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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sējums, Nr.1, 2002 

(Anotācijas) 
 
 
Kh.B. Kordonsky I.B. Gertsbakh. Entropijas kritērija lietošana algoritma grafiskajam 
attēlojumam, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 8.–11. lpp. 

Ikviens darbs ir jāizdara bez pārtraukumiem, ikviena mašīna var veikt katru darbu un tikai 
viens darbs var būt paveikts dotajā laikā un uz dotās mašīnas. Secīgais alkatīga tipa algoritms 
tiek piedāvāts, lai atrastu optimālo sākuma jeb starta laiku ikvienam darbam, kurš minimizē 
mašīnu maksimālo skaitu, kas nepieciešamas visu darbu veikšanai. Šis algoritms lieto entropijas 
kritēriju, lai atrastu vislabāko pozīciju darbam. Algoritmi ar līdzīgām idejām tika ieviesti, 
projektējot Aeroflot aviācijas grafiku. 

Atslēgvārdi: entropija, grafisks, attēlojums 
 

 
E. G. Frankel. Starptautiskās tirdzniecības loģistikas izmaksu un laika drošums, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 12.–19. lpp. 

Starptautiskās tirdzniecības izmaksas pēdējos gados ir pieaugušas ļoti nozīmīgi un strauji. 
Tas lielā mērā ir saistīts ar globālo darbu līgumsaistību izvēršanos plašumā, un šeit īpaši būtu 
jāmin automobiļu rūpniecība, kas šobrīd minētajā nozarē sastāda ap 20% no kopējām izmaksām. 
Lai pilnībā varētu uzlabot jauno transportēšanas, pārvadājumu un loģistikas vadības tehnoloģijas 
un it īpaši e-loģistiku, kas ir pamats e-komercijai, ir pilnībā jāpāriet uz bez-papīru, reālā laika un 
viengabala procesiem – kas minētajā rakstā arī tiek piedāvāts. 

Atslēgvārdi: loģistika, izmaksas, drošums, e-komercija 
 

 
A. Grakovski, Yu. Barinov, A. Alexandrov. Informācijas apstrādes problēmas transporta 
telemātiskajās sistēmās, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 20.–
25. lpp. 

Tirgus globalizācija dažādu kultūru ietvaros rada pietiekami sarežģītas informācijas 
problēmas. Zinātnes, kuras apskata sarežģītību – fraktālā ģeometrija un teorija par noteikto 
haosu, piedāvā jaunus līdzekļus minēto sistēmu analīzei, kas arī tiek izskatīts rakstā. 

Atslēgvārdi: telemātiskās sistēmas, fraktālā ģeometrija, informācija 
 

 
B. Misnevs, D. Daineko. Jauna testēšanas modeļa atklāšana, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 26.–33. lpp. 

Rakstā tiek analizēta testēšanas modeļa ieviešana programmatūras inženierijas praksē. 
Testa modeļu klasifikācijas veidi tiek piedāvāti. Dzīves posmu testēšanas orientējošie modeļi un 
formālo metožu orientējošie modeļi tiek izskatīti, tāpat arī tiek analizēti produktu tipa 
orientējošie modeļi. Tiek pētītas praktiskās metodoloģijas, lai noteiktu piemērotu testēšanas 
modeli, kā arī ir izvirzīti nosacījumi noteikta testēšanas modeļa izvēlē. 

Atslēgvārdi: testēšana, modelis, inženierija 
 

 
I. Kabashkin. Gaisa satiksmes kontroles sistēmas testa stratēģijas komunikāciju kanāliem, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 34.–38. lpp. 

Viena no svarīgākajām domēnēm, t.i., sfērām jeb vērtībām gaisa satiksmes kontroles 
sistēmā, no drošības viedokļa, ir komunikācija. Nodrošināt šādās sistēmās kļūdu nepieļaušanu un 
drošumu – tā ir fundamentālākā un grūtākā problēma. 
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Rakstā tiek pētīts drošums jeb paļaušanās uz atjaunojamiem vai labojamiem balss 
komunikāciju kanāliem (gaiss/zeme un zeme/zeme) gaisa satiksmes kontroles sistēmās ar 
periodiskiem komunikāciju seansiem. Ir aprakstītas trīs dažādas testa stratēģijas: 

1. Komunikāciju kanāls nav iebūvēts testēšanas aprīkojumā; 
2. Komunikāciju kanāls ir iebūvēts aprīkojumā ar diagnozes procedūrām komunicēšanas 

seansā; 
3. Komunikāciju kanālam ir periodisks tests pauzēs starp komunicēšanas seansiem. 
Tiek pētīti Markova modeļi un tiek analizēts komunikāciju kanālu derīgums katrai no 

iepriekšminētām testa stratēģijām. 
Tiek piedāvāti dažu reālu komunikāciju sistēmu skaitliski piemēri. 
Atslēgvārdi: tests, komunikāciju kanāli, gaisa satiksmes kontrole 

 
 
Yu. Paramonov, M. Kleinhof. Spēka modelēšana un koksnes kompozītmateriālu noguruma 
ilgmūžība, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 39.–47. lpp. 

Daži vienkārši statistiskie modeļi kompozītmateriālu nogurušai ilgmūžībai, sastāvošai 
galvenokārt no nekustīgiem paralēliem komponentiem (stieplēm) tiek piedāvāti. 

Atslēgvārdi: nogurusī ilgmūžība, kompozītmateriāli, spēks 
 

 
N. Nechval, E. Vasermanis, K. Nechval. Izlases sadalījuma atrašana saīsinātiem likumiem via 
objektīvās ekvivalences princips, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 
2002, 48.–56. lpp. 

Izlases sadalījuma atrašanas problēma saīsinātiem likumiem vēl joprojām šodien paliek, 
iespējams, viena no grūtākajām un svarīgākajām problēmām matemātiskajā statistikā, kas prasa 
pietiekami lielu piepūli un lielas iemaņas pētījuma veikšanā. Rakstā analizētais veids pamatojas 
uz objektīvu ekvivalences principu matemātiskajā statistikā un bieži vien nodrošina kārtīgu 
metodi, lai atrastu izlases sadalījumu. Rakstā tiek piedāvāti daudzi piemēri, kas tiek doti, lai 
ilustrētu, ka daudzās situācijās šī tehnika jeb veids atļauj atrast izlases sadalījumu saīsinātiem 
likumiem ļoti vienkāršā veidā. 

Atslēgvārdi: izlase, sadalījums, saīsināts, likums, objektīvā ekvivalence 
 

 
Yu. Paramonov, K. Nechval, V. Abramov, A. Glagovsky. Fatigue-pron lidmašīnas korpusa 
detaļas apskates modelēšana, lietojot Monte Karlo metodi, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 57.–61. lpp. 

Ir lietderīgi dažiem vispārīgiem gadījumiem veikt apskates procesa modelēšanu ar Monte 
Karlo metodi. Speciāla kompjūterprogramma tika izveidota, lai sasniegtu minēto mērķi. Šī 
programma iekļauj parametru novērtēšanu, apskates modelēšanu un kļūdas varbūtības 
novērtēšanu. Full-scale fatigue testa rezultātu dati tiek lietoti, lai novērtētu sadalījuma parametru.  

Sistēma vēl nav pabeigta. Šajā rakstā tiek izskatītas tikai tās divas svarīgākās daļas. 
Atslēgvārdi: lidmašīna, korpuss, tests, varbūtība 

 
 

V. Rastrigin. Izmēģinājuma modeļu parametru statistiskais novērtējums, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 62.–67. lpp. 

Izmēģinājuma modelis tiek izskatīts ar savienotu izmēģinājuma un zināšanu līmeņa 
pārbaudes ciklu. Tiek izskatīta elementāra novērošana, kas tiek aizstāta ar atbildes un jautājuma 
sniegšanu, un novērojuma rezultāts ir bināra varbūtība (pareizi/nepareizi). Tajā pašā laikā 
pareizas atbildes atspoguļojums kalpo kā elementārs izmēģinājuma solis, kurš izmaina varbūtību 
pareizai atbildei nākotnē. 
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Modeļa parametru statistiskās novērtēšanas tuvinājums ir izskatīts šajā rakstā. Problēmas 
aprēķinu aspekti tiek piedāvāti. 

Atslēgvārdi: statistiskā novērtēšana, izmēģinājuma modelis 
 

 
E. Vasermanis, N. Nechval, K. Nechval. Jauns objekts uzskaites kontroles problēmā, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 68.–74. lpp. 

Šajā rakstā tiek izskatīta uzskaites problēma ar jaunu objektu. Šo objektu – maksimizējot 
sagaidāmo peļņu, reizinot to ar varbūtību, kas sasniedz vai pārsniedz tās vērtību – menedžeri ir 
kopīgi pieņēmuši, bet lielākoties to ignorējuši literatūrā. Lai ilustrētu izvirzīto kritēriju, tiek dots 
skaitlisks piemērs. 

Atslēgvārdi: kontrole, jauns objekts, uzskaite 
 
V. Pavelko, E. Ozolinsh. Plaisas atklāšana ar akustiskās emisijas metodi, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 75.–84. lpp. 

Pieņēmumi par AE atbilstības lūzumu attīstības fāzēm tiek veidoti, pamatojoties uz AE 
procesa formēšanas līdzības postulātiem un uz vienas no mikro plaisu sistēmas konfigurācijas 
stabilitātes polikristāliskajā materiālā. Piedāvātā modeļa aprēķini nav pretrunā ar 
eksperimentālajiem datiem, kuri iegūti alumīnija sakausējumos. 

Atslēgvārdi: materiāls, plaisa, akustisks, emisija 
 

 
V. Kargin. Latvijas ekonomikas galvenie virzieni transporta sektorā: statistiskā analīze 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 85.–88. lpp. 

Baltijas Valstis ir paveikušas lielu darbu, modernizējot transporta sektoru. Sasniegumi 
ekonomikā pēdējo desmit gadu laikā veicinās ekonomisko izaugsmi visās jomās. Turklāt 
turpmāko darbību lielā mērā noteiks globālā attīstība un izmaiņas. 

Ja mēs runājam par iekļaušanos Eiropas Savienībā, tad mums vispirms ir īpaša uzmanība 
jāveltī mūsu ceļu un transporta sektoram, t.sk. robežu šķērsošanai, ceļu transporta operatoru 
darbības uzlabošanai, ceļu drošības paaugstināšanai, ‘highway” jeb ātrumšoseju attīstībai un 
komunikāciju uzlabošanai starp laukiem un pilsētām.  

Dzelzceļu tīklā ir īpaša uzmanība jāveltī tā pašreizējai sliežu sakārtošanai, to pārslodzei, 
tāpat nevar ignorēt arī nesakārtotību tarifu noteikšanā, drošības garantēšanā.  

Gaisa un jūras transportā arī ir daudz darāmā. Ir jāuzlabo apkalpošanas sfēra, jāmodernizē 
pašas lidmašīnas un to apkalpojošais sektors. Baltijas ostas ir jāpaplašina un jāmodernizē, 
jānodrošina kravu savlaicīga izkraušana un nedrīkst aizmirst arī par vides aizsardzību. 

Rakstā autors izskata arī pilsētas transporta problēmas un pilsētu ielu sakārtošanu, kas gulst 
uz pašvaldību pleciem. 

Autors runā par transporta sektora problēmām vispārīgos vilcienos, bet sniedz arī 
salīdzinošus datus par tirdzniecības un transporta attīstību, lai līdz ar to varētu secināt par 
attīstības potenciālu pēdējā dekādē Latvijā. 

Atslēgvārdi: transports, statistiskā analīze, ieguldījumi, ekonomika 
 

 
H. Afanasyeva. Rindu garuma nestacionāra sadalījuma resampling vērtētājs rindu M/G/∞ 
sistēmai, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 89.–94. lpp. 

Rakstā tiek apskatīta rindu sistēma M/G/∞: vispārējais apkalpošanas laika sadalījums, 
nenoteikts serveru skaits u.c. Raksta mērķis ir novērtēt nestacionāra rindu garuma X(t) laika 
momentam t (pircēju skaits sistēmā laika momentā t), ja oriģinālā sistēma ir tukša: 

}.0)0(|)({)( === XitXPtPi Tiek analizēti divi tuvinājumi – tradicionālais un resampling. 
Atslēgvārdi: rindu sistēma, rindu garumi, novērtēšana 
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K. Nechval, N. Nechval, E. Vasermanis, V. Makeev. Īsāko garuma konfidenciālā intervālu 
konstruēšana, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 95.–103. lpp. 

Šajā rakstā autori parāda invariantu konfidenciālo intervālu tuvinājumu, kas uzsver 
koniskās kvantitātes. Šī raksta mērķis ir dot veidu paļāvības intervālu atvasinājumam ar 
minimālā garuma īpašību. 

Atslēgvārdi: konfidenciālais intervāls, īsākais garums, konstruēšana 
 
 
V. Shelkovnikov. Kvalitātes pieaugums informācijas nodrošināšanā kustošamies objektos līdz 
ar ferrītās uztveres antenas ar elektrodinamisko aizsegu pielietošanu, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 104.–113. lpp. 

Neskatoties uz satelītu globālo komunikāciju sistēmas straujo attīstību – tikai dažas 
speciālas sistēmas tiek pielietotas, lai sazinātos ar kustošamies objektiem. 

Rakstā tiek pētīts ārējais elektrodinamiskais aizsegs, lai aizsargātu iejaukšanos uztveres 
ferrītā antenā. 

Pētījuma rezultāti parādīja, ka, mainot metālisko stiepļu skaitu no vienas uz astoņām, tas 
radīja aizsega koeficienta palielinājumu no 5 uz 69 pie 7,4 MHz frekvences, t.i., 14 reižu 
palielinājumu. 

Atslēgvārdi: elektrodinamiskais aizsegs, ferrīta antena, kustošamies objekts, iejaukšanās 
 
 
V. Yeremeyev, A. Matveyev. Augstas darbības nerekursīvie digitālie filtri bez reizināšanas, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 114.–121. lpp. 

Rakstā tiek parādīta jauna metode augsti selektīvo šauro digitālo filtru - low pass digital 
filters(LPFs) ar lineāro fāzi veidošanai. Sintezētiem filtriem ir unificēti struktūras komponenti, 
un jebkuras rindas filtrs nodrošina plašu datu pārraides dinamisku rindu. 

Atslēgvārdi: digitālie signāli, filtri, datu pārraide 
 
 
M. Fioshin. Resampling estimatori hierarhiskajās drošuma sistēmās, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.1, 2002, 122.–126. lpp. 

Autori rakstā izskata Hierarhisko Resampling metodi, lai simulētu hierarhisko secības 
paralēlo drošuma sistēmu gadījumā, kad tiek lietota tā paša parauga populācija dažiem 
elementiem. Iegūtie estimatori jeb vērtētāji tiek salīdzināti ar tradicionālajiem, kas aprēķināti, 
lietojot empīriskās sadalījuma funkcijas. 

Atslēgvārdi: hierarhisks, drošums, estimatori 
 


