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Abstract 
Purpose – The purpose of this thesis was to facilitate the search for echoes caused by fixed 
objects, so called fixed echoes, when using SODAR-technique for wind measurements. 
Furthermore, it was investigated how fixed echoes in measurements can change based on 
different conditions such as: the angle of the sound beam towards the object causing the echo, 
the output frequency of the instrument, the air temperature and relative humidity. 
Method – Data was recorded on a test site in southern Sweden during February - April 2017 
using two different SODAR-instruments, AQ500 and AQ510, manufactured by AQSystem. 
Experiments were conducted by installing the instruments at different distances and in 
different angles next to a met mast. The data recorded was examined for fixed echoes both by 
using Excel and manually and compared for correlation with the parameters mentioned. A 
software that uses the r-squared value for a power function adapted to the collected data was 
developed to detect fixed echoes. 
Findings – The result of the study showed that the angle of the SODAR-instrument sound 
beam direction compared to the met mast has a relatively high impact on the number of fixed 
echoes that can be easily detected. When a sound beam is aimed directly at the fixed object the 
echoes increased significantly compared to when the sound beams were aimed next to the 
mast. AQ510, that uses a higher measurement frequency than the AQ500, was less susceptible 
to fixed echoes when doing simultaneous measurements. Both temperature and relative 
humidity showed low correlation to the number of fixed echoes so the implication was that 
these atmospherical parameters do not affect the emergence of fixed echoes. The r-squared 
value for a power function adapted to the wind data turned out to be a good measure for the 
magnitude of a fixed echo. When the correlation coefficient of the r-squared value and the 
percentage of wind profiles that contained fixed echoes were calculated the value was 0,995 
which is a strong positive correlation. The r-squared value is compared with a threshold value 
(which depends on the number of wind profiles in the data to be analysed) to determine if a 
fixed echo is causing disturbance. Another control is also made in the software where the 
measured wind values are compared with the values from the power function to find minor 
deviations possibly caused by fixed echoes. 
Implications – When the result of the thesis is considered it can help the person installing 
the instruments as well as the developers of the SODAR-instruments. The person installing 
the system can notice that fixed echoes can be decreased by rotating the instrument. The 
result showed the developer that by carefully selecting the right frequency the number of fixed 
echoes can be decreased. If neither the temperature nor the relative humidity has any impact 
on fixed echoes it shows the developer that the instrument can be used in varying climates. 
The result of the study can also be of service to wind analysts using SODAR-equipment. The 
software developed can be used to find fixed echoes in a more efficient way than was 
previously possible. 
Limitations – The data recordings took place during a limited period during late winter, early 
spring in the southern parts of Sweden which means that neither extremely high or low 
temperatures were measured during the campaign. The thesis is further limited by only using 
”multiple axis” SODAR-instruments from AQSystem. 
Keywords – SODAR, wind measurements, fixed echoes, measurement instrument. 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med detta examensarbete var att underlätta sökandet efter ekon från fasta objekt, 
så kallade "fasta ekon", vid vindmätning med SODAR-teknik. Vidare var syftet att utreda om 
fasta ekon framträder olika under olika förutsättningar som: mätinstrumentets ljudlobsvinkel 
mot objektet som ger upphov till eko, mätfrekvens, luftens temperatur och den relativa 
luftfuktigheten.   
Metod – Data samlades in med två olika SODAR-instrument, AQ500 och AQ510, från 
företaget AQSystem på en testplats i södra Sverige, februari – april 2017. Data samlades in 
genom att installera instrumenten på olika avstånd, samt roterat åt olika riktningar, från ett 
stationärt objekt (en ca 100 m hög mast). Denna data genomsöktes sedan, både manuellt och 
med hjälp av Excel, efter fasta ekon och jämfördes med tidigare nämnda parametrar. En 
mjukvara som kan användas för att detektera fasta ekon utvecklades. Mjukvaran använder r-
kvadratvärdet för en potensfunktion anpassad till insamlade data för att avgöra storleken på ett 
eventuellt fast eko. 
Resultat – Studiens resultat visade att SODAR-instrumentets ljudlobsvinkel mot ekoalstrande 
objekt hade relativt hög påverkan på fasta ekons styrka. När varsin ljudlob på instrumenten 
riktades direkt mot masten ökade det fasta ekot jämfört mot när ljudloberna var riktade vid 
sidan av masten. AQ510, som mäter med en högre frekvens än AQ500, påverkades mindre av 
fasta ekon än vad AQ500 gjorde vid simultana mätningar. Både luftens temperatur och den 
relativa luftfuktigheten hade svag korrelation med fasta ekons styrka. Därför drogs slutsatsen 
att just dessa atmosfäriska parametrar ej påverkar hur fasta ekon uppstår. r-kvadratvärdet för 
en potensfunktion anpassad till vinddata visades vara ett bra mått på magnituden av ett fast 
eko. När korrelationskoefficienten för r-kvadratvärdet och andelen vindprofiler innehållande 
fasta ekon i vinddata beräknades antog den värdet 0,995 vilket visar på en stark positiv 
korrelation. r-kvadratvärdet jämförs med ett tröskelvärde (som beror av antalet vindprofiler i 
data som analyseras) för att avgöra om ett fast eko orsakar störningar. En kontroll görs även 
där det de uppmätta vindvärdena jämförs med potensfunktionens värden för att hitta mindre 
avvikelser som kan ha orsakats av fasta ekon. 
Implikationer – Om examensarbetets resultat tas i beaktning kan det underlätta för både 
installatörer och utvecklare av SODAR-instrument. För installatören visar resultatet att fasta 
ekon kan minskas genom att rotera mätinstrumentet. För utvecklaren visar resultatet att fasta 
ekon kan minskas genom att välja en lämplig mätfrekvens. Om varken luftens temperatur eller 
den relativa luftfuktigheten påverkar fasta ekon nämnvärt kan detta visa på att vindmätning 
med SODAR-instrument är brukbart i varierande klimat. Även analytiker kan ha nytta av 
examensarbetets resultat i form av den mjukvara som utvecklats. Mjukvaran kan användas för 
att på ett mer effektivt sätt än tidigare upptäcka fasta ekon. 
Begränsningar – Datainsamlingen genomfördes under en begränsad period under sen vinter 
till tidig vår i södra Sverige. Därför har varken exceptionellt låga- eller höga temperaturer mätts 
upp. Examensarbetet begränsas ytterligare av att endast mätinstrument från företaget 
AQSystem av typen "multiple axis" har använts. 
Nyckelord – SODAR, vindmätning, fasta ekon, mätinstrument 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vid etablering av vindkraftsparker är det mycket viktigt att ha en korrekt kunskap om 
vindförhållandena där parken ska etableras för att underlätta valet av vindkraftverk och 
tillverkare. Det finns olika höjder och vinglängder att välja på för kommersiella vindkraftverk 
och vindförhållandena påverkar vid val av konfiguration. Mätningar behövs alltså för att veta 
om investeringen i parken kommer att betala av sig, att det blåser tillräckligt mycket för att det 
ska vara lönsamt att bygga en vindkraftpark, men även för att kunna få så bra lånevillkor som 
möjligt av banken.  
  
Det finns olika sätt att mäta upp vindförhållandena inför anläggningen av en vindkraftspark. 
Det vanligaste idag är att mäta med en mätmast, men det blir allt vanligare att använda sig av 
remote sensing. Remote sensing används ofta som ett komplement till mätmaster. Remote 
sensing innebär att ett instrument används som inte befinner sig där t.ex. vindhastigheten mäts, 
instrumentet skickar istället ut signaler som används för att mäta. Några av fördelarna med 
remote sensing för mätning av vind är att det går fort att komma igång med sin mätning då inga 
bygglov behövs, det går att mäta över vindkraftverkets navhöjd vilket normalt inte görs med en 
mätmast p.g.a. de stora kostnaderna det innebär med dagens höga vindkraftverk, samt att det 
ofta är billigare att etablera än en mätmast.  
  
Inom remote sensing för vind finns det två typer av instrument, SODAR (Sound Detection and 
Ranging) och LIDAR (Light Detection and Ranging). Tekniken som fokuseras på i detta 
examensarbete är SODAR som bland annat tillverkas av företaget AQSystem. AQSystem har 
två olika instrument, kallade AQ500 och AQ510. Dessa system mäter med olika frekvens, vilket 
diskuteras i kapitel 6.2. SODAR är en teknik liknande radar, men istället för radiovågor används 
ljudvågor som skickas upp i luften för att mäta bland annat vindhastighet och vindriktning. Det 
utsända ljudet studsar på temperaturvariationer i atmosfären och sedan analyseras 
dopplerskiftet (se kapitel 3), som uppstår när vinden påverkar ljudvågorna. Men vid mätning 
med SODAR finns det några faktorer som kan orsaka problem som försämrar mätdata. Ett 
sådant problem är ekon från fasta objekt.  

1.2 Problembeskrivning 

Problemet med fasta ekon är väl känt inom SODAR-branschen (se exempelvis Kurzeja, 1993; 
Crescenti, 1998; Chabbey, Bradley & Porté-Agel, 2014). Det fasta ekot kan exempelvis utgöras 
av eko från en mätmast, en stor sten, ett hus eller något från något annat stationärt objekt i 
närheten av instrumentet. När detta händer blandas det fasta ekots frekvens med det eko från 
atmosfären som instrumentet analyserar under mätningen. Detta skapar en felaktig frekvens 
för instrumentet att analysera vilket medför att felaktiga vindvärden registreras. Då 
mätningarna ofta pågår flera år är det ett stort problem om fasta ekon upptäcks långt in i 
mätningen. Dessa värden skulle eventuellt kunna filtreras ut mjukvarumässigt, men problemet 
är att även riktiga data kan ha samma eller liknande egenskaper vid så kallad inversion. Vid 
inversion bildas något som kan liknas vid ett lock av varmare luft, detta lock motverkar 
omblandningen av luften och i detta lager kan vindhastigheten vara lägre än den är under och 
ovanför locket (Ekros & Henningsson, 1999) vilket ger liknande vindprofiler som när ett fast 
eko förekommer. Därför blir det svårt att detektera dessa fasta ekon automatiskt. Istället krävs 
en manuell granskning av mätdata för att hitta dessa avvikelser. För att hitta de felaktiga 
värdena krävs mycket arbete och analysvana.  Trots att mäthöjderna som inte är påverkade av 
ett fast eko är användbara är det vanligt att instrumentet står placerat så att mätdata som är 
drabbat av ett fast eko finns i den verkligt intressanta höjden av mätningen, nämligen i det 
tänkta vindkraftverkets svephöjd. 
  
Olika sätt att minska problemet med fasta ekon är bland annat att använda sig av olika 
frekvenser som sprider sig olika mycket åt sidorna (Crescenti, 1998, s4), att använda sig av olika 
lobvidder samt lobernas vinkel i förhållande till lodlinjen, att ljudisolera själva instrumentets 
inkapsling på olika sätt (Fanaki, 1986), att montera s.k. ”thnadners” (Chabbey, Bradley & Porté-
Agel, 2014), som beskrivs noggrannare i kapitel 3.4.4. Ett annat sätt är att helt enkelt placera 
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mätinstrumentet på ett sådant sätt att fasta ekon troligtvis undviks. SODAR-instrumenten 
innehåller även mjukvara som detekterar och sorterar bort vissa data som anses felaktiga enligt 
förbestämda tröskelvärden. 
  
Tidigare forskning på fasta ekon är sparsam. Men enligt bl.a. Bradley finns det sätt att arbeta 
runt problemet och det enklaste är att installera instrumentet så att fasta ekon inte förekommer 
(Bradley, Antoniou, von Hünerbein, Kindler, de Noord & Jørgensen 2005). AQSystem och 
Second Wind, som ägs av Vaisala, är två av de största tillverkarna av SODAR-utrustning för 
vindmätning för vindkraft. Båda dessa företag har så kallade siting guidelines för hur 
instrumentet bör installeras för att undvika fasta ekon. Även Bradley påtalar vikten av att känna 
till den akustiska miljön där mätinstrumentet är tänkt att installeras (2008). Trots detta är det 
tyvärr ett förekommande problem som är tidskrävande att kontrollera manuellt, samtidigt som 
det är svårt för slutanvändare utan analysvana av fasta ekon att hitta problemet. Då det blir allt 
vanligare att använda sig av SODAR vid vindmätningar både som korttidsmätningar för att få 
en initial indikation på om det är intressant att göra en långtidsmätning och för längre 
kompletta mätningar finns det ett intresse av att driva tekniken framåt både bland tillverkare 
och projektörer. 
 
Följande studie kommer att undersöka dessa ekon ur några olika perspektiv såsom hur de 
skiljer beroende på ljudfrekvens för mätinstrumentet, mätinstrumentets avstånd till det 
ekoalstrande objektet samt om de atmosfäriska förhållandena kan påverka hur de fasta ekona 
framträder. Kan tillexempel luftens temperatur spela någon roll för att det skall uppstå ett fast 
eko? Inte sällan är temperaturen ungefär den samma under flera dagar. Skulle detta påverka 
fasta ekons förekomst och upptäckbarhet kan det hända att problemet inte upptäcks för en viss 
mätperiod om dataanalysen sker manuellt. Samma sak gäller för till exempel relativ 
luftfuktighet. Studien kommer dessutom att inriktas på att hitta en lösning för att automatiskt 
kunna detektera dessa ekon. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Fasta ekon kan förstöra mätdata på vissa höjder under långa tidsperioder om störningen inte 
upptäcks i tid. Att undersöka mätdata är tidskrävande och kostsamt. Därmed är syftet med 
denna studie: 

Att genom analys av vinddata utveckla en metod som förenklar 
upptäckandet av fasta ekon vilket kan bidra till att SODAR-tekniken i sig 
vidareutvecklas och förbättras. 

För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Trots att det redan är 
ganska klart varför fasta ekon kan uppstå finns det få dokumenterade experiment om vilka 
parametrar som gör att ett fast eko uppstår. Är det endast avståndet mellan mätinstrumentet 
och, till exempel, en mast som påverkar eller spelar andra omständigheter även roll? Därmed 
är studiens första frågeställning: 
 

1. Hur påverkar ett mätinstruments utsända mätfrekvens och 
ljudlobsvinkel mot det ekoalstrande objektet fasta ekons upptäckbarhet 
och förekomst? 

 
Eftersom en SODAR ofta står placerad på samma plats under långa tidsperioder är det 
intressant att undersöka om möjligheten finns att ett fast eko uppstår på samma plats, men 
under olika förhållanden.  Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

2. Hur påverkar atmosfäriska förhållanden fasta ekons upptäckbarhet och 
förekomst? 
 

För att minska det manuella arbetet med att analysera vinddata skall mjukvara utvecklas. För 
att denna studie skall bli generaliserbar och inte bara riktad till exakt AQ500 och AQ510 är det 
intressant att undersöka vilka inparametrar ett sådant program kräver för garanterad upptäckt 
av alla förekomster av fasta ekon i filer med vinddata. Därmed är studiens tredje frågeställning: 
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3. Vilka av de parametrar som mätts upp för att besvara de tidigare 
frågeställningarna krävs för att utveckla en algoritm som kan användas 
i mjukvara som kan hitta alla fasta ekon? 
 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer experiment att 
genomföras, data att analyseras och mjukvara att utvecklas. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Experimenten i detta examensarbete genomförs endast med hjälp av SODAR-utrustning från 
företaget AQSystem då endast tillgång till instrument från företaget gavs för att genomföra 
studien. 
 
Detta examensarbete har på inget sätt använt någon form av signalbehandling för att lösa 
problemet som behandlas. Uppdraget från företaget var endast att utveckla en metod för att 
kunna upptäcka när fasta ekon uppstår, inte att se till att problemet inte uppstår. Dock finns 
det, i kapitel 6.5, förslag på hur signalbehandling möjligtvis skulle kunna användas för att 
filtrera fasta ekon. 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel behandlar examensarbetes arbetssätt, design, metodval och genomförande. 
Sedan följer en presentation av den teori som examensarbetet grundas i. Näst på tur följer en 
presentation av den empiriska data som samlats in i examensarbetet, hur dataanalysen gått till 
följt av examensarbetets resultat, diskussion och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  

För att besvara studiens frågeställningar har experiment utförts med hjälp av två olika SODAR-
instrument. Dessa experiment har resulterat i stora mängder mätdatapunkter för en mängd 
olika parametrar. När stora mängder data samlas in är det lämpligt att använda sig av 
kvantitativa forskningsmetoder (se Figur 2-1). Dessutom är det även lämpligt att välja en 
kvantitativ forskningsmetod när insamlade data är numerisk och statistiska samband söks 
(Grand Canyon University, Center For Innovation In Research and Teaching, u.å.), vilket 
stämmer in på var och en av frågeställningarna. 
 

 

Figur 2-1. Datainsamlingen ledde till stora mängder data. För att analysera stora mängder data användes 
kvantitativa metoder. 

2.2 Arbetsprocessen 

Data samlades först in, därefter analyserades data för att senare utvärderas. Detta genomfördes 
för varje experiment i examensarbetet för att ge grund till hur nästa experiment skulle 
genomföras på bästa sätt. Slutligen utvecklades mjukvara (se Figur 2-2). 
 
 

 

Figur 2-2 Examensarbetes arbetsprocess. 

2.3 Ansats 

Studien genomfördes med en deduktiv ansats. Baserat på befintlig forskning bildades hypoteser 
gällande vilka parametrar som möjligtvis påverkar hur fasta ekon uppstår. För att utreda dessa 
hypoteser skedde insamling av empiriska data som sedan validerades. Resultatet användes för 
att utveckla mjukvara som en del i examensarbetet. Mjukvaran utvecklades även i syfte att 
verifiera eller falsifiera hypoteser framtagna under tidigare delar i examensarbetet. 

2.4 Design 

Fenomenet som har studerats är fasta ekon vid vindmätning med hjälp av SODAR-utrustning 
samt under vilka förutsättningar de uppstår samt vilka parametrar som krävs för att säkert 
identifiera fasta ekon. Studien genomfördes därför som ett experiment där försök gjordes att 
provocera fram fasta ekon under olika förutsättningar. Det är tidigare nämnt att 
examensarbetet har en deduktiv ansats, vilket medfört att experiment lämpligtvis genomfördes 
på ett kvantitativt vis då det var stora datamängder som samlats in. Antagandet var att det 
skulle gå att dra slutsatser gällande fasta ekons uppkomst med hjälp av insamlade empiriska 
data utifrån statistiska förhållanden mellan olika uppmätta parametrar. För att kunna se 
eventuella skillnader på fasta ekons förekomst och upptäckbarhet beroende av ljudfrekvens och 
ljudlobsvinkel mot ekoalstrande objekt samlades vinddata in med hjälp av två olika 
mätinstrument: AQ500 och AQ510. En skillnad mellan dessa två mätinstrument är bland annat 
sändningsfrekvensen de använder. En närmare beskrivning av mätinstrumenten finns att läsa 
i kapitel 3. 
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2.5 Datainsamling 

Studiens datainsamling genomfördes på en testplats för AQSystems mätinstrument (se Figur 
2-3). På testplatsen fanns, utöver de två mätinstrumenten som tidigare nämnts, en 
referensmast som också den mäter vindhastighet och vindriktning. Masten mäter med hjälp av 
så kallade anemometrar och vindflöjlar istället för SODAR-teknik. Denna mast är även det 
föremål som i examensarbetet ger upphov till fasta ekon när ett SODAR-instrument placeras i 
närheten. Mätinstrumenten har installerats sydost – ostsydost om masten då det var där det 
fanns möjlighet att installera systemen på passande platser. 
 

 

Figur 2-3. Flygfoto över AQSystems testplats där examensarbetets experiment ägde rum (Apple Kartor). De olika 
platser som SODAR-instrumenten installerades på är utmärkta vita cirklar. 

 
Experimentet har genomförts i flera olika steg som beskrivs nedan. De data som samlades in 
består av: batterispänning, ljudvolym, certitude (antal vindvärden som ligger till grund för ett 
10-minters medelvärde), vindriktning, horisontell vindhastighet på olika höjder (50 m - 200 m 
med 5 m intervall), relativ luftfuktighet, signal-brusförhållande, brusvolym, 10-minuters 
frekvensspektrum, systemets geografiska riktning, lufttemperatur samt vertikal vindhastighet. 
Dock används inte alla dessa värden vid analysen av insamlade data. De parametrar som 
användes vid analysen finns presenterade i Tabell 4-3, kapitel 4. Instrumenten installerades, 
bortsett från att de installerades för nära ett ekoalstrande objekt, enligt AQSystems 
installationsanvisningar. Enligt anvisningarna skall instrumentens nivå justeras, med hjälp av 
ett vattenpass, så att det står i våg. Efter detta skall SODAR-instrumentens riktning mätas med 
hjälp av en kompass. 

2.5.1 Experiment 1 
Masten på testplatsen var ca 100 meter hög och det fanns sedan tidigare teorier om att fasta 
ekon kunde komma att uppstå i intervallet från och med avståndet mellan SODAR-instrument 
till det ekoalstrande objektets bas till och med avståndet mellan SODAR-instrument till det 
ekoalstrande objektets topp. Följande figur är hämtad ur användarhandboken för AQ510 och 
beskriver just detta (se Figur 2-4). I detta hypotetiska exempel är SODAR-instrumentet placerat 
vid A och det 100 meter höga ekoalstrande objektet placerat vid B. Detta medför att fasta ekon 
kan uppstå i vindprofilen mellan 120 m och 156 m. På detta vis gick det att redan innan analysen 
utfördes beräkna var det mest kritiska området borde finnas i de olika mätningarna. 
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Figur 2-4. Denna figur visualiserar det intervall där teoretiskt fasta ekon skulle kunna uppstå. Placeras ett 
mätinstrument vid A och en 100 m hög mast befinner sig vid B kan fasta ekon från just denna mast alltså, i teorin, 

uppstå i intervallet 120 m – 156 m höjd i vinddata. 

 
För både AQ500 samt AQ510 genomfördes följande experiment simultant: Instrumenten i fråga 
placerades på förutbestämda avstånd (50 m, 75 m och 100 m) från masten. Samtliga avstånd 
som nämns mellan instrumenten och masten är ungefärliga (±3 m) då det på testplatsen fanns 
begränsat utrymme för placering av mätinstrumenten. På varje bestämt avstånd från masten 
placerades mätinstrumenten först med en av sina ljudlober riktad direkt mot masten för att 
sedan roteras så att ingen ljudlob var riktad mot masten (dvs ±60º från horisontalkomposanten 
av intilliggande ljudlob, se Figur 2-5).  

 
 

          

Figur 2-5. De två olika riktningarna, i förhållande till mätmasten, instrumenten installerades i. Notera att AQ510 
är roterad på ett annat vis i inkapslingen än AQ500.  

 
Båda mätinstrumenten mäter vinden ungefär en gång per sekund under tio minuter för att 
sedan sammanställa dessa vindvärden till ett medelvärde av hur det har blåst de senaste tio 
minuterna. Mätinstrumenten lämnades på varje position i drygt 30 minuter vilket medförde att 
på varje position erhölls tre olika medelvärden. Detta experiment utfördes för att skapa säkra 
fasta ekon på avstånden 50- och 75 m från masten. Sedan flyttades mätinstrumenten till ett 
gränsland 100 m från masten där det eventuell skulle framkomma ekon. 
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2.5.2 Experiment 2, 3 och 4 
De resterande experimenten som genomfördes pågick under längre tid än experiment 1 (se 
Tabell 2-1). Båda mätinstrumentet placerades med varsin ljudlob riktad direkt mot masten. 
Förhoppningen var att vädret skulle vara relativt instabilt och att vindriktningen skulle hinna 
ändras under mätperioden. 
 

 Avstånd Tid 
Experiment 2 100 m  17 dygn 
Experiment 3 90 m  27 dygn 
Experiment 4 80 m 27 dygn 

Tabell 2-1. Här presenteras de avstånd från masten som mätinstrumenten placerades på samt den tidsperiod som 
experimenten pågick under.  

2.6 Dataanalys 

Insamlade data analyserades för att besvara examensarbetets frågeställningar. Dataanalysen 
genomfördes individuellt av var och en av studenterna för att sedan sammanställas till ett 
gemensamt resultat. Detta utfördes i flertalet iterationer. Under analysen utvecklades även ett 
program för att bearbeta stora datamängder. Programmet skrevs i programspråket C# då det 
är detta programspråk som användes mest på AQSystem. Analysen av insamlade data för att 
besvara den första frågeställningen genomfördes genom att okulärt granska vindprofiler 
(vindprofiler beskrivs i kapitel 3.2.2) för att sedan dra slutsatser. Under analysen av den andra 
frågeställningen märktes varje mätpunkt upp manuellt med ekots storlek. Sedan beräknades 
korrelationen mellan uppstående av eko och ett antal andra uppmätta parametrar. Hur 
dataanalysen genomförts beskrivs mer ingående i kapitel 5. 

2.7 Mjukvaruutveckling 

En algoritm baserad på resultatet av de två första frågeställningarna utvecklades och 
implementerades i form av mjukvara. Mjukvaran är själva artefakten av detta examensarbete 
och var en del av uppdraget från AQSystem. Syftet med mjukvaran var att minska det manuella 
arbetet i sökandet efter fasta ekon. 
 
När insamlade data exporteras resulterar de i CSV-filer (comma separated values). En CSV-fil 
är egentligen en vanlig textfil med de uppmätta värden separerade av en så kallad "delimiter". 
En delimiter kan vara till exempel ett kommatecken, ett semikolon eller tab. Detta filformat är 
standard inom vindmätning och används bland annat i olika program som presenterar vinddata 
på ett användarvänligt vis. Programmet som utvecklades läser in en CSV-fil med vinddata under 
den tidsperiod som användaren önskar undersöka. Då dessa filer är standardiserade i 
vindmätningssammanhang bidrar detta till att studien kan komma att bli ytterligare 
generaliserbar och därmed till nytta för andra tillverkare av SODAR-instrument än AQSystem. 
 
Mjukvaran som levererades till AQSystem utvecklades i C# och använder sig av den algoritm 
som beskrivs i kapitel 5.3.1. 

2.8 Trovärdighet 

För att öka examensarbetets trovärdighet analyserades insamlade data individuellt av var och 
en av studenterna. Resultaten av denna individuella analys jämfördes och sammanställdes till 
ett gemensamt resultat. För att erhålla tillförlitliga data att analysera har längre dataserier 
samlats in (upp till två veckors tid). Detta utfördes för att möjliggöra stor variation på de 
atmosfäriska förhållanden som mäts av SODAR-instrumentet t.ex. vindhastighet, luftfuktighet 
och temperatur. 
 
För att komma fram till en lämplig metod för att upptäcka fasta ekon testades ett antal metoder 
innan beslutet fattades att använda sig av metoden som implementerades. Bland dessa fanns 
beräkningar och jämförelser av lutningskoefficienten mellan de olika punkterna i 
vindprofilerna (se kapitel 3.2.2 för mer information om vindprofiler) där en negativ 
lutningskoefficient, eller stor avvikelse till föregående lutningskoefficient, skulle innebära att 
kurvan avvek och ett eko hade detekterats. En annan metod som testades var att jämföra ett 
vindvärde på en viss höjd med nästföljande vindvärde. Tanken var att ett fast eko skulle ge en 
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kvot som var större än 1. För båda metoderna testades även att skapa ett medelvärde av två, tre 
och fyra av de vindvärden som skulle jämföras med det efterföljande vindvärdet (värdet som 
beskriver vindstyrkan på nästkommande höjd över marken). Detta utfördes för att skapa en 
större variation i de data som samlats in om ett fast eko fanns och för att undvika att mindre 
avvikelser i vindprofilen skulle uppfattas som ett eko. Dessa två metoder för att upptäcka fasta 
ekon fungerade ganska väl när endast en mindre avvikelse i vindhastigheten över höjden fanns, 
alltså när vindprofilen är ganska vertikalt riktad. Det visade sig dock vara svårare att hitta 
lämpliga mått att jämföra vindvärdena med då stora avvikelser i vindhastigheten på de lägre 
höjderna jämfört med de högre höjderna fanns, det vill säga en mer horisontell lutning. Att 
olika metoder provades och utvärderades individuellt innan ett beslut togs om vilken metod för 
att upptäcka fasta ekon togs bör ha ökat trovärdigheten av examensarbetets resultat. 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  

För att ge en teoretisk bakgrund till den första frågeställningen Hur påverkar ett 
mätinstruments utsända mätfrekvens och ljudlobsvinkel mot det ekoalstrande objektet fasta 
ekons upptäckbarhet och förekomst? beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
"Sändningsfrekvensens påverkan på vindmätning" (se kapitel 3.4.1) samt "Diffraktion" (se 
kapitel 3.4.4). "Sändningsfrekvensens påverkan på vindmätning" behandlas för att visa att 
sändningsfrekvensen har stor påverkan av hur ljud breder ut sig i luften samt att 
sändningsfrekvensen avgör hur stor volym som ligger till grund till den vinddata som mäts upp. 
"Diffraktion" behandlas för att visa ytterligare att den utsända ljudpulsen inte endast sprids i 
den önskade ljudloben utan även breder ut sig i andra riktningar. Detta medför att även formen 
på ett SODAR-instruments mynning kan påverka hur fasta ekon uppstår. 
 
För att ge teoretisk bakgrund till den andra frågeställningen Hur påverkar atmosfäriska 
förhållanden fasta ekons upptäckbarhet och förekomst? beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket: "Atmosfärisk påverkan på vindmätning" (se kapitel 3.4.2) samt 
”Korrelation och regressionsanalys” (se kapitel 3.5). "Atmosfärisk påverkan på vindmätning" 
behandlas för att ge vetenskaplig grund till vissa av de faktorer som påverkar det utsända ljudets 
egenskaper. Avsnittet beskrivs även för att visa att olika atmosfäriska parametrar, exempelvis 
lufttryck och temperatur, har påverkan på varandra. ”Korrelation och regression” behandlas för 
att ge underlag till den analys som genomförs i kapitel 5.2.1. 
 
För att ge teoretisk bakgrund till den tredje frågeställningen Vilka av de parametrar som mätts 
upp för att besvara de tidigare frågeställningarna krävs för att utveckla en algoritm som kan 
användas i mjukvara som kan hitta alla fasta ekon? beskrivs följande områden: "Fasta ekon i 
vindprofiler" (se kapitel 3.2.2) och ”Korrelation och regressionsanalys” (se kapitel 3.5). ”Fasta 
ekon i vindprofiler” beskrivs för att ge läsaren förståelse för hur fasta ekon visar sig rent grafiskt 
i vindprofiler. Området beskrivs även för att visa hur fasta ekon kan upptäckas manuellt av en 
analytiker. ”Korrelation och regression” beskrivs för att ge underlag för den analys som 
genomförs i kapitel 5.3.1. 
 
Utöver detta beskrivs grundläggande hur ett SODAR-instrument genomför en mätning av 
vinden för att ge läsaren en inblick i de problem som kan uppstå och vilka parametrar som kan 
påverka en mätning. Vidare förklaras även vissa, särskilt viktiga, operationer och beräkningar 
som SODAR-instrumentet utför. 
 

3.2 SODAR-instrument – Ytterligare bakgrund 

3.2.1 Olika varianter av SODAR-instrument 
SODAR-tekniken fungerar så att den skickar upp en ljudsignal i atmosfären. På väg upp 
reflekteras delar av ljudet tillbaka mot mätinstrumentet. Det som får ljudsignalen att reflekteras 
är små turbulenta volymer, ett luftpaket (Ekros & Henningsson, 1999), i luften med skiftande 
temperatur (vilket beskrivs mer ingående i kapitel 3.4.1). 
 
Det finns olika varianter av SODAR-instrument. De vanligaste inom vindmätning för vindkraft 
kallas för "phased array" och "multiple axis". Phased array är en konstruktion som består av 
flera mindre högtalare, (se Figur 3-1) där ljudlobernas vinklar mot vertikalaxeln skapas genom 
att de olika högtalarna slås på i en särskild ordning vilket i sin tur skapar ett fasskift i ljudet. 
Detta fasskift vinklar ljudloben i en viss riktning (Bradley et.al., 2005). De system som använts 
i detta examensarbete och som resten av teorikapitlet syftar att beskriva, är av typen multiple 
axis-system där SODAR-instrumentet istället har lika många högtalare som det önskade antalet 
mätlober. I multiple axis-system är högtalarna mekaniskt monterade för att sända ut ljudet i 
olika riktningar. I detta examensarbete är det tre högtalare som skapar varsin ljudlob med 120° 
mellanrum mellan lobernas horisontalkomposant (se Figur 2-5).  
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Figur 3-1. Exempel på placering av högtalare i ett SODAR-instrument av typen Phased Array. 

 
Den största skillnaden gällande vindmätningen mellan ett mätinstrument monterat i en 
mätmast och ett SODAR-instrument är att instrumenten i masten mäter precis i den specifika 
punkt där de är installerade medan ett SODAR-instrument mäter i en luftvolym. Volymen som 
mäts är en bit av själva ljudloben. Exempelvis, för mätvärdet på 100 m höjd samplar SODAR-
instrumentet ekot som kommer tillbaks från 95 – 105 m, detta i kombination med lobens vidd 
ger volymen (se Figur 3-2). 
 

 

Figur 3-2. De tre ljudoberna i AQ500 visade grafiskt (AQSystem, 2013). Vinden på en specifik höjd mäts i en skiva 
av ljudloberna. Mätinstrumentet kan mäta vinden mellan den inre- och yttre kupolen. Dessa kupoler motsvarar 

alltså de höjder som kan mätas av instrumentet. Den inre kupolen har radien 50 m och den yttre har radien 200 m.  

 
AQSystem har två produkter kallade AQ500 (se Figur 3-3) och AQ510 som används på många 
platser, både i Sverige och i resten av världen. Dessa två produkter mäter med olika 
sändningsfrekvenser, fb. AQ500 använder en lägre fb (3144,60 Hz) och AQ510 en högre fb 
(4310,34 Hz). 
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Figur 3-3. SODAR-instrumentet AQ500 utan inkapsling av ljuddämpande material (AQSystem, 2013). 

3.2.2 Fasta ekon i vindprofiler 
En vindprofil är ett diagram med höjden som funktion av vindhastigheten och används både 
för att analysera och presentera vinddata. En vindprofil som har ett vindvärde för varje höjd 
kallas för en komplett vindprofil. Saknas ett eller flera värden i vindprofilen bildas en lucka i 
kurvan och den kan inte längre sägas vara komplett. I Figur 3-4 är alla vindprofiler kompletta. 
Fasta ekon visar sig i en vindprofil som en krökning på kurvan. Krökningen är negativ i x-led 
vilket beror att ett fast eko har en frekvens liknande fb. Vinden tycks därför avta kraftigt i ett 
visst intervall. Sökandet efter fasta ekon sker idag manuellt och kan ofta vara svårare att 
upptäcka med blotta ögat än i Figur 3-4. 
 

 

Figur 3-4. Fasta ekon syns här tydligt genom en krökning på vissa av kurvorna (röd, gul, turkos) i intervallet 120 – 
180 m. På y-axeln finns alla höjder som mätinstrumentet mäter på och på x-axeln den horisontella vindstyrkan på 

dessa höjder. En vindprofil utan fasta ekon följer ofta en potenslag vilket gör att kurvan blir lik en rät linje när 
båda axlarna är logaritmerade (AQSystem, 2013).  

3.3 Vindmätning med SODAR-teknik 

3.3.1 Grundläggande stegvis beskrivning av en mätning 
Nedan följer en grundläggande beskrivning av de olika steg ett SODAR-instrument från 
AQSystem går igenom för att mäta vinden i en av de tre ljudloberna vid ett tillfälle. 
  
SODAR-instrumentet väljer den högtalare som ska användas och slår till ett relä som kopplar 
högtalaren till en förstärkare. Förstärkaren genererar under 210 ms en sinusformad ljudvåg av 
frekvensen 3144,60 Hz (för AQ500) till högtalaren. Högtalaren sänder ut ljudet i form av ett 
pip som skickas upp i atmosfären. Omedelbart efter att pipet har sänts ut växlar reläet om 
högtalaren till en mikrofoningång (vilket innebär att högtalaren används både som högtalare 
och mikrofon). Mikrofoningången är kopplad till en AD-omvandlare (Analog till Digital) som 
samplar signalen som reflekterats från atmosfären med samplingsfrekvensen, fs, 9500 Hz. 
Samplingsfrekvensen är ca 2 * fb då det inom signalbehandling, enligt Nyqvists teorem (Smith, 
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1997), måste samplas med minst dubbla frekvensen jämfört med den frekvens, ~ fb som ska 
beskrivas. AD-omvandlarens CPU-förfrågan pågår i ca 1,5 s. Denna tid beräknas vid uppstart 
och är baserad på tiden det tar för ljudet att färdas till mätinstrumentets specificerade högsta 
mäthöjd och tillbaka vid en yttertemperatur på –50 °C (mer om atmosfärisk påverkan på ljud i 
kapitel 3.9). Under denna tid hinner AD-omvandlaren ta ca 14 000 sampels. Dessa sampels 
lagras mjukvarumässigt i en array där varje värde är tidsseparerat. Värdena i denna array 
motsvarar trycket som ligger på mikrofonmembranet vid varje tidpunkt.  
 
I nästa steg ska mätinstrumentet utföra beräkningar för olika höjder. 512 värden, som 
motsvarar tiden det tar för ljudet att färdas till önskad mäthöjd och tillbaka, väljs ut ur arrayen. 
Exempelvis för höjden 100 m väljs intervallet 95 - 105 m ut (detta intervall kallas för en range 
gate, se Figur 3-5). Även detta intervall är beroende av temperaturen då ljudets hastighet 
varierar med luftens temperatur.  
 
 

 

Figur 3-5. Höger: Mätinstrumentet sänder ut en ljudsignal i luften. Vänster: Under ca 1,5 s samplar instrumentets 
AD-omvandlare. Dessa samples delas upp i range gates om 512 värden beroende på vilken höjd de representerar. 

 
För att möjliggöra kommande beräkningar utförs en FFT, Fast Fourier Transform (FFT 
beskrivs mer ingående i kapitel 3.3.2) vilket minskar antalet värden från 512 till 256. Dessa 
värden, lagrade i SODAR-instrumentets minne, som ett frekvensspektrum, kan användas för 
att beräkna vindstyrka och vindriktning för en särskild höjd vid ett visst tillfälle. Mätningen är 
ofta brusig och därför görs en medelvärdesbildning under tio minuter. 10-minutersintervall 
används därför att det är standard inom branschen. Efter tio minuter sparas medelvärdet och 
en ny mätning påbörjas. 

3.3.2 Fast Fourier Transform 
Efter att systemet lagrat diskreta tidssorterade sampels är det nödvändigt, för att möjliggöra 
kommande beräkningar, att ta fram information om de olika frekvenser som tillsammans 
bygger upp insignalen. Detta genomförs genom en s.k. FFT. FFT är en mycket effektiv algoritm 
för att transformera en funktion från tidsplanet till frekvensplanet (Smith, 1997). Om en 
insignal exempelvis samplas två gånger (två punkter tas) går det att hitta en sinuskurva som 
träffar båda punkterna. Samplas signalen istället tre gånger är risken stor att den tredje punkten 
inte träffas av tidigare nämnda sinuskurva. Därför måste ytterligare en sinuskurva adderas för 
att kunna beskriva insignalen. FFT:n hittar alltså de sinuskurvor som tillsammans kan bygga 
upp en signal (se Figur 3-6). 
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Figur 3-6. Fouriertransform visualiserad. Tidsplanet i rött, frekvensplan i blått. De sinuskurvor som tillsammans 
bygger upp signalen i ljusblått (Fouriertransform, Fourier Transform, 2014). 

 
Efter att SODAR-instrumentet har valt ut de 512 sampels som motsvarar önskad range gate 
genomförs själva FFT:n. Efteråt har antalet värden halverats då den andra halvan av resultatet 
är lika med inversen av den första halvan. Dock är storleken på FFT:n fortfarande 512 då de 256 
värden som finns kvar är komplexa tal på formen z = a + bi där varje tal kan ses som ett 
frekvensmedelvärde, med en viss intervallstorlek (se Formel 3.1), på en tallinje (se Figur 3-7). 
 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  
𝑓𝑠

𝐹𝐹𝑇𝑠𝑖𝑧𝑒

=  
9500 𝐻𝑧

512
≈ 18,6 

Formel 3.1 

 
 

 

Figur 3-7. Resultatet av FFT:n. 256 frekvensmedelvärden bildas som tillsammans utgör hela intervallet 0 till (fs/2). 

 
Varje komplext tal (frekvensmedelvärde) som lagras motsvarar a och b på en vektor i det 
komplexa talplanet (se Figur 3-8). Vektorns vinkel mot den reella axeln representerar 
sinuskurvans fasförskjutning. Vektorns storlek, |z|, motsvarar hur mycket just denna 
sinuskurva är representerad, alltså amplituden. Storleken beräknas med Pythagoras sats vilket 
innebär att alla amplituder blir positiva.  
 

 

Figur 3-8. En vektor i det komplexa talplanet (Det komplexa talplanet, utan titel, u.å.). 

 
Av de värden som nu lagrats väljs 40 värden ut som är centrerade runt fb. Dessa 40 värden utgör 
frekvensspektrumet för en mätning. Just detta sätt att ta fram ett värde genom att ta fram att 
medelvärde över flera mätpulser används av samtliga SODAR-tillverkare enligt Piper (2010). 
Detta spektrum adderas till det 10-minutersspektrum som vindriktning och styrka sedan 
beräknas ifrån. Detta innebär att ett nytt kumulativt värde att beräkna vinden av finns 
tillgängligt var tionde minut. 
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3.3.3 Frekvensspektrum 
För varje högtalare fås ett frekvensspektrum (se Figur 3-9). Bilden visar de samlade enskilda 
mätningarnas spektra, för de tre högtalarna/mikrofonerna för en tiominutersperiod, på en 
mäthöjd. I mitten på varje spektrum finns frekvensen för det utsända ljudet markerat med ett 
streck. Det översta spektrumet är väldigt lite förskjutet från mittlinjen vilket innebär ett väldigt 
litet dopplerskift. Det mellersta spektrumet är förflyttat åt höger vilket innebär att frekvensen 
som skickas ut är lägre än frekvensen som kommer tillbaks. Detta innebär att det blåser mot 
denna mikrofon som är högtalare B. Det understa spektrumet är förskjutet i motsatt riktning 
mot det mellersta vilket innebär att den mottagna frekvensen är lägre än frekvensen som 
skickas ut, alltså blåser det bort från högtalare C.  
 

 

Figur 3-9. Tre frekvensspektra skapas för varje tiominutersperiod, ett spektrum för varje högtalare/mikrofon 
(AQSystem, 2013). 

3.3.4 Förändring av frekvens p.g.a. dopplerskift  
Dopplerskift är ett fenomen som uppstår när en ljudkälla färdas från eller mot en mottagare. 
När ljudkällan färdas mot mottagaren trycks ljudvågorna ihop (frekvensen ökar) och när 
ljudkällan färdas bort från mottagaren dras ljudvågorna isär (frekvensen minskar). Ett vanligt 
exempel på detta är att när ett utryckningsfordon med påslagna sirener passerar upplevs ljudet 
från sirenerna olika när fordonet är på väg mot respektive från åhöraren. När vindmätning sker 
med SODAR-instrument är det dopplerskiftet av det utsända ljudet som används för att 
beräkna vindrikting och vindstyrka. Enligt Bradley (2008) är dopplerskiftet 64 Hz när 
vindstyrkan är 20 m/s för ett SODAR-instrument med fs = 1600 Hz. Dopplerskiftet ökar med 
ett mätinstruments fs. Exempelvis är dopplerskiftet, vid samma vindstyrka, 180- respektive 230 
Hz för mätinstrument med fs = 4500- respektive 6000 Hz. 

3.3.5 Beräkningar av vindstyrka och vindriktning 
För att beräkna vindens hastighet och riktning, utifrån de 10-minutersspektra som beskrivits i 
tidigare kapitel, använder sig mätinstrumentet av linjär algebra. Från början finns ett 
ekvationssystem på formen Ax=B där: 
 
A = 3x3-matris där varje rad representerar vektorn för en av de tre ljudloberna.  
x = 3x1-matris med obekanta värden. 
B = 3x1-matris med dopplerskift för var och en av ljudloberna, dvs. skillnaden mellan den 
utsända- och den mottagna signalens frekvens. 
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Vänsterledet motsvarar här dopplerskiftet utmed axlarna x, y och z vilket innebär att det nu går 
att beräkna vindens hastighet och riktning både horisontellt och vertikalt (se Formel 3.3). Den 
horisontella vindhastigheten motsvarar x-axeln i Figur 3-4. 

3.4 Extern påverkan på vindmätning 

3.4.1 Sändningsfrekvensens påverkan på vindmätning 
När ett ljud sänds ut från en högtalare sprider ljudet ut sig i en konformad volym som brukar 
kallas "ljudlob". Figur 3-10 visar hur ljudet breder ut sig för en av de tre ljudloberna i AQ500. 
 

 

Figur 3-10. Riktningen för en av ljudloberna hos AQ500 och AQ510 i förhållande till vertialaxeln. 

 
Ljudloben är riktad 15° från den vertikala axeln medan lobvidden är ±6° från lobens mitt. 6° 
avvikelse från ljudlobens centrum motsvarar i detta fallet en minskning med 6 dB ljudstyrka. 
En 6 dB avvikelse är i dessa sammanhang ett vedertaget gränsvärde, som i sin tur motsvarar en 
halvering av SPL (Sound Pressure Level) vilket anses vara en god definition av en ljudlobs 
utbredning (Piper, 2010). Denna vidd av en ljudlob brukar kallas för FWHM (Full Width at Half 
Maximum). Detta innebär att efter att ljudet färdats endast 100m kommer loben att träffa en 
area i luften på ca 347 m2, vilket visas i Figur 3-11. 
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Figur 3-11. Ett exempel för hur ljudet breder ut sig för en ljudlob med FWHM = 6°. 

 
Med enkel trigonometri beräknas B/2 som ger radien på en cirkel (med arean ca 347 m2) bildad 
av ljudlobens topp. Skulle sträckan ljudet färdats istället vara 200 m skulle ljudloben träffa en 
area på hela 1388 m2 (se Figur 3-11).  Runt om FWHM är ljudstyrkan avsevärt svagare, men 
ofta tillräckligt stark för att kunna ge upphov till fasta ekon. Detta beror bland annat på ljudets 
diffraktion över mätinstrumentets kanter. 
 
Ljudlobens vidd påverkas bland annat av sändningsfrekvensen, fb. Ju högre 
sändningsfrekvensen är, desto mindre blir FWHM. Eftersom SODAR-instrument använder sig 
av range gating blir effekten av detta att sändningsfrekvensen i allra högsta grad påverkar 
storleken på volymen som mäts upp vid varje range gate (Piper, 2010). Ljudet som sänds ut av 
mätinstrumentets högtalare studsar på temperaturvariationer i luften. För att ljudet skall 
studsa tillbaka måste dessa temperaturvariationers storlek motsvara ungefär en halv våglängd 
av det utsända ljudet. Detta faktum medför att ju högre sändningsfrekvens ett SODAR-
instrument har, desto mindre områden kan reflektera ljudet tillbaka. Detta betyder att det kan 
finnas fler reflekterande områden i den uppmätta volymen. Kort sagt: en hög utsänd frekvens 
kan ge ett vindvärde med högre statistisk signifikans då ljudet kan reflekteras med fler punkter 
(Piper, 2010). 
 
Enligt Piper (2010) påverkar den utsända signalens frekvens även hur höga höjder ett SODAR-
instrument klarar av att mäta vinden på. Ju högre frekvens den utsända signalen har desto 
större del av ljudet absorberas av luften. Därför skulle det, i detta avseendet, vara optimalt om 
ett SODAR-instrument kunde använda så låg frekvens som möjligt. Dock visar Piper (2010) att 
signal/brus-förhållandet blir så pass låg att signalen är oanvändbar när det utsända ljudet har 
en frekvens lägre än ca 2,5 kHz.  
 
Med hjälp av informationen ovan bildas ett intervall med lämpliga frekvenser (ca 2,5 kHz – ca 
6 kHz) för vindmätning med SODAR-teknik. 

3.4.2 Atmosfärisk påverkan på vindmätning 
Atmosfäriska förhållanden har självklart stor påverkan på resultatet av vindmätning med 
SODAR-teknik. Piper (2010) visar bland annat att den relativa luftfuktigheten kan ha stor 
påverkan på hur stor del av ljudet som absorberas. Vid 20% relativ luftfuktighet absorberas 
drygt 4 gånger så många dB/m än vid 100% om frekvensen är ca 3100 Hz. Detta kan göra att 
det blir ett större bortfall av data vid särskilda relativa luftfuktigheter. Relativ luftfuktighet är 
ett mått på hur mycket vatten det finns i luften vid en viss temperatur i förhållande till den 
maximala mängd fukt som luften har kapacitet att hålla vid samma temperatur. Därför är 
relativ luftfuktighet och temperatur starkt kopplade till varandra (SMHI, 2017). 
 
Lufttrycket avtar med höjden över havsytan och kan beräknas med hjälp av den hydrostatiska 

ekvationen där den negativa tryckskillnaden, Δpatm (Pa), beräknas av luftens densitet,  
(g/cm3), tyngdaccelerationen, g (m/s2), samt höjdskillnad jämfört med havsnivån, Δz (m) 
(Bradley, 2008) (se Formel 3.4). 
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Med tryckförändringar följer även temperaturförändringar. Temperaturförändringar beroende 
av höjden över havet kan beskrivas med hjälp av begreppet lapse rate. Bradley (2008) menar 
att när luft stiger en mindre höjd kan formeln för lapse rate skrivas som nedan där g (m/s2) är 
tyngdaccelerationen och cp (kJ/kg * K) är luftens specifika värmekapacitet (se Formel 3.5). 
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Ljudets hastighet vid olika temperaturer kan i sin tur beskrivas med formeln nedan. Där är cideal 

(m/s) ljudets hastighet i en specifik ideal gas,  är en konstant som beskriver värmekapacitet i 
olika gaser (inte att förväxla med den specifika värmekonstanten) som är ca 1,4 för torr luft 
(White, 2011), Rm (kJ * mol−1 * K−1) är den allmänna gaskonstanten, T (K) är gasens 
temperatur och M (g/mol) är molmassan. I Formel 3.6 beräknas ljudets hastighet vid 20 °C. 
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Antag att det är 20 °C vid markytan och att vinden skall mätas på 200 m höjd. Med hjälp av 
ovanstående ekvationer erhålls att temperaturen sjunkit till ca 18 °C vilket i sin tur medför att 
ljudhastigheten har sjunkit till ca 341,8 m/s. Med tanke på att ett SODAR-instrument mäter 
vinden på olika höjder i range gates kan detta medföra att den uppmätta höjden inte är exakt 
den höjd som avses. Detta fel är dock så pass litet att det anses försumbart i sammanhanget, 
men det visar ändå, tillsammans med förändringar av den relativa luftfuktigheten, att 
atmosfäriska förhållanden påverkar hur ljud färdas genom luften. 

3.4.3 Signal/brus-förhållande 
När värden samplas in från den kontinuerliga signalen från atmosfären lagras tyvärr inte bara 
en ren signal som består av de frekvenser som ska analyseras. Till den eftersökta signalen har 
det nämligen adderats ett slumpmässigt brus från olika ställen såsom luften, elektroniken, vad 
det är för temperatur och annat. Enligt Bradley (2005) kan den reflekterade signalen beskrivas 
som: 
 

𝑃 =  𝑃𝐸 + 𝑃𝐹 + 𝑃𝑃 + 𝑃𝑁 

Formel 3.7 

Där P är den totala effekten i signalen som ger en kraft på membranet i mikrofonen, PE är den 
del som reflekterats från temperaturturbulensen, det som eftersöks, PF är den del som 
reflekteras från fasta objekt, PP är ekon från nederbörd, och PN är annat ljud från omgivningen. 
(Bradley. Et.al., 2005) 
 
Signal/brus-förhållande definieras som förhållandet mellan signaleffekten, nyttosignalen, och 
bruseffekten, det som har adderats till den användbara signalen. Enligt ekvationen ovan utgör 
bruset då PF + PP + PN. Ju högre kvoten är, desto mer av den användbara signalen finns det i 
förhållande till bruset i signalen som mätes. 

3.4.4 Diffraktion 
Diffraktion uppstår när en våg av något slag, exempelvis ljud eller ljus träffar ett hinder, en 
springa eller en kant. Vad som händer, i fallet med SODAR-instrument, är att ljudet böjs över 
de kanter som finns på mätinstrumentets inneslutning. Detta gör att ljudet, förutom att spridas 
i önskad riktning, även breder ut sig i andra riktningar, exempelvis horisontellt nära marken. 
Detta är ett av skälen till att oönskade ekon kan skapas då stationära objekt på marken 
reflekterar ljudet tillbaka mot SODAR-instrumentet där ljudet på samma sätt kan böjas över 
inneslutningens kanter och på så sätt hitta fram ända till mikrofonen som registrerar ljudet från 
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atmosfären. Ett exempel på diffraktion är att en talande person som befinner sig bakom en 
betongmur är hörbar för en annan person på andra sidan muren. Ljudet böjs runt murens 
kanter och letar sig fram till personen på andra sidan muren (även ekon från omgivningen 
bidrar såklart till att personen går att höra). En vanlig konstruktion att använda för att minska 
diffraktionen är s.k. "thnadners" (se Figur 3-12). 
 

 

Figur 3-12. SODAR-instrumentet AQ500 installerat på en släpkärra med inkapslade material (AQSystem, 2013). 
Mynningen är bestyckad med thnadners (markerade i rött). 

 
Thnadners tar bort den raka kanten som ljudet normalt sett böjer sig över. Enligt Werkhoven 
och Bradley (1996) minskar sidloberna som skapas av diffraktion med cirka 18dB om thnadners 
är korrekt konstruerade. Avstånden och höjden på taggarna är beroende av mätinstrumentets 
sändningsfrekvens, vilket medför att thnadners kan konstrueras på olika sätt. Thnadners gör 
att ljudets spridning i icke önskade riktningar minskar markant, men tyvärr inte försvinner helt 
(Chabbey et al. 2014). 

3.4.5 Metoder för att mekaniskt minska fasta ekon 
Att ljudisolera själva instrumentet från yttre störningar har gjorts på många olika sätt. Fanaki 
(1986) använde sig exempelvis av höbalar för att bygga upp ett skydd runt SODAR-
instrumentet för att hindra externa störningar. Detta är ett ganska opraktiskt sätt att ljudisolera 
mätinstrumentet. Enligt Bradley (2008) bör materialen man tillverkar inkapslingen av vara 
absorberande samt icke reflekterande. Ofta används material som fiberglas eller 
väderbeständig plywood täckt med ljudisolerande skumgummi och detta är oftast tillräckligt 
för att stoppa ljud från att läcka in i instrumentet genom skyddet. Bradley (2008) nämner även 
i samma kapitel att det största problemet inte är problemet med läckande ljud in och ut genom 
instrumentets kapsling utan att det är diffraktionen som skapar det största problemet. 
Mätinstrumenten som användes i detta examensarbete har bl.a. omfattande ljudisolering 
monterad i fabrik. Denna ljudisolering består av en 3 mm tjock gummiskiva samt 
ljuddämpande skumgummi som monteras inne i mätinstrumentets skal. Skalet är tillverkat av 
5 mm solid glasfiber vilket även det håller oönskade ljud ute samt minskar risken att ljud som 
kommer från instrumentet läcker ut åt fel håll. Utöver detta monteras SODAR-instrumentet 
inuti ytterligare en inkapsling som även den är ljudisolerad med skumgummi, en plastmatta 
och plywoodväggar. Även detta görs för att stoppa ljudet från att läcka ut i fel riktning och att 
hindra ljud från att ta sig in till mätinstrumentet från fel riktning. Det finns även 
tillvägagångssätt att minimera risken för fasta ekon direkt vid installation av mätinstrumenten. 
Det enklaste sättet är självklart att installera mätinstrumentet tillräckligt långt bort från 
föremål som skulle kunna alstra fasta ekon. En enkel regel att förhålla sig till är att ett SODAR-
instrument bör inte installeras närmare en mätmast än vad mätmasten är hög. SODAR-
instrumentet bör även positioneras så att ljudloberna som skjuts ut från instrumentet går på 
varsin sida om ett ekoalstrande objekt då spridningen på ljudet blir mindre mittemellan loberna 
enligt AQSystems användarmanual (AQSystem, 2013). 
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3.5 Korrelation och regressionsanalys  

Korrelation är ett mått på hur stort samband det finns mellan två variabler: den förklarande 
variabeln och responsvariabeln. Den förklarande variabeln brukar i ett spridningsdiagram 
placeras på x-axeln medan responsvariabeln placeras på y-axeln (se Figur 3-13). 
 

 

Figur 3-13. Ett påhittat exempel av hur ett spridningsdiagram över antalet sålda korvar vid idrottsevenemang med 
olika antal sålda biljetter skulle kunna se ut. Här är ”Antal sålda biljetter” den förklarande variabeln och ”Antal 

sålda korvar” är responsvariabeln. 

För att beskriva hur stor korrelation som finns mellan två variabler kan 
korrelationskoefficienten (även kallad ”Pearsons r”), som betecknas r, användas. 
Korrelationskoefficienten kan anta alla värden i intervallet [-1, 1] där värdet -1 pekar på en 
perfekt negativ korrelation mellan de två variablerna (punkterna ligger samlade längs en 
negativt lutande linje) och värdet 1 pekar på en perfekt positiv korrelation mellan de två 
variablerna (punkterna ligger samlade längs en positivt lutande linje). Är 
korrelationskoefficientens värde 0 finns inget samband för de två variablerna (Statistics How 
To, Andale, 2012). Evans (1996) föreslår att absolutvärdet av korrelationskoefficienten, r, bör 
tolkas enligt Tabell 3-1. 
 

|r| Tolkning (samband) 
0,00 – 0,19 Mycket svagt 
0,20 – 0,39 Svagt 
0,40 – 0,59 Medelstarkt 
0,60 – 0,79 Starkt 
0,80 – 1,00 Mycket starkt 

Tabell 3-1. Enligt Evans (1996) skall sambandet mellan två variabler tolkas enligt denna tabell. 

 
För variablerna i Figur 3-13 beräknas, i Excel, korrelationskoefficienten till ca 0,98. Detta 
betyder att det finns en mycket stark korrelation mellan antal sålda biljetter och antal sålda 
korvar. Dock går det inte att med hjälp av korrelation påstå att det finns orsakssamband mellan 
de två variablerna, utan möjligheten finns att det är en tredje variabel som påverkar 
förhållandet. I exemplet ovan skulle denna tredje variabel kunna vara typen av 
idrottsevenemang. Möjligtvis kan en fotbollspublik vara mer benägen att köpa korv än publik 
på en travbana. Detta går ej att utläsa med hjälp av korrelationskoefficienten (Statistics How 
To, Andale, 2012). 
 
Regressionsanalys innebär att man bildar en modell (en funktion) för att beskriva ett samband 
mellan två variabler. Modellen kan till exempel vara linjär som i Figur 3-13 eller på potensform 
(som i kapitel 5.2.1). Inom regression finns en koefficient som kallas r-kvadratvärdet eftersom 
den betecknas som r2 (den kallas även för ”determinationskoefficienten”). R-kvadratvärdet är 
ett mått på hur stor del av variationen i responsvariabeln som kan beskrivas av 
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regressionsmodellen. R-kvadratvärdet kan anta alla värden i intervallet [0, 1] där 1 pekar på att 
modellen perfekt beskriver sambandet (Statistics How To, Andale, 2012).  
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4 Empiri 

4.1 Empiriska data 

Experimenten, som beskrivs i kapitel 2, har utförts under tiden 2017-02-06 till 2017-04-18. Då 
AQSystem verifierar instrument för leverans till kunder på testplatsen har mätningarna ibland 
pausats då det ej går att mäta med två instrument som använder samma mätfrekvens samtidigt 
om de står i närheten av varandra. Om ett mätinstrument med frekvensen 3144 Hz skulle 
verifieras behövde datainsamlingen med AQ500 pausas och om ett instrument med frekvensen 
4310 Hz skulle verifieras fick datainsamlingen med AQ510 pausas. 
  
Den totala mängden 10-minutersvärden/vindprofiler under hela perioden för datainsamling 
oaktat om de var kompletta eller ej var: för AQ500: 2148 värden, vilket motsvarar 14,9 dygn 
medan AQ510 hade 6082 värden, vilket motsvarar 42,2 dygn. Vindens hastighet mättes upp till 
maximalt 14,7 m/s för AQ500 och 15,3 m/s för AQ510. Skillnaden i maxvärdet beror på att 
AQ500 inte var aktiv när det högsta mätvärdet noterades för AQ510. Temperaturen har varierat 
mellan –7,1 grader och 15,6 grader för AQ500 respektive –7,4 grader och 16,8 grader för AQ510 
(se Tabell 4-1). Den relativa luftfuktigheten har varierat från 42% – 99%. 
 

 Totalt antal 
vindprofiler 

(st). 

Vindstyrka 
max (m/s). 

Temperatur 
max (°C). 

Temperatur 
min (°C). 

AQ500 2148 14,7 15,6 -7,1 

AQ510 6082 15,3 16,8 -7,4 

Tabell 4-1. Examensarbetets totala mängd insamlade data och temperaturvariation. 

4.2 Bortfall av data 

Eftersom endast kompletta vindprofiler använts vid analysen har en del av de insamlade data 
sorterats bort. För AQ500 fanns efter sorteringen 1206 st. kompletta tiominuters vindprofiler 
vilket motsvarar 201 h mätdata. För AQ510 är motsvarande siffra 1654 st. kompletta 
vindprofiler vilket motsvarar 275 h mätdata (se Tabell 4-2).  
 

 Totalt antal 
vindprofiler (st). 

Totalt antal kompletta 
vindprofiler (st). 

Bortfall av data (%). 

AQ500 2148 1206 43,9 
AQ510 6082 1654 72,8 

Tabell 4-2. Bortfallsfrekvens av insamlade data för de båda mätinstrumenten. 

 
Skälet till bortfallet av data under hela experimentperioden var, som tidigare nämnts, dels att 
AQSystem behövt använda mätplatsen för verifiering, dels att rådatainspelning tidvis användes 
vilket var mer krävande för lagringen i systemet. Ett fullt lagringsmedium måste bytas ut på 
plats vilket det ibland ej fanns möjlighet till på grund av restiden till testplatsen. En ytterligare 
anledning till bortfall av data var att mätinstrumenten inte kunde köras med standard output-
effekt (250 W) på testplatsen då det är nära till bebyggelse. SODAR-instrumenten var under 
experimenten istället inställda på 100 W vilket är standardeffekten när AQSystem verifierar 
sina system på platsen. Detta minskar datatillgängligheten då den utsända ljudsignalen har 
lägre effekt som gör att det returnerade ekot blir lägre och ibland inte kan uppfattas med 
tillräckligt bra signal/brusförhållande av mätinstrumentet med följden att värdet sorteras bort. 
Detta har speciellt bidragit till bortfall av data på höjder över 150 m. En annan faktor som 
troligen har påverkat datatillgängligheten är att instrumenten har installerats på ett sätt där 
problemet med fast eko skulle forceras fram. Då systemen har vissa inbyggda filter som sorterar 
bort data då den är för avvikande mot ett normalfall (för hög standardavvikelse mellan värden 
i en serie, för stor avvikelse mellan två mätvärden efter varandra, för lågt signal/brus-
förhållande) minskar datatillgängligheten ytterligare. Detta betyder att mängden uppmätta 
vindvärden under experimenten inte bör ses som representativt för mängden data 
instrumenten levererar då de installeras på ett korrekt sätt.  
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4.3 Uppmätta parametrar som har använts  

De data som mäts upp av mätinstrumenten har tidigare nämnts i kapitel 2.5. De som faktiskt 
används i analysen presenteras här (se Tabell 4-3).  
 

Namn Förklaring 

Datum och tid Datumet och sluttiden för 
tiominutersintervallet. Tiden hämtas via 
satellit och är inställd enligt UTC vilket 
innebär att sommartid inte existerar. 

Horisontell vindstyrka, 50 – 200 m, 
5m intervall för AQ500, 50 – 200 m för 
AQ510 

Vindens hastighet i horisontalled. Här har 
värdena från 50 – 200m använts. 

Relativ luftfuktighet Den uppmätta genomsnittliga relativa 
luftfuktigheten för tiominutersperioden. 

Lufttemperatur Den uppmätta genomsnittliga 
medeltemperaturen för 
tiominutersintervallet 

Tabell 4-3. De parametrar som mäts av SODAR-instrumenten som även används i examensarbetets analys.   

Det fanns även en önskan om att undersöka om vindriktningen kunde ha påverkan på fasta 
ekon, men eftersom vindriktningen inte varierade tillräckligt mycket under datainsamlingen 
togs beslutet att inte genomföra en sådan undersökning. 

4.4 Presentation av insamlade data för att besvara frågeställning 1 

De data som har använts för att besvara den första frågeställningen, Hur påverkar ett 
mätinstruments utsända mätfrekvens och ljudlobsvinkel mot det ekoalstrande objektet fasta 
ekons upptäckbarhet och förekomst? har samlats in vid ett antal olika experiment. Det första 
experimentet resulterade i sex stycken 30-minutersvärden. Dessa värden har använts i 
analysen oavsett om de är kompletta vindprofiler eller inte då SODAR-instrumenten var 
placerade så nära masten att instrumentens inbyggda filter kunde sortera bort data. De tre 
efterföljande experimenten utfördes under längre tidsperioder och där används endast 
kompletta vindprofiler. Tabell 4-4 visar det antal datapunkter som har använts vid analysen. 
Då ingen analys av de atmosfäriska förhållandena har gjorts här togs beslutet att använda all 
tillgänglig data för varje instrument på varje avstånd. Orsaken till skillnader mellan 
mätinstrumentens datamängder beror av de anledningarna beskrivs i kapitel 4.2. 
   

 AQ500 AQ510 
Antal vindprofiler 100m (st) 773 65 
Antal vindprofiler 90m (st) 173 774 
Antal vindprofiler 80m (st) 160 812 

Tabell 4-4.  Antal mätpunkter på varje avstånd, under de experiment som pågick en längre tidsperiod, som 
används för att besvara den första frågeställningen. 

4.5 Presentation av insamlade data för att besvara frågeställning 2 

De data som använts för att besvara frågeställning två, Hur påverkar atmosfäriska 
förhållanden fasta ekons upptäckbarhet och förekomst? har samlats in genom experiment fyra 
som beskrivs i kapitel 2.5.4. De båda SODAR-instrumenten befann sig i ett gränsland för att 
fasta ekon skulle uppstå, eller åtminstone framträda med varierande styrka. 
 
För att kunna jämföra data från de båda mätinstrumenten valdes ett intervall där det fanns gott 
om data från båda systemen. Denna period blev slutligen 2017-04-02 00:00 t.o.m. 2017-04-05 
23:50. Hela experiment fyra pågick i ca två veckor. Anledningen till att det endast fanns 
tillräckligt med data under denna kortare period är att ett minneskort som användes för 
rådatainspelning på AQ510 blev fullt, vilket ej kunde åtgärdas omedelbart. Ytterligare 
anledning till bortfall av data är att enligt bruksanvisningen till AQ500 skall vindprofiler som 
ej är kompletta (som saknar vindvärde för en höjd) inte inkluderas i de data som analyseras. 
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De data som samlats in för att besvara frågeställning två består av en mängd mätpunkter där 
varje mätpunkt består av: horisontell vindstyrka på höjderna 50 m – 200 m i 5 m intervall, 
relativ luftfuktighet, lufttemperatur samt horisontell vindriktning på höjderna 50 m – 200 m i 
5 m intervall. Nedan följer redovisning av den data som i slutändan analyserades (se Tabell 
4-5). 
 

 AQ500 AQ510 
Antal vindprofiler (st) 157 109 

T medelvärde (C) 7,5 7,1 

T minvärde (C) 0,9 2,6 

T maxvärde (C) 14,8 13,7 

RH medelvärde (%) 84,4 87,9 
RH minvärde (%) 52,0 64,4 
RH maxvärde (%) 100,0 96,6 
Vindstyrka medelvärde (m/s) 6,27 8,05 

Tabell 4-5. Här presenteras för båda SODAR-instrumenten: antal vindprofiler, olika värden för temperaturen T, 
olika värden för den relativa luftfuktigheten RH samt medelvärdet av den horisontella vindstyrkan på alla höjder. 
Anledningen till att värdena varierar för de olika mätinstrumenten kan vara att olika vindprofiler har fallit bort 

p.g.a. att de var inkompletta. 

4.6 Presentation av insamlade data för att besvara frågeställning 3 

Ingen data i detta arbete har samlats in specifikt för att besvara den tredje frågeställningen. 
Istället används resultatet av den andra frågeställningen Hur påverkar atmosfäriska 
förhållanden fasta ekons upptäckbarhet och förekomst? för att undersöka om dessa 
atmosfäriska förhållanden på något sätt kan effektivisera en algoritm som upptäcker alla fasta 
ekon. Sedan testades algoritmen på samtliga kompletta värden som samlats in under hela 
experimentet, alltså all den data som användes för att besvara den första frågeställningen. 
Dessutom användes data från sju andra SODAR-instrument från andra geografiska platser i 
Sverige för att verifiera algoritmen (se kapitel 5.3.1).
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 

Hur påverkar ett mätinstruments utsända mätfrekvens och ljudlobsvinkel mot det 
ekoalstrande objektet fasta ekons upptäckbarhet och förekomst? 

5.1.1 Analys frågeställning 1 
Analysen för den första frågeställningen har genomförts på den data som beskrivs i kapitel 4.4. 
Då det, som tidigare nämnts i kapitel 2.5.1, fanns teoretisk information om i vilket intervall det 
finns risk för fasta ekon i uppmätta data installerades instrumenten så att de stod så nära 
masten att fasta ekon bör uppstå (se Figur 2-4). Sedan flyttades de till olika avstånd inom det 
teoretiska avståndsspannet där ekon kan uppstå för att på så sätt ge en möjlighet att analysera 
om de fasta ekona i mätdata förändras med avståndet till masten. 
 

 

Figur 5-1. Foto över testplatsen. Genomförande av experiment 1. Här hade instrumenten installerats på 75 m 
avstånd till masten som syns i bakgrunden. 

 
Tidsrymden för testerna i experiment 1 var 30 minuter per test. För de tre följande 
experimenten var tidsperioden mellan 17 och 30 dagar per experiment. De olika avstånden, 
vinklarna och resultaten presenteras nedan.  
 
Ett exempeldiagram finns här (se Figur 5-2) för att ge en möjlighet att jämföra de uppmätta 
värdena med hur det skulle kunna se ut om AQ500 mäter ostört för den kortare tidsrymden (30 
minuter) som använts för testerna i experiment 1. Detta diagram kan även ge en fingervisning 
för hur det kan skilja på vindstyrka mellan olika höjder kortare testserier används. Vindprofilen 
i diagrammet är bildad av tre kompletta mätserier strax efter att experiment 1 var utfört. 
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Figur 5-2. Ett exempel på hur en fullt godkänd medelvärdesbildad vindprofil för AQ500 kan se ut. Vindprofilen är 
bildad av endast 3 stycken tiominutersvärden, precis som i vindprofilerna i experiment 1. 

5.1.1.1 Analys Experiment 1 

I det första testet i experiment 1 installerades instrumenten på 50 m avstånd från mätmasten 
med varsin ljudlob riktad rakt mot masten. Detta resulterade i vindvärden som är delvis 
bortsorterade av mätinstrumentet själv och i övrigt väldigt dåliga. Ett väldigt kraftigt eko kan 
skådas för i princip hela den uppmätta höjden och stora hål där vinddata ej har passerat 
instrumentets interna filter är klart synliga (se Figur 5-3 vänster). När mätinstrumenten sedan 
roterades så att ljudloberna passerade på varsin sida av masten ändrades vindprofilerna (se 
Figur 5-3 höger). Insamlade data är fortfarande av dålig kvalitét, men den skiljer sig från den 
tidigare mätningen. Det fasta ekot är inte lika kraftigt där mätinstrumentet har lyckats samla 
in vindvärden och på högre höjder har i mätinstrumenten sorterat bort felaktiga värden. Båda 
SODAR-instrumenten gav liknande typ av vindprofiler för de olika installationerna i det första 
testet. 
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Figur 5-3. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 50 m avstånd till masten. 

Det andra testet i experiment 1 utfördes på samma sätt som det första, men nu ökades avståndet 
från mätmasten till 75 meter. Här gick det att utröna vissa skillnader mellan de två 
instrumenten (se Figur 5-4).  AQ500 har i båda mätningarna lyckats bilda åtminstone en 
komplett vindprofil, medan AQ510 fick vindprofiler som är avbrutna på ca 150 m höjd. En 
anledning till detta kan vara att AQ500 mäter med lägre ljudfrekvens och hade därmed lättare 
mäta på högre höjder (Piper. 2010) trots kraftiga störningar från fasta ekon. Värt att påminna 
läsaren om är att som tidigare nämnts systemen ej mäter med full högtalareffekt vilket kan 
påverka (se kapitel 4.2). 
 
Vid installation med varsin ljudlob riktad rakt mot masten mätte SODAR-instrumenten utan 
okulärt märkbara störningar upp till ungefär 70 m höjd för AQ500. Motsvarande höjd för 
AQ510 är cirka 90 m. Detta ger ytterligare indikationer på att det skiljer beroende på vilken 
ljudfrekvens mätinstrumenten använder. Då SODAR-instrumenten roterades så att 
ljudloberna passerade på varsin sida av masten blev det även här ett annat resultat. Trots att 
det var korta mätperioder går det att se tendenser till att mätinstrumenten mäter till en högre 
höjd utan synliga ekon, åtminstone vid en okulär granskning. Detta talar för att ljudlobernas 
riktning har påverkan på hur fasta ekon kan störa vindmätning. 
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Figur 5-4. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 75 m avstånd till masten. 

 
Vid det tredje testet i experiment 1 installerades SODAR-instrumenten 100 m från masten. Vid 
detta test och de följande experimenten fanns, på grund av begränsad framkomlighet på 
testplatsen, inte möjlighet att installera SODAR-instrumenten så att de stod exakt lika långt 
från masten. Därför togs beslutet att ställa AQ510, som har högst mätfrekvens, närmast masten 
då det systemet enligt tidigare tester verkade vara mindre känsligt för fasta ekon. Detta innebar 
att AQ510 står på det angivna avståndet medan AQ500, med lägre mätfrekvens, står cirka 3 
meter längre från masten. Om något bör denna avståndsskillnad innebära att man jämnar ut 
möjligheten att få fasta ekon på båda mätinstrumenten samtidigt (se kapitel 3.4.1). 
 
På denna position var det svårare att genomföra en bra analys av uppmätta värden då 
vindprofilerna tyvärr hade ganska mycket databortfall (se Figur 5-5). Det som ändå går att 
utläsa är att AQ510 mäter ungefär likadant som instrumentet gjorde på 75 m avstånd från 
masten. AQ500 har ett par avvikelser och avbrott vindprofilerna på högre höjder, men det är 
svårt att med säkerhet säga vad detta beror på då det är, i vindmätningssammanhang, väldigt 
korta mätperioder. Det går också att utläsa att det inte är särskilt stor skillnad på vindprofilerna 
beroende på om en lob är riktad rakt mot masten eller om ingen av loberna är riktad mot 
masten. Det är dock något högre datatillgänglighet för båda mätinstrumenten när ljudloberna 
är riktade på varsin sida om masten än när de är riktade mot masten. 
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Figur 5-5. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 100 m avstånd till masten. 

5.1.1.2 Analys Experiment 2 

I experiment 2 installerades systemen 100 m från masten med en av ljudloberna riktade mot 
masten då resultatet av experiment 1 pekade på att fasta ekon påverkade mer med denna 
ljudlobsriktning. Då diffraktion eventuellt skulle kunna påverka hur ljudet färdas (diffraktion 
förklaras i kapitel 3.4.4) togs även beslutet att installera SODAR-instrumenten så att högtalare 
B (se Figur 5-6) var riktad mot masten. Högtalare B inte är riktad med rät vinkel mot en kant i 
något av instrumenten utan mer snett mot ett hörn. Detta beslut togs för att undvika den raka 
kanten som till exempel finns vid högtalare A på AQ500 skulle kunna påverka mätningen. 
Instrumenten lämnades på detta sätt i 17 dygn för att undersöka om det ena instrumentet skulle 
ge fasta eko och det andra skulle mäta utan störningar från fasta ekon.  
 

 

Figur 5-6. Mätinstrumenten sedda från ovan med ljudlobernas riktning och högtalarbeteckning. 

 
I detta fall finns betydligt mer data att bilda vindprofilerna av vilket gör att de 
medelvärdesbildade vindprofilerna ser annorlunda ut. De ostadiga kurvorna man får vid 
kortare mätningar byts ut mot jämnare kurvor med mindre avvikelser för korta förändringar i 
vindens beteende. Denna metod för att samla in data liknar mer den metod som AQSystem 
rekommenderar (enligt användarmanualen för AQ500) än datainsamlingen i experiment 1. 
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I detta experiment har endast kompletta vindprofiler använts för analysen. De två vindprofiler 
som här bildas av värdena är det mycket svårare att dra några slutsatser genom okulär 
granskning (se Figur 5-7). Det är inte möjligt att vid okulär granskning konstatera att det finns 
fasta ekon i insamlade data för något av SODAR-instrumenten. Efter 17 dygn flyttades därför 
mätinstrumenten.    
 

 

Figur 5-7. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 100 m avstånd till masten. Här är båda vindprofilerna 
bildade av betydligt fler tiominutersvärden än i experiment 1. Detta bidrar till att öka kvalitén på vinddata. 

5.1.1.3 Analys Experiment 3 

Vid en snabb analys av vindprofilerna på 100 m avstånd gick det inte att avgöra om det fanns 
tillräckligt med information för att ytterligare besvara den första frågeställningen. Därför togs 
beslutet att flytta mätinstrumenten ytterligare 10 m närmare till 90 m avstånd från masten. 
Även här installerades mätinstrumenten med varsin lob rakt mot masten. Precis som vid testet 
på 100 m avstånd var det inte möjligt att okulärt notera något tydligt fast eko på någon av 
mätinstrumentens sammanlagda vindprofil. Enligt beskrivningen där det förklaras hur man 
kan räkna ut hur nära en mast man kan ställa ett system (se Figur 5-8) verkade det som att det 
gick att installera mätinstrumenten något närmare än vad uträkningen visade. Avståndet till ett 
eventuellt ekoalstrande objekt är dock inget som rekommenderas att chansa med om man vill 
vara säker på att undvika ekon i mätresultaten. Detta är bara ett experiment och tillverkarnas 
rekommendationer bör följas vid installation av instrumenten. Efter 27 dygn flyttades 
mätinstrumenten ytterligare något närmare masten för att försöka forcera fram fasta ekon i 
mätvärdena.   
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Figur 5-8. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 90 m avstånd till masten. Även här är vindprofilerna bildade 
av ett stort antal tiominutersvärden. Det finns inte möjlighet att manuellt upptäcka något fast eko i någon av 

vindprofilerna. 

5.1.1.4 Analys Experiment 4 

I experiment 4 flyttades mätinstrumenten så att avståndet till masten var 80 m för att se om 
det blev någon förändring. Granskas de två sammanlagda vindprofilerna här noteras ett klart 
och lätt upptäckbart fast eko på för mätinstrumentet som mäter med den lägre frekvensen, 
AQ500. Däremot går det fortfarande inte att se något eko vid okulär granskning av vindprofilen 
för systemet som mäter med en högre frekvens AQ510 (se Figur 5-9). 
 
Intressant är att här går det att se att där ekot befinner sig i vindprofilen för AQ500 är stora 
delar av svepytan för ett vindkraftverk som är 100 m högt. Resultaten skulle således påverka 
om det var en mätning för en kund och möjligtvis skulle en ny mätning krävas. Avvikelsen från 
ekots lägsta uppmätta vindvärde till en ungefärlig, extrapolerad, vindprofil är cirka 0,8 m/s. I 
detta fallet innebär detta att det fasta ekot minskar den uppmätta vindhastigheten med ungefär 
12%. Då skillnaden mellan de två mätinstrumenten är så pass stor kan man konstatera att det 
skiljer på hur mottagliga mätinstrumenten är för fasta ekon beroende på vilken ljudfrekvens de 
mäter med. AQ500, som mäter med den lägre frekvensen vilket ger en större spridning av 
ljudet, har påverkats märkvärt medans vindprofilen från AQ510 inte kan sägas ha något eko vid 
en okulär granskning av vindprofilen. Värt att notera att även här är AQ510 dessutom 
installerad ungefär 3 m närmare masten än AQ500 vilket borde gjort att fasta ekon kunde 
uppstå i något större utsträckning. 
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Figur 5-9. Vindprofiler för båda mätinstrumenten på 80 m avstånd till masten. Nu går det att se ett tydligt fast eko 
på AQ500 medan vindprofilen för AQ510 ser bra ut. Det verkar här som att instrumenten är installerade i ett 

gränsland där ekon uppstår ibland, därmed är experimentets syfte uppfyllt. 

  
Resultatet av analysen av experiment 1 pekar på att de fasta ekon som uppstår minskar i styrka 
när instrumentens ljudlober riktas bort från masten. Detta är extra tydligt på 50- och 75 m 
avstånd från masten.  
Då det finns förhållandevis stora mängder data att analysera för den första frågeställningen kan 
man, med hjälp av informationen från kapitel 3.4.1, konstatera att mätinstrumentet med den 
högre frekvensen, AQ510, är mindre mottagligt för fasta ekon än systemet som mäter med en 
lägre frekvens, AQ500. Det är dessutom klar skillnad i de fasta ekon som uppkommer, speciellt 
då mätinstrumenten var installerade på 80 m avstånd från masten, där det inte gick att se några 
fasta ekon vid en okulär granskning av vindprofilen för AQ510 medan vindprofilen för AQ500 
hade klara störningar av fasta ekon. 
 
Som bland annat nämns i kapitel 3.4.1 samt 3.4.2 absorberas till viss del alltid den utsända 
signalen av atmosfären. Absorptionen påverkas exempelvis av frekvensen, men även av hur stor 
effekten är för den utsända signalen. Signalen har helt enkelt längre räckvidd om den sänds 
med högre effekt. Detta innebär även att signalen som sprids åt sidorna genom exempelvis 
diffraktion blir mindre. Som nämns i kapitel 2.5.1 var teorin att fasta ekon skulle kunna uppstå 
i vissa intervall beroende på mastens höjd och instrumentets placering. Båda mätinstrumenten 
mätte utan större påverkan av fasta ekon ner till ett avstånd av 90 m från masten, medan det i 
teorin skulle kunna ha uppstått fasta ekon på längre avstånd. En anledning till detta kan ha 
varit den låga högtalareffekten. 

5.2 Frågeställning 2 

Hur påverkar atmosfäriska förhållanden fasta ekons upptäckbarhet och förekomst? 

5.2.1 Analys frågeställning 2 
Analysen för den andra frågeställningen har genomförts på den data som beskrivs i kapitel 4.5. 
Insamlade data har analyserats i Excel separat för de båda SODAR-instrumenten. För varje 
mätdatapunkt har en vindprofil ritats upp. Till vindprofilen har en trendlinje beräknats på 
potensform y = axb. Med andra ord har man antagit att en vindprofil fri från fasta ekon följer 
en potenslag (AQSystem, AQ500 User Guide EN, 2013). I Excel har trendlinjens ekvation 
använts för att beräkna storleken på det fasta ekot. Kurvan granskades manuellt för att avgöra 
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på vilken höjd det fasta ekot varit som starkast. Sedan beräknades skillnaden i horisontell 
vindstyrka på den utvalda höjden mot trendlinjen (se Formel 5.1). 
 

𝐷𝑖𝑓𝑓 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 − 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 =  (
𝐻ö𝑗𝑑

𝑎
)

𝑏−1

− 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 𝑝å 𝑢𝑡𝑣𝑎𝑙𝑑 ℎö𝑗𝑑 

Formel 5.1. 

Nedan följer ett exempel på när det fasta ekots differens mot den kalkylerade trendlinjen 
beräknas för ett värde på AQ500 (se Figur 5-10 och Formel 5.2). 
 

 

Figur 5-10. En trendlinje på potensform (streckad blå) till vindprofilen (heldragen blå) beräknas i Excel. Genom 
manuell granskning bestäms ekot som störst i punkt 1. I Excel beräknas denna punkt till = (7,74 m/s, 125 m). 
Eftersom trendlinjens ekvation finns tillgänglig går det enkelt att beräkna det fasta ekot (se Formel 5.2). Det 

beräknas alltså till Punkt 2x – Punkt 1x. 

 

𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑘𝑜 =  𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 − 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 =  (
125

1,137
)

2,2085−1

− 7,74 ≈ 0,66 𝑚/𝑠 

Formel 5.2. 

Om det fasta ekot enligt formeln blev negativt (om trendlinjen går till vänster om kurvan) 
sätts det fasta ekot till 0 eftersom ett fast eko alltid gör att vindstyrkan verkar minska. 
 
Detta har, som sagt, utförts på varje mätpunkt för de båda SODAR-instrumenten. Resultatet 
har sedan jämförts med temperatur och relativ luftfuktighet med hjälp av Excel-funktionen 
KORREL. Excel-funktionen KORREL beräknar korrelationskoefficienten för två variabler (se 
kapitel 3.5 för mer information om korrelation). 

 
Korrelationen mellan fasta ekon och de olika parametrarna visas i Tabell 5-1. 
 

 AQ500 AQ510 
Korrel. T -0,125 0,038 
Korrel. RH 0,216 0,365 

Tabell 5-1. Korrelation mellan temperaturen T, den relativa luftfuktigheten RH och fasta ekons styrka. Inget värde 
är varken nära 1 eller –1. Därmed tolkas resultatet som låg korrelation.    

I enlighet med Tabell 5-1 har ingen av de uppmätta parametrarna särskilt hög korrelation med 
fasta ekons förekomst och styrka. Skillnader mellan de olika mätinstrumentens data kan även 
här bero av bl.a. att, trots att samma mätperiod har analyserats, olika mätpunkter fallit bort 
p.g.a. att vindprofilerna ej var kompletta. För båda SODAR-instrumenten klassificeras, enligt 
Evans (1996), korrelationen mellan fasta ekons förekomst och styrka och lufttemperaturen som 
mycket svag. Korrelationen med relativ luftfuktighet är något högre för båda mätinstrumenten, 
men enligt Tabell 3-1 är denna korrelation fortfarande svag. Möjligtvis går det med viss säkerhet 
påstå att de har en positiv korrelation. Värt att påminna om är att relativ luftfuktighet har stark 
koppling till luftens temperatur (SMHI, 2017). Därför hade det varit märkligt att påstå att den 
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relativa fuktigheten påverkar fasta ekons styrka när luftens temperatur har mycket svag 
korrelation. 

5.3 Frågeställning 3  

Vilka av de parametrar som mätts upp för att besvara de tidigare 
frågeställningarna krävs för att utveckla en algoritm som kan användas i mjukvara 
som kan hitta alla fasta ekon? 

5.3.1 Analys frågeställning 3 
Eftersom resultatet av analysen för den andra frågeställningen tyder på att de atmosfäriska 
parametrar som mäts upp av mätinstrumenten i denna studie har låg korrelation med fasta 
ekons uppkomst har en algoritm utvecklats med endast den horisontella vindstyrkan på 
önskade höjder. Med andra ord läses alla kompletta vindprofiler från det tidsintervall som 
önskas att analysera in till en array där ett medelvärde bildas av dessa. En trendlinje på 
potensform anpassas och r-kvadratvärdet beräknas (se kapitel 3.5 för mer information om 
regressionsanalys). R-kvadratvärdet sjunker när den medelvärdesbildade vindprofilen avviker 
från potenskurvan vilket har visat sig vara en god indikator på ett fast eko finns i vindprofilen 
(se Figur 5-10). 
 
Algoritmen verifierades genom att filen som lästes av programmet från början bestod av 100 
ekofria vindprofiler. Steg för steg byttes en ekofri vindprofil i taget ut mot en vindprofil 
innehållande ett fast eko. Detta upprepades tills 10 % av de ursprungliga data var utbytt.  R-
kvadratvärdet för en anpassad potenskurva beräknades för varje andel ekofri data. Detta 
utfördes fem gånger för olika data för att sedan sammanfogas till ett medelvärde (se Tabell 5-2). 
 

Andel ekofri data (%) R-kvadratvärde 
100 0,9855 
99 0,9853 
98 0,9850 
97 0,9845 
96 0,9837 
95 0,9830 
94 0,9825 
93 0,9822 
92 0,9817 
91 0,9810 
90 0,9805 

Tabell 5-2. Tabellen visar hur r-kvadratvärdet till en anpassad potenskurva ändras beroende av hur stor andel av 
de vindprofiler som bygger upp den medelvärdesbildade vindprofilen som innehåller fasta ekon. R-kvadratvärdet 

minskar något för varje gång andelen ekofri data minskar. 

 
I Excel testades korrelationen mellan dessa två kolumner. Korrelationskoefficienten fick då 
värdet 0,995 vilket pekar på en mycket stark positiv korrelation och verifierar sambandet 
mellan fasta ekon och R-kvadratvärdet för en anpassad potensfunktion. 
 
Då de mätdata som samlades in under experiment två, tre och fyra testades med algoritmen gav 
det följande resultat: 
 

 80 m R2 Eko  90 m R2 Eko  100 m R2 Eko 
AQ500 160 

värden 
0,810 Synligt  238 

värden 
0,997 Ej 

synligt 
 798 

värden 
0,993 Ej 

synligt 
AQ510 812 

värden 
0,998 Ej 

Synligt 
 774 

värden 
0,994 Ej 

synligt 
 65 

värden 
0,988 Ej 

synligt 

Tabell 5-3. Algoritmens resultat vid analys av insamlade data från experiment två, tre och fyra. I denna analys 
användes alla tillgängliga kompletta vindprofiler som samlades in på varje avstånd. R-kvadratvärdet finns för 

varje avstånd från masten samt ifall ekot var okulärt upptäckbart. 

Av Tabell 5-3 gick det att utläsa en kraftig minskning av r-kvadratvärdet då ett fast eko som gick 
att upptäcka okulärt fanns i data. Det skiljer 0,178 mellan resultatet för den mätserie som har 
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ett synligt fast eko och den mätserie som hade lägst r-kvadratvärde av de övriga mätserierna. 
Detta visar att ett okulärt upptäckbart fast eko gör att r-kvadratvärdet minskar drastiskt. 
 
Ytterligare ett test av algoritmen utfördes. Testet utfördes för att undersöka hur r-kvadratvärdet 
påverkades av antalet vindprofiler som bildade den medelvärdesbildade vindprofilen. Ett annat 
syfte med testet var att undersöka hur algoritmen fungerar på mätinstrument i annorlunda 
topografi och miljö än vid examensarbetets testplats. Därför har data från ytterligare SODAR-
instrument, som är installerade på andra platser i Sverige och inte är påverkade av fasta ekon, 
analyserats med hjälp av den utvecklade mjukvaran (se Tabell 5-4 och Tabell 5-5). 
 

Antal 
vindprofiler 

R2 
system 1 

R2 
system 2 

R2 
system 3 

R2 
system 4 

R2 
system 5 

R2 
system 6 

R2 
system 7 

50 0,9991 0,9987 0,9984 0,9979 0,9485 0,9968 0,9941 

100 0,9992 0,9984 0,9984 0,9994 0,9582 0,9992 0,9970 

288 0,9995 0,9994 0,9981 0,9990 0,9950 0,9994 0,9972 

300 0,9995 0,9994 0,9985 0,9991 0,9928 0,9996 0,9968 

432 0,9994 0,9991 0,9995 0,9974 0,9962 0,9997 0,9983 

500 0,9994 0,9993 0,9998 0,9972 0,9961 0,9998 0,9985 

1000 0,9993 0,9988 1,00 0,9970 0,9973 0,9996 0,9971 

Tabell 5-4. R-kvadratvärden från sju mätinstrument vid olika antal kompletta vindprofiler. Instrumenten i tabellen 
var installerade på andra platser än examensarbetets testplats och var ej påverkade av fasta ekon. 

 
Antal 

vindprofiler 
Medelvärde R2 Differens max - 

min 
Standardavvikelse 

50 0,9905 0,0506 0,0172 

100 0,9928 0,0412 0,0142 

288 0,9982 0,0045 0,0015 

300 0,9980 0,0068 0,0023 

432 0,9985 0,0035 0,0012 

500 0,9986 0,0037 0,0013 

1000 0,9984 0,0030 0,0012 

Tabell 5-5. Tabellen beskriver medelvärde, differens max – min samt standardavvikelse för värdena i Tabell 5-4. 

Med dessa data går det att konstatera att r-kvadratvärdets variation kan vara, i sammanhanget, 
ganska stor om antalet vindprofiler inte är tillräckligt stort. För testerna med 50- och 100 
vindprofiler är differensen mellan det högsta och lägsta r-kvadratvärdet 0,0506 respektive 
0,0412. Standardavvikelsen beräknat på de två första testerna är ca 10 gånger större än vid 
följande tester. När antalet vindprofiler ökas sjunker både standardavvikelsen och skillnaden 
mellan det högsta och det lägsta r-kvadratvärdet mycket. Detta gör att rekommendationen blir 
att minst 288 vindprofiler bör användas när vinddata skall analyseras med algoritmen. 288 
vindprofiler motsvarar två dygns data med 144 vindprofiler per dygn. 
 
Algoritmen jämför r-kvadratvärdet för den anpassade potensfunktionen med ett tröskelvärde 
för att avgöra om vindprofilen är påverkad av ett fast eko. Tröskelvärdet är justerbart för 
användaren av programmet. För att vara helt säker på att algoritmen skall upptäcka alla fasta 
ekon bör användaren anpassa tröskelvärdet enligt kolumn två i Tabell 5-5, beroende på antalet 
kompletta vindprofiler i de data som testas. Risken finns dock att mjukvaran varnar för fasta 
ekon i vinddata som av annan anledning avviker från potensfunktionen om tröskelvärdet sätts 
för högt. 
 
När tester började köras i den utvecklade mjukvaran gick testandet betydligt snabbare än 
tidigare. Detta medförde att det gick att upptäcka antydan till fasta ekon, dessa är mycket 
mindre än de som syns i Figur 3-4. Det gick att upptäcka mindre avvikelser i vindprofiler på 
vissa höjder där ekon skulle kunna existera (se Figur 5-11).  
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Figur 5-11. Skärmdump av programmet där en antydan till fast eko syns runt 140 m höjd. De data som testas är 
från AQ500 på 100 m avstånd till masten. 

 
Dessa avvikelser är små och inte lätta att hitta vid okulär granskning, men efter samtal med 
AQSystem bekräftades att det kunde röra sig om mindre påverkan av fasta ekon. För att 
upptäcka dessa fasta ekon lades en ytterligare en kontroll till i mjukvaran. Då värden som är 
mindre påverkade av ekon testas går det att notera att ett flertal mätvärden i rad ligger till 
vänster om potensfunktionens kurva. Detta innebär att det går att hitta dessa ekon genom att 
dividera den uppmätta vindstyrkan på en viss höjd med vindvärdet från den anpassade 
funktionen på samma höjd. På detta vis beräknas, för varje höjd, den procentuella likheten 
mellan de två kurvorna. Om likheten är mindre än 100 % kan ett fast eko finnas. För att inte 
programmet ska larma för eko vid minsta avvikelse sattes en gräns där minst fyra värden i rad 
måste avvika. Dessutom är en gräns satt där avvikelsen måste vara större än 1% för fyra värden 
i rad. Detta är baserat på de fåtal data som fanns tillgänglig med denna typ av avvikelse. Det har 
också noterats att den anpassade funktionen ibland avviker på de lägsta höjderna (50 m – 65 
m) och de högsta höjderna (185 m – 200 m) trots att inget fast eko finns på dessa höjder. Därför 
kontrolleras inte de fyra lägsta- och högsta höjderna vid kontroll av denna avvikelse. Skälet till 
att det går bra att hoppa över dessa värden är att om det skulle finnas ett fast eko på de lägre 
höjderna kommer detta att upptäckas vid kontrollen av r-kvadratvärdet. Om det fasta ekot 
skulle börja på exempelvis 180 m höjd går det ej att konstatera att det är ett fast eko då 
instrumentets högsta mäthöjd är 200 m. Denna kontroll i mjukvaran körs som ett komplement 
till r-kvadratvärdet för att ytterligare säkerställa algoritmens resultat. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

Resultatet av analysen för den första frågeställningen pekade på att det med säkerhet fanns 
skillnader mellan de två SODAR-instrumenten gällande känslighet för fasta ekon. Den analys 
som genomfördes på insamlade data för den första frågeställningen visade klart och tydligt att 
AQ510, som mätte med högre frekvens än AQ500, hade betydligt mindre problem med fasta 
ekon. Den högre frekvensen ger ett mindre FWHM (Piper, 2010) vilket innebär att ljudet spreds 
något mindre åt sidorna vilket tydligt syntes i experiment 4 där mätinstrumenten kördes 
simultant 80 m från masten. Vid detta experiment gick det inte att utröna några fasta ekon i 
data för AQ510 som mätte med den högre frekvensen. Samtidigt fanns för AQ500, som mätte 
med den lägre frekvensen, ett tydligt fast eko i vindprofilen. Utöver detta gick det även att 
konstatera att det skiljde mycket mellan hur stor påverkan fasta ekon hade på den uppmätta 
vinden vid så korta skillnader i avstånd som 10 m. Vid granskning av data insamlad av AQ500 
80- respektive 90 m från masten syntes fasta ekon tydligt i data insamlad på 80 m medan det 
inte gick att se något fast eko vid en okulär granskning av data från 90 m.  
Riktningen på ljudlobernas horisontalkomposanter har också enligt analysen påverkan på fasta 
ekons styrka. När mätinstrumenten var placerade på både 50- och 75 m avstånd från masten 
med ljudloberna riktade mot masten framträdde det fasta ekot betydligt tydligare än när 
ljudloberna var riktade vid sidan av masten. 
 
Gällande den andra frågeställningen pekade resultatet på att de atmosfäriska parametrar som 
testats hade låg korrelation med fasta ekons styrka. Luftens temperatur hade mycket svag 
korrelation med fasta ekon. För AQ500 antog korrelationskoefficienten värdet -0,125. Samma 
koefficient antog för AQ510 värdet 0,038. Den relativa luftfuktigheten uppmätt av AQ500 hade 
något högre korrelation med fasta ekon. Den antog värdet 0,216. För AQ510 antog 
korrelationskoefficienten värdet 0,365. Detta tolkas, enligt Evans (1996), som svag korrelation, 
men eftersom båda dessa värden hade positiv korrelation med fasta ekons styrka går det med 
viss säkerhet att påstå att det ligger en viss tyngd bakom dess värden. 
 
Vid analysen av den tredje frågeställningen användes resultatet från analysen av den andra 
frågeställningen för att skapa en algoritm som kunde upptäcka alla fasta ekon. Eftersom 
resultatet av den andra frågeställningen pekade på svag korrelation mellan de atmosfäriska 
parametrar uppmätta av mätinstrumenten och fasta ekons styrka utvecklades en algoritm utan 
dessa parametrar. Algoritmen använder istället endast vindstyrka på olika höjder som 
inparametrar (i form av kompletta vindprofiler) för att skapa en medelvärdesbildad vindprofil. 
Till denna vindprofil anpassades en funktion på potensform. Ett fast eko upptäcks genom att 
beräkna r-kvadratvärdet baserat på den medelvärdesbildade vindprofilen och 
regressionsmodellen (potensfunktionen) och jämföra detta värde med ett tröskelvärde. När 
korrelationen mellan r-kvadratvärdet och vindprofiler bestående av varierande procentuell 
andel fasta ekon i en vindprofil beräknades antog korrelationskoefficienten värdet 0,995. Detta 
pekar på en mycket stark positiv korrelation mellan r-kvadratvärdet och fasta ekons styrka 
vilket verifierar algoritmens effektivitet. För att algoritmen med säkerhet skulle kunna 
upptäcka alla fasta ekon bör användaren av algoritmen anpassa tröskelvärdet som r-
kvadratvärdet jämförs med enligt kolumn två i Tabell 5-5. Understiger r-kvadratvärdet det 
bestämda tröskelvärdet finns risken att fasta ekon har stört vindmätningen och vinddata i fråga 
bör manuellt analyseras med större noggrannhet. 

6.2 Implikationer 

Om resultatet av den första frågeställningen studeras visar det på att ett SODAR-instruments 
ljudfrekvens påverkar hur känsligt det är för fasta ekon. Detta resultat kan, tillsammans med 
den teori som presenteras i kapitel 3.4.1, vara användbart när en tillverkare av SODAR för 
vindmätning utvecklar sina mätinstrument. Även riktningen av ljudlobernas 
horisontalkomposant verkar ha påverkan på hur mycket ett fast eko påverkar mätningen. Detta 
resultat kan bidra till att en installatör av SODAR-instrument har ökade möjligheter till att 
installera instrument så att fasta ekon undviks. Det kan även tilläggas att om ett fast eko tros 
ha detekterats i mätvärdena går det möjligtvis att minska ekots påverkan på mätningen genom 
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att minska uteffekten på mätinstrumenten vilket kan ge en mindre spridning av den utsända 
signalen (se kapitel 5.1.1.4). Dock ökar detta risken för bortfall av data. 
 
Om resultatet av den andra frågeställningen beaktas pekar detta på att problemet med fasta 
ekon inte påverkas särskilt av luftens temperatur. Detta resultat kan bidra till att höja 
tillförlitligheten av vindmätning med SODAR-teknik i olika typer av klimat.  Även luftens 
relativa fuktighet tycks ha låg korrelation med fasta ekons styrka vilket ytterligare stärker detta 
påstående. 

6.3 Begränsningar 

Tidsrymden som har testats är inte komplett för de olika årstiderna i Sverige. Instrumenten har 
testats sen vinter - tidig vår i södra Sverige i trakterna runt Skövde. Önskvärt hade varit att 
experimenten hade kunnat pågå under ett helt år för att få med både riktigt kalla dagar på 
vintern, varma sommardagar och kanske även en och annan höststorm. Dock genomfördes 
examensarbetet under en begränsad tidsperiod vilket ej möjliggjorde detta. 
 
Experimenten har endast utförts med mätinstrument från AQSystem. Principen bakom 
SODAR-tekniken är ganska generell mellan olika tillverkare vilket gör att detta inte förhindrar 
även andra tillverkare att dra nytta av studiens resultat. Det hade ändå varit intressant om 
möjlighet hade funnits att testa instrument av andra tillverkare av SODAR för vindmätning. 
 
Eftersom testplatsen för examensarbetets experiment var belägen nära bostäder var det ej 
möjligt att köra mätinstrumentens högtalare på full effekt, 250 W. Istället kördes de på 100 W. 
100 W är visserligen standard när AQSystem verifierar sina mätinstrument, men önskvärt vore 
att genomföra ytterligare experiment med högre effekt vilket troligtvis skulle ge lägre 
databortfall.  
 
Eftersom datainsamlingen emellanåt drabbades av avbrott var bortfallsfrekvensen av data 
under hela den period som examensarbetets experiment utfördes över det normala för 
mätinstrumenten. Optimalt hade varit om SODAR-instrumenten hade fått samla in data 
kontinuerligt och utan avbrott under hela perioden. Detta hade bidragit till att det hade funnits 
ännu mer data att analysera och resultatet hade kunnat bli ännu mer trovärdigt. 
 
Diffraktionens påverkan på hur fasta ekon uppkommer och är möjliga att detektera är ej testad. 
Då experimenten har utförts har instrumenten installerats så att de fysiska förutsättningarna 
ska vara så lika varandra för att försöka undvika att detta påverkar möjligheten att hitta ekon. 
 
Som syntes i Figur 5-1 var båda mätinstrumentens högtalare A (se Figur 5-6), istället för 
högtalare B, riktad direkt mot masten under experiment 1. Detta bör dock ha låg påverkan på 
resultatet på grund av att instrumentens mynningar är bestyckade med thnadners, men ett 
beslut att byta till högtalare B togs ändå för resterande experiment. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet av den första frågeställningen pekar på att fasta ekons styrka påverkas något av ett 
SODAR-instruments sändningsfrekvens. Därför rekommenderas att välja så hög 
sändningsfrekvens som möjligt för att minska FWHM (Piper, 2010) och därmed minska risken 
att ljudlobens spridning gör att fasta ekon stör mätningen. Dock kan en utvecklare av SODAR-
teknik inte välja hur hög frekvens som helst då ljudets förmåga att färdas till höga höjder 
försämras vid högre frekvenser (Piper, 2010). Därför handlar det helt enkelt om att utföra en 
bra avvägning om vad som är viktigt för det SODAR-instrument som utvecklas. Men som sagt: 
resultatet av den första frågeställningen visar att om det är fasta ekon en utvecklare vill undvika 
är en hög sändningsfrekvens att rekommendera. 
 
Resultatet av den första frågeställningen visar också att fasta ekons styrka påverkas av 
ljudlobernas riktning i förhållande till det föremål som ger upphov till fasta ekon. Därför 
rekommenderas att en installatör av SODAR-instrument bör installera mätinstrument så att 
ingen ljudlobs horisontalkomposant är riktad direkt mot ett sådant föremål. Dock bör ett 
SODAR-instrument inte installeras på en plats där fasta ekon riskerar att uppstå 
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överhuvudtaget, men ibland finns det helt enkelt inte utrymme att flytta instrumentet och då 
är det ofta i alla fall enkelt att rotera instrumentet. 
 
Sett till resultatet av den andra frågeställningar verkar varken luftens temperatur eller den 
relativa luftfuktigheten påverka fasta ekons styrka särskilt mycket, åtminstone inte under de 
temperaturvariationer som uppmätts under studien. Det rekommenderas dock från denna 
rapports författare att vara uppmärksam på eventuella förändringar om vindmätning utförs på 
en plats som ligger utanför de temperaturvariationer som beskrivs i Tabell 4-5. 
 
Till den som vill använda algoritmen som beskrivs i rapporten (se kapitel 5.3.1 och 6.1) 
rekommenderas att, om tröskelvärden beroende av antalet kompletta vindprofiler enligt Tabell 
5-5 används, granska vindprofilen manuellt om det enligt algoritmen är ett fast eko. Är r-
kvadratvärdet större än tröskelvärdet är det garanterat en godkänd vindprofil. Är r-
kvadratvärdet istället under tröskelvärdet är risken stor att det är ett fast eko som stör, men det 
skulle även kunna vara något annat som orsakar störningen.  

6.5 Vidare forskning 

Enligt Bradley (2008) är många av konstruktionerna av mätinstrumentens inkapsling och 
mynning hos SODAR-tillverkare idag resultatet av trial and error. Det skulle kunna forskas mer 
på olika konstruktioner av inkapslingarnas form och vad dessa gör med diffraktionen och fasta 
ekon. Detta har redan undersökts till viss del av Bradley. 
 
Även instrumentets placering i inkapslingen (om man har en inkapsling med raka kanter, t.ex. 
en kvadratisk inkapsling) kan vara intressant att forska vidare på. Vad händer om SODAR-
instrumentet placeras så att ingen av mätlobernas horisontalkomposant är vinkelrät mot någon 
av kanterna? Speciellt med hänseende till ljudets diffraktion skulle detta möjligtvis kunna 
ändra mätinstrumentets skapande och mottaglighet av fasta ekon. 
 
Ett annat intressant ämne att undersöka skulle vara att se om det går att finna en 
fasförskjutning mellan två sinuskurvor av samma frekvens i den returnerade signalen (en 
signals fasförskjutning kan beräknas som vinkeln mellan vektorn och den reella axeln, se Figur 
3-8). Ramos, da Silva och Cruz Serra (2003) har forskat på olika algoritmer för att upptäcka 
fasförskjutning och skillnader i amplitud mellan två sinuskurvor av samma frekvens. De jämför 
olika algoritmer för att åstadkomma detta och ger förslag på en algoritm som använder 
sjuparametrisk regression (Ramos, da Silva, Cruz Serra (2003)). Detta skulle innebära att det 
skulle vara möjligt att sortera bort det fasta ekot innan data lagras i instrumentet då det fasta 
ekot eventuellt har en annan amplitud än ekot som kommer från atmosfären med samma 
frekvens.  
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