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ВСТУП

Вертикальні геодезичні дати є

практичною реалізацією коорди-

натної системи по висоті, базова

поверхня яких прив‘язана до

середнього рівня моря.

Нуль-пункти середнього рівня

моря розташовані в різних морях

і океанах, тому існують різні

системи відліку :

▪ Амстердам ;

▪ Анталія ;

▪ Трієст ;

▪ Невлін ;

▪ Балтика ;

▪ та інші.



Класифікація систем висот в 

залежності від типу відлікової 

поверхні

Фізичні 

системи

Геометричні 

системи

Використовується для 

національних висотних

мереж  і топографічних

карт, а висоти точок

визначаються

геометричним

нівелюванням

Напряму пов’язані

з поверхнею базового 

еліпсоїда та з даними

GNSS-вимірювань



▪ортометрична висота ( Н)

▪геодезична висота  ( h ) 

▪ нормальна висота

▪висота геоїда ( N) 

Основою визначення будь-якої висоти у фізичній системі є

геопотенціальне число Ср :

0P PC W W gdH   

Основні типи висот 



Адріатична система
Для визначення абсолютної висоти у м. Львові було використане

барометричне нівелювання: взято до опрацювання чотирирічні

дані вимірювання атмосферного тиску в астрономічній

обсерваторії Політехніки та аналогічні дані (за трирічний

період) з Навігаційної академії Трієста. Висота барометра у

Політехнічній обсерваторії вийшла 338.43 м, і відповідно висота

нівелірного знаку біля входу у головний корпус Політехніки –

314.30 м. Така система висот вважається визначеною від рівня

Адріатичного моря.

Історично склалося так, що у Львові 

використовували дві системи висот :

Балтійська система
Для визначення абсолютних висот прокладався хід І класу від нуля 

Кронштадтського футштока виконаний методом високоточного 

геометричного нівелювання.



ІСТОРІЯ НІВЕЛЮВАННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Перше точне нівелювання було проведене у 1880-88 рр. під

керівництвом проф. Д.Зброжека. Закріпилася назва «мережа

Зброжека» або «Niwelacja prof. Zbrozka», в яку входило 53

нівелірних знаки, висоти яких були отримані з помилкою

+/- 1.4 мм на 1 км ходу.

Друге точне нівелювання на «мережі Зброжека» та інших

знаках виконано у 1914 р. inz. Barczewski. Тоді було закладено

нові нівелірні знаки. Закріпилася назва «Niwelacja inz.

Barczewskiego». Різниця між урівняними висотами цих двох

нівелювань склала менше 1 см:

Niwelacja inz. Barczewskiego - Niwelacja prof. Zbrozka

дорівнювала 7.1 +/- 10.9 мм.



ІСТОРІЯ НІВЕЛЮВАННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Третє точне нівелювання було виконане у 1934 р. з

використанням найновіших на той час технологій і приладів.

Нівелювання виконали: dr., inż. E.Wiłczkiewicz, inż. K.Marszałek.

Точність сягала +/- 0.9 мм на км ходу.

Мережа складалася із 34 нівелірних знаків і 89 больців. За нею

закріпилася назва «Niwelacja Nowa». Різниця між урівняними

висотами: Niwelacja prof. Zbrozka - Niwelacja Nowa дорівнювала

35.03 +/- 4.4 мм.

В журналі Czasopismo techniczne №5 датою за 25 лютого 1912

року , вийшла стаття про виконання проекту каналізації

Львова і про його кошти. Проект каналізації був розпочатий 15

жовтня 1908 року і закінчений 1 серпня 1911 року , проект

виконаний в об’ємі 139 км вуличних каналів.



СХЕМА НІВЕЛЮВАННЯ ЛЬВОВА

ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ



➢1954 року —по лінії Красне-Чоп-Ужгород, виконано 

Московським АГП.

Даний хід включав  14 реперів розташованих  у м. Львові (фунд.реп.-

2;гр.реп.-4;ст.реп.-5;марка-3): «Зал. вокзал Підзамче – Гол.вокзал –

Скнилів»,

➢ 1961-67рр. — по лініям Золочів-Львів-Микуличин,

Красне-Чоп-Ужгород, виконавець Львівський

політехнічний інститут.

Репери,що входили в даний хід розташовані по місту і околицях

Львова : «Винники-Центр-Стрийська»,всього 11 пунктів (фунд.реп.-

1;гр.реп.-1;ст.реп.-6;марка-3);

ІСТОРІЯ  НІВЕЛЮВАННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Нівелювання І класу :



➢1985-1987рр.—по лінії Одеса-Львів-Воловець; проведено

Підприємством №13.

Хід включав репери по місту Львову: «Новознесенська-Б.Хмельницького-

Центр-Городоцька-Скнилів», містить 11 пунктів (фунд.реп.-1;ст.реп.-

10);

➢1991р.—по лінії Львів-Рава-Руська; нівелювання виконано

Підприємством №13.

В хід входили репери Львівської мережі: «Підзамче-Б.Хмельницького-

Нагірна(Малехів)-Вел.Грибовичі»,включає 6 пунктів

(фунд.реп.-1;гр.реп.-1;ст.реп.-3;марка-1).

ІСТОРІЯ НІВЕЛЮВАННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Нівелювання І класу :



СХЕМА ВИСОКОТОЧНОГО 

НІВЕЛЮВАННЯ  І  КЛАСУ 1954-1991 РОКІВ



МЕТА РОБОТИ

Встановити зв’язки між різними системами

висот міста Львова.

Найбільшим практичним інтересом є

питання отримання нормальних висот точок

земної поверхні за результатами

супутникових спостережень.



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.Проведення GNS-нівелювання на пунктах 

І та ІІ класу (2011-2016 рр.)

На сьогоднішній день на пунктах І та ІІ класу

нівелірної мережі м. Львова в період з 2011р. по 2016

р. - виконано нівелювання з використанням методів

GNSS-технологій.

Даний вид нівелювання проводився на пунктах

висотної мережі міста та його околиць за принципом :

✓одночасних GPS – спостережень між пунктами;

✓спостереження виконувались в статичному режимі ;

✓тривалість сесії – мінімум 4-5 годин;

✓вихідним пунктом була прийнята перманентна

станція SULP.



Фотозвіт проведення GPS-спостережень студентами ІГДГ



2. Результати GNSS-нівелювання на пунктах

міської геодезичної мережі (2011-2016 рр.)

№

і тип репера Розташування 

репера

Координати із GNSS 

спостережень Нкат. Н

B L H-N

5290фун.р. ;І кл.

1986 р.

Скнилів 49.80809 23.92317 316.407 316.484 0.077

2172гр.р.;І кл.

1976 р.

Великі Грибовичі 49.91638 24.05636 242.302 242.367 0.065

1017гр.р.;І кл.

1961-67рр.

Львів(навпроти 

дріжджового 

заводу)

49.83282 24.09480 324.115 324.169 0.054

5273гр.р.;І кл.

1954р.

Львів-Підзамче 49.85356 24.06157 268.256 268.315 0.059

5415гр.р.;І кл.

1954р.

Львів-Головний 49.83152 23.95655 320.499 320.562 0.063

5189гр.р.;ІІ кл.

2016р.

Перетин залізниці 

Львів-Івано-

Франківськ

49.76861 24.10417 335.327 335.385 0.058



Результати GNS-нівелювання на пунктах 

міської геодезичної мережі (2011-2016 рр.)
Модельне значення висот геоїда отримане за відомими

геодезичними координатами В та L шляхом білінійної

інторполяції з фрагменту моделі гравітаційного поля Землі –

EGM 2008. На основі цього за даними GPS-нівелювання

виконаного на пунктах І та ІІ класів та даними високоточного

геометричного нівелювання встановлено, що висоти різняться

на 6 см :

Nмод.гео. – (Hнівел. – hGPS) = 6 см
Для знаходження нормальної висоти (Н) від рівня

Балтійського моря за даними GРS-нівелювання цю величину

потрібно врахувати :



Схема контрольного GNSS-нівелювання на 

пунктах полігонометрії м.Львова (2016 рр.)



3. Порівняння висот пунктів довоєнної 

нівелірної мережі м. Львова 

(«Адріатична система») та сучасної мережі

(«Балтійська система»)

Назва пункту

Нівелювання

1934-1935рр.

Нівелювання

2016рр.

Різниця ΔН , м
Адріатична

система , м

Балтійська

система , м

Костел

М.Сніжної 285,979 285,7747 0,205

Церква

Св.Миколая 284,810 284,6290 0,181

Головний корпус

НУ «ЛП» 314,468 314,2752 0,193



Враховуючи , що різниця між Адріатичною системою висот і

Балтійською системою в середньому складає 20 см , тоді

формула для визначення висоти пункту чи будь-якої точки за

GРS-нівелюванням відносно поверхні Адріатичного моря до

поверхні Балтійського, матиме такий вигляд :

Порівняння висот пунктів довоєнної нівелірної 

мережі м. Львова («Адріатична система») та 

сучасної мережі(«Балтійська система»)



Пункти І та ІІ класу нівелірної мережі м. Львова та 

однойменні пункти з каталогів висот геометричного 

нівелювання 1880-1934рр.,1954-1991рр. та 2016 р.



ВИСНОВКИ

За результатом проведених досліджень встановлено,

що :

1) при визначенні висот GNSS-нівелювання в межах

міста Львова від рівня Балтійського моря, потрібно

враховувати систематичну величину + 6 см;

2) якщо висоти потрібно визначати від Адріатичного

моря, то дана величина складає 6 см+20см=26см ;

3) в подальшому потрібно розшири масив пунктів

нівелірної мережі для проведення GNSS-нівелювання

на території міста Львова та його околицях задіявши в

мережу однойменні пункти нівелювань 1934 р.,1954-

1991 р. та 2016 р.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


