
Resumo  

O presente trabalho pretende desenvolver um modelo de calibração aplicado a sistemas de 

abastecimento de água, baseando-se em hipóteses que se consideram justificadas, 

características e estruturais do funcionamento destes sistemas, e cuja atribuição é considerada 

em tese. O método é operacionalmente concretizado por recurso a um algoritmo genético 

transformado, no qual as variáveis “rugosidade” e “consumo nos nós” se integram numa inter-

influência, ao longo de uma simulação em tempo estendido, considerando-se uma inter-

interferência de avaliação cruzada, com consequências que se aplicam a uma inter-

dependência de evolução, no algoritmo, de cada uma das variáveis referidas.  

Tem-se em vista a possibilidade de se concretizar alguma diminuição da singularidade do 

sistema de calibração que, estruturalmente, é presente nos modelos matemáticos de simulação 

de sistema de distribuição de água. Os sistemas complementares, como seja o sistema de 

amostragem e armazenamento de dados, abordam-se, obtendo-se corolários que possam vir a 

ser aplicáveis ao diagnóstico, à monitorização, telegestão e actuação automatizada destes 

sistemas, em exploração.  

Como instrumento que possibilitou a justificação e as conclusões da presente dissertação, foi 

necessário o desenvolvimento, pelo autor, de uma interface de ligação entre a biblioteca de 

funções externas do EPANET e o interpretador de programação informática MATLAB, bem 

como o próprio algoritmo genético utilizado. Ambos estes conjuntos de ferramentas foram 

implementados sobre a linguagem de programação informática MATLAB.  

Como explicação adicional do que se compreende dos fenómenos envolvidos, mas também 

como perspectiva de futuro para a área de investigação que se precursiona, coloca-se um 

conjunto de propostas e linhas de desenvolvimento e de investigação, sobre as diversas áreas 

que tocam o tema. Estas propostas pensam-se possuírem potencial para, de algum modo, 

completar e tornar mais eficiente o método desenvolvido. Estes trabalhos entendem-se 

realizáveis em linha sequente do presente desenvolvimento, porém de âmbito mais vasto e 

aprofundado e que aqui, pelo volume e complexidade envolvidos, não se consideram 

realizáveis.  

Abstract  

The present work intends to develop a calibration model applied to water supply systems, which 

is based in hypothesis considered justified, characteristic and structural of these systems’ 

functioning, and whose attribution is considered in thesis. The method is operationally 

implemented by the use of a transformed Genetic Algorithm, in which the variables “roughness” 

and “node consumption” integrate in a inter-influence, along an extended period simulation, 



considering the presence of a cross-evaluation inter-interference, with consequences that apply 

to an evolution inter-dependency, in the algorithm, of each of the variables referred.  

We foresee the possibility of materializing some reduction of the calibration system’s singularity, 

which is, structurally, present in the available water distribution systems’ mathematical 

simulation models. The complementary systems, such as data sampling and archiving, are 

approached, obtaining this way corollaries which can be applied to the diagnosis, monitoring, 

tele - administration and action automation of these systems in exploration.  

As an instrument that allowed the justification and the conclusions of the present dissertation, it 

became necessary the development, by the author, of an interface of connection between the 

dynamic link library of the EPANET modeler, and the MATLAB language interpreter, as well as 

with the used genetic algorithm itself. Both these tools were implemented in MATLAB 

programming language.  

As an additional explanation of what is understood about the phenomena involved, but also as a 

future perspective for the investigation field opened, a set of proposals and development and 

investigation guidelines on the various areas related to the subject is presented. We think these 

proposals have the potential to, in some way, complete and turn the developed method more 

efficient. Although of a wider and deeper scope, these additional tasks are thought to be 

accomplishable as a sequence of the present development, but the volume and complexity they 

involve, prevents them to be carried out in this present work.  


