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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sējums, Nr.2, 2003 

(Anotācijas) 
 
 

I. B. Frenkel, I. B. Gertsbakh un L. V. Khvatskin. Parametru novērtējums un hipotēžu 
testēšana nehomogēnajiem Puasona procesiem, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
4.sēj., Nr.2, 2003, 9.–17. lpp. 

Rakstā tiek izskatīts nehomogēnais Puasona process (nonhomogeneous Poisson process – 
NHPP) ar funkcijas intensitāti )(tλ . Šī funkcija tiek parametrizēta divos veidos: log-lineārajā ar 

)exp()( tt βαλ +=  un Veibula tipa 1)( −= ββ βαλ tt . 
Zināmas funkcijas intensitātes gadījumā, hipotēzes testēšana, ka dotā piemēra ceļš ir 

NHPP realizācija, var tikt īstenots uz sekojoša vispārzināma fakta pamata. Lai nttt ,...,, 21  būtu 
gadījuma parādīšanās NHPP brīdis. Izskatīsim sekojošu laika transformētu procesu 

),...,,( 21 nTTT , kur ∫=
it

i dvvT
0

)(λ . Tāpēc intervāli starp notikumiem transformētajos procesos 
veido i.i.d. standarta eksponenciālā gadījuma mainīgā piemēru. 

Rakstā tiek doti vairāki skaitliski piemēri, lai parādītu, kā darbojas minētā procedūra. 
Atslēgvārdi: Puasona, nehomogēnais, gadījuma mainīgais 

 
 
M. Mazūra. Transporta aktivitātes un drošuma prognozēšana, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 18.–27. lpp. 

Rakstā tiek izskatīts transportēšanas ekonomisko raksturojumu prognozēšanas svarīgums 
(t.i., pārvadājamo pasažieru un kravas daudzums, kravas un pasažieru apgrozījums u.c. 
transportēšanā kopumā un īpašās jomās, lietojot dažādus transporta līdzekļus). Tiek parādīta doto 
metožu efektivitāte, nosakot lineāro korelāciju koeficientus un korelatīvās saistības, un tas tiek 
lietots, lai sasniegtu augstāku precizitāti prognozēšanā. 

Atslēgvārdi: drošums, transports, krava 
 
 

I. Kabashkin. Kravas transporta loģistika. Latvijas piemērs, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 28.–32. lpp. 

Rakstā tiek parādīts, kā darbojas Eiropas platforma transporta pētīšanā (European Platform 
for Transport Research – EPTR), kas nodibināta 2001. gadā, ar nolūku, lai uzlabotu kooperāciju 
un koordināciju starp nacionālajām transporta pētījumu programmām. Dažas organizācijas un 
tīkli neapšaubāmi jau darbojās iepriekš. EPTR mērķis nebūt nav sacensties ar tiem, bet gan 
identificēt, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai tālāk uzlabotu pētījumu kooperāciju un radītu 
izvēles darbības nākotnē. 

Atslēgvārdi: loģistika, transports, krava 
 
 
Sh. Guseinov. Par vienas klases sistematizēšanas metodēm, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 33.–39. lpp. 

Modelējot daudzas problēmas matemātiskajā fizikā, ekonomikā, statistikā, aktuārajā 
matemātikā u.c. bieži vien mēs iegūstam pirmās klases operacionālus vienādojumus. Kā likums, 
šie vienādojumi skar neveiksmei nozīmētas jeb jau radītas neveiksmei problēmas. Pastāv daži 
risinājumi šādām problēmām. 

Rakstā autori izskata konkrētu iteratīvo metodi un novērtē tās konverģēšanas pakāpi bez 
jebkādiem papildu apstākļiem.  

Atslēgvārdi: matemātiskā fizika, ekonomika, aktuārā matemātika 
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A. Alexandrov, Yu. Barinov, A. Grakovski. Datu saplūšanas reprezentācija un stereotipo 
situāciju testēšanas metode transporta telemātiskajās sistēmās, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 40.–43. lpp. 

Inteliģentās pielietojuma sistēmas (Intelligent Application Systems – IAS) ir domātas, lai 
veicinātu lēmumu pieņemšanu loģistikā un telemātikā. Lēmumu pieņemšana ir inteliģenta jeb 
saprātīga darbība, kas tiek attiecināta uz algoritmiski neatrisināmām problēmām. Procesu 
sarežģītība telemātiskajās un loģistikas sistēmās parādās neviendabīgo datu saplūšanā, kas 
attēloti uz Web lappusēm modernajās informācijas tehnoloģijās.  

Atslēgvārdi: loģistika, telemātika, lēmumu pieņemšana 
 
 
B. Misnevs. Savlaicīga produktu piegāde kā kvalitātes mērķis programmatūras inženierijas 
procesā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 44.–48. lpp. 

Rakstā tiek izskatīta izmērojamo kvalitātes mērķu verifikācija jeb salīdzinājums, kuri 
noteikti, lai atbilstu kā SEI CMM, tā arī ISO 9001:2000 standartu prasībām. Produktu savlaicīga 
piegāde nosaka kompānijas kvalitātes līmeni. Sub-mērķu klāsts, kas nepieciešams, lai sasniegtu 
galveno kvalitātes mērķi, tiek attīstīts kā kādas kompānijas kvalitātes līmeņa objektivitāte. Mērķa 
definīcija tiek veikta, ieviešot CMM Goal-Driven tuvinājumu. 

Atslēgvārdi: CMM, ISO 9001:2000, kvalitātes mērķi, programmatūras inženierijas 
process 

 
 
V. Pavelko, J. Timoshchenko. Alumīnija sakausējuma plākšņu detaļu nolietošanās lieluma 
ietekmes modelis, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 49.–56. lpp. 

Šajā rakstā tiek parādīts speciāla eksperimenta iznākums, kas tika veikts uz alumīnija 
sakausējumu plāksnēm ar apļu atveru sistēmu. Tika analizēti piecu veidu paraugi. Tie tika 
klasificēti pēc atveru daudzuma un lieluma. Šī eksperimenta dati ir apjomīgi un satur labu 
ievades informāciju analīzes realizācijai. 

Atslēgvārdi: modelis, statistiskais faktors 
 
 
S. Orlov, S. Bachinska. Funkcionāla pieeja objektorientēto programmu sistēmu resursu 
novērtējumam, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 57.–61. lpp. 

Objektorientētās attīstības resursu novērtēšanas problēmai programmas projekta sākuma 
stadijā ir liela vērtība un aktualitāte mūsdienu programmatūras inženierijā. Šajā rakstā tiek 
apskatīta stratēģija, kas pamatojas uz FP piedāvāto risinājumu šai problēmai. 

Atslēgvārdi: objektorientēts, resursi, novērtējums 
 
 

K. Nechval, N. Nechval. Pārskatāma sistēma ar vienu no vairākiem simulācijas modeļiem, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 62.–72. lpp. 

Šajā rakstā, lai identificētu pārskatāmu sistēmu ar vienu no vairākiem simulācijas 
modeļiem, vienveidīgi visspēcīgākais invariantu (uniformly most powerful invariant – UMPI) 
tests ir attīstīts no vispārīgā maksimuma iespējamās proporcijas (generalized maximum 
likelihood ratio – GMLR). 

Atslēgvārdi: pārskatāms, sistēma, simulācija, identifikācija 
 
 
M. Moldovan, N. Nechval, E. Vasermanis, U. Rozevskis, K. Rozite. Divu fāzu daudzkārtīgu 
regresiju testēšana, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 73.–81. lpp. 

Šajā rakstā tiek izskatīta tehnika, lai atklātu novirzīšanos no pastāvīguma regresijas 
attiecības pāri laikam, kad regresijas analīze tiek pielietota laika sēriju datiem. Problēma, kuru 
mēs apskatām, ir speciāls gadījums problēmas vispārīgajai klasei, kas saistīta ar modeļa 
struktūras izmaiņu atklāšanu pāri laikam. Skaitliskie piemēri tiek doti. 

Atslēgvārdi: regresija, segmentēts, atklāšana 
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V. Rastrigin. Ceļu virsmas faktoru efekti uz pilsētas satiksmes apstākļiem, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 82.–91. lpp. 

Tiek izskatīti ceļu virsmas faktoru efekti uz pilsētas satiksmes apstākļiem. Ceļu segumu 
kvalitāti un drošību ietekmē laika apstākļi, piem., pēkšņi uzsnieg sniegs, kas iz iemesls straujam 
ceļu seguma pasliktinājumam. Tas var izsaukt arī tālejošu efektu – var degradēties ceļu segums, 
kur būs nepieciešama ceļu renovācija. Mēs uzskatām, ka visur ir nepieciešams līdzsvars. 
Atbilstošā zaudējuma funkcija var tikt uzskatīta kā kritērijs optimālai ceļu dienesta stratēģijai. 

Atslēgvārdi: tīkli, transportēšana, segums, satiksmes līdzeklis, līdzsvars 
 
 
N. Nechval, E. Vasermanis, U. Rozevskis, K. Rozite, K. Nechval. Raksturojošās teorēmas un 
labuma piemērojamības testēšana uz nedaudzu datu piemēriem, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 92.–100. lpp. 

Šī raksta mērķis ir fokusēt uzmanību uz jaunu praktisku statistisko pieeju labuma 
piemērojamības testēšanai, kas ir pamatota uz pietiekamības nojausmu un sniedz unificētu 
speciālu pieeju testa risināšanas problēmai traucējumu parametru klātesamībā. 

Atslēgvārdi: raksturojošs, testēšana, teorēma 
 
 
A. Kuznetsov, Yu. Paramonov. Pārbaudes datu lietošana pārbaudes programmu attīstībai, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 101.–107. lpp. 

Pārbaudes programmu attīstība uz iepriekšējo testa rezultātu bāzes un tā korekcija, lietojot 
pārbaudes datus pakalpojumos, tiek analizēta. Kopš 1953.-1954. gada, kad notika trīs sekojošas 
liktenīgas Komētu gaisa kuģu avārijas, tad līdz pat šim laikam metāla nolietojuma problēma 
pastāv aviācijā pasaulē. 

Šis raksts arī tiek veltīts minētās problēmas risinājumam. 
Atslēgvārdi: pārbaudes, dati, testa 

 
 
E. Vasermanis, N. Nechval, U. Rozevskis, K. Rozite, K. Nechval, V. Strelchonok. Minimuma 
neatbilstība pieejamības objektīvs novērtējums, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
4.sēj., Nr.2, 2003, 108.–115. lpp. 

Aprīkojuma lietderības noteikšanas procesā, lai paveiktu doto uzdevumu, inženieri bieži 
vien iepriekš rēķinās ar trīs kvantitātēm: drošība, uzturamība un pieejamība. Šajā rakstā tiek 
izskatīts gadījums, kad laiks starp neveiksmēm un laiks atjaunošanai ir neatkarīgi negatīvi 
eksponenciālie gadījuma mainīgie.  

Atslēgvārdi: pieejamība, sistēma, novērtējums 
 

 
V. Shelkovnikov. Radio sakaru efektivitātes paaugstināšana ar transporta līdzekļiem, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 116.–118. lpp. 

Radio sakaru sistēmas pilda vienu no pamata funkcijām informācijas nodrošināšanas 
procesā kustošamies objektu vadībā, kas ir vienīgais operatīvās informācijas apmaiņas līdzeklis 
starp dispečeru punktiem un kustošamies objektiem. 

Rakstā tiek parādīta principiāla iespēja īsviļņu radiosakaru ar transporta līdzekļiem 
efektivitātes paaugstināšanā, kas tiek veikta ar mazgabarīta uztveres ferrīta antenu ar 
elektrodinamiskiem aizsegiem pielietošanu. 

Atslēgvārdi: transporta līdzekļi, drošums, ferrīta antena 
 
 
R. Nikolaev, N. Nechval, V. Strelchonok. Satiksmes līdzekļu sadales problēma ar nenoteiktām 
prasībām, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 4.sēj., Nr.2, 2003, 119.–124. lpp. 

Šajā rakstā mēs izskatām modeli, kas var būt noderīgs aviolīniju plānotājiem, izvietojot 
lidmašīnu parku pēc iespējas efektīvāk. Speciāli mēs izvirzām optimizācijas modeli, kas piešķir 
lidmašīnu parkam dažādus maršrutu sastādīšanas tipus, lai maksimizētu ienākumus. 

Atslēgvārdi: satiksmes līdzekļi, sadale, problēma 


