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א .מטרות הקורס:
הצגת מודלים,כלים ושיטות מתקדמות בתחבורה,השימושים השונים למודלים ,לכלים
ולשיטות בלוגיסטיקה

ב .תוכן הקורס:
רשתות ותורת הגרפים,מסלול קצר-מבוסס רשת ומטריצה ,מסלול קצר ברשת סטוכסטית,
בעיית הסוכן הנוסע ומחלק הדואר הסיני ,ניתוב רכבים ואלגוריתמים מקורבים לפתרון,
זרימה מקסימאלית,זרימה בעלות מינימאלית,מיקום מתקנים .שימוש ב GIS -בלוגיסטיקה
בשילוב מעבדה על בסיס כלי ה Network Analyst-של .ArcGIS
.

מהלך השיעורים:
הרצאות ,תרגילים ומעבדות
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור

נושא השיעור

1

מבוא

2

רשתות וגרפים

3+4+5

זרימה ברשת

6+7

מסלול קצר

8+9

ניתוב רכבים

11+11

מעבדה

12+13

מיקום מתקנים

הערות

כולל עבודה עם SOLVER

עבודה עם הNetwork Analyst-

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
מרכיבי הציון הסופי:
 07% בחינה סופית (ציון מספרי) ציון עובר  07 -ומעלה.
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