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ANOTĀCIJA 

Šajā izklāstā ir piedāvāts Andreja Solomenikova promocijas darba „JŪRAS 
KONTEINERU TERMINĀLU LOĢISTIKAS ĶĒŽU IMITĀCIJAS MODEĻU IZPĒTE UN 
IZSTRĀDE. BALTIJAS KONTEINERU TERMINĀLA GADĪJUMA IZPĒTE” kopsavilkums 
loģistikas un telemātikas jomā. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir RTU 
profesors, Dr. habil. sc. ing., Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis 
Jurijs Merkurjevs, zinātniskais konsultants - TSI profesors, Dr. habil. sc. ing., 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Igors Kabaškins.  

Promocijas darba nozīmīgākie rezultāti tika sasniegti laika periodā no 2002.g. līdz 
2003.g. Baltports-IT IST-2001-33030 Simulation and IT Solutions: Applications 
in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States projekta ietvaros. Darba 
sasniegumi ir prezentēti septiņās starptautiskās konferencēs un ir aprakstīti desmit 
publikācijās.   

Promocijas darbā ir piedāvāta metodoloģija un analīze, kas apraksta jūras 
konteineru terminālu imitācijas modeļu izstrādi un praktisku pielietošanu. 
Izskatītajā terminālā ir izmantojama horizontālā konteineru transportēšana ar 
vilсējiem.  

Promocijas darbā ir izklāstīta jauna metodoloģija, kas pamatojas uz matemātiskās 
statistikas parametriskām un neparametriskām metodēm, tā apraksta jūras 
konteineru terminālu imitācijas modeļa izstrādi, verifikāciju, validāciju un modeļa 
turpmākās pielietošanas iespējas. Imitācijas modeļa parametru pielāgošana ir 
aprakstīts kā Neldera un Mida tiešās optimizācijas metodes uzdevums ar 
stohastisko mērķa funkciju pie stohastiskas argumentu kopas. Mērķa funkcija ir 
definēta kā empīrisko sadalījumu NP funkciju statistiskā starpība un to pārbaudei 
uz viendabību tika izmantots Kolmogorova-Smirnova tests.  

Izstrādātā modeļa svarīgs aspekts ir tā praktiskais nozīmīgums, kas ir pierādīts, 
risinot virkni lietišķu uzdevumu, tādu kā vilcēju optimālā skaita noteikšana, 
resursu darba cikla laika noteikšana, pamatojoties uz BKT darbības 
vēsturiskajiem datiem un ekonomisko analīzi, un resursu optimālā izvēle izmaksu 
lietderības ziņā.       

Promocijas darbā piedāvātā metodoloģija ļauj izstrādāt elastīgu imitācijas 
modeli, kuru var viegli pielāgot arī citām loģistikas sistēmām, tādām kā lidostas, 
kravas vilcienu centrālie termināli, dabas bagātību ieguves resursi utt. 
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1. PĒTĪJUMA NOZĪMĪGUMS  
 
1.1. GLOBĀLĀS TENDENCES  

Šodien pasaules dziļūdens kravu transportēšana ar konteineriem aizņem vairāk 
par 60%, bet dažos maršrutos starp ekonomiski attīstītām valstīm konteineru 
izmantošana sasniedz līdz pat 100% .  

1. attēls ilustrē konteinerizācijas līmeņa būtisku pieaugumu, salīdzinot ar 
starptautiskās tirdzniecības, jūras tirdzniecības un iekšzemes kopprodukta (IKP) 
līmeņiem.  

Pieaugošais konteineru pārvadājumu skaits rada lielu pieprasījumu pēc jūras 
ostas konteineru termināliem, konteineru loģistikas un vadības, kā arī pēc 
tehniskā aprīkojuma. Kā rezultātā pieaug sīva konkurence starp jūras ostām, 
īpaši tām, kas atrodas ģeogrāfiski tuvu viena no otrai.  
 

 
Ar jūras ostu darījumu un kravu plūsmas palielināšanos jūras terminālu 
caurlaidspējai ir būtiska nozīme. Šī darba rezultāts sekmēs aktuālo problēmu, kas 
saistītas ar jūras konteineru terminālu efektīvāku izmantošanu, risināšanu, 
piedāvājot vispārēju imitācijas modelēšanas metodoloģiju un to praktisku 
pielietošanu.  
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Straujš konteinerizācijas līmeņa pieaugums 
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1.2. IMITĀCIJAS MODELĒŠANAS KĀ ANALĪZES RĪKA NOZĪMĪGUMS  
 
Imitācijas modelēšanai ir būtiska loma vadības politikas alternatīvu novērtēšanai, 
īpaši gadījumos, kad tās ir datorprogrammu rezultāts, kuru detaļas nav pilnīgi 
skaidras cilvēkam, kurš pieņem lēmumu. Turklāt ar datorprogrammu radītas 
alternatīvas ir iegūtas, izmantojot modelēšanas pieņēmumus, kas bieži ir pārāk 
ierobežojoši, salīdzinot ar reālās pasaules operāciju sarežģītību un stohastiskumu. 
Kvalitatīvi izstrādātie imitācijas modelēšanas rīki var kalpot par īpašu platformu 
lēmumu pieņemšanai, ar kuras palīdzību speciālisti var salīdzināt savu pieredzi ar 
lēmumu atbalsta datorsistēmas iegūtām vadības politikām un tās pārbaudīt.  
 
Jūras konteineru terminālu imitācijas modelēšanas nozare vēl nav pietiekoši 
izpētīta tās sarežģītības, laikietilpīguma un augsti apmaksātā darba dēļ. Problēmas 
svarīgums un aktualitāte, tāpat kā pētījumu nepietiekamība jūras konteineru 
terminālu imitācijas modelēšanas jomā, ierosināja Eiropas Komisiju 2001. gadā 
uzsākt starptautisku projektu veltītu specifiskam pētījumam lietišķās 
modelēšanas sfērā Baltports-IT IST-2001-33030 Simulation and IT Solutions: 
Applications in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States.  
 
Šis darbs aptver mūsdienu problēmu par imitācijas modelēšanas praktisko 
pielietošanu tādos uzdevumos kā jūras konteineru terminālu optimizācija un 
konteineru termināla produktivitātes paaugstināšana.  
 
1.3. IEPRIEKŠĒJIE PĒTĪJUMI 
 
Jūras konteineru termināla modelēšana un optimizācija ir plašs zinātnes lauks, 
kas atspoguļo sarežģītu modelēšanas problēmu ar augstu specifikas pakāpi jūras 
konteineru terminālu tehnoloģisku atšķirību dēļ. Tāpēc ir veikts literatūras 
pētījums, apkopojot dažādus konteineru termināla modelēšanas aspektus šajā un 
arī citās attiecīgajās nozarēs. 
 
Pirmie BKT modelēšānu veica J. Tolujevs, L. Novickis, J. Merkurjevs, un E. 
Blumels.  
 
Sevišķi, uzmanība ir pievērsta sekojošiem konteineru terminālu modelēšanas 
problēmas apakš uzdevumiem:  

− piestātnes izvietošana; 
− kuģu iekraušana un izkraušana; 
− konteineru iekšējā transportēšana terminālā; 
− konteineru nokraušanas optimizācija; 
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− terminālu iekšējais transports un citi pārvadāšanas veidi; 
− vesela konteineru termināla modelēšana 

 
Tālāk ir piedāvāts pētījumu saraksts, kas attiecas uz katru no minētajiem 
uzdevumiem. 

1.3.1. Piestātnes izvietošana  

Kuģu ierašanās un piestātņu izvietošanas kuģu iebraukšanai konteineru terminālā 
modelēšanas aspekti pamatīgi ir izpētīti sekojošu autoru darbos: Guan, Y., 
Cheung, R.K., Imai, A., Nagaiwa, K., Tat, C.W., Nishimura, E., Papadimitriou, 
S., Kim, K.H., Moon, K.C., Legato, P., un Mazza, R.M.  
 

1.3.2. Kuģu iekraušana un izkraušana  

Ar kuģu iekraušanu un izkraušanu, kā arī nokraušanas plānošanas pētījumiem 
nodarbojas Avriel, M., Penn, M., Shpirer, N., Witteboon, S., Daganzo, C.F., 
Kim, K.H., Park. Y.M., Peterkofsky, Wilson, I.D., and Roach, P.A. Most of the 
works deal with quay crane scheduling methods and stowage optimization 
problem.  
 

1.3.3. Termināla iekšējā kravu transportēšana    

Konteineru pārvadāšanas no portālceltņiem līdz to glabāšanas vietai un otrādi 
optimizācijas problēmai ir velīti sekojošu autoru pētījumi: Baker, C., Bish, E.K., 
Leong, T.Y., Li, C.L., Simchi-Levi, D., Böse, J., Reiners, T., Steenken, D., Voss, 
S., Chen, Y., Leong, Demir, E.K., Nelson, Evers, J.J.M., Koppers, S.A.J., 
Grunow, M., Günther, H.O., Lehmann, M., Kim, K.H., Bae, J.W. Steenken, D., 
Henning A., Freigang, S., Voss, S., Van der Meer, J.R., De Koster, R., 
Roodbergen, K.J., Peeters, L.W.P. Savelsbergh, M.W.P. Vis, I.F.A., and Harika, 
I. Most of the works  
 

1.3.4. Konteineru nokraušanas optimizācija  

Problēmas, kas attiecas uz glabāšanas telpas izvietošanu un konteineru 
nokraušanas optimizāciju ierobežotā glabāšanas laukumā, ir izpētītas vairāku 
pētnieku darbos: Chen, T., Chao, S.L., Hsieh, T.W., Cheung, R.K., Li, C.-L., 
Lin, W., Chung, Y.G., Randhawa, De Castilho, B., Daganzo, C.F., Holguin-
Veras, J., Jara-Diaz, S., Kim, K.H., Bae, J.W., Kim, H.B., Kim, K.Y., Kang, J.S., 
Ryu, K.R., Lee, K.M., Hwang, H., Park, Y.M., Kozan, E., Preston, P., Ng, W.C., 
Zhang, C., Wan, Y.W., Liu, J., Linn, R.J.  



Andrejs Solomenikovs Lpp. 4/46 

1.3.5. Terminālu iekšējais transports un citi pārvadāšanas veidi  

Konteineru jauktās transportēšanas problēmai, no konteineru termināla līdz 
citiem transportēšanas līdzekļiem, ir veltīti šo autori pētījumi: Ballis, A., 
Abacoumkin, C., Bostel, N., Dejax, P., Duinkerken, M.B., Ottjes, J.A., Evers, 
J.J.M., Kurstjens, S.T.G.L., Dekker, R., Dellaert, N.P., Kozan, E., Newman, 
A.M., Yano, C.A., Van Horssen, W.  
 

1.3.6. Vesela konteineru termināla modelēšana  

Vesela konteineru termināla operācijas modelēšanai ir veltīti sekojošu autori 
publicēti darbi: Abacoumkin, C., Ballis, A., Bish, E.K., Gambardella, L.M., 
Rizzoli, A.E., Zaffalon, M., Hartmann, S., Kia, M., Shayan, E., Ghotb, F., 
Kozan, E., Meersmans, P.J.M., Vis, I.F.A., De Koster, M.B.M., Dekker, R., 
Wagelmans, A.P.M., Merkuryev, Y., Tolujew, Bardachenko, V., J., Blümer, E., 
Novitsky, L., Ginters, E., Vitorova, E., Merkuryeva, G., Pronins, J., Shabayek, 
A.A., Yeung, W.W., Van der Meer, Van Hee, K.M., Huitink, B., Leegwater, 
D.K., Wijbrands, R.J., Yun, W.Y., Choi, Y.S., Henesey, L.  
 
 
Ņemot vērā preču plūsmas palielināšanos un konteineru terminālu nozīmīguma 
pieaugumu, ar ES atbalstu ir finansēti daži starptautiski projekti, kas veltīti jūras 
konteineru terminālu imitācijas modelēšanai, piemēram, AMCAI, DAMAC-HP, 
SPHERE un BALTPORTS-IT. Šo projektu uzdevumi koncentrējas uz iepriekš 
pieminētajām jūras konteineru termināla pamatproblēmām.     
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2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PĒTĪJUMU  
 
2.1. PĒTĪJUMA MĒRĶIS  
 
Pētījuma objekts ir loģistikas ķēdes un jūras konteineru terminālu multimodālie 
procesi. Gadījuma pētījums ir veikts ar Baltijas Konteineru termināla resursiem, 
kas ir jūras konteineru termināla loģistikas sistēmas modelis ar konteineru 
horizontālu pārvietošanu, izmantojot vilcējus.   
  
Pētījuma galvenais mērķis ir jūras konteineru termināla efektivitātes 
paaugstināšana, izmantojot imitācijas modelēšanas līdzekļus. Tehniski ir 
nepieciešams izstrādāt imitācijas modeli, kuru būtu iespējams pielietot „kas būs, 
ja...” (what if?) resursu dažādu kombināciju scenāriju testēšanai ar nepieciešamo 
reālisma līmeni. 
 
Pētījuma sarežģītība ir saistīta ar prasībām, kuras izvirzīja termināla vadība. Lai 
nodrošinātu modeļa reālismu, bija  nepieciešams to izstrādāt ar reāliem 
konteineru termināla ieejas datiem. Savukārt lielākā daļa no nodaļā 1.3. 
IEPRIEKŠĒJIE PĒTĪJUMI minētajiem modelēšanas pētījumiem darbojas ar 
aptuveniem ieejas lielumiem, kas neļauj izmantot izstrādāto modeli termināla 
vadības izvirzīto reālo uzdevumu risināšanā (skatīt 2. attēlu) 
 
 

 
 

GModel

Micromodel

Inputs of
Micromodel

Input Sets

Input Sets of
GModels

Inputs of
Terminal

Parameters
of Terminal

Parameters of
Micromodel

Output of
GModel

Output of
Micromodel

GModel
Parameters Set

VGM

XGM

XM

VM

Npmodel(x,vj)

2. att. Parametru kopu un modeļu ieejas lielumu salīdzinājums un to pielietošana mikro 
modelēšanā 
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Tāpēc šī pētījuma īpašais mērķis ir saistīts ar dažu nodaļā 3.7. IMITĀCIJAS 
MODEĻA PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA  nosaukto praktisko uzdevumu realizāciju. 
  
Pētījuma uzdevuma sarežģītība radīja nepieciešamību pēc fundamentālas 
metodoloģijas, kas izpaudās šādu objektu klases imitācijas modeļu vispārīgas 
pieejas izstrādē.  
 
2.2. METODOLOĢIJA UN LĪDZEKĻI  
 
Lai sasniegtu pētījumā izvirzīto mērķi, modelēšanas pieeja tika pielāgota 
uzdevuma specifikai. Metodoloģijas etapi, kuri ir specifiski definētā uzdevuma 
ietvaros, ir sekojoši: 
  

− Detalizācijas racionālā līmeņa sasniegšana, veidojot tik daudzus 
hierarhiski saistītus modeļus, kamēr pieļaujamais modeļa izstrādes 
detalizācijas līmenis tiek sasniegts. Tehnoloģiskās ķēdes mikrooperāciju 
pieļaujamā līmeņa sasniegšana. Modelēšanas parametru, kā arī resursu 
loģikas un likumu izstrādes pieļaujamā līmeņa sasniegšana (ar diviem 
vai vairākiem vienlaicīgi izmantojamiem portālceltņiem vai jarda 
celtņiem, vilcēju loģika var saturēt vairākus likumus, tādus kā servera 
izvēle, pamatojoties uz minimālu termināla laukuma garumu). 
Nākamais solis ir resursu loģikas adekvātuma pārbaude un strukturālo 
modeļu vizualizēšanas precizēšana. Kad ir pārbaudīts, ka modelis 
pareizi attēlo tehnoloģiskās ķēdes loģiku pieļaujamajā izstrādes līmenī, 
var pāriet uz nākamo soli.    

− Modeļa parametrizācija sastāv no saskarnes modeļa vadības parametru 
ievadei un iekšējo mainīgo uzraudzības un vizualizēšanas. 

− Modeļa vadības parametru pielāgošana. 
− Modeļa ievaddatu modelēšana un pielāgošana, t.i., apakšmodeļa bloku 

izveidošana scenāriju modelēšanai. 
− Pielietošana praktisku uzdevumu risināšanai. Šī kopsavilkuma 3.7. 

IMITĀCIJAS MODEĻA PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA  sadaļa apraksta modeļa 
izmantošanu piemērotas resursu kopas izvēlei pie uzdotiem 
ierobežojumiem 

 
Loģiskais modelis, kas kalpo par pētījumā piedāvātā imitācijas modeļa pamatu, 
ir izstrādāts sadarbībā ar BKT darbiniekiem un vadību. Loģikas modeļa beigu 
variantu, uz kura bāzes ir izstrādāts imitācijas modelis, ir apstiprinājusi BKT 
vadība.  
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Loģikas modeļa struktūra (resursu ciklu struktūra, operācijas loģika, resursu 
mirkoperāciju ilgums) ir izstrādāta praktiskās novērošanas, mērīšanas un pārrunu 
ar BKT vadību rezultātā. Ieejas dati, kas ir izmantoti imitācijas modeļa 
parametra pielāgošanai un modeļa verifikācijai, pamatojas uz BKT datubāzes 
statistiku, kas tika savākta vairāku mēnešu laikā, novērojot konteinera termināla 
darbību apkalpojot 142 kuģus. Statistika apraksta sekojušus parametrus par katru 
no 142 kuģiem: 20ft un 40ft eksporta un importa konteineru daudzums, tilpnes 
vāku skaits un tīrās produktivitātes dati, kurus nosaka pārvietotais konteineru 
skaits vienā stundā. 
 
Loģiskais modelis, kuru pārbaudīja BKT vadība, kalpoja par pamatu vairākos 
imitācijas modeļos, kuri ir izstrādāti, izmantojot kompānijas Rockwell Software 
imitācijas modelēšanas līdzekli Arena. 
 
Imitācijas modeļa parametru pielāgošanas uzdevums ir atrisināts, pielietojot divu 
līmeņu metodoloģiju, apvienojot statistiskās analīzes parametriskās un 
neparametriskās metodes. Galvenais matemātiskais algoritms pamatojas uz 
Kolmogorova-Smirnova testa pielietošanu divu empīrisku varbūtības funkciju 
statistiskās identitātes pārbaudei. 
 
2.3. PĒTĪJUMA ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE  
 
Darbā ir izstrādāta oriģināla jūras konteineru termināla imitācijas modelēšanas 
metodoloģija. It īpaši zinātniskā novitāte izpaužas sekojošos pētījuma punktos:   

− Baltijas Konteineru termināla imitācijas modeļa ar iepriekšnoteiktu 
detalizācijas līmeni izstrāde. Izstrādātais imitācijas modelis ilustrē jūras 
konteineru terminālu mikro-modelēšanu, detalizācijas un vizualizēšanas 
dziļuma izteiksmē.  

− Oriģināla divu līmeņu algoritma pilnveidošana imitācijas modeļa 
parametru uzstādīšanai, izmantojot produktivitātes kumulatīvās 
empīriskās sadalījuma funkcijas. Algoritms pamatojas uz statistiskās 
analīzes parametrisku un neparametrisku metožu kombināciju. 
Detalizētu divu līmeņu parametru uzstādīšanas algoritma aprakstu var 
atrast sadaļā 3.4.1. Divlīmeņu parametru pielāgošanas algoritms  19. 
lpp.  

− Darbā ir aprakstīta efektīva pieeja imitācijas modeļa detalizācijas 
racionālā līmeņa izvēlei, izmantojot lejupvērstus hierarhiski saistītus 
imitācijas modeļus. Pieejas apraksts ir piedāvāts sadaļā 3.2. IMITĀCIJAS 
MODEĻA DETALIZĀCIJAS LĪMEŅA IZVĒLE  11. lpp. 
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− Izstrādātā imitācijas modeļa praktiskā pielietošana ilustrē jaunu pieeju 
optimālai resursu kombinācijas izvēlei, kas dod daudz ticamākus 
rezultātus, salīdzinot ar tradicionālām metodēm. Pieejas apraksts ir 
izklāsts kopsavilkuma sadaļā 3.7. IMITĀCIJAS MODEĻA PRAKTISKĀ 
PIELIETOŠANA  31. lpp. 

 
Darbā piedāvātā metodoloģija un izstrādātais modelis ir oriģināli attiecīgajā 
modeļu klasē, un tas ir pierādīts vairākās publikācijās, kas apkopotas 
“Applications of Simulation and IT Solutions in the Baltic Port Areas of the 
Associated Candidate Countries project BALTPORTS-IT (2001-2003)” projekta 
krājumā, kuru atbalsta Eiropas Komisijas 5. ietvara programma (5th IST 
Programme of the European Commission), kā arī citos rakstos.  
 
2.4. PĒTĪJUMA PRAKTISKAIS NOZĪMĪGUMS UN PIELIETOŠANA  
 
BKT vadība izmantoja izstrādāto imitācijas modeli, lai risinātu sekojošus 
praktiskus uzdevumus:  
 

− vilcēju grupu optimālā izmēra noteikšana priekš BKT un vilcēju 
optimālā skaita noteikšana, lai sasniegtu augstu  produktivitātes līmeni  

− resursu izpildes cikla laika noteikšana, pamatojoties uz BKT 
vēsturiskajiem datiem par tīro produktivitāti darba grupām no trim, 
četriem un pieciem vilcējiem.  

− imitācijas modelis pielietoja, risinot problēmu par izdevīgāku resursu 
kopas izvēli no pieejamajiem resursiem. Ar modeļa palīdzību tika 
noteikta optimālā resursu kombinācija, kas iekļauj vienu no trim 
pieejamajiem portālceltņiem, vienu no trim pieejamajiem jardu 
celtņiem, un vienu no trim vilcēju grupām ar četriem, pieciem vai 
sešiem vilcējiem.  

 
Darbā ir aprakstītas un salīdzinātas divas pieejas, kas risina ekonomisku 
uzdevumu par Baltijas konteineru termināla izdevīgāku resursu izvēli: 
tradicionālā lēnākā posma pieeja un analīze, kas pamatojas uz imitācijas 
modelēšanas pielietošanu. Ir novērots, ka neskatoties uz tradicionālās pieejas 
vienkāršību, tās rezultāta precizitātes pakāpe ir neapmierinoša ekonomiskās 
analīzes ziņā. Tomēr tās augstāka pakāpe ir īpaši būtiska tādām sistēmām kā 
BKT, kas prasa precīzāku instrumentu izmantošanu, tādas kā stohastiskās 
modelēšanas metodes, kuras mūsdienās ir guvušas lielu popularitāti biznesa 
projektu īstenošanā.  
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Darbā ir ilustrēts kā rūpīgi izstrādāts specifisku operāciju imitācijas modelis, 
kuru ietekmē nejaušas svārstības, ļauj noteikt galvenos tehnoloģiskos un 
ekonomiskos datus, kā arī kvantitatīvi novērtēt modelēto operāciju ekonomisko 
un tehnoloģisku nejaušību. 
 
2.5. DARBA STRUKTŪRAS KOPSAVILKUMS  
 
Promocijas darbs satur 172 lpp., 5 sadaļas, 13 tabulas, 124 bibliogrāfijas avotus 
un 72 attēlus. 
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3. PĒTĪJUMA GALVENIE REZULTĀTI  
 
3.1. BALTIJAS KONTEINERU TERMINĀLS  
 
Astoņdesmito gadu sākumā, pieaugot konteineru pārvadājumiem bijušajā 
Padomju Savienībā, Rīgas osta tika izvēlēta, kā vispiemērotākā vieta specializēta 
konteineru termināla celtniecībai Baltijas jūras reģionā. Šo izvēli noteica ostas 
izdevīgais ģeogrāfiskais izvietojums un labi attīstītais autoceļu/dzelzceļu tīkls, kā 
arī attālumi līdz Maskavai, Pleskavai, Novgorodai, Sanktpēterburgai, Minskai, 
Kijevai, Viļņai, Tallinai, Alma-Atai, Taškentai un citiem bijušās PSRS 
galvenajiem industriālajiem centriem.  
 
Pieejamā infrastruktūra iekļauj daudz vairāk nekā ir nepieciešams parastai ostai. 
Pašlaik Baltijas konteineru terminālā katru gadu tiek pārkrauti vairāk nekā 
325 000 konteineru (TEU).  
  
Pakalpojumu nodrošināšanai terminālā tiek izmantota sekojoša kravu 
pārkraušanas tehnika: trīs piestātnes portālceltņi, seši noliktavas jardu celtņi, 
desmit vilcēji, divi pārkrāvēji 40’ konteineru pārvietošanai un vairāk nekā 30 
dakšveida pacēlāji. 1. tabulā ir apskatīts resursu sadalījums pēc tipa un ražotāja.  
 
1. tabula. Baltijas konteineru termināla piestātnes un teritorijas transporta sadalījums pēc daudzuma, 
tipa un ražotāja.  

Quayside Cranes 
Manufacturer Quantity Capacity Outreach Backreach 
Kone 1 30.5T 32m 12.5 
Kone 2 35.0T 32m 12.5 
Yard Cranes 
Manufacturer Quantity Capacity Stacking Capabilities Type 
Kone 4 30.5T 19 accross 1 over 4 Rail Mounted Yard 
Kone 2 30.5T Railway Track Rail Mounted Yard 
Tractor Units 
Manufacturer Quanity       
SISU 8       
Terberg 2       
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1. tabula (turpinājums). Baltijas konteineru termināla piestātnes un teritorijas transporta sadalījums 
pēc daudzuma, tipa un ražotāja.  

Reach Stackers 
Manufacturer Quantity Capacity     
Kalmar 2 41T     
Forklifts 
Manufacturer Quantity Capacity     
Kalmar 5 25T     
Kalmar 1 13T     
TCM 2 5.25T     

Linde 1 3.5T     
Toyota 1 3T     

Hyster 4 2T     
Toyota 8 1.5T     
TCM 4 1.5T     
Nissan 2 1.8T     
Nissan 1 4T     
Toyota 2 2T    
 
 
3.2. IMITĀCIJAS MODEĻA DETALIZĀCIJAS LĪMEŅA IZVĒLE  
 
Modelēšanas procesā svarīgs un komplicēts uzdevums ir loģiskā modeļa 
piemērotas abstrakcijas pakāpes izvēle tā, lai modelis būtu saprotams gala 
lietotājam. Izvēloties piemērotu detalizācijas dziļumu, svarīgi ir nodrošināt, lai 
modelis nebūtu pārāk sarežģīts gala lietotājam (BKT termināla gadījumā tas ir 
termināla vadības personāls), kuram ir jāizprot, jānovērtē (un nepieciešamības 
gadījumā jāmodificē) modeļa loģiskā struktūra.  
 
Detalizācijas struktūrai un dziļumam jāsekmē pētījuma gala mērķis, kas ir 
adekvāta un elastīga imitācijas modeļa izveidošana Baltijas konteineru 
termināla darba elementu loģistikas ķēdei. Šim modelim jābūt spējīgam ātri 
risināt dažādas „kas būs, ja...” situācijas un palīdzēt vadībai lēmumu 
pieņemšanas procesā optimālu resursu izvietošanā un darba noslodzes 
plānošanā. 
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BKT imitācijas sistēmas loģika ir parādīta kā secīgu detalizētu procesu izstrāde, 
sākot no vispārējiem modeļiem līdz detalizētākiem modeļiem, atbalstot iegulto 
apakšmodeļu hierarhisko struktūru.  
 
Šīs pieejas rezultātā ir izstrādāta struktūra no četriem modeļiem: 
 

Modelis 1:  BKT vispārējais modelis, kas atspoguļo biroju un 
terminālu loģisko struktūru (detalizācijas 1.līmenis); 

Modelis 2:  modelis, kas apraksta katra ostā ienākošā kuģa 
apkalpošanas procesu. Šis modelis attēlo loģiku, ar kuru 
notiek vairāku kuģu vienlaicīga apkalpošana (līdz trim 
kuģiem, jo ir pieejamas trīs piestātnes), un ļauj 
lietotājam mainīt darba noslodzes grafikus un atsevišķa 
resursa produktivitāti. 

Modelis 3:  katras atsevišķas piestātnes detalizēts modelis, kas sīki 
apraksta atsevišķa kuģa iekraušanas un izkraušanas 
procesa katru operāciju. 

Modelis 4:  detalizēts iekraušanas un izkraušanas procesu modelis 
(ieskaitot tilpnes vāku pārvietošanu), kas koncentrējas 
uz resursu izvietošanu un to uzraudzību ar precizitāti 
līdz vienai sekundei 

Tālāk ir piedāvāts pirmo trīs modeļu īss apraksts. Ceturtais modelis tiks izskatīts 
sīkāk, sākot no zemākā līmeņa modeļa verifikācijas un validācijas. Modeļa 
verifikācijai ir izmantotas dažas tradicionālas pieejas, ieskaitot caurskatīšanu, 
kuru veica gan neatkarīgie, gan arī termināla vadības un izpildes līmeņu 
speciālisti. Rezultātā programmas loģika ir pilnveidota un to ir apstiprinājusi 
termināla vadība.  
 
Svarīgi atzīmēt, ka Modeļa 1 izstrādes gaitā ir izdarīts sekojošs svarīgs 
secinājums par BKT darbību modelēšanu: neatkarīgi no procesu skaita, kuru 
izpilda apstrādājot vienu atsevišķu kuģi, konteineru termināls cenšas samazināt 
paredzamo apkalpošanas ilgumu. Viena no darba noslodzes ziņā 
nepatīkamākajām situācijām ir gadījums, kad augstākas prioritātes kuģis ienāk 
terminālā ar būtisku aizkavējumu, un lai šo kavējumu kompensētu, termināls 
cenšas iedarbināt visus pieejamos resursus, pie tam, lai sasniegtu laika ziņā 
visefektīvāko to izmantošanu. Tāpēc, resursu optimālā izvietošana ir svarīga 
virknei BKT darbību, un projekta ietvaros tai ir pievērsta īpaša uzmanība 
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Modelis 2 mēģina novērtēt darba grupas dažādu algoritmu ietekmi uz kuģa 
apstrādes laiku un tādā veidā termināla teorētisku caurlaidspēju. Modeļa 
izskatīšana atklāja nepieciešamību izskatīt zemāka līmeņa modeli, uz kura 
pamata visus procesus būtu iespējams izskatīt detalizētāk. 
 
Modelis 3 ir paredzēts atsevišķā piestātnē esoša kuģa iekraušanas un 
izkraušanas operāciju analīzei. Modeļa izpratnes gaitā ir secināts, ka ir 
nepieciešams izskatīt katru resursu un to elastīgumu atsevišķu piestātņu 
izvietošanā (apkalpojot dažādus kuģus). Rezultātā tehniskā modelēšana kļuva 
sarežģītāka, taču tas ievērojami pilnveidoja modeļa elastīgumu un reālismu.      
 
Iespēja izskatīt katru resursu individuāli ir realizēta Modelī 4, kas atspoguļo 
nākamo detalizācijas līmeni. Tas ir termināla operāciju zemākā līmeņa modelis. 
Tālāka detalizācija nav nepieciešama, jo tas radīs lielu skaitu papildus mainīgo, 
kurus ir grūti izmērīt, un tie palielinās modelēšanas laiku, kas, savukārt, traucēs 
pietiekoši ātrai lēmumu pieņemšanai. 
 
3.3. IMITĀCIJAS MIKRO- MODEĻA APRAKSTS 
 
Šajā sadaļā tiks izskatīts Modelis 4, kas realizē BKT operāciju zemāka līmeņa 
detalizāciju.  
 
3. attēlā ir apskatīta iekraušanas un izkraušanas procesos izmantojamo resursu 
tipu shēma. 
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3. att. Resursu izvietošana 4. modelī 

Apzīmējumi: YC –jarda celtnis, Tr -vilcējs, QC –portālceltnis, FL – dakšveida pacēlājs 
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4. att. Dažādu resursu tipu loģiska izvietošanas struktūra BKT mikro modelī 

Attēla labajā pusē, zem nosaukuma Discharge, ir aprakstīta procesu secība, kas 
realizējas kuģa konteineru izkraušanas gaitā. Izkraušanas secības pamatelements 
ir tehnoloģiskā ķēde, kas realizē 20’ un 40’ importa konteineru piegādi. 
Attiecīgi, shēma attēla kreisajā pusē parāda konteineru iekraušanas operāciju 
secību. Lai modelētu operācijas ar tilpnes vāku pārvietošanu un konteineru 
īslaicīgu novietošanu uz sauszemes, atbrīvojot pieeju konteineriem, kas atrodas 
tilpnes apakšā, tiek izsaukti divi iekraušanas un izkraušanas papildus cikli.   
 
4. attēlā ir attēlota BKT mikro imitācijas modelī nodarbināto resursu loģiskā 
shēma.  
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3.3.1. Imitācijas modeļa mainīgie lielumi  

Katram kuģim ir rezervēti speciāli mainīgie, kas satur informāciju par kuģa un 
kuģa kompānijas nosaukumu, kuģa pienākšanas/aiziešanas grafiku, kā arī citu 
termināla darbībai nepieciešamo informāciju. 
 
Pašlaik ir modelēta viena BKT piestātne, kas detalizēti attēlo viena kuģa 
iekraušanu un izkraušanu.  
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Tā kā modelis ļauj pieskaņot parametrus katrā modeļa palaišanas reizē, kas ļoti 
lielā mērā ietekmē modeļa izpildi, ir izdalītas sekojošas sešas modeļa 
pielāgojamo mainīgo grupas:    
 

1. IEEJAS mainīgie 
2. NOSACĪJUMU mainīgie 
3. VADĪBAS mainīgie 
4. UZRAUDZĪBAS mainīgie  
5. VIZUALIZĒŠANAS mainīgie 
6. IZEJAS mainīgie 

 
3.4.  PARAMETRU PIELĀGOŠANA  
 
Modeļa ieejas lielumi vj

 ∈ V~⊂ V  un tā izejas lielumi Npmodel ∈ R+, kur R+ ir 
pozitīvo skaitļu kopa ar modeļa parametru kopu x∈ X~ , kas pieder apakškopai 
X~⊂ X, reprezentē dažādu mainīgo Npmodel ( x, vj

 ) netiešo funkciju. Modeļa ieejas 
vektoru vj ∈ V~ var aprakstīt kā konteineru un tilpnes vāku diskrēto vērtību 
sakārtotu secību, kuru apkalpo j-tajs kuģis jth.    
 

vj
 = (vj

20Import , vj
40Import , vj

hatches , vj
restow , vj

20Export , vj
40Export )  (1) 

 
kur 

 
- vj

20Import , vj
40Import    - attiecīgi 20’ un 40’ importa konteineru daudzums; 

- vj
hatches - tilpnes vāku daudzums, kuru nepieciešams apstrādāt, lai tiktu 

pie vajadzīgajiem konteineriem; 
- vj

restow  - konteineru daudzums, kuri pagaidām ir izkrauti krastā, lai 
atbrīvotu pieeju pie citiem konteineriem;   

- vj
20Export , vj

40Export   - attiecīgi 20’ un 40’ eksporta konteineru daudzums; 
- j=1,2,…, Nv , kur Nv - iespējamo kombināciju (1) kopa terminālā 

apkalpotajiem kuģiem.   
 

− vj
20Import , vj

40Import  - attiecīgi 20’ un 40’ importa konteineru daudzums,  
− vj

hatches – tilpnes vāku daudzums, kuru nepieciešams apstrādāt, lai tiktu 
pie vajadzīgajiem konteineriem; 

− vj
restow  - konteineru daudzums, kuri pagaidām ir izkrauti krastā, lai 

atbrīvotu pieeju pie citiem konteineriem; 
− vj

20Export , vj
40Export  - attiecīgi 20’ un 40’ eksporta konteineru daudzums; 

− j=1,2,…, Nv , kur Nv – iespējamo kombināciju (1) kopa terminālā 
apkalpotajiem kuģiem. 
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Parametru kalibrēšanas formālais uzdevums ir sekojošs: ir nepieciešams 
pārveidot gadījuma ieejas lielumu Npmodel (x, vj ) vērtības vj ∈ V~⊂ V un nejauši 
sadalītos parametrus x∈ X~  izejas lielumos Np (x, vj ) ∈ R+, ievērojot, ka modeļa 
parametri x⊂ X~ un tā izejas lielumi Np pieder iespējamām kopām X+ un R+ 

(pozitīvu racionālu skaitļu kopa). Formalizēts pētījuma uzdevums ir attēlots 
zemāk, sk. 5. attēlu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Katrs modelētais kuģis pieder definētai kuģu kopai, jo kravnesībai un piederībai 
kuģu kompānijai nav gadījuma raksturs. Tas nozīmē, ka kuģu secība ir diskrēta 
un gandrīz nestacionāra plūsma. Tā arī ir diezgan regulāra laikā, jo kuģu darba 
grafiks satur laika logus; tomēr, reālā dzīvē gadās pastāvīgas aizkavēšanās laika 
apstākļu un citu tehnisku iemeslu dēļ. Kuģu sadalījums kā tāds palika neizskatīts 
šajā pētījumā, jo ieejas vektora komponentes sadalījuma statistika nav saistīta ar 
pētījuma mērķi.  
 
Modeļa parametru vektors x∈ X~ atspoguļo resursu mikro operāciju ilgumu 
konteineru un tilpnes vāku pārvietošanas tehnoloģiskajā ķēdē. Vektoru 
koordinātu xi varbūtību sadalījumi ir aprakstīti ar asimetrisko trīsstūra 
sadalījumu, katrs pēc trim parametriem, tie ir apakšējā robeža xmini, moda xmodi 
un augšējā robeža xmaxi. Vektora xi vērtību iespējamais apgabals ir pakļauts 
tehnoloģiskajiem ierobežojumiem, kurus definē kopa X~. 
  

 ai ≤ xmini, , xmaxi ≤ bi ,   xmini < xi < xmaxi , i = 1,2,…, Nx (2) 
 

kur  

ai , bi - parametra xi apakšējās un augšējās robežas,  
Nx   - modeļa parametru telpas dimensija. 

 

 

vj ∈ V~⊂ V 

x∈

Np (x, vj)

BCT
simulation

model

Model inputs

Real inputs of
the BCT

Real
parameters of

BCT

Parameters of BCT
simulation model

Simulation model output, Npmodel(x,vj)

XM

VM

Npmodel (x, vj) ∈ R+ 

NPmodel

NPk

p(NP)

5. att.  Pētījuma formalizēta mērķa ilustrācija 
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Izteiksme  
 

{Npj
terminal , vj} (3) 

 
kur Npj

terminal∈ R+, vj
 ∈ V~   

 
ir Nt novērojumu atlase, uz kuras pamatojoties ir nepieciešams pārbaudīt modeļa 
adekvātumu attiecībā pret reālas dzīves datiem.   
 
Ar f() ir apzīmēts nozīmīguma kritērija CR(.) lielums. Šeit CR(.) ir kritērijs, kas 
definē termināla testa atlases datu {Npj

terminal , vj} atbilstības pakāpi attiecībā pret 
modeļa izejas lielumu paraugkopu {Npmodel(x,vj)} pie vienādas ieejas lielumu 
kopas vj. Tad, kritērija  

CR[{Npj
terminal , vj)}, {Npmodel(x,vj)}] 

vērtības salīdzināšana ar aprēķināto CR(Nt) vērtību ļauj pieņemt lēmumu par 
reālo un modelēto atlases sakritību.    
 
Funkcija  f[Npj

terminal , vj, Npmodel(x,vj)] attēlo mērķa funkciju modeļa parametru 
pielāgošanā ar jūtības slieksni:   
 

f[Npj
terminal , vj, Npmodel(x,vj)] ≤ CR(Nt) = εf  (4) 

 
Tagad pētījuma vispārējais uzdevums skan sekojoši: izmantojot imitācijas 
modelēšanu, ir nepieciešams izveidot modeli (funkciju) 

 
Npmodel(x,vj),  Npmodel ∈ R+,  x∈ X~,  vj

 ∈ V~  (5) 
 

kas aprakstīs ieejas lielumu vj ∈ V~ iespējamās kopas ieejas vektoru vj kā skalāru 
funkciju Npmodel ∈ R+ definētu parametru x∈ X~ kopā, kamēr izpildās nosacījums 
(4). 
 
Šāda modeļa loģiskai struktūrai jāatbilst termināla loģistikas procesu struktūrai 
tādā veidā, lai procesu vizualizēšana un animācija atvieglotu atpazīšanas procesu 
un loģisku adekvātuma pārbaudi. Modelī ieviestajai operāciju secībai reālistiski 
jāapraksta operāciju secība, kas notiek terminālā. Resursu mijiedarbībai mikro 
līmenī (piemēram, tādai operācijai kā konteinera novietošana uz vilcēja ar 
portālceltņa palīdzību) arī jābūt labi attēlotai modelī.  
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Mikro līmeņu modelēšana izskaidro rindu veidošanos procesu loģistikas ķēdes 
punktos, kuros konteiners pārvietojas no viena resursa tipa uz citu. To 
ilustrēšanai var apskatīt sekojošu situāciju: ja vilcējs piebrauks pie portālceltņa, 
kas dotajā brīdī būs aizņemts ar konteinera nocelšanu no kuģa, vilcējs gaidīs 
portālceltni, vai arī, ja portālceltnis jau ir pabeidzis savu darbu pirms ieradies 
vilcējs, tad tas gaidīs vilcēja atnākšanu. Tā kā mikrooperācijas, kas rādās 
loģistikas ķēdes resursu dažādu tipu mijiedarbībā, nav tieši modelētas, bet seko 
iepriekš uzdotām likumu kopām, ir svarīgi uzraudzīt šīs mikrooperācijas, ieviešot 
speciālus uzraudzības mainīgos, kuri arī  tiks izmantoti atskaišu datu kopās. 
Gaidīšanas periodiem jābūt skaidri attēlotiem, ievērojot katra resursa vienības 
aizņemts/aktīvs statusa atspoguļošanu. Tehniski tās ir rindas un atbilstošie 
raksturlielumi, kas ietver sevī nenoteiktības pakāpi, un tieši tam imitācijas 
modeļi ir vislabāk piemēroti.  
 
Lai ķertos pie aprēķiniem un modeļa verifikācijas, izmantojot reālās dzīves 
skaitliskos datus, vispirms ir nepieciešams noteikt parametru iespējamo kopu X~, 
t.i. atrast a, b vektoru precīzas robežas (2). Nākamais solis ir trīsstūra sadalījuma 
parametru novērtējums (xmini ,  xmodi  xmaxi), i = 1,2,…, Nx, kur xmini ir 
apakšējā robeža, xmodi - moda, un xmaxi - augšējā robeža. Sākotnējo parametru 
noteikšana ir realizēta, izmantojot tiešos mērījumus, ekspertu slēdzienus un 
netiešās metodes.       

 
Pētījuma vissarežģītākais uzdevums ir saistīts ar modeļa parametru pielāgošanas 
pieejas izstrādi un ieviešanu. Modeļa izejas lielumi NPmodel  ir gadījuma funkcija, 
kas ir atkarīga no mainīgajiem xi, no kuriem lielākā daļa arī ir gadījuma lielumi. 
Modelī šo mainīgo varbūtību sadalījumi ir aprakstīti ar asimetrisko trīsstūra 
sadalījumu. Rindu veidošanai pie portālceltņa un jarda celtņa arī ir gadījuma 
raksturs, kas noved pie modeļa izejas lielumu nelineāras atkarības no 
parametriem.   
 
Cits nelinearitātes cēlonis ir termināla produktivitātes vērtību NPterminal aprēķins, 
kuras ir apgrieztas (inversas) vidējam laikam, kas tiek patērēts konteinera 
pārvietošanā no kuģa uz vilcēju. Tā kā NPterminal dati tiek glabāti termināla datu 
bāzē kā vidējās vērtības, kas iegūtas, pamatojoties uz iekrauto, izkrauto un 
īslaicīgi pārvietoto konteineru un tilpnes vāku daudzumiem katrā kuģī, ir 
secināts, ka mērķa funkcijai ir gadījuma raksturs, un tā nav lineāra. Svarīgi 
atzīmēt, kā dotā mērķa funkcija nav analītiska funkcija, jo imitācijas 
modelēšanas pieejas piedāvā to vienkāršotu reprezentēšanu. Tāpēc parametru 
pielāgošanas metodoloģija ir jāmeklē starp nelineāras programmēšanas metodēm 
un nediferencētām funkcijām ar uzdotiem funkciju argumentu ierobežojumiem.  
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6. att. Parametru pielāgošanas metodoloģija  

Parasti parametru pielāgošanu realizē, minimizējot starpību starp modeļa izejas 
lielumiem un pētāmā objekta izejas lielumiem (dotajā gadījumā - termināla 
statistika) 

 ||NPmodel – NPterminal|| = f(x ) → min   (6) 
 
kur f(x) – mērķa funkcija, un х – modeļa parametru vektors. 

 
Taču gadījumā, kad gan izskatītajai funkcijai f(x), gan parametriem x ir gadījuma 
vērtības, sadalījuma raksturs nav normāls.   

 
Ņemot vērā šo, hipotēžu testēšanas statistiskas procedūras tiek pielietotas 
gadījuma lielumiem, ievadot atbilstošas vērtības (funkcijas), līdzīgas ar (5): 

 
f[Npj

terminal , Npj
model] - CR(Nt) ≤ εf (7)  

 

3.4.1. Divlīmeņu parametru pielāgošanas algoritms  

Lai izmantotu parametru pielāgošanas teorētisko izklāstu praksē, ir nepieciešams 
atrast minimālu starpību starp BKT novērotajiem datiem un modeļa datiem, 
mainot modeļa parametru vērtības. Ņemot vērā pētījuma mērķi, par piemērotu 
kritēriju empīrisku varbūtības funkciju starpības novērtēšanai var kalpot 
Kolmogorova-Smirnova tests. Metodoloģija ir ilustrēta 6. attēlā. 
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Tomēr šī testa vienkāršai pielietošanai iespējamai parametru apakškopai ir dažas 
nepilnības: tā kā tests izdot empīrisku varbūtības funkciju starpības lielāko 
vērtību, tad nepārklājošām histogrammām Kolmogorova-Smirnova tests izdot 
vienu un to pašu vērtību, vienādu ar vieninieku.  
 
Kad iteratīvā procedūra sasniedz minēto sliekšņa vērtību, mērķa funkcija tiek 
aizvietota ar Kolmogorova-Smirnova kritēriju un parametru pielāgošanas 
iterācija turpinās, kamēr tiks sasniegta jaunās mērķa funkcijas sliekšņa vērtība. 
Sasniedzot to, var secināt, ka modeļa izejas lielumi atbilst objekta izejas 
lielumiem (BKT novērotie dati) statistiskās ticamības uzdotajā līmenī.  
 
Ja jaunu sliekšņa vērtību neizdodas sasniegt, algoritms beigs savu darbību pēc 
definētā iterāciju skaita. Šajā gadījumā ir jāpieņem lēmums, vai nu izmainīt 
modeļa parametru iespējamo apakškopu vai palielināt ticamības līmeni 
Kolmogorova-Smirnova testā un modificēt pašu modeli. 
 

3.4.2. Algoritma apraksts  

Šī sadaļa ir veltīta apvienoto modeļa parametru vai resursu ciklu Tq, Tt, Ty=Tf 
pielāgošanas algoritmam. 
 
Lai uzsāktu Neldera-Mida ekstrēma meklēšanas procedūru, ir jāievada sākotnējā 
simpleksa četri punkti.   
 
SOLIS 1   Heiristiski tiek izvelētas četru sākuma punktu koordinātas, simpleksa 

virsotnes X(1)=[Tq
(1), Tt

 (1), Ty
 (1)], X(2)=[Tq

 (2), Tt
 (2), Ty

 (2)], X(3)=[Tq
(3), 

Tt
 (3), Ty

 (3)], X(4)=[Tq
(4), Tt

 (4), Ty
 (4)]. Tiek izvelēts maksimālais iterāciju 

skaits i max.  
 
SOLIS 2  Katra punkta koordinātas X(1), X(2), X(3), X(4) tiek pakāpeniski ievadītas 

modelī. Katram punktam tiek aprēķinātas tīrās produktivitātes [Npk
(1)] , 

[Npk
(2)] , [Npk

(3)] , [Npk
(4)], k vērtības, pie k=142. 

 
SOLIS 3 Iegūtās 4*k tīrās produktivitātes vērtības [Npk

(1)] , [Npk
(2)] , [Npk

(3)] , 
[Npk

(4)], pie k=1,2,…, 142,  tiek ievadītas datubāzē un izmantotas 
mērķa funkcijas ft

(i) = 11.91638*[mean(NpBCT) – mean(Np(i))]/ s(i) četru 
vērtību aprēķināšanai,  

 i=1,2,3,4, 11.91638 = (142)^(1/2) – normalizācijas koeficients  
s(i) – kvadrātsakne no novērojumu atlases dispersijas [Npk

(i)], k=142. 
ft

(i) – t-statistikas vērtības (Stjūdenta sadalījuma vērtība), i=1,2,3,4. 
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SOLIS 4  Neldera un Mida algoritma uzsākšana. Ir pieņemts, ka i=i+1. Tiek 
aprēķinātas vektora [Npk(i)] parametru un mērķa funkcijas ft(i) 
vērtības, kuras tiek saglabātas datubāzē.  

  
 ft

(i) = 11.916*[mean(NpBCT) – mean(Np(i))]/ s(i). 
 
SOLIS 5   Nevienādības patiesuma pārbaude:  
 
   i > i max     (i) 
 
 kur i max - iterāciju maksimālais skaits.  
 

Ja nevienādība (i) izpildās, tad procedūra tiek pabeigta, tiek uzrakstīta 
analīze par mērķa funkcijas uzvedību, pamatojoties uz novērojumu 
datubāzes datiem, un procedūra atgriežas uz 1.soli. 

 Ja nevienādība (i) ir aplama, tiek pārbaudīta nākamā nevienādība: 
 

  ft
(i) ≥ t(*)    (ii) 

 
 kur t(*)  – t-statistikas vērtība ar 5% ticamības līmeni divpusējam 
kritērijam ar brīvības pakāpi 142     

 
Ja nevienādība (ii) neizpildās, algoritms atgriežas uz 4.soli. 
 
Pretējā gadījumā, ja nevienādība izpildās, tiek secināts, ka pirmajā etapā 
risinājuma pieļaujamais precizitātes līmenis ir sasniegts, un procedūra 
pāriet uz otru etapu, kurā notiek parametru pielāgošana ar jaunu mērķa 
funkciju un Kolmogorova-Smirnova testa statistiku.  
 

SOLIS 6  Produktivitātes [Npk
(i-3)] , [Npk

(i-2)] , [Npk
(i-1)] , [Npk

(i)] ,  k=1,2,…,142 
beigu vērtības 4*k tiek izsauktas no procedūras novērojumu datubāzes 
un tiek izmantotas jaunās mērķa funkcijas četru vērtību aprēķiniem.  

 
fKS

(j) = max[F(NpBCT) – F(Np(j))],  j = i, i-1, i-2, i-3,  
fKS

(j) – Kolmogorova-Smirnova testa statistika  
 
SOLIS 7  Neldera un Mida algoritma uzsākšana ar j=j+1. Tiek aprēķinātas vektora 

[Npk
(j)] parametru un mērķa funkcijas fKS

(j) vērtības, un tās tiek 
saglabātas datubāzē: 

 
fKS

(j) = max[F(NpBCT) – F(Np(j))], j = j+1, i, i-1, i-2, i-3 
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SOLIS 8   Sekojošās nevienādības pārbaude: 
 
   i > i max     (i) 
 
 kur i max – is iterāciju maksimālais skaits 
 

Ja nevienādība (i) izpildās, tad procedūra tiek pārtraukta, analīze par 
mērķa funkcijas uzvedību tiek izrakstīta, pamatojoties uz uzraudzības 
datubāzes datiem, un procedūra atgriežas uz 1. soli. 
  
Ja nevienādība (i) ir aplama, tiek pārbaudīta nākamā nevienādība (ii): 
 
 

  fKS
(j) ≥fKS

(*)     (ii) 
 

kur fKS
(*) – Kolmogorova-Smirnova testa statistikas vērtība ar 5% 

ticamības līmeni divpusējam kritērijam ar brīvības pakāpi 142.  
 

Ja nevienādība (ii) neizpildās, algoritms atgriežas uz 7.soli. 
 
Ja nevienādība izpildās, tiek secināts, ka otrajā etapā nepieciešamā 
risinājuma jūtīguma pakāpe ir sasniegta. 

 
 
Algoritma loģika ir apkopota 7. attēlā zemāk. 
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Input of starting values and parameters of the
procedure, vector of cycle durations T0=

Tq,Tt,Ty,Tf, K1max,  K2max (max iterations),
k=0, Ao, tolerance “eps1”,“eps2”

ВСТ simulation model
By putting in X(k+1) in to the model we

calculate and obtain series of
NPjmodel(k+1) outputs of the model

 i=1,…,142 (number of vessels)

THE NELDER AND MEAD SIMPLEX
METHOD  -

calculating vectors of model parameters
T(k+1)=Tk+Ak*Tk,

Recording NPjmodel(k+1) data of model
output and monitoring variables of

 i=1,…,142 experiments into database

Calculating the t-statistic
CRt [ Npmodel(x, vj )[k+1],

Npj
terminal(v

j) , Nt ]

CRt [k+1] > eps1

Yes

k > K1max

No

Changing criterion for Kolmogorov-Smirnov —
minimizing absolute value of maximum discreopancy

of empirical distribution functions of observed
statistical data of the BCT and model-simulated

statistical data

No

Display

Npmodel(x,vj)[k+1],
j=1,…,142

Kolmogorov-Smirnov test
calculating test statistic

CRKS [ Npmodel(x, vj )[k+1],

Npj
terminal(v

j) , Nt ]

Npj
terminal(v

j ),
j=1,…,142

Database recall Npmodel(x,vj)[k+1]

Npj
terminal (vj ), j=1,…,142

k=k+1

max|F(Npj
terminal)-F(Npmodel)| > eps2

j=1,...Ks

FINISH

No

k > K2max

k=k+1

Print

START

No

Yes

No

No

NELDER AND MEAD SIMPLEX
METHOD

calculating vector of model parameters
T(k+1)=Tk+Ak*Tk,

Recording NPjmodel(k+1) data of model
output and monitoring variables of

 i=1,…,142 experiments into database

No

Yes

 
 

7. att. Parametru pielāgošanas algoritma grafiskais attēlojums   
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3.5. MIKROIMITĀCIJAS MODEĻA PĀRSKATS  

3.5.1. Resursu apvienotie modeļi  

Šī sadaļa ir veltīta Baltijas konteineru termināla mikro imitācijas modeļa 
struktūras aprakstam.  
 
Nākamajā attēlā ir piedāvāts loģiskā modeļa fragments, kas ilustrē sekojošas 
izkraušanas operācijas Baltijas konteineru terminālā (8. attēla labajā pusē): 20’ 
konteineru ievešana, 40’ konteineru ievešana, tilpnes vāku noņemšana un 
pārvietošana, kā arī īslaicīga konteineru pārvietošana uz krastmalu. 
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The Tr uck appear s

TE22_cqt

M at ch 23_ct y

TE24_ct yTE23_ct

T r u e

F a ls e

I S it  Tr uck?

TE25_cy

T r u e

F a ls e

I S it  Yar dCr ane?

t he Yar d
Cont ainer s ar e at

at Yard 2
40'ers import operations
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8. att.  Importa (izkraušana) operāciju loģistikas modelis  
 
Nākošais detalizācijas līmenis apraksta resursa vienību darba ciklus.  

3.5.2. Portālceltņa un jarda celtņa darba cikli  

Portālceltņa darba uzsākšanas galvenie nosacījumi ir saistīti ar sekojošiem 
notikumiem: 

− tests, kas pārbauda celtņa gatavību darbam, ir pozitīvs; 
− tests, kas pārbauda konteineru esamību iekraušanas rindā, arī ir pozitīvs. 
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Pirmais nosacījums modelī ļauj ievērot pusdienas pārtraukumus, pārtraukumus 
uz pāreju citā maiņā, un darba pārtraukšanu aprīkojuma disfunkcijas dēļ.  
 
Konteineru esamības testēšana tiek pielietota, lai izvairītos no liekām 
portālceltņa kustībām, kā arī lai nebūtu bezjēdzīga konteinera gaidīšana, ja 
konteineru rinda ir tukša. 
 
Portālceltņa darba cikls ir attēlots 9. attēlā, kur ar Tq cycle ir apzīmēts ātrākais 
darba cikls bez aizkavēšanās.  
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truc k
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True
Truc k ?
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9. att. Portālceltņa darba cikls 
 
Jarda celtņa darba cikls ir modelēts līdzīgi kā portālceltnim, bet tikai ar citiem 
parametriem. 

3.5.3. Vilcēju darba cikls  

Vilcēju darba cikla loģikas modelēšana ir daudz sarežģītāka nekā celtņu darba 
ciklu modelēšana (skatīt 10. attēlā). Ja laika zudumi iekraušanas rindās pie 
portālceltņa un attiecīgi izkraušanas laika zudumi - pie jarda celtņa nav būtiski, 
tad tīrais darba laiks tiktu apzīmēts kā Tt cycle.  
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10. att. Vilcēja darba cikls 
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Tomēr zemākajā līmenī katra resursa vienības vadība notiek atsevišķi. Resursa 
vienības loģika ir realizēta ar atsevišķu apakš modeli, līdzīgi kā portālceltņa 
ilustrācijā (11. attēls).  
 
Citas resursu vienības tiek modelētas, izmantojot līdzīgu pieeju. Resursu modeļi 
veido integrētu struktūru, ilustrējot lejupvērstu abstrakcijas pieejas līmeni.  
 
 

Citas resursu vienības tiek modelētas, izmantojot līdzīgu pieeju. Resursu modeļi 
veido integrētu struktūru, ilustrējot lejupvērstu abstrakcijas pieejas līmeni. 
 

3.5.4. Vizualizēšana un mainīgo monitorings  

Cits modeļa lietotājam svarīgs aspekts ir modelēto procesu izpratne un to 
asociēšana ar reālās dzīves objektiem un operācijām. Šeit svarīga loma pieder 
vizualizēšanai, kas ir lietderīgs rīks un piedāvā saprotamu apskatu par konteineru 
termināla procesiem un piedāvā gala lietotājam iespēju vadīt modeļa mainīgo, 
parametru un izejas lielumu statusu reālā laika režīmā.    
  
12. attelā ir piedāvāts ekrāna attēla piemērs, kas attēlo modeļa darbības režīmu 
ar dažu mainīgo un procesu uzraudzības iespējām reālajā laikā. 
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11. att. Quay crane logical model implemented in Arena package 
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Lietotāja saskarne ir elastīga un pielāgojama atbilstoši gala lietotāja prasībām. Ir 
pieņemts, ka galvenie izejas dati attēlos resursu laika grafiku, t.i. aizņemts/brīvs 
režīmu, ar kura palīdzību būs iespējams novērtēt darba efektivitāti un modelēt 
atbilstošos scenārijus.    
 
Visi modelēšanas rezultāti tiek uzkrāti Microsoft Access datu bāzē, kuru ir viegli 
pārvietot tālākai analīzei, izmantojot statistikas analīzes programmatūru.  
 
3.6. MODEĻA KALIBRĒŠANA  
 
BKT mikro imitācijas modelim ir nepieciešama statistisko sadalījumu ievade un 
to atbilstoša kalibrēšana attiecībā uz divām parametru grupām: 

− ārējie parametri: ieejas ģeneratoru (konteineru plūsma) statistiskais 
sadalījums, un 

− iekšējie parametri: resursu vienkāršo operāciju statistiskie sadalījumi. 
 

12. att.  Mikro modelēšanas vizualizēšana un novērošana 
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INPUT
STATISTICS

UBCT

CRITERION

Pi
PARAMETER
ADJUSTMENT
ALGORITHM

Ju

Kolmogorov-Smirnov test

LEVEL

Ju>Lu?

GENERATOR
ADEQUATES

TO INPUT

Lu

Yes

No

INPUT

GENERATOR

UG ~ UBCT

UG

3.6.1. Ieejas ģeneratoru kalibrēšana  

Ieejas ģeneratoru sadalījuma parametru pielāgošanas metodoloģijas ieviešanas 
loģika ir attēlota 13. attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. att. Modeļa ieejas ģeneratoru kalibrēšanas metodoloģija, izmantojot Kolmogorova-Smirnova 
testu  
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15. attēlā ir piedāvāti ieejas ģeneratora pārbaudes rezultāti (konteineri: 40’ 
importa, 20’ importa, 40’ eksporta un 20’ eksporta, tilpnes vāki un konteineri, 
kurus īslaicīgi pārvieto uz krastu, lai atbrīvotu pieeju pie nepieciešamajiem 
konteineriem). 
 

 
 
 

15. att.  Ar Kolmogorova-Smirnova testu pārbaudīto BKT novēroto statistisko datu 
(kreisajā pusē) un modelēto vērtību (labajā pusē) histogrammu grafiskais attēls  
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3.6.2. Modeļa parametru kalibrēšana  

Parametru pielāgošana tika veikta pēc tās pašas metodoloģijas, pamatojoties uz 
Kolmogorova-Smirnova testu, kas ir aprakstīts iepriekšējā daļā. Algoritma 
grafiskā shēma ir parādīta 16. attēlā.  
.  
 

Modeļa reālisms tika novērtēts, pamatojoties uz BKT statistisko datu bāzi, kuru 
veido novērojumi par 142 kuģiem. 
 
Salīdzinoša modelēto un novēroto ieejas datu histogramma ir attēlota 17. attēlā.    
  

16. att. Modeļa parametru pielāgošanas un izejas lielumu validācijas ar Kolmogorova-Smirnova 
testu metodoloģija 
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17. att. Modelēto un BKT novēroto datu salīdzinājums: 
pozitīvi testēti ar Kolmogorova-Smirnova testu  
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3D Surface Plot (NP as fnct TR_Tt 5v*7526c)
NP of the model = Distance Weighted Least Squares
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18. att. Tīrās produktivitātes vērtības atrodas tuvas maksimumam, kad pielieto 
 4 vilcējus. Attēla labajā pusē ir attēlotas modelētās tīrās produktivitātes vērtības, kas ir 
sasniedzamas pie  dažādu vilcēju skaita (Z-novērojumu daudzums, Y-tīrā produktivitāte 
(kustības/stundā), X-vilcēju skaits)  

 

Tā kā ar Kolmogorova-Smirnova testu pārbaudītie modeļa izejas lielumi ir 
statistiski identiski BKT novērotajiem datiem, tad kopā ar identiskajiem ieejas 
lielumiem var pieņemt, ka modelis ir sekmīgi pārbaudīts, un tas ir statistiski 
drošs imitācijas modelēšanas rīks, kuru var izmantot dažādos praktiskās 
pielietošanas virzienos.  
 
3.7. IMITĀCIJAS MODEĻA PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA  
 
Praktiskā pielietošana iekļauj trīs uzdevumus, kas ir realizēti ar modeļa 
palīdzību: termināla tīrās produktivitātes, kas ir atkarīga no velkoņu skaita, 
analīzi un ekonomiski izdevīgāko resursu izvēli.   

3.7.1. Tīrās produktivitātes atkarība no vilcēju skaita  

Viens no aprakstītajiem modeļa pielietojuma uzdevumiem ir vilcēju grupas 
optimālā izmēra noteikšana BKT procesiem. Tīrās produktivitātes atkarība no 
vilcēju skaita ir ievērota, veicot vairākus statistiskos eksperimentus. Pieejamo 
vilcēju skaits nelabvēlīgi ietekmē katra konteinera pārvietošanas vidējo laiku, kā 
rezultātā tas ietekmē tīro produktivitāti, kura ir atkarīga no vilcēja jaunā vidējā 
cikla laika, kas apzīmēts ar Tt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lai atrastu sakarību NPm(TR) [kur ar NPm apzīmē modeļa tīro produktivitāti, 
kustības/stundā un TR – pieejamais vilcēju skaits modelī] tika realizēta 142 kuģu 
ciklu modelēšana attiecīgi ar 1- 6 vilcējiem. Tādā veidā katrs vilcēju skaits tika 
testēts, modelējot 142 kuģu apstrādes procesu. 18. attēls attēlo varbūtību 
sadalījumu NPm(TR) eksperimentālās histogrammās un pietiekoši apraksta 
pētīto sakarību varbūtisko raksturu.  
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No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka tīrās produktivitātes galējais pieaugums 
beidzas, kad vilcēju skaits pārsniedz četrus.  
 

3.7.2. Ekonomiskā analīze: resursu izvēle  

Viena no būtiskām problēmām, ar ko visbeidzot sastopas jūras konteineru 
termināla vadība, ir saistīta ar optimālu resursu kopas izvēli starp pieejamiem 
resursiem. Šo uzdevumu risināšanai ir izmantots izstrādātais imitācijas modelis. 
Uzdevumā ir nepieciešams atrast sekojošas secības loģistikas ķēdi: portālceltnis-
sliežu celtnis-vilcēju grupa. Ir pieejami trīs portālceltņi (nosacīti QC1, QC2 un 
QC3), trīs jarda celtņi (Y1, Y2 un Y3) un četri vilcēju grupas no 3 līdz 6 
vilcējiem (Tr_3, Tr_4, Tr_5, un  Tr_6).  

Tā kā katram resursam piemīt tā īpašie izpildes un izmaksu raksturojumi, to 
efektīva izmantošana ļauj sagaidīt ekonomisku efektu.  
 
Izpildes statiska uzdevuma risināšanai ir iegūta, izmantojot imitācijas modeli, un 
atsevišķais ekonomiskais modelis ir izstrādāts, iekļaujot izmantojamo resursu 
izmaksu/produktivitātes datus (sk. 19. attēlu). 
 
20. attēlā ir apskatīti resursu izmantošanas iespējamo kombināciju kopa un 
resursu savstarpējās sakarības, svarīgas dotās problēmas ietvaros.  

BCT ModelBCT Model
3D Scatterplot (Resource Combinations 3v*36c)
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19. att.  Ekonomiskās analīzes metodoloģijas attēls  
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20. att.  Iespējamās resursu kombinācijas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā uzdevumā ir izskatīts sekojošs pieejamo resursu apvienojums: 

– trīs portālceltņi QC1, QC2 un QC3, kuri savā starpā atšķiras ar dažādām 
izmaksām (Pq1, Pq2 un Pq3), dažādām nominālām produktivitātes 
vērtībām (Nq1, Nq2 un Nq3), kas ir darba cikla Tq1_set, Tq2_set, 
Tq3_set vidējais ilgums, un dažādiem ekspluatācijas termiņiem  (Lq1, 
Lq2, Lq3).  

– pēc tipa vienādu konteineru četras velkoņu grupas ar attiecīgi 3, 4, 5 un 6 
velkoņiem katrā grupā. Katrai velkoņu grupai ir savas izmaksas (Pt1, Pt2, 
Pt3, Pt4), darba cikla vidējais ilgums (Tt1_set = Tt2_set = Tt3_set = 
Tt4_set = 430 sekundes  +/- 10%) un vienāds ekspluatācijas termiņš (Lt1 
= Lt2 = Lt3 = Lt4). 

– trīs jarda celtņi YC1, YC2 un YC3 ar dažādām izmaksām (Py1, Py2,Py3), 
nominālo produktivitāti Ny1, Ny2 un Ny3 un ekspluatācijas termiņiem 
Ly1, Ly2, Ly3.  

 
Visa šī informācija ir atspoguļota tabulas veidā (sk. 2. tabulā).  
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2. tabula. Resursu tehniskie un ekonomiskie raksturojumi 

Resource 
type

Operational 
cycle, sec. Nmax Initial cost Resource life 

time

Depreciation 
cost per 

operational hour 

QC1 80 45 1000000 20 19.61
QC2 90 40 920000 20 18.04
QC3 98 37 870000 20 17.06
YC1 80 45 875000 20 17.16
YC2 90 40 820000 20 16.08
YC3 110 33 770000 20 15.10
3Tr 143 25 125000 7 12.25
4Tr 108 33 166700 7 16.34
5Tr 86 42 208000 7 20.42
6Tr 72 50 250000 7 24.51  

 
Svarīgi atzīmēt, ka visa finanšu informācija (tāda kā resursu izmaksas, termināla 
ienākumi par vienu operācijas stundu utt.) ir konfidenciāla, tāpēc šajā pētījumā 
uzdevumā izmantojamās vērtības, ir izmanītas, pielietojot noteiktu koeficientu.    
 
Uzdevuma matemātiskā formulējuma apzīmējumi ir sekojoši: 
 

STqci, STyci, STtri  – attiecīgā resursa amortizācijas izmaksas par vienu 
darba stundu. 

 SSqc – portālceltņa vadītāja darba alga, kas attiecas uz resursa QCi, 
i=1,2,3 vadību vienā darba stundā. 

 SSyc – sliežu celtņa vadītāja darba alga, par resursa YCi, i=1,2,3 vadību 
vienas stundas laikā. 

 SStri – velkoņu vadītāju darba alga par resursa Tri, i=1,2,3,4 vadību 
vienas darba stundas laikā.  

 SENqc – elektrības izmaksas par QC, i=1,2,3 portālceltņa vienu darba 
stundu.  

 SENyc – elektrības izmaksas par YC, i=1,2,3 sliežu celtņa vienu darba 
stundu. 

 SENtr – vienas velkoņu grupas Tr, i=1,2,3,4 degvielas izmaksas par 
vienu darba stundu. 

 SRMqc – celtņa kustību skaitam proporcionālie QCi, i=1,2,3 portālceltņu 
remonta izdevumi (lineārais nolietojums), ko aprēķina vienai darba 
stundai. 
SRMyc – YCi, i=1,2,3 sliežu celtņu remonta izdevumi, kas ir 
proporcionāli celtņa kustību skaitam (lineārais nolietojums) vienā darba 
stundā. 
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SRMtr – Tri, i=1,2,3,4 velkoņu remonta izmaksas (grupai), kas ir 
proporcionālas QCi celtņu kustības skaitam, un to aprēķina par vienu 
darba stundu. 
SRTqc – portālceltņa remonta izmaksas vienā darba stundā, un kuras 
pieaug ar resursa intensīvu izmantošanu. Šīs izmaksas parādās, kad 
resurss ir darba režīmā, kas būtiski pārsniedz pieļaujamās normas. 
SRTyv – YCi, i=1,2,3 sliežu celtņa remonta izdevumi, kurus aprēķina 
par vienu stundu, un kas pieaug ar resursa intensīvu izmantošanu tādā 
darba režīmā, kas būtiski pārsniedz  pieļaujamās normas. 
SRTtr – velkoņu grupas remonta izdevumi, strādājot ar pārslodzi, par 
vienu darba stundu. Šīs izmaksas parādās, kad resursu izmanto darba 
režīmā, kas būtiski pārsniedz pieļaujamās normas. 
Sother – citas fiksētās izmaksas, kas attiecas uz konteinera vienu kustību 
(piemēram, zemes īres maksa, administratīvā personāla darba alga utt.)  

  
Kopējās izmaksas SSSijk(NP) par vienu darba stundu katram resursa tipam 
i(i=1,2,3.), j(j=1,2,3.), k(i=1,2,3,4.) ir nelineāri atkarīgas no veselas loģistikas 
ķēdes tīrās produktivitātes NP: 
 

SSSijk(NP) = STqci + SSqci + SENqci(NP) + RMqci(NP) 
+ SRTqcj(NP) + STycj + SSycj + SENycj(NP) + 
+RMycj(NP) + SRTycj(NP) + STtrk + SStrk + 
+SENtrk(NP)+ SRMtrk(NP) + SRTtrk(NP)  (8) 

 
Katrai izskatītajai resursu kombinācijai efektivitātes ekonomisko kritēriju var 
aprēķināt kā starpību starp ienākumiem par vienu stundu P(NP) un atbilstošajām 
kopējām izmaksām: 
 

CRITERIONijk (NP)  = P(NP) -  SSSijk(NP) – Sother (9) 
 
 
Tagad formālā uzdevuma mērķis ir atrast tādu resursu kopu, kas nodrošina 
kritērija (9) maksimālo vērtību:  
 

Maximum [ CRITERIONijk (NP) ] = Cmax u,v,w (10) 
i=1,2,3; j=1,2,3; k=1,2,3,4 

  
kur u, v, w – resursu specifiskie indeksi, kas garantēs kritērija (9) maksimālo 
vērtību sasniegšanu. 
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Jāatzīmē, ka uzdevuma mērķis ir ne jau kritērija (9) maksimālās vērtības 
sasniegšana, bet tādu resursu atrašana, pie kuriem šī vērtība būs sasniedzama.  
 
Tālāk uzmanība tiek pievērsta atkarību analīzei starp modeļa parametriem 
(velkoņu skaits un resursu ciklu skaits, 3. tabulas kreisajā pusē) un imitācijas 
modelēšanas gaitā iegūtajām tīrās produktivitātes, izmaksu un efektivitātes 
kritērija vērtībām. 
 
3. tabula. Modelēšanas rezultātu gala tabulas fragments 

Trucks Tt_set Ty_set Tq_set Tq_out Ty_out NP QC_cost Trucks_cost YC_cost Criterion
4 430 110 80 88 104 29.0 54.6 90.9 50.2 94.4
6 430 90 80 84 85 36.7 63.1 162.3 59.6 81.6
5 430 110 90 91 109 28.5 52.5 112.0 49.6 70.5
3 430 90 80 110 91 25.5 50.8 63.9 47.3 93.4
4 430 80 80 94 80 28.0 53.5 88.5 51.1 86.7
3 430 80 90 89 79 22.1 45.5 56.5 44.6 74.8
4 430 110 90 97 114 27.4 51.3 87.2 48.5 87.2
5 430 110 80 99 106 27.0 52.5 108.0 48.0 62.0
6 430 110 98 98 111 26.9 49.7 128.9 47.8 42.1
5 430 90 80 81 89 34.6 60.8 129.3 57.3 98.4
3 430 90 98 107 90 23.6 46.2 59.1 45.2 85.7

Parameters Outputs

 
Šī tabula kompakti piedāvā imitācijas modelēšanas gaitā iegūto galveno 
tehnoloģisko un ekonomisko informāciju. Tabulas rindu skaits ir vienāds ar 
iespējamo resursu kombināciju skaitu, t.i. 3×4×3=36 kombinācijas reizinātas ar 
142 (kuģu skaits, kur katram tika aprēķināta tīrā produktivitāte). Tāpēc kopējais 
paveikto novērojumu skaits ir 36 (resursu kombinācijas) x  142 (modelēto kuģu 
skaits) = 5’112 rindas ar vērtībām pēc vairākiem kritērijiem (stabiņi). 
 
Sakarību piemērs un kritērija (9) uzvedība dažādos tīrās produktivitātes (NP) 
līmeņos ir atspoguļota 18. attēlā.    
 
Nolietojuma izmaksas un personāla atalgojums nav atkarīgi no kustības ātruma 
robežās +/- 15% un tāpēc tiek pieņemti kā konstanti lielumi katram resursa 
tipam. Degvielas un elektrības izmaksas ir proporcionālas konteineru kustības 
daudzumam. 
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21.att.  Izmaksu analīzes piemērs atsevišķu resursu vienībām un resursu kopai SSS122 
(QC1+4Trucks+YC2). Maksimālā produktivitāte tika sasniegta pie NP=37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remonta izmaksas ir sadalītas komponentēs: lineārās un eksponenciālās. Lineārā 
nosaka lineāru sakarību starp remonta izmaksām un resursa nolietojumu (t.i. 
kustību skaits) un tiek pielietota darbā ar normālu noslodzi. Eksponenciālā 
sastāvdaļa attēlo resursa nolietojuma pieaugumu intensīvās izmantošanas dēļ, 
strādājot ar pārslodzi. Tas var novest ne tikai pie resursa dzīves cikla 
samazināšanās, bet arī var izsaukt neparedzamus resursu bojājumus, kas, 
savukārt, izsauks izmaksu palielināšanos. 
 
21. attēlā šo divu izmaksu komponenšu summa rada ekonomiskā efektivitātes 
radītāja samazināšanos, kas acīmredzami ir izsaukta resursu pārslogotas 
izmantošanas dēļ.     
 
Zemāk piedāvātā tabula attēlo efektivitātes kritērija vērtību matemātisko cerību 
dažādām resursu kombinācijām.  
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4. tabula. Ekonomiskās efektivitātes kritērija matemātiskā cerība (EUR) velkoņu grupām no 3, 4, 5 
un 6 velkoņiem.  

Trucks 3
Average of Criterion YC1 YC2 YC3
Tq_set \ Ty_set 80 90 110

QC1 80 77 78 76
QC2 90 78 78 77
QC3 98 78 78 83  

Trucks 4
Average of Criterion YC1 YC2 YC3
Tq_set \ Ty_set 80 90 110

QC1 80 88 85 77
QC2 90 87 86 78
QC3 98 85 85 87  

Trucks 5
Average of Criterion YC1 YC2 YC3
Tq_set \ Ty_set 80 90 110

QC1 80 82 78 62
QC2 90 80 78 64
QC3 98 75 75 64  

Trucks 6
Average of Criterion YC1 YC2 YC3
Tq_set \ Ty_set 80 90 110

QC1 80 67 59 43
QC2 90 60 59 44
QC3 98 52 53 44  

 
Grupai no trim velkoņiem ir augstākā ekonomiskā efektivitātes kritērija vērtība − 
aptuveni EUR 83 /stundā QC3 un YC3 celtņiem ar zemāko produktivitāti. Šis ir 
gaidītais rezultāts, jo trīs-velkoņu grupai arī ir viszemākā produktivitāte no visām 
četrām velkoņu grupām.  
 
Grupai no četriem velkoņiem ekonomiskā efektivitātes kritērija vidējā vērtība ir 
EUR 88, kas ir par 6% augstāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadījumu, bet atšķirībā 
no tā, maksimums ir sasniegts ar produktīvākiem celtņiem QC1 un YC1. 
 
Papildus velkoņa pievienošana četru velkoņu grupai nemaina prasības celtņu 
produktivitātei. Izmantojot produktīvākus celtņus QC1 un YC1, maksimālā 
vērtība EUR 82 atkal ir sasniedzama, kas ir par 7% mazāk kā iepriekšējā 
kombinācijā. 
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Visbeidzot, sešu velkoņu grupa nevar uzlabot efektivitāti pat, izmantojot 
produktīvākus celtņus QC1 un YC1, efektivitātes kritērijs saglabā vērtību EUR 
67, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadījumu, ir mazāka par 18%.  
 
Tādā veidā globālais optimums ir sasniegts grupai no četriem velkoņiem, kad 
ekonomiskā efektivitātes kritērija vērtība ir 87 eiro/stundā, izmantojot 
produktīvākus celtņus QC3 un YC3.  
 
22. attēls parāda salīdzinošu grafiku, kas attēlo ekonomiskās efektivitātes 
atkarību no velkoņu skaita grupā (3, 2, 4, un  6), izmantojama celtņa (portālceltņi 
QC1, QC2 un QC vai sliežu celtņi YC1, YC2 un YC3), kā arī attiecīgu 
ekonomiskā efektivitātes kritērija 95% ticamības intervālu visām izskatītajām 
resursu kombinācijām.  

Plot of Means and Conf. Intervals (95.00%)
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22. att. Analīzes dati par ekonomiskā efektivitātes kritērija vidējo vērtību un atbilstošo 95% 
ticamības intervālu visām izskatītajām resursu kombinācijām.  

3.7.3.  Salīdzinājums ar tradicionālu pieeju  

Šī sadaļa ir veltīta jautājumam par diezgan sarežģītas un dārgas imitācijas 
modelēšanas pieejas pielietošanas lietderību, pietiekoši vienkāršu loģistikas ķēžu 
modelēšanai, kas sastāv no trim elementiem: kravu iekraušana, kravu 
pārvietošana un kravu izkraušana. Kāpēc šo uzdevumu risināšanai ir jāpielieto 
imitācijas modelēšana? 
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Lai atbildētu uz šo jautājumu, BKT problēma par izdevīgāko resursu kopas izvēli 
tika risināta ar citu pieeju, kas nepamatojas uz imitācijas modelēšanas 
izmantošanu, un abu pieeju rezultāti tika salīdzināti.      
 
Pēc tradicionālās pieejas pieņēmuma, elementu loģistikas ķēdes produktivitāte 
QCi + Trj + YCk nevar būt lielāka par lēnāka ķēdes posma produktivitāti, t.i. 
lēnākais no (NPtr, NPqc, NPyc): 
  
  NPmin(i,j,k) = min (NPqci, NPtrj, NPyck)  (11) 
 
kur indekss i, j, k nozīmē dažādus resursa tipus loģistikas ķēdē. 
 
Tālāk, lai aprēķinātu ekonomisko efektivitātes radītāju (9), ir jāizmanto minimālā 
produktivitātes vērtība Npmin(i,j,k), lai sasummētu visu iesaistīto resursu 
izmaksas pie uzdotā produktivitātes līmeņa SSSijk (NPmin(i,j,k)). 
 
Lielākā no iegūtajām vērtībām atspoguļos loģistikas ķēdes resursu labāko izvēli.  
 
Tomēr jebkurš produktivitātes pieaugums ietekmēs resursu nolietojumu un 
palielinās remonta izmaksas, īpaši tas ir aktuāls lēnākajam loģistikas ķēdes 
posmam.  
 
Tradicionālās pieejas būtisks nosacījums ir pieņēmums par loģistikas ķēdes 
produktivitāti, kas sakrīt ar tās elementa minimālu produktivitāti. 
 
Tomēr zinot, ka katras ierīces darba produktivitāte svārstās robežās +/-10% no 
uzdotās (nominālās) produktivitātes, ir lietderīgi izskatīt resursu produktivitātes 
gadījuma svārstības ietekmi uz kopējās loģistikas ķēdes produktivitātes vērtību. 
Piemēram, ir izskatīta sekojoša ķēde QC2+Tr5+YC2, kur NP(QC2)=40, NP(Tr5) 
= 41.9, NP(YC2)=40. Ir redzams, ka zemāka produktivitāte ir pirmajam un 
trešajam elementam. Tas nozīmē, ka veselas ķēdes produktivitātei jābūt tuvai 
vērtībai NP(QC2)=NP(YC2)=40  (attiecīgi ar 4.tabulu, kas attēlo mazāk 
produktīvāka ķēdes elementa darba ātrumu, dotajā gadījumā – 40).   
 
No tā var secināt, ka lēnākā posma algoritmu var efektīvi izmantot arī gadījumā 
ar loģistikas ķēdes elementu statistiskām svārstībām. Šis pieņēmums tika 
pārbaudīts, izmantojot konteineru termināla detalizēti statistisko modeli.    
 
Tika veikta visu iespējamo resursu kombināciju produktivitātes vērtību analīze 
un to salīdzinājums ar produktivitātes vērtībām, kas iegūtas modelējot attiecīgās 
kombinācijas (sk. 5. tabulu) 
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5. tabula.  Tīrās produktivitātes vērtības pie iespējamām resursu kombinācijām. 

Min (NPtr, NPqc, NPyc) YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3
NP of Resource NP 45 40 32.7 45 40 32.7 45 40 32.7
Trucks = 3 25.1 Min (NPtr, NPqc, NPyc) NP average from model (NPmin-NPaver)/NPaver, %

QC1 45.0 25.1 25.1 25.1 23.0 22.8 22.3 9% 10% 13%
QC2 40.0 25.1 25.1 25.1 22.8 22.6 22.1 10% 11% 14%
QC3 36.7 25.1 25.1 25.1 22.6 22.5 23.3 11% 12% 8%  

Min (NPtr, NPqc, NPyc) YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3
NP of Resource NP 45 40 32.7 45 40 32.7 45 40 32.7
Trucks = 4 33.5 Min (NPtr, NPqc, NPyc) NP average from model (NPmin-NPaver)/NPaver, %

QC1 45.0 33.5 33.5 32.7 28.3 27.5 25.9 18% 22% 26%
QC2 40.0 33.5 33.5 32.7 27.8 27.3 25.7 20% 23% 27%
QC3 36.7 33.5 33.5 32.7 27.2 27.0 27.3 23% 24% 20%  

Min (NPtr, NPqc, NPyc) YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3
NP of Resource NP 45 40 32.7 45 40 32.7 45 40 32.7
Trucks = 5 41.9 Min (NPtr, NPqc, NPyc) NP average from model (NPmin-NPaver)/NPaver, %

QC1 45.0 41.9 40.0 32.7 31.6 30.5 27.1 32% 31% 21%
QC2 40.0 40.0 40.0 32.7 30.7 30.1 27.1 30% 33% 21%
QC3 36.7 36.7 36.7 32.7 29.5 29.4 27.0 25% 25% 21%  

Min (NPtr, NPqc, NPyc) YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3 YC1 YC2 YC3
NP of Resource NP 45 40 32.7 45 40 32.7 45 40 32.7
Trucks = 6 50.2 Min (NPtr, NPqc, NPyc) NP average from model (NPmin-NPaver)/NPaver, %

QC1 45.0 45.0 40.0 32.7 33.7 31.6 27.6 34% 27% 19%
QC2 40.0 40.0 40.0 32.7 31.5 31.1 27.5 27% 29% 19%
QC3 36.7 36.7 36.7 32.7 29.7 29.6 27.4 24% 24% 19%  

 
Rezultātā izteiksmes min(NPqci, NPtrj, NPyck) vērtības ir attēlotas grafikā uz X-
ass, bet attiecīgo kombināciju tīrās produktivitātes vidējās vērtības, kas iegūtas ar 
modeli, attēlotas uz Y- ass.   
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23.att. Sakarība starp resursu tīrās produktivitātes vērtībām, 
kas iegūtas ar statistisko modeli (Y asis) un lēnākā posma 
metodi (X ass), kas pieņem, ka NPmin( i,j,k) = min (NPqci, 
NPtrj, NPyck).  

 
No grafika var uzskatāmi redzēt, ka pieņēmums par loģistikas tīkla darba 
produktivitāti, kas vienāda ar tā lēnākā elementa produktivitāti, ir aplams. Pie 
tam kļūda pieaug proporcionāli produktivitātes pieaugumam, un produktivitātes 
izskatītajā diapazonā no NP=20 līdz NP=40, kļūda sastāda 10-25%, kas nav 
pieļaujams resursu kombinācijas noteikšanai, kur resursu produktivitāte svārstās 
robežās 15-25%. Tāpēc precīzākā imitācijas modelēšanas pieeja ir labāka šī tipa 
uzdevumu risināšanā. 
 
4. SECINĀJUMI UN TĀLĀKO PĒTĪJUMU VIRZIENI  
 
Starptautiskā tirdzniecība radīja stabila pieauguma tendenci iepriekšējos gados, 
un tas turpinās arī tagad. Pieaugot konteineru apgrozījumam, konteineru 
termināla darba apjoma palielināšanās ir nozīmīga konteineru termināla 
problēma. Tai pat laikā, kuģu un konteineru terminālu augstās operacionālās 
izmaksas, kā arī kuģu, konteineru un ostas ierīču lielā kapitalizācija prasa 
samazināt ostas nereproduktīvo darba laiku. Tāpēc analīzes līdzekļa ar lielām 
izmaksu samazināšanas iespējām darba svarīgums ir noteicošs, palielinoties 
konteineru plūsmai. 
 
Efektivitātes pieauguma iespējas piedāvā vairākas modelēšanas metodes un 
izstrādātie imitācijas modeļi. Galvenais šo metožu trūkums ir nepietiekoša 
mikro-operāciju un iesaistīto resursu detalizācija, kas ierobežo analīzes iespējas 
par atsevišķa resursa ietekmi uz kopējo termināla loģistikas ķēdes 
produktivitāti.  
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Tāpēc problēmai par konkrēta resursa efektivitātes novērtēšanu nejaušas resursu 
mijiedarbības stāvoklī nav pietiekoši pievērsta uzmanība.  
 
Pamanot šo problēmu, promocijas darbs piedāvā oriģinālu izstrādātu jūras 
konteineru terminālu imitācijas modelēšanas metodoloģiju. Projekta 
zinātniskais jaunievedums ir atspoguļots sekojošos galvenos punktos: 

− tika izstrādāts Baltijas konteineru termināla mikro-imitācijas modelis 
ar iepriekš uzdotu detalizācijas līmeni (līdz pat termināla atsevišķam 
resursam ar tālākas novērošanas iespējām). Izstrādātais modelis ir 
unikāls jūras konteineru termināla mikro-modelis detalizācijas un 
vizualizēšanas dziļuma ziņā.  

− ir izstrādāta efektīva pieeja racionāla detalizācijas līmeņa izvēlei, 
izmantojot hierarhiski saistītus lejupvērstus imitācijas modeļus. 
Piedāvātā metodoloģija atļauj dažādus detalizācijas līmeņus.  

− ir izstrādāts un realizēts divlīmeņu algoritms imitācijas modeļa 
parametru pielāgošanai, kas ir aprakstīts kā stohastiskas mērķa 
funkcijas optimizācijas uzdevums ar stohastiskiem argumentiem. 
Algoritms pamatojas uz statistiskās analīzes parametrisku un 
neparametrisku metožu kombināciju, kuras mērķis ir stohastiskās mērķa 
funkcijas minimizēšana. Šī pieeja nodrošina parametru regulēšanas 
augstu precizitātes pakāpi pie relatīvi maza iterāciju skaita. Algoritma 
pirmajā etapā ir realizēta t-kritērija metode un Neldera un Mida 
simpleksa metode sagaidāmās vērtības lokālā minimuma meklēšanai, 
kuru apraksta kā starpību starp modeļa un BKT novērotajiem tīrās 
produktivitātes datiem. Šajā etapā algoritms balstās tikai uz parametru 
varbūtību sadalījumu vidējām vērtībām. Algoritma otrajā etapā mērķa 
funkcija ir izteikta kā empīrisku uzkrātu varbūtības funkciju starpība un 
tās viendabība ir pārbaudīta ar Kolmogorova-Smirnova testu. 

− Modelī ir izveidoti pielāgojami ieejas lielumu ģeneratori (konteineru 
plūsmas ģeneratori). Vienkārši regulējamie ģeneratori ir svarīgi „kas 
būs, ja...” scenāriju analīzei, kuras mērķis ir termināla darbības 
potenciālo šauro vietu noteikšana konteineru plūsmas raksturojumiem, 
kuri ir atkarīgi no vēsturiskajiem datiem. Šī darba definēto mērķu 
ietvaros ieejas ģeneratori tika regulēti BKT vēsturiskajiem datiem. 

− izveidotā imitācijas modeļa praktiskā pielietošana atspoguļo jaunu, 
pētījuma ietvaros izstrādātu pieeju uzdevumam par resursu optimālās 
kombinācijas izvēli, kas, salīdzinot ar tradicionālo metodi, piedāvāja 
daudz drošākus rezultātus. 
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Viens no šī modeļa svarīgiem aspektiem ir saistīts ar modeļa plašas pielietošanas 
iespējām termināla veiktspējas un ekonomiskās efektivitātes analizē. Konkrētāk 
var nosaukt sekojošus uzdevumus: 

− tika noteikts velkoņu grupu optimālais izmērs Baltijas konteineru 
terminālam; 

− tika izanalizēta jarda izvietošanas tuvuma ietekme pie piestātnēm, kā arī 
izpētīta velkoņu daudzuma ietekme uz tīro produktivitāti; 

− tika noteikti resursa izpildes cikla laiki, pamatojoties uz BKT datubāzes 
datiem. Iegūtajam risinājumam tika veikta jūtīguma analīze, kuras 
rezultātā tika atklāta pietiekoša modeļa noturība attiecībā uz 
produktivitātes vērtību ieejas svārstībām. 

− izmantojot imitācijas modeli, tika izvēlēta izmaksu/produktivitātes ziņā 
optimāla resursu kombinācija no vairākām iespējamām kombinācijām, 
kuras veido no tādiem pieejamajiem resursiem, kā trīs portālceltņi, trīs 
jarda celtņi un velkoņu brigādes no trim līdz sešiem velkoņiem, kurus 
raksturo dažādās produktivitātes un izmaksu vērtības.             

 
Pētījumā tika nodemonstrēts, ka izstrādātais noteiktu operāciju loģistikas 
modelis, kuru ietekmē nejaušas svārstības, ļauj noteikt pamata tehnoloģiskos un 
ekonomiskos datus, kā arī kvantitatīvi aprēķināt modelēto operāciju 
tehnoloģiskos un ekonomiskos riskus.     
 
Nobeigumā, pateicoties loģiskai uz blokiem bāzētai modeļa struktūrai, tika 
atklāts, ka aprakstītos pamatprincipus un metodoloģiju var vienkārši pārnest un 
jebkuru termināla un uzglabāšanas tipa sistēmu modelēšanu (tādas kā 
industriālas vai pasažieru lidostas, jūras vai dzelzceļa termināli) un dabas 
bagātības ieguves rūpniecības resursiem. Metodoloģijas elastīgums reprezentē 
fundamentālu pamatu modelēšanas metodoloģijas nākamajiem pētījumiem un tās 
pielietojumiem minēto objektu tipu modelēšanai.   
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