20_15 20_14 58°15ʹ48,98ʺ 25°35ʹ11,72ʺ 28/09/2006,09:30:15 28/09/2006,11:01:48 0,00 ˗0,03 0,00 0.00 

20_24 20_27 58°21ʹ51,78ʺ 25°35ʹ45,89ʺ 05/10/2006,07:49:27 05/10/2006,10:39:02 0,16 0,00 0,03 ˗0.02 

20_27 20_24 58°21ʹ52,74ʺ 25°37ʹ20,33ʺ 05/10/2006,13:16:45 05/10/2006,15:24:15 ˗0,16 0,00 ˗0,01 0.08 

20_27 20_29 58°21ʹ52,74ʺ 25°37ʹ20,33ʺ 06/10/2006,13:11:06 06/10/2006,16:31:30 ˗0,07 ˗0,01 0,00 ˗0.14 

20_29 20_27 58°22ʹ36,36ʺ 25°39ʹ36,47ʺ 06/10/2006,07:55:31 06/10/2006,11:17:16 0,07 0,01 0,01 0.00 

18A_2 18A_5 58°17ʹ55,57ʺ 24°36ʹ37,06ʺ 21/08/2006,07:54:48 21/08/2006,10:56:48 0,01 ˗0,01 0,01 ˗0.23 

18A_5 18A_2 58°19ʹ15,68ʺ 24°35ʹ53,72ʺ 21/08/2006,14:02:03 21/08/2006,17:05:45 0,01 0,00 0,00 ˗0.01 

18A_5 18A_6 58°19ʹ15,68ʺ 24°35ʹ53,72ʺ 22/08/2006,14:11:20 22/08/2006,17:47:28 0,02 0,00 0,00 0.01 

18A_6 18A_5 58°20ʹ36,32ʺ 24°34ʹ54,94ʺ 22/08/2006,06:20:39 22/08/2006,09:45:10 0,00 0,00 0,00 0.17 

20_64 20_65 58°37ʹ09,90ʺ 25°55ʹ19,52ʺ 07/11/2006,13:15:03 07/11/2006,13:46:43 ˗0,02 0,02 ˗0,17 0.00 

20_65 20_64 58°37ʹ33,26ʺ 25°55ʹ11,30ʺ 02/11/2006,09:34:37 02/11/2006,10:09:55 0,08 ˗0,02 0,04 0.05 

20_65 13_60 58°37ʹ33,26ʺ 25°55ʹ11,30ʺ 06/11/2006,09:06:00 06/11/2006,10:41:08 ˗0,04 ˗0,01 ˗0,02 ˗0.02 

13_60 20_65 58°38ʹ45,17ʺ 25°55ʹ44,90ʺ 02/11/2006,13:02:18 02/11/2006,14:55:22 0,07 0,01 0,00 0.06 

20_63 20_64 58°36ʹ43,11ʺ 25°55ʹ24,69ʺ 07/11/2006,12:17:49 07/11/2006,13:10:30 0,00 ˗0,02 0,06 ˗0.02 

20_64 20_63 58°37ʹ09,90ʺ 25°55ʹ19,52ʺ 02/11/2006,10:14:15 02/11/2006,11:00:28 0,01 0,02 ˗0,02 0.06 
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Lisa 2. Testlõigu kõrguskasvu normaalkõrgusele taanduse parandi arvutamise lähteandmed ja tulemused 

Testlõik Reeperi 
geograafiline 

laius 

Reeperi 
esialgne 

abs.kõrgus, 
m 

Mõõdetud 
kõrguskasv 
sektsioonis, 

m 

Sektsiooni 
pikkus, km 

Raskuskiirenduse 
Bouguer´anomaalia väärtus reeperi 

juures, mGal 

Kõrguskasvu normaalkõrgusele 
taanduse parand 

mm mm/km 
Algus/lõpp Reeper 

Algus 20_14 58°14'50,35" 94,046   10,369   

 
  

 ˗29,33012 4,346  ˗0,82 ˗0,19 

Lõpp 20_16 58°17'04,50" 64,722   12,722   

Algus 20_24 58°21'51,78" 83,895   11,271   

    ˗12,28692 5,154  ˗0,29 ˗0,06 

Lõpp 20_29 58°22'36,36" 71,609 
 

 7,186 
 

 

Algus 18A_2 58°17'55,57" 6,125 
 

 ˗8,604 
 

 

 
   

˗0,53719 6,994 
 

˗0,02 0,00 

Lõpp 18A_6 58°20'36,32" 5,564 
 

 ˗8,733 
 

 

Algus 20_63 58°36'43,11" 49,81 
 

 ˗9,807 
 

 

 
   

5,22003 4,152 
 

˗0,17 ˗0,04 

Lõpp 13_60 58°38'45,17" 55,022 
 

 ˗8,617 
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