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SAMMANF A TTNING 

l denna pilotstudie har en numerisk strålgångsmodell utnyttjats för att ta reda på om 

meteorologiska effekter påverkar ljudutbredningen från ett tvåbladigt vindkraftverk så att 

den periodiska ljudnivåvariation (modulation), som har visat sig vid mätningar, minskar 

med ökande avstånd. 

Resultaten blev att modellen gav realistiska värden på modulationens storlek, och att mo

dulationens "utsuddning" med ökat avstånd kunde illustreras genom att variera vind

hastighetsgradienten under den tid det tar för ett blad att vrida sig ett varv. 

• Arbetet har utförts på uppdrag av Flygtekniska försöksanstalten. 

• 
*) Studsvik Nuclear 
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1 INLEDNING 

Mätningar av buller från Näsuddens vindkraftverk [1] har påvisat en modulation, dvs att 
ljudnivån varierar i tiden med en frekvens på ca 1 Hz, se figur 1. Den mänskliga hörseln är 
känslig för denna modulation, vilket medför att ljudets uppfattbarhet ökar och den maske

ringseffekt som själva vinden åstadkommer genom t ex att sätta löv i rörelse minskar. Det 
konstaterades också att modulationen minskar och försvinner när avståndet ökar. Beräk
ningar med en atmosfärisk strålgångsmodell [2] har gjorts för att utröna om denna effekt är 
betingad av variationer i vindhastighet och temperatur. Tidigare forskning [3] har visat att 
dessa meteorologiska parametrar har stort inflytande på ljudets utbredning. 

2 METEOROLOGISKA EFFEKTER PÅ LJUDUTBREDNING 

Då ljudvågor utbreder sig i en inhomogen och rörlig atmosfär, dvs då vind- och tempeatur-

• variationer med höjden (gradienter) förekommer, avböjs det (figur 2). Detta påverkar 
ljudnivån i en mottagare, då dels själva ljudstrålarna fokuseras eller defokuseras, och lju
dets infallsvinkel mot marken förändras. Över mark med finit impedans (som t ex en 
gräsyta) kan man generellt säga att ljudnivån minskar då ljudet avböjs uppåt, och ökar när 
det böjs nedåt. I det förra fallet kan pga markens avskärmande effekt ljudskugga uppstå, 
och i det senare kan flera strålar från källan nå samma mottagarpunkt varvid höga ljud
nivåer blir följden. 

• 
• 

3 STRÅLGÅNGSMODELL 

För att beräkna ljudets utbredning krävs, utom i vissa specialfall, numerisk lösning av nio 
första ordningens icke-linjära differentialekvationer [2], vilket ger läget på den aktuella 
strålen och dess ljudintensitet. Genom att skicka ut många strålar i olika utgångsvinklar kan 
de som når en specifik mottagare hittas och ljudtrycket beräknas, med hänsyn tagen till ref

lexion mot mark och känd impedans. Som indata krävs ljudkällans egenskaper, ljudnivån 
som funktion av frekvensen, samt vindhastighet, vindriktning och temperatur på olika höjd. 

4 BERÄKNINGAR OCH RESULTAT 

Ett tvåbladigt vindkraftverk som i figur 3 betraktades. Dess egenskaper som ljudkälla ap
proximerades med att bladspetsarna, där hastigheten är störst, betraktades som rundstråIande 
punktkällor. Ljudnivåns variation med tiden beräknades rakt nedströms genom att ett varv 
för ett blad studerades. Vid tiden O står det rakt uppåt (position 1), och konsekutiva positio
ner med 45 o vinkelavslånd valdes. Näsuddenverket har ett konstant varvtal av 25 varv/min, 

dvs 1 varv tar 2.4 s. Det tar då 0.3 s för bladen att vrida sig 45 o • Då ljudnivån studerades 
rakt nedströms från tornet, beaktades att vid position 1.5 och 9 så skärmas ett blad av detta, 

och ger därför inte något bidrag till ljudnivån. 
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De indata som använts vid beräkingama redovisas nedan. 

Geometri: Navhöjd (m): 
Bladlängd (m): 
Mottagarhöjd (m): 
Horisontella avstånd (m): 

Med dessa värden blir källhöjderna (bladspetsarna): 

77 
42.5 *) 

1.2 
57, 114,300 

Position Höjd, övre (m) 

1(5,9) 119.5 
2 (4, 6, 8) 107.1 
3 (7) 77 

Höjd, nedre 

(skymd) 

46.9 
(77) 

Som källstyrka ansattes en ljudnivå på 100 dB på l m avstånd för alla frekvenser, eftersom 
endast variationerna var viktiga, och inte ljudnivån i sig. Ljudtrycket från bladspetsarna be
räknades vara korrelerat, vilket troligen inte är fallet. Detta medför att oktavbandsnivåerna i 
position 2 m fl kan vara något annorlunda. Ljudtrycket i de övriga positionerna är dock rätt, 
varför slutsatserna nedan ändå är berättigade. 

Markytans akustiska egenskaper (markimpedansen) beskrivs med en fyrparameters mark
modell enligt referens 4. Då mätdata ej förelåg från Näsudden bedömdes värden uppmätta 
över ängsmark i Borås [4] var lämpliga. Dessa är: 

a: 0.32 
b (0): 5 

c (Hz): 17280 
d (Hz): 1320 

Strålgångsmodellen behöver även meteorologiska indata. Dessa består av vindhastighet på 
minst två höjder, vindriktning på en höjd och temperatur på minst två höjder. Till dessa inda

ta kan flera funktionsuttryck för höjdvariationen anpassas. 

För temperaturen användes en linjär funktion av höjden (z), då endast s k neutral skiktning 

studerades. Denna innebär ett temperaturavtagande med ca l ° C per 100 m, dvs 

dT/dz = -0.01. 

Vindriktningen valdes att vara konstant så att vinden blåste tvärs bladens rotationsplan. 
Vindhastighetens höjdberoende approximerades med en logaritmisk profil: 

z 
u(z) = ln-

zo 

där u är vindhastigheten 

Zo är höjden där vindhastigheten är O. 

(1) 

*) FFA inlagd not: Verklig bladlängd 37.5 m, skillnaden påverkar dock ej nämnvärt resultat och 
slutsatser enligt uppgift från författaren. 
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Som värde användes 0.04 m, vilket är baserat på mätningar på Näsudden [S]. Ljudutbred
ningen studerades för olika givna vindhastigheter på navhöjd (77 m). Faktorn a kan för de 
olika fallen bestämmas ur ekv 1, varefter u(z) kan beräknas. Tabell 1 ger vindhastigheten 
som funktion av höjden. 

Tabell} Vindhastighetens höjdvariation enligt ekv 1, 
med given vindhastighet på navhöjd (u ) 

n 

u (m/s) 
Höjd u = 6 

n 

1 2.55 
5 3.83 

10 4.38 
30 5.25 
77 6 

100 6.21 
130 6.42 

u = 15 
n 

6.38 
9.58 

10.95 
13.13 
15 
15.51 
16.04 

Med givna indata vad gäller geometri, mark och meteorologiska parametrar beräknades ljud
nivåer för mittfrekvenser i ters banden 200 - 2500 Hz, varefter oktavbandsnivåer togs fram 
från dessa. Resultaten redovisas i figurerna 4-8. 

Figur 4 visar strålarna när bladen befinner sig i position 2 (eller position 4). Vi ser att två 
strålar, en direkt och en reflekterad, från varje källa når mottagaren. Ljudnivån blir summan 
av dessa fyra, med hänsyn tagen till ljudvågens fas. Vi ser också att nettoeffekten av tempe
raturgradienten (som vill böja strålarna uppåt) och vindhastighetsgradienten (som vill böja 
strålarna nedåt) blir en nedåtböjning, så att infallsvinkeln mot marken blir brantare än vad 

den skulle ha varit om gradienterna inte funnes. Ljudnivåerna ges i figur 7 vid tiden 0.3 s 
(0.9, 1.5 osv). 

Figurerna 5 - 7 visar ljudnivåvariationer, under ett varav, på olika avstånd rakt nedströms 
från kraftverket. Vi ser den typiska modulationen med en amplitud på 8-10 dB, vilket är i 
god överensstämmelse med mätresultaten, jämför figur 1. Den maximala ljudnivån erhölls 
då bladen var horisontella (positionerna 3 och 7), då fyra strålar i fas adderades, dvs vi hade 
konstruktiv interferens. Vi ser att amplituden minskar något med avståndet för de lägre ok
tavbanden. I figur 8 visas ljudnivåer för avståndet 300 m, men för Uo =15 rn/s. En något 
minskad amplitud blev fallet. 

För att studera hur fluktuationer av vindgradienten inverkar på modulationen varierades den
na genom att vinden på 100m höjd minskades med 0.5 m/s, och vinden på 10 m höjd ökades 
med 0.5 m/s, vilket gav en mindre vindgradient, se figur 9 och tabell 2. En motsvarande ök
ning och minskning på 100 respektive 10 m gav en större gradient. "Medel "-kurvan i figur 9 
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är gradienten med u = 15 m/s, se tabell 1. Fluktuationer av den storleksordningen är inte 
n 

ovanliga, se referens 6. Dessa tre gradienter lades slumpmässigt ut i 0.5-sekundersperioder 
under ett varv. Detta illustreras i figur 10. I figurerna 11 och 12 ges resultaten av dessa vind
gradientvariationer för avstånden 114 respektive 300 m. Vi noterar att modulationen är klart 
märkbar vid det kortare avståndet, medan den vid det längre delvis har "suddats ut" av vind
fluktuationerna. I verkligheten varierar också temperaturgradienten, vilket borde ge ytter
ligare "utsuddning". Detta kunde också bli fallet om vindkraftverket skulle betraktas som 
flera punktkällor med en lämplig fördelning längs bladet. 

5 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 

Denna pilotstudie har visat att 
den numeriska strålgångsmodellen lämpar sig väl för den här sortens ljudutbrednings
studier, 
modellen gav realistiska värden på modulationens storlek, 
modulationens "utsuddning" med ökat avstånd kunde modelleras genom att variera 
vindhastighetsgradienten. 

Vidare studier kunde vara att 
studera modulationen i andra riktningar och på andra avstånd, 
införa variationer även för temperaturgradienten, 
variera de meteorologiska parametrarna baserat på mätningar av vind- och tempera
turfluktuationer, 
betrakta en mer sammansatt ljudkälla, t ex punktkällor utrpridda längs bladen. 

Tabell 2 Vindhastighetens höjdvariation enligt ekv 1, med varie-
rande vindgradient (medel motsvarar u = 15 i tabell 1) 

n 

u (m/s) 
Höjd (m) Mindre Medel- Större 

gradient gradient gradient 

1 7.89 6.38 4.89 
5 10.38 9.58 8.78 

10 11.45 10.95 10.45 
30 13.15 13.13 13.10 
77 14.61 15 15.38 

100 15.01 15.51 16.01 
130 15.42 16.04 16.64 
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Figur 1 

Ljudnivå för oktavbandet med 
mittfrekvensen 1000 Hz som 
funktion av tiden. Mätningarna 
utfördes på 1.2 m höjd nedströms 
Näsuddens vindkraftverk. I den 
övre delen visas ljudnivån på 
114 m avstånd, medan den nedre 
visar förhållandet på 350 m 
avstånd. 
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HbJD, Z 
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NARKYTAN 

Figur 2 

Avböjning av ljudstrålar från en källa i atmosfären, orsakad av, i 
ordning uppifrån: minskande temperatur med höjden (vanligast 
dagtid), ökande temperatur med höjden (vanligtvis nattetid) och av 
vinden. 
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Fiszur 3 
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Schematisk bild av ett tv!bladigt vindkraftverk med uppstråms
rotor, sett frln en position nedströms. Ett varv startar med ena 
bladet i position 1, och slutar med detta blad i position 9. Vid 
dessa och position 5 skymmer tornet ett av bladen, vilket illu
streras genom streckning av detsamma. 
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Strllglng dl bladen iI i position 2, 4, 6 eller' 'ae Fig 3). 
Ljudnivln blir SUIIIII&n av de fyra strilar aam DIr .ottagaren vid 
300 • pi 1,2 m h6jd. lIavhöjden ar llarkerad _d en punktad linje, 
och utglngsvinklarna listas (O· iDDebir att atrllen iI riktad rakt 
applt) • 
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Fiqur 5 Tid (5) 

LjudnivAn f Sr olika oktavband 80m funktion av tiden, under ett 
varv. Av.tAnd: 57 m. Mottagarh5jd: 1,2 m. Neutral skiktning. 
Vindhastighet pl navh5jd (un ): 6 m/s. 
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Fiqur 6 Tid (5) 

Ljudnivln f5r olika oktavband som funktion av tiden, under ett 
varv. Avstlnd: 114 m. Mottagarh5jd: 1,2 m. Neutral skiktning. 
Vindhastighet pl navh5jd (un ): 6 m/s. 
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Figur 7 

Ljudnivln f8r olika oktavband som funktion av tiden, under ett 
varv. Avstlnd: 300 m. Mottagarhöjd: 1,2 m. Neutral skiktning. 
Vindhastighet pl navhöjd (un ): 6 m/s. 
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Figur 8 

Som Fig 7 fast för un = lS m/s. 
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Fiqur 9 

Vindhastigheten som funktion av höjden. Tre fall visas: 
Medelfallet (se Tabell 1) med u • 1S m/s, och tvl fall med större 
respektive mindre vindhastighetRgradient (se Tabell 2). 

Mindre 2 Medel 3 Större , , 

-'"' -"'" _1"'1 t- - - ... 3 

-= -2 

l I- l"'I .1"\ t"I -
.l I I I I O Ber.pkt 

O 0.5 l 1.5 2 2.5 

Fiqur 10 Tid (s) 

Variation av vindhastighetsgradienten under ett rotorvarv. 
Tidpunkter för vilka beräkningar har skett är markerade. 
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Pigur 11 

Ljudnivln för olika oktavband som funktion av tiden, under ett 
varv dl vindhastighetsgradienten varierat aom i Pig 10. Avstlnd: 
114 m. Mottagarhöjd: 1,2 m. Neutral skiktning. 
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Figur 12 

Som Pig 11, fast för avstAndet 300 m. 
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