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Informações de Contato  
Professor: Marcus Vinícius da S. Simões 
Telefone: (22) 2622-9028 - Sala CHEDEP I.13 Pesquisa II 
Email: mvssimoes@gmail.com,  
            marcus.simoes@marinha.mil.br  

 
 

Objetivos da Disciplina 

O objetivo deste curso é apresentar o estado da arte em redes acústicas de comunicação 
submarinas expondo os conceitos iniciais de redes de computadores, sua transposição 
para o meio aquoso e as técnicas e nuances necessárias para sua implementação em 
conjunto com sensores submarinos, de forma a termos uma topologia de nós e sensores 
conectados em rede se comunicando e realizando o sensoriamento remoto do sítio 
desejado por meio dos parâmetros coletados em tempo real. 

 
Descrição 

O curso pretente apresentar o embasamento teório para implantação de Redes Acústicas 
de Comunicação e Sensores Subaquáticas por meio da introdução não só das técnicas de 
projeto, codificação e implantação de redes de computadores no ambiente 
eletromagnético migradas para o ambiente subaquático com as próprias do ambiente, 
com suas particularidades, restrições e nuances para implementação nos seu diversos 
modelos/ tipos. 

 
Ementa 
Introdução a comunicação acústica e redes acústicas de comunicação: 
História e fundamentos básicos e redes domésticas de computadores. 
Modelo OSI (Modelo em camadas) 
Princípios de comunicação de dados 

Introduções à Internet, Ethernet, LAN, e LANs sem fios, Princípios fundamentais de 
protocolos ponto a ponto Subcamada MAC, Ethernet, gigabit Ethernet, WAN,  difusão 
sem fios, Bluetooth e comutação da camada de enlace de dados (MPLS). 
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Arquiteturas 
Pilhas e simuladores de protocolo de rede Arquiteturas de rede subaquática 
Necessidade de funcionalidade entre camadas 

Simuladores de redes subaquáticas de código aberto selecionados 

Introdução aos simuladores (UnetStack, UnetSim, NS2 e outros) 

Abstração da camada física para simuladores de rede (PHY) 
Portadora única - chaveamento de mudança de fase / equalizador de feedback de decisão 
(PSK / DFE) 
Muti-carrier - Multiplexação por Divisão de Frequências Ortogonais (OFDM) Protocolo de 
sinalização subaquática 
Teoria de controle de acesso médio (MAC): Protocolos de camada superior: 
Protocolos de roteamento Protocolos de transporte 

Redes de atraso de propagação grandes 
 

Objetivos Quanto à Aprendizagem 

Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 

- projetar, desenvolver e instalar uma Rede de Comunicação Submarina atrelada ou não 
a sensores submarinos; 
- implementar ou desenvolver um simulador de RAS em software; 
- otimizar e avaliar o desempenho de uma RAS. 
- especificar e instalar MODEM acústicos submarinos com a funcionalidade de agir 
como nó de uma rede subaquática. 

 

Formato do curso 

O conteúdo do curso será fornecido como uma combinação de notas de aula e 
apresentações. As tarefas serão compostas de trabalho de casa, projetos em grupo, 
problemas de tarefas individuais com nota. Haverá também um exame intercalar e um 
final, cada um contribuindo com 30% e 40% da nota do curso. 

 
Devido à carga de trabalho significativa necessária  para os projetos, é  imperativo  que 
você não fique atrás do cronograma sugerido. Os projetos podem levar de 10 a 20 cada. 
Decidiremos ao longo do curso quantos projetos, o ritmo e qualquer coisa diferente que 
desejemos escolher como um problema razoável de interesse. 
As visitas ao escritório nos dias de atendimento são sempre bem vindas. 



  

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  

Tópicos em Oceanografia (0-2000) 
Processamento de Sinais em Arranjos (P-3200) 
Oscilações e Ondas (A-3000) 
Sistemas de Comunicação I (P-3300) 
Sistemas de Comunicação II (P-3400) 
Acústica Básica (A-3100) 
Acústica Submarina (A-3200) 

 
Bibliografia 

Não teremos livro texto, apenas notas de aula e bibliografia de apoio. 
Computer Networks, A. Tanenbaun, 4a Ed; 
Underwater Acoustic Sensor Networks (2010), Xiao Y. Ed; 
Underwater Sensor Network Simulation Tool (USNeT); 
Underwater Wireless Networks: Principles, Protocols and Implementations. 

 
Monitoria 

A critério da turma poderá ser avaliado o esquema de monitoria dirigida. O monitor 
será indicado a critério do professor. 

 
 

Política de Notas 
Trabalhos de Casa (TC) = 10%; 
Projetos (NPRJ) = 20%; 
Exame de meio de período (EMP) = 30%; e 
Exame Final (EF) = 40%. 

 
 

Trabalhos de casa: 

Os deveres de casa deverão ser concluído até a aula seguinte a entrega à turma. A 
não entrega do trabalho será atribuida nota zero. A média aritimética dos trabalhos 
de casa comporão a nota . 



  

Projetos 

Dois a quatro projetos serão atribuídos em pontos específicos do material. Estes são 
projetos de programação para escrever código para análise de sinal simples, 
algoritmos de propagação ou aplicações de vários algoritmos de software. Uma vez 
atribuído, você terá duas semanas para concluir cada projeto. Códigos numéricos e 
saídas gráficas são incluídos em projetos concluídos. 

 
Política de atraso: 

Os trabalhos de casa não entregues no prazo estipulado não serão considerados na 
nota final, ficando o número total de trabalhos para compor a média fixo, por 
exemplo : cinco (5) trabalhos dados (TD) e quatro (4) entregues (TE) no prazo, 
teremos a média final iqual a soma das notas dos trabalhos 

entregue (NTE) dividido por cinco, ou seja, NTE=
∑TE 

TD 

Cada projeto perderá 2% (do total de 20%) para cada dia em atraso na entrega de 
projetos. 

 

Nota final (NF)=
NTE+(2∗NPRJ )+(3∗EMP)+(4∗EF) 

10 
 
 

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. 


