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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sējums, Nr.2, 2002 

(Anotācijas) 
 
 

A. Vasiļjevs, V. Jeremejevs. Furjē ātrās ligzdošanas transformāciju optimizācija, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 8.–17. lpp. 

Šajā darbā autori parāda jauno Furjē ātrās ligzdošanas transformācijas (fast nested Fourier 
transformation - FNFT) metodi. Piedāvātā aprēķina salīdzinājums ar klasisko algoritmu tika 
atspoguļots, un 60 punktu FNFT tiek uzskatīts kā piemērs. 

Atslēgvārdi: FNFT, metode 
 
 
Š. Guseinovs. Par vienu pusierobežotās divkārtējas vides temperatūras vadītspējas 
noteikšanas apgrieztu uzdevumu, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 
2002, 18.–33. lpp. 

Modelējot un risinot daudzus siltumapmaiņas fizikas uzdevumus (piemēram, konstruējot 
sarežģītas sistēmas, celtniecībā, mašīnbūvē u.c.), izvirzās jautājums par siltumvadāmības 
koeficienta noteikšanu pie citiem zināmiem procesa raksturlielumiem. Šādi apgriezti 
matemātiskās modelēšanas uzdevumi ir pietiekami sarežģīti pat viendabīgā vidē. 

Darbā ieteikta temperatūras vadītspējas koeficienta noteikšanas metode divslāņu vidē. Pie 
tam ieteiktā metode ļauj bez jebkādas papildu informācijas (piem., papildu mērījumi dažos 
apskatāmā objekta punktos u.c.) noteikt abus temperatūras vadītspējas koeficientus un atjaunot 
siltuma izplatīšanās procesu, t.i., ieteiktā algoritma gaitā tiek risināts arī tiešais uzdevums. 

Ieteiktās metodes būtība ir tā, ka divkāršās vides temperatūras vadītspējas koeficienta 
noteikšana noved pie algebriskās sistēmas ar diviem transcendentiem vienādojumiem. Pēc tam, 
atrisinot šo sistēmu (piem., ar Ņūtona metodi, ar dažādām asimptotiskajām, metodēm utt.), ar šī 
uzdevuma Grīna funkcijas palīdzību tiek atrodami arī tiešā  uzdevuma risinājumi analītiskā 
veidā. 

Atslēgvārdi: problēma, inversā, vadītspēja 
 
 
M. Zilbermans. Sarežģīto radiolokācijas signālu apstrādes diskrēti analogie filtri, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 34.–42. lpp. 

Darbā ieteikta saskaņoto filtru uzbūves metode un uzbūves oriģinālie varianti sarežģīto 
radiolokācijas signālu apstrādei uz neperiodiski komutējamo ķēžu bāzes. Iegūta analītiska filtra 
atbildes reakcijas izteiksme uz ieejas ЛЧМ signālu. Doti digitālās modelēšanas rezultāti. 

Atslēgvārdi: filtrs, diskrēts, signāls, radiolokācija 
 
 
A. Vasiļjevs, V. Jeremewjevs, E. Matosovs. Ātrie algoritmi daudzfāzu filtrācijā, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 43.–52. lpp. 

Šajā darbā tiek piedāvāts jauns daudzfāzu filtrēšanas algoritms rekursīvajam LP filtra 
prototipam bez jebkāda speciāla kanālu skaita ierobežojuma. 

Atslēgvārdi: daudzfāzu, filtrācija, algoritmi 
 
 
J. Logačevs, A. Medvedevs. Vēja kā alternatīva enerģijas avota izmantošanas efektivitāte, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 53.–56. lpp. 

Tiek aplūkoti galvenie vēja enerģētisko iekārtu efektivitātes celšanas virzieni: vēja dzinēju 
izmantošanas koeficienta paaugstināšana, vēja  enerģijas koncentrācija, vēja dzinēju ģeneratoru 
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un pārraides raksturlielumu optimālais saskaņojums, regulēšanas optimizācija pēc vēja stipruma 
un uzstādīšanas augstuma. 

Atslēgvārdi: vējš, alternatīvs, enerģija 
 
 

V. Ceitlins, A. Stetjuha. Transporta mezglu funkcionēšanas ekonomiskais drošums, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 61.–64. lpp. 

Ekonomiskā drošuma sistēma tiek aplūkota kā tās spēja sasniegt doto ekonomisko 
rezultātu. 

Runājot par transporta mezglu, atsevišķu tehnisko iekārtu un elementu drošība ir izejas 
punkts, kas nosaka visa kompleksa funkcionēšanas tehnoloģisko drošumu. Ekonomiskais 
drošums rezumē summāro drošumu vērtības rādītājos caur izdevumu lielumu nepieciešamā 
ekspluatācijas un tehnoloģiskās sastāvdaļas rādītāju un to nepietiekamā līmeņa seku 
novērtējumu. 

Atslēgvārdi: drošums, transports, mezgls 
 
 

I. Jackiva, L. Gusarova, D. Morozovs. Iespēju paplašinājums paketei STATISTICA/WIN, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 65.–70. lpp. 

Rakstā autori izskata universālo paketi STATISTICA (5.5 versija) un tiek pētīts to 
pielietojuma paplašinājums, lietojot STATISTICA BASIC iebūvēto valodu. Šī valoda pētniekam 
atļauj radīt lietotāja scenāriju, kas atvieglo daudzas paketes operācijas un procedūras. 

Atslēgvārdi: pakete STATISTICA/WIN, valoda, paplašinājums, pielietojums 
 
 
R. Kopitovs, J. Leonovs. Biznesa drošums no praktiskā monitoringa pozīcijām, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 71.–80. lpp. 

Tiek aplūkota pieeja sistēmai, kas saistīta ar dažādu biznesa virzienu drošuma garantēšanu 
neatkarīgi no to funkcionālā satura. Šāda sistēma tiek izstrādāta biznesa plānošanas  posmā un 
tiek uzturēta visos uzņēmuma dzīves  cikla posmos. Sistēmas pielietošana ļaus  uzņēmuma 
menedžeriem celt dažādos nenoteiktības līmeņos pieņemto vadības lēmumu efektivitāti. 

Atslēgvārdi: drošums, bizness, monitorings  
 
 
L. Grīnglazs, J. Kopitovs. Daudzdimensiju statistiskās analīzes metožu izmantošana lidostu 
klasifikācijas uzdevumos, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 3.sēj., Nr.2, 2002, 
81.–87. lpp. 

Lidostu darba efektivitātes paaugstināšanas apstākļos būtisku lomu spēlē to tehniskā 
aprīkojuma atbilstība funkcionēšanas apstākļiem, piem., klimatiskajiem apstākļiem. Viens no 
pirmajiem soļiem šī uzdevuma atrisināšanā ir daudzo lidostu sadalīšana zināmā klašu 
(kategoriju) daudzumā un iedomātās lidostas ievietošana vienā no šīm klasēm, šim nolūkam 
izmantojot daudzdimensiju klasifikācijas metodes. Par klasifikācijas pazīmēm darbā izvēlēti 
lidostu klimatiskie raksturojumi ziemas periodā. Lidostu iedalījums vairākās klasēs tiek veikts ar 
klasteranalīzes metožu palīdzību. Konkrētās lidostas iekļaušana vienā vai otrā klasē notiek ar 
diskriminantās analīzes metodes palīdzību. Izvirzītie uzdevumi tiek risināti ar datoru, izmantojot 
programmas STATISTIKA paketi. 

Atslēgvārdi: daudzdimensiju, diskriminantā, analīze, lidosta 
 


