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- pochłanianie przez atmosferę i pow. ziemi - 16

- refrakcja promieni (strefy ciszy) – 4

- efekt Dopplera - 3

- dokuczliwość hałasu - 14

- Noise Control Eng. J.

- Environmental International

- J.Sound and Vibr.

- J.Acoust.Soc. Am.

- J.Acoust.Soc. Jpn.

- Applied Acosutics

- Acta Acustica with Acustica,

- Archives of Acoustics 

http://www.ia.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=18&Itemid=22

Zakład Akustyki Środowiska UAM

Propagacja Hałasu
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Kurs  „Hałasu turbin wiatrowych”

wymiarze 16 godzin odbędzie się w dniach 

21-22.06.2013 r. 

Zakład Akustyki Środowiska UAM

Dydaktyka

Studia I-szego i II-go stopnia

- akustyka środowiska,

- hałas,

- ……………  
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Fundamental Research in Amplitude 

Modulation – A Project by ReneableUK

RenewableUK is the UK's leading not for 

profit renewable energy trade association. 

British Wind Energy Association

British Departmet for Environment

Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Finansowanie badań hałasu 

turbin w Polsce ???

Ministerstwo Środowiska



9

głośność chwilowa

czas

L

LpA [dBA], LpC[dBC],…..???

T
LAeqD LAeqN

T = 8 godzin dnia najmniej 

korzystnych, następujących 

kolejno po sobie

T = 1 godzina nocy, 

najmniej korzystna

Rozporządzenie Ministra, 8 października 2012 

Tabela 1, pozostałe obiekty i działalność:

LAeq,0.1

TAeq
L

,

????

„spójność”
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w Polsce 

w wielu przypadkach, spełnienie wymagań ww. 

rozporządzenia, np. dla zabudowy jednorodzinnej w 

porze nocnej:

LAeqN < 40 dB

nie zapobiega skargom.

powód:

wskaźniki oparte na LAeqT, takie jak LDWN , słabo 

korelują z dokuczliwością hałasu turbin
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Nowe rozporządzenie 

„metodyka pomiarów i obliczeń hałasu   

turbin wiatrowych” 
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- Farma wiatrowa Den Brook
- High Court : 

Modulacja Amplitudy (MA)LAeq,0.1

L

„+/-3 dB, więcej niż 5 razy w  ciągu 60s, w 

ciągu 1 godziny więcej niż 6 takich minut”

kryterium Den Brook
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PN-ISO 1996-2:1999/A1

LAeqD + 5 dB (?) LAeqN + 5 dB (?)

spełnienie kryterium den Brook: hałas turbiny 

staje się „typowym hałasem impulsowym”

Opis i pomiary hałasu środowiska

typowy hałas impulsowy: gra w piłkę nożną, śpiew 

ptaków, szybkie przejazdy pojazdów  

LAeqD = ? LAeqN = ?
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Paradygmat obliczeń:

„najmniej korzystne godziny…”

- maksymalna moc akustyczna (emisja)

- minimalne tłumienie (propagacja)  

,AeqDL AeqNL AeqTL
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T = 8 godzin dnia najmniej 

korzystnych, następujących 

kolejno po sobie

T = 1 godzina nocy, 

najmniej korzystna

,...)0,(min
max  GrFLL WAAeqT

?max 
WA

L  maxmax)(
hWAhWA

VLLVL 

ISO – 9613-2 :

max

h
V cut - out wind speed 

(Vestas V112 3MW)smV
h

/25max 

Rozporządzenie Ministra, 8 października 2012 

Tabela 1, pozostałe obiekty i działalność

rXr  00.0005.0

h – hub = gondola
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maszt + anemometr

?hV

przyczepka + LIDAR lub SODAR

rozpraszanie fal EM lub akustycznych 
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WAL

max
hV5 10 15

max
WAL

- indywidualizacja

operator: max
hV

max
WAL

,...)0,(min
maxmax  GrFLL WAAeqT

ekstrapolacja

prędkość wiatru na gondoli - Vh

hV



18

Posumowanie:

„metodyka pomiarów i obliczeń hałasu turbin 

wiatrowych” 

spełnienie kryterium den Brook: hałas turbiny 

staje się „typowym hałasem impulsowym”

LAeqD + 5 dB (?) LAeqN + 5 dB (?)

,...)0,(min
max  GrFLL WAAeqT

ISO 9613-2:

(metoda wyznaczania        : patrz wyżej)
max
WAL
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Jak rozmieścić turbiny (operator- inwestor)

aby można było żyć (sąsiedzi) ??  

Jak oceniać, jak mierzyć, 

jak obliczać hałas turbin ?  

- wskaźnik ? dopuszczalny poziom ? 

- tu (w Polsce) i teraz (maj 2013)



20

Winston Churchill (1874-1965):

„Dobry wykład wyczerpuje 

temat, ale nie słuchaczy”
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profil prędkość wiatru ?
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IEC 61400-11 Ed.3:

10VVref 


wind shear factor – współczynnik 

zależny od stabilności atmosfery (dzień, 

noc) i szorstkości powierzchni ziemi

ścinanie
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tarcie

szorstkość powierzchni
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h + L =90m

h - L = 60 m

hub
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Terrain

Open water......................... 0.1

Smooth, level, grass-covered 0.15

Row crops............................. 0.2

Low bushes with a few trees 0.2

Heavy trees………………… 0.25

Several buildings…………… 0.25

Hilly, mountainous terrain 0.25
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nie tylko szorstkość powierzchni ale 

i stabilność atmosfery

słoneczny dzień gwiaździsta noc
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Jak powstaje hałas 

turbin wiatrowych ? 
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- hałas mechaniczny

- hałas aerodynamiczny !!!
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prędkość wiatru prędkość łopaty
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tip 

speed

Sustainability, 2012,

1104-1117
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„swisch” – wzmocnienie Dopplera + kierunkowość  

periodyczny świst, szelest, gwizd,…….
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bilsko turbiny - swisch noise 

zmiany „średniej prędkości  wiatru” 
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daleko od turbiny – no swisch noise

małe zmiany „średniej prędkości  wiatru”
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daleko od turbiny
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„thump” - van den Berg effect (wind shear effect)

periodyczne uderzenia, łomoty, kłapnięcia, łopoty,….
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wiatr w płaszczyźnie rotacji 

decyduje o modulacji
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direction shear = gradient kierunku wiatru

kąt natarcia
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kąt natarcia: kąt zawarty między 

strumieniem dolotowym i linią łączącą 

krawędź przednią i tylną łopaty.

kiedy kąt natarcia przekracza swoją 

optymalna wartość, turbulentna 

warstwa przyścienna staje się grubsza 

i wykazuje silniejsze turbulencje
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skutki refrakcja
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Turbine interference
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modulacja amplitudy

jest główną przyczyną 

dokuczliwości hałasu 

turbin wiatrowych 

why ??
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spadek wrażenia głośności dźwięku  

o niezmiennym w czasie poziomie  

adaptacja =

L [dB]

time [s]

loudness

time [s]

Sound Adaptation

30 turbine sound
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G.Canavet, B.Scharf, M.Botte, Audiology, 24,430 (1985)

L [dB]

time [s]

loudness

time [s]

turbine sound

adaptacja znika (!) kiedy amplituda 

dźwięku jest zmodulowana 


