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FÖRORD  
 
Behovet av denna uppsats uppkom när jag skulle förbereda mig för bearbetning av eddy 

covariance-data från fyra sjöar i nordligaste Sverige. Uppsatsen ingår som en kurs i min 

forskarutbildning vid Umeå universitet och har granskats av mina handledare Mats 

Jansson och Anders Jonsson. Texten syftar inte att vara en slutgiltig handledning till hur 

eddy covariance-system och dess data ska användas, utan främst ses som en fördjupande 

introduktion till eddy covariance och den relaterade litteraturen.  

 

Att jag skrivit på svenska när ämnet eddy covariance i högsta grad är internationellt 

beror på att jag använde översättning som en metod för att tränga djupare in i ämnet. 

Samtidigt menar jag också att svenska beskrivningar av eddy covariance är av intresse, 

då i stort sett all tillgänglig litteratur i ämnet är på engelska.  

 

 

 

 

 
Jan Åberg  
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INLEDNING 
 
Att mäta naturliga kolupptag och -utsläpp från t.ex. en skog ställer till vissa problem: Ett 

växthus över skogen som registrerar nettoflödet av koldioxid medför exempelvis att de 

naturliga förhållandena riskerar att förändras, medan att mäta flödet i mindre kammare 

(över t.ex. en gren) istället orsakar problem med att skala upp den aktuella mätningen 

till hela träd eller skogar. Ett alternativ till kammartekniken är eddy covariance, som inte 

stör det system som mäts, och som dessutom mäter ett relativt stort område med hög 

tidsupplösning. Eddy covariance-teknikens resultat fram till nu har främst lett till ökad 

kunskap om kolflödenas dynamik på systemnivå (t.ex. Eugster et al. 2003), men bidrar i 

dagsläget även till kunskapen om kolflöden på global nivå, exempelvis genom att tona 

ner de terrestra ekosystemens förmåga att öka primärproduktionen i takt med ökande 

koldioxidhalter i atmosfären (Heimann & Reichstein 2008).  När det gäller akvatiska 

ekosystem saknas i dagsläget mycket kunskap, men ett flertal av de studier som gjorts 

pekar mot att gasutbytet mellan vatten och atmosfär är större än vad som tidigare 

beräknats (Cole et al. 2007).  

 

En av de stora nackdelarna med eddy covariance är att tekniken är dyr, vilket begränsar 

antalet områden som kan mätas.  Eddy covariance måste dock ändå ses som en av de 

hittills bästa metoderna för att mäta flöden av koldioxid och andra skalärer från 

ekosystem.   

 

En fråga som jag velat undersöka i denna uppsats är hur jag som användare ska ställa 

mig till tekniken eddy covariance. Ska jag se mig som en slutanvändare av ett väl 

beprövat system vars resultat låter sig publiceras utan stort omsvep, eller ska jag hålla 
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mitt kritiska förhållningssätt högre än så? Med tanke på den vid första anblicken 

komplicerade matematiken som omger eddy covariance vore det bekvämt att luta sig 

tillbaka och lita på att de många föregångarna har löst alla avgörande problem. Jag har 

till och med blivit rekommenderad detta, men kan jag verkligen göra det? För att kunna 

svara på det har jag försökt bilda mig en egen uppfattning:  

Kolflöden till atmosfären  
Den kanske främsta orsaken just nu till att mätningar av kolets kretslopp i naturen anses 

intressanta är att mänskligheten varje år släpper ut ca 7,2 gigaton1 (Gt) kol i luften, 

samtidigt som det saknas mänsklig verksamhet som bidrar till att bortföra det (IPCC 

2007). Naturliga processer släpper visserligen ut ca 30 ggr mer än mänskligheten (210,5 

Gt/år), men i det fallet finns samtidigt motverkande processer som årligen tar upp allt 

som släpps ut och lite till (213,5Gt/år). Detta får till följd att naturen delvis, men inte 

helt, kompenserar mänsklighetens utsläpp. Det som naturen inte tar upp orsakar en så 

stor ökning av atmosfärens innehåll av kol (4,2Gt/år) att den mycket sannolikt bidrar till 

global uppvärmning (IPCC 2007). En intressant fråga i det läget är hur de naturliga 

systemen reagerar på en varmare värld. Kan uppvärmningen t.ex. göra att det naturliga 

kolupptaget minskar i förhållande till de naturliga utsläppen? Eller är det tvärtom? Eller 

behålls balansen?  

            När dessa frågor ska besvaras är det viktigt att uppmärksamma att även små 

förändringar mellan naturligt upptag och utsläpp, kan bidra till stora förändringar i 

flödet till atmosfären. T.ex. skulle en global minskning med 1% av det naturliga 

kolupptaget bidra till att det årliga globala bidraget till atmosfären ökar från ca 4,2 till 

6,3 Gt, vilket motsvarar en ökning med ca 50%.  

                                                 
1 Främst i form av koldioxid, orsakat av förbränning av fossilt kol [ca 5,6Gt] och förändrad markanvändning 
[ca 1.6Gt] (IPCC 2007).  
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GRUNDERNA I EDDY COVARIANCE 
 
Eddy covariance är en metod för att beräkna luftburna flöden av t.ex. värme och 

föroreningar. Grunddata för beräkningarna är vinddata och skalärdata2 som provtagits 

med hög frekvens (ofta 20Hz) över t.ex. en skog eller en sjö.  Flödena mäts i en punkt och 

utdata representerar flödet från en relativt stor radie omkring utrustningen (från 

hundratalet meter till tiotals kilometer). Genom att flödestransporten i atmosfärens 

marknära lager domineras av turbulenta flöden, är eddy covariance-teknik användbar 

inte bara för högupplösta korttidsstudier utan även för långtidsstudier; dock med vissa 

restriktioner, som framgår nedan.  

 

Det centrala i eddy covariance-teorin är att den komplicerade beskrivningen av atmosfäriskt 

flöde kan förenklas i ett antagande om att turbulent transport under de flesta förhållanden är 

den klart dominerande tranportprocessen på låg höjd (för en matematisk beskrivning av detta 

se Bilaga 1) .  

       Turbulens i luft är enkelt uttryckt virvlar som oberoende av underlaget har en typisk 

diameter omkring 0.4z (uppmätt område 0.35-0.43), där z är höjden i meter upp i atmosfären 

(konstanten 0.4 kallas von Karman konstanten, Kaimal and Finnigan 1994:11). Virvlarna på 

två meters höjd är således omkring 0.8m och på 200m ca 80m. I Figur 1 illustreras hur 

virvlarnas rörelser och koncentrationen av en gas kan kopplas ihop och beskrivas som ett 

negativt eller positivt flöde: Vid själva mätningen vid en viss punkt registreras antigen en 

uppåtgående eller en nedågående vind, beroende på virvelns läge över mätutrustningen. I en 

                                                 
2 Skalärer representerar en fysikalisk kvantitet, något som har en magnitud, men inte någon riktning; t.ex. 

koldioxid, temperatur, luftfukt och annat som kan mätas på en skala; däremot inte vind t.ex. eftersom den har tre 

dimensioner. 
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uppvind är fluktuationen av x, här kallad x’, positiv i förhållande till omgivningen och 

vindfluktuationen w’ positiv (uppåtriktad). I nedåtvinden är x’ negativ i förhållande till 

omgivningen (låg koncentration möter hög), samtidigt som w’ också är negativ. Detta medför 

att det beräknade flödet förblir positivt oavsett mätarens läge i virveln (produkten av w’ och 

x’ är positiv). Om gradienten däremot varit omvänd hade flödet förblivit negativt oavsett 

mätningens läge i virveln ( 

 

Figur 2). Medelvärdet av produkten är Fx (ekvation 1 som i princip beskriver samma sak 

som ekvation 3 i Bilaga 1). 

 

ekvation 1. '' xwFx =   

 

En statistisk motsvarighet till denna ekvation för flödet är kovarians, som efter 

omskrivning med Reynolds decomposition är: ''),cov( baba = . Benämningen eddy 

covariance kommer därav (Dorsey, 2007). 

 

 

 

 

  

Lägre konc. (X1) 
X0 

X1 Högre konc. (X0) 

Mätpunkt 

Figur 1. Eddy covariance-mätning i en 
koncentrationsgradient från högre (X0) till lägre 
(X1) koncentration. Detta fall resulterar i ett 
positivt(uppåtriktat) flöde (efter Dorsey 2007). Se 
vidare beskrivning i text.  



5 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Den uppmätta signalens samband mellan turbulenta virvlars rotation, variationen i vertikalvind och 
variation i koldioxidkoncentration: I den resulterande signalen är det tydligt att det finns korrelation mellan 
koldioxid och vertikalvind. Förutsättningen för en sådan signal är att rotationen sker i en koldioxidgradient från 
låg vid marken till hög i atmosfären (exempelvis när en skog tar upp koldioxid). Observera att det resulterande 
diagrammet för enkelhetens skull är baserat på rådata som filtrerats för att visa i huvudsak en frekvens; normalt 
är signalen betydligt mer komplex eftersom många olika frekvenser registreras samtidigt.  
 

A B 

  A     B                     A     B    A   B    A       B         A   B   A 
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MÄTSYSTEMET 
 
Det finns två huvudtyper av mätsystem för eddy covariance: closed path och open path. 

Skillnaderna mellan systemen är koldioxidsensorn (IRGA:n); som i open path-systemet 

är passiv och i grunden inte förändrar den luft som provtas, medan closed path-systemet 

genom ett insugningsrör förändrar provet innan det analyseras. I synnerhet uppstår 

skillnader i hur WPL-korrigeringen ska utföras. En närmare inblick i de praktiska 

skillnaderna mellan de två systemen ges av Massman (2004). Ett kortfattat exempel på 

ett open path-system ges i Bilaga 2. 

 

 

 

I den standardmetod för eddy covariance som använts av det europeiska nätverket 

Euroflux (Aubinet et al. 2000) beskrivs closed path-systemen närmare. Open path-

system (Figur 3 och Figur 4) användes inte av Euroflux, men vid en utvärdering inom 

Chinaflux framkom att ett closed path-system visar ca 80% lägre flöden än ett 

motsvarande open path-system (Song et al. 2005), vilket tolkades som att ett optimerat 

open path-system har en bättre bandbredd än ett motsvarande closed path-system. Detta 

har mycket att göra med att open path-systemen kräver mindre korrigerande funktioner 

Figur 3 (vänster) Huvuddator för ett Open 
path-system (förgrund) med sensorstolpe i 
bakgrunden. Bild från Merasjärvi i 
Norrbottens län. 
 
  
 
 
 
Figur 4 (höger)  
Huvudsensorerna i  
InSitu AB:s open  
path system:  
Vindsensorns (GILL) 
placering ovanför en 
LI-7500 IRGA.  
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för att få vindsignalen och koldioxidsignalen i rätt fas med varandra. Open path-

systemen har dock speciella problem på grund av att den öppna mätcellen lätt störs av 

regn, kondens, frost och snö.   

 

Sensorerna i eddy covariance-system är i de flesta fall förankrade på bommar som löper 

ut från master eller torn. Vid sjömätningar har även flottar använts (Andersson et al. 

1999; Eugster et al. 2003; Vesala et al. 2006). Grelle och Lindroth (1996) har beskrivit 

att svängningar i mast och bom är slumpmässiga och inte märkbart påverkar de 

uppmätta flödena. Eugster et al. (2003) argumenterade också att svängningar i 

utrustning på flottar i sjöar inte märkbart påverkade det uppmätta flödet; även om de 

vid senare försök försökte minimera dessa svängningar genom att bygga en större och 

tyngre flotte.  

 

Beräkningar av kovarianser och andra parametrar görs antingen efter datafångsten eller 

simultant med mätningarna, med hjälp av programvara som t.ex. Ecoflux. I det 

förstnämnda fallet kan mätdata sparas i en strömsnål logger och på så sätt förenkla 

fältarbetet. Å andra sidan ger en sådan lösning färre möjligheter att övervaka systemets 

funktion. Flera steg med omräkningar av rådata kan bli aktuellt i vilket fall man än 

väljer. Exempel på programvaror som används för eddy covariance-beräkningar ges i 

Bilaga 3.  
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BANDBREDDEN 
 
För att beräkna ett korrekt flöde måste systemet ha hög bandbredd, vilket innebär att en 

hög andel av de fluktuationer som bidrar med flöde måste kunna mätas av systemet. 

Detta var mycket svårt att åstadkomma under 1970- och 80-talen på grund av 

begränsningar i sensorresponsen. De korta fluktuationerna var helt enkelt för snabba 

för att uppfattas av sensorerna. Men även nu när sensorresponsen är betydligt bättre (i 

teorin 20Hz eller mer) måste problemet uppmärksammas, eftersom även andra 

faktorer, såsom sensorhöjden, sensorsepareringen (avståndet i tid och rum mellan vind 

och skalärsensor) och medelvärdesperioden påverkar systemets bandbredd.  

 

De långsamma fluktuationerna missas främst genom att medelvärdesperioden är för 

kort för att innefatta de långsamma fluktuationernas frekvens (i vissa fall kan virvlarna 

som bidrar till flödet ha rotationstider på mer än två timmar, Moncrieff et al. 2004), 

medan de snabba fluktuationerna (de riktigt små virvlarna) kan missas av mätsystemet 

på grund av flera faktorer:  

1. långsam sensorrespons (snabba virvlar missas) 

2. stor sensoröppning/path (små virvlar missas)  

3. stort avstånd mellan vind och skalärsensor (små virvlar missas). Det rumsliga 

avståndet mellan vindsensorn och IRGA:n (i storleksordningen 0,3m med  

GILL-R3/LiCor LI-7500), gör att små virvlar inte fångas korrekt för att virveln 

kan vara så liten att uppvinden mäts i vindsensorn samtidigt som nedvinden 

mäts i IRGA:n. Avståndet mellan sensorerna ger också en tidsskillnad mellan 

signalerna som ger liknande effekter. 



9 

4. Korta avstånd till markytan: Den minsta virvel som kan fångas av utrustningen 

har i enlighet med det så kallade Nyquist-kriteriet en rotationsfrekvens som 

motsvarar halva provtagningsfrekvensen: (fs>2fmax). Eftersom virvlarnas storlek 

och frekvens minskar vid marken bör frekvensfördelningen undersökas så att 

sensorhöjdens och provtagningsfrekvensens effekt på bandbredden kan 

beskrivas. 

 

Spektralanalys av bandbredd 

Den faktiska bandbredden för mätsystemet kan testas genom spektralanalys av 

vertikalvind- och koldioxidsignalen. Ett förslag på hur spektralanalysen kan genomföras 

skissas av Massman & Clement (2004:79) och i Bilaga 4. I korta drag går metoden ut på 

att utföra snabb fouriertransformering (FFT) av signalerna och sedan ytterligare 

bearbeta data för att visa spektralanalysen grafiskt. 

 

Fourier-transformering är ett sätt att omvandla en signal till ett frekvensspektrum. För 

detta behövs programvara, som antigen finns inbyggd i eddy covariance-programmet 

(t.ex. EDIRE, men dock inte i Ecoflux) eller säljs separat. Jag har provat den modul för 

spektralanalys som finns i Excel-tillägget XLSTAT (Addinsoft) (Se även Bilaga 3).  

 

Det som analyseras för att kontrollera de flödesbärande frekvenserna är 

korsspektrumet mellan vertikala vindhastigheten och CO2-koncentrationen. 

Korsspektrumet reala del kallas kospektrum. För att beräkna ett korrekt korsspektrum 

måste vindsignalen vara koordinat-roterad och CO2-signalen justerad in i rätt tidsfas 

med vindsignalen. I fall då låga frekvenser ska analyseras måste eventuella trender i 
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tidserien också tas bort, eftersom FFT-algoritmen annars räknar tidseriens längd som en 

låg och mycket dominerande frekvens (Weedon 2003).  En steg-för-steg-beskrivning av 

hur analysen kan gå till ges i bilaga 4.  

 

Högfrekvenstester 
 
Förluster av högfrekvent data indikeras när kospektrumet inte går mot noll vid nyquist-

frekvensen. Om kospektrumet däremot är nära noll vid nyquist-frekvensen indikerar 

det att högfrekvensförlusterna är små (Figur 5). I de fall där spektrumet visar förluster 

av högfrekvent data, är lösningen att göra korrigeringar för detta (se separat rubrik 

nedan), utesluta data, eller acceptera felet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Exempel på spektra med innehåll av lägre andel höga frekvenser (average cases) och hög andel höga 
frekvenser (High shear cases). I båda fallen går dock linjerna mot noll vid nyquist-frekvensen (halva 
provtagningsfrekvensen = 10Hz), vilket tyder på att systemet klarar av att fånga de flesta högfrekventa 
virvlarna (Åberg, opublicerat).  
 
 
Ett enklare, men mer svårtolkat, sätt att kontrollera bidraget från de höga frekvenserna 

är att i programvaran (t.ex.  Ecoflux) beräkna flödet med olika inställningar för den 
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korrigering som gör att signalerna från IRGA:n och vindsensorn hamnar i rätt tidsfas (i 

mitt fall ligger IRGA:ns respons sex prov efter vindsensorns). Om flödena bara ändrar sig 

lite när fasförskjutningen ändras är detta ett tecken på att de största flödena mäts i lägre 

frekvenser, medan en stor ändring indikerar att stora delar av flödet sker i höga 

frekvenser.  

Lågfrekvenstester 
 
En kort medelvärdesperiod missar stora långsamma virvlar, medan en lång riskerar att 

störas av långsamma icke slumpmässiga rörelser i atmosfären som inte bidrar till flöden. 

För att hitta rätt medelvärdesperiod i förhållande till de lägsta flödesbärande 

frekvenserna rekommenderar Moncrieff et al. (2004) att en spektralanalys genomförs, 

varefter de låga frekvensernas bidrag till flödet undersöks genom att grafiskt plotta det 

kumulativa flödet från höga frekvenser till låga frekvenser (en s.k. ogive-graf). Graferna 

visar den kumulativa transporten av exempelvis värme (eller något annat av flödena i 

ett kospektrum) från fluktuationer med olika frekvens (rotationstid). Skalan med olika 

periodiciteter görs från kort till lång. Grafen visar på x-axeln virvelfrekvens och på y-

axeln kumulativ transport. Punkten där den kumulativa transporten planar ut 

representerar därmed tiden där även de stora virvlarna inte bidrar mer till det totala 

turbulenta flödet, vilket då betraktas som en lämplig tid för medelvärdet. Generellt sett 

minskar längden för den optimala medelvärdesperioden med minskande höjd på 

mätutrustningen; mindre än 60 minuter är förmodligen optimalt i de flesta fall med 

normala tornhöjder (under 100m) (Moncrieff et al. 2004:21).  

 

En enkel metod att hitta medelvärdesoptimum utan förfogande av spektraldata, är att 

utifrån rådata räkna fram flöden med olika medelvärdesperioder från en minut till flera 



12 

timmar och därefter plotta flödena mot de olika medelvärdesklasserna (Torbjörn 

Johansson, muntl). För att få en bild av variationen bör testen utföras på ett urval av 

perioder som kan antas visa skillnader mellan varandra.    

DATABEHANDLING 

Korrigeringar för högfrekvensförlust  

I open path-system baserade på Ecoflux görs korrigeringar endast genom att maximera 

kovariansen mellan vind- och koldioxidsignalerna. Detta är därmed en enkel variant av 

korrigering för sensorernas separering i rummet och tiden. I andra sammanhang kan 

korrigeringar även göras med transfer functions baserade på information om 

fasförkjutningarnas karaktär. Closed path-system kan korrigeras med både transfer 

functions och in-situ methods (se vidare i Massman & Lee 2002).    

 

Separering av lågfrekvenser.  

Det finns ett antal tekniker för att ur det uppmätta turbulenta flödet separera det 

turbulenta flödet från långsamma icke slumpmässiga processer (deterministiska), såsom 

instrumentdrift och vissa atmosfäriska rörelser. Då instrumentdriften är eliminerad i 

dagens sensorer, menar dock Baldocchi (2003) att s.k. detrending är en ”artefakt” som 

egentligen inte behöver användas, eller åtminstone ska användas genomtänkt och med 

försiktighet.  

         Exempel på detrending-metoder som används är: mean removal och trend 

substraction (Moncrieff et al. 2004). Värt att notera är att koordinatrotation av misstag  

kan ge liknande effekter som detrending (Moncrieff et al., 2004:17): Med individuella 

rotationsvinklar för varje medelvärdesperiod kommer dels fluktuationer som är lägre än 

den valda medelvärdesperioden att filtreras bort, dels riskerar horisontellt flöde i u- och 
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v-riktningen att blandas in i det vertikala flödet och därmed förvränga främst den 

högfrekventa signalen (de små snabba virvlarna).  

 

Felen som introduceras i samband med teknikerna som separerar turbulent flöde från 

andra icke slumpmässiga processer, medför generellt att flödena underskattas. Man kan 

helt enkelt riskera att missa virvlar som faktiskt bidrar till ett flöde (Moncrieff et al. 

2004:27).  Observera dock att underskattade flöden efter WPL-korrigering kan bli högre 

än ett sant värde skulle ha blivit efter WPL-korrigering (se vidare i avsnitt om felkällor).  

Gallring 
 
Efterbehandlingen av data syftar till viss del att bearbeta data, men kan också innebära 

att ta bort data som inte uppfyller antagandet om att turbulensen dominerar 

transporten i luften. En första viktig fråga i detta sammanhang är dock vilken kvalitet på 

utdata som krävs. Om t.ex. flödets absoluta storlek är av underordnad betydelse, kan 

antagligen en lägre grad av kvalitet accepteras; Baldocchi et al. (2001) skriver t.ex. : 

”…good science can be produced from non ideal sites, too. They can provide information 

on physiological functioning, temporal dynamics, and response to the environment 

during the day.” 

 

Det första steget, som oftast tas av programvaran, är gallring av rådata. Det kan t.ex. 

handla om att ta bort värden som ligger utanför instrumentets mätintervall. Sådan 

instrumentfel kan dock också upptäckas i medelvärdesdatabasen, i synnerhet om ett 

stationarity test (se nedan) utförs.  
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Stationarity test 

För att finna icke-stationära förhållanden kan medelvärdesfilerna delas upp i mindre 

enheter (t.ex. femminutersfiler om medelvärdesperioden är 30 minuter). 

Halvtimmesvärdet jämförs då med medelvärdet av de sex femminutersvärden som den 

halvtimmen kan delas upp i. Om skillnaden är <30% är kvaliteten god (Aubinet et al 

2003:26; Foken et al. 2004:191). Kan göras i Excel med Ecoflux-data (Åberg, 

opublicerat). 

Turbulenstest 

Ett ITC-test (ITC = integral turbulence characteristics) kan utföras för att påvisa 

förekomsten av välutvecklad turbulens. Detta test är i regel också känsligt för t.ex. 

flödesdistorsioner och högfrekvensförluster (se vidare i Foken et al. 2004:190).  Detta 

test och ett stationarity-test görs automatiskt av programvaran TK2 (se Bilaga 3).  

Gap-filling 
 
Glapp i långa tidserier är oundvikliga, till följd av sensorhaverier, icke önskat footprint 

och t.ex. regn och kondens (för open-path). Falge et al. 2001 anger medelvärdet 65% 

datatäckning för ett års mätningar (n=19 system i AmeriFlux- och Euroflux-nätverken). 

Täckningsgraden i sjön Valkea-Kotinen var endast 24%, vilket till stor orsakades av icke 

önskat footprint (Vesala et al. 2006). De tre huvudmetoderna för gap-filling av större 

luckor än några enstaka timmar är mean-diurnal-variation, look-up tables och non-linear 

regresssion (Falge et al. 2001). De små glappen (2-3 halvtimmesvärden) kan fyllas med 

linjär interpolation (Falge et al. 2001).  

 

Gap-filling-metoder är relativt väl utvecklade för terrestra system, med modeller som 

bygger på samband med främst solinstrålningen (Falge et al. 2001). Detta gör att 
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modeller kan återanvändas (Brynhildur Bjarnadottir, muntl.). För att kunna genomföra 

gap-filling för sjösystem är det däremot antagligen nödvändigt att utveckla egna 

modeller - dock med samma grundläggande statistiska metoder.  

Validering 
 
Ett sätt att grovt verifiera eddy covariance-data är att jämföra energiflödena mätta med 

eddy covariance, mot mätningar som utförts oberoende av den utrustningen (Aubinet et 

al. 2003). Eugster et al. (2003) presenterar en energibalansberäkning som utföras med 

hjälp av temperaturdata för de olika skikten i sjön. En grundförutsättning som dock bör 

säkerställas är att de två mätmetoder som jämförs representerar ett likvärdigt 

område/footprint (Aubinet et al. 2003).  Jonsson et al. (opublicerat) fann att detta var 

svårt över sjöar eftersom de viktigaste faktorerna för den oberoende mätningen 

antagligen var vattnets energiupptag och –avgivning. Dessa processer påverkades 

antagligen av både vindinducerade strömmar och densitetsströmmar som komplicerade 

uppskattningen av footprint för den specifika mätpunkten.  

           En risk med energibalansvalidering är också att de flödesbärande frekvenserna 

kan vara olika för CO2 och H20, vilket gör att energibalansen blir missvisande: 

exempelvis kan en korrigering för sensorseparering ge större utslag på CO2-flödet än på 

H20-flödet.  

 

Genom att jämföra eddy covariance-data med modeller för gasutbyte mellan vatten och 

atmosfär, kan sjöbaserade eddy covariance-system valideras på ytterligare ett sätt 

jämfört med terrestra system. Om syftet med eddy covariance-mätningarna är att göra 

jämförelser med modeller för gasutbyte faller dock detta verktyg, samtidigt som behovet 



16 

av redogörelser för mätsystemets bandbredd och eventuella korrigeringar för 

frekvensförluster ökar.   
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TOLKNING AV DATA 

Mätområde - footprint  
 
Mätsystemets geografiska upptagningsområde eller ”betraktningsvinkel”, s.k. footprint, 

är särskilt viktigt att ta hänsyn till på platser med en heterogen underliggande yta. Vid 

sjömätningar kan footprint exempelvis visa med vilka relativa förhållanden som sjöyta 

och landyta bidrar till flödet. En footprint-beräkning visar således om sjösignalen kan 

separeras från den oftast starka sänka som omgivande land utgör. Om footprint-

modellen för en viss tidpunkt visar sammanblandning av signalerna från sjö och land 

måste denna tidpunkt markeras, så att de relaterade flödena kan uteslutas eller 

korrigeras. En tumregel är att det geografiska upptagningsområdet har radien 100m för 

varje meter upp från ytan (Valentini et al. 2003). 

 

Lämplig footprint-programvara för sjöar kan vara t.ex. SCADIS av Andrey Sogachev et al. 

(muntl., samt 2002, 2005a). Inställningarna av de topografiska förutsättningarna är ett 

avgörande moment enligt Sogachev (muntl.). Att med god precision beräkna footprint 

för låga nivåer över en sjö som omges av heterogen terräng har dock visat sig kunnat 

kräva komplexare tredimensionella modeller, som till dags dato ännu bara är under 

konstruktion (Sogachev och Åberg, opublicerat). Till dess får man nöja sig med den 

sämre precisionen i SCADIS eller t.ex. den webbaserade http://footprint.kljun.net/ 

(Kljun et al. 2004).  

Felkällor 

Felen i eddy covariance-resultat kan delas in i följande tre kategorier (Moncrieff et al. 

1996): slumpmässiga, fullt systematiska och selektivt systematiska (Figur 6). De 

http://footprint.kljun.net/
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slumpmässiga felen har generellt sett liten betydelse (Baldocchi et al. 2001), och 

effekten av dem avtar med antalet prov.  

 

Figur 6. Exempel på de tre huvudtyperna av fel som förekommer vid eddy covariance-mätningar. Från 
Moncrieff et al. 1996.  
 

Fullt systematiska fel karaktäriseras av att det sanna värdet antingen är underskattat 

eller överskattat oberoende av mättidpunkten. Om felet exempelvis bidrar till 

underskattning (vilket själva systemkonfigurationen sannolikt bidrar till enligt Massman 

& Clement 2004:67-68) skulle ett negativt beräknat flöde behöva korrigering för att bli 

än mer negativt medan ett positivt beräknat flöde behöver korrigeras för att bli än mer 

positivt (jämför figur 2, mitten, samt resonemanget kring figur 1). Om det i det fallet 

finns en periodicitet i flödet mellan positiva och negativa flöden (vilket det t.ex. ofta gör i 
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skogar med fotosyntes på dagen och respiration på natten) kommer nettoeffekten av det 

systematiska felet att dämpas. En fullt symetrisk cykel mellan positivt och negativt flöde 

skulle göra att det sammantagna felet är noll (Moncrieff et al. 1996). Korrektionerna för 

de fullt systematiska fel som är relaterade till frekvensförluster i mätsystemen ligger 

mellan 1 och 50% (Baldocchi et al. 2001). I Euroflux closed path-system applicerades 

korrigeringsfaktorer (med transfer functions) mellan 1.06 och 1.35 för eddy covariance 

av vattenånga (Aubinet et al 2000).  

 

Selektivt systematiska fel har potential att ge stor negativ effekt på långtidsvärden. Det 

mest omtalade systematiska felet är ”The nighttime problem”, som innebär att flödena 

riskerar att underskattas nattetid, dels på grund av lagring av CO2 nära ytan, dels på 

grund av advektiv transport som inte kan mätas med sensorerna. Om problemet endast 

är associerat med lagring påverkas inte dygnsmedelvärdet, eftersom morgonflödet av 

den lagrade koldioxiden kommer att mätas. Däremot blir dygnsvariationen missvisande. 

Om flödena även är advektiva så att footprint-området dräneras på CO2, blir utdata 

systematiskt fel i förhållande till det sanna flödet, och kommer att fortplantas i 

långtidsmedelvärdena. Eugster et al. 2003 diskuterar att även sjöar kan visa nighttime 

problem i form av advektivt inflöde av CO2 från omgivande landområde.  

 

Både när det gäller systematiska och selektivt systematiska fel är det viktigt att 

observera att ett underskattat flöde genom WPL-korrigering ändå kan resultera i ett 

högre positivt korrigerat flöde än det sanna flödet. Detta för att om ett negativt flöde går 

mot noll, samtidigt som WPL-korrigeringen medför teckenbyte, så kan WPL-

korrigeringen göra att det underskattade negativa värdet (det som är närmare noll) blir 
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mer positivt än det sanna värdet (som börjar på ett mer negativt värde). För exempel på 

detta se Figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Det är inte helt självklart att frekvensförluster medför minskat flöde.  Frekvensförluster medför 
visserligen att kovariansen mellan vind och skalär minskar: flödet underskattas. Men efter WPL-korrigering 
kan ett svagt negativ värde ändra tecken och bli positivt, vilket i detta fall ledde till att det 
bandbreddsoptimerade värdet (delaycorr, svart linje) visade ett lägre positivt flöde än det icke optimerade 
(grå linje).  
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SJÖSTUDIER MED EDDY COVARIANCE-TEKNIK 
 
Anderson et al. (1999) (A), Eugster et al. (2003) (B) och Vesala et al. (2006) (C) har 

utfört eddy covariance-mätningar i följande sjöar; A) Williams lake (Minnesota, USA, 37 

ha); B) Toolik Lake (Alaska, USA, 150 ha) och Soppensee (Schweiz, 25 ha); och C) Lake 

Valkea Kotinen (Finland. 4.1 ha). Deras instrumentering beskrivs och jämförs med 

Jonsson et al. (delvis opublicerat) i tabell 1. Databehandling och kvalitetsanalys utfördes 

något annorlunda i de olika studierna vilket kortfattat sammanställts i tabell 2:  

 

Tabell 1. Teknisk jämförelse mellan olika eddy covariance-system i sjöar. Referenser i ges 

texten.  

Lake/study 
EC System 

type Site 
OP Sensor 
separation 

Length of 
time series 

Williams lake Closed 
path,10 hz 

 
Raft  

about 3 
weeks 

(during 3 
years) 

Toolik  
1994 

Closed path, 
10 hz 

 
On shore  ? 

Toolik  
1995 

Closed path 
20 hz 

 
Raft  3 days 

Soppensee Open path,  
20 hz 

 
Big raft 74 cm 3 days 

Valkea 
Kotinen 

 

Closed path, 
20hz Raft  Approx 7 

months 

Diktar-Erik 
2003 

Open path, 
20hz 

Grounded 
Tower in 

lake  

Approx. 
30 cm <1 month 

Diktar-Erik 
2004 -“- -“- -“- Approx.  

4 months 
Merasjärvi 

2005 -“- -“- -“- Approx. 
4 months 

Torne Träsk 
2005 -“- 

Grounded 
tower on 

shore 
-“- Approx. 

1 month 

Vassijaure  
2006 -“- -“- -“- Approx 

3 months 
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Tabell 2. Sammanfattning av databehandling och kvalitetsanalys i de hittills publicerade 

sjöbaserade eddy covariance-mätningarna.  

STUIDE KORRIGERING GALLRING GAP- 
FILLING 

KONTROLL/ 
VALIDERING 

Anderson 
et al. 
1999 

CoordinateR, 
Detrend 

(RecFltr 200s), 
WPL, 

TransferFb, , 

SpikeR (5V), VisualI Nej SpektralA, 
Energibalans 

Eugster 
et al. 
2003 

CoordinateR, 
Detrend, WPL, 

TransferFa, 

SpikeR (3sigma) 
Momentum flux 

rejectc 

Nej SpektralA, 
Energibalans 

Flödesmodelld 

Vesala et 
al. 2006 

CoordinateR, 
Linear detrend 

WPL, 
TransferFa, 
SpectralA 

Stationarity test 
Rådatatest för 

skevhet och 
kurtositet 
Footprint/ 

vindriktningsanalys 

Nej SpektralA, 
Energibalans 

a, enligt Eugster & Senn (1995, citerad i Eugster et al. 2003)  

b, enligt Moore (1986, citerad i Anderson et al. 1999)  

c, positiv momentum flux medförde gallring av CO2 flux 

d, enligt Cole & Caraco 1998 
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SLUTSATS 

Kan man luta sig tillbaka och betrakta sig som en slutanvändare när man mäter eddy 

covariance med ett ”plug and play”-system? Som jag ser det kan man inte det eftersom 

man behöver kunna redogöra för bandbredden i systemet, och eventuellt också 

korrigera brister. Annat som skapar långt ifrån lätta problem är att mätplatsens 

footprint bör beräknas, data kvalitetstestas (med t.ex. stationarity test och ITC-test) och 

resultaten kontrolleras med en energibalans och gärna även andra oberoende 

mätningar.  
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LITEN ORDLISTA 

Advektion 

Horisontellt icke-turbulent flöde.  

Eddy correlation 

Äldre benämning för eddy covariance (Baldocchi 2003). 

Fluktuation 

I detta sammanhang: skalärens fluktuationer från medelvärdet. Betecknas med prim-

tecken: t.ex. c’ (”c-prim”) och kan matematiskt beskrivas: c’ = cc −  (Baldoocchi 2003).  

Recursive filter 

Ett signalfilter som återanvänder utdatavärden som indata. Glidande medelvärden i en 

tidsserie är ett exempel på ett rekursivt filter.   

Stationarity 

En slumpvariabel är stationär om alla dess statistiska komponenter är oberoende av 

tiden (Katul et al. 2004:165). Om den tidsperiod som eddy covariance-medelvärdet 

beräknas på är icke-stationära kan detta påverka data genom att andra frekvenser än de 

flödesbärande tas med i den beräknade kovariansen (Foken et al 2004:189).  
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BILAGA 1 - EDDY COVARIANCE-TEORIN 

 
Sir Osborne Reynolds (1895, citerad av Baldocchi 2003) lade grunden för eddy 

covariance-teorin, bland annat genom att han visade att en signal kan delas upp i ett 

medelvärde och en fluktuerande del. Den praktiska tillämpningen av teorin kunde dock 

inte testas förrän 1926 då de första lämpliga instrumenten fanns tillgängliga (Scrase 

1930, citerad av Baldocchi 2003). Under 1950-60-talen mättes för första gången CO2-

flöden, dock inte med eddy covariance på grund av alltför lång responstid i de tillgängliga 

anemometrarna och CO2-sensorerna. Mätning av CO2 flöden med eddy covariance, 

utfördes för första gången under tidigt 1970-tal (t.ex. Desjardins och Lemon, 1974, 

citerad av Baldocchi 2003), men resultaten led av stora fel på grund av begränsningarna 

i sensorernas responstid. En annan begränsning under 1970-och 1980-talet var 

möjligheten att lagra de stora mängder data som mätningarna resulterar i. Först efter 

1990 hade sensorerna och lagringskapaciteten utvecklats så att mätningarna dels kunde 

göras med tillräcklig upplösning dels kunde utföras under tider längre än ett fåtal 

timmar.  

Grunden för mätning av eddy flux är ett system i balans, liknade det med en stabil 

vattennivå i ett badkar som fylls med vatten samtidigt som vatten flödar ut genom 

bottenproppen. Flödet vid bottenproppen kan då mätas även uppe vid kranen 

(Baldocchi 2003), eller i ett ekosystem; flödet mellan t.ex. en sjöyta och luften kan mätas 

en bit upp i luften. Massbalansen för en skalär i luften (Conservation equation of a 

scalar) kan skrivas enligt: 
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som beskriver förändringstakterna (derivatorna) för skalärens densitet; I) i 

tidsdimensionen, II) i medelvindriktningen, III) i lateralvindens (sidvindens) riktning 

och, IV)  vertikalvindens riktning (vinkelrät mot ytan) (Aubinet et al 2003). Summan av 

dessa derivator motsvarar S, som är en term för källa/sänka och D, som är en term för 

molekylär diffusion. Vid antagandet att laterala gradienter och molekylär diffusion är 

försumbara, kan III och D-termen i ekvation 1 negligeras. Därefter; eftersom varje signal 

kan delas upp i ett medel och en fluktuerande del, i enlighet med matematikern Reynold 

(1895, citerad i Baldocchi 2003, se även Reynolds decomposition i t.ex. Wikipedia [EN], 

2007-01-17), kan ekv 1 efter integrering i z planet skrivas enligt:  

ekvation 2. ∫ ∫∫∫ ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+=
m mmmh h

s
h

s
h

s dz
z

wdz
x

udz
t

wSdz
0 000

''
ρρρ

ρ  

 

där I motsvarar net ecosystem exchange (NEE) eller evapotranspiration när skalärena är 

koldioxid (CO2), respektive vattenånga (H2O), II är vertikalt turbulent flöde (eddy flux) 

vid mäthöjden hm, III är en largringsterm, IV är den horisontella advektionen, och V är 

den vertikala advektionen. Under de ideala förhållandena för eddy covariance-mätning 

kan termerna III, IV och V antas vara försumbara, vilket gör att ekvation 2 kan förenklas 

högst avsevärt till följande uttryck:  

ekvation 3. ∫ =
mh

wSdz
0

''ρ  

  

där I är det turbulenta flödet (som också brukar benämnas F), w’ är vertikala 

vindkomponentens fluktuation (turbulens) och ρ’ är skalärens fluktuation.  

I            II          III              IV                  V 

I            II          
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Eddy covariance för koldioxid 
Beskrivningen av koldioxidens eddy covariance görs ibland enligt följande:  

ekvation 5.  ''cwF ac ⋅= ρ  

där c är koldioxidens blandningskvot (mixing ratio) (c=ρc/ρa, där ρa är luftens densitet 

och ρc är koldioxidens densitet). Med den mätteknik som är bruklig (en spektrometer 

som mäter det infraröda ljusets absorption i gasen, en s.k. IRGA) är det dock inte c som 

mäts, utan istället den molära densiteten ρc, och då är ekvation 3 en mer logisk 

beskrivning. Dock, för att korrekt beskriva turbulent flöde för koldioxid, som mäts i form 

av molär densitet, bör uttrycket kompletteras med en term som tar hänsyn till 

fluktuationerna i luftens densitet:  

ekvation 6.  ccc wwF ρρ += ''   

 

där den vertikala vinden w i term II inte är noll, men för liten för att mätas med 

anemometer (ofta <1mm/s, Baldocchi 2003). Detta problem kan lösas genom att w 

beräknas utifrån temperaturen och luftfuktens densitet (ρv). Denna modellering av w, så 

kallad WPL-korrigering beskrevs för första gången av Webb et al. (1980). Trots att 

modellen har förfinats till att gälla tre dimensioner är den enligt Leuning (2004) 

fortfarande fullt användbar för endimensionella flöden. WPL-korrigering utförs olika 

beroende på om mätsystemet är av typen open path eller closed path (Leuning 2004).   

 

Ytterligare en korrigering liknande WPL har nyligen tagits upp till diskussion av Burba 

et al. (2006). Burba-korrigeringen grundar sig i att IRGA:n avger värme som påverkar 

flödena, särskilt vintertid. Preliminära resultat från Bjarnadottir et al. (manuskript) 

I          II          
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visar att burba-korrigerade värden är överskattade i förhållande till både WPL-

korrigerade värden och mätningar med oberoende metoder.  
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BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ ETT OPEN-PATH SYSTEM 
 
Det system som jag använt är ett open path-system (“In Situ Open Path Flux System GR3-

L7500”, InSitu Flux AB, Ockelbo, Sverige). Huvudsensorerna i systemet är en Li-7500 

(IRGA) och en Gill R3 (3D-anemometer). Den teoretiska provtagningsfrekvensen för 

systemet är 20Hz. I den medföljande programvaran EcoFlux bearbetas rådata i samma 

ögonblick som det provtas, samt konverteras till medelvärdesfiler (vanligen för varje 

halvtimme, men längden kan konfigureras så som önskas). Den bearbetning av rådata 

som kan göras är filtrering av dataspikar som är större än +/- 5V (användes av t.ex. 

Anderson et al. 1999). Medelvärdena kan beräknas med två typer av koordinatrotation 

(individuella rotationsvinklar för varje medelvärdesperiod eller långtidsberäknade 

vinklar, s.k. planar fit). Detrending kan göras med ett digital rekursivt low pass filter; där 

2000s rekommenderas för nodliga latituder. Ett högt värde representerar svag 

detrending, och inställningen kan optimeras för genom att testa olika tider och välja den 

tid som ger högst okorrigerat flöde (minimerad frekvensförlust) (InSitu Flux manual)3. 

Ett programtillägg kan därtill beräkna WPL-korrigering och burba-korrigering för det 

vertikala flödet av koldioxid (se vidare Bilaga 1).  

 

Skillnader i sensorrespons mellan vindsensorn och IRGAN kan korrigeras genom att 

ställa in IRGAN:s signalfördröjning i förhållande till vindsensorns (LI-7500 har 299ms 

vilket motsvarar 6 prov), medan en korrigering ytterligare signalfördröjning från 

sensorseparering kan korrigeras för genom att kovariansen inom medelvärdesperioden 

optimeras inom en viss delay tolerance mätt i ±antal prov från normalen (t.ex. 10).  

                                                 
3 Detrending brukar göras med rekursiva high-pass filter (se t.ex. Moncrieff et al. 2004:7). Benämningen low-
pass i detta fall är därför lite förvillande, eftersom korrigering av förluster i höga frekvenser också kan göras med 
low-pass filter (förmodligen är filtren ej av samma typ), som i sådana fall, enligt Massman & Lee (2002), främst 
är avsedda för closed path-system. 
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BILAGA 3 – DATORVERKTYG 
 
Programvara för eddy covariance  

1. EcoFlux (Grelle, SLU): med bristande support och dokumentation för de senaste 

versionerna. Klarar inte bacth-processing särskilt bra. Ecoflux är även inte helt 

kompatibelt med moderna Windows-utgåvor. EcoFlux rådata är vidare svårt att 

föra över till andra programvaror, eftersom ASCII-output inte innehåller data för 

tidpunkt. Inget att satsa på om man ska köpa nytt. Ett sätt att köra många filer 

med Ecoflux är att styra programmet med windowsmakron (personligen 

använde jag AutoHotkey med framgång). 

2. TK2 (gratis) (Mauder och Foken): väldokumenterat, relativt lättanvänt och med 

inbyggda kvalitetstester. Verkar användbart! 

3. EdiRe (gratis) (Moncireff m.fl. Edinburgs Universitet): sannolikt det mest 

kompletta programmet av de tre jag stött på. Dock komplext. Utför alla 

nödvändiga beräkningar och korrigeringar. Även t.ex. spektralanalys. Inget man 

lär sig på en kafferast, liknar ett programmeringsspråk. Kanske den mest 

fulländade lösningen.  

 

Kompletterande program:  

1. SCADIS. Beräkningsprogram för footprint; skapat av Andrey Sogachev. Verkar 

vara lättanvänt och bra. Har manual. Jag har dock inte testat programmet själv, 

eftersom Andrey engagerade sig i att skapa platsspecifika modeller för de sjöar 

som jag varit med att undersöka.  

2. ER – essential regression. (Gratis). Excel-tillägg för experimentell design (vid t.ex. 

optimering av Ecoflux inställningar) och multipel linjär regression. Hanterar 
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exempelvis modeller med upp till kubiska termer, kan göra antingen autofit, fit all 

eller manual stepwise regression, kan transformera y-variabler, och skapar 

responsytor i 3D och 4D. ER är mycket lättare ett använda än t.ex. Minitab.  

Medföljer gör också bra hjälpfiler och en tillhörande pdf-bok om teorin för 

multipel linjär regression och experimentell design. OBS! vissa diagram 

funktioner fungerar inte i Excel 2007.  

3. SIMCA-P. – från Umetrics. Sannolikt perfekt för att göra gap-filling-modeller med 

PLS-teknik. Klarar också tidserieanalys.   

4. Auto Hot Key – GPL-programvara (gratis) för att automatisera windowsmiljön. 

Användbart för att t.ex. styra Ecoflux vid batchprocessing av filer. Stor potential, 

och hyfsat lätt att använda tack vare inspelningsfunktion. Går också utmärkt att 

redigera koden tack vare bra hjälpfiler. 

5. XLSTAT. En samling ganska kompetenta Excel-moduler för många statistiska 

tillämpningar; Exempelvis för att göra frekvensanalys i Excel 2007 med 

åtminstone 200 000 observationer. Beräkningarna görs inte i Excel utan i separat 

”osynlig” modul, vilket gör att stora datamängder rasslar igenom hyfsat fort.  

6. Matlab – och liknande är säkert användbart för att bearbeta eddy covariance-

rådata, dock licens = dyr 

7. Meelis Mölder (Geobiosfärscentrum i Lund) har skrivit en bacthprocessor för 

Ecoflux råfiler (Torbjörn Johansson, muntl.)   

8. Excel 2007: kan hantera upp till ca 13 timmar rådata. Excel 2003 klarar bara ca 

15 minuter data. (Kalkylbladet är utökat från 65 000x256 celler i Excel2003, till 

1000 000x16 000 celler i Excel2007).  
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BILAGA 4 – FÖRSLAG TILL SPEKTRALANALYS 
Här följer ett förslag till spektralanalys steg för steg: främst baserad på information av 

Wolf och Laca (2007) men även med stöd av den grundläggande teori som presenteras 

av Weedon (2003):  

1. Look for steady state data where z/L is low (high shear) in average database.  

2. Convert binary raw data to ASCII 

3. Zero padding is not necessary but can optionally be done in order to avoid 

“leaching”. Then this must, however be corrected for.  

4. De-trend the time series if necessary (check linearity first).  

5. Do coordinate rotation: Or if possible choose data flagged as very little rotated 

6. Run the cross-spectrum analysis; for instance with XLSTAT.  

7. Recalculate the frequencies to real Hz.  

8. Normalize the cospectrum by frequency. I.e. multiply raw cospectrum and 

frequency 

9. Bin average the cospectrum by frequency. Do this in log-space in order to get 

equally spaced bins. 

10. Normalize the cospectrum by the covariance (so that the integrated cospectrum 

at given frequency also corresponds to the flux). =cospectrum/total covariance. 

Can be informative, but is not necessary.    

11. Set frequency weighted and normalized cospectrum as y and frequency as x. Set 

frequency in log space.  

 


	Inledning
	Kolflöden till atmosfären

	Grunderna i eddy covariance
	Mätsystemet
	Bandbredden
	Spektralanalys av bandbredd
	Högfrekvenstester
	Lågfrekvenstester

	Databehandling
	Korrigeringar för högfrekvensförlust
	Separering av lågfrekvenser.
	Gallring
	Stationarity test
	Turbulenstest

	Gap-filling
	Validering

	Tolkning av data
	Mätområde - footprint
	Felkällor

	Sjöstudier med Eddy covariance-teknik
	Slutsats
	Liten ordlista
	Advektion
	Eddy correlation
	Fluktuation
	Recursive filter
	Stationarity

	Referenser
	BILAGA 1 - eddy covariance-teorin
	Eddy covariance för koldioxid

	BILAGA 2 – exempel på ett open-path system
	BILAGA 3 – datorverktyg
	BILAGA 4 – förslag till spektralanalys

