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Contexto
A análise do funcionamento dos Sistemas de Distribuição de Água (SDA) faz-se,
frequentemente, com o recurso a simulação em computador e a modelos (de SDA).
A disposição física das tubagens (condutas) que transportam a água desde o
reservatório até à torneira do consumidor segue, na sua generalidade, o traçado das
vias de comunicação (estradas).
A construção de modelos de SDA reais é uma tarefa árdua e muito morosa, o que
leva a que os modelos disponíveis para atividades de investigação sejam muito
específicos e/ou muito simples e existam em número muito limitado.
Objetivos
Pretende-se construir uma aplicação capaz de construir modelos sintéticos de
sistemas de distribuição de água tendo por base a rede viária. Em concreto,
pretende-se extrair a topologia da rede a partir do Google Maps e usar essa
topologia para produzir um modelo sintético de SDA.
Obtida a ferramenta, pretende-se fazer um estudo de comparativo dos modelos
gerados segundo este processo com modelos gerados segundo outros processos [1].
Tarefas
T1 – Levantamento do estado do conhecimento.
T2 – Construção de uma aplicação para identificar, e exportar, a rede viária no
Google Maps.
T3 – Construção de uma aplicação capaz de construir modelos de SDA a partir da
rede viária.
T4 – Testes comparativos.
T5 – Escrita de um artigo com os resultados obtidos.
T6 – Escrita da dissertação.
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Requisitos
Sólidos conhecimentos de programação.
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