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ANOTĀCIJA 

Promocijas darbu "Digitālo dvīņu koncepcijas izstrāde un testēšana kā 

procesu datu noliktava lidostu virszemes satiksmes vadības sistēmās" ir uzrakstījis 

Farid Saifutdinov, Dr.habil.sc.ing., profesora Jurija Tolujeva vadībā. 

Kā pētījuma objekts šajā darbā ir noteikta modernas lidostas virszemes 

transporta sistēma. Darbs ir vērsts uz perspektīvās problēmas risināšanu, izstrādājot 

automātiskās vadības sistēmas gaisa kuģu un virszemes transportlīdzekļu kustībai 

lidostas lidlauka zonā. Organizācija IATA (The International Air Transport 

Association) šādu uzdevumu formulēja 2011. gadā dokumentā "Vision 2050". 

Šā darba pamatā ir apgalvojums, ka nevienu sarežģīta tehniskā objekta 

vadības sistēmu nevar ieviest ekspluatācijā, nepārbaudot to, izmantojot vienu vai 

vairākus matemātiskās modelēšanas veidus. Lidostas virszemes transporta sistēma 

pieder pie tādām sistēmām, kuru izpētei ir jāpielieto datorsimulācija. Īpašs 

simulācijas modeļu izmantošanas veids ir emulācijas režīms, kad modelis 

mijiedarbojas ar reālu vadības sistēmu. Šis darbs neattiecas uz pašu vadības 

programmu izstrādi, bet tajā ir ierosināts rīks to apmācībai un testēšanai, kas vērsts 

uz simulācijas modeļu izmantošanu emulācijas režīmā. 

Vadības sistēmai jāsaņem pilnīga un precīza informācija par vadības 

objekta stāvokli, kuras vākšanai un glabāšanai var izmantot Digitālo dvīni. Darbā ir 

aprakstīta autora izveidota universāla datorprogramma, kas paredzēta kritisku 

situāciju simulēšanai lidostas transporta sistēmā. Šādu situāciju iestāšanās un 

novēršanas scenārijus nosaka eksperts, un pēc to īstenošanas, izmantojot 

simulācijas modeli, Digitālais dvīnis reģistrē visu objektu kustību tādā formātā, kas 

atbilst mērījumu datiem, kuri iegūti, izmantojot reālas iekārtas kustīgu objektu 

atrašanās vietas noteikšanai. Digitālajā dvīnī uzkrātā informācija ir paredzēta 

izveidotās lidostas virszemes transporta vadības sistēmas apmācībai. 

Šī pētījuma novitāte un mērķis ir izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt 

datorsimulācijas un emulācijas metožu pielietošanas koncepcijas, lai izveidotu 

Digitālo dvīni, ko var izmantot kā informācijas avotu reāllaika vadības sistēmai 

gan tās apmācības režīmā, gan normālā ekspluatācijā. 

Darba galvenie rezultāti ir prezentēti 5 starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un publicēti 7 zinātniskajos rakstos. Promocijas darbs sastāv no 5 

nodaļām un tajā ir 135 lpp., 52 attēli, 2 tabulas pamattekstā, 2 pielikumi un 163 

atsauces bibliogrāfijā. 
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1. PĒTĪJUMA AKTUALITĀTE UN MOTIVĀCIJA 

Gaisa transporta infrastruktūras galvenais elements ir lidosta, kuras jauda 

galvenokārt ir atkarīga no transporta procesa organizācijas, ko var definēt kā 

pasažieru, kravu, gaisa kuģu (AC = aircraft) un virszemes transportlīdzekļu 

(GV = ground vehicle) pārvietošanās procesu lidostas gaisa un virszemes telpā. 

Sarežģītākās un svarīgākās, no lidostas darbības drošības nodrošināšanas viedokļa, 

ir gaisa telpa un lidlauka teritorija. Procesi gaisa telpā ir pakļauti stingriem 

starptautiskiem noteikumiem, un tie ir precīzi definēti katrai konkrētai lidostai. 

Vislielākā procesu organizēšanas iespēju daudzveidība attiecas uz lidlauka 

teritoriju, kur notiek AC un GV pārvietošanās uz zemes. Mūsdienās centralizētu 

virszemes kustības kontroli nodrošina vai nu gaisa satiksmes vadības dispečeri, vai 

īpaši virszemes kustības dispečeri. Cilvēkfaktora ietekmes samazināšana uz 

lidostas procesu drošību ir svarīgs uzdevums. Starptautiskās Gaisa transporta 

asociācijas (IATA) 2011. gadā publicētajā dokumentā "Vision 2050" norādīts, ka 

nākotnē ir paredzēts ieviest automatizētas un automātiskas centralizētas sistēmas 

GV un AC kustības procesu vadībai lidostas teritorijā. 

Šā darba pamatā ir apgalvojums, ka nevienu sarežģīta tehniskā objekta 

vadības sistēmu nevar ieviest ekspluatācijā, nepārbaudot to, izmantojot vienu vai 

vairākus matemātiskās modelēšanas veidus. Lidostas virszemes transporta sistēma 

pieder pie tādām sistēmām, kuru izpētei ir jāpielieto datorsimulācija. Gala mērķis, 

izmantojot datorsimulāciju, ir īstenot reālas vadības programmas mijiedarbības 

režīmu ar AC un GV kustības modeli lidostas transporta tīklā. Šo simulācijas 

modeļu izmantošanas veidu sauc par emulāciju. Šis darbs neattiecas uz pašu 

vadības programmu izstrādi, bet tajā ir ierosināts rīks to apmācībai un testēšanai, 

kas vērsts uz simulācijas modeļu izmantošanu emulācijas režīmā. 

Vadības sistēmai jāsaņem pilnīga un precīza informācija par vadības 

objekta stāvokli, kuras vākšanai un glabāšanai var izmantot Digitālo dvīni 

(DT = Digital Twin; turpmāk – DT). Lai apmācītu vadības sistēmu atpazīt kritiskās 

situācijas lidostas transporta sistēmā, ir nepieciešamas datu kopas, kas apraksta 

šādas situācijas. Apmācības procesa laikā šādas datu kopas reāllaikā tiek 

piegādātas vadības sistēmas ieejai. Tādējādi galvenais DT izmantošanas mērķis ir 

izveidot "situāciju kolekciju", uzkrājot informāciju par procesiem lidostas 

transporta tīklā. Šajā gadījumā kā informācijas avotu var izmantot simulācijas 

modeli, kas ir speciāli izveidots, lai simulētu konkrētas kritiskās situācijas. Vadības 

sistēmas pielietošanas posmā DT, kura struktūra ir līdzīga, būtu jāapkopo 

informācija par reāliem procesiem lidostas transporta tīklā un jāsniedz tā vadības 

sistēmai. 

Šī darba ietvaros tiek veikti pētījumi, kas ir obligāti nepieciešami, lai 

atrisinātu perspektīvo problēmu, proti, izveidot lidostu sauszemes satiksmes 

automātiskās vadības sistēmu. 
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2. PĒTĪJUMA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Ņemot vērā to, ka iepriekš formulētā problēma par automātiskās lidlauka 

satiksmes vadības sistēmas izveidi lidostās ir tās sākotnējā risināšanas stadijā, var 

formulēt šādus pētniecības mērķus: 

1. Izstrādāt DT izmantošanas metodoloģiju lidostas virszemes satiksmes 

vadības sistēmas izveides un darbības posmos, ietverot DT funkcijas, kā 

arī tajā uzkrātās informācijas par satiksmes dalībniekiem saturu un 

formu; 

2. Noteikt datorsimulācijas metodes un rīkus, kas ir vispiemērotākie 

konkrēto scenāriju simulēšanai lidostas transporta tīklā un simulācijas 

modeļu izmantošanai emulācijas režīmā kopā ar pārbaudītajām vadības 

programmām. 

Lai sasniegtu šos mērķus, ir jārisina šādi uzdevumi: 

1. Apskatīt modernās metodes un sistēmas, ko izmanto, lai kontrolētu gan 

transporta sistēmas lidostās kopumā, gan jo īpaši virszemes kustības 

procesus; 

2. Apsvērt jaunas tendences transporta procesu organizēšanā lidostās un 

mobilo objektu atrašanās vietas noteikšanas sistēmu precizitātes 

uzlabošanas perspektīvas; 

3. Izvērtēt dažādu programmatūras produktu klašu izmantošanas iespējas 

un praksi lidostu transporta procesu simulācijas modelēšanai; 

4. Izpētīt simulācijas modeļu izmantošanas praksi emulācijas režīmā un 

DT koncepcijas izmantošanas perspektīvas reāllaika procesu vadībai; 

5. Izstrādāt DT struktūru un tā lietojuma koncepciju lidlauka kustības 

vadības sistēmai lidostā; 

6. Pamatot simulācijas modelēšanas paradigmas izvēli, kas jāpiemēro, lai 

simulētu konkrētas situācijas lidostas transporta tīklā, un piemērot šo 

paradigmu, izstrādājot universālu datorprogrammu, kas paredzēta šādu 

situāciju simulēšanai; 

7. Veikt datoreksperimentus, lai simulētu procesu attīstības scenārijus 

lidostas transporta tīklā, kas izraisa centralizētās vadības sistēmas 

iejaukšanās nepieciešamību; 

8. Saglabāt pārbaudītos scenārijus, ierakstot kustīgu objektu atrašanās 

vietas un stāvokļa datu plūsmas DT formātā, ko var izmantot kā 

dinamisko datu avotu, apmācot un testējot centralizētas virszemes 

kustības vadības algoritmus lidostā. 

3. PĒTĪJUMA OBJEKTS UN PRIEKŠMETS 

Kā šī pētījuma objekts tiek postulēti procesi lidostas virszemes transporta 

tīklā, kurā notiek gaisa kuģu (AC) un virszemes transportlīdzekļu (GV) kustība. 

Savukārt pētījuma priekšmets ir datorsimulācijas metodes, kas izstrādātas, lai 

simulētu dotos scenārijus un saglabātu datu plūsmas par kustīgo objektu atrašanās 

vietu un stāvokli Digitālā dvīņa (DT) formā. 
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4. PROBLĒMAS IZPĒTES PAKĀPE 

Plašākā nozīmē pētījuma tēma ir saistīta ar lidostu automātiskās virszemes 

satiksmes vadības sistēmas izveides problēmu, kas dokumentā "Vision 2050" 

(IATA, 2011) ir definēta kā perspektīvs uzdevums, kura risināšanai nevar noteikt 

konkrētus termiņus. Uzlaboto virszemes kustības vadības un kontroles sistēmu 

(A-SMGCS = Advanced-Surface Movement Guidance and Control System), kas 

dažādos attīstības līmeņos tiek izmantota desmitiem lidostu visā pasaulē, var 

uzskatīt par sākumpunktu šīs problēmas risināšanā (EUROCONTROL, 2020). 

Tomēr cilvēka dispečera aizstāšana ar vadības programmām joprojām ir tikai 

teorētiska koncepcija (Augustyn un Znojek, 2015), kuras īstenošanai ir ierosināti 

pirmie konkrētie šajā darbā aprakstītie soļi. 

Šaurākā nozīmē pētījuma tēmu nosaka divi iepriekš formulētie mērķi, kas ir 

saistīti ar datorsimulācijas, emulācijas un DT jēdzieniem. Pašlaik nav darbu, kas 

būtu tieši veltīti šo tehnoloģiju izmantošanai, lai risinātu lidostu virszemes 

satiksmes vadības automatizācijas problēmu, tāpēc tēmas izpētes pakāpe tiek 

aplūkota, ņemot vērā šo tehnoloģiju pieejamību darbā izvirzīto uzdevumu 

risināšanai. 

Dinamisku procesu datorsimulācijas jomā svarīga ir paradigmas 

koncepcija, uz kuras pamata tiek būvēts gan pētāmā objekta konceptuālais modelis, 

gan izpildāmā datorprogramma. Darbā (Borshchev, 2013) ir definētas trīs 

paradigmas "continuous", "discrete event" un "agent based", kas mūsdienās tiek 

uzskatītas par klasiskām. Tomēr darbs parāda, ka neviena no šīm paradigmām 

nevar viennozīmīgi aprakstīt procesu modelēšanas principu lidostu transporta tīklā, 

un tiek dota paplašināta pielietotās paradigmas definīcija. No darbiem, kuros 

aplūkota lidostu simulācijas programmatūras izmantošana, jāatzīmē (Bertino et al., 

2011), (Kageyama un Nakamura, 2018) un (Sekine et al., 2021). Pārskats par 

satiksmes simulācijas programmatūras paketēm ir piedāvāts (Ejercito et al., 2017), 

un pieredze šo pakešu izmantošanā lidostu procesu modelēšanai ir aprakstīta 

(Zhang, 2020), (Bandaru, 2017), (Tonguz, 2018) un (Pashkevich et al., 2021). No 

šī darba viedokļa interesanti vispārējas nozīmes simulācijas programmatūras 

pakešu lietojuma piemēri ir aprakstīti darbos (Scala et al., 2015), (Lopez et al., 

2019) un (Tomasella et al., 2019). 

Emulācija kā simulācijas modeļu pielietošanas veids modelēšanas praksē ir 

salīdzinoši reti sastopama. Emulācijas būtība ir tāda, ka vadības objektu aizstāj ar 

simulācijas modeli, kas mijiedarbojas ar reālām vadības programmām. Darbā 

aprakstīti emulācijas pielietojuma piemēri, kas attiecas uz automatizēto vadāmo 

transportlīdzekļu (AGV = Automated Guided Vehicle) jomu. Šos piemērus var 

atrast (Helleboogh et al., 2006) un (Rintanen and Thomas, 2021). Cits emulācijas 

režīma pielietojuma piemērs ir peldošā automobiļa datu (FCD = Floating Car Data) 

koncepcija satiksmes vadībai (Astarita et al., 2020). 

Ir vispārpieņemts, ka Digitālā dvīņa (DT) jēdziens pirmo reizi tika 

formulēts (Grieves, 2005). DT būtībai vajadzētu būt reālas sistēmas vai procesa 

virtuālai kopijai, kas dzīvo sava veida "paralēlu dzīvi" attiecībā pret oriģinālu. 

NASA eksperti (Glaessgen and Stargel, 2012) uzskata, ka terminu DT var 
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izmantot, lai apzīmētu gandrīz jebkuru sarežģītu reāla objekta simulācijas modeli, 

kas kalpo tā dzīves cikla attēlošanai. Darbā (Madni et al., 2019) sniegta četru veidu 

modeļu definīcijas, kurus autori saista ar DT jēdzienu. Par reālu DT koncepcijas 

piemērošanas praksi aviācijā ir ziņots (Rolls-Royce_1 URL; Rolls-Royce_2 URL) 

un (TEST-FUCHS URL). 

5. PROBLĒMAS IZKLĀSTS 

Pamatojoties uz plašu literatūras apskatu un lidostu prakses izpēti, problēmu 

var formulēt šādi: virszemes satiksmes vadības automatizācijas problēmas 

risinājums lidostās vēl nav sasniedzis projekta stadiju, taču pastāv nepieciešamība 

un pietiekams skaits priekšnoteikumu, lai šajā jomā veiktu pētniecisko darbu, kura 

mērķis ir izstrādāt Digitālā dvīņa pielietojuma koncepciju dažādām veidojamās 

vadības sistēmas dzīves cikla fāzēm. 

6. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA UN METODES 

Šajā pētījumā kā galvenā tiek izmantota datorsimulācijas un dinamisko datu 

bāzu metodoloģija Digitālā dvīņa formā. Daudzas šajā darbā piedāvātās 

koncepcijas ir balstītas uz plašām inženierzinātnēm pozicionēšanas un navigācijas 

jomā, kā arī uz visu veidu transporta procesu vadības principiem lidostās. 

Datorsimulācijas jomā tiek izmantota īpaša paradigma, kas visvairāk līdzinās 

"continuous" paradigmai. Izmantojot VBA programmēšanas valodu, tika izveidots 

universālas programmas prototips lidostu transporta tīkla scenāriju simulēšanai, 

kas paredzēts lietošanai MS Excel vidē. Programmas pirmkods satur aptuveni 2300 

rindiņu. 

7. PĒTĪJUMĀ ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE 

Par pētījuma zinātnisko novitāti var uzskatīt šādus rezultātus: 

1. Izstrādāta metode transporta tīklā notiekošo procesu datorsimulācijai, 

kas īsteno divas funkcijas, kuru nav komerciālajās simulācijas paketēs: 

 katra kustīgā objekta uzvedību modelī var noteikt precīza scenārija 

veidā; 

 transporta tīkla 2D telpas attēlošanai izmanto duālu pieeju, kurā 

objektu atrašanās vietu vienlaicīgi nosaka gan ar nepārtrauktām 

koordinātēm (x, y), gan ar diskrētām koordinātēm režģveida telpas 

šūnās. 

2. Digitālā dvīņa struktūra tika izstrādāta un eksperimentāli pārbaudīta, 

pamatojoties uz divu veidu protokolu vienlaicīgu izmantošanu un 

savstarpēju konvertēšanu: Notikumu Protokols un Stāvokļa Protokols. 

3. Digitālā dvīņa izveides un izmantošanas metodoloģija ir izstrādāta 

sistēmai, kas nodrošina centralizētu objektu kustības vadību transporta 

tīklā, tās apmācības, testēšanas un ekspluatācijas posmos. 

Šajā darbā ierosinātās un izpētītās koncepcijas var izmantot, izstrādājot 

procesu vadības sistēmu ne tikai lidostu transporta tīklā, bet arī jebkurā citā 
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uzņēmuma iekšējā transporta tīklā, kur nepieciešamo veiktspēju un drošību 

nodrošina centralizētas vadības funkcijas. 

8. PĒTĪJUMĀ PRAKTISKĀ NOZĪME UN REALIZĀCIJA 

Pētījuma praktisko nozīmi izceļ šādi apgalvojumi: 

1. Autora izstrādātā GTSS programma ir universāla, jo to var izmantot, lai 

simulētu procesus jebkuras lidostas transporta tīklā. Darbā aprakstītais 

demo modelis tika izmantots, lai simulētu procesus konkrētā vidēja 

lieluma lidostā. 

2. GTSS programma ļauj aprakstīt un simulēt kritisko situāciju attīstības un 

novēršanas scenārijus lidostas transporta tīklā, iegūstot informāciju no 

eksperta dispečera ar praktisku pieredzi virszemes satiksmes vadībā 

lidostās. 

3. Scenāriji, kas īstenoti, izmantojot simulācijas modeli, un uzkrāti DT, var 

kalpot kā informācijas bāze apmācību procedūrās, kas tiks veiktas 

lidostas centralizētai virszemes satiksmes vadības sistēmai. 

4. Izstrādātajā DT uzkrāto datu formāti var precīzi atbilst formātiem, ko 

izmanto, apstrādājot datu plūsmas par mobilo objektu atrašanās vietām, 

kas nāk no fiziskām iekārtām, kuras atrodas gan uz objektiem, gan 

lidlauka aprīkojumā. 

9. PĒTĪJUMA APROBĀCIJA 

Pētījuma sākotnējie rezultāti, atziņas un secinājumi tika prezentēti 5 

zinātniski pētnieciskajās konferencēs Latvijā un Vācijā. Pētījuma ietvaros gūtās 

atziņas un secinājumi tika izmantoti Transporta un sakaru institūta pedagoģiskajā 

praksē kā studiju piemēri, kas iekļautas mācību priekšmetā "Sistēmu modelēšana". 

10. PROMOCIJAS DARBA STRUKTŪRA 

Darbs sastāv no 5 nodaļām, tostarp ievada un secinājumiem, kā arī 2 

pielikumiem. Tajā ir 135 lappuses, 52 attēli un 2 tabulas. Literatūras sarakstā ir 163 

nosaukumi. 

1. nodaļa sākas ar īsu problēmas aprakstu, kas tiek risināta šajā darbā, un 

iepazīstina potenciālo lasītāju ar pētījuma motivāciju. Turklāt tiek precizēta 

darbības joma un uzsvērta aktualitāte, kā arī novitāte. Tiek formulēti galvenie 

pētījuma jautājumi un uzdevumi. Nodaļas beigās ir sniegta pētījuma priekšmeta un 

objekta definīcija un formulētas tēzes, kas tiek iesniegtas aizstāvēšanai. 

2. nodaļā sniegts pārskats par pašreizējo stāvokli un perspektīvām 

transporta procesu vadības uzlabošanai lidostās. Nodaļa sākas ar īsu aprakstu par 

transporta procesu veidiem, kas ietver gaisa kuģu satiksmi, lidlauka satiksmi, 

pasažieru plūsmu un bagāžas apstrādi. Īpaša uzmanība ir pievērsta 

transportlīdzekļu un gaisa kuģu virszemes kustības procesiem, kas notiek lidlauka 

teritorijā. Lidostas kopīga lēmumu pieņemšanas sistēma (A-CDM = Airport 

Collaborative Decision Making) tiek uzskatīta par bieži izmantotu vadības sistēmu, 

kas ir sarežģīta daudzlīmeņu un daudzfunkcionāla sistēma, kura kontrolē visus 
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iepriekš minētos transporta procesus lidostā. Mākslīgā intelekta tehnoloģija, 

bezpilota transportlīdzekļi, kā arī attālinātā un virtuālā torņa izmantošana, tiek 

uzskatītas par modernām tendencēm transporta procesu organizēšanā. Tā kā pati 

pirmā satiksmes vadības automatizācijas problēma lidlauka zonā ir paaugstināt 

kustīgu objektu koordinātu noteikšanas precizitāti, daļa pārskata ir veltīta 

modernām metodēm šīs konkrētās problēmas risināšanai. Nodaļas nobeigumā 

aplūkoti uzlabotas virszemes kustības vadības un kontroles sistēmas (A-SMGCS) 

principi, ko var uzskatīt par sākumpunktu, lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar 

pilnīgu virszemes kustības vadības automatizāciju lidostās. 

3. nodaļā ir analizēta dažādu metožu un rīku pielietošanas prakse, lai 

simulācijas veidā modelētu transporta procesus lidostās. Šādas analīzes gala mērķis 

ir izvēlēties metodi un rīku, ar kuru palīdzību būtu iespējams racionālāk risināt 

lidostu transporta tīkla scenāriju modelēšanas problēmu. Īpaša uzmanība ir 

pievērsta samērā retajai praksei izmantot simulācijas modeļus emulācijas režīmā, 

bet tieši šo režīmu var izmantot, lai atkļūdotu satiksmes vadības programmas 

konkrētā lidostā. Nodaļā tiek piedāvāta kritiska DT jēdziena interpretācijas 

variantu analīze un aplūkota šī jēdziena saistība ar metodēm "real-time simulation" 

un "online simulation", kas pirmoreiz parādījās pirms vairāk nekā 20 gadiem. 

Analizējot objektu telpiskā izvietojuma modelēšanas problēmas, tiek pamatots 

lēmums par paradigmas un programmēšanas metodes izvēli lidostas transporta 

tīkla scenāriju modelēšanai. 

4. nodaļā aprakstīta pieredze, kas gūta, izstrādājot un izmantojot 

programmatūras rīku lidostas transporta tīkla scenāriju modelēšanai. Nodaļas 

pirmajā daļā ir aprakstīti konceptuālie risinājumi, uz kuru pamata tika izstrādāta 

universālā simulācijas programma GTSS. Koncepciju izklāsts sākas ar 

skaidrojumu par to, kā ar šo vai līdzīgu programmu izveidotos modeļus var 

izmantot dažādos automātiskās vadības sistēmas izstrādes posmos. Turpmāk ir 

aprakstīta DT izmantošanas vispārējā koncepcija gan lidostas transporta tīkla 

vadības sistēmas izstrādes posmā, gan normālas darbības laikā. Detalizēti 

aprakstītas diskrētā laika un diskrētās telpas risinājumu priekšrocības, kas tika 

īstenotas GTSS programmas izstrādes laikā. Izveidojot DT, kas saistīts ar GTSS 

programmu, tika īstenota divu veidu protokolu koncepcija – Notikumu Protokols 

un Stāvokļa Protokols, no kuriem pēdējais ir mērījumu informācijas nesējs par 

tādiem objektiem kā AC un GV, kas pārvietojās tīklā saskaņā ar noteiktiem 

scenārijiem. Nodaļas otrajā daļā aprakstīts konkrētas lidostas transporta tīkla 

demonstrācijas modeļa izstrādes un verifikācijas process. Nodaļas nobeigumā 

detalizēti aprakstīts simulācijas eksperiments, kurā parādīta kritiskas situācijas 

attīstība un tās korekcija lidostas transporta tīklā. 

Secinājumos ir uzskaitīti galvenie pētījuma rezultāti un izcelti svarīgākie 

secinājumi. Ir parādīts, ka aizstāvēšanai izvirzītās tēzes ir apstiprinātas. Noslēgumā 

ir sniegti ieteikumi turpmākai izpētei. 
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11. AIZSTĀVĒŠANAI IZVIRZĪTĀS TĒZES 

Aizstāvēšanai tiek izvirzīti šādi apgalvojumi: 

1. Izstrādātā Digitālā dvīņa (DT) pielietojuma koncepcija kopā ar 

simulācijas modeli attiecas uz visiem lidostas virszemes satiksmes 

vadības sistēmas dzīves cikla posmiem. Apmācības posmā vadības 

sistēma var izmantot datus par dispečera pieņemtajiem lēmumiem, kas 

uzkrāti DT. Testēšanas posmā DT var piedāvāt vadības sistēmai tipisku 

kritisku situāciju scenārijus, kurās ir jāpieņem vadības lēmumi. Vadības 

sistēmas normālas darbības laikā DT veic datu pārveidošanas un 

glabāšanas funkcijas par to objektu atrašanās vietām un statusu, kuri ir 

satiksmes dalībnieki lidostas transporta tīklā. 

2. Piemērojot DT koncepciju lidostas transporta sistēmas vadībā, jāsaglabā 

šī jēdziena sākotnējā nozīme kā dinamiska datu noliktava par lidostas 

transporta tīklā notiekošajiem procesiem. DT glabāto datu interpretācijas 

funkcijas būtu konceptuāli un programmatiski jānodala no paša DT, kas 

rada priekšnoteikumus neierobežota skaita lietojumprogrammu izstrādei, 

izmantojot šos datus gan procesu vadībai reālajā laikā, gan 

retrospektīvai analīzei vai to attīstības prognozēšanai tuvākajā nākotnē. 

12. PROMOCIJAS DARBA NODAĻU KOPSAVILKUMS 

12.1. Transporta procesi lidostās 

Pašreizējais stāvoklis un problēmas 

Galvenie transporta procesi lidostā, kurus var pētīt gan atsevišķi, gan 

savstarpējā mijiedarbībā, ir šādi: gaisa kuģu satiksme, lidlauka satiksme, pasažieru 

plūsma un bagāžas apstrāde. Gaisa kuģu satiksme ir gaisa kuģu kustība gan 

lidostas gaisa telpā, gan ārpus tās. Lidlaukā notiekošā satiksme ir visa virszemes 

satiksme lidlauka teritorijā, kas paredzēta gaisa kuģu (lidmašīnu, helikopteru un 

planieru) pacelšanās, nosēšanās, manevrēšanas, stāvēšanas un apkalpošanas 

vajadzībām. Pasažieru plūsma ir izlidojošo un ielidojošo pasažieru pārvietošanās 

un apkalpošana lidostas ēkās. Bagāžas apstrāde attiecas uz pasažieru bagāžas 

plūsmas apkalpošanu. 

Galvenā uzmanība šajā darbā ir pievērsta transporta procesiem, kas saistīti 

ar lidlauka satiksmi. Lai gan galvenie objekti lidlauka satiksmē ir AC, GV skaits 

lidlaukā vienlaikus ir daudzkārt lielāks par AC skaitu. GV veic AC apkalpošanu uz 

zemes, lidostas infrastruktūras un drošības pakalpojumus. Galvenie lidlauka 

satiksmes dalībnieki papildus AC ir to vilkšanas un stumšanas automašīnas, 

ēdināšanas servisa automašīnas, pret apledošanas, sniega tīrīšanas, slaucīšanas un 

pūšanas transportlīdzekļi, mobilās kāpnes, sekošanas jeb "Follow me" automašīnas, 

perona vai maršruta autobusi, iekraušanas lentas, konteineru iekrāvēji un 

pārvadātāji, ūdens servisa automašīnas, tualetes pakalpojumu transportlīdzekļi, 

degvielas uzpildes, virszemes elektroenerģijas vienības, gaisa palaišanas iekārtas, 

ugunsdzēsēju automašīnas u. c. 



 

13 
 

Lidlaukā pārvietošanos pa zemi veic divu veidu transportlīdzekļi: AC un 

GV. Galvenokārt pārvietošanās notiek manevrēšanas zonā pa ceļiem, kas ir 

atbilstoši apzīmēti uz zemes virsmas. Kopumā šie ceļi veido divus transporta tīklus 

ar krustpunktiem. Dažas AC un GV pārvietošanās relatīvi nelielos attālumos notiek 

brīvā telpā, kur nav speciāli marķētu ceļu. 

Mūsdienās transportlīdzekļu tiešo kontroli lidlaukā veic AC piloti un GV 

vadītāji. Vispārējo transporta procesa vadību veic arī gaisa satiksmes vadības 

dispečeri. Tas kopumā nozīmē, ka cilvēka faktoram ir liela ietekme uz lidostas 

transporta sistēmas procesiem. Rūpes par drošību gan gaisā, gan uz zemes ir viena 

no svarīgākajām problēmām aviācijas nozarē. Aviācijas negadījumu cēloņu analīze 

liecina, ka 5-15 % gadījumu tie nav konstatēti, 15-20 % gadījumu tie ir saistīti ar 

iekārtu atteici, tostarp ārējo faktoru rezultātā, un 70-75 % gadījumu - ar cilvēka 

faktoru. Cilvēka faktora ietekmes mazināšana uz procesiem lidostās ir daudzu 

starptautisko organizāciju, kas darbojas aviācijas jomā, programmu mērķis. 

A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) ir viena no IATA, ICAO 

un Eurocontrol pieņemtajām un īstenotajām lidostu optimizācijas programmām. 

A-CDM ir principiāli jauna pieeja dalībnieku mijiedarbībai lidojumu veikšanas 

procesā lidostā: lidostas operators, aviosabiedrības, ATC (Air Traffic Control) 

struktūrvienība, pakalpojumu uzņēmumi, gaisa telpas izmantošanas plānošanas un 

koordinācijas un gaisa satiksmes plūsmas vadības iestādes. A-CDM īstenošana ļauj 

katram partnerim optimizēt savus risinājumus sadarbībā ar citiem programmā 

iesaistītajiem partneriem, ņemot vērā viņu vēlmes un ierobežojumus, kā arī 

faktisko un prognozēto situāciju. 

Jāatzīmē, ka A-CDM ir informācijas sistēma, kas nerisina reāllaika AC vai 

GV satiksmes vadības uzdevumus. Lai gan 46 Eiropas valstīs ir 347 lidostas, kuras 

izmanto civilā aviācija, tikai 30 lidostās ir ieviesta A-CDM sistēma. 

Jaunas tendences transporta procesu organizēšanā lidostās 

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ir izstrādātas, lai radikāli mainītu pieeju 

transporta procesu organizēšanai lidostā kopumā. Piemēram, firmas Assaia 

produkts ApronAI, kas izmanto mākslīgo intelektu, ir jau ieviests 30 lidostās un 5 

aviokompānijās. Assaia ApronAI optimizē ikdienas darbību un palīdz 

darbiniekiem strādāt efektīvāk, sniedzot viņiem ļoti precīzus un atbilstošus datus. 

Assaia ApronAI sastāv no trim produktiem Turnaround Control, Safety Manager 

un Stand Manager, kas ģenerē un apkopo datus, ģenerē brīdinājumus, atvieglo 

lēmumu pieņemšanu un nodrošina procesu automatizāciju. 

Assaia ApronAI kā informācijas avotu izmanto videonovērošanas sistēmu, 

un pati sistēma ir veidota, pamatojoties uz vairākām labi zināmām tehnoloģijām, 

kas ir pielāgotas lietišķo problēmu risināšanai. Mašīnredzes sistēma spēj atpazīt 

notikumus, kas notiek uz perona, un mašīnmācīšanās palīdz atbildēt uz 

jautājumiem "ja - tad". Uzkrājot milzīgu informācijas masīvu par lidojumu 

apkalpošanas procesiem, sistēma spēs ticami prognozēt konkrētas operācijas 

pabeigšanas laiku, uzreiz izvērtējot lielu daudzumu ienākošo mainīgo datu. 
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Savukārt daudzdimensiju optimizācija ātrāk un efektīvāk nekā cilvēks tiek galā ar 

noteiktu problēmu risināšanu. 

Bezpilota transportlīdzekļu ieviešana ir saistīta ar pašreizējām un 

daudzsološām tendencēm transporta procesu attīstībā lidostā. Šādi transportlīdzekļi 

ir aprīkoti ar borta datoru, kurā ir vadības ietekmēšanas sistēma, kas izmanto 

dažādu sensoru datus. Attiecībā uz AC šādi sensori ir kursa (GPS), pagrieziena, 

slīpuma, augstuma, ātruma sensori, citas AC sistēmas un daudzi citi. 

Automobiļiem šādi sensori ir videokameras, LIDAR sensori, radari un GPS. 

Paredzēts, ka bezpilota transportlīdzekļus lidostā vispirms izmantos putnu 

atbaidīšanai vai kravu pārvadāšanai. Nākotnē tos varētu izmantot arī pasažieru 

pārvadāšanai lidostas virszemes teritorijā. 

Viena no lidostas modernizācijas jomām ir attālināto un virtuālo torņu 

(RVT = Remote and Virtual Tower) ieviešana. RVT ļauj īstenot drošu un rentablu 

gaisa satiksmes dienestu no attālinātas vietas viena vai vairāku lidlauku tuvumā 

lauku apvidos, kur specializētās vietējās sistēmas ir izsmeltas vai nav rentablas, bet 

kur aviācija sniedz vietējos ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Šīs funkcijas var 

izmantot arī, lai nodrošinātu ārkārtas pakalpojumus vidēji lielās un lielās lidostās. 

Tādējādi RVT tehnoloģija ir piemērojama lidlaukiem ar zemu lidojumu intensitāti 

vai kā ārkārtas kontroles sistēma ārkārtas situācijās (ugunsgrēks, vadības torņa 

iznīcināšana utt.). Lidostas kamera uzņem lidostas 360 grādu attēlu, kurā ir vairāk 

detaļu, nekā cilvēka acs spēj uztvert. Katra lidosta ir savienota ar attālināto torņa 

centru, izmantojot dublētus tīklus. Tie ir ātrgaitas tīkli, kuros izmanto gan optisko 

šķiedru kabeļus, gan radio līnijas. 

Objektu telpiskās atrašanās vietas noteikšana 

Pozicionēšana ir process, kurā nosaka konkrēta objekta atrašanās vietu 

attiecībā pret objektiem, kuru atrašanās vieta jau ir zināma. Gan globālās (GNSS), 

gan reģionālās (RNSS) pozicionēšanas sistēmas ir balstītas uz satelītu tehnoloģijas 

izmantošanu. Globālās pozicionēšanas sistēmās koordinātas, kustības virzienu un 

ātrumu nosaka, izmantojot GPS un GLONASS sistēmas vai citu navigācijas 

sistēmu (Galileo, BeiDou) satelītus. Objektu atrašanās vietas noteikšanas 

precizitāte ir no 2 līdz 6 metriem. Ja pozicionēšanas sistēma izmanto vairāku  

satelītu signālus, tad kļūda nepārsniedz 2-3 metrus. Nākotnē, attīstoties 

tehnoloģijām, precizitāti plānots palielināt līdz vairākiem desmitiem centimetru. 

Lai nodrošinātu augstu navigācijas precizitāti, ir nepieciešamas modernākas 

navigācijas sistēmas nekā GNSS. Piemēram, lai uzlabotu precizitāti un iespējas 

izmantot GNSS kā nosēšanās AC līdzekli, tiek izmantotas diferenciālās korekcijas 

sistēmas, kas pieder GNSS papildinājumu grupai. Šādas sistēmas pamatā ir ārējo 

un satelītu datu integrācija aprēķinu procesā. 

Lokālo pozicionēšanas sistēmu (LPS) galvenais mērķis ir ātri noteikt 

atrašanās vietu un uzraudzīt situācijas stingri noteiktās robežās. Neraugoties uz 

GNSS sistēmu plašo izplatību, lokālo pozicionēšanas sistēmu izmantošana lidostā 

var būt ieteicama vismaz divos gadījumos. Pirmkārt, tā ir no vietējām un citām 

sistēmām saņemto signālu segmentācija, kas ļauj efektīvāk kontrolēt notiekošos 
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procesus. Otrkārt, lokālo pozicionēšanu var organizēt vietās, kur cita veida 

pozicionēšana nav pieejama vairāku iemeslu dēļ (GNSS signālu nepieejamība, lieli 

traucējumi, liels objektu blīvums u. c.). Šāda veida pozicionēšanai izmantojamo 

tehnoloģiju klāsts ir diezgan plašs: tās var izmantot gan bezvadu un radiofrekvenču 

tehnoloģijas (Wi-Fi, Bluetooth, RFID, ZigBee, nanoLOC, UWB), gan 

infrasarkano, ultraskaņas, optiskās, inerciālās u. c. tehnoloģijas. 

Virszemes satiksmes kontrole, pamatojoties uz A-SMGCS 

ICAO un EUROCONTROL ir definējušas Uzlaboto virszemes kustības 

vadības un kontroles sistēmu (A-SMGCS = Advanced-Surface Movement 

Guidance and Control System), lai nodrošinātu virszemes kustības drošību un 

efektivitāti lidostu satiksmes zonās (skrejceļos, manevrēšanas ceļos un peronu 

zonās). ICAO pirmo A-SMGCS regulu publicēja 2004. gadā. A-SMGCS nodrošina 

novērošanu un brīdinājumu izdošanu par AC un GV kustību lidlauka teritorijā. 

A-SMGCS ir piemērojama jebkurai lidostai, visiem AC un GV tipiem, un tās 

īstenošana būtu jābalsta uz prasībām, kas izriet no ekspluatācijas vajadzību un 

izmaksu aplēsēm, kā arī no konkrētās lidostas individuālajām priekšrocībām. 

A-SMGCS ir sistēma, kas atbalsta lidlauka pārvietošanās uz zemes 

operācijas jebkuros laika apstākļos, pamatojoties uz noteiktām darbības 

procedūrām. Tā sastāv no uzraudzības servisa, kas nodrošina mobilo objektu 

atrašanās vietas noteikšanu, identifikāciju un izsekošanu, un var ietvert arī citu 

pakalpojumu kombināciju. A-SMGCS uzlabo piekļuvi tām GV un AC 

manevrēšanas zonas vietām, kas ir paslēptas no lidlauka vadības torņa redzesloka, 

radot vienādas iespējas pārvaldīt satiksmes objektus neatkarīgi no to atrašanās 

vietas lidlaukā. 

Uzraudzības Dienests ir galvenais un svarīgākais sistēmas elements, jo tas ir 

informācijas avots pārējām A-SMGCS sastāvdaļām un objektiem. Lidostas 

Drošības Atbalsta Dienests atvieglo kontrolētās zonas darbību, lai uzlabotu 

drošību, ļaujot dispečeriem novērst apdraudējumus vai incidentus, kas izriet no 

darbības kļūdām vai dispečera, apkalpes vai transportlīdzekļa vadītāja kļūdām. 

Maršrutu Noteikšanas Dienests ģenerē maršrutu katram objektam, pamatojoties uz 

zināmiem lidlauka parametriem un ierobežojumiem vai pēc mijiedarbības ar 

dispečeru, un ir norādījumu dienesta un dažu lidostas drošības atbalsta dienesta 

elementu aktivizētājs. Vadīšanas Dienests ir pakalpojums, kas uzlabo objektu 

pārvietošanos kustības zonā, izmantojot vizuālos palīglīdzekļus kopā ar Maršrutu 

Dienestu un Uzraudzības Dienestu, kā arī dispečera izsniegtās atļaujas. 

Lai gan A-SMGCS galvenā loma joprojām pieder dispečeram, šo sistēmu 

var uzskatīt par sākumpunktu ceļā uz pilnīgu lidlauka kustības vadības 

automatizācijas problēmas risināšanu lidostās. Šāda risinājuma būtība ir nodot 

visas A-SMGCS dispečera funkcijas attiecīgām datorprogrammām. 

12.2. Metodes un rīki transporta procesu modelēšanai un emulācijai lidostās 

Šī darba galvenais praktiskais mērķis ir izveidot simulācijas modeli, ko var 

izmantot kā apmācības un testēšanas rīku centralizēto virszemes kustības vadības 
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sistēmas programmatūrai lidostā. Šīs nodaļas rezultāts ir lēmums par to, kā šādu 

modeli izveidot, bet šis lēmums ir balstīts uz daudzu piemēru izpēti, izmantojot 

dažādas metodes un rīkus modeļu veidošanai, kuriem ir vismaz dažas kopīgas 

īpašības ar šajā darbā izstrādājamo modeli. 

Dažādu programmatūru klašu pielietojums transporta procesu simulācijai 

lidostās 

Lai pamatotu rīka izvēli lidostas transporta simulācijas problēmas 

risināšanai, darbā ņemta vērā modeļu veidošanas pieredze, izmantojot četru klašu 

programmatūras produktus: 

 Airport Simulation Software (piemēram, TAAM, SIMMOD, AirTOp un 

CAST); 

 Road Traffic Simulation Software (piemēram, VISSIM, SUMO un 

Aimsun); 

 General-Purpose Simulation Software (piemēram, AnyLogic un Simio); 

 General-Purpose Programming Languages (piemēram, C#, C++, Java, 

JavaScript, Python un Visual Basic). 

Pazīstamākie lidostas simulācijas programmatūras (Airport Simulation 

Software) grupas produkti ir TAAM, SIMMOD, AirTOp un CAST paketes. 

TAAM, SIMMOD un AirTOp paketes ir vērstas uz AC kustības procesiem, 

savukārt GV kustības procesi tiek modelēti gandrīz automātiski. Tikai CAST 

pakotnē ir īpašs Virszemes Apkalpošanas Transportlīdzekļu modulis, kas ļauj 

iestatīt GV kustības vadības stratēģijas. Konkrētas stratēģijas izvēlas, norādot 

īpašus modeļa ieejas parametrus. 

Jāatzīmē, ka visas šīs paketes ir dārgi komerciāli produkti, un tās salīdzinoši 

reti tiek izmantotas pētniecības problēmu risināšanai. Papildu grūtības pētniekiem 

rada tas, ka šādu pakešu pirmkods ir slēgts un nav iespējams elastīgi mainīt 

atsevišķu virszemes kustības dalībnieku uzvedības noteikumus. Visbiežāk šādas 

paketes tiek izmantotas lielos projektos, kas izstrādāti konkrētām lidostām. Iepriekš 

minēto faktoru dēļ publikācijas, kas saistītas ar lidostu simulācijas programmatūras 

izmantošanu, ir diezgan retas. 

Ceļu satiksmes simulācijas paketes (Road Traffic Simulation Software) 

nodrošina augstu piemērotības pakāpi satiksmes sistēmās notiekošo procesu 

simulēšanai. Ir vispārpieņemts, ka katru modeli var iedalīt mikro, mezo vai 

makromodeļu klasē. Šī darba kontekstā apskatīti tiek tikai mikromodeļi, kuros tiek 

attēlota katra atsevišķa transportlīdzekļa vai gājēja kustība. Ir daudz komerciālu 

pakotņu un publiski pieejamu programmu, kas pieder satiksmes simulācijas 

programmatūras grupai, bet vienā no jaunākajiem šīs grupas pārskatiem kā 

vismodernākās ir atzīmētas pakotnes Vissim, SUMO un Aimsun. 

Dažu publikāciju autori kritizē pakešu ražotājus no Satiksmes simulācijas 

grupas, ka tie koncentrējoties uz lidostām, ir radījuši atbalsta rīkus tikai pasažieru 

plūsmu simulēšanai termināļos. 

Transporta, ražošanas un loģistikas sistēmu modelēšanai visbiežāk tiek 

izmantotas šādas paketes no vispārējas nozīmes simulācijas programmatūras 
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grupas (General-Purpose Simulation Software): AnyLogic, Arena, AutoMod, 

Delmia Quest, Enterprise Dynamics, ExtendSim, Flexsim, GPSS, Plant Simulation, 

ProModel, Simio, Simul8 un Witness. Lielākā daļa no šīm paketēm atbalsta 

"discrete event" paradigmu, bet dažas no tām ļauj simulēt nepārtrauktus procesus, 

pamatojoties uz ∆t principu. 

Darbā aplūkotas 25 zinātniskās publikācijas, kurās šīs grupas paketes 

izmantotas, lai simulētu transporta procesus lidostās. Lielākā daļa modeļu ir 

vienkāršas rindas sistēmas, kas apstrādā pasažieru plūsmu termināļa ēkā vai 

pacelšanai gatavu AC plūsmu. Nav piemēru, kuros kustīgi objekti (pasažieri vai 

AC) darbojas, pamatojoties uz individuāliem scenārijiem. 

Vispārējas nozīmes programmēšanas valodas (General-Purpose 

Programming Languages) tiek izmantotas, lai izstrādātu lidostu procesu 

simulācijas modeļus, ja netiek izmantota neviena no iepriekš aprakstīto trīs grupu 

komerciālajām paketēm. Autori bieži vien nenorāda konkrēto izmantoto 

programmēšanas valodu, jo šis modeļa izstrādes procesa aspekts nepārprotami ir 

sekundārs. Svarīgs fakts ir tas, ka daudzu pētniecības problēmu risināšanai 

speciālisti izstrādā modeļus, pamatojoties uz savu programmas kodu. Šādu modeļu 

galvenā priekšrocība ir ierobežojumu neesamība gan attiecībā uz modelējamo 

procesu izstrādes loģiku, gan attiecībā uz modeļa ieejas un izejas datiem. 

Simulācijas modeļu izmantošana emulācijas režīmā vadības programmatūras 

testēšanai 

Emulācijas būtība ir tāda, ka vadības objektu aizstāj ar simulācijas modeli, 

kas mijiedarbojas ar reālām vadības programmām. Modelis ietver sensoru daļu, no 

kuras tiek nosūtīti signāli no dažādiem "sensoriem un skaitītājiem", kas atbilst 

reālās sistēmas ierīcēm. Vadības programmas apstrādā šos signālus un ģenerē 

vadības komandas, kuras uztver modeļa izpilddaļa. Modelis adekvāti reaģē uz 

vadības komandām, t. i., tajā notiek tādas pašas izmaiņas un notikumi, kādiem 

jānotiek reālajā sistēmā. 

1. attēlā ir parādīti divi emulācijas izmantošanas veidi: viens no tiem ir 

paredzēts programmu testēšanai programmējamā loģiskā kontrolierī (PLC), bet 

otrs – materiālu plūsmas kontrolierī (Materialfow Controller). Virtuālo konveijeru 

modulis ir simulācijas modelis, kas darbojas emulācijas režīmā. 

Visbiežāk simulācijas modelis tiek apstrādāts atsevišķā datorā, kas ir 

savienots ar datoru, kurā ir instalētas vadības programmas. Galvenais emulācijas 

izmantošanas efekts ir tas, ka ievērojami samazinās sarežģītu vadības programmu 

testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laiks. Liels ekonomiskais efekts tiek 

panākts, piemēram, emulācijas izmantošanas gadījumā, nododot ekspluatācijā 

vadības sistēmu lielai automatizētai noliktavai (1. attēls). 
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1. att. Dažādu emulācijas pieeju shēma (Spieckermann et al., 2012) 

Tā kā praktiski nav informācijas par šīs metodes pielietošanu aviācijas 

jomā, darbā aplūkoti centralizētas transporta procesu vadības programmu 

testēšanas piemēri jomās, kurās jau ir uzkrāta noderīga pieredze šādu problēmu 

risināšanā. Pirmā piemēru grupa attiecas uz automatizēto vadāmo transportlīdzekļu 

(AGV) jomu, bet otrā – uz peldošā automobiļa datu (FCD) koncepcijas 

izmantošanu ceļu satiksmes vadībā. 

Digitālais dvīnis kā Online Simulācijas koncepcijas attīstības rezultāts 

Pirmās DT ieviešanas idejas bija saistītas ar tīri tehnisku objektu virtuālu 

modelēšanu, piemēram, no viena kuģa dzinēja līdz visa kuģa tehniskā 

nodrošinājuma mērogam. DT galvenā iezīme bija tieša saikne ar fizisko sistēmu, 

kas tika īstenota, izmantojot vienvirziena datu pārraidi no daudzajiem sistēmā 

uzstādītajiem sensoriem. DT galvenā funkcija bija uzglabāt datus par sistēmas 

pašreizējo stāvokli, ko varēja izmantot, piemēram, lai prognozētu konkrētu 

sistēmas mezglu atteices. 

DT koncepcija sākas ar reāllaika datu iegūšanu no fiziska objekta. Jebkuri 

digitālie modeļi, kas nedarbojas šajā režīmā, nav saistīti ar DT, bet, ja tie ir saistīti 

ar objektu, tie kļūst par DT daļu. 

Tipiski DT lietojumi ir šādi (2.a attēls): 

 objekta ekspluatācija normālā darba režīmā; 

 objekta darbība testēšanas stendā. 

Terminu DT bieži vien nepareizi lieto šāda tipa modeļiem (2.b attēls): 

 tradicionālie matemātiskie modeļi un galīgo elementu metode (FEM); 
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 parastie diskrēto notikumu vai nepārtrauktie simulācijas modeļi; 

 CAD modeļi, tostarp dinamiskie 3D modeļi un modeļi virtuāliem 

testiem. 

 
2. att. Īsti un neīsti Digitālie dvīņi 

Rolls-Royce izstrādā lidmašīnu dzinēju virtuālas replikas, izmantojot 

koncepciju IntelligentEngine. Šī koncepcija paredz, ka dzinējs apkopo pilnīgu 

informāciju par savu stāvokli un tam ir nepārtraukti divvirzienu sakari ar servisa 

sistēmu. Rolls-Royce ir uzbūvējis Testbed 80, kurā ir samontēts pasaulē lielākais 

lidmašīnas dzinējs UltraFan. Katrai šā dzinēja ventilatora lāpstiņai ir savs DT, kas 

glabā datus par visiem veiktajiem testiem. Uzņēmums TEST-FUCHS ir izstrādājis 

plašu DT koncepcijas izmantošanas programmu visās gaisa kuģu projektēšanas, 

ražošanas, testēšanas un ekspluatācijas jomās. 

Sāk parādīties daudzi speciālistu paziņojumi par DT koncepcijas 

izmantošanas perspektīvām lidostu procesu uzraudzībai un kontrolei. Jāuzsver, ka 

šādi apgalvojumi attiecas tieši uz perspektīvām, jo gatavu visaptverošu risinājumu 

vēl nav. 

Jāatzīmē, ka ilgi pirms termina "Digitālais dvīnis" parādīšanās simulācijas 

modelēšanas jomā tika izmantotas "real-time simulation" un "online simulation" 

metodes, kurās simulācijas modelis apmainās ar datiem ar reālu fizisku objektu. 

Pilnībā izstrādātā ideja par online simulācijas izmantošanu, lai prognozētu 

un novērstu bīstamas situācijas, ir parādīta 3. attēlā. Termins "Cycle" attiecas uz 

soli ∆t, kas šajā sistēmā bija 5 minūtes. Šajā laikā informācija tiek atjaunināta 

3. attēlā parādītajos četros uzkrājējos. Šeit parādītā koncepcija radās, izstrādājot 

projektu, kura mērķis bija izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu pasažieru plūsmas 

kontrolei lielākajā lidostā Vācijā, tāpēc, lai atjauninātu informāciju uzkrājējos, tika 

izmantota komunikācija ar esošajām lidostas informācijas sistēmām. 

Iepriekš aplūkotajai uz online simulāciju balstītajai sistēmai jāpievērš īpaša 

uzmanība, jo faktiski tā ir piemērs DSS, kas ne tikai apkopo informāciju no reāla 

objekta, bet arī īsteno šīs informācijas izmantošanu, lai regulāri palaistu simulācijas 

modeli. Turklāt simulācijas rezultāti tiek izmantoti objekta vadībai, pielietojot 

DSS. Šis piemērs vēlreiz parāda, ka ir iespējams atdalīt "īstā" DT funkcijas no 

funkcijām, kas saistītas ar tā sniegto datu izmantošanu. Faktiski "īstais" DT 

aplūkojamajā sistēmā ir tas, kas parādīts 3. attēla augšējā daļā, t. i., bloks 

"Collection of Data" un četru veidu uzkrājēji, kas kopumā veido dinamisko datu 

bāzi. 

a) b)
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3. att. Uz online simulāciju balstīta lēmumu atbalsta sistēma (DSS) (Hanisch et al., 

2003) 

Prasību izvirzīšana lidostas transporta procesu modelim un modelēšanas 

metodes izvēle 

Uzdevums izvēlēties un pareizi apzīmēt modelēšanas paradigmu nebūt nav 

triviāls. Pēc G. V. F. Hēgeļa darba "Loģikas zinātne" (vācu: "Wissenschaft der 

Logik"), kas tika publicēts starp 1812. un 1816.gadu, gandrīz neviens nerakstīja 

nopietnus darbus par pašu jēdzienu "diskrēts lielums" vai par "diskrētā lieluma" un 

"nepārtrauktās vērtības" jēdzienu nesaraujamo saistību. Daudzi autori un praktiķi 

uzskata, ka "diskrēto notikumu" modelēšanai ir šāds nosaukums tāpēc, ka notikumi 

modelī notiek "diskrētos laika momentos". "Diskrēto notikumu" tipa modeļos 

notikumi visbiežāk var notikt jebkurā laika momentā, un tāpēc šāds laiks būtu 

saucams par nepārtrauktu, jo tam nav iepriekš noteiktas precīzi definētas vērtības. 

Protams, diskrēto notikumu modeļos var izmantot arī diskrēto laiku, ja tā vērtības 

aprēķina, izmantojot noteiktu soli "delta T". Šādā gadījumā būtu pareizi teikt, ka 

notikumi modelī notiek "diskrētā laika momentos". 

Katram modelim ir skaidri jādefinē mainīgo t (modeļa laiks) un S (stāvokļa 

mainīgais) uzvedība. Abi mainīgie var būt gan nepārtraukti, gan diskrēti. Rezultātā 

veidojas četras pamata kombinācijas (4. attēls). Ja laiks ir nepārtraukts, t ass rāda 

tikai gadījuma laikus t1, t2 u. c., kad modelī notiek notikumi. Diskrētā laika 

gadījumā visas laika vērtības tiek parādītas "delta T" soļos. Norāde, ka mainīgais S 
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ir diskrēts, ir marķējumi uz koordinātu ass S(t). Ja to nav, mainīgais S ir 

nepārtraukts, t. i., tas var iegūt neierobežotu vērtību skaitu. 

 

 
4. att. Četru veidu procesi, kuru pamatā ir "laiks/stāvoklis" pazīmju kombinācija 

Izveidotajā modelī būs nepieciešams bieži atkārtot kustīgu objektu 

momentānā ātruma un koordinātu (x, y) aprēķinus, lai 2D animācijas veidā 

demonstrētu to nepārtrauktu kustību, tas ir, izmantot diskrēto laiku ar nelielu "delta 

T" vērtību. Šāda lēmuma nepieciešamība ir saistīta arī ar to, ka nākotnē reālam 

automātiskajam kontrolierim būs jāsaņem informācija par visu satiksmes 

dalībnieku pašreizējo stāvokli arī vairākas reizes sekundē. Tādējādi attiecībā uz 

modeļa laiku ir pieņemts lēmums: t ir diskrēts. Tā kā kustīgo objektu koordinātas 

(x, y) visbiežāk tiks attēlotas kā stāvokļa mainīgie, lēmumu pieņem attiecībā uz 

stāvokļa mainīgo S: S ir nepārtraukts. 

Telpu ar nepārtrauktām koordinātēm (x, y) var papildus sadalīt šūnās ar 

koordinātēm [i, j], kur i un j ir attiecīgi rindas un kolonnas numuri. Piemēram, MS 

Excel darblapās x virziens vienlaicīgi ir j virziens, bet y virziens vienlaicīgi ir i 

virziens. Ja šūnai ir piešķirti izmēri, piemēram, 2x2 metri, tad šāda koordinātu 

transformācija ir triviāla: (10,7; 15,3)  [8; 6]. Tā kā katram punktam ar 

koordinātēm (x, y) ir zināmas tās šūnas [i, j] koordinātas, kurā tas atrodas, daudzus 

objektu kustības vadības uzdevumus var reducēt uz objekta punktu piederības 

attiecīgajām šūnām pārbaudi. Piemēram, divi daudzstūri neatrodas krustošanās 

stāvoklī, ja tiem nav kopīgas šūnas. 

Aplūkotie modelēšanas piemēri, kuriem ir vismaz dažas īpašības, kas ir 

līdzīgas formulētajai problēmai par transporta procesu modelēšanu lidlaukā, 

norāda, ka šādas problēmas var atrisināt tikai ar vispārējas nozīmes 

programmēšanas valodu palīdzību. Visi šajā nodaļā aplūkotie komerciālās 

simulācijas programmatūras veidi dažādu iemeslu dēļ nenodrošina apstākļus visu 

formulēto modelim izvirzīto prasību īstenošanai. Turpmāk aprakstīti objektu 

kustības modelēšanas pamatlēmumi, galveno uzmanību pievēršot vispārējas 

nozīmes programmēšanas valodu izmantošanai. 

t

S(t) c) t=discr/S=discr

S1
S2

S3

S4

t1 t
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t2 t3 t4
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1. Kustīgie objekti un šķēršļi atrodas 2D telpā, kurā tiek izmantotas gan 

nepārtrauktas koordinātas (x, y), gan šūnu koordinātas [i, j]. 

2. Katrs kustīgs vai nekustīgs objekts tiek aprakstīts, izmantojot izliektu 

daudzstūri, kura punkti var atrasties vairākās diskrētās telpas šūnās. 

3. Viens no kustīgā objekta punktiem tiek deklarēts kā references punkts. 

Objekta pašreizējo atrašanās vietu nosaka pēc references punkta koordinātēm 

(xref, yref) un pagrieziena leņķa α attiecībā pret ziemeļu virzienu. 

4. Ir pieņemts, ka pastāv astoņi diskrēti kustīgu objektu orientācijas 

virzieni, t. i. α∈{N,NE,E,SE,S,SW,W,NW}. 

5. Katrai kustīgo objektu klasei tiek izveidoti astoņi grafiskie modeļi, kas 

parāda aizņemto šūnu atrašanās vietu, ja dotas koordinātas (xref, yref) un pagrieziena 

leņķis α (5. attēls). 

 
5. att. Astoņi kustīga objekta grafiskie modeļi 

6. Objekta reālā trajektorija Rreal tiek aizstāta ar šūnu secību saskaņā ar 

Bresenhema līnijas algoritmu (Bresenham's line algorithm). Simulētā trajektorija 

Rsim šķērso to šūnu centra punktus, no kurām sastāv šī trajektorija (6. attēls). 

Jebkurā brīdī references punkts pref var atrasties jebkurā Rsim ceļa punktā atkarībā 

no nobrauktā attāluma, un tā atrašanās vietu nosaka ar nepārtrauktām koordinātēm 

(x, y). 

 

 
6. att. Reālas trajektorijas aizstāšana ar šūnu secību 

Visas iepriekš aprakstītās lidostas transporta tīkla procesu simulācijas 

modeļa īpašības var īstenot, izmantojot VBA programmēšanas valodu MS Excel 

vidē. 
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12.3. Digitālā dvīņa pielietojuma koncepcijas izstrāde un scenāriju 

simulācija lidostas transporta tīklā 

Simulācijas modeļa un digitālā dvīņa kopīgas izmantošanas veidi 

7. attēlā ir parādīti četri posmi, kas saistīti ar lidostas centralizētās virszemes 

satiksmes vadības sistēmas programmatūras izstrādi. 

Datu vākšanas posmā lietotājs izveido tipiskus kritisko situāciju iestāšanās 

scenārijus lidostas transporta tīklā, ievada scenāriju aprakstus modelī un, 

izmantojot animāciju, novēro to īstenošanu. Atrisinātie scenāriji tiek ierakstīti DT 

satiksmes dalībnieku Stāvokļu Protokolu veidā. Datu validācijas posmā modeļa 

spēju attēlot konkrēto procesu lidostas transporta tīklā izmanto, pamatojoties ne 

tikai uz scenāriju, bet arī uz satiksmes dalībnieku Stāvokļu Protokolu. Katru 

protokolu apstrādā modelis, un lietotājam ir iespēja pārbaudīt reproducētā procesa 

pareizību, izmantojot animāciju. Sistēmas apmācības posmā lietotājs darbojas kā 

skolotājs un mijiedarbojas ar vadības programmu, nododot tai ekspertu 

informāciju. Ja CSSMDTCS sistēma kļūst slēgta, tad modelis un vadības 

sistēma mijiedarbojas emulācijas režīmā. Sistēmas darbības posmā vadības 

programma tiek savienota ar reālo lidostas transporta tīklu. Dati nāk no mērīšanas 

iekārtām nesinhronizēta Notikumu Protokola veidā, ko 7.d attēlā sauc par 

mērījumu datiem. Šo Notikumu Protokolu ar DT palīdzību pārveido par Stāvokļa 

Protokolu un ievada vadības sistēmā. 

 

 
7. app. Simulācijas modeļa un digitālā dvīņa pielietošana dažādos automātiskās 

vadības sistēmas izstrādes posmos 
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Digitālā dvīņa izmantošanas koncepcija lidostas transporta sistēmas vadībā 

8. attēlā ir izskaidrota DT izmantošanas pamatkoncepcija centralizētajā 

lidostas virszemes satiksmes vadības sistēmā. DT galvenā funkcija ir vākt un 

uzkrāt datus par mobilo objektu (GV un AC) atrašanās vietu un stāvokli, kā arī 

sniegt šos datus operatoriem vai lietojumprogrammām formā, kas ļauj risināt 

lidostas transporta sistēmas procesu uzraudzības un analīzes problēmas. Katru no 

objekta saņemto ziņojumu reģistrē DT kā datu ierakstu. Šāda ziņojuma sākumā ir 

laika zīmogs, kam seko dati par objekta atrašanās vietu un statusu. Lai gan 

ziņojumus no objektiem var pienākt jebkurā laikā, DT ģenerē datus, kas saistīti ar 

diskrēto laiku ar noteiktu Δt soli. Minimālo soļa lielumu Δt nosaka datu vākšanas 

un apstrādes sistēmas ātrums. 

 

 

8. att. DT izmantošanas koncepcija objektu vadībai transporta tīklā 

8. attēlā DT ir parādīts kā dinamiska datubāze, kurā tiek glabāti dati, kas 

attiecas uz trim laika periodiem: pagātni, pašreizējo laiku un nākotni. Datu ieraksti 

nākotnes apgabalā var parādīties gadījumos, kad reālā laika lietojumprogrammās ir 

iekļauti līdzekļi atsevišķu objektu uzvedības īstermiņa prognozēšanai. 8. attēlā 

parādīts piemērs, kurā ziņojumi tiek saņemti no viena AC tipa objekta un diviem 

GV tipa objektiem. Katram objektam ir savs datu ierakstu "celiņš". Pašreizējam 

solim Δt ir parādīts, kā ziņojumi pienāk asinhronā režīmā, bet pēc tam ar DT 

palīdzību tie tiek novadīti uz laiku t. 

GTSS programmas uzbūves koncepcija un īpašības 

GTSS (Ground Traffic Scenario Simulation) programma tika izveidota kā 

īpaša laboratorija, kurā pētnieks var maksimāli brīvi eksperimentēt ar savu 

izveidoto konkrētas lidostas transporta tīkla modeli. GTSS programma ir rakstīta 

VBA programmēšanas valodā un paredzēta lietošanai MS Excel vidē. Šī 

risinājuma galvenā priekšrocība ir ideāla visu veidu datu pieejamība: modeļa 

ievades dati, visu modeļa elementu pašreizējā stāvokļa parametri un simulācijas 
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rezultāti. GTSS īsteno nepārtrauktu objektu kustības procesu animāciju 2D telpā. 

9. attēla kreisajā daļā ir redzams ar GTSS programmas palīdzību izveidotā modeļa 

fragments, bet labajā daļā ir izskaidroti iespējamie informācijas apmaiņas veidi 

starp modeli un tā ārējo vidi. 

 

 

9. att. Modeļa, kas izveidots ar GTSS programmu, pielietošanas veidi 

9. attēlā ir parādīti divi galvenie simulācijas modeļa izmantošanas režīmi. 

"Hand control" režīmā modeļa lietotājs manuāli apraksta konkrēta AC vai GV 

kustības scenāriju. Šī scenārija īstenošanas rezultātā modelī rodas plānota kritiska 

situācija, kurai nepieciešama centralizētas vadības iejaukšanās. Ja blokā 

"Applications" nav pārbaudītas automātiskās kustības vadības programmas, 

modeļa lietotājs uzņemas virszemes kustības dispečera lomu. Viņš izstrādā un 

ievieš modelī jaunu scenāriju, kas apraksta satiksmes dalībnieku uzvedību pēc 

vadības lēmumu pieņemšanas brīža. "Automatic control" režīmā vajadzīgo primāro 

scenāriju arī nosaka modeļa lietotājs, bet satiksmes dalībnieku uzvedības scenāriju 

pēc kritiskās situācijas iestāšanās nosaka testētā vadības programma. Tieši šis 

simulācijas modeļa izmantošanas režīms ir emulācija. 

Primārie dati, kas iegūti no objektu atrašanās vietas mērīšanas līdzekļiem, šī 

pētījuma ietvaros tiek saukti par Notikumu Protokolu, bet dati, kas saistīti ar 

diskrēto laiku, tiek saukti par Stāvokļa Protokolu. Objektu atrašanas relatīvo 

pozīciju analīzi var veikt tikai noteiktos laika momentos. Tas nozīmē, ka katra 

objekta koordinātēm (x, y) jāatbilst laika momentam t, kuram tiek veikti attiecīgie 

aprēķini. Tādējādi Stāvokļa Protokols ir galvenā DT sastāvdaļa, ko izmanto reālajā 

vadības sistēmā. Tā paša iemesla dēļ Stāvokļa Protokols ir galvenā ar GTSS 

programmu izveidotā modeļa izvade. 10. attēlā ir parādīts Stāvokļa Protokola 

piemērs, ko GTSS programma saglabā kā teksta failu. 
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10. att. Reālā Stāvokļa Protokola fragments 

Kritisko situāciju modelēšana 

GTSS programmā ir rīki, kas ļauj lietotājam detalizēti aprakstīt katra 

transportlīdzekļa uzvedību gan pirms kritiskās situācijas iestāšanās (primārais 

process), gan no dispečera saņemto komandu izpildes laikā (sekundārais process). 

11.a attēls ilustrē vienkāršu lēmumu pieņemšanas situācijas piemēru, kad 

objekts GV2_2 pārvietojas ar ļoti mazu ātrumu dzinēja atteices dēļ. Tā rezultātā 

izveidojās GV rinda, kas tam seko. Objekti GV2_1, GV2_4, GV1_3 un GV3_2 

nevar apdzīt objektu GV2_2, jo braukt pa pretimbraucošo joslu ir aizliegts. 

Dispečers aizliedz iebraukt tīkla posmā starp krustojumiem a un c no 

austrumu virziena (skat. sarkano līniju "stop" 11.b attēlā). Objektiem GV2_1, 

GV2_4, GV1_3 un GV3_2 ir atļauts iebraukt pretimbraucošajā joslā, apdzīt 

objektu GV2_2 un atgriezties labajā joslā pirms krustojuma a. 

 

 

11. att. Lēmumu pieņemšana par objektu maršrutu maiņu kritiskas situācijas 

gadījumā 
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Procedūra GTSS programmas izmantošanai konkrētas lēmumu pieņemšanas 

situācijas modelēšanai un analīzei, kā arī tālākai apstrādei, lai apmācītu vadības 

sistēmu, ietver šādus punktus: 

1. Izvēlētās lēmuma pieņemšanas situācijas verbāla apraksta sastādīšana. 

2. Animācijas attēla iegūšana par primāro vajadzīgās situācijas veidošanas 

procesu. 

3. Vadības komandu izstrāde un sekundārā procesa animācijas attēla 

novērošana. 

4. Sekundārā procesa īpašību analīze. Sekundārā procesa negatīvas vai 

nepietiekami pozitīvas attīstības gadījumā tajā tiek veiktas izmaiņas, 

atkārtojot 3.punktu. 

5. Gatavā scenārija fiksēšana (ierakstīšana) DT Stāvokļa Protokola veidā. 

 

Modeļa lietotājs novēro procesu transporta tīklā, izmantojot datoranimāciju, 

un aptur modeli brīdī, kad nepieciešams pieņemt lēmumus un nosūtīt komandas 

satiksmes dalībniekiem. Viss simulētais kritiskās situācijas iestāšanās un 

novēršanas process tiek ierakstīts ārējā faila veidā, kas ir DT sastāvdaļa. 

13. NOBEIGUMS 

Apkopojot nozīmīgākos pētījumu rezultātus, var izdarīt šādus secinājumus: 

1. Priekšnosacījumi, lai atrisinātu virszemes satiksmes automātiskās 

vadības problēmu, ir progress mākslīgā intelekta un bezpilota 

transportlīdzekļu jomā. Priekšnoteikums šādu tehnoloģiju izmantošanai 

ir uzlabot kustīgu objektu koordinātu noteikšanas precizitāti 

pozicionēšanas un navigācijas sistēmās. Darbā sniegti tādu ideju un 

izstrādņu piemēri, kurām tuvākajā nākotnē būtu jānodrošina šīs 

problēmas risinājums. 

2. Pašlaik visattīstītākās automatizētās virszemes satiksmes vadības 

funkcijas ir daļa no Uzlabotās virszemes kustības vadības un kontroles 

sistēmas (A-SMGCS), taču dispečera loma šādā sistēmā joprojām ir 

vadošā. A-SMGCS var uzskatīt par sākumpunktu, lai atrisinātu pilnībā 

automatizētas virszemes satiksmes vadības lidostās problēmu. 

3. Apskatot aptuveni 60 transporta procesu simulācijas modeļu izstrādes 

piemērus lidostās, secināms, ka visefektīvākie rīki šādu procesu vadības 

algoritmu izpētei tiek radīti, izmantojot vispārējas nozīmes 

programmēšanas valodas. Tieši šie rīki nodrošina modelētājam 

pietiekami daudz brīvības pakāpju un ļauj plānot un veikt jebkādus 

eksperimentus, kuru mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt virszemes 

satiksmes vadības algoritmus lidostās. 

4. Digitālā dvīņa galvenajai funkcijai lidostas transporta sistēmas vadībā 

vajadzētu būt datu vākšanai un glabāšanai par satiksmes dalībnieku 

atrašanās vietu un stāvokli. DT jāveic asinhronā režīmā ienākošo datu 

sākotnējā apstrāde un sinhronizēta protokola veidā jāsniedz šie dati 

automātiskās vadības sistēmai. Datu sniegšana Stāvokļa Protokola veidā 
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rada priekšnoteikumus daudzu lietojumprogrammu izstrādei, kas šos 

datus var izmantot gan procesu vadībai reālajā laikā, gan retrospektīvai 

analīzei vai to attīstības prognozēšanai tuvākajā nākotnē. 

5. Izstrādātā lidostu transporta tīklā notiekošo procesu simulācijas 

modelēšanas metodoloģija, kas balstīta uz diskrētu laika un telpas 

attēlojumu, tika eksperimentāli pārbaudīta GTSS programmas izstrādes 

un piemērošanas laikā. Metodoloģija ir efektīva, jo ļauj vienkāršot 

kustīgu objektu relatīvā izvietojuma analīzes problēmu risināšanu, 

vienlaikus saglabājot pietiekamu precizitāti to atrašanās vietas 

attēlojumā lidlauka teritorijā. 

6. Izstrādātās metodes kritisko situāciju iestāšanās un novēršanas scenāriju 

aprakstīšanai un modelēšanai lidostu transporta tīklā ļauj pilnībā ņemt 

vērā ekspertu dispečeru pieredzi un saglabāt scenāriju modelēšanas 

protokolus tādā formā, kas vērsta uz to izmantošanu automātiskās 

vadības sistēmas apmācības posmos. 

 

Kā labākais variants šī pētījuma rezultātu pielietošanai un attīstīšanai tiek 

uzskatīta projekta rašanās, kura ietvaros ideja par virszemes kustības vadības 

sistēmas apmācību un testēšanu konkrētā lidostā tiktu novesta līdz praktiskai 

īstenošanai. Šāda projekta pirmajam posmam vajadzētu būt dažādu veidu kritisko 

situāciju iestāšanās priekšnoteikumu jeb gatavu faktu automātiskas identificēšanas 

problēmas risinājumam. Otrajā posmā jāpanāk, lai vadības sistēma noteiktu 

satiksmes kustības dalībniekus, kurus var ietekmēt kritiskā situācija un kuriem 

jānosūta personīgās vadības komandas. Visbeidzot, trešajā posmā vadības sistēmai 

ir jāiemācās automātiski ģenerēt šādas vadības komandas. Ir pilnīgi skaidrs, ka šo 

problēmu risināšanā galvenā loma būs mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās 

metodēm. 

Lai gan GTSS programma demonstrē, kā risināt daudzas fundamentālas 

datu ģenerēšanas problēmas, kas paredzētas vadības sistēmas apmācībai, tā ir tikai 

laboratorijas prototips, jo darbojas MS Excel vidē. Programmas galvenā vājā vieta 

ir tās apstrādes ātrums datorā, kas var izrādīties nepietiekams, ja tiek simulēts liels 

skaits kritisko scenāriju, kas raksturīgi konkrētai lidostai. Ieteicams izveidot jaunu 

GTSS programmas versiju, izmantojot "ātrāko" programmēšanas valodu – C++. 

Tajā pašā laikā, protams, saglabāsies pirmajā programmas versijā ieviestā 

transporta tīkla procesu modelēšanas metodoloģija un tabulārā metode, ar kuru 

ievadīts liels datu apjoms, kas nepieciešams lietotāja definēto scenāriju 

aprakstīšanai. 
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