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Objetivos da Disciplina 
Apresentar conceitos avançados da acústica submarina fundamentais para o 
desenvolvimento da modelagem numérica da propagação acústica. 

 

Descrição 
Serão abordados os seguintes tópicos: Reflexão de ondas esféricas na superfície e fundo do 
oceano, equação de onda não homogênea, fonte pontual em coordenadas cilíndricas, 
propagação do som no oceano, canal de propagação em águas profundas, canal de 
propagação dependente em distância, propagação em ambientes de multi-caminhos, teoria 
de traçado de raios e feixes, método de aproximação WKB. 

 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar a disciplina com sucesso, o aluno será capaz de avaliar e interpretar 
fenômenos de propagação acústica submarina, identificar limitações dos diferentes 
algoritmos de previsão numérica, calcular soluções básicas do campo acústico utilizando a 
teoria de raios. 

 

Regras 
A fim de dirimir dúvidas, os docentes poderão ser encontrados no IEAPM ou no Prédio da 
Pós-Graduação mediante agendamento prévio por telefone ou via e-mail. 

 
Pré-requisitos 
Conhecimentos básicos sobre programação, sistema operacional Linux, fundamentos em 
acústica submarina. Pré-requisito: ter cursado a disciplina Tópicos em Acústica Submarina 
(A-3200). 
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Política de Notas 
Esta disciplina será composta por um trabalho e uma prova, valendo 10 pontos cada uma. 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. 


