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Tonaliteit en impulsiviteit v£~n windturbinegeluid

van der Borg

SAMENVATTING
Geluidhinder vormt vaak een beperking bij de

Windturbinegeluid kan een belsngrijke belemme-

toepassing van windturbines.

De mate van ge-

ring vormen in de realisatie van nieuwe wind-

luidhinder wordt bepaald door her geluidniveau
en door het type geluid.
Er wordt veel onder-

turbineprojekten. Tevens kan windturbinegeluid

zoek verricht met als doel het verminderen van

bestaande windenegiep~ojekten. De belemmering

her geluidniveau van windturbines.

doer zich voor als het door de windturbine(s)
veroorzaskte geluidniveau op een bepaalde

Echter het

bel~g van het type geluid moet niet onderschat
worden: als her geluid een duidelijk hoorbaar
tonaal of impulsachtig karakter heeft, dan

beperkingen opleggen a~ de bedrijfstijd van

plaats de toe~estane waarde overschrijdt.

De

toegestane waa~de is afhsnkelijk van de plaats
(landelijke omgeving, rustige woonwijk, woon-

is her toegestane geluidniveau 5 dB(A) lager
dan in de sltuatie dat her geluid ni~t tonaal

wijk in de stad), van her momen% (d~g, avond,

of impulsachtig is. De in Nederland algemeen

nach%) en v~ het type geluid (wel of niet fo-

gehanteerde handleiding voor her meten en rekehen aan industrielawaai geeft geen objectief

ntal en wel of niet impulsachtig). De in Nedee-

criterium voor her al dan niet tonaal of im-

meten en rekenen aan industriel~waai (ref. [i/]

land algemeen gehantee~de handleiding voor het

pulsachtig zijn van geluid. In het voorliggende
document worden criteria voorgesteld voor her
beoordelen van tonaliteit en impulsiviteSt. Uit
metingen is gebleken dat windturbineEeluid vaak
tonaal of impulsachtig is. Een amoral mogelijke
oorzaken daarv~n worden genoemd en toegelicht
aan praktijkvoorbeelden. Tonaliteit blijkt in
de praktijk meestal veroorzaakt te worden door
de tandwielkast en in sommi~e gevallen ook door
uitlijnfouten in de aandrijftrein, Ook komt her
soms voor dat her aerodynamisch geluid tonaal
is. Impulsiviteit kan veroorzaekt worden zowel
door de bijdrage v~ her aerodyns~isch geluid
als door de bijdraEe van her mechanisch geluid
tot het totale windturbinegeluid.
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handleiding (ref /i/) geeft helaas Teen eendui-
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dig criterium veer her al dan niet tonaal zijn
van geluid en ook niet veer her al dan niet
impulsachtig zijn van geluid. In het hoofdstuk
"Criteria" worden daarom objectief hanteerbare
criteria voorgesteld. In her hoofdstuk "tonaliteit" worden mogelijke oorzaken van tonaliteit
van windtu~binegeluid besproken en zoveel mogelijk toegellcht a~ de hand van praktijkvoorbeelden. In her hoofdstuk "Impulsiviteit" wetden mogelijke oorzaken van impulsiviteit van
windturbinegeluid besproken en ook dit wordt
zoveel mogelljk toegelicht aan de hsnd van
praktijkvoorbeelden.

De door ECN gehanteerde

procedure veer her uitvoeren van geluidmetingen
aan windturbines is beschreven in ref

[2].

2. CRITERIA

2.1. Impulsiviteit
Volgens de handleiding (ref [i]) is geluid

zijds wordt her geluidniveau v~hn een brede frequentieband rondom de frequentie van de onderzochte teen bepaald (Ln), wasrbij de bijdrage
van de teen zelf in mlndering wordt gebracht.
De breedte van deze brede frequentieband bedraagt 100 Hz veer toonfrequenties tot 500 Hz
en veer hogere toonfrequenties bedraagt de
breedte van de brede frequentieband 28~ van de
betreffende toonfrequentie. Het verschil (Lt Ln) wordt vergeleken met een frequentie-afhankelijk criterium (de Limietcurve). Bij overschrijding wordt de straftoeslag van 5 dB(A)
toegekend. Als de brede frequentieband meerdere
tonen bevat~ schrijft de methode veer dat de
waarde van Lt bepasld wordt door de geluidniveau’s van de verschillende tonen in dezelfde
brede frequentieband te sommeren. HiePbij meet
de brede frequentieband zodanig in her spekt~um
geplaatst wooden dat de band een zo greet mogelijk asntal tonen bevat.
In het voorliggende
document wordt voorgesteld om deze methode te
hanteren,

impulsachtig als het bestaat uit een of meerdere geluidstoten die minder dan een seconde
duren. De handleiding geeft bij deze definitie

~. TONALITEIT

echter geen criterium veer her niveau v~ de
geluidstoten. Er wordt in ref [i] wel een cri-

3.1. Algemeen

terium met betrekking tot her geluidniveau gegeven bij de definitie v~ continu geluid: continu geluid is geluid met een spreidingsbreedte

Uit metingen aea~ diverse windturbines is geble-

kleiner dan ongeveer 6 dB(A). In bet voorlig-

lijke oorzaken daarvan zijn:

gende document wordt daarom voorMesteld om de

- uitli~nfouten in de aandri~ftrein,

definitie vsn impulsachtig geluid uit te brei-

- t~d-ingrijping in de tandwielkast.
- aerodynamisch fluiten van de bladen,

den tot: Impulsachtig geluid is geluid dat bestaat nit een of meerdere geluidstoten, die
minder dan een seconde duren waarbij de varia-

ken dat windturbinegeluid vask tonaal is. Moge-

- elektro-magnetische krachten in de generator en
- mechanische resonanties in de construktie.

tie in geluidniveau per geluidstoot 6 dB(A) of
De eerste drie genoemde mogelijke oorzaken zijn
bij uitgevoerde metingen een of meerdere keren

2.2. Tonaliteit
Met betrekking tot tonsliteit wordt in ref
opgemerkt dat geluid een hoorbsar kaPakter kan
bezitten maar dater geen meettechnische definitie van gegeven kan worden. In het buitenland
worden soms wel obJectieve criteria gebrulkt.
Een voorbeeld daarv~ is her criterium dat
beschreven wordt in de Joint Nordic Method (ref
[5]). Bij deze methode wordt enerzijds her geluidniveau van de onderzochte teen (Lt) bepaald
door een smalle band frequentie-analyse. Ander-

opgemerkt als de werkelijke oorzaak van tonaliteit.
Deze oorzaken worden hierna kerr toegelicht aan de hand van prektijkveorbeelden. De
twee overige mogeli~ke oorzaken zijn (hOg) niet
opgemerkt bij de uitgevoerde metingen en zullen
verder niet besproken worden.
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de stompe achterrand ongeveer gelijk asn de
aanstroomsnelheid gedeeld door tien maal de
achterranddikte. Her is wasrschijnlijk dat de
piek bij ongeveer 1.4 kHz door dit effekt wordt
veroorza~kt. Nadat hot spektrum van figuur 5
~emeten was heeft de f~b~iksnt vsn de turbine
een spoiler bevestigd naast de achterrsnd van
elk blad om hot schterrsndgeluid te vermindeten. Hierna is hot spektrum gemeten zoals woergegeven in flour 6. Hierult blijkt dat de piek
die zich oorspronkelijk blj ongeveer 1.4 kHz
beyond en door de modiflkatie verschoven is
naar on~eveer 500 Hz. 0mdat de spoiler naast de
achterrsnd bevestigd was is de effektieve
achterranddlkte toegenomen waardoor de frequengeworden dat de bedoelde piek veroorzaokt is

interval bedroeg i/8 deel v~ de omwentelingstiJd van de rotor. Her geluidniveau is als

achtig is en dat do modulat~ef~equentie ~eli~k
quentie. De redsn van de waargenomen impulsiviteit kan zijn:
- eventuele va~iaties in de de bi~drage van her
aerodynamisch geluid tot do akoestische bronsterkte door bijvoorbeeld windscherin~ of
mast/blad-passage.
afgestraalde merodynomische geluid in combinatie met de beweglng v~ de bladen ten
Her is onbekend welk vsn deze effekten de waargenomen impulsiviteit veroorzaakt heeft.

t~m~lijk breed zod~t ni~t gez~gd k~n wozden d~t

Om te onderzoeken of mech~isch geluid van een
windturbine aanlelding geef~ tot impulsiviteit

Uit metingen a~n diverse w~ndturbines is geble-

geluidspektrum die toegeschreven kunnen worden
ash tandwielkastgeluid gemeten worden als funktie van de tijd. AIs voorbeeld hiervan is her
geluidnlveau v~ een piek (1650 Hz, zXe figuuz

f~equentie die gelijk ~s a~/% de rotatiefrequentie van de rotor of met een f~equentie die gelijk is aan hot asntal roto~bladen meal de
SatiefFequentle. Deze imp~isiviteit ken zowel
optreden in her aePodynsmlsch a~deel sls in

3), veroorza~t door de tsndwielkast v~ eeo
drie bladige turbine, gemeten gedurende opeenvolgende tijdsintervallen. De ti~dsduur van een
interval bedroeg 1/8 deel van de omwentelingstijd van de rotor.
Het resultaat hiervan is

het mechonisch aandeel tot hot totale ~eluidniveau, Bside verschijnselen wooden hlerna besproken en zoveel mogelljk toegelicht asn de

fig~ur dat het mechanisch geluid Hemoduleerd is
met een frequentie oveeeenkomt met hot aantal
~P-f~equentie).

0m te beoordelen of doze ni-

4.2. Impulsivlteit yon aerodynamisch geluid
impulsiviteit in de bijdrage van aerodynsmisch
geluid tot hot totBle geluidniveau k~hn onderzocht wooden door meetresoltaDen te gebruiken

geven ~n fig~lur 9 op hot totale geluidniveau

bijdrage v~ mechsnisch geluid. Een voo~beeld
yon hot geluldspektrum van een deFgelijke turbine is gegeven in fig~ur 7. Hot totale g~luid-

Va~iaties in het geluidniveau van tandwielkast-

rende tijdsinte~vallen. De t£jdsduur van een

quentie).
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3,2. Uitlijnfouten in de emndri~ftrein

uit de rotor, de hoofdes, de tandwielkast, de
snelle as en de generator. Als de onderdelen
van de a~ndrijftrein niet goed uitgelijnd zijn

struktie. Hierdoor ken geluid afgestraald worden met een frequentie die gelijk is aan de

gegeven in 1/24 oktaafbanden zoals dat gemeten
is bij een bepaalde windturbine. De rotatiefrequentie van de snelle as bedroeg bij deze turli~ke piek bij 25 Hz te zien en ook bij de hogere harmonischen (50, 75, 100, 125 en 150 Hz).
li~nfout in de aandri~ftrein. Vol~ens her voorgestelde criterium is her geluid niet tonaal.
3-3. TandinKrijDin~ in de tandwielkast
In de meeste gevallen hebben windturbines tandwielkasten met twee of drie trappen. Elke trap
bestaat uit tandwielen waarvan de tanden met
een bepaalde frequentie in elkear grijpen. Als
de windtu~bine een vast toerental heeft, is er
per trap sprake van een vaste t~ndin~rijp-frequentie. Her in elkaar grijpen van tanden gaat

~.4. Aerodynamisch flulten van de bladen
Een forefend blad kan een fluitend geluid teweegbrengen doordat de lucht langs spleten (by
bij remtippen) of holtes (by ontwateringsgaatjes) strijkt. Deze bron van geluid ken eenvoudig herkend worden door near het geluid te
luisteren omdat er meestal duidelijke varieties
in toonhoogte mee gepaard gaan. Dit wordt veroorzaakt door her Doppler-effect dat ontstaat
doordat de geluidsbron zich beurtelings near de
wsarnemer toe en van de waarnemer af begeeft.
Als voorbeeld hiervan dient een meting die uitgevoerd is aan een drlebladige windturblne met
slechts @@n flu~tend blad. Her geluidspektrum
bij deze windturbine is door middel van een
tijdvenstertechniek geanalyseerd voor vier
verschillende rotorstanden (45, 135, 225 en 315
graden ten opzichte van een willekeurig gekozen
rotorstand). Her frequentiegebled van de 1/12
oktaaf band spektra fond de frequentie van de
waargenomen fluittoon is voor de vier rotor-

toon door her Doppler-effekt vari@erde tussen
ongeveer 3070 Nz en 5650 Hz (variatie van ongeveer 19~).
De tipsnelheid van her rotorblad
bedroeg 33 m/s. Als verondersteld wordt dat de
geluidbron zich aan de tip van her bled bevindt
frequentie van 22~ hetgeen goed overeenkomt met

Joint Nordic Method echter doer geen uitspraak

gepsard met periodieke varistles in plaatselijke krachten die niet sinus-vormig varieren.
Hie~door ken Eel~id afgestraald worden met een
frequentie die gelijk is aan de t~ndingri~pf~equentie en de hogere harmonischen daarv~n.
Als voorbeeld hiervan woFdt verwezen near de
fi~ren 2 en 3, In deze lighten zijn de bereken~e t~dingrljp-frequenties en de hogere harmonischen per trap asngegeven bij de pieken in
de spektra die met deze frequenties corresponderen,
Bij deze voorbeelden blijkt dat haast
alle significante pieken in de geluidspektra
toegeschreven kunnen worden aan de t~dingrijping in de tandwielkast.
Volgens het voorgestelde cFiterium is zowel her geluid v~] figuur
2 sis van figuur 3 tonaal.

Sen ander aerodynamlsch mechanisme dat volgens
theoretische beschouwingen (ref [I~]) een piek
in her geluidspektrum ken veroorzaken, is het
geluid als gevolg van de stompe achterrand van
de bladen. Een geluidspektrum van een turbine
wear dit effekt waarschijnlijk optrad is ~egeyen in fig~ur 5. Volgens de theorie is de frequentie v~hn de piek die veroorzaakt wordt door
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30 , Fig. 4. Gemeten geluidspectra voor vier
st~dintervsllen t.o.v, een willekeu-
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Fig. i. Gemeten geluidspect~um van een turbine
met een slecht uitgelijnde a~ndmijft~ein

Fig. 2. Gemeten ~eluidspectrum van een turbine
met veal t~ndwielkestgeluid.
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Mogelijke oo~zaken van impulslvitelt van mecha-

me~ing is figuur ii verk~egen. Door fig~ur 9 en

nisch geluid bij windturbines zijn:

figuur ii te ver~eli~ken wordt vastgesteld dat

- eventuele vaFiatles in de bronsteFkte van her

de beide modulatie-patronen verschillend ziJn

5. CONCLUSIE5
Variables in de bronsterkte vsn her mechsnisch
geluid zouden veroorza~kt kunnen worden door
bui~ende mom~nten in de ~ssen. Oit zou
zaakt kunnen worden door uitlijnfouten in de
aandr~jftrein hetgeen aanleiding kan ~even tot
iP-modulatie of door windschering hetEeen agnleiding kan ~even tot 2P- o~ 5P-modulatie bij 2

Windturbinegeluid blijkt in de praktijk vaak
du~delijk hoorbaar tonaal of impulsief te zijn.
Dit ksn de ervaFen hinder in een bel~grijke
mate verhogen, waardoor de genoemde verschijnselen een belemmering kunnen vormen bij de toepassing v~n windenergie. In Nederlsnd wordt

resp. 5-blad~ge rotoren. 0ok kunnen onnauwkeurigheden biJ de fab~ika~e van de tandwielkast
een modulatie vsn de mech~ische brons~erkte
veroorzaken. 0m deze beschouwing wet meet kwan-

of impulslviteit.

0ndePzoek naar her verbe~d

titatZef te ms~en is een experiment uit~evoe~d
in her Labo~atorium voor Elektrische Conversie
Systemen (LEES) van her ECN. Hier is een rand-

Uit metingen is gebleken dat tonaliteit in de
meeste gevallen veroo~zaakt wordt door tandwielkastgeluid en in sommige gevallen ook door
uitlijnfouten in de aandri~ftrein en door sple-
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Fig. i. Gemeten Eeluidspectrum vsn een turbine
met een slecht uitgeli~nde ~nd~i~ft~ein

Fi~. 2. Gemeten geluidspectrum vsn een turbine
met reel tandwielk~st~eluid.
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Fi~. 6. Oemeten ~eluidspect~um van een tuFbine
met een stompe schte~Pa~d van de bladen

o

Gemeten geluidspectrum van een tuFbine
met een stompe ~chteFr~d van de bladen

Fig. 7. Gemeten geluidspectrum van een turbine
met voornomelijk aerodynomisch geluid.
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Fi~. 8. Gemeten geluidniveau bij een 2-bladige
tuFbine met voornameliJk 8erodyn~misch

Fig. 9. Niveau van tandwielkastgeluid, gemeten
voor een 5-bladige ~urbine (~P-modulatie).

FiE. iU. Niveau van de snelheidsvariaties gemeten ~p de w~nd v~ ee~ tandwielkgst
(iP-modulatie) ¯

Fig. ii. Niveau van tandwielksstgeluid, gemeten

