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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sējums, Nr.1, 2003 

(Anotācijas) 

 
 
J. Krasnitskis. Ķēdes līnijas zemsprieguma magnētiskais lauks, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 9.–15. lpp.  

Tiek aplūkots elektropārvades līnijas atsevišķa laiduma magnētiskais lauks kvazistatistiskā 
tuvinājumā bez augsnes ietekmes ņemšanas vērā. Izstrādāta šī lauka sprieguma vektora dekartu 
komponentu aprēķināšanas procedūra, kad par tā avotu kalpo brīvas ģeometriskas formas strāvas 
pavediens. Tā balstīta uz algoritmu, kas izmanto vada formas gaballineāro aproksimāciju. Tiek 
analizētas algoritma īpatnības, kas virzītas uz aprēķinu precizitātes celšanu. Lai aprakstītu 
elektropārvaldes līnijas vadu konfigurāciju, ņemot vērā smaguma spēka iedarbību, izmatots 
ķēdes līnijas vienādojums. Magnētiskā lauka struktūras ķēdes līnijas izpēte atkarībā no 
novērošanas punkta stāvokļa, kas izvietots elektropārvaldes līnijas tuvākajā zonā, veikta ar 
skaitļošanas eksperimenta palīdzību. Tās rezultāti var lauka telpiskajām ainām, kas tiek uzrādītas 
un apspriestas mūsu darbā. Visas skaitļošanas procedūras realizētas ar skaitļošanas sistēmas 
Matlab palīdzību. 

Atslēgvārdi: ķēdes, zemspriegums, lauks, magnētiskais 
 
 

V. Demidovs. Datu ticamības paaugstināšanas metožu izmantošana Latvijas dzelzceļa lēmumu 
pieņemšanas sistēmās, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003,  
16.–22. lpp. 

Dotajā rakstā tiek aplūkoti ticamības celšanas paņēmieni Latvijas dzelzceļa statistisko un 
finanšu pārskatu analīzes un sniegšanas sistēmā pasažieru pārvadājumu īstenošanā hierarhiski 
saistīto priekšstatu metodes pielietošanas ceļā datu bāzu vadības attiecīgajā sistēmā IBM UDB 
DB2. Rakstā tāpat skarti sistēmas darba ražīguma celšanas jautājumi, kā arī tiek analizēts 
sarežģīta pārskata piemērs par pārvadātajiem pasažieriem pa dzelzceļa posmiem un līnijām uz 
ieteiktās metodes bāzes. 

Atslēgvārdi: datu ticamība, verifikācija, hierarhiskais viedoklis, materializētais viedoklis  
 
 

I. Jackiva, L. Gusarova. Klasteru skaita noteikšanas metodes, tos klasificējot bez apmācības, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 23.–28. lpp. 

Klasteru skaita noteikšanas problēma ir viena no svarīgākajām līdz šim neatrisinātajām 
klasteru analīzes problēmām (klasifikācijas neparametriskajiem gadījumiem). Eksistē dažādas 
formālas pieejas, kas atvieglo vēlamā klasteru skaita noteikšanas procedūru. Šīs pieejas sauc par 
pieturas noteikumiem. Milligans un Kupers ir izpētījuši vairāk nekā 30 no tām. Rakstā apskatīti 
divi lokālie un globālie pieturu noteikumi: šo noteikumu pielietošanas priekšrocības un trūkumi 
tiek analizēti, pamatojoties uz Eiropas valstu kvalifikāciju pēc transporta attīstības līmeņa šajās 
valstīs. 

Atslēgvārdi: klasteru analīze, klasteru skaits, pieturas noteikumi 
 

 
V. Ļumkis. Daži sadalījumu parametru punktveida novērtējuma jautājumi, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 29.–33. lpp. 

Dotais darbs satur analītisku uzmeklēšanas uzdevuma atrisināšanas izklāstu pēc loģistiskās 
sadalīšanas parametru maksimālās ticamības novērtēšanas metodes, kā arī tās skaitlisko 
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realizāciju pēc konkrētajiem izvēlētajiem datiem ar Mathcad 7.0. Uzrādītas dažas iegūto 
novērtējumu papildu īpašības. 

Atslēgvārdi: novērtēšana, momentu un maksimālas ticamības metodes 
 
 
T. Mamirovs. Ciparu fāzu posmi ar kompleksajiem koeficientiem, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr. 1, 2003, 34.–38. lpp. 

Ieteiktas jaunas pirmās kārtas fāzu posmu realizācijas struktūras ar kompleksajiem 
koeficientiem. Uzrādītas to pielietošanas jomas. 

Atslēgvārdi: fāzu posmi, realizācija, optimizācija 
 
 

A. Nõmmik. Ģeogrāfisko modeļu lietošana aviolīniju tīklu modelēšanā, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr. 1, 2003, 39.–44.lpp. 

Pagājušā gadsimta vidus bija labvēlīgs laiks cilvēka ģeogrāfijas modelēšanai. Viens no 
vispopulārākajiem modeļiem bija “pievilkšanās spēka modelis”, kas ir ņemts no fizikas, kur 
parasti tiek izcelta iedzīvotāju daudzuma potenciāla loma pilsētās – centrālās vietās.  
Arvien vairāk un vairāk ģeogrāfiska rakstura raksti tiek publicēti par gaisa satiksmes industrijas 
attīstību. Šajā rakstā tiek piedāvāts “pievilkšanās spēka modelis”, kas ir lietots ģeogrāfijā un 
meklē savu pielietojamību gaisa satiksmes tīkla modelēšanā. Analīzes rezultāti parāda 
“pievilkšanās spēka modeļa” pielāgošanos gaisa satiksmes sarunu centra tīkla modelēšanai, par 
pamatu ņemot Tallinas lidostas pasažieru plūsmas. 

Atslēgvārdi: gaisa transporta ģeogrāfija, pievilkšanās spēka modelis 
 
 
N. Petuhova. Pieejas nodrošināšanas metode radniecīgo sistēmu datiem proporciju rindu 
līmenī, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 45.–52. lpp. 

Piedāvātajā rakstā tiek analizēta informatīvā sistēma, kas izpildīta aktīvo radniecīgo datu 
bāzu ietvaros, un izstrādāta drošības paaugstināšanas metode. Metode balstīta uz pieejas 
ierobežošanu pie konkrētajām tabulas rindām lasīšanas, modifikācijas un uzņemšanas nolūkā. 

Atslēgvārdi: drošība, radniecīgā datu bāze, diskrēta, pieeja, kontrole 
 
 

J. Sikeržickis. Radio impulsu pienākšanas laika paralēlie mērītāji ar skaitījumu apstrādi 
reālā laika vienībā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003,  
53.–57. lpp. 

Liela garuma radio impulsu  pienākšanas laika optimālo mērītāju relatīvi lielais inertums 
būtiski ierobežo to izmantošanas iespēju korelācijas tipa mērītāju laika sinhronizācijas kanālos. 
Dotajā darbā aplūkoti relatīva laika skaitīšanas apstrādes ierīču tehniskās realizācijas paņēmieni, 
kas savā būtībā ir neatņemama liela garuma radio impulsa pienākšanas laika daudzkanālu kvazi-
optimālo mērītāju sastāvdaļa.  

Atslēgvārdi: radio, frekvence, impulss, reāls, laiks 
 
 
M. Bogdanovs, V. Ļumkis, M. Gils. PHP valodas uzbūves izmantošana projektu testēšanas 
līdzekļu izstrādei, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 58.–65. lpp. 

Darbā aplūkots īpašs programmas līdzeklis, kas ļauj klasificēt projekta prasības, veikt to 
savstarpējo attiecību grafisko vizualizāciju, detalizētu informatīvo analīzi, kas rodas dokumentu 
aprites novērtējuma rezultātā. 
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Ieteiktā metodoloģisko konstrukciju realizācijas pieeja PHP valodā ar akcentu uz 
programmas daļu nolūkā to izmantot informācijas servera apstrādes apjoma palielināšanai, kas 
glabājas MySQL datu bāzē. 

Atslēgvārdi: PHP valoda, uzbūve, testēšana, projekts 
 

 
V. Skudnovs. Sakaru automātiskās atjaunošanas algoritma analīze ar retranslatoru 
izmantošanu, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 66.–70. lpp. 

Tiek aplūkoti galvenie sakaru atjaunošanas algoritmu varianti automātiskās retranslācijas 
izmantošanas gadījumā. Tiek noteikts laika patēriņa koeficientu nozīmes savienojumu 
nodrošināšanai vidējais apkalpotās slodzes intensitātes lielums. Tiek aprēķināta šīs slodzes 
vidējā lieluma atkarība no kanālu caurlaides spējām un sakaru sistēmu funkcionēšanas 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem ar kustīgajiem objektiem. 

Atslēgvārdi: laika patēriņa koeficients, slodze, apkalpošana, intensitāte 
 
 
A. Trojanovskis, B. Ciļkers. Mobilo objektu automātiskās atkarīgās kustības novērtēšanas un 
vadības sistēmas efektivitātes novērtējums lidlauka teritorijā, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 71.–73. lpp. 

Tiek aplūkota mobilo objektu (MO) virszemes kustības automātiskās atkarīgās 
novērošanas (AAN) un vadības sistēmas efektivitātes novērtēšanas sistēma, kas aprobēta 
darbojošās lidostas apstākļos. Par pētāmās AAN sistēmas tehnoloģisko pamatu kalpo globālās 
pavadoņu navigāciju sistēmas (GNSS) lokālā diferenciālā apakšsistēma, kas realizēta bāzes 
stacijas un MO GNSS transponderu veidā. Dabiskie un mākslīgie paaugstinājumi (pakalni, 
mežs, celtnes) ir par cēloni atsevišķu kontrolējamo virsmu zonu aizēnošanai. Tas noved pie 
novērojamo navigācijas mākslīgo pavadoņu skaitliskā sastāva samazināšanās un konfigurācijas 
izmaiņām un kā rezultāts – pie AAN efektivitātes samazināšanās. 

Darbā dots metodikas apraksts un vienkāršotas izteiksmes AAK laika navigācijas 
definīciju pazeminātās precizitātes zonu robežu noteikšanai, ņemot vērā konkrētā lidlauka 
apstākļus. 

Atslēgvārdi: GNSS, atkarīgā novērošana, aizēnošana 
 
 
V. Kuzmins. Neironu tiklu izmantošana algoritmā Q-Learning, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.1, 2003, 74.–86. lpp. 

Darbs veltīts Q-Learning algoritma izpētei, kurš pieder pie apmācošo algoritmu grupas ar 
pastiprinājumu (reinforcement learning). Tiek aplūkotas dažādas šī algoritma modifikācijas kopā 
ar metodikām, kuras ļauj paātrināt apmācību, izmantojot neironu tīklus. Dotas Q nozīmju tabulas 
alternatīvās aproksimācijas metodes. Tāpat tiek aprakstīti eksperimenti, kuri izpildīti ar 
programmu, kas stimulē robota uzvedību nepārtrauktā vidē, kuru gaitā notika periodiska 
konfigurācijas izmaiņa, lai sagatavotu robotu funkcionēšanu dažādās tipveida vidēs. Veikta 
apskatāmo algoritmu optimālo parametru atlase. Tika analizēti iegūtie rezultāti. Dots algoritmu 
darba ražīguma novērtējums pēc diviem kritērijiem: neironu tīkla svaru nepieciešamo korekciju 
skaita un apmācības kvalitātes. 

Atslēgvārdi: apmācība ar pastiprinājumu, Q-Learning, neironu tīkli 
 


