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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sējums, Nr.4, 2002 

(Anotācijas) 
 
 
 
A. Aleksandrovs. Telemātika – māksla, zinātne, profesija, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 5.–16. lpp. 

Tirgus globalizācija dažādu kultūru eksistences apstākļos rada diezgan sarežģītas 
informatīvās problēmas. Zinātnes par sarežģītību – fraktālā ģeometrija un determinētā haosa 
teorija iesaka jaunus atklāto sistēmu analīzes līdzekļus. Šī jaunā paradigma savā būtībā ir esošo 
datu apstrādes metožu apkopojums un ļauj atrisināt vairākas transporta telemātikas problēmas. 

Atslēgvārdi: telemātika, fraktāls, ģeometrija, haoss 
 
 
E. Petuhovs. Transporta attīstības statistisko modeļu izstrāde, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 17.–25. lpp. 

Darbā apskatītas informācijas izdalīšanas iespējas transporta attīstības jautājumos pēc 
esošajiem šādu valstu statistiskajiem datiem: 

1) stabili attīstošās valstis, 
2) apvienojušās valstis (ES), 
3) Austrumeiropas un bijušās PSRS valstis,  

kā arī vispārējo transporta likumsakarību esamība un to pielietošana statistiskajā analīzē, 
prognozēšanas un modelēšanas metožu izvēlē. 

Atslēgvārdi: izstrāde, transports, modeļi 
 
 
D. Doncovs, A. Medvedevs. Kravas transporta kustības optimizācijas iespēju izpēte Rīgas 
pilsētas situācijā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 26.–28. lpp. 

Darbā izdarīts mēģinājums apkopot kravu pārvietošanas problēmas pilsētas teritorijā un 
iestrādāt iespējami optimālus to kustības maršrutus caur centru. 

Ieteikti iespējamie maršruti un veikts daļējs kustības attāluma un laika novērtējums 
dažādos pārvietošanas virzienos. 

Par darba rezultātiem interesi izrādīja Rīgas domes Transporta departaments un Latvijas 
kravu pārvadītāju asociācija 

Atslēgvārdi: kravas automobilis, kustība, problēma, optimizācija 
 
 
G. Gončarovs, I. Terentjevs, A. Grakovskis. Haotisko sistēmu teorijas pielietošana 
zemvirsmas lokācijas signālu analīzē, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., 
Nr.4, 2002, 29.–32. lpp. 

Signālu alternatīva digitālā apstrāde reālā laika sistēmās balstīta uz signāla trokšņu 
komponentu notāciju kā sistēma “izstarotājs –vide” radiskajām svārstībām, kuras aprakstītas 
Lorenca modelī. Aplūkota zemvirsmas zondēšanas, radiolokatora signālu digitālās apstrādes 
metode, kas balstīta uz to attēlošanu attraktora telpā (pievilkšanās apgabalā) ar turpmāku 
klasifikāciju vai atsauksmju “filtrāciju” no mērķiem. Ieteikts oriģināls Lorenca attraktora 
aproksimācijas algoritms ar sestās kārta algebriskajām virsmām. Doti metodes praktiskā 
pielietojuma rezultāti georadara eksperimentālo datu apstrādei, kas iegūti zemvirsmas zondēšanas 
rezultātā izmēģinājuma poligonā. 

Atslēgvārdi: zemvirsmas lokācija, signāls, morfoloģija, haoss, attraktors 
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I.Terentjevs, G.Gončarovs, A.Grakovskis. Skeletonu uzbūve ar splainu interpolācijas metodes 
palīdzību, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 33.–38. lpp. 

Ieteikts skeletonu uzbūves paņēmiens ar splainu interpolācijas metodes palīdzību. 
Atslēgas vārdi: vektorizācija, teksta apzināšana, skeletons 

 
 
J. Jurševiča. Risku simulēšanas modelēšana biznesa procesos, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 39.–46. lpp. 

Lai iemācītos pārvaldīt risku, vai precīzāk runājot, pieņemtu lēmumus, kuri garantē 
minimālu risku, nepieciešams prast to precīzi novērtēt. Riska pakāpes novērtēšanai plaši izmanto 
dažādus analītiskos modeļus. Tie ļauj tikai aptuveni aprakstīt procesu, idealizējot un vienkāršojot 
tā elementus. Kā citu risku novērtēšanas metodi biznesa procesos izmanto simulēšanas 
risinājumu. Darbā tiek aplūkoti vairāki analītiskie un simulēšanas modeļi investīciju portfeļa 
veidošanas un investīciju projekta riska analīzes uzdevumu risināšanai. 

Atslēgvārdi: risks, simulēšana, modelēšana, bizness 
 

 
J. Kopitova. Informatīvās tiesības – jauna mūsdienu tiesību nozare, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 47.–56. lpp. 

Informācijas tehnoloģiju ieviešana visās mūsdienu dzīves sfērās izvirza sabiedrībai 
principiāli jaunus uzdevumus pārvaldīšanas jomā. Informācija ir īpašs objekts, kurš prasa 
tiesisko reglamentāciju. Tā rezultātā parādās pavisam jauna tiesību zinātnes nozare – 
informatīvās tiesības. 

Autore ir definējusi galvenās informatīvo tiesību problēmas: programmas līdzekļi kā 
tiesību sistēmas parādība, bibliotēku kā informācijas sistēmu pamati, elektroniskās komercijas 
tiesiskie aspekti, pretdarbība datornoziegumiem.  

Atslēgvārdi: tiesības, informācijas tehnoloģija 
 
 
J. Krasnitskis. Ekvivalentās strāvas sadalījums sfēriskās spoguļantenas atvērumā, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 57.–62. lpp. 

Tiek piedāvāta ekvivalentās strāvas, kas virzīta uz sfēriskās spoguļantēnas atvērumu no 
apstarotāja stāvokļa uz optiskās ass spoguļa fāzes un amplitūdas sadalījuma atkarības aprēķinu 
procedūra. Parādīts, ka par optimālu uzskatāms tāds apstarotāja novietojums, kura gadījumā 
strāvas sadalījums raksturojams ar vidējo fāzes vērtību apertūru, kas līdzinās nullei. Apskatīta to 
funkciju pilnnominālā aproksimācija, kuras apraksta fāzes uzvedību gar spoguļa atvērumu; 
novērtēta sadalīšanas augstāko locekļu ietekme. Atrastajiem sadalījumiem dotas atbilstošas 
vērsuma diagrammas. Visas aprēķinu procedūras realizētas ar skaitļošanas sistēmas Matlab 
palīdzību. 

Atslēgvārdi: spoguļantena, atvērums, sfērisks, sadalījums 
 
 
J. Krasnitskis. Zibens izlādes kanāla starojuma impulsīvā raksturojuma novērtējums 
atmosfērā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 63.–69. lpp. 

Piedāvāta strāvas sākotnējā impulsa parametru noteikšanas metodika zibens izlādes kanālā, 
attālums līdz kuram tiek uzskatīts par zināmu, pēc reģistrētā atmosfēriska. Lai novērstu uztvērēja 
raksturojumu ietekmi, analizējamo signālu vispirms pakļauj atgriezeniskai filtrācijai. Pēc tam, 
balstoties uz pieņēmumu par elektromagnētiskā lauka, ko rada zibens kanāla atsevišķs elements, 
dipolo raksturu tiek novērtēta koriģētā signāla indukcionālā komponente. Strāvas impulsa 
parametru noteikšana izlādes kanāla pamatnē iekļauj sevī funkcionāla, kurš izveidojies ar 
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analizējamā un modeļa atmosfēriska indukcijas komponentu spektru moduļu kvadrātu starpību, 
minimizāciju. Pēdējais posms ietver sevī kanāla izstarojuma impulsīvā raksturojuma 
novērtējumu koriģēta atmosfēras dekonvolūcijas ceļā ar iepriekš iegūtās strāvas impulsa formas 
izmantošanu. 

Atslēgvārdi: atmosfēra, impulsīvs, zibens, starojums 
 
 
A. Medvedevs, J. Rasimenoks. Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīkla attīstības problēmas un 
koncepcija, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 70.–74. lpp. 

Lai atrisinātu esošās Rīgas pilsētas ūdensapgādes kompleksa un Rīgas jūras līča 
piesārņojuma samazināšanas problēmas, tiek aplūkoti un novērtēti iespējamie kā virszemes, tā 
arī apakšzemes ūdensapgādes avotu varianti. 

Atslēgvārdi: apkārtējā vide, pilsēta, tīrais ūdens 
 
 
S. Poļakovs. Ekskluzīvo automobiļu ražošanas attīstības perspektīvas Latvijā, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 75.–78. lpp. 

Mazā un vidējā biznesa, mūsdienīgas ražošanas sfēras attīstības tendenču analīze 
uzskatāmi demonstrē stabilu orientāciju uz zinātņietilpīgu tehnoloģiju izmantošanu.  

Ražotnēm, kas orientētas uz mazu sēriju auto produkciju, t.sk. automobiļu izlaidi, ir 
ievērojamas izaugsmes perspektīvas Latvijā. Nepieciešamās uzņēmumu ražošanas platības šinī 
gadījumā nav lielas. Automobiļi tiek komplektēti ar rokām, ar nelielu mehānismu izmantošanu, 
kas nodrošina augstu montāžas kvalitāti un produkcijas ekskluzivitāti. Taču arī šādos apstākļos 
prasības personālam un uzņēmuma pārvaldes sistēmai ir augstas. 

Atslēgvārdi: automobilis, ražošana, ekskluzīvs 
 
 
A. Skaļskis. Freims kā informācijas pieraksta un uzglabāšanas signālstruktūra, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 79.–84. lpp. 

Tiek izskatīts veidols, kas kalpo kā signāls informācijas atskaņošanas un uzglabāšanas 
sistēmā. 

Atslēgvārdi: veidols, signāls, atskaņošana, uzglabāšana 
 
 
I. Terentjevs, G. Gončarovs Reversās izplatīšanās neironu tīkli modeļu atpazīšanas 
uzdevumiem, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 85.–91. lpp. 

Ieteikta modeļu atpazīšanas metode uz reversās izplatīšanas neironu tīklu pielietošanas 
bāzes. 

Atslēgvārdi: grafiskais attēls, grafisko attēlu optiskā atpazīšana, freims, neironu tīkli, 
modelis, aktivizācijas funkcija 

 
 
V. Vavilovs, I. Jackiva. Klasifikācijas algoritms ar pārsegumu, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 92.–95. lpp. 

Darbā apskatītas datu klasterizācijas metodes, kas ieguvušas klasifikāciju, kurā dažādām 
klasēm ir daži kopēji objekti. Tiek aplūkota Bk pārsegumu metode un tās programmas 
realizācija. 

Ieteiktā metodoloģija orientēta uz nelielu datu kopu analīzi. 
Atslēgvārdi: klasterizācija, pārsegums, attālumu (nevienādību) matrica, maksimāli pilns 

apakšgrafs 
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V. Vogolenoks, M. Zilbermans. Latvijas telekomunikāciju pakalpojumu tirgus attīstības 
tendences, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.4, 2002, 96.–100. lpp. 

Rakstā mēģināts prognozēt visperspektīvākos telekomunikāciju pakalpojumu tirgus 
attīstības virzienus attiecībā uz Latvijas apstākļiem. 

Autori analizē pašreizējo telekomunikāciju sistēmu tehnisko stāvokli un salīdzina to ar 
visperspektīvākajām, no mūsdienu skatījuma, vadošo pasaules ražotājfirmu, tādu kā Siemens, 
Alcatel, Ericsson, Nokia, telekomunikāciju tehniskajiem līdzekļiem un tehnoloģijām. 

Atslēgvārdi: telekomunikācijas tīkli, datu pārraide 
 


