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Geluid en windturbines
Welke geluidseigenschappen moeten worden meegenomen
bij ontwerp van geluidsarme windturbines ?
Regels geluidshinder zijn gebaseerd op geluids-immissie
• Vele verschillende regels per continent / land / gebied
• Geluidslimieten zijn afhankelijk van windsnelheid,
achtergrond geluidsniveau, type landschap, etc.
• Immissie bij de buren afhankelijk van vele factoren zoals
afstand, omgeving, vegetatie, weersinvloeden, etc.

Windturbine ontwerp is gebaseerd op geluids-emissie
• Regels vaak gebaseerd op totale geluidsniveau, tonaliteit, laag
frequent geluid
• Andere parameters: downstroke, oriëntatie, infrageluid,
modulatie
• Emissie is afhankelijk van vele factoren zoals omgevingscondities,
weersinvloeden zoals wind shear, turbulentie, bladvervuiling, etc.
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Geluidsbronnen
leading edge

tip

Mechanisch geluid gondel

trailing edge
• Wordt voornamelijk veroorzaakt door twk en generator
• Mogelijke oorzaak van tonaliteit en laag-frequent geluid
• Direct drive turbines produceren minder geluid dan twk turbines

Aerodynamisch geluid van de bladen
• Meest dominante bron van windturbine geluid
• Inkomende turbulentie geluid
• Tip geluid
• Blad profiel geluid → achterrand geluid
meest belangrijk en ondergrens geluid
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SWT-3.0-113

Wind Turbine Noise (MultiScience,
2011;AG
Springer
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Oorzaken bladprofiel geluid
Stroming met hoog Reynolds getal, laag Mach getal
Mogelijke oorzaken





Stompe achterrand geluid
Laminaire grenslaag vortex loslating
Loslating stroming (stall)
Achterrand geluid
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Wind Turbine Noise (MultiScience, 2011)

U2>U1
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NASA-RP-1218 (1989)
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Geluidsbronnen
Geluidsbronnen in rotorvlak
 Gemiddelde over vele omwentelingen
 Geluidsuitstraling richting bodem

Waarnemingen
 Windturbinegeluid wordt gedomineerd door bladen
 Geluidsuitstraling vanuit buitenste deel blad
 Geluid wordt voornamelijk opgemerkt tijdens downstroke

uitstraling
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Wind Turbine Noise (MultiScience, 2011)
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Rotor ontwerp
Windturbine afmetingen
Trend naar grotere turbines

www.ewea.org jan 2013
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SWT-6.0-154 met Airbus A380
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Rotor diameter en tip snelheid
Ontwikkeling van geluidsniveau (SPL)
 Vergelijk windturbines met verschillende grootte
 SPL neemt toe bij grotere rotor diameter en hogere tip snelheid

Sound Power Level vs. Tip Speed
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Geluid en Annual Electricity
Production (AEP)
Duidelijke relatie tussen geluid en AEP
Relatie tussen geluid en AEP laat de waarde zien van -1 dB geluidsreductie,
gegeven een bepaalde geluidsruimte
Annual Energy Production vs.
Sound Power Level
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Resultaat
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innovatie

200,0

90

95

100

105

110

SPL (dB(A))
© Siemens AG 2013

Rotor ontwerp bladvorm
Ontwikkeling blad ontwerp -- op schaal -




Bladen zijn slanker geworden (van ca. 10% frontaal rotoroppervlak naar minder dan 5%)
Bladvorm evolutie van 1930 type vliegtuigvleugels naar moderne custom-made profielen
Blad add-ons kunnen voor enkele dB’s minder geluid zorgen
Blad tip vorm vermindert tip geluid
Bladprofiel

Tip vorm

Trailing edge
dikte
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Profiel en
rotordichtheid

Trailing edge
add-ons

Vortex
generators,
DinoShells
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Blad ontwerp stille uitvoering
Tip vorm

Braun et al. (EWEC 1996)

 Huidig ontwerp gebaseerd op jaren ’90
 Geen noemenswaardige geluidsproduktie bij optimaal
bladprofiel en inflow

Achterrand dikte
 Vermindering bluntness tonen door dunne achterrand

Bladprofielen
 Optimalisatie van bladprofielen (belastingen, lift,
vermogen, geluid)

Bladvorm en frontaal oppervlak
 Trend naar frontaal slanke maar ook dikkere bladen heeft
effect op achterrand geluid, Aero-elastic Tailored Blade
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Rotor ontwerp blad add-ons
Add-ons verbeteren de prestaties
• Verbeterde lift en dus vermogen
• Vermindering geluid
• Site specifieke lay-out
•

Vortex generators
Vertraging grenslaag separatie: vermindering overtrek geluid (stall)
Plaatsing op blad cruciaal, kan geluidversterkend werken
bij verkeerde plaatsing

•

Trailing edge zaagtanden / DinoTails®
Vermindert achterrand geluid mits goed ontworpen en toegepast
Kan lift verbeteren (flap effect)
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Operatie met geluidsreductie (NRO)
Control technieken reduceren geluid bij minimaal produktieverlies
 Stall regeling vervangen door pitch regeling / variabele snelheid
 Control settings kunnen site specifiek worden gemaakt (windsnelheid, tijd etc.)
 1 dB geluidsreductie ”kost” ca. 2% tot 4% AEP
Annual energy production vs.
Noise curtailment

Annual energy
production (MWh)

9000
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
0

2

4

Noise reduction (dB(A))
Pagina 16

© Siemens AG 2013

6

Best beschikbare technieken
Geluidseigenschappen
 Regels geluidshinder zijn gebaseerd op geluids-immissie
 Windturbine ontwerp is gebaseerd op geluids-emissie
= spanningsveld

Geluidsbronnen
 Mechanisch geluid gondel
 Aerodynamisch geluid van de bladen => blad profiel geluid

Rotor ontwerp
 Windturbine afmetingen
 Rotor diameter en tipsnelheid
 Geluid en AEP, geluid en bladvorm, add-ons, NRO

Ontwerp tools
 Testen windtunnel
 Testen in het veld
 Geluidsvoorspellingen op basis van…
Pagina 17

© Siemens AG 2013

Akoestische wind tunnel tests
Onderzoek naar akoestische prestaties in gecontroleerde omgeving







2D bladprofielen en model rotors
Akoestische en aerodynamische metingen
Gecontroleerde en turbulente inflow condities
Verschillende bladoppervlakte ruwheden
Verschillende snelheden en invalshoeken
Ontwerpen en testen van verschillende add-ons
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AIAA-2004-3042
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Testen in het veld: microphone array
Akoestische evaluatie van het complete rotoroppervlak
 Azimuth en radiale verdeling van geluidbronnen
 Metingen kunnen op verschillende posities worden gedaan
 Metingen over verschillende frequentiebanden
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Testen in het veld: microphone array
Vergelijkingen van verschillende bladen, array microfoons
 Azimuth en radiale verdeling van geluidbronnen voor elk apart blad
 Vergelijking van bladen of verschillende add-ons voor identieke condities

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 1

Blad 2

Blad 3

1250 Hz, complete
omwenteling

2 kHz, 1 uur positie
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Testen in het veld: downstroke
Snelle akoestische feedback van verschillende configuraties, 1 microfoon
Vergelijking van verschillende add-ons voor identieke condities
Metingen kunnen worden gedaan op verschillende oriëntaties
Focus op het geluid tijdens neerwaartse draai
DinoTails® vermengen pressure en suction side, minder uitstraling
Baseline rotor
Upwind pos., Power > 1100 kW

Overall Noise Level [dB(A) re. 20 uPa]
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Geluidsvoorspellingen op basis van…
Vuistregels
• Grove inschatting gebaseerd op rotorgrootte en snelheid
• Ongeschikt voor rotorontwerp
Half-analytische, half-empirische methoden
• Snelle en voorspelbare schatting van rotor geluid
• Geschikt voor ontwerp van bladen
• Niet alle stromingsdetails worden meegenomen

δs∗

U,α

δp∗
Wind Turbine Noise (MultiScience, 2011)

Numerieke modellen
• Alle stromingsdetails kunnen worden gemodelleerd
• Langdurige en complexe berekeningen
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Conclusies
Er zijn vele potentiële bronnen voor geluid van windturbines
 Mechanisch geluid, tip geluid, inflow geluid, bladprofiel geluid (achterrand)

Vele bronnen kunnen worden afgezwakt door een goed ontwerp
Bij moderne windturbines is de dominante geluidsbron het geluid
van de achterrand aan het buitenste deel van de rotor
Er zijn verschillende ontwerpmethoden om geluidsproduktie te
verminderen:
 Slimme control strategiën, NRO
 Bladontwerp optimalisatie (bladvorm, bladprofiel, tip ontwerp)
 Add-ons zoals DinoTails®
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