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שיטת מקורות פיקטיביים לפתרון בעיות באוירואקוסטיקה מעל חצי מרחב שטוח עם אימפדנס סופי
עידו גור ודן גבעולי
 ישראל, חיפה,המכון הטכנולוגי לישראל- טכניון,הפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל
ABSTRACT

The solution of linear aeroacoustics problems, such as a point source located over a flat ground
with finite impedance, is presented using a simple computational scheme of locating fictitious
sources in the lower half‐space domain. Such problems occur, for example, in environmental
engineering, where the analysis of the Sound Pressure Level (SPL) distribution near the ground
due to aircraft noise, and the resulting pollution envelope, are required by aviation regulations.
Mathematically, the problem may be posed, in the frequency domain, as that of determining
the Sound Pressure Level (SPL) distribution near the ground due to a point source of a given
acoustic spectrum. The process of calculating the SPL distribution involves the repeated
solution, for many different wave numbers, of the Helmholtz equation in the upper half‐space
domain with the given impedance boundary condition imposed on the ground. For flat ground
with a zero or infinite impedance the Helmholtz problem is easily solved analytically using the
method of images. For finite impedance (even with flat ground) the problem becomes much
more complicated for analytic treatment. In recent years fictitious source schemes have been
developed and applied for various acoustic and electromagnetic wave problems. It is shown
here that the fictitious‐source method allows efficient solution of aeroacoustics linear problems,
leading to an effective SPL calculation.

