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Проведено дослідження щодо впливу рефракції звукових променів на відкритому повітрі в залежності від 

метеорологічних умов в районі аеропорту. Визначено чинники поширення звуку на відкритому повітрі. 

Встановлено, що у сучасній методології розрахунку контурів авіаційного шуму не враховуються ефекти 

розповсюдження акустичних хвиль у приземному шарі атмосфери. Проаналізовано підходи щодо трасування 

звукових променів. Запропоновано використання евристичної модифікації моделі трасування звукових 

променів, яка передбачає, що вертикальні профілі реальних швидкостей звуку у багатьох випадках можуть бути 

наближені до лінійного профілю швидкості звуку. Запропоновано удосконалення загальної моделі поширення 

авіаційного шуму з урахуванням ефекту рефракції, який дозволяє врахувати атмосферні умови, а саме, 

температурний градієнт та градієнт швидкості вітру у вертикальній площині. 
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Проведено исследование влияния рефракции звуковых лучей на открытом воздухе в зависимости от 

метеорологических условий в районе аэропорта. Определены факторы распространения звука на открытом 

воздухе. Установлено, что в современной методологии расчета контуров авиационного шума не учитываются 

эффекты распространения акустических волн в приземном слое атмосферы. Проанализированы подходы к 

трассировке звуковых лучей. Предложено использование эвристической модификации модели трассировки 

звуковых лучей, которая предусматривает, что вертикальные профили реальных скоростей звука во многих 

случаях могут быть приближены к линейному профилю скорости звука. Предложено усовершенствование 

общей модели распространения авиационного шума с учетом эффекта рефракции, который позволяет учесть 

атмосферные условия, а именно, температурный градиент и градиент скорости ветра в вертикальной плоскости. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні дослідження 

в області акустики на відкритому повітрі значною 

мірою полягають у виявленні чутливості рівнів 

звуку до параметрів навколишнього середовища, 

властивостей ґрунтового покриття, тощо [1]. 

Погодні умови впливають на рівень звуку, який 

збільшується зі зростанням температури. Необхідно 

також враховувати добові та сезонні коливання 

погодних умов. Звукові хвилі рухаються з 

постійною швидкістю з урахування напрямку вітру. 

Тому вітер і температура є важливими вхідними 

параметрами при поширенні акустичних хвиль у 

відкритому повітрі, в тому числі для моделювання 

рефракції [2, 3]. 

На відкритому повітрі поширення звуку залежить 

від багатьох чинників, а саме: 

а) геометрії джерела і типу джерела 

випромінювання (точкове, лінійне, когерентне, 

некогерентне);  

б) метеорологічних умов (вітер і температурні 

коливання, турбулентність атмосфери);  

г) атмосферного поглинання звуку; 

д) типу місцевості і контуру (поглинання і відбиття 

звуку земною поверхнею); 

е) перешкоди розповсюдженню звуку (будівлі, 

огорожі, рослинність і т.д.). 

Акустичні приземні ефекти, які мають місце за 

певних умов, а саме, наявності градієнта швидкості 

звуку і температурного градієнту, чинять певний 

внесок і у моделях поширення звуку ними не можна 

нехтувати. Між тим у сучасній методології розрахунку 

контурів шуму, наприклад авіаційного, акустичні 

приземні ефекти не враховуються. 

Метою роботи є моделювання траєкторій 

поширення звукових хвиль з однією та декількома 

точками відбиття за умов рефракції для удосконалення 

загальної моделі розрахунку рівнів авіаційного шуму в 

районі аеропорту. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

більшості погодних умов обидва параметри 

температура і вітер можуть змінюватися в залежності 

від висоти над рівнем землі, тому і ефективна 

швидкість звуку також змінюється з висотою. Це 

призводить до того, що звукові хвилі будуть 

заломлюватися таким чином, що вони поширюються 

уздовж криволінійних траєкторій. 

Без урахування рефракції можливість застосування 

моделей поширення звуку є обмеженою. За останні 10-
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15 років спостерігається значний прогрес у 

прогнозуванні поширення звуку у відкритому 

просторі. Для обчислення звукового поля у складному 

зовнішньому середовищібули розроблені чисельні 

моделі, такі як програма швидкого обчислення поля 

FastField (FFP), метод параболічного рівняння (PE 

метод) та їх модифікації [5, 6]. Однак ці чисельні 

методи не можна застосовувати у контексті 

дослідження фахівцями з проблем шуму, оскільки 

прямі і відбиті звукові хвилі не розділені у явному 

вигляді, а чисельні методи вимагають значних 

обчислювальних ресурсів. 

Набагато зручніше використовувати підхід 

трасування звукових променів [7]. Підхід трасування 

променів був включений в евристичну модифікацію 

формули Вейля-Ван дер Поля [8, 9, 10]. У цих роботах 

показано, що отриманий підхід ґрунтується на 

першому члені асимптотичного рішення повного 

хвильового рівняння. Також чисельно було доведено, 

що рішення трасування променів узгоджується досить 

добре з іншими чисельними схемами як на коротких 

[8], так і довгих відстанях [7] до тих пір, поки приймач 

знаходиться в «освітленій» зоні (не в зоні тіні, яка 

може бути отримана в умовах такого градієнта 

швидкості звуку, коли спостерігається заломлення 

звукового променя вверх від земної поверхні). 

У разі заломлення зверху вниз або на великих 

відстанях зазвичай існує багато відбитих звукових 

променів і у цьому випадку немає спільного рішення 

трасування променів. У випадку заломлення вверх на 

великих відстанях приймач може бути поза межами 

тіні і згідно теорії випромінювання звук відсутній. У 

цій ситуації має бути використана або теорія хвиль, 

або теорія випромінювання хвильових розширень. 

Однією з них є евристична модифікація [8]. 

Евристична модифікація передбачає, що профілі 

багатьох реальних швидкостей звуку можуть бути 

наближені до профілю лінійної швидкості звуку. 

Траєкторії прямих і відбитих променів для 

ідеалізованого випадку профіль лінійної вертикальної 

швидкості звуку являє собою дуги кіл з радіусом 

cos*
dz

dc

c

R
0
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де с0 – початкова швидкість звуку у земної 

поверхні; dc/dz – градієнт вертикальний профілю 

швидкості звуку, в (м/сек)/м;  – кут звукового 

променя досліджуваного акустичного джерела з 

горизонтальною площиною. 

В умовах негативного вертикального 

температурного градієнта або поширення променя 

звуку проти вітру звукові промені є вигнутими вверх 

від земної поверхні, на великих відстанях до точки 

приймача навіть можливе утворення акустичної 

тіньової зони навколо нього. Якщо профіль швидкості 

звуку не є лінійним, формується каустика або область 

фокусування звуку. 

Метод трасування звукових променів є 

високочастотним наближенням моделі поширення 

хвиль у заломлюючому середовищі. Умовами для 

реального трасування променів у необмеженому 

середовищі є: 

1,1
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де n  – показник заломлення; n' – просторова 

похідна від показника заломлення; λ0 – довжина хвилі; 

A – амплітуда хвилі.  

Іншими словами, швидкість звуку і амплітуда хвилі 

не можуть істотно змінюватися в діапазоні довжини 

хвилі. Для профілів швидкості звуку у вище 

зазначених випадках λ0n' ≈ 10  для 10 Гц і 10-3 для  

100 Гц, тобто критерій є задовільним для 100 Гц, але 

може бути несуттєвим для 10 Гц. 

Для однорідного випадку повне звукове поле 

формується за рахунок прямих і відбитих променів 

відповідно до рівняння:  
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)exp(
)}()(1()({  – акустичне поле 

відбитих променів; R – довжина прямого променя; R' – 

довжина відбитого променя; k – хвильове число, яке 

дорівнює 2πf/c, де f – частота звуку, с – швидкість 

звуку,  – кут відбиття звуку; R() – коефіцієнт 

відбиття сферичної хвилі від поверхні, 

 

R()=Rp+(1-Rp)*F(pe), 

 

де Rp –коефіцієнт відбиття від поверхні землі для 

плоскої звукової хвилі, 




cos

cos




pR , 

F(pe) –комплексна функція, що враховує взаємодію 

сферичної хвилі з поверхнею, яка має кінцевий 

імпеданс, 

)exp(*)exp(*1)( eee ipppiepF  ;  

]cos[*2/   ikRpe , 

2
)2/(1*2 ff  , де ∆f – ширина 

частотної смуги, f – центральна частота смуги. 

Ефект інтерференції для прямих та відбитих 

променів є результатом різниці їх фаз: k (R - R'). 

Оскільки хвильове число не є постійним уздовж 

променів для неоднорідного середовища через 

швидкість звуку, яка змінюється в залежності від 

висоти, у цьому випадку різниця у часі 

розповсюдження хвилі ( - ') розглядається у 

евристичній модифікації як один з найважливіших 

ефектів, що впливає на результуюче звукове поле 

(рівень звуку) в точці розміщення приймача звуку. 

Наступним припущенням щодо використання 

евристичного підходу полягає у тому, що існує багато 

звукових променів у заломлюючій атмосфері поблизу 

імпедансної поверхні землі, які можуть відбиватися від 

поверхні і складатися у точці приймача. Навіть для 
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коротких відстаней кут падіння відбитого променя і 

довжини як прямого, так і відбитого променів 

змінюється у порівнянні з однорідним випадком. 

Кожен промінь може чинити свій внесок у рівень 

шуму у точці приймача, включаючи вплив кожного 

відбиття від земної поверхні уздовж конкретного 

променя. 

За допомогою наступних формул можна обчислити 

наближено кількість променів N, які досягають 

приймача [11]: 
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22

21 














 








 


l

ld

l

ld
N  

, )()( 2121
1

  ahahl sr   

,/22 ahhl rr    12 2 lll   , 

 

де x  це ціла частина х, d  - відстань поширення, hs 

- висота джерела звуку, hr, - висота приймача звуку, а - 

градієнт швидкості звуку за умови лінійного профілю 

швидкості звуку атмосфери, l1 - довжина шляху 

прямого променя, l2 - довжина шляху відбитого 

променя. 

Промені для лінійного профілю швидкості звуку у 

навколишньому середовищі можуть бути поділені у 

різні послідовності, де всі промені, що належать одній 

і тій же послідовності, мають однакову кількість 

наземних відбиттів. Для всіх, крім першої 

послідовності, у кожній послідовності буде чотири 

променя. Послідовність, якій належить промінь, може 

бути обчислена за її номером, використовуючи 

наступну формулу: 
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N
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Для кожної послідовності променів є два променя з 

такою максимальною кількістю точок, як кількість 

наземних відбиттів. Для того, щоб позбутися від 

нескінченості і зменшити необхідний час обчислень, 

ще простіша модель може бути отримана з 

використанням наступних рівнянь: 

l

lld
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N = Nt якщо Nt2 ; 

N =2   якщо  Nt<2. 

 

Параметри відбитих променів визначаються за 

алгоритмом, наведеним у [12]. Особливість алгоритму 

полягає у наступному. 

Ширина каустики після N відбиттів визначається за 

формулою: 

G

H
N


 *4

3
 , 

де Н – товщина шару розповсюдження звукової 

хвилі, 

ΨG – кут ковзання відбиття (протилежний куту 

падіння звукового променя). 

Товщина шару розповсюдження звукової хвилі є 

параметром дифракції звуку для випадку повного 

аналізу розповсюдження хвилі вгору і вниз, тобто для 

рефракції звуку в умовах лінійного градієнта 

швидкості звуку і обчислюється: 

3 2

0
2akH  , 

де k – хвильове число, 

a – градієнт швидкості звуку. 

cRdz

dc

c
a

1

)0(

1
 , 

де Rc– радіус кривизни променя. 

Відстань між відбиттями і максимальною висотою 

для променя, запущеного під кутом ковзання ΨG 

можна обчислити геометрично, оскільки траєкторії 

променів для лінійних градієнтів температури або 

швидкості вітру є дуги кіл (рис. 1). Дистанція між 

відбиттями променя від обмежуючої поверхні 

обчислюється: 

a

tg G2
 .   (2) 

Хідака [13] також заявив, що для лінійних 

градієнтів швидкості звуку акустичні промені є дугами 

кола, радіус якого Rc може бути визначений за 

формулою: 
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де ΨG – кут ковзання, який обчислюється як 
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Центр дуги розташований в горизонтальній 

площині на висоті (чи за протилежних умов – на 

глибині) zc= -1/a. 

 

 
Рисунок 1–  Геометрія розповсюдження 

акустичних променів в атмосфері з лінійним 

градієнтом швидкості звуку 

 

Таким чином, для джерела, яке розташовано на 

землі, якщо приймач знаходиться перед вершиною 

дуги променя (рис. 2), довжина вигнутого променя 

r(zR)  і час поширення звуку уздовж такого променя 

(zR) можуть бути обчислені з таких виразів: 
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де cG- швидкість звуку у джерелі (тут дорівнює  c0), 

а f(z)обчислюється як: 
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   (5) 

 

 
  а)   б) 

 

Рисунок 2 – Кривизна променя для позитивного 

градієнта швидкості звуку; 

а) приймач перед вершиною викривленого 

променя, б) приймач за вершиною викривленого 

променя (кут G такий же, як кут χ0 на рис. 1) 

 

Коли звуковий промінь досягає своєї вершини 

(кривизни), дві точки (zR та zR') можуть 

розташовуватися на тій же висоті. Однак рівняння 

(2) і (5) не можуть бути безпосередньо використані 

для отримання параметрів дуги кола, пов'язаного з 

zR'. Відповідно повинні застосовуватися такі 

формули [16]: 
 

)()(2)( RmR zrzrzr     (6) 

)()(2)( RmR zzz    

 

До цього часу ми виходили з припущення, що 

джерело розташовано на землі і що висота приймача 

zR була більшою, ніж висота джерела zS. 

У зворотному випадку, коли приймач 

розташований на землі, необхідно zS змінити на zR в 

попередніх рівняннях. У більш загальному випадку, 

коли ні джерело, ні приймач не розташовані на 

землі, загальна відстань і час поширення відбитого 

променя можуть бути отримані шляхом 

застосування до базової площини зсуву, якай 

дорівнює мінімальній висоті zR або zS. 

Коли градієнт швидкості є великим або коли 

приймач знаходиться далеко від джерела, 

спостерігається більш одного відбиття звукового 

променя від земної поверхні (рис. 3). 

Координата першого відбиття x визначається на 

основі розв’язання наступного поліноміальною 

рівняння четвертого порядку [17]: 
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 , i=R або S, 

D = DS + DR +2(n-1)DM, 

n – порядок відбиття, як в (1). 

 

 
Рисунок 3 – Багаторазові відбиття звукового 

променя від земної поверхні 

 

Для кожного додаткового відбиття геометричні і 

часові параметри можуть бути отримані у такий 

спосіб: 

 

ri = 2(n-1)r(zm)+r(zR)+r(zS), 

i = 2(n-1)  (zm)+  (zR)+  (zS). 

 

Значення ri і i обчислюється за формулами (3) та 

(4) для променів, що поширюються тільки вгору, а за 

формулами (6) - для променів у протилежному 

випадку. 

У випадку коли приймач переміщується ближче до 

землі і чим далі від джерела, або коли збільшується 

градієнт швидкості звуку, це означає, що повинні бути 

розглянуті додаткові відбиті промені. Для n=2 можуть 

з'явитися два додаткових відбитих промені, для n>2 - 

може з'явитися при кожному n чотири додаткових 

відбитих промені.  

На рис. 4 наведено промені з однією точкою 

відбиття для висоти джерела hs=1,0 м, висоти 

приймача hr=1,0 м та відстані R0= 160,00 м [11]. На 

рис. 5 наведено промені з двома точками відбиття для 

висоти джерела hs=1,0 м, висоти приймача hr=1,0 м та 

відстані R0= 190,00 м [11]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Звукові промені з однією точкою 

відбивання: ZrayR - відбитий промінь для однорідного 

випадку; Zray - прямий промінь для умов рефракції, 

Zray1, Zray2, Zray3 - відбиті промені для випадку 

рефракції (a= 0,001 м
-1
) 
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Рисунок  5 – Траєкторії звуку з двома точками 

відбиття: ZrayR - відбитий промінь для однорідного 

випадку; Zray1 - відбиті промені з двома точками 

відбиття; Zray2 -відбиті промені з двома точками 

відбиття, х-координата точки визначаються в метрах 

від джерела (градієнт швидкості звуку a= 0,001 м
-1

) 

 

У табл. 1 наведено характерні відстані і кути 

падіння для заломлених променів. 

 

Taблиця 1 – Характерні відстані і кути ковзання 

для вигнутих променів 

Номер 

променя 

Точка 

відби-

ття, м 

R1, м R2, м 

Кут 

ковзання, 

град. 

1 95,0 190,28 190,08 86,7 

2 11,2 190,28 190,28 84,6 

3 178,8 190,28 190,28 84,6 

4 50,0 190,28 190,06 87,4 

5 13,5 190,28 190,26 85,3 

6 63,5 190,28 190,07 87,3 

 

На рис. 6 наведено додаткове загасання при 

поширенні звуку з рефракцією, номер променя 

відповідає номеру променя у табл. 1. 

 
Рисунок 6 – Додаткове загасання звуку  

при поширенні в атмосфері з рефракцією 

 

Розрахунок звукового тиску p в приймачі може 

бути отриманий шляхом підсумовування внесків 

різних прямих і відбитих променів, використовуючи 

як для кожного променя формулу для звичайного 

сферичного джерела, де добуток kri змінюється для 

його виразу, як функція поширення часу (ri/c=kri): 
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де n означає кількість відбиттів від земної поверхні, 

i – порядковий номер променя, що розглядається, 

ρ – густина повітря, 

с – швидкість звуку, 

W–густина енергії звукової хвилі, 

i – коефіцієнт поглинання звуку в атмосфері, 

пов'язаного з i-им променем. 

Коефіцієнт відбиття Ri змінюється в залежності від 

кута падіння Θ і є функцією шляху розповсюдження 

звукової хвилі Ri =R(G(i)). Після декількох обчислень: 
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N – загальна кількість можливих акустичних 

променів.  

Таке різноманіття можливих акустичних хвиль між 

джерелом і приймачем викликає фокусування звукової 

енергії в деяких місцях, де рівень звуку значно 

підвищується. 

Модель звукового впливу рефракції аналізується 

шляхом порівняння з даними вимірювань, отриманими 

Паркін і Скоулз [18]. 

Розглядаються два випадки відстаней 347,47 м 

(рис. 7) і 615,7 м (рис. 8) від джерела до приймача для 

порівняння даних вимірювання [18] і розрахункових 

результатів для умов градієнта температури. Для обох 

відстаней передбачається, що зона тіні для точки 

приймача відсутня (підтверджується розрахунком), це 

означає, що точка приймача знаходиться у зоні 

освітлення. Для великих відстаней, понад 615,7 м, 

тіньова зона охоплює точку приймача і відповідну 

модель поширення звуку необхідно використовувати 

для розрахунку в таких випадках. 

 

 
 

Рисунок 7 – Третино-октавні спектри для ослаблення 

шуму на відстані 347,47 м для різниці температур  

між висотами 1,22 м і 12,2 м, дорівнює -0,3
0
C 

(DELT0,3), -0,44
0
C (DELT0,44), -0,6

0
C (DELT0,6) 

відповідно. Лінії 0,3Turb і 0,6Turb представляють 

випадки, розраховані з ефектами атмосферної 

турбулентності, які визначаються показником 

турбулентності, що дорівнює 210
-6
 і для різниці 

температур (між висотою 1,22 м і 12,2 м) -0,3
0
C і -0,6

0
C 

відповідно 
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Рисунок 8 – Третино-октавні спектри ослаблення 

шуму на відстані 615,7 м для різниці температур  

між висотами 1,22 м і 12,2 м, що дорівнює -0,2
0
C 

(DELT0,2). Лінії 0,2Turb1 і 0,2Turb2 відповідають 

ефектам атмосферної турбулентності з показником 

турбулентності відповідно 210
-6
 (0,2Turb1),  

110
-6
 (0,2Turb2) 

 

На відстані 347,47 м між висотами 1,22 м і 12,2 м 

різниця температур становить –0,3
0
C і варіація 

показника турбулентності дорівнює 210
-6
. Все це 

відповідає експериментальним даним Паркіна і 

Скоулза. На відстані 615,7 м для різниці температур -

0,2
0
С і для значення показника турбулентності 210

-6
 

спостерігається краща відповідність. 

Для дослідження впливу стану атмосферної 

температурної інверсії від джерела до приймача 

використовуються експериментальні дані Паркіна і 

Скоулза (на відстані 615,7 м). На рис. 9 наведено 

типові розрахункові промені для умов, що 

відповідають різниці температур 0,38
0
C між висотою 

1,22 м і 12,2 м. У представленій моделі поширення 

звуку лише один або два променя беруться до уваги. 

Рис. 10 показує, що обчислений сумарний спектр для 

температурної інверсії залежить від шляху звукової 

хвилі уздовж променів, що розглядаються.  

 

 
 

Рисунок 9 – Вигнуті промені в умовах  

температурної інверсії: червона лінія є відбитий 

промінь в атмосфері без рефракції, синя лінія –  

для променя з точкою відбиття на 131,7 м,  

зелена лінія – другий промінь з точкою відбиття  

на 267,5 м 

 

 
a) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

Рисунок  10 – Третино-октавні спектри затухання 

звуку на відстані 615,7 м для моделей одного і двох 

променів: а) точки відбиття звукових променів - 222 м, 

508 м, різниця температур між висотами 1,22 м і 12,2 м 

становить 0,3
0 
С; б) точки відбиття звукових променів - 

131,69 м, 267,49 м, різниця температур між 1,22 м і 

12,2 м становить 0,38
0
C; в) точки відбиття звукових 

променів - 105,07 м, 279,67 м, різниця температур між 

1,22 м і 12,2 м становить 0,44
0
C; d) точки відбиття 

звукових променів - 563 м, 292 м, різниця температур 

між 1,22 м і 12,2 м становить 0,6
0
С; позначена крива 

суми є загальним спектром для двох променів; 

позначена крива 615,7 м є експериментальним 

спектром за даними Паркіна і Скоулза 

 

Таким чином, для отримання максимальних умов 

поширення звуку під час оцінки авіаційного шуму під 

траєкторією польоту, рефракція, вітер або температура 

тільки забезпечують прямий і відбитий промені, 
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змінюючи у порівнянні з однорідним випадком кут 

ковзання, фазу і ефект загасання, як у табл. 1 і рис. 6. 

ВИСНОВКИ. Встановлено, що у методології 

розрахунку контурів авіаційного шуму не 

враховуються ефекти розповсюдження акустичних 

хвиль у приземному шарі атмосфери. 

Проаналізовано підходи щодо трасування променів 

в умовах атмосферної рефракції. 

Проведено моделювання звукових променів з 

однією та двома точками відбиття. 

Виявлено, що саме одночасна наявність градієнту 

швидкості звуку за рахунок градієнту швидкості вітру 

і градієнту температури створюють певні умови, які 

чинять суттєвий внесок у модель поширення звуку, 

яким не можна нехтувати. 
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Purpose. To model the sound waves trajectories propagation with one or several points of reflection provided 

refraction for the improvement of the general model for calculating aircraft noise levels near the airport. Methodology. 

The wave extensions radiation theory, the heuristic modification of sound ray tracing model, the general model of the 

aircraft noise propagation with allowance for the refraction effect have been used. Results. It has been established, that 

in the methodology for calculating the aircraft noise contours were not take into account, the effects of propagation of 

acoustic waves in the ground layer of the atmosphere. The factors of propagation sound in the open air have been 

determined. Approaches to the tracing of sound rays in conditions of atmospheric refraction have been analyzed. The 

use of a heuristic modification of the sound ray tracing model has been proposed, which provides that vertical profiles 

of real sound velocities in many cases can be approximated to a linear velocity profile of sound. Modeling of sound rays 

with one and two reflection points has been carried out. An improvement in the general model of the aircraft noise 

propagation with allowance for the refraction effect has been proposed, which allows taking into account atmospheric 

conditions, namely, the temperature gradient and the wind velocity gradient in the vertical plane. Originality. The 

research of the impact of sound rays refraction in the open air depending on meteorological conditions in the airport 
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area has been carry out. Practical value. It has been revealed that it is precisely the simultaneous presence of a velocity 

sound gradient  at the expense of the wind speed gradient and the temperature gradient create certain conditions that 

have a significant effect on the propagation sound model, which can not be neglected. References 18, table 1, figures 

10. 

Key words: refraction, modeling, direct and reflected rays, tracing, heuristic modification. 
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