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 بکارگیریبا  صداتنکش بر  صدارخ سرعت  سطح زمین و نیم اتبررسی اثر

 معادالت سهمویی  شیوه
 

 9، حامد صادقی2*، پیمان حوائج6سعید خدامی

 اتیّصوتپژوهشکده . 1

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 2

آزمایشگاه پردازش عالئم صوتی .3
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بال بارای    دسای  111بایش از   تنکش صادایی هرتز،  111 -51 . در محدوده بسامدداشتو دیگر که امکان تشکیل ناحیه سایه وجود  باشد

برای  ،چنین . همشدندمشاهده  تنکشتری در  اما نوسانات بیش تنکش افزایش یافت. در این شرایط با افزایش بسامد، شدحالت دوم، حاصل 

نااهمواری   اتاثار  ،. در انتهاا مورد ارزیابی قرار گرفت صدا تنکش، صداهای مختلف برای سرعت  رخ سطح هموار زمین، با در نظر گرفتن نیم

 .نددر بسامدهای مختلف بررسی شد ،صداسرعت لگاریتمی رخ  با در نظر گرفتن نیم صدا تنکشسطح زمین در 

 

 .اِم( دی اِف -م ت ی تفارق متناهی )ش شیوه، صدا تنکشمعادالت سهموی، ی  شیوه سطح زمین، سازی شبیه ،صداانتشار  :ها کلیدواژه

 

 قدمهم. 6

هااای تحلیلاای و عااددی  ، روشصااداباارای بررساای انتشااار 

توان باه   ها، می مختلفی ارائه شده است؛ از جمله این روش

و  2، برنامه میدان سریعیو هندسه صوت 1روش ردیابی پرتو

اشاره کرد. پژوهشگران با استفاده  3روش معادالت سهموی

، ساعی در  هاا  ی ماککور و بهباود آن  هاا  هر کدام از روشاز 

اند. داشته صدابینی صحیح انتشار  پیش

دیگل و همکاران در پژوهشای اثار دماا و سارعت بااد، بار       

منتشر شده از یک چشمه صاوتی در بااالی ساطح     صدای

 پیشانهاد روش را به صورت تحلیلی بررسی نمودناد. زمین

تاوان   اما می است،  بهبود پیدا کردهاً ، بعدها کار آنشده در 


  :نویسنده پاسخگوpeyman.havaej@aut.ac.ir 

1 Ray- Tracing 
2 Fast Field Program 
3 Parabolic Equation 

کاه بارای شااخش آشافتگی     )از نتایج تهربی این پژوهش 

 .[1] اساتفاده کارد   نیاز  هاا  در سایر روش (است  ارائه شده

باا   در جاوّ  صادا ساازی انتشاار   الگوهرزوگ و همکاران باه  

 . در پاژوهش [2]پرداختند  یاستفاده از روش هندسه صوت

 خطای فارش شاده اسات. ایان      ،صدا رخ سرعت نیم، ها آن

ارائه دادند و در  صداپژوهشگران روابط تحلیلی برای انتشار 

صورت تشکیل ناحیه سایه، پیشانهاد دادناد کاه از نظریاه     

در یاک   اَتِنبِارُو چناین   . هام [2]اساتفاده شاود    صداپراش 

هاای  الگوو  صداپژوهش مروری، اثر سطح زمین در انتشار 

در  .سازی سطح زمین را، بررسای نماود   شبیهمختلف برای 

و عوامال محیطای و    سطح زماین  اثر تخلخلاین پژوهش 

. [3]ناد  ا  تهربی بررسی شدهبه صورت نظری و  ،جغرافیایی

توساط   شده شکسته صدایروابط کاربردی برای لی و ونگ

ودناد. ایان رواباط از    مبرای فواصل کم، ارائاه ن یک مانع را 

. [5]بودند   استخراج شده های تحلیلی و نتایج تهربی روش
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 مانند ردگیری پرتو های تحلیلی ، روششارنهیر و همکاران

مانند معاادالت ساهموی بارای انتشاار      عددیهای  روشو 

ائاه نمودناد. ایان پژوهشاگران،     ار خالصهبه صورت  را صدا

هاا را گاازارش و   هااای ایان روش  برخای از نتاایج و ویژگای   

اسات    مشاهده شدهمککور در پژوهش  .[4]مقایسه نمودند 

در شرایطی کاه از نظار فیزیکای یاا      های تحلیلی که روش

ای را  جاوا  سااده   باشاند ی یهاا  پیچیادگی  دارایهندسی 

نسبت به روش معادالت  و دهند نتیهه می صدابرای انتشار 

اند، خطای بسایار   های عددی حل شده روش سهموی که با

اسات کاه از روش     بناابراین پیشانهاد شاده    ؛زیادی دارناد 

، صادا بینای بهتار انتشاار     معادالت ساهموی، بارای پایش   

 استفاده شود.

هاای   های تحلیلای باه دلیال در نظار گارفتن فارش       روش

تر نسابت باه نتاایج     با دقت کم ینتایه عموماًکننده،  ساده

های عددی برای بررسی انتشار  عددی دارند. از جمله روش

توان به روش میدان سریع اشااره نماود. وسات و     ، میصدا

همکاران، کاربردها، مزایا و معایب استفاده از برنامه میادان  

 شود در این پژوهش، مشاهده می .[6]سریع را ارائه نمودند 

یش مقدار خطای عددی افزاکه روش میدان سریع به دلیل 

در فواصل بزرگ، دارای خطاای بسایار زیاادی نسابت باه      

 صدانتایج تهربی است. به همین دلیل برای بررسی انتشار 

در فواصل زیاد، این روش کارآمد نبوده و اساتفاده از ساایر   

لااه روش معااادالت سااهموی، پیشاانهاد   هااا، از جم روش

 .شود می

در باالی ساطح   صدابرای انتشار  را روش معادالت سهموی

کاار بارد. وسات و     تاوان باه   مای  غیاره  وزمین، آ ، جنگل 

بارای حال معاادالت     را همکاران، روش معادالت ساهموی 

در باالی سطح زمین، ارائاه و بررسای    صداحاکم بر انتشار 

هشگران نتایج عاددی حاصال از روش   این پژو .[7]نمودند 

 41 بساامد برای زوایاای بازرگ را بارای     معادالت سهموی

سرعت خطای بارای انتشاار     رخ هرتز، با در نظر گرفتن نیم

 هو به بررسی ناحیه سایه در نتاایج حاصال  نموده ، ارائه صدا

وایاات و گیلباارت نیااز کاااربرد روش معااادالت   پرداختنااد.

با استفاده از روش اخاتالف  را برای سطح ناهموار  سهموی،

بارای   عددی نتایج ترین دقیق. [8]بررسی نمودند  محدود،

چنین نتاایج   ؛ هماست  هحاصل شد صداحرکت رو به پایین 

، در نواحی نزدیک به چشامه  صدابرای حرکت رو به باالی 

سااالومونز روش عااددی اساات.   بااوده ، دارای خطاااصااوتی

برای بررسای انتشاار صادا را     1سهموی تابع گرینمعادالت 

این پژوهشگر با توجاه   است. مورد بحث و بررسی قرار داده 

گیاری آن،   ای موجود در تبدیل فوریاه و معکاو   به خطاه

گارین را بهباود و نتاایج را باا      تابع سهموی روش معادالت

مقایساه نماود    نشده و روش معادالت سهموی اصالح حالت

در این روش، وابسته به مقاومت ظاهری  ه. بهبود حاصل[9]

 یراً باالرد اخ. است صدارخ سرعت  صوتی سطح زمین و نیم

در بااالی مسایر منحنای شاکل در      صداانتشار  همکاران و

از جملااه  .[11]بررساای نمودنااد  فضااای سااه بعاادی را  

در جنگال   صادا کاربردهای روش معادالت سهموی، انتشار 

در جنگل توساط فناگ و    صدااست. بررسی تهربی انتشار 

، در آزمایشای  پژوهشاگران . ایان  اسات   هلینگ انهاام شاد  

 هایی از ردیف جلوی در ای نقطه صوتی چشمه تهربی، یک

 درختاان،  از ردیف هر در گرفتند؛ سپس نظر در را درختان

 الگویی وایت، و . سورینهن[11]کردند  گیری اندازه نوفه را

 در صادا  انتشاار  بارای  ساهموی  معاادالت  روش بر مبتنی

 اثاار الگااو ایاان در. دادنااد ارائااه انبااوه درختااان بااا نگاالج

 نظر در موج عدد تصحیح با نیز درختان از ناشی پراکندگی

 تاا  کام  فواصال  در پاژوهش  ایان  نتاایج .است شده گرفته

 اسات  شاده  مقایساه  تهربای  نتاایج  باا  هرتز، 5211 بسامد

[12]. 

های کام   در آ  صدامعادالت سهموی را برای انتشار  روش

هاای متعاددی    توان بکار برد. پژوهش نیز می عمق و عمیق

ناد  ا هاای آن، انهاام شاده    در ارتباط با این موضوع و چالش

تاوان باه بررسای     هاا مای   . از جمله این پژوهش[16 -13]

ناشای از زماین لارزه در زیار آ  توساط فراناک و        صدای

این موضاوع ماورد مطالعاه    که ) [17]همکاران اشاره کرد 

 باشد(. مقاله حاضر نمی

در یاک   ویلسون و همکارانش، روش معاادالت ساهموی را  

الگوی جریان آشفته )مبتنی بار مقاادیر میاانگین(، بارای     

انتشار صدا در جوّ، بکار بردند. در این پژوهش اثر نیروهاای  

   [.18اند ] شده برشی و شناوری بررسی

در پژوهش دیگری نیز این موضوع به همراه الگوی آشافته  

اسات. در ایان    های بزرگ، انهاام شاده    سازی گردابه شبیه


1 GFPE; Green Functoin Parabolic Equation  
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باه بااالی    نتایج برای ناحیه سایه جهت حرکات رو شرایط 

[. مونگیاول و ویلساون نیاز باا     19است ]  یافته صدا، بهبود

درگیر کردن روش معادالت سهموی بدون بعاد باا شابکه    

بینی صحیح افت انتقالی صدا داشتند  عصبی سعی در پیش

[21.] 

استاشو و همکاران، الگوهای آشفته مختلف را برای انتشاار  

نزدیک زمین در فواصل کم، با یکدیگر مقایساه   جوّصدا در 

نمودند. در این محاسابات، فشاار صادا باه روش معاادالت      

 [.21است ]  سهموی استخراج شده

شده در  تکیه بر تمامی تهربیات اکتسا  با، مقاله حاضر در

روش معادالت سهموی بارای انتشاار   شده،  مطالعات مطرح

ی سطح زمین به صورت جاامع، ارائاه و باا    باال جوّدر  صدا

گاردد.   استفاده از روش اختالف محدود گسسته و حل مای 

باارای  اَتِنبِاارُوی سااطح زمااین نیااز از ماادل سااازالگوباارای 

ویژه سطح زمین، اساتفاده   محاسبه مقاومت ظاهری صوتی

 شود. می

وجه تمایز مقاله حاضر با مطالعاات پیشاین بررسای نقاش     

 در باشاد. بادین صاورت کاه     می صداناحیه سایه در انتشار 

 سارعت  بارای  مختلفای  های رخ نیم از پیشین، های پژوهش

 رخ نایم  از تقریبای  کادام،  هار  کاه  اسات  شده استفاده صدا

هاای   رخ در ایان پاژوهش نتاایج بارای نایم     . ندا هبود واقعی

هاای   رخ و نایم رخ خطای   مختلف سرعت صدا از جمله نایم 

، ناحیاه ساایه  و عدم تشکیل تشکیل  لگاریتمی، در شرایط

کیلومتر ارائاه و   4هرتز تا فاصله  111و  11در بسامدهای 

در انتها اثر ناهمواری و برآمدگی  چنین هم شود. ارزیابی می

 111تاا   51طیف بساامدی  در  صدا تنکشبر سطح زمین 

 (تارین کااربرد را دارناد    ل میاانی بایش  در فواصا )که  هرتز

 است.  بررسی شده

 

 صدای انتشار ساز شبیه. 2

، از معادله هلمهولتز در شارایط دو  صدابرای بررسی انتشار 

برای شارایط ساه بعادی در    )که   کرد شروعتوان  بعدی می

 .[23-22] (است تعمیمحالت متقارن نیز قابل 

(1) ( k )
x z

2 2
2

2 2
0

  
    

  



k، عاادد مااوج براباار(1)در رابطااه  / c  و  پتانساایل

جمله اگر سرعت است. 
z

2

2

 


اسات، باا    zکاه وابساته باه     

Q  نتیهه:در  ،شودجایگزین 

(2) k Q
z

2
2

2

 
    

 



 کرد. تهزیه عوامل زیرتوان به  را می (2)رابطه 

(3) ( i Q )( i Q )
x x

0
 

   
 



 5صاورت رابطاه   باه   3دوم، رابطاه   جاز  با در نظر گرفتن 

 .شود می

(5) ( i Q )
x

0


  

 

 :[7] گردد میپیشنهاد برای رابطه فوق، حل زیر 

(4) (x , z) (x , z) exp( ik x )0   

اسات کاه برابار     k مقادار مرجاع بارای    k0در این رابطاه 

/ c نیچن هم شود. در نظر گرفته میتواند اثارات   می

بااا  (.1شااکل را نیااز نشااان دهااد ) مااوج در جااوّ شکساات

 (6)به رابطاه  توان  می (1) در رابطه (4)گکاری رابطه  جای

 :[25 ،7] رسید

(6) ik (k k )
xx z

2 2
2 2

0 02 2
2 0

    
     

 


 

 
 .[7] (4)نمایی از سهم هرکدام از جمالت رابطه  6شکل 

 

از جمله  نظر صرفبا 
x

2

2

 


تبادیل   (7)رابطاه  به  (6)رابطه  

 .[25-23 ،9 ،7] گردد می

(7) i[ ( (k k ) )]
x k z

2
2 2

02

0

1

2

  
    

 


با توجه به تقریب مورد استفاده، این رابطه استاندارد بارای  

حال ایان معادلاه    از زوایای کم معاادالت ساهموی اسات.    

توان باه فشاار    که از آن می آید بدست میپتانسیل سرعت 

 .[9 ،7] دست یافت صدا

 

 روش اختالف محدود برای . 2-6

 .[7] توان نوشت می نیز 8رابطه را به شکل  (7)رابطه 

(8) 
m

a b
x z

2

2
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m،(8)در رابطه  , , , ..., M1 2 3  کاه   باودهM   تعاداد نقااط 

چناین  هام  عمودی است.
m m

k / c   کاه
m

c   سارعت در

باشاند   به صورت زیر مای  bو  aمقادیر  باشد. می ماُ -Mالیه 

[7]: 

(9) 
m

m

i
a

k z

i(k k )
b m , ..., M

k

2

0

2 2

0

0

2

1
2





 



برای تعیین 
z

2

2

 


 توان استفاده کرد. از تفاضل مرکزی می 

(11) 
m

m m m

z

(z ) (z ) (z )

z ( z )

2

1 1

2 2

2
 

       
 

  



(11) 

 n n n n n n

n

n n

m

aR D a
x

...

R ...

... .... ....

... ...

D d iag (b , b , ..., b )

0

1 1

1 2

0

0

0

2 1 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1

2 1

0 0 1

   



 
 

 


      
 
 

 
 

 
 


 

  
 

 

 
 





سازی، در یک فاصله طولی مشاخش، بارای    پس از گسسته

 .[7] شود سه نقطه پیاپی، ماتریس سه قطری تشکیل می

، هماااه نقااااط عماااودی  8 رابطاااه در  بااارای حااال

M
z z , z , ..., z0 1 (z0  سطح زمین و

M
z    بااالترین ارتفااع

 .شود میتشکیل  (11)رابطه   مورد بررسی(، ماتریس

برای حل این مسئله، به شرایط سطح زمین نیاز اسات. در  

، 1یا ترکیب خطی  1به عنوان ضریبی از  0این روابط 

2 ساازی  الگوسا  شرایط سطح زماین خواهاد باود.    برا

 های بعدی تشریح خواهد شد. سطح زمین در بخش

(12) 0 1 1 2 2      

شاکل   باه  را (11)رابطه  توان با انهام عملیات ماتریسی می

.[7]نوشت  ماتریسی

(13) (x x ) (aT D ) (x )
x


     




 است. (15)مطابق رابطه  Tدر این رابطه 

 

(15) T ...

... .... ....

... ...

1 22 1 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1

2 1

0 0 1

     
 


 

  
 

 

 
 



 :xگیری نسبت به  با انتگرال

(14) 
x x

x

( x x ) ( x ) (aT D ) ( x )dx

 

       

را با توان انتگرال  نیکلسون، می -با استفاده از تقریب کرنک

چناین مقادار    جایگزین کرد. همxهمقادیر متوسط در باز

aT D ه صاورت تقریبای در باازه    بx   ثابات در نظار ،

را باه   (14)بطه توان را با این توضیحات می شود. گرفته می

 .[7]صورت زیر نوشت 

(16) (x x ) (x )
(x x ) (x ) (aT D ) x

2

    
       

 سازی رابطه فوق: با مرتب

(17) 

M ( x x ) M ( x )

x
M (aT D )

x
M (aT D )

2 1

2

1

1
2

1
2

    

 
  
 
 

 
  
 
 



باا توجاه باه عادد ماوج و شابکه        و  Tدر روابط ماتریس 

محاسباتی، قابال محاسابه هساتند. در هار باار محاسابه،       

( x x )   مههول بوده و( x )  از محاسبات قبلی، معلوم

تاوان   ؛ بنابراین کل میدان محاساباتی را مای  شود فرش می

تاوان فشاار    ، مای بعد از محاسابه   .مورد ارزیابی قرار داد

 .[7] صوتی را محاسبه کرد

معادالت ارائه شده تا به اینهاا، مرباوط باه روش معاادالت     

. در ایان پاژوهش از روش   ندا سهموی برای زوایای کم بوده

ای باازرگ کااه دارای دقاات معااادالت سااهموی باارای زوایاا

 است.  ، استفاده شدههستندو باالتری تر  مناسب

اصالح معادالت سهموی برای زوایای بزرگ، پس  به منظور

تاوان رابطاه    ساازی، مای   از چندین عملیات ریاضی و ساده

را استخراج کرد. این معادله دارای دقات مرتباه دوم    (18)

 .[25 ،8]است 

(18) 

M ( x x ) M ( x )

x (aT D )
M (aT D )

ik

x (aT D )
M (aT D )

ik

2 1

2

0

1

0

1
2 2

1
2 2
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را  ، مقادار تاابع   (18)توان با حل رابطاه   تا به اینها، می

محاسبه نمود؛ اما نکته حاائز اهمیات ایان اسات کاه اثار       

کنناد، در ایان    را جاک  مای   صادا که اناریی   های جوّ الیه

است. برای این موضوع چنادین روش    معادالت، وارد نشده

اناد کاه    . برخی محققین پیشانهاد نماوده  شود میپیشنهاد 

، به قسامت ماوهمی عادد    ی الیه جک  جوّساز ادهیپبرای 

مقدار موج   abs top abs
A z z / z z

2

  
 

 Aاضاافه گاردد.   

جادول  کند و از  تغییر می 1تا  1/1یک ثابت است که بین 

   .[23، 9] قابل محاسبه است 1
 

(، برای بسامدهای میانی، جک  جوّسنهه  شبه) Aمقادیر  6جدول 

 .[9]شود  یابی خطی نیاز می برون

 (m-1) )هرتز( بسامد

16  1/1 

4/31 2/1 

63 3/1 

124 5/1 

241 4/1 

411 6/1 

1111  1/1 

 

باارای چشاامه صااوتی از یااک توزیااع گوساای اسااتفاده     

 .[9، 23]شود می

(19) 
   

 

s

g

s

g

k
z k exp z z

Z k
exp z z

Z

2
20

0

2
20

2

1

1 2

  
      

  

   
        



مقاومات   gZارتفااع چشامه صاوتی و     sz در این رابطاه 

ظاهری صوتی ویژه سطح زمین است. جمله اول مربوط به 

مستقیم و جمله دوم مربوط به بازتا  از سطح است  مسیر

[9]. 

پس از انهام محاسبات، الزم است که فشار صوتی محاسبه 

توان از رابطاه   شود. فشار صوتی در یک نقطه دلخواه را می

 .[7]نمود  محاسبه (21)

(21) 
s s

p (x , z ) p (x , z ) (x , z ) exp(ik x ) / x0 

به مکان چشمه صاوتی اشااره    s، زیر نویس (21)در رابطه 

 دارد.

 دقت مرتبه دوم برای شرط مرزی سطح زمین. 2-2

، 1 (پاارامتر سانهه )  شبه، اثر زمین در دو (12)در رابطه 

2 براساا    هسانه  شابه است. ایان دو    نمایش داده شده

مقاومت ظاهری صوتی ویاژه ساطح زماین، قابال ارزیاابی      

توان با دقت مرتباه   مرزی سطح زمین را میهستند. شرط 

2اول ) 0 )سازی کرد. به دلیل ایان   ، یا مرتبه دوم پیاده

، هساتند که روش معادالت سهموی دارای دقت مرتبه دوم 

دوم  با دقات مرتباه   شود که از شرط مرزی ترجیح داده می

استفاده گردد. برای استفاده از دقت مرتبه دوم، از میانیابی 

 شود. استفاده می نیوتون

(21) 

p p
p p z z (z z ) ,

z z

p pd p
( z z )

d z z z

2

0 0
0 2

2

0 0

2

2

2
2

 
    

 

 
   

 



 استفاده از تفاضل مرکزی برای جمالت مشتق:با 

(22) p p p p pdp
( z z)

dz z z

1 0 2 1 0

2

2
2

2

  
   

 


 شود: نتیهه می =1zدر

(23) p p p pdp

dz z z

1 0 2 13

2 2

 
 

 


 :[7] آید بدست می 25رابطه با ترکیب روابط، 

(25)  s

g

z
p i p p

Z

1

0 1 23 2 4



 
    
 
 



، مقاومت ظاهری صوتی ویژه ساطح  (25)و  (19)در روابط 

زمااین، مههااول اساات. در ادامااه باارای محاساابه ایاان     

 شود. ارائه می الگویی، سنهه شبه

 

ی سطح زمینساز شبیه. 2-9

  های زیاادی ارائاه شاده   الگوسازی سطح زمین،  شبیهبرای 

تاوان   ها، مای الگواست. از جمله مشهورترین و کارآمدترین 

برای محاسبه مقاومت ظاهری صوتی ساطح   اَتِنبِرُوبه مدل 

 .[24 ،3-2]زمین اشاره کرد 

 ،نظریه کالسیک خواص صوتی ساطح متخلخال صالب را    

ها، در نظر  ای اصالح کرد تا اثر شکل حفره توان به گونه می

 (پااارامتر -چهااارساانهه ) شاابه -چهااار گرفتااه شااود. 

میکروسکوپی برای توصیف صوتی یک محیط همگان الزم  

(، مقاومت شامل ضریب تخلخل ) ها ههسن شبهاست. این 

و  (spهاا )  (، ضاریب شاکل حفاره   در برابر جریان سیال )

سازی ممکان اسات    ( هستند. برای سادهTضریب پیچش )
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د. مقاومات مارثر در برابار    نا ها، کاهش یاب هسنه شبهتعداد 

جریان سیال 
e ps /

24       ضاریب تخلخال و ضاریب ،

مارثر در نظار   سنهه  شبه -وان سهتوان به عن پیچش را می

شده نسابت باه هاوا و مقاومات     بهنهارگرفت. ثابت انتشار 

تعریاف کارد   توان به صورت زیار   را می ظاهری صوتی ویژه

[3، 24].

(24) 
b e

k aT i /
24      

 


(26)  
e

c b

T
Z i k

144

3

 
  

  



نساابت ظرفیاات گرمااایی ویااژه اساات.   در ایاان روابااط 

 .[24 ،3] شود به صورت زیر تعریف می aچنین  هم

(27)   pr
a / N

4
1

3
      



، مقاومات  (27)تاا   (24)به این ترتیب با استفاده از رواباط  

 شود. ظاهری صوتی ویژه سطح زمین، محاسبه می

 

 وش عددی. ر9

سازی به روش اخاتالف محادود،    در بخش پیشین، گسسته

شده  . دستگاه معادالت جبری حاصلقرار گرفتاشاره مورد 

مااتریس ساه    صاورت به  توان را می (18) و (17)از روابط 

قطری نمایش داد. دستگاه معادالت جباری باا اساتفاده از    

 حال شاده   1(اِی اِم دی تیقطری )روش عددی ماتریس سه 

i(xاست. در این روش، جمالت معلاوم    , z )   در جماالت

گرفتااه شااده و در هاار گااام، محاساابات  چشاامه در نظاار

i(x x , z )   است. به ایان ترتیاب مقادار      محاسبه شده

شاده و   حاصال  دامناه محاساباتی   در هماه نقااط   تابع 

 شود. ، محاسبه می(21)سپس فشار صوتی مطابق رابطه 

شاده از شابکه    برای بررسی اساتقالل حال عاددی انهاام    

شبکه محاسباتی مختلاف باا تعاداد نقااط      پنجمحاسباتی، 

میلیون  11میلیون و  8میلیون،  4/5میلیون،  2هزار،  411

کیلاومتر، در نظار گرفتاه شاده و      4برای دامنه محاسباتی 

رایط تشریح شاده در  هرتز و ش 41تنکش صدا برای بسامد 

 شاکل در  اناد.  با یکدیگر مقایسه شده 2، در شکل 2جدول 

باا   یمحاسابات  شابکه  یبارا  یجکاه نتاا   شود یمشاهده م 2

 اماا  دهباو  لمساتق  یجنتا دارای 1411 × 3111 تعداد نقاط


1 TDMA 

باالتر  هایبسامد برای شبکه بودن مستقل از اطمینان برای

 یبارا  2111 × 5111نقااط  با تعداد  شبکه یط،شرا یرو سا

 .شود یاستفاده م ی،عدد های سازی یهشب یرسا

 

 
 .محاسباتی شبکه از استقالل نتایج 2 شکل

 

 . نتايج4

هاای   باالی سطح زمین، در بخاش  در جوّ صدابرای انتشار 

ساازی  الگوپیشین، معادالت و روش عددی مناساب بارای   

باالی سطح آن، ارائه شد.  جوّ در صداسطح زمین و انتشار 

در مسائله ماورد بررساای، یاک چشاامه صاوتی در ارتفاااع     

توساط یاک    صدا ؛مشخش در باالی سطح زمین، قرار دارد

ای مشااخش از چشاامه  کننااده صااوتی، در فاصااله دریافاات

از مسئله مورد بررسی،  ای واره طرحشود.  صوتی، دریافت می

در ابتادا نتاایج عاددی     اسات.   نشان داده شده 3شکل در 

حاصل از روش معادالت سهموی بارای زوایاای بازرگ، باا     

د، ساپس  نشو نتایج تهربی و تحلیلی، مقایسه و ارزیابی می

 شد.  دنسایر نتایج ارائه خواه

 


 .در باالی سطح زمین صدانمایی از انتشار  9شکل 
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. اعتبارسنجی نتايج عددی4-6

در این پژوهش بارای اعتبارسانهی نتاایج عاددی، نتاایج      

شده با حل تحلیلی و نتایج عاددی ارائاه شاده باه       حاصل

روش توابع گرین برای معادالت سهموی )برای زوایای کم( 

 11. ایان نتاایج در بساامد    اند شده، مقایسه [23] منبعدر 

 11کننااده تااا  چشاامه صااوتی و دریافااتهرتااز و فاصااله 

. سایر اطالعاات ماورد اساتفاده    ندا گردیدهکیلومتر، بررسی 

 .ندا ارائه شده 2جدول  برای اعتبارسنهی، در

 
مورد استفاده برای  )پارامترهای( های سنهه شبه 2جدول 

 اعتبارسنهی.

 مقدار سنهه شبه

مقاومت ظاهری صوتی 

ویژه سطح زمین
 gZ ( H z) . i . 10 40 16 39 97

متر 4صوتیارتفاع چشمه 

کننده  ارتفاع دریافت

صوتی
متر 1

36/1ضریب جک  جوّ

1000شبکه محاسباتی 4000

cصدارخ سرعت  نیم m / s 343



نتایج عددی در مقایساه باا ماوارد توضایح داده شاده، در      

شاود   مشااهده مای   5شکل . در ندا نشان داده شده 5شکل 

که نتایج حاصل شده در پژوهش اخیر، تطبیق مناسابی باا   

دارد. با توجه به اعتبارسنهی انهام شده،  [23] نبعنتایج م

 د شد.نسایر نتایج در ادامه ارائه خواه
 

 
اعتبارسنهی نتایج عددی در مقایسه با حل عددی و تحلیلی  4شکل 

 .[23] منبعدر 

صدارخ خطی برای سرعت  نیم. 4-2

هاای گونااگونی در نظار     رخ توان نایم  می صدابرای سرعت 

ایان  رخ خطای اسات. در    ها، نیم رخ گرفت. از جمله این نیم

c(z)رخ خطی  بخش نیم c a (z z )  0 در نظار گرفتاه    0

در بسامدهای مختلف، بررسی خواهاد شاد.    تنکششده و 

در باالی سطح زمین تاا فاصاله    صداحال به بررسی انتشار 

هرتاااز پرداختاااه  111و  11کیلاااومتر در بساااامدهای  4

شود. برای ایان موضاوع، مقاادیر مختلاف بارای شایب        می

سنهه  شبهشود.  ( در نظر گرفته میa) صداتغییرات سرعت 

، ده تغییرات دما باا ارتفااع اسات کاه    دهن نشان a)پارامتر( 

)صاادا  رعت اتغییرات دماا باعاث ایهااد تغییارات در سا     

c R T ) ز، ارتاااه 111و  11 داامااا. در بسوداشاا ماای

نتایج حال عاددی در    s 4/1،3/1،1/11=a  -1 راادیارای مقاب

خاواص ساطح   چناین  اسات. هام    نشان داده شده 4شکل 

اسات، مطاابق     زمین که در ادامه مورد استفاده قرار گرفته

 باشد. می 3جدول 

 
سازی الگومورد استفاده برای های )پارامترهای(  سنهه شبه 9جدول 

 سطح زمین.

 مقدار سنهه شبه

27/1ضریب تخلخل

4/1ضریب پیچش

4/1ضریب شکل

7/1عدد پرانتل

کیلوگرم بر مترمکعب 2/1 چگالی هوا

مقاومت در برابر جریان
کیلوپاسکال ثانیه بر متر  51

مربع

 

شود که تغییارات مقاادیر متبات بارای شایب       مشاهده می

د. ایان  نا هرتاز ندار  11، تأثیر زیادی در بسامد صداسرعت 

به عنوان متاال در  موضوع در سایر بسامدها، متفاوت است.

 است.    نشان داده شده -4شکل که در  هرتز 111بسامد 

 صادا حال برای شارایطی کاه باا افازایش ارتفااع، سارعت       

هرتاز، بررسای    111 و 11یابد، نتایج در بساامد   کاهش می

-1شود. نتایج عددی برای مقادیر  می
s 4/1- ،3/1- ، 1/1 - =a  در

الاف   -6 شکل طور که در هماناند.   نشان داده شده6شکل 

 رعت اشود در شرایطی که با افزایش ارتفاع، س مشاهده می
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 (الف)

 
( ) 

کیلومتر در شرایطی که سرعت  4صدا تا فاصله  تنکش 5شکل 

-1صدا تغییرات خطی با ارتفاع و با شیب 
 4/1، 3/1 ،1/1 = 

 هرتز. 111 (هرتز،   11 الف( دارد.

 

کاهش یابد، مانند حالت قبل، تأثیر به سزایی بار روی   صدا

زماانی کاه سارعت     هرتز، نادارد.  11در بسامد  صداانتشار 

کااهش یاباد، سابب    صدا با افزایش ارتفاع از سطح زماین  

شود که صدا حرکتی منحنی شکل و رو به بااال داشاته    می

باشاااد؛ در ایااان شااارایط، میااازان صااادای دریاااافتی در 

یاباد. باه هماین دلیال در      کننده صوتی، کاهش می دریافت

شرایطی که با افزایش ارتفااع، سارعت صادا کااهش یاباد،      

کننده صوتی نسابت باه چشامه،     تنکش زیادی در دریافت

تار از پایش    آید و امکان ایهاد ناحیه سایه بایش  یبوجود م

 موضوع نشان داده شده   نیز این -6شکل در  وجود دارد.

پس از یک کیلومتر، بسیار زیااد باوده و ایان     تنکش است. 

نتواناد   صدا، دارد که با توجه به قدرت منبع احتمال وجود

 1تار از   به این ناواحی برساد؛ بناابراین در فواصال بازرگ     

 تواند ناحیه سایه تشکیل شود. ، میکیلومتر، در این شرایط

 

 
 )الف(

 
) ( 

کیلومتر در شرایطی که سرعت  4صدا تا فاصله  تنکش 1شکل 

-1صدا تغییرات خطی با ارتفاع و شیب 
 4/1-  ،3/1-  ،1/1- = 

 هرتز. 111 (هرتز،   11 دارد. الف(



 لگاريتمی )واقعی(رخ  . نیم4-9

، باه  صادا رخ لگاریتمی برای سرعت  ، از نیمنابعدر برخی م

. [26 ،23 ،9 -8]رخ واقعی نام برده شاده اسات    عنوان نیم

رخ، در بساامدهای مختلاف،    این نیمدر نظر گرفتن حال با 

رخ  کیلومتر، بررسی خواهد شد. نیم 4تا فاصله  صدا تنکش

 .[23 ،9-8] زیر است صورت مورد نظر به

(28)  
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 28ه اطا ات در راباابا اادیر ثامقا دا اش ابتا ان پژوهادر ای

m/s 353  =1C ،m/s 1= b، 1-s 56/1 = α ،m 1/1 = 1z  در

. شایان ذکر است که در این رابطاه  [9] ندا نظر گرفته شده

دهنده تغییرات دما باا ارتفااع از ساطح زماین      نشان bنیز، 

نیاز   صادا است. در این شرایط، با افزایش ارتفااع، سارعت   

 111الی  11یابد. نتایج عددی برای بسامدهای  افزایش می

چناین مقاومات ظااهری صاوتی      . همندا هرتز، بررسی شده

و باا   اَتِنبِرُو الگویبخش پیشین، از  ویژه سطح زمین، مانند

   .ندا ، محاسبه شده3جدول شده در  مقادیر ارائههمان 

در باالی سطح زمین باا در نظار گارفتن     صدا انتشارنتایج 

 ارتفااع  افازایش  باا که ) صدارخ لگاریتمی برای سرعت  نیم

نتاایج   مطاابق  باشاد.  می ،7شکل ، مطابق (شود تر می بیش

، تانکش هرتز، نوساانات   31تا بسامد  ،7شکل شده در  ارائه

 .یابد مینیز افزایش  تنکشکم بوده و با افزایش بسامد، 

، مقاداری نوساان وجاود دارد    هرتز 31 از تر بیشبسامد در 

باا افازایش بساامد    اسات.    نیز قابل مشاهده 7شکل که در 

شاود و بارخالف حالات     متفااوت مای   تنکشروند تغییرات 

یاباد. در محادوده    کاهش می تنکشقبل، با افزایش بسامد، 

بل افزایش  دسی 98تا  74 تنکشهرتز،  34الی  11بسامد 

باه   تانکش هرتاز،   111الای   51یابد. با تغییر بسامد از  می

 کند. بل میل می دسی 71مقادیری حدود 

هرتاز، تانکش    111الی  11تا به اینها، در محدوده بسامد 

کیلومتر بررسی شد. مشااهده شاد کاه باا      4صدا تا فاصله 

افاازایش بسااامد، ابتاادا تاانکش افاازایش و سااپس کاااهش  

یاباد. الزم   چنین نوسانات در تنکش افزایش می یابد. هم می

به ذکر است که در بسامدهای بااالتر، بارای مشااهده ایان     

تار و   تغییرات و نوسانات، نیاز به شبکه با تعداد نقاط بایش 

باشد تاا بتاوان نتاایج     تر می های( کوچک های )سلول یاخته

 قابل قبول از حل عددی به دست آورد. در بخش اساتقالل 

حل از شبکه محاسباتی، این موضوع در نظار گرفتاه شاده    

حال در شرایطی که امکان تشکیل ناحیه سایه وجود  است. 

. باا  شود در باالی سطح زمین، بررسی می صدادارد، انتشار 

در  28رابطاه  های )پارامترهاای(   سنهه شبهدر نظر گرفتن 

کاهش سارعت   منهر به ، افزایش ارتفاعصدارخ سرعت  نیم

 111الای   11نتایج در محادوده بساامد   این . شود می صدا

ده ارائاه شا   8شکل در شده،  رخ سرعت تشریح هرتز، با نیم

 .است 


 .لگاریتمی صدایرخ سرعت  ی با نیمکیلومتر 4تا  صدا تنکش 7شکل 

 

 
رخ سرعت  یطی که در نیمدر شرا یکیلومتر 4 تا صدا تنکش 8شکل 

 .کاهش یابد صدابا افزایش ارتفاع، سرعت لگاریتمی،  صدای

 

شود که به دلیل حرکت باه سامت    مشاهده می 8در شکل 

کنناده صاوتی، مقادار ماوج صاوتی       باالی صدا، در دریافت

تار در صادا    بایش  تنکشتری دریافت شده که نشان از  کم

صدا نسبت به حالات   تنکشاست. در شرایط تشریح شده، 

پیشین )که با افزایش ارتفااع، سارعت صادا افازایش پیادا      

تار باوده و    بیش کرد و حرکت صدا به سمت پایین بود( می

هرتز، باه   31بسامد در  تنکش، این یکیلومتر 4تقریباً در 

چنین در این شرایط،  کند. هم بل میل می دسی 111سمت 

یاباد؛ ایان    افازایش مای   تانکش با افزایش بسامد، هماواره  

رخ پیشاین   موضوع در حاالی اسات کاه در شارایط و نایم     

باا بساامد،    تانکش )تشکیل نشدن ناحیه سایه(، تغییارات  

، در بساامدهای  8شاکل  اسا  نتایج متفاوت بوده است. بر

 4/1توان گفت کاه تقریبااً در فاصاله     هرتز، می 44الی  34
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کیلومتری، امکان تشکیل ناحیه سایه وجود دارد. در بسامد 

نیز تقریبااً ایان موضاوع در فاصاله یاک      هرتز  81الی  61

 .است رخ داده کیلومتری، 

هرتاز، امکاان تشاکیل     111 در بسامدهای باالتر تا بساامد 

متری از چشامه صاوتی،    411ناحیه سایه تقریباً در فاصله 

نیز وجود دارد. البته شایان ذکر اسات کاه تشاکیل ناحیاه     

 باشد. ه وابسته به قدرت منبع صوتی نیز میسای

کیلاومتر،   4/1تار از   البته به صورت تقریبی در فاصله بیش

شده ناشی از بازتابش از ساطح زماین،    سهم صدای دریافت

تار   در فواصال بایش   تنکشافزایش یافته که سبب کاهش 

 موضوع در نتایج ارائه شده نیز مشهود است.  شود. این  می


متفاوت صدایهای سرعت  رخ مقايسه نتايج نیم. 4-4

های پیشنهادی برای در نظر گارفتن،   رخ بخش، نیمدر این 

 مقایساه با ارتفاع، ارائاه و باا یکادیگر     صداتغییرات سرعت 

رخ  پیشانهادی، چهاار نایم    هاای  رخ از میاان نایم   شوند. می

   .ندا تر از سایر موارد، مورد استفاده قرار گرفته بیش
در این روابط،  .اند ارائه شده  در رخ مورد بررسی،  نیمچهار 

کاه  ه ای انتخاا  شاد   باه گوناه   صداتغییرات سرعت  شیب

و در  باشاد متار بار ثانیاه     353 مرجع، برابر یصداسرعت 

متر بر ثانیاه   334به مقدار  صدامتری، سرعت  241ارتفاع 

ارائاه شاده )در    یابد. با این قید و استفاده از رواباط  کاهش 

هاای ارائاه شاده در رواباط      رخ ، نایم ( مراجع ذکر شده در 

. الزم به ذکر است، به دلیال  ندا ، حاصل شده(32)الی  (29)

رخ کاامالً لگااریتمی، در ارتفااع صافر، از نظار       این که نایم 

هاای لگااریتمی    رخ ریاضی دارای شیب محدود نباوده، نایم  

ارتفااع  ای بوده که در ضاابطه اول، تاا    ارائه شده دو ضابطه

رخ خطی یا ثابات در نظار گرفتاه     کمی از سطح زمین، نیم

یتمی مااورد اسااتفاده قاارار رخ لگااار شااود؛ سااپس ناایم ماای

هااای  رخ در ایاان شاارایط، مقاادار و شاایب ناایمگیاارد.  ماای

 د باود. نا خواهلگاریتمی ارائه شده در ارتفاع صفر، محادود  

 دهان داده شا نشا  9شاکل  کیلومتری، در  4تا  صدا تنکش

هاای ارائاه شاده     رخ تاوان نتاایج نایم    می 9شکل در است. 

مختلف را با یکدیگر، مقایسه کرد. شایان ذکر  نابعتوسط م

 41شده در این شکل، بارای بساامد    است که مقایسه انهام

 هرتز است.

 رخ  شود که با در نظر گرفتن، نیم ، مشاهده می9شکل در 

 های مختلف سرعت صدا. نیمرخ 4جدول 

 نبعم 
شماره 

 رخ نیم
رخ رابطه نیم

(29) [2] 
رخ  نیم

اول
  /

c z c z 0 00313
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(32) [26] 
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 تار از یاک   فواصال کام  خطی برای سرعت صدا، تنکش در 

اسات. در   بینی شاده  پیشها  رخ تر از سایر نیم کیلومتر، کم

تر از  های لگاریتمی، در فواصل کم رخ صورت استفاده از نیم

شاود. در   بینای مای   تاری پایش   بایش  تنکشیک کیلومتر، 

بینای شاده    پایش  تانکش تر تا پنج کیلاومتر،   فواصل بیش

بال   دسای  51الای   21، صادا رخ خطی سارعت   توسط نیم

چناین از میاان    های لگاریتمی اسات. هام   رخ تر از نیم بیش

را  تانکش رخ ساوم،   بررسی، نیمهای لگاریتمی مورد  رخ نیم

 کند. بینی می تر پیش نسبت به سایر موارد، بیش

با افزایش سرعت صدا، جک  صادا توساط زماین افازایش     

تری در انتشاار صادا    بیش تنکششود که  یافته و باعث می

رخ  فواصل کم مشاهده شود. به همین دلیل، برای نیمبرای 

خطی که در نزدیکی ساطح زماین، سارعت     یسرعت صدا

در فواصال کام،    تانکش نمایاد،   بینی می تر پیش صدا را کم

تر، سارعت   ها است. اما در فواصل بیش رخ تر از سایر نیم کم

نزدیک  تر صدا در جوّ تر سبب انتشار و نفوذ بیش صدا بیش

طور کاه از   شود. با این توضیحات، همان ین میبه سطح زم

رخ خطای، در   صدا توسط نیم تنکشمشهود است،  9شکل 

 های لگاریتمی است. رخ تر از سایر نیم فواصل زیاد، بیش
 

. نتايج برای سطح ناهموار زمین4-5

ارائاه  تا به اینها نتایج ارائه شده برای سطح هماوار زماین،   

 شد. در ادامه برای شرایطی که سطح زمین هموار نباوده و 

دارای یک برآمدگی )مانند تپه( است، نتایج عددی حاصال 
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 هرتز. 41در بسامد  5جدول شده در  های تشریح رخ کیلومتر براسا  نیم 4صدا تا فاصله  تنکش 3شکل 

 

روش معااادالت سااهموی، مااورد بحااث و بررساای قاارار   از

معاادالت ساهموی بارای     ،شاده  گیرند. معادالت نگاشت می

و در ایان   ندا  ارائه شده، [21] منبعسطح ناهموار زمین در 

بارای برآمادگی    د.نشاو  بخش، فقط نتایج عددی ارائاه مای  

متار و طاول یاک     211سطح زمین، یاک تپاه باا ارتفااع     

است. این تپه در میانه میادان    ه شدهکیلومتر در نظر گرفت

 رخ نایم اسات.    کیلاومتر( واقاع شاده    3الای   2محاسباتی )

، در (31)به صاورت لگااریتمی و طباق رابطاه      صداسرعت 

. حال نتایج برای حرکات رو باه پاایین    شود مینظر گرفته 

)شرایطی کاه ناحیاه ساایه     صداو حرکت رو به باالی  صدا

 11شاکل  و  11شاکل  شاود(، باه ترتیاب در     تشکیل مای 

 است.  شدهداده نمایش 

، نااهمواری ساطح زماین نیاز بار      11شکل و  11شکل در 

شود که  مشاهده می؛ روی محور افقی نشان داده شده است

کننااده صااوتی در ساامت چاا   در شاارایطی کااه دریافاات

برآمدگی )تپه( باشد، نسبت باه شارایطی کاه تپاه وجاود      

تر اسات.   کم تنکشکرده و تری دریافت  ندارد، صدای بیش

 تانکش اما در سمت راست برآمدگی، به دلیل وجود ماانع،  

صدا افزایشی ناگهانی دارد. پس از برآمدگی )تپه(، مقداری 

صدا به دلیل بازتابش از سطح برآمادگی، جباران    تنکشاز 

یاباد؛ باا ایان     تر، کاهش مای  در فواصل بیش تنکششده و 

بیناای کاارد کااه در محاادوده پشاات  تااوان پاایش حااال ماای

تار از شارایط پیشاین     برآمدگی، تشکیل ناحیه سایه بایش 

 محتمل است.

 

 بندی . جمع5

باالی سطح زمین مورد  در جوّ صداپژوهش، انتشار  این در

 الگاوی سازی ساطح زماین از   الگومطالعه قرار گرفت. برای 

استفاده شد؛ اَتِنبِرُو  (پارامتری -چهارای ) سنهه شبه -چهار

ساازی اخاتالف    روش معادالت سهموی به همراه گسساته 

، ماورد اساتفاده قارار    1نیکلساون -محدود و تقریب کرناک 

گرفت. دستگاه معادالت حاصل شده از ایان روش، توساط   

در دامناه   صادا روش ماتریس سه قطری حل شده تا فشار 

 زیابی شود.محاسباتی، ار

نتایج عددی برای چندین حالت ارائه شد؛ ابتدا نتایج بارای  

رخ لگاریتمی  ارائه شد. سپس نیم صدارخ خطی سرعت  نیم

نیز نزدیک اسات، در نظار    صدارخ واقعی سرعت  که به نیم

هرتاز، ارائاه    111الای   11گرفته شد و نتایج در محادوده  

و حالات  مورد بررسای، د  صدایهای سرعت  رخ شد. در نیم

یه اطی که امکان تشکیل ناحا ارفته شد؛ در شرایادر نظر گ

سااایه وجااود دارد و شاارایطی کااه ناحیااه سااایه تشااکیل  

، اثر شایب تغییارات   صدارخ خطی سرعت  در نیم شود. نمی

 رخ لگاریتمی نیم مورد بررسی قرار گرفت و در صداسرعت 


1 Crank-Nicolson 
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، در شرایطی که برای سطح ناهموار یکیلومتر 4 تا تنکش 61شکل 

 صدافاع، سرعت با افزایش ارت لگاریتمی، صدایرخ سرعت  در نیم

 افزایش یابد.

 


، در شرایطی که ی برای سطح ناهموارکیلومتر 4تا  تنکش 66شکل 

 صدابا افزایش ارتفاع، سرعت  ،لگاریتمی صدایرخ سرعت  نیمدر 

 کاهش یابد.

 

هرتاز،   111الای   11در بساامدهای   تانکش ، صادا سرعت 

بررسی شد. در شرایطی کاه امکاان تشاکیل ناحیاه ساایه      

هرتاز،   111الای   51وجود داشته باشد، در محدوده بسامد 

متر  411بل در محدوده بیش از  دسی 111بیش از  تنکش

شود. در این شرایط با افازایش   از چشمه صوتی، حاصل می

تاری در   یافتاه، اماا نوساانات بایش     افزایش تنکشبسامد، 

 شود. مشاهده می تنکش

نیز  صدابرای سرعت  نابعشده در م مختلف ارائه های رخ نیم

رخ سارعت   با یکدیگر مقایسه شدند. مشاهده شاد کاه نایم   

بینای   لگااریتمی پایش   رخ نایم تار از   را بیش تنکشخطی، 

کند. در انتها نیز برای سطح نااهموار زماین کاه دارای     می

برآمدگی است، نتاایج عاددی در شارایط مختلاف ارائاه و      

 تانکش . مشاهده شد که در پشت برآمادگی،  ندشد مقایسه

بسیار زیاد است. باا اساتفاده از نتاایج و روش عاددی      صدا

منتشر  صدای تنکشتوان تخمین مناسبی از  ارائه شده، می

 باالی سطح زمین، به دست آورد. وّشده در ج
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Abstract 

The sound attenuation in atmospheric propagation depends on several factors, such as ground material, 

temperature, and geographical features. In this study, the propagation of sound in the atmosphere 

above ground has been studied. For the simulation of the ground surface, the four-parametric model of 

Attenborough has been employed to compute the specific impedance of the ground surface. At first, 

the governing equations of sound propagation and Parabolic Equations (PE) method were presented; 

then, by employing Finite Difference Method (FDM) discretization and Crank-Nicolson 

approximation, algebraic equations were obtained. The algebraic equations were solved by Three 

Diagonal Matrix Algorithm (TDMA) in order to evaluate the sound pressure and sound attenuation 

over the computational domain. After validation of the numerical simulation, the results of the linear 

and logarithmic sound velocity profiles were presented and compared in frequency range of 10-100 

Hz. For the asid sound velocity profiles, two cases were considered; first, where shadow zone could 

not exist and the another, where the shadow zone was possible. The sound attenuation over 100 dB 

was achieved in range of frequency of 40-100 Hz in second studied case. In this situation, with 

increasing frequency, attenuation was increased but more oscillation was observed in the attenuation. 

Also, for the flat surface ground, sound attenuation was examined for different sound velocity profiles. 

Finally, the effects of ground surface roughness on the sound attenuation, by considering the 

logarithmic sound velocity profile, were investigated at different frequencies. 

 

Keywords: Sound propagation, Ground surface simulation, Parabolic Equation (PE) method, Sound 

attenuation, Finite Difference Method (FDM). 
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