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NOTA PRÉVIA 

o presente relatório refere-se à validação do MOBFLOW, Versão LI, modelo matemático 

para o estudo de escoamentos variáveis em cursos de água de secção irregular, com leito fixo ou 

móvel. 

Este trabalho foi efectuado no âmbito do Processo de Estudo LNEC 602/19/10648, incluído na 

investigação programada para o q':!atriénio 92 - 95, tendo sido financiado parcialmente pela Junta 

Nacional de Investigação Científica e Tecnológica ONICT), mais precisamente por verbas dos 

projectos PEAMB/C/ APR/7 /91, PBIC/C/CEG/1354/92 e STRDA/C/ AMB/14/92. 

A validação do MOBFLOW integrou-se num estudo mais vasto com o objectivo de estabelecer 

regras para a validação de modelos computacionais. Este estudo envolveu investigadores das 

seguintes instituições europeias: 

• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas (CEDEX), Espanha 

• Danish Hydraulic Institute (DHI), Dinamarca 

• DELFT HYDRAULICS, Holanda 

• HR Wallingford Limited (HR Wallingford), Reino Unido 

• Laboratoire Hydraulique de France (LHF), França 

• Laboratoire National d'Hydraulique (LNH), França 

• Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Portugal 

• Norwegian Hydrotechnical Laboratory (NHL), Noruega 

• SOGREAH Ingénierie, França 

• Water Resources Research Centre (VITUKI), Hungria 

e conduziu à publicação pela Intemational Assotiation of Hydraulic Research (IAHR) das: 

Guidelines for documenting the validity of computational modelling software, lAHR, June 1994 

o relatório que agora se apresenta pretende ilustrar a aplicação dessas regras a um caso 

complexo de modelação matemática, constituindo a primeira etapa do processo de validação do 

MOBFLOW, ainda sem se efectuar qualquer referência à sua interface gráfica, presentemente em 

fase de desenvolvimento. 



SUMMARY 

MOBFLOW V 1.1 

Validation document 

This document concerns the validation of MOBFLOW, Version 1.1. FolIowing a brief 

overview, alI the information pertaining to the validation of the computational core of the model 

is summarized. This includes the assumptions and approximations that were introduced during the 

design and implementation of the model. It further includes claims about the applicability and/or 

accuracy of the model, as welI as some statements about the substantiation of those claims and vali

dation studies. The technical description and the mathematical formulation of all MOBFLOW 

components can be found in a separa te documento 

RESUMO 

MOBFLOW V 1.1 

Documento de Validação 

Este documento refere-se à validação do MOBFLOW, Versão 1.1. Depois de uma breve 

apresentação, toda a informação relativa à validação do núcleo computacional do modelo é 

resumida. As hipóteses e aproximações consideradas durante o desenho e implementação do modelo 

são inventariadas e descritas. São também apresentadas as condições de aplicabilidade e/ou a 

precisão dos diversos procedimentos, bem como os estudos necessários para validar as afirmações 

efectuadas. A descrição técnica dos diversos componentes e a formulação matemática do MOBFLOW 

são apresentadas num outro documentado em preparação. 

RESUMÉ 

MOBFLOW V 1.1 

Document de Validation 

Ce document rapport la validation du MOBFLOW, Version 1.1. Apres une breve présentation, 

toute la information concernant la validation du coeur computational du model est résumée. Les 

hypotheses et approximations considerées pendent le dessin et l'implentation du model sont 

énumérées et décrites. Les conditions d'applicabilité et/ou precision de touts les procédés, comme les 

études nécessaires pour faire la preuve correspondente sont aussi presentées. La description technique 
• des plusieurs modules et la formulation mathématique du MOBFLOW sont presentées dans un autre 

document en préparation. 
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