
 
 

 

Programa de Estudos  
 

Informações de Contato 
Professor: Renato Peres Vio 
Telefone: (22) 2622-9046 
Email: peres.vio@marinha.mil.br 

 
Objetivos da Disciplina 
Em comparação à sinais eletromagnéticos, ondas de som são consideradas únicas em sua 
habilidade de se propagarem por longas distâncias abaixo d’água. Ondas de som são 
classificadas como ondas mecânicas e a base para o entendimento de ondas mecânicas é 
entender o conceito de oscilação. 
O objetivo desta disciplina é introduzir conceitos importantes para a continuidade dos 
alunos no PPGAS, para que possam compreender modelos e fenômenos acústicos mais 
complexos. 

 
Descrição 
Curso introdutório, elaborado para apresentar tópicos de mecânica clássica ao estudante de 
acústica. Serão apresentados tópicos sobre cinemática, mecânica e considerações sobre 
trabalho e energia em osciladores livres, amortecidos e excitados. Equação de onda para 
vibrações transversas em cordas, condições de contorno ideais e realistas e modos normais 
de vibração. Ondas longitudinais e transversas em barras e em membranas retangulares e 
circulares. 

 

Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 
- entender a dinâmica de osciladores harmônicos; 
- Reduzir um circuito de oscilador mecânico ao seu equivalente elétrico; 
- Entender oscilações em uma e duas dimensões; 
- Entender o conceito de ressonância e modos normais de vibração. 

 
Regras 
Mantenho uma política de portas abertas, poderei ser encontrado no IEAPM ou no Prédio 
da Pós-Graduação, entretanto sugiro contato prévio via telefone ou email para evitar 
desencontros. 

 
Pré-requisitos 
Física básica, cálculo vetorial e integral ou equivalente. 
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Bibliografia e Livros de Apoio 
Kinsler, Frey, Coppens, and Sanders, Fundamentals of Acoustics, Fourth Edition, John Willey 
and Sons, 2000. 

 
 
Política de Notas 
As listas de exercício não valerão nota. As listas recebidas serão corrigidas e devolvidas. 
Seções de revisão e resolução de exercícios ocorrerão antes de cada uma das provas. 
Esta disciplina será composta por quatro provas e a nota final será a média aritmética das 
notas obtidas. 

O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 

A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 
B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0 ; 
C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 
D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 

Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 


