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Resumo. A propagação acústica no oceano tem sido amplamente utilizada na detecção 
ativa e passiva de submarinos e navios, nos estudos sísmicos e comunicações. A alta 
sensibilidade para a propagação de sinais acústicos com frequências entre 1 Hz e 20 kHz 
é uma das propriedades mais importantes das águas marinhas e ao contrário de todos os 
tipos de radiação eletromagnética, pode coletar uma quantidade significativa de 
informações sobre o ambiente marinho . O principal objetivo dos modelos acústicos 
submarinos é a simulação da propagação de ondas acústicas, em uma grande variedade 
de casos, proporcionando, assim, as características mais importantes deste fenômeno. 
Quando se trata do ambiente chamado de "águas rasas", que se limita a alguns modelos, 
a propagação acústica torna-se extremamente complexa, devido a vários mecanismos que 
atenuam a propagação do sinal acústico e sua interação na parte superior e na parte 
inferior do canal. Este trabalho tem como objetivo comparar os modelos de propagação 
acústica em águas rasas, apresentando os resultados de simulações computacionais 
usando o pacote ACTUP com o software MatLab. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A grande distância percorrida pelo som em ambientes aquáticos é uma grande vantagem da 
propagação sonorora subaquática, uma característica que difere as ondas sonoras das ondas 
eletromagnéticas. Essa característica única das ondas acústicas é a razão para o interesse 
prático no estudo das propriedades de propagação subaquática de ondas acústicas. 
Vários Modelos de propagação acústica subaquática são comumente utilizados para prever 
condições acústicas adequadas para que possa planejar diversos tipos de experimentos 
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marítimos, tais como projetos de sistemas de sonares, e também a avaliação de ambientes, 
propriedades e comunicações em ambientes de água doce.  
Certas propriedades dos sedimentos e do leito do ambiente em questão, a velocidade de 
atenuação da onda de cisalhamento no subfundo e as densidades, contribuem para as 
condições de propagação em águas rasas de forma significativa. 
Devido suas características não homogêneas e suas condições de contorno não triviais, o 
ambiente acústico submarino é bastante complexo, o que dificulta o aprofundamento nos 
estudos dos cálculos envolvidos na propagação sonora subaquática. Esta complexidade foi o 
que motivou a implementação de métodos numéricos avançados, alidados a evolução dos 
computadores para o avanço no aprofundamento na capacidade e exatidão dos cálculos 
envolvidos na propagação de ondas sonoras no mar. A partir da criação de modelos de 
propagação capazes de calcular soluções acuradas, surgiram diversas técnicas de 
processamento de sinais acústicos. 
Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre os métodos de propagação acústica em 
ambientes pouco profundos, também chamados de “águas rasas”. Se inicia com uma revisão 
bibliográfica sobre a teoria da propagação de ondas e também uma apresentação de um dos 
métodos de propagação acústica subaquática em águas rasas no oceano, o Método dos Modos 
Normais. A seguir é apresentada uma comparação dos resultados obtidos com este método, a 
partir de métodos computacionais distintos, denominados KRAKEN, BELLHOP, E RAM. 
Este algoritmos fazem parte do pacote ACTUP lα Toolbox v2.2 – Acoustic Toolbox do 
Matlab R2006a – Mathworks, do Centro de Ciência e Tecnologia Marinha, da Universidade 
de Tecnologia Curtin, na Austrália. 

2. TEORIA DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS  

2.1. A Equação da onda 

A equação da onda pode ser deduzida a partir dos princípios da mecânica dos fluidos 
utilizando-se as equações de estado, de continuidade e de movimento [1]. Para meios 
fluidos, a equação de estado relaciona grandezas físicas que descrevem o comportamento 
termodinâmico do fluido. 

( )
0

0
0 ρ

ρρ
β

−
=−PP

 (1) 
onde P  é a pressão instantânea em um ponto, 0P   é a pressão de equilíbrio no fluido, β   é 
o módulo adiabático (coeficiente de expansão térmica do fluido), ρ  é a densidade 
instantânea em um ponto e 0ρ  é a densidade de equilíbrio do fluido. 
Em termos da pressão acústica p e da condensação s, a Equação (1) pode ser expressa 
como 

sp  β≈  (2) 
onde 0PPp −= é a pressão acústica e 

0

0

ρ
ρρ −

=s  é condensação em um ponto. 

A restrição essencial é que a condensação s deve ser muito pequena, 1<<s . [1] 
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Para relacionar o movimento do fluido com sua compressão ou expansão, precisamos de 
uma função que relacione a velocidade u

r
 da partícula do fluido com sua densidade 

instantânea ρ .  
Considera-se um elemento infinitesimal de volume de fluido, fixo no espaço. A equação 
de continuidade relaciona a taxa de crescimento de massa nesse elemento de volume com 
o fluxo de massa através da superfície fechada que envolve esse volume. Uma vez que o 
fluxo deve ser igual à taxa de crescimento, obtém-se a equação de continuidade. 

0=∇+
∂
∂

u
t

s r

 (3) 

A equação de movimento relaciona a pressão acústica p com a velocidade u
r

 instantânea 
de partícula, para um fluido adiabático e não viscoso, isto é, os efeitos da viscosidadei do 
fluido são desprezados. Dessa maneira encontra-se a equação de Euler (equação de força) 
para fenômenos acústicos de pequena amplitude. 
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A partir das equações acima, rearranjando os termos obtém-se a equação de onda 
linearizada: 
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Esta equação é o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria física da propagação 
sonora, a partir da implementação de métodos com os quais a pressão sonora é calculada 
se a distribuição inicial da mesma, no meio, for definida e se forem impostas as condições 
de contorno, determinadas pela geometria do meio (superfície e o fundo do mar e 
obstáculos). As condições iniciais, essenciais em todos os problemas, referem-se aos 
distúrbios específicos que provocam a propagação do som. 
 

2.2.  Ondas Harmônicas 

Ondas cuja variação temporal é harmônica (função de senos, cossenos ou combinações 
lineares deles) são produzidas por muitas fontes sonoras. Com isso, a solução da equação 
(5) pode ser representada da seguinte forma: 

 

,tiPep ω=  (6) 
 
 

onde ω  é a freqüência angular da fonte.  

                                                 
i Grau de adesão entre as moléculas de fluido. 
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Substituindo esta expressão em (5), obtém-se: 
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Substituindo ω2/c2  por K2 , sendo  K o número de onda, e simplificando esta equação, 
obtém-se a conhecida equação de Helmholtz, ou Equação da onda acústica no domínio da 
frequência: 
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Por conveniência, de forma a manter a mesma simbologia empregada até agora, essa 
equação será escrita como: 

 

.0
1 2

0
0 =−








∇⋅∇ pKp

ρ
ρ

 (9) 
 

2.3.  Propriedades Físicas e Químicas 

A acústica submarina é influenciada pelas propriedades físicas e químicas do oceano, 
principalmente pela temperatura, salinidade e densidade. 
A grandeza que é mais importante, no que diz respeito à propagação do som no mar, é a 
temperatura, que influencia o campo de densidades e sua estratificação, na distribuição de 
nutrientes e na massa biológica. 
A salinidade expressa a quantidade de sais dissolvidos na água, afetando a 
compressibilidade e, consequentemente, a velocidade de propagação do som, o índice de 
refração, o ponto de congelamento e a temperatura de máxima densidade. 
A densidade da água do mar é responsável pela estabilidade hidrostática dos oceanos. É 
importante no estudo da dinâmica dos oceanos, pois pequenas variações horizontais 
podem produzir correntes bastante fortes. 
Relacionada a esta propriedade está a compressibilidade, que expressa as mudanças no 
volume, em função das variações de pressão. Por meio dela, determina-se de forma 
precisa, a densidade, bem como a velocidade de propagação do som, que é dada pela 
seguinte equação [2]: 

 

µρ
τ

=c
 (10) 
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onde  c é a velocidade do som,  µ é o coeficiente de compressibilidade,  τ o calor 
específico da água e  ρ  a densidade. 

2.4.  Velocidade do som 

 
A principal grandeza considerada na propagação sonora é a velocidade do som, 
dependente da compressibilidade e da densidade do meio. Portanto, ela varia em cada 
ponto do oceano, a cada instante de tempo,  em virtude da dinâmica do ambiente marinho. 
Ela é obtida por modelos empíricos que a descrevem em função dos parâmetros de 
temperatura, da salinidade e da pressão (profundidade). A estratificação desses parâmetros 
conduz à estratificação da velocidade, o que acarreta a existência de perfis típicos. Uma 
das formulações mais aplicadas no meio científico é dada por: 
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onde c é a velocidade do som (m/s), T a temperatura (ºC), S a salinidade (psu ou ‰) e D a 
profundidade (m).   

De acordo com a expressão (11), observa-se que a velocidade do som aumenta com o 
aumento de qualquer um dos três  parâmetros, sendo a temperatura, o fator determinante. 
Pelo fato da operação dos equipamentos sonares se dar, normalmente, em “águas rasas”, o 
efeito da variação de pressão é muito pequeno. Quanto à salinidade, devido às variações 
em mar aberto serem pequenas, a influência deste parâmetro também é diminuta, à 
exceção das áreas próximas a desembocaduras de rios, onde a salinidade torna-se um fator 
importante. 

  A distribuição dos perfis de velocidade varia de oceano para oceano e em relação às 
diferentes estações. Basicamente, um perfil de velocidade do som (Figura 1-b) é 
extremamente dependente do perfil de temperatura (Figura 1-a), o qual pode ser dividido 
em três camadas arbitrárias, cada qual com características distintas.  

  Logo abaixo da superfície encontra-se a camada de mistura, região aproximadamente 
isotérmica, onde a velocidade é influenciada pelas variações no aquecimento da superfície 
do mar e pela ação do vento e cuja base é chamada de profundidade da camada de mistura. 
Como esta camada é caracterizada por apresentar um perfil de temperatura, 
aproximadamente constante, a velocidade aumenta com a profundidade devido ao 
aumento da pressão. A segunda camada é chamada de termoclina principal. Nessa região a 
temperatura decresce rapidamente com a profundidade, acarretando um forte gradiente 
negativo. Por fim, abaixo da termoclina e estendendo-se até o fundo, encontra-se a 
camada profunda, caracterizada pela constância da temperatura e pelo aumento da 
velocidade do som em função do aumento da pressão. Nesta camada, o perfil de 
velocidade é praticamente linear com um gradiente positivo. 



Emerson S. Costa, Eduardo B. Medeiros 

 6

 
Figura 1 (a e b) – Relação entre os perfis de temperatura e velocidade do som para águas profundas 

2.4.  A Superfície e o Fundo do Mar 

 
A superfície do mar, além de ser refletora, é também uma interface espalhadora do som, 
pois conforme a rugosidade (especificada em termos da altura das ondas) for aumentando 
com a ação do vento, a reverberação e as perdas na reflexão, a atenuação por bolhas e pela 
turbulência e a geração de ruídos de alta frequência, devido às condições de mar começam 
a influenciar a propagação acústica [2].  
Se as ondulações da superfície forem muito pequenas, essa interface é considerada plana e 
se comportará como uma superfície livre (pressure release), respondendo como um 
refletor perfeito ou ideal.  
Analogamente à superfície, a interação do som com o fundo afeta a propagação devido à 
reverberação e às perdas na reflexão, à atenuação devido à porosidade do sedimento e à 
geração de ruídos de baixa frequência devido à atividade sísmica.  
Esses efeitos, porém, são mais complicados de serem calculados devido à composição 
diversa e estratificada do fundo, a qual varia desde rocha dura até lama macia. Nesses 
efeitos, também estão incluídas as variações bruscas na densidade e na velocidade do som 
[2]. A topografia do fundo pode ser também, muito variável e acidentada, o que em certos 
casos, bloqueia a propagação sonora, provocando o surgimento de áreas de sombra. De 
um modo geral, quanto maior a frequência, maior a sensibilidade do sinal à rugosidade.  
A modelagem da interação do som com o fundo depende da disponibilidade de técnicas 
para estimar o perfil geoacústico, que pode ser caracterizado pela profundidade efetiva de 
penetração do som e respectiva velocidade, pela densidade e coeficientes de atenuação 
compressional e cisalhante para cada uma das camadas presentes. Esses parâmetros 
geofísicos podem ser obtidos, de  forma precisa, por meio das técnicas de inversão a partir 
das perdas na propagação, obtidas por modelos de propagação acústica [2].  
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Na prática, devido aos altos custos dos testes experimentais e escassez de dados 
ambientais adquiridos de forma controlada, procede-se à calibração dos modelos 
numéricos, que consiste da estimativa de valores dos parâmetros do fundo por meio da 
comparação entre a intensidade do sinal medido na trajetória direta e o resultado obtido, 
computacionalmente, através do modelo numérico. 
 
3.  MODELOS TEÓRICOS 

 
Com o propósito de comparação entre os resultados teóricos e experimentais, são 
utilizadas vários códigos numéricos baseados na teoria dos Modos Normais, Aproximação 
Parabólica, etc.. Os próximos parágrafos apresentam uma breve introdução a Teoria dos 
Modos Normais, em que os códigos estão sendo baseados. 

 

3.1.  Teoria dos Modos Normais 

 
Para comparação do campo acústico medido com predições teóricas baseadas na 
representação dos Modos Normais do campo acústico, o código ACTUP foi usado 
considerando o somente o leito do fluido. Assumindo um sistema de coordenadas 
cilíndricas com z sendo a profundidade abaixo da superfície do oceano, e r a distância 
horizontal da fonte, o campo de pressão é dado pela seguinte expressão: 
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 (12) 
onde p(r,z) é a pressão acústica, un(z) é a autofunção de ordem n, kn é o autovalor 

associado, zo é a profundidade da fonte, An é a constante de normalização, 
)1(

0H  é a função 
de Hankel de ordem zero e primeiro tipo, N é o número máximo de modos considerados 
na soma. 
Vamos considerar um ambiente consistindo de uma única camada de água de velocidade 
constante sobre um leito perfeitamente rígido.  
A perda por transmissão, ou Transmission Loss (TL), é dada em funçãoda distância e da 
profundidade para um especificado número de frequências, 
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onde pref é a pressão referência, que por definição é considerada a pressão acústica devido 
a um ponto fonte em um domínio ilimitado (espalhamento esférico) a uma distância 
específica. A TL calculada pelos códigos de propagação refere-se tradicionalmente a 
distância de um metro da fonte sonora. 
O estudo do Método dos Modos Normais inicia-se pela aplicação do conceito de vibrações 
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em um modelo oceânico idealizado, onde o meio é homogêneo, limitado superiormente 
por uma superfície livre (pressure release) e inferiormente por um plano perfeitamente 
rígido, nos quais as reflexões são especulares, a velocidade de propagação do som é 
constante e as ondas sonoras são consideradas planas. 
O campo de pressão fica confinado entre a superfície livre e o fundo rígido e o seu 
estabelecimento ocorre se a profundidade do canal permitir as condições adequadas de 
reflexão para os raios emitidos com ângulos de incidência específicos, relacionados à 
frequência de excitação da fonte. 
Como vários modos estão se propagando, cada um com sua velocidade de grupo, o campo 
de pressão será constituído da superposição das pressões sonoras devido a cada modo.   
Cabe salientar que a profundidade da fonte também exerce um papel muito importante no 
estabelecimento da amplitude do campo de pressão e até mesmo na existência de 
determinados modos, pois se a fonte for colocada em um ponto nodal, o modo que possuir 
este ponto não existirá. Para se obter uma excitação máxima para um determinado modo, a 
fonte deve ser colocada em um dos antinodos.   O caráter dispersivo da propagação pode 
ser constatado, experimentalmente, pela análise do som produzido por uma fonte 
explosiva, que contém uma banda espectral bastante larga (20 Hz a 2 kHz). Nas 
proximidades da detonação, o som ouvido é bastante grave. Nas regiões distantes o som 
ouvido é um pulso senoidal de aproximadamente 1s de duração, inicialmente agudo, com 
frequência de 2 kHz e grave no final, com frequência de poucas centenas de Hz. 

3.2.  Modelo Matemático para um Canal Real 

No modelo teórico de Pekeris, que representa feições frequentemente encontradas na 
natureza, compostas de camadas sedimentares estratificadas, aproximadamente paralelas, as 
interfaces são consideradas planas e paralelas e funcionam como horizontes de reflexão.  

3.2.1.  Equação Característica em Meios Estratificados 

Representa-se um meio estratificado, de forma genérica, por um modelo físico constituído por 
uma camada fluida homogênea, limitado superiormente por um meio horizontalmente 
estratificado, com um coeficiente de reflexão e limitado inferiormente, por um meio, também 
horizontalmente estratificado, com o coeficiente de reflexão, conforme mostrado na Figura 2. 

 
Figura 2. Aprisionamento de modos para guias de onda de profundidade variável, excitado por uma fonte. 
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3.2.1. O Modelo de Pekeris 

Uma vez definida a equação característica para meios estratificados genéricos, aplica-se a 
mesma ao modelo físico de Pekeris, composto de um meio homogêneo líquido sobreposto a 
uma camada sedimentar não consolidada (absorvedora) e estratificada, com as interfaces 
planas e paralelas. O conhecimento da solução para esse modelo, ilustrado na Figura 3, 
constitui a base para a modelagem de ambientes mais complexos. 

 
Figura 3. Modelo Físico de Pekeris 

O ângulo crítico )/( 21 ccarcsenc =θ  delimita duas regiões distintas. Para ângulos de 
incidência menores do que o ângulo crítico (θ < θc) o coeficiente de reflexão no fundo tem 
valor absoluto menor que um ( )1<ℜ f

 e na solução da equação da onda surgem autovalores 

complexos, que representam aos modos evanescentes ou virtuais, os quais são semelhantes 
aos modos discretos, exceto por apresentarem um decaimento exponencial da amplitude ao 
longo da distância. Por constituírem parte do campo de pressão total, sua contribuição é 
importante no estudo do campo próximo à fonte sonora e em situações onde a geometria 
permite apenas a existência de poucos modos discretos ou nenhum deles. O cálculo dessa 
parte de energia é feito por meio da integração de um número infinito de modos contínuos, 
cujas energias são parcialmente refletidas no fundo e eventualmente absorvidas na água. Na 
prática, como a região de interesse é o campo distante, a contribuição desses modos contínuos 
é descartada, não somente pela sua pequena contribuição e rápido decaimento com a 
distância, mas também pela complexidade matemática envolvida.  

3.3.  Experimentos em águas de rios 

Tipos de habitats aquáticos de rios têm sido tradicionalmente classificados com base nas 
características de fluxo e propriedades geomórficas. A estrutura e dinâmica da influência 
desses tipos de habitat, entre as características de outros ecossistemas de rios, a composição e 
distribuição de peixes e invertebrados bentônicos (grupos de organismos que habitam 
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diferentes tipos de substratos de habitats aquáticos. Estes podem ser compostos de fragmentos 
de vegetais, sedimentos diversos, macrófitas, algas filamentosas, entre outros. Dentre os 
diversos grupos existentes, podemos destacar os moluscos, insetos, nematódeos e os 
oligoquetos.). No entanto, pouco se sabe sobre a assinatura acústica de tipos de habitats 
aquáticos. Acusticamente, os ecossistemas de água doce têm sido considerados como grandes 
ambientes compostos ao invés de um mosaico de tipos de habitats distintos. Foi observado 
que as fontes físicas de geração de sons subaquáticos dependem das condições hidráulicas 
(profundidade e velocidade do fluxo, transporte de sedimentos), enquanto fontes bióticas (por 
exemplo, criadas por insetos aquáticos) poderão contribuir somente para sinais acústicos 
quando a água está estagnada ou fluindo lentamente. Baseado em experiências de laboratório, 
[3] demonstrou que o som subaquático em águas rasas podem ser criados pela turbulência 
resultante da interação da velocidade de fluxo, rugosidade relativa (dada como submersão 
relativa) e obstruções do fluxo. Além disso, [3] mostrou que diferentes assinaturas acústicas 
existentes em diferentes posições em um curso de canal apontando na influência direta de 
condições morfológicas e hidráulicas para a assinatura acústica, que também pode ser o caso 
para diferentes tipos de habitats de rios. 
Sons subaquáticos exibem uma menor taxa de atenuação comparada com a luz e substâncias 
químicas; amo mesmo tempo, é rapidamente transmitida a longas distâncias (4 – 5 vezes mais 
rápida que no ar). Portanto, assinaturas acústicas mais prováveis, fornecem importantes fontes 
de informação sobre o ambiente subaquático para organismos aquáticos. Embora algumas 
espécies de peixe usem ativamente sinais acústicos para comunicação, quase todas as espécies 
de peixe são capazes de detectar som, e portanto,  pode usá-lo para posicionamento, 
navegação, detecção de refúgio e seleção de presas. Assim, espera-se uma grande influência 
dos sons subaquáticos na ecologia e no comportamento de muitos organismos subaquáticos. 
Potenciais fontes de incerteza foram consideradas quando os dados acústicos eram medidos e 
analisados. Elas incluem o ruído gerado pela vibração do cabo do hidrofone (induzido pelo 
vento ou pela água) e o ruído de fundo produzido pela suspensão do hidrofone na coluna de 
água. As hastes de metal colocadas sob a superfície da água representaram os obstáculos no 
fluxo de água e podem ter criados algumas turbulências e vibrações indesejadas, 
influenciando assim as medições sonoras. O fator externo mais importante que influenciou as 
medições sonoras foi o vento, dominante em altas frequências. 
O efeito da turbulência e da vibração indesejada devido à obstrução do fluxo foi reduzido pelo 
uso de dois hidrofones, colocados próximos um do outro. Esta configuração dos instrumentos 
foi montada para fornecer dados que podem ser usados para reduzir o ruído causado pelo 
fluxo turbulento em todos os hidrofones e o ruído interno de sensores e amplificadores e, 
portanto, fornecer uma relação sinal-ruído elevado [3]. 
O objetivo em todos os casos foi correlacionar os efeitos de escoamento com a saída de onda 
sonora, utilizando o software estatístico SPSS Statistics. Um resultado típico desta análise, 
mostrado na figura abaixo, foi produzido pelos autores para o caso de uma descontinuidade no 
leito de um curso de água. 
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Figura 4. Assinatura Acústica de habitats de rios: Níveis de Pressão sonora 

Observa-se claramente a variação do nível global do nível de pressão sonora por banda de 
oitava em função da variação da velocidade pela presença de um obstáculo. 
Outros trabalhos utilizam técnicas diferentes. No trabalho desenvolvido por [4], por exemplo, 
foram utilizados ADCPs (Acoustic Doppler Current Profilers essencialmente sonares que 
verificam o comportamento de perfis de velocidade) para detectar mudanças de 
comportamento hidrológico em função de depósito de sedimentos.  
Outros procedimentos existem, porém estes aqui foram incluídos a título de exemplo, tendo 
sido citado [3] em detalhe pela sua afinidade com o presente trabalho. 

4.  RESULTADOS PRELIMINARES 

A simulação computacional inicial já realizada neste trabalho foi feita utilizando-se o modelo 

de propagação da Teoria dos Modos Normais, e implementada usando o algoritmo KRAKEN, 

que faz parte do ACTUP lα Toolbox v2.2 – Acoustic Toolbox do Matlab R2006a – 

Mathworks, do Centro de Ciência e Tecnologia Marinha, da Universidade de Tecnologia 

Curtin, na Austrália. 

As hipótese principais adotadas são as seguintes: 

� A Perda por Transmissão (TL) está ligada aos modos discretos, ou seja:aos  associados a 

perdas resultantes de reflexão total; 

� O meio aquático é modelado como tendo uma camada de fluido onde o som tem um perfil 

de velocidades uniforme em um semi-plano finito arbitrário 

� No modelo simulado adota-se uma camada de água com 23 metros de espessura 

(profundidade) com velocidade constante, sobreposta a uma camada de sedimentos em um 
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semi-pano infinito, com velocidade de propagação do som contante e densidade também 

constante; 

� A fonte é pontual contínua e de amplitude arbitrária.  

 

O modelo dos testes tem as seguintes características: 

 

- Velocidade de propagação do som na água: c1= 1508 m/s;  

- Velocidade de propagação do som no fundo:  = c2= 1689m/s;  

- Densidade da água:  = ρ1 = 1033g/m3;  

- Densidade do fundo:  = ρ2 = 2066 g/m3;  

- Freqüência da fonte harmônica: 147,8 Hz;  

- Profundidade da coluna d’água: h = 23 m;  

- Profundidade da fonte: z0 = 10 m; e  

- Profundidade do receptor: zr = 20 m. 

A figura abaixo mostra a perda de transmissão em função da distância horizontal do modelo 

descrito acima. Esta primeira simulação foi realizada utilizando o modelo KRAKEN. 

 
Figura 5 – Curvas da perda por transmissão pela distância, obtida pelo modelo KRAKEN 

Outros testes foram realizados com outros modelos. Eles usam o método de equações 

parabólicas (PE), a partir do desenvolvimento da aproximação de Padé, cuja exatidão aumenta 

com o número de termos na série. As figuras a seguir mostram os resultados obtidos com o 
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método de BELLHOPE, simulados neste trabalho, e os resultados obtidos por [5] utilizando o 

método de RAM. 

 
Figura 6 – Curvas da perda por transmissão pela distância, obtida pelo modelo BELHOP 

 
Figura 7 – Curvas da perda por transmissão pela distância, obtida pelo modelo RAM (Xavier, 2005). 

Os resultados obtidos com os métodos KRAKEN e BELLHOP são muito próximos e seguem 
um padrão de perda de transmissão de acordo com a distância horizontal. O método 
KRAKEN usa o Método dos Modos Normais, enquanto o método BELLHOP usa o Método 
dos Elementos de Contorno para obter a perda de transmissão. Apesar de métodos diferentes, 
os resultados seguem um padrão semelhante. O método de RAM, usado em [5], baseia-se na 
aproximação das Equações Parabólicas (PE) e utiliza a abordagem pelos termos da série de 
Padé. Por este método, a escala do valor foi aumentada para avaliar o comportamento de 
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perda de transmissão de até uma distância de 4 km. Observa-se que as conclusões deste 
estudo são próximas aos resultados obtidos na literatura. 
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