
 

 

 

 

 

 
Programa de Estudos 

A4100  Acústica Computacional II 

 

Informações de Contato 
Professor: Rogério de Moraes Calazan 
Telefone: (22) 2622-9017 
Email: moraes.calazan@marinha.mil.br 
Professor: Marcus Vinícius da Silva Simões 
Telefone: (22) 2622-9028 
Email: marcus.simoes@marinha.mil.br 

 
Objetivos da Disciplina 
Apresentar conceitos avançados de modelagem numérica da propagação acústica 
submarina, processamento de campo casado e localização de fontes. 

 
Descrição 
Serão abordados os seguintes tópicos: processamento de sinais aplicados a modelagem 
acústica computacional, teoria de modos normais, teoria de equações parabólicas, 
processamento de sinais baseados no casamento do campo de pressão acústica, introdução 
a sensores vetoriais. 

 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta 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 
abordagens diferentes, empregar rotinas básicas de processamento de sinal para análise do 
sinal acústico, realizar uma localização de fontes por casamento do campo de pressão 
acústico. 

 
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 Acústica Computacional I  (A- 4000). 
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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. 


