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Tiivistelmä
Avaruushankkeissa energian saatavuus ja riittävyys ovat kriittisiä tekijöitä. Kun
siirrymme kauemmaksi Auringosta, vähenee säteilyvuontiheys etäisyyden neliöön.
Tämän vuoksi säteilyvuo Marsissa on noin 43 prosenttia säteilyvuosta Maassa. Marsin
erityispiirteenä on myös kaasukehä, pölymyrskyt sekä kaasukehässä leijaileva hiekka,
jotka vaikuttavat pinnalla olevan laskeutujan vastaanottamaan säteilyvuohon.

Yleisimmät menetelmät sähköenergiaa tuottamiseksi mars-laskeutujissa ovat
aurinkopaneelit ja radioisotooppinen lämpösähkögeneraattori (RTG). RGT tuottaa
energiaa tasaisesti, riippumatta vallitsevasta säteilyvuosta. Pienempien laskeutujien
kohdalla yleensä riittää aurinkopaneeleiden ja akuston yhdistelmä. Tässä työssä on
kuitenkin huomioitu mahdollisuus käyttää RTG:tä osana energiantuottojärjestelmää.

Hyötykuorma ja palveluelektroniikka asettavat lähtökohdat energian- ja tehon-
tuottojärjestelmän suunnitteluun. Tässä täytyy ottaa huomioon paitsi edellä mai-
nittujen yksityiskohtaiset sähköiset vaatimukset, niin myös laskeutujan mukanaan
tuomat massa- ja tilarajoitukset. MetNet-laskeutuja on suhteellisen pieni ja rajoittaa
mm. akuston ja käytettävissä olevien aurinkopaneeleiden sekä RTG:n ominaisuuksia.
Työssä kehitetty optimointityökalu antaa käytännössä rajattoman mahdollisuuden
muokata energiajärjestelmän osien kokonaisuutta, mutta laskeutujan asettamien
rajoituksien vuoksi, emme simuloi epärealistisia vaihtoehtoja.

Optimointityökalu kehitettiin kahdessa vaiheessa. Ensin MS Excelillä, jonka avul-
la määriteltiin realistiset lähtökohdat mm. aurinkopaneeleiden ja akkujen määräksi
sekä tarkasteltiin staattista toimintatilaa eri säteilyvuontiheyksillä ja alijärjestelmien
hyötysuhteilla. Toiseksi Pythonilla, joka sisältää kaikki Excel-työkalun ominaisuu-
det. Tällöin voimme tarkastella järjestelmän toimintaa halutulla ajanjaksolla sekä
muuttuvalla säteilyvuontiheydellä mihin vuorokauden ja vuodenaikaan tahansa.

Marsin pinnalla sijaitsevien laitteiden täytyy toimia täysin autonomisesti. Tällöin
energian saatavuus ja sen optimoitu käyttö ovat tärkeitä. Laskeutujan palveluelekt-
roniikan pitää pystyä toimimaan myös ei-optimaalisessa tilanteessa ja tarvittaessa
keskeyttää tieteelliset toiminnot. Näitä operaatioita ohjataan ns. syklogrammeilla,
eli etukäteen ohjelmoiduilla toimintasuunnitelmilla, joita laskeutujan tietokone to-
teuttaa tarpeen mukaan. Työssä on simuloitu syklogrammeja eri toimintaolosuhteille
hyödyntäen kehitettyä optimointityökalua.
Avainsanat Mars, syklogrammi, optimointi, energia, MetNet, MiniPINS
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Abstract
For space projects, the availability of energy is a critical factor. The farther we
go from the Sun the power of solar irradiance is weaker, at Mars it is 43 percent
compared to the Earth. A special feature of Mars is the opacity of the atmosphere,
as well as possible dust storms and sand floating in the atmosphere, which affect the
solar irradiance received by the lander on the surface.

The most common methods for generating electrical energy in Mars are solar
panels and a radioisotope thermoelectric generator (RTG). RGT produces energy
all the time, regardless of the prevailing solar irradiance. For smaller landers, a
combination of solar panels and batteries is usually sufficient. The possibility of
using RTG as part of the energy production system has been considered in this work.

Payload and service electronics set the starting point for the design of the energy
and power generation system. In addition to the electrical requirements, the mass
and space limitations brought by the lander have to be taken account. The MetNet
lander is relatively small and limits e.g. the mass and volume of the batteries and
available solar panels as well as the RTG. The optimization tool developed in this
work provides virtually limitless possibilities to modify the energy system parameters,
but due to the limitations imposed by the lander, we do not simulate unrealistic
alternatives.

The optimization tool was developed in two steps. First with MS Excel, which was
used to define realistic starting points, e.g. the number of solar panels and batteries
and testing the static operating modes at different solar irradiance densities and
subsystem efficiencies. Second, we use a Python tool that includes all the features of
the Excel tool and we can simulate the operations with variable solar irradiances at
any time of the day and season.

Devices on the surface of Mars operate fully autonomously. In this case, the avail-
ability of energy and optimized use of it are key factors. The lander service electronics
must be able to operate even in non-optimal situations and, if necessary, interrupt
scientific operations. These operations are controlled by the so-called cyclograms,
i.e. pre-programmed operation plans, implemented by the lander computer when
required. In this work, we simulate cyclograms for different operating conditions
using the developed optimization tool.
Keywords Mars, Cyclogram, Optimization, Energy, MetNet, MiniPINS
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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit
θ luonnollinen anomalia
θre kaasukehään saapumiskulma
ϕ leveysaste
δ deklinaatiokulma
ω tuntikulma mitattuna todellisesta keskipäivästä länteen päin
ωss auringonlaskun kulma
τ optinen syvyys
F0 vuontiheys Auringon pinnalla
Gb suora säteilyvuo
Gbh suora säteilyvuo horisontaalisessa tasossa
Gdh diffuusi säteilyvuo horisontin tasossa
Gh globaali säteilyvuo horisontaalisessa tasossa
Gob säteilyn vuontiheys kaasukehän yläosissa
Gobh säteilyn vuontiheys horisontaalisella tasolla
Hobh säteilyn vuontiheys horisontaalisella tasolla wattitunteja per neliömetriä tunnissa
Ibh säteilyvuo horisontaalisella tasolla tiettyjen tuntikulmien ajalle
Iobh säteilyn vuontiheys horisontaalisella tasolla wattitunteja per neliömetri
L Luminositeetti
Ls Auringon pituusaste
S Aurinkovakio
Vre kaasukehään saapumisnopeus

Operaattorit
f(z,τ) kokonaisaurinkovuo integroituna Marsin pinnan spektrin yli
m(z) ilmamassa zeniittikulmassa z
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Lyhenteet
AC vaihtovirta
ASIC Application Specific Integrated Circuit
AU astronominenyksikkö
BOL Begin of Life
CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano
CNES Centre national d’études spatiales
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
DOD purkautumisen syvyys
DREAMS Dust Characterisation, Risk Assessment, and Environment Analyser

on the Martian Surface
EDL Entry, descent and landing
EOL End of Life
ESA European Space Agency
FoV Kuvakenttä (Field of View)
FPI Fabry-Pérot-interferometri
IKI Institut Kosmicheskih Issledovanyi
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
IR infrapuna
km kilometri
LED Light-emitting Diode
MASCAM MASCOT Camera
MASCOT Mobile Asteroid Surface Scout
MAVEN Mars Atmosphere and Volatile Evolution
MCD Mars Climate Database
MEDA Mars Environmental Dynamics Analyzer
MEMS Micro Electro Mechanical Systems
METEO meteorological package
MiniPINS Miniature Planetary IN-situ Sensors
MINS Mars In-Situ Sensors
MNL MetNet Lander
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor
MSL Mars Science Laboratory
NASA National Aeronautics and Space Administration
NIR Near infrared
nm nanometri
Pa Pascal
PCDU Power control and distribution unit
PCU Power conversion unit
RAM Random access memory
REMS Rover Environmental Monitoring Station
RH suhteellinen kosteus
RHS radionuklidilämmönlähde
RHU Radioisotope Heating Unit
ROM Read only memory
RTG Radiothermal Generator
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SAS Shock Absorbing System
SEIS Seismic Experiment for Interior Structure
SOC State-of-charge
SOH State-of-health
Sol Marsin vuorokausi
TID Total Ionizing Dose
Wh wattitunti
VTT Teknologian tutkimuskeskus
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1 Johdanto
Ilmatieteen laitoksella on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä omaa pintasääase-
maverkkoa Marsiin vuodesta 2002 lähtien. Ensimmäisinä vuosina yksinomaan Mars
MetNet -hankkeen puitteissa ja vuosien 2019 – 2021 aikana Euroopan avaruusjärjes-
tön MiniPINS-hankkeessa.

Kehitystyön kohteena oleva penetraattorityypin laskeutuja on perinteisiä Mars-
laskeutujia huomattavasti pienempi asettaen täten tarkat vaatimukset niin hyötykuor-
malle kuin energian- ja tehontuottojärjestelmille. Hyötykuorman, palveluelektronii-
kan ja muun oheiselektroniikan miniatyrisointi on täten erittäin kriittinen vaatimus
samoin kuin käytettävissä olevien sähköisten elementtien energiankulutuksen mi-
nimointi ja toimintojen optimointi. Erittäin rajallisen energiansaatavuuden myötä,
hyötykuorman operointi ja palvelulelektroniikka vaativat tarkkaa suunnittelua. Li-
säksi pitää ottaa huomioon mahdolliset toimintaan liittyvät erikoistapaukset, jotka
asettavat omat haasteensa hyötykuorman operointisyklogrammien määrittelemiselle.

Kehitystyön aikana on noussut tarve simuloida laskeutujan hyötykuorman ja
palveluelektroniikan toimintaa, määritellä vaadittava aurinkopaneelien määrä sekä
mitoittaa akuston koko optimaalisesti. Tämän diplomityön työkalulla voimme si-
muloida tunnettujen hyötykuorman mittalaitteiden toimintaa Marsissa ja tunnistaa
optimaaliset syklogrammit joiden avulla laskeutuja voi toteuttaa tieteelliset tavoit-
teensa ympäristön olosuhteista riippumatta. Lisäksi voimme mitoittaa energiantuotto-
ja tehojärjestelmän elementit, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.

Diplomityön aluksi käsittelemme Mars-planeettaa ja sen olosuhteita (kappale
2). Tutustutaan MetNet -hankkeeseen yleisellä tasolla, mukaan lukien aiottu hyöty-
kuorma (tieteelliset mittalaitteet) ja hankkeen eri vaiheet (kappale 3). Seuraavaksi
määrittelemme laskeutujan toiminnalliset vaatimukset (kappale 4) ja energiantuotto-
ja sähkötehojärjestelmän pääelementit (kappale 5). Lopuksi esittelemme työssä ke-
hitetyn operatiivisen toimintasyklin optimointityökalun (kappale 6) ja työkalulla
tehtyjä analyysejä (kappale 7) sekä teemme työstä yhteenvedon ja johtopäätökset
(kappale 8).
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2 Marsin toimintaympäristö
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi Marsin rakenne, kaasukehä sekä säteilyolo-
suhteet.

2.1 Yleistä Marsista
Mars on neljäs Aurinkokuntamme planeetoista, toiseksi pienin (läpimitta 6792 kilo-
metriä [1]) ja yksi kolmesta, jotka sijaitsevat ns. ”elämänvyöhykkeellä”. Kaksi muuta
ovat Venus ja Maa. Omassa Aurinkokunnassamme tämä etäisyys Auringosta on
määritelty tiukempien arvioiden perusteella noin 0,99AU [2] – 1,01 au [3], mutta on
myös arvioita ja tutkimuksia joiden mukaan elämänvyöhyke voisi olla jopa 0,38 au [4]
– 10 au [5]. Huolimatta alueen laajuuden vaihtelusta eri tutkimuksien perusteella, on
yleisesti katsottu että Venus sijaitsee planeetoista tämän rajan alimmassa ääripäässä
ja Mars vastaavasti lähellä toista ääripäätä maan sijaitessa likimain optimaalisella
alueella. Alueeseen kuuluu myös joitakin isoja asteroideja, kuten mm. Ceres. Tässä
diplomityössä ei oteta tämän tarkemmin kantaa mikä tarkalleen ottaen on alueen laa-
juus, mutta Marsin kuuluminen tähän alueeseen selittää sen miksi kyseinen planeetta
on ollut jo vuosikymmeniä tutkimuksen kohteena.

Marsin etäisyys auringosta on 1,52 au:ta, kiertoaika on 686 vuorokautta [1] ja yksi
vuorokausi kestää noin 24 tuntia 37 minuuttia [1] pyörimisakselin kallistuskulman
ollessa 25,2 astetta ratatasoa vastaan [6]. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat hyvin lähellä
Maan vastaavia arvoja (24 tuntia ja 23,4 astetta). Marsin pintalämpötila vaihtelee
keskimäärin 140 Kelvinin (-133 Celsius) ja 295 Kelvinin (22 Celsius) välillä [6] keski-
lämpötilan ollessa noin 220 Kelviniä (-53 Celsius) [7]. Näin ollen lämpimimmillään
Marsissa on Maan kaltaiset lämpöolosuhteet. Marsilla on Maan tapaan napakalotit,
joiden paksuus ja pinta-ala ovat vuodenajasta riippuvaisia.

Seuraavassa käsitellään tarkemmin Marsin rakennetta, kaasukehää ja säteilyolo-
suhteita sekä tehdään vertailua Maahan.

2.2 Marsin rakenne ja kaasukehä
Mars koostuu tiheästä ja kiinteästä ytimestä, jonka läpimitta on 1500 km – 2100 km.
Ydin koostuu pääasiassa raudasta (Fe), nikkelistä (Ni) ja rikistä (S). Kiinteän ytimen
ympärillä on nestemäinen ulompi ydinkerros [8] ja sen ympärillä kivinen vaippa,
jonka paksuus on 1240 - 1880 km. Vaipan yläpuolella raudasta (Fe), magnesiumista
(Mg), alumiinista (Al), kalsiumista (Ca) ja kaliumista (K) koostuva kuori. Paksuutta
tällä kuorella on noin 10 - 50 kilometriä [9]. Marsin rakenne on hyvin samantyyppinen
kuin Maalla, pois lukien ydin, joka on Maan tapauksessa sula.

Marsin pinta koostuu hyvin pitkälti kraattereista, laavatasangoista, sammuneista
tulivuorista, muinaisten jokiuomien valuma-alueista sekä repeämälaaksoista [7]. Mar-
sin, ja samalla koko Aurinkokunnan, suurin tulivuori Olympus Mons (korkeutta 22 –
27 kilometriä ja 600 -700 kilometriä leveä) [1] näkyy selvästi Marsin pinnalla niin
satelliittikuvista kuin maanpäältä otetuista kuvista. Myös Arsia Mons (korkeutta
noin 20 kilometriä) ja muut Tharsiksen alueen tulivuoret (Pavonis Mons ja Ascreus
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Mons) hallitsevat Marsin karttanäkymää. Toinen selväpiirteinen yksityiskohta, joka
hallitse Marsin pintaa on Valles Marineris. Kyseinen repeämälaakso on Marsin suu-
rin ja sijaitsee Tharsiksesta itään. Pituutta tällä repeämällä on yli 4000 kilometriä,
leveyttä noin 200 kilometriä. Syvimmillään repeämä yltää noin 7 kilometrin syvyy-
teen Marsin keskimääräisestä nollakorosta. Kolmantena yksityiskohtana ovat Marsin
kaksi napakalottia, eteläinen ja pohjoinen. Marsin eteläinen napakalotti koostuu
lähestulkoon kokonaan hiilidioksidijäästä, kun pohjoinen napakalotti taas koostuu
hiilidioksidijään ohella myös vesijäästä.

Marsin tyypillinen pinta-aines koostuu lähinnä eri kokoisista lohkareista, kivis-
tä ja pölystä. Tunnusomainen punaisen oranssinen pintamateriaalin väritys tulee
hiekassa olevasta rauta(III)oksidista (raudan ja hapen yhdiste, nanofaasi Fe2O3), Rau-
ta(III)hydroksidistä eli ferrihydroksidistä (Fe(OH)3) sekä goethiittistä (FeO(OH)),
joka on rautahydroksimineraali jota syntyy veden läheisyydestä [10]. Tästä voidaan
päätellä, että joskus muinoin Marsin pinnalla on ollut nestemäistä vettä.

Marsin kaasukehän paine on keskimäärin vain noin 7-8 millibaaria, joka on
vain noin 0,7 prosenttia Maan ilmakehän paineesta (keskimäärin 1013 millibaaria).
Tämän yksittäisen tekijän vuoksi nykyisessä Marsissa ei voi olla nestemäistä vettä.
Kaasukehän paine on liian alhainen, jotta vesi voisi esiintyä nestemäisenä ja täten vesi
höyrystyy välittömästi [7] Marsin kaasukehään kiinteästä, jäisestä, olomuodostaan.

Kaasukehän pintamittauksista on käynyt ilmi, että paine vaihtelee vuodenajan
ja vuorokauden mukaan [11] [12]. Pintamittaukset osoittavat, että paineprofiili on
päivätasolla likimain samalainen kaikkialla Marsissa, mutta paineen taso vaihtelee eri
mittausasemien kohdalla. Lisäksi päivämittauksissa (päivän keskiarvo) on nähtävissä
selkeä sinimäinen pitkän aikavälin paineenvaihtelu, joka on selkeästi vuodenaikariip-
puvainen. Marsin paineen onkin todettu mittauksilla vaihtelevan noin 650 millibaarin
ja 1000 millibaarin välillä yhden Marsin vuoden aikana [12].

Marsin kaasukehä on siis ohut, kylmä ja pääosin se koostuu hiilidioksidista
(CO2) jota on kaasukehässä noin 95 prosenttia. Loppuosa kaasukehästä koostuu 2-3
prosenttia typestä (N), 1-2 prosenttia argonista (Ar) ja 0,0-0,4 prosenttia hapesta
(H2O). Lisäksi Marsista on mittauksilla todettu mm. metaania (CH4) [13] sekä muita
yhdisteitä vaihtelevin määrin.

Marsin kylmyyden takia alhaisimmissa lämpötiloissa jopa kaasukehän pääkompo-
nentti hiilidioksidi voi joko kondensoitua maanpinnalle tai muodostaa kaasukehässä
hiilidioksidijääkiteitä. Läsnä oleva vesi tiivistyy jo tätä korkeammissa lämpötilois-
sa vesijääkiteiksi. Kaasukehässä on siis kolmea pääaerosolia: pölyä sekä vesi- ja
hiilidioksidijäätä [14].

Marsin pinnalla on havaintojen ja simulaatioiden perusteella todettu olevan muu-
tamia merkittäviä kaasukehän ilmiöitä ja kiertoja, jotka vaikuttavat koko planeetan
säähän [14]. Edellä mainitut aerosolit (H2O, CO2 ja Marsin pöly) vuorovaikuttavat
Auringosta lähtöisin olevan säteilyn ja toistensa kanssa aiheuttaen takaisinkytkentöjä
Marsin kaasukehän kiertoilmiöiden kanssa. Nämä lämmön ja aineen vuorovaikutusil-
miöt ovat ratkaisevassa asemassa planeetan sääilmiöissä. Edellä mainittujen lisäksi
myös tuulella on merkittävä osuus Marsissa. Massiivisimmillaan nämä ilmiöt johtavat
jopa koko Marsin kattaviin pölymyrskyihin, kuten vuonna 1971 Marsin kiertoradalle
saapunut NASAn Mariner 9 -alus ja sen havainnot todistivat.
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Yksi näistä merkittävistä ilmiöistä on ns. ”Hadleyn kierto” [15] jolla tarkoitetaan
planeetan laajuista kaasujen (vesi, hiilidioksidi, yms.) kiertoa, jossa kaasua nousee
Marsin päiväntasaajan läheltä kiertäen sekä pohjoisille että eteläisille leveysasteille
ja palaamalla takaisin päiväntasaajalle (kuva 1, A). Hadleyn kierto hallitsee Mar-
sin tapauksessa pienillä leveysasteilla, ja se on olennaisesti sama kuin prosessi, joka
maapallolla tuottaa päiväntasaajan molemmin puolin olevat pasaatituulet. Toinen eri-
tyisesti suuremmilla leveysasteilla esiintyvä ja säätä hallitseva ilmiö ovat barokliiniset
pyörteet, joilla tarkoitetaan korkea- ja matalapainealueita, joissa lämpötila muuttuu
jyrkästi lyhyellä matkalla [14]. Tämän takia barokliinisten pyörteiden yhteydessä
myös pölymyrskyjen muodostumisen mahdollisuus on erittäin suuri (kuva 1, B).

Kolmas ilmiö ovat paikalliset pyörteet, jotka syntyvät pintalämpötilan ja kaasun
vuorovaikuttaessa toistensa kanssa ja kun kaasu virtaa esteiden, esimerkiksi vuorien
tai laaksojen, ylitse (kuva 1, C) [14]. Marsissa tällaisia alueita on varsinkin Tharsiksen
alue, jossa suuret tulivuoret sijaitsevat. Pienillä ja keskileveysasteilla pintalämpötilan
ja tuulen päivittäiset vaihtelut pinnalla ja sen lähellä ovat hyvin voimakkaita varsinkin
paikallisen kesän aikana jolloin keskilämpötila on talvea korkeampi [16].

Neljäntenä merkittävänä ilmiönä ovat hiilidioksidin sublimaatiovirtaukset navoilta
(kuva 1, D) [14]. Marsin paikallisen kesän aikana kyseinen napakalotti saattaa hävitä
likimain kokonaan, kun hiilidioksidijää sublimoituu kaasukehään, kulkeutuu toiselle
napakalotille ja härmistyy kasvattaen sen paksuutta jopa metreillä [1]. Päinvastainen
kiertoilmiö tapahtuu, kun paikallinen vuodenaika vaihtuu talveksi. Tästä seuraava
napakalottien kasvaminen ja kutistuminen on myös selvästi havaittavissa Maasta
käsin tehdyissä kaukoputkihavainnoissa.

Viides ilmiö ovat lämpövirtaukset (kuva 1, E) [14]. Nämä lämpövirtaukset ovat
pääasiallisesti vastuussa päivittäisistä paineen vaihteluista Marsin pinnalla. Lämpö-
virtausprosessi toimii käytännössä niin, että auringonvalo lämmittää Marsin pintaa ja
kaasukehää planeetan päiväpuolella, jolloin kaasu laajenee ja nousee ylöspäin aiheut-
taen samalla pintapaineen muutoksia ja kaasun virtaamista kaasukehässä planeetan
yöpuolelle. Tästä seuraa tuulen lisäksi se, että päiväpuolella on aina keskimäärin
alhaisempi paine kuin yöpuolella ja lisäksi kaasukehä on vähemmän tiheä.

2.3 Säteilyolosuhteet
Marsin pinnalta otettujen kuvien perusteella taivas näyttää hieman samanlaiselta
kuin Maassa utuisella tai puolipilvisellä säällä. Pinnan spektri on hieman punaisem-
pi kuin Maan päällä, johtuen punertavan pölyn sironnasta Marsin kaasukehässä.
Aurinko on näennäisesti huomattavasti pienempi taivaalla ja koska Mars on selväs-
ti kauempana Auringosta kuin Maa, on myös Auringosta saatavan säteilyn määrä
luonnollisesti pienempi.

Säteilyolosuhteet Marsin pinnalla ovat paljon ankarampia kuin Maapallon kahdes-
ta eri syystä. Ensinnäkin Marsilla ei ole globaalia magneettikenttää, jonka johdosta
energisesti varautuneet hiukkaset ”taipuisivat” samalla tavalla kuin Maan magneetti-
kentässä ja toiseksi Marsin kaasukehä on huomattavasti ohuempi (alle 1 prosenttia)
kuin Maapallon, joka tällöin tarjoaa vain vähän suojaa korkean energian hiukkasia
vastaan, joita tulee kaasukehän yläosiin. Nämä päätekijät asettavat suuria teknillisiä
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Kuva 1: Kaavio tärkeimmistä Marsin kaasukehässä esiintyvistä ilmiöistä. a) Hadleyn
kiero, b) Barokliiniset pyörteet, c) paikallaan olevat pyörteet, jotka johtuvat virtauk-
sesta esteen ylitse, d) hiilidioksidin sublimaatiovirtaukset, e) lämpövirtaukset [17].
Kuva: Ilmatieteen laitos / Pollack [17].

haasteita Marsiin lähetettäville instrumenteille ja laskeutujille [18].
Laskeutujien ja mittalaitteiden kannalta oleellinen säteilytekijä on saatavilla

oleva auringonsäteily, säteilyvuo, laskeutumispaikalla. Joissakin harvoissa tapauksissa
laskeutujat voivat tuottaa tarvittavan energia pelkästään radionuklidilämmönlähteen
(RHS, käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.5.2) avulla, jolloin auringosta tuleva
säteily ei ole merkittävä tekijä.

Tärkeä parametri, joka määrittelee kuinka paljon kullakin Aurinkokunnan kohteel-
la on saatavilla olevaa aurinkoenergiaa on aurinkovakio S, eli Auringon säteilyvuon
tiheys. Maassa aurinkovakioksi on määritelty S = 1367 W/m2 ja se määritellään
seuraavien kaavojen avulla (1 - 3) [7]. Tämä vakio on riippuvainen lisäksi mittaus-
paikasta sekä vuodenajasta ja esimerkiksi Maapallolla vuotuinen käytettävissä oleva
aurinkoenergian määrä per neliömetri on noin 1000 kWh Keski-Euroopassa ja 2400
kWh Saharassa. Aurinkovakion S saamme laskettua luminositeetin L avulla

L = 4πR2Fo, (1)

L = 4πr2S, (2)

josta saadaan:

S = 4πr2

L
. (3)

Kaavoissa (1) - (3) olevat symbolit ovat seuraavat: L = Luminositeetti (koko-
naisvuo), r = vuontiheyden etäisyys Auringosta, S = aurinkovakio, F0 = vuontiheys
Auringon pinnalla ja R = Auringon säde.
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Soveltamalla oheista kaavaa (3) Marsin kohdalla saadaan Marsin aurinkovakioksi
noin 590 W/m2, joka on siis vain noin puolet Maan pinnalla saatavissa olevasta
keskimääräisestä tehosta. Lisäksi kun otetaan huomioon planeetan pyörintä- ja rata-
tasonkulma, pinnalla saatavilla olevan käyttökelpoisen energian määrä on pienempi
kuin teoreettisesti laskettu. Myös Marsin kaasukehän heijastus ja absorptio (albedo)
on otettava huomioon tarkemmissa analyyseissä.

Säteilyvuon laskeminen halutussa paikassa ja ajankohtana Marsin pinnalla on
oleellinen osa, kun suunnitellaan avaruuslaskeutujahankkeita. Seuraavassa käsitte-
lemme matemaattisen teorian tälle säteilyvuon laskemiselle.

Yksi tärkeimmistä lähtöparametrista on ns. Auringon pituusaste Ls, joka on
Mars-Aurinko-kulma, mitattuna pohjoisen pallonpuoliskon kevätpäiväntasauksesta,
jolloin Ls=0. Tästä seuraa se, että Ls=90 vastaa siis pohjoista kesäpäivänseisausta,
aivan kuten Ls=180 merkitsee pohjoisen syyspäiväntasausta ja Ls= 70 pohjoista
talvipäivänseisausta.

Auringon säteily Marsin kaasukehän yläosissa. Säteilyn vuontiheyden Mar-
sin kaasukehän yläosissa, jossa kaasukehän vaikutus on olematon, merkittävimmät
vaikutustekijät ovat Marsin sijainti kiertoradalla ja Auringon zeniittikulma sekä
vuosäteilyn suunta. Säteily Gob (W/m2) saadaan kaavalla [19]

Gob = S

r2 , (4)

jossa S = aurinkovakio keskimääräisellä 1 au Aurinko-Maa etäisyydellä (S = 1371
W/m2), r = Aurinko-Mars -etäisyys au:na.

Yllä olevan kaavan (4) Aurinko-Mars -etäisyys r saadaan

r = a(1 − e2)
1 + ecos(θ) , (5)

jossa a = Marsin semimajor-akseli, e = Marsin eksenterisyys ja θ = luonnollinen
anomalia.

Luonnollinen anomalia θ saadaan määriteltyä yhtälöstä

θ = Ls − 246◦, (6)

jossa Ls = Auringon pituusaste ja 246◦ = Auringon pituusaste Marsin periheliossa.

Sijoittamalla Marsin keskietäisyys au:na (1,5236915) [19] kaavaan (4), saamme
Marsin keskimääräiseksi aurinkovakioksi noin 590 W/m2, joka todettiin jo aiemmin.
Tästä saamme säteilylle Gob lausekkeen

Gob = 590(1 + ecos(Ls − 246◦))2

(1 − e2)2 , (7)

Vuotiheys horisontaalisella tasolla saadaan määriteltyä kaavalla
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Gobh = Gobcos(z), (8)
jossa z = tulevan aurinkosäteilyn zeniittikulma, ja joka saadaan määriteltyä seuraavan
kaavan avulla [19]

cos(z) = sin(ϕ)sin(δ) + cos(ϕ)cos(δ)cos(ω), (9)
jossa ϕ = leveysaste, δ = deklinaatiokulma ja ω = tuntikulma mitattuna todellisesta
keskipäivästä länteen päin.

Auringon deklinaatiokulma saadaan taas seuraavan kaavan avulla [19]

sin(δ) = sin(δO)sin(Ls), (10)
jossa δO = 24.936◦, ja joka on samalla siis Marsin akselikulma.

Täytyy muistaa, että Marsin vuorokausi (24.65 tuntia) on eri kuin Maan (24 tuntia)
ja tästä johtuen laskennoissa on hyödyllistä käyttää määritelmää jossa Marsin vuo-
rokausi jaetaan 24 tunniksi. Käyttäen samaa periaatetta Marsin aurinkoajalle T ja
tuntikulmalle, saamme ([19], kuva 5)

ω = 15T − 180. (11)
Ylläolevaa suhdetta voidaan käyttää lopullisen, maanpäällisen ajan, mukaisien lasku-
jen laskemiseen.

Halutulle Auringon pituusastelle Ls ja leveysasteelle ϕ, voidaan laskea zeniitti-
kulma z aurinkoajan T funktiona käyttämällä edellä mainittuja yhtälöitä (8)-(10).
Näiden avulla voidaan taas määrittää vuotiheys horisontaalisella tasolla. Koska
päivä on symmetrinen (paikallinen aika 00:00 - 12:00 ja 12:00 - 24:00) auringon-
laskun kulman avulla voidaan peilata myös aamupäivä ja määritellä päivän pituus.
Auringonlaskun kulma ωss saadaan kaavalla

ωss = cos−1(−tan(ϕ)tan(δ)), (12)
ja Marsin päivän pituus saadaan määriteltyä edellä saadun tuloksen avulla

käyttämällä kaavaa

Td = 2
15cos−1(−tan(ϕ)tan(δ)). (13)

Kun halutaan laskea vuontiheys Iobh horisontaalisella tasolla wattitunteja per
neliömetri (Whr/m2) tiettyjen tuntikulmien ω1 ja ω2 ajalle, saadaan se integroimalla
kaavasta (8)

Iobh = 12
π

Gob

∫︂ ω2

ω1
(sin(ϕ)sin(δ) + cos(ϕ)cos(δ)cos(ω))dω, (14)

tai

lobh = 12
π

Gob(
2π(ω2 − ω1)

360 sin(ϕ)sin(δ) + cos(ϕ)cos(δ)(sin(ω2) − sin(ω1))). (15)
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Jos edellä olevissa yhtälöissä (14) ja (15) jaettava luku 12 korvataan luvulla 12,325,
saadaan tulokset vastaamaan todellista maanpäällistä aikaa (eng. terrestrial time)
[19].

Yleensä vuontiheys halutaan ilmoittaa wattituntia per neliömetriä tunnissa
(Whr/m2-hr). Tässä tapauksessa ω1 ja ω2 määrittelevät tunnin. Päivittäinen aurin-
gon vuontiheys, Hobh, horisontaalisella tasolla, wattitunteina per neliömetri tunnissa,
saadaan integroimalla Iobh auringonnoususta auringonlaskuun. Tällöin saamme

Hobh = 24
π

Gob(
2πωss

360 sin(ϕ)sin(δ) + cos(ϕ)cos(δ)sin(ωss)). (16)

Jos haluamme tuloksen maanpäällisinä wattitunteina, pitää tuloksiin käyttää ker-
rointa 24,65/24.

Auringon säteily Marsin pinnalla. Marsin pinnalla aurinkosäteilyn vaihtelua
hallitsee kolme tekijää: 1. Mars-Aurinko-etäisyys, 2. Auringon zeniittikulma ja 3.
Marsin kaasukehän opasiteetti. Globaali aurinkosäteily koostuu suorasta säteilystä
ja sen hajakomponenteista. Suora säteilyvuo Gb on Beerin lain mukaan suhteutettu
ilmakehän optiseen syvyyteen τ seuraavasti [19]:

Gb = Gobe
(τm(z)), (17)

jossa m(z) on ilmamassa zeniittikulmassa z ja se voidaan approksimoida seuraavasti

m(z) = 1
cos(z) . (18)

Optinen syvyys τ voidaan ratkaista seuraavalla kaavalla ([7]), jos tunnemme
kaasukehän absorptiokertoimen.

τ =
∫︂ s

0
κvds, (19)

tai

dτ = κvds, (20)

jossa κv = absorptiokerroin ja s = valon kulkema matka (kaasukehän paksuus).
Marsin, ja muidenkin vastaavien tapauksien, eri säteilyvoitten keskinäisriippu-

vuudet voidaan esittää muodossa

Gh = Gbh + Gdh, (21)

jossa Gh = globaali säteilyvuo horisontaalisessa tasossa, Gbh = suora säteilyvuo
horisontaalisessa tasossa ja Gdh = diffuusi säteilyvuo horisontin tasossa.

Suora säteilyvuo horisontaalisessa tasossa Gbh saadaan määriteltyä seuraavasta

Gbh = Gobcos(z)e
−τ

cos(z) . (22)
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Diffuusin säteilyvuon Gdh määrittelyyn käytämme tässä kaavoja (21) (22) sekä
hyödyntämällä taulukoituja τ ja zeniittikulman z arvoja taulukosta Pollack et. al
[20], Taulukko 3.

Marsin diffuusi säteilyvuo muodostuu eri tekijöistä kuin Maassa, mutta sen
approksimoinnissa voimme käyttää alustavissa laskelmissa vastaavia laskuja kuin
Maan tapauksessa. Tällöin saamme horisontaaliseksi säteilyvuoksi Gh seuraavaa

Gh = Gobcosz
f(z, τ)

0, 9 . (23)

Tässä f(z,τ) on kokonaisaurinkovuo integroituna Marsin pinnan auringon spektrin yli.
Voimme käyttää tässä taulukoituja arvoja helpottaaksemme laskentaa. Soveltuvia
taulukoituja arvoja löytyy [20], Taulukko 3 (z on zeniittikulma ja τ optinen syvyys).
Luku 0,9 tulee yhtälöstä 1 - albedo. Albedolle 0,1 saadaan siis nimittäjä 0,9. Tällöin
saamme diffuusin säteilyvuon Gdh kaavaksi

Gdh = Gobcos(z)f(z, τ)
0, 9 − Gobcos(z)e

−τ
cos(z) (24)

= Gobcos(z)(f(z, τ)
0, 9 − e

−τ
cos(z) ). (25)

Voimme laskea säteilyvuon horisontaalisella tasolla Ibh (Whr/m2) tiettyjen tun-
tikulmien ω1 ja ω2 ajalle, integroimalla kaavasta (8) ja ottamalla tässä huomioon
Marsin kaasukehän mukana tuoma lisäkomponentti (optinen syvyys τ) seuraavasti
[19]

Ibh = 12
π

Gob

∫︂ ω2

ω1
(sin(ϕ)sin(δ) + cos(ϕ)cos(δ)cos(ω))e

−τ
sin(ϕ)sin(δ)+cos(ϕ)cos(δ)cos(ω) dω.

(26)
Täytyy huomioida että edellä olevilla kaavoilla (1) - (26) saadaan teoriassa lasket-
tua missä tahansa paikassa ja milloin tahansa saatavissa oleva säteilyvuo Marsin
pinnalla. Saavutamme kuitenkin riittävän tarkkuuden myös käyttämällä mitattuja
ja arvoituja arvoja (esimerkiksi Mars Climate Databasen [28]) sekä hyödyntämällä
yksinkertaisempia matemaattisia arvioita.

2.4 Meteoriitit
Marsin pinnan kraatterit ovat todiste siitä, että meteoriitit ovat iskeytyneet, ja is-
keytyvät edelleen, Marsin pinnalle. Varsinaisia havaintoja meteoreista on niukalti,
johtuen pinta-asemien vähyydestä ja siitä, että kiertoradalla sijaitsevien mittalait-
teiden resoluutio sekä käyttötarkoitus eivät ole soveltuvia meteorien havainnointiin.
Yksi harvoista pintahavainnoista on maaliskuussa 2004 NASAn Spirit-mönkijän ot-
tama kuva, jossa näkyy kaasukehään saapunut meteorin vana. Kyseisen meteorin
alkulähteeksi on arvioitu komeetta 114P/Wiseman-Skiff. Tämä havainto tukee sitä
oletusta, että aivan kuten Maassakin, myös Marsissa on meteoriaktiivisuutta huoli-
matta Marsin huomattavasti harvemmasta kaasukehästä. Laskeutujien näkökulmasta
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meteoreilla ei ole juurikaan toiminnallisia vaikutuksia, koska todennäköisyys meteo-
rin iskeytymiseen laskeutujaan tai aivan sen lähistöön ei ole suuri. Oletus perustuu
esim. [21] arvioon että, Maassa todennäköisyys kuolla meteorin iskeytymään on noin
1 : 1600000. Samaa mittaluokkaa on myös meteorin osuminen Marsin kohdalla.

3 Mars MetNet -hanke
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi kuinka Marsia on tutkittu erilaisten pinta-
asemien ja -verkostojen avulla. Lisäksi kappale käsittelee hankkeen taustaa sekä
varsinaisen hankkeen eri vaiheet aina laskeutujan integroinnista Marsin pinnalla
tapahtuvan tieteellisen toiminnan loppumiseen asti. Erityistä huomiota kohdennetaan
laskeutujan hyötykuormaan sekä vaihtoehtoina oleviin energiantuottojärjestelmiin.

3.1 Marsin tutkiminen pinta-asemaverkoston avulla
Marsia voidaan tutkia pääsääntöisesti kolmella tavalla: 1. suoraan Maasta käsin
(kaukoputket ja radioteleskoopit), 2. Marsin kiertoradalta (satelliitit) ja 3. Marsin
pinnalta (pinta-asemat ja mönkijät). Näistä kaksi jälkimmäistä ovat nykyään pää-
asiallisesti tieteellisessä mielessä hyväksi käytettyjä tapoja ja molemmilla on omat
hyvät ja huonot puolensa.

Satelliitit ovat olleet vuosikymmeniä Marsin tutkimuksen keskiössä ja niiden
merkittävin etu on siinä, että koko planeettaa voidaan tutkin mahdollisimman monilla,
jopa raskailla, tutkimuslaitteilla jotka ovat enenevissä määrin erikoistuneita tietyn
asian tai asiakokonaisuuden tutkimiseen (esim. NASA MAVEN [22]). Satelliittien
instrumentit, mm. kamerat, tuottavat korkealaatuisia havaintoja ja niillä voidaan
tehdä Marsin kaukokartoitusta samoin menetelmin kuin Maata kiertävillä satelliiteilla.
Satelliittien selvänä heikkoutena kautta linjan on pienten, paikallisten, ilmiöiden ja
asioiden tutkiminen. Tämän heikkouden korjaavat pinta-asemat joilla päästään lähelle
tutkittavaa kohdetta, oli kyseessä marsperä tai planeetan kaasukehän paikalliset
ilmiöt, kuten mm. edellä (kappale 2.2) esille tullut kaasukehän paineen paikallinen
vaihtelu.

Pinta-asemat (paikallaan olevat) ja mönkijät (liikkuvat asemat) ovat eräänlai-
sia laboratorioita jotka ottavat näytteet, analysoivat ne ja lähettävät tulokset joko
suoraan Maahan tai yleisimmin Marsia kiertävälle satelliitille. Ensimmäisten pinta-
asemien (mm. Viking-asemat [23]) tuottama tieteellinen informaatio oli pelkästään
laskeutumisalueelta tai aivan sen lähituntumasta. Vuosikymmenien mittaan mönkijät
ovat kehittyneet huomattavasti ja niiden operointisäde laskeutumiskohdasta on kas-
vanut merkittävästi mahdollistaen suhteellisen laajan alueen pitkäaikaisen (yli yhden
Marsin vuoden) lähitutkimuksen (mm. NASA Curiosity-mönkijä [24]). Tästäkin
huolimatta yksittäisten pinta-asemien alueellinen kattavuus ja mönkijöiden tuottama
tieto on hyvin paikallista eikä niiden avulla voida tehdä koko planeettaa kattavaa
analyysiä. Yhdistettynä satelliittihavaintoihin, yksittäisetkin pinta-asemat luovat
kuitenkin erittäin vahvan symbioosin, jolla saavutetaan tieteellisesti merkittäviä tu-
loksia. Pinta-asemien valitettava heikkous on käytettävissä oleva massa mittalaitteille.
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Monesti laskeutujien laskeutumisjärjestelmät vaativat huomattavaa massaa ja tilaa
ne Marsiin kuljettavalta satelliitilta. Tästä johtuen mittalaitteet pitää suunnitella
pieniksi, niin massaltaan kuin myös energiankulutukseltaan. Jotkut modernit rat-
kaisut, kuten mm. Mars MetNet -laskeutujan kaasutäytteiset rakenteet, pienentävät
laskeutujan kokonaismassaa. Tästäkin huolimatta pinta-asemien hyötykuormamassa
on jokseenkin pieni verrattuna satelliitteihin.

Marsin pinta-asemaverkko on kuitenkin ainoa ratkaisu, kun halutaan tehdä tark-
kaa analyysia paikallisista ilmiöistä ja yhdistää ne globaaleihin ilmiöihin kuten mm.
Marsin ilmastoon [14]. Tämän diplomityön aiheena oleva Mars MetNet -hanke on
yksi mahdollinen ratkaisu Marsin sääilmiöiden havaitsemiseen ja niiden mahdollisim-
man tarkkaan ennustamiseen. Laaja, yli 15 kappaletta kattava, pinta-asemaverkosto,
jossa asemat on sijoitettu tieteellisesti merkittäviin sijanteihin, mahdollistaisi sääen-
nusteiden tuottamisen koko planeetan alueelle. Ennusteiden luotettavuus ja tarkkuus
paranevat mitä enemmän mittauksia tekeviä pinta-asemia planeetalla on.

Liitteessä A on listaus vuoden 2020 loppuun mennessä Marsiin lähetetyt onnistu-
neet ja epäonnistuneet pinta-asema -hankkeet.

3.2 MetNet-hankkeen kuvaus
MetNet-hankkeen erityispiirre verrattuna muihin toteutuneisiin ja suunnitteilla ole-
viin laskeutujiin ovat laskeutujan laskeutumisteknologia, keraaminen lämpökilpipin-
noite, pieni kokonaismassa, vähäinen tilantarve sekä erittäin hyvä hyötykuorman
suhde laskeutujan kokonaismassaan. Laskeutujan laskeutumisteknologiat perustuvat
kaasutäytteisten rakenteiden käyttöön, jolla vältetään massiivisen kiinteän, ja erittäin
raskaan lämpökilven käyttö (katso kuva 4). Lämpökilpi on toteutettu varta vasten
hankkeeseen kehitetyn keraamisen pinnoitteen avulla, joka ”maalataan” laskeutu-
jan toisen, transoonisen, vaiheen kaasutäytteisen hidastimen alaosaan. Edellisestä
johtuen Marsin kaasukehään saapuvan MetNet-laskeutujan kokonaismassa saadaan
optimoitua noin 25 kilogrammaan (vertaa mm. NASA Curiosity -mönkijään jonka
kokonaismassa on noin 899 kg [24] josta hyötykuormaa noin 80 kg), hyötykuorman
(tieteelliset mittalaitteet) massan ollessa noin 4 kilogrammaa. Lisäksi yksi laskeutuja
saadaan pakattua noin 600 millimetriä (korkeus) ja 500 millimetriä (halkaisija) sylin-
terimäiseen tilavuuteen mahdollistaen laskeutujan joustavan sijoittelun mahdollisen
emoaluksen yhteyteen.

3.2.1 Tausta ja historia

Mars MetNet -hanke sain alkunsa, kun kansainvälinen NetLander-hanke [25] peruun-
tui Ranskan avaruusjärjestön CNES (Centre national d’études spatiales) vetäytyessä
pois hankkeesta vuonna 2000 ja täten kaataen hankkeen. NetLander-hankkeen ka-
riuduttua, konsortion meteorologisen hyötykuorman suunnitelleet tahot, vetäjänään
Ilmatieteen laitos, aloittivat hankkeen suunnittelun.

MetNet-laskeutujan (MNL) suunnittelu aloitettiin elokuussa 2000 Ilmatieteen
laitoksen, Venäjän avaruustutkimuslaitoksen IKI:n ja Lavochkin Research and Produc-
tion Association (venäläinen ilmailu- ja avaruusteollisuusyritys) kesken. Myöhemmin,
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vuonna 2008, konsortioon liittyi Espanjan kansallinen ilmailu- ja avaruustekniikan
instituutti INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) toimittaen tieteellistä
hyötykuormaa laskeutujaan. MetNet konsortion vetäjänä toimii Ilmatieteen laitos,
joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä tieteellisen toiminnan vetämisestä. MetNet-
konseptin pääasiallinen suunnittelu tehtiin seitsemän vuoden (2001 – 2008) aikana
sisältäen keskeisten anturiteknologioiden sekä kriittisten alijärjestelmien kehittämi-
nen sekä niiden testaaminen vastaamaan Marsin ympäristö- ja säteilyolosuhteita.
Laskeutujan prototyyppikehitys keskittyi vuosille 2002 – 2004 ja hyötykuorman en-
simmäinen kehitystyövaihe tehtiin vuosien 2003 – 2008 aikana sisältäen laitteiden
prototyypit ja sähköiset mallit.

3.2.2 Kehitystyö

Kehitystyön alkuvaiheessa oli viisi erilaista laskeutuja- ja laskeutumiskonseptia, joi-
den tarkan analyysin perusteella lopullinen laskeutumisratkaisu valittiin. Nämä
konseptit oli nimetty A1 – A2 ja B1 – B3. Näistä alkuvaiheen konsepteista yksi
(A1) perustui perinteisen laskuvarjon käyttöön ja muut neljä hyödyntävät kaasu-
täytteisiä rakenteita eri tavoin (kuva 2). Konseptiluokan A laskeutujat perustuivat
perinteisten ilmatyynyjen käyttöön laskeutumisen yhteydessä ja luokan B muiden
iskunvaimennusmekanismien (mm. penetraattori) käyttöön.

Viiden konseptin välillä suoritettiin analyysiä, jossa korostettuina seikkoina olivat
kokonaisjärjestelmän luotettavuus, hyötykuorman optimointi ja testauksen suora-
viivaisuus. Esillä olevista vaihtoehdoista tarkempien analyysien jälkeen valittiin
jatkoon vaihtoehdot A1 ja B3. Näistä A1 konsepti perustui Mars96-pinta-asemaan
[6], joka oli entuudestaan tuttu konsortion jäsenille. Kyseinen konsepti perustui
kiinteän lämpökilven, laskuvarjojen ja ilmatyynyjen käyttöön. Toinen valituista kon-
septeista, B3, poikkesi täysin edellisestä, koostuen kaasutäytteisistä lämpökilvestä ja
hidastimesta sekä kartionmuotoisesta laskeutumisosasta, penetraattorista. Vertai-
levan luotettavauusanalyysin jälkeen vaihtoehto B3 osoittautui luotettavammaksi.
Yksi syy tähän oli mm. se, että kyseinen vaihtoehto tarvitsee vähemmän pyrotekni-
siä laitteita, kasvattaen näin kokonaisuuden luotettavuutta. Lisäksi B3-vaihtoehto
mahdollistaa paremman hyötykuorma-kokonaismassa -suhteen, jolla on iso merkitys
avaruushankkeissa.

3.2.3 Nykytila ja tulevaisuus

Vuoden 2008 jälkeen hanke on keskittynyt lähinnä laukaisumahdollisuuksien kartoit-
tamiseen sekä hyötykuorman ja muun elektroniikan modernisointiin ja jatkokehit-
tämiseen. Hankkeessa kehitettyjä mittalaitteita ja niiden eri kehitysversioita on jo
hyödynnetty mm. Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Exomars-ohjelmassa [26] sekä
NASAn vuoden 2020 Perseverance-marsmönkijässä [27]. Potentiaalisen laukaisun
varmistuttua, konsortiolla on kyvykkyys toimittaa kaksi lentovalmista laskeutujaa
noin kahdessa vuodessa.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n MiniPINS MINS -hankkeessa (2019 - 2021)
on hyödynnetty MetNet-laskeutujan konseptia ja täten ko. hanke on suoraa jatkoa
MetNetille. MiniPINS MINS-hankkeen tavoitteena on toimittaa neljä penetraattoria
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Kuva 2: MetNet-laskeutujan viisi eri lähtökonseptia A1 (ensimmäinen vasemmalla
ylhäällä), A2 (toinen vasemmalta ylhäällä) ja B1 (kolmas vasemmalta ylhäällä),
B2 (ensimmäinen vasemmalla alhaalla) B3 (toinen vasemmalta alhaalla). Kuva:
Ilmatieteen laitos.

Marsin pinnalle käyttäen hyödyksi MetNetistä tuttuja kaasutäytteisiä ja avautuvia
hidastinrakenteita.

3.3 Suunnitellut hankkeen vaiheet
Mars MetNet-hanke seuraa perinteisesti hyväksi havaittuja vaiheita ja toimintape-
riaatteita. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus lähettää yksi tai kaksi
laskeutujaa Marsiin jonkun jo sinne laukaistavan satelliitin mukana (ns. ”reppusel-
kä” -hanke). Tällöin aikataulu, laukaisu, risteilyvaihe ja laskeutuminen määrittyvät
hyvin pitkälti emoaluksen ja -hankkeen mukaan. Täysimittainen hanke koostuu noin
15 yksittäisestä pinta-asemasta ja tällöin kyseinen hanke pitää toteuttaa omana
laukaisunaan käyttäen omaa emosatelliittia johon pinta-alukset integroidaan [14].
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Kuva 3: MetNet-hankkeen vaiheet, yleiskuvaus: 1. Integrointi ja laukaisu Maan
kiertoradalle. 2. Asettuminen Maa-Mars -radalle. 3. Risteilyvaihe. 4. Saapuminen
Marsin kiertoradalle ja laskeutujien valmistelu laskeutumiseen. 5. Laskeutuminen ja
tieteelliset operaatiot. Kuva: Ilmatieteen laitos.

3.3.1 Integrointi ja laukaisu

Täysimittaisessa hankkeessa laskeutujat kootaan ja mittalaitteet sekä muu elekt-
roniikka integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi jonkun konsortion jäsenen tiloissa
avaruuskelpoisissa puhdashuonetiloissa. Valmiit pinta-asema-laskeutujat toimitetaan
laukaisijalle, jossa ne integroidaan emoalukseen laukaisua varten. Samassa yhteydessä
tehdään viimeiset laitteistojen liitäntätestit, mekaaniset sekä sähköiset, jonka jälkeen
emosatelliitti toimitetaan laukaisualustalle.

3.3.2 Risteilyvaihe

Laukaisun jälkeen emosatelliitti asettuu Maan kiertoradalle ”parkkiin” odottamaan
oikeaa optimaalista hetkeä siirtyä Maa-Mars-radalle. Tämä kiertoratavaihe kestää
muutaman viikon ja sen aikana tehdään myös ensimmäiset laitteiston verifikaatiotestit
avaruudessa. Maa-Mars-siirtymä kestää keskimäärin noin kymmenen kuukautta ja
tänä aikana laskeutujat ovat pääosin sammutettuina, pois lukien risteilyvaiheen aikana
tehtäviä laitteistojen sähköisiä testejä. Juuri ennen Marsin kiertoradalle saapumista,
varmistetaan laskeutujien kunto sekä ladataan niiden akustot täyteen laskeutumista
varten ja tehdään tarvittavat viimeiset ohjelmistopäivitykset tietokoneille.

3.3.3 Marsin radalle saapuminen ja verkon laskeminen Marsin pinnalle

Marsin radalle saapumisessa ja laskeutujien laskeutumiselle on kaksi pääasiallista
toteutustapaa, jotka voidaan toteuttaa. Ensimmäinen on se, että emoalus asettuu
Marsin kiertoradalle ja laskeutujat irrotetaan yksi kerrallaan sopivassa ratakohdassa
saavuttaaksemme haluttu laskeutumisalue Marsin pinnalla. Toinen toteutustapa on
irrottaa laskeutujat yksi kerrallaan emoaluksesta jo ennen Marsin kiertoradalle saapu-
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mista. Molemmilla tavoilla saavutetaan tarvittava laskeutumisalueen tarkkuus, mutta
varsinkin ”reppuselkä” -hankkeen yhteydessä jälkimmäinen tapa voi tulla suurem-
malla todennäköisyydellä kyseeseen, koska tällöin laskeutujat eivät potentiaalisesti
häiritse itse emohankkeen Marsin radalle asettumista ja operaatioita.

Edellä mainitussa jälkimmäisessä lähestymistavassa, kutsumme sitä myös nomi-
naalitapaukseksi, laskeutujan stabilointi saavutetaan laittamalla laskeutuja pyöri-
mään pituusakselinsa ympäri 150 astetta sekunnissa vapautuksen yhteydessä. Irtau-
tuminen itse emoaluksesta tehdään aluksen ollessa kiertoratansa apogeessa jolloin
saadaan minimoitua tarvittava irrotusnopeus emoaluksesta, noin 6-7 metriä sekunnis-
sa. Laskelmien [30] mukaan laskeutuja kohtaa Marsin kaasukehän yläosan noin 120
kilometrin korkeudessa Marsin pinnasta tarkasteltuna. Absoluuttinen kaasukehään
saapumisnopeus Vre on tällöin noin 4,83 kilometriä sekunnissa absoluuttisen kulman
θre ollessa -11 ± 2 astetta. Riippuen laskeutumisskenariosta, nämä lukuarvot voivat
vaihdella hieman suuntaan tai toiseen.

Kuva 4: Vasemmalla (kaksi kuvaa) MetNet-laskeutujan hypersooninen vaihe ja
oikealla (kaksi kuvaa) transooninen vaihe. Kuva: Ilmatieteen laitos.

Laskeutujan hypersooninen vaihe (kuva 4 vasemmalla), kaasutäytteinen rakenne,
aktivoidaan noin puoli tuntia ennen Marsin kaasukehään saapumista. Toisen, transoo-
nisen (kuva 4 oikealla), vaiheen kaasutäytteinen rakenne avataan 4,4 – 11 kilometrin
korkeudessa, nopeuden ollessa 167 – 190 metriä sekunnissa, Machin numeroiden
0,73 – 0,58 vallitessa, dynaamisen paineen ollessa 96 – 128 Pascalia ja liikeradan
kulman ollessa -63 – -72 astetta. Avautumisen määrittelee pituussuuntainen G-voima
G-kuormituksen muutoksen käyrän nousevalla haaralla.

Oheinen taulukko 1 kertoo MetNet-laskeutujan laskeutumisparametrin Marsin
nollatasolle ja korkeudelle 2 kilometriä Marsin keskikorosta.

Taulukko 1: MetNet-laskeutujan parametrejä kun laskeutumiskorkeus on 0 km ja 2
km [30]

Parametri Korkeus = 2 km Korkeus = 0 km
Laskeutumisaika kaasukehässä 269 - 468 sekuntia 303 - 509 sekuntia
Nopeus 51,1 - 64,9 m/s 47,1 - 55,5 m/s
Mach 0,22 - 0,28 0,20 - 0,24
Dynaaminen paine 16,5 - 23,5 Pa 16,7 - 20,6 Pa
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3.3.4 Tieteelliset mittaukset

Toteuttaakseen tieteelliset tavoitteet, on yhden laskeutujan tieteelliseksi mittaus-
jaksoksi määritelty yksi Marsin vuosi [30], eli 687 Maan päivää. Tällöin saadaan
katettua yhden mittauspisteen koko vuoden kierto.

3.3.5 Operatiivisen toiminnan loppuminen

Operatiivinen toiminta loppuu joko laskeutujan kriittistenjärjestelmien (esim. ener-
giantuotto tai tehojärjestelmä) hajoamiseen, ympäristötekijöistä johtuvista syistä
(pölymyrskyt, jääpeite, yms.) tai hankkeen taloudellisen tuen loppumiseen. Pääsään-
töisesti hanketta, kunkin laskeutujan kohdalla, pyritään jatkamaan, kunnes laskeutuja
rikkoontuu eikä siihen saada enää yhteyttä.

3.4 Hyötykuorma
3.4.1 Tieteelliset mittalaitteet

Tieteelliset mittalaitteet, joita laskeutujaan on tässä diplomityössä valittu, perustuvat
alkuperäiseen MetNet-hankkeeseen ja vuosina 2019–2021 tehtyyn ESA:n MiniPINS
MINS –hankkeeseen, joka pohjautuu hyvin pitkälti MetNet-työhön. Varsinaiseen las-
keutujaan ei välttämättä ole mahdollista sijoittaa kaikki tässä esiteltyjä mittalaitteita,
vaan niistä on valittava tilan, massan ja sähköisten ominaisuuksia muodostamien
rajoituksien puitteissa hankkeen tieteelliset tavoitteet täyttävä kokonaisuus. Ohessa
on lyhyt esittely kustakin mittalaitteesta, jotka on valittu MiniPINS MINS -hankkeen
puitteissa laskeutujaan.

Kamera perustuu MASCOT-hankkeessa kehitettyyn kameraan. Kyseessä on DLR:n
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.) MASCOT Asteroid Lander
(MASCAM) -kamera. Kamera käyttää 1024x1024 pikselin CMOS-kennoa (OnSemi
Star1000 CMOS APS NOIS1SM1000S), joka on herkkä 400-1000 nm:n aallonpi-
tuusalueella ja parhaimmillaan 600-700 nm:ssä. Yhdessä f/16 -optiikan kanssa, jonka
polttoväli on 14,8 mm, se tuottaa noin 150 mm:n nimellistarkkuuden äärettömään
(syväterävyys). Kamera on varustettu FISBA Optik AG:n optiikalla sekä 4x36 LE-
Dillä neljällä eri aallonpituudella, jotka ovat 470 nm (sininen), 530 nm (vihreä), 640
nm (punainen) ja 805 nm (NIR, lähi-infrapuna).

Visuaalinen spektrometri perustuu VTT:n viritettävään Fabry-Pérot-interferometri
(FPI) -tekniikkaan. VTT on kehittänyt pienikokoisia spektrikuvantimia moneen käyt-
töön, mukaan lukien maan havainnointi ja muut avaruussovellukset.

VTT:n pietsokäyttöinen FPI-tekniikka on aiemmin lentänyt mm. Aalto-1 -
satelliitin mukana, toimien hyperspektrisen kuvantamisen näkyvällä (500-900 nm)
alueella, ja myöhemmin Reaktor Hello World -nano-satelliitissa, joka toimii lähi-
infrapunaspektrin alueella (900-1400 nm).

Käytetty FPI-tekniikka perustuu kahteen ontelolla erotettuun peiliin, jotka toi-
mivat viritettävänä kaistanpäästösuodattimena. Virittämällä raon leveyttä voidaan



29

säätää lähetettyä aallonpituuskaistaa. Interferometrin peilien etäisyyttä ohjataan
kolmella pietsosähköisellä mekanismilla suljetussa kapasitiivisessa takaisinkytkentä-
silmukassa.

Auringonsäteilyanturi on alkuaan kehitetty METEO -meteorologiselle mitta-
laitepaketille mittaamaan Auringon säteilyn irradianssia. Anturi on luonteeltaan
radiometri, joka sisältää useita ilmaisimia eri taajuuskaistoilla ja eri näkökentillä
(FoV). Anturi koostuu viidestä ilmaisimisesta, jotka osoittavat zeniittiin. Kahdella
näistä on ± 15 astetta FoV (255 nm ja 259 nm) ja kahdella ± 40 astetta FoV (750 nm
ja 250-400 nm). Viides on suodattamaton Si-fotodiodi, joka tarjoaa 190-1100 nm:n
spektrivasteen. Lisäksi kaksitoista ilmaisinta on sijoitettu anturin sivuille pareiksi.
Nämä ilmaisimet osoittavat alhaisia korkeuksia (20 astetta) sekä kapeampaa FoV (±
5 astetta).

Pölyanturi on myös kehitetty METEO -pakettia varten. Mittausperiaate perustuu
pölyhiukkasten aiheuttamaan sirontaan. Anturi koostuu IR-lähteestä ja kahdesta
IR-ilmaisimesta. Lähteenä on lämpöresistentti kalvo, joka voi saavuttaa jopa 740°C
säteilyn laajalla IR-spektrialueella. Kukin ilmaisin perustuu lyijysulfidin (PbS) ja
lyijyn seleenidin (PbSe) aktiivisiin elementteihin, joissa kaksi spektriaaltoa määrite-
tään integroimalla kaksi spektrisuodatinta. Kaista 1 toimii alueella 1-3 µm (PbS) ja
kaista 2 alueella 3-5 µm (PbSe).

Paineanturi perustuu Vaisalan kehittämään Barocap® paineanturiteknologiaan.
Barocap® teknologia on erittäin tunnettu ja kyseiseen teknologiaan perustuvia mit-
talaitteita on käytetty useassa avaruushankkeessa. Eri versioita kyseisestä anturista
on ollut mukana mm. Mars-96, Mars Polar Lander, Huygens, Beagle-2, NASA Phoe-
nix lander, MSL Curiosity (REMS-P), ExoMars 2016 Schiaparelli (DREAMS-P),
Mars 2020 Perseverance (MEDA PS) ja ExoMars 2022 surface platform (METEO-P)
hankkeissa. Tässä diplomityössä on käytetty METEO-P -mittalaitteen versiota, joka
on myös MiniPINS-hankkeen mittalaitteen perustana.

Vaisalan Barocap® anturi on mikrotyöstetty piianturi, joka on kehitetty alunperin
sääpalloja varten ja optimoitu edelleen Marsin olosuhteisiin sopivalle painealueelle
4-12 hPa. Anturin tekemä mittaustekniikka perustuu kahteen kondensaattorilevyyn,
jotka liikkuvat vaihtelevassa paineessa ja muuttavat anturin kapasitanssia. Nimellinen
kapasitanssi on luokkaa 14 pF - 27 pF Barocap® -tyypistä riippuen.

Kosteusanturi perustuu suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Anturi käyttää Vai-
salan kehittämää Humicap® -anturitekniikkaa ja -elektroniikkaa. Samaa tekniikkaa
on käytetty aiemmin mm. MSL Curiosity (REMS-H), ExoMars 2016 Schiaparelli
(DREAMS-H), Mars 2020 Perseverance (MEDA HS) ja ExoMars 2022 -pinta-aluksen
(METEO-H) kosteusantureissa. MEDA HS ja METEO-H hankkeiden versioita käyte-
tään lähtökohtana MiniPINS-kosteusanturin suunnittelussa sekä tässä diplomityössä.

Humicap® -kosteusanturisiru on toimintaperiaatteeltaan kapasitiivinen anturi,
joka sisältää aktiivisen polymeerikalvon, joka muuttaa kapasitanssia suhteellisen kos-
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teuden funktiona. MEDA HS:ssä ja METEO-H:ssa käytettävän Humicap®-tyypin ni-
mellinen kapasitanssi on noin 45 pF. Anturisirujen yhteydessä on integroidut PT1000
-lämpötila-anturit, jotka mittaavat lämpötilaa anturin lähellä, ja jota tarvitaan kos-
teustulosten tulkitsemiseen ja kalibroimiseen. Lisäksi jokaiseen Humicap® -siruun
on integroitu lämmitysvastus anturin elvyttämiseksi kemiallisilta epäpuhtauksilta tai
pakkaselta (esim. jäältä).

Ilman lämpötila-anturi perustuu kolmeen redundanttiin lämpöpariin, jotka on
asennettu rinnakkain ja pystysuoraan FR4:sta koostuvaan suojarakenteeseen. Jokai-
nen kolmesta termoparista koostuu kahdesta eri metallista, jotka tuottavat pienen
lämpötilasta riippuvan jännitteen. Tätä jännitettä mittaamalla saadaan määritel-
tyä kaasukehän lämpötila. Termoelementtien langat ovat halkaisijaltaan 0,075 mm
Chromel-Constantan (tyyppiä E) ja jotka on hitsattu kiinni toisiinsa päistä. Vertai-
luliitäntöinä ovat termoelementtijohtojen liitokset, jotka on liitetty kuparijohtimiin.
Nämä liitokset (kylmät liitokset) koostuvat kahdesta alumiinioksidiosasta, jotka
on sijoitettu alumiinisen isotermisen lohkon sisään, joka sijaitsee anturin pohjassa
ja jonka lämpötilaa mitataan Pt1000 -termistorilla. Anturin ulkoinen rakenne on
maalattu valkoiseksi Auringon säteilylämmön vaikutuksen minimoimiseksi.

Tuulianturi koostuu kahdesta pallomaisesta anturipäästä. Kumpikin pallo on jaet-
tu neljään sektoriin, jotka sisältävät kuusi Pt -vastusta. Pallomainen anturipää toimii
vakiolämpötilassa (eri kummallakin pallolla). Tuulen nopeus saadaan määriteltyä
ASIC:n avulla mittaamalla tarvittavaa lämmitystehoa, jonka kukin (molempien) pal-
lon neljästä sektorista tarvitsee pysyäkseen vakiolämpötilassa. Mittalaitteen tarkkuus
on 70 cm/s, 13º (polaarinen ja atsimuutti) ja resoluutio 30 cm/s, 2º (polaarinen ja
atsimuutti).

Seismometri anturi on suunniteltu tarkkailemaan lyhytaikaisia seismisiä aaltoja
(0,1-50 Hz). Anturi, nimeltään SEIS-SP, on ns. lyhytaikainen seismometri, joka
käyttää MEMS-resonaattoria kutakin mittalaitteen akselia kohti. SEIS SP -anturit,
kooltaan 25 mm neliöitä, on valmistettu yksikiteisestä piistä syövytetystä kiekosta ja
kohinataso on 3 nm/s2/

√
Hz. Tämän vuoksi mittalaitteessa on kolme anturipäätä ja

niihin liittyvä elektroniikka, joilla mittaus tehdään. Anturi sijoitetaan laskeutujan,
penetraattorin, sisään jotta saadaan mahdollisimman hyvä kontakti marsperään.

Säteilymittari perustuu Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor (MOS-
FET) -teknologiaan ja sillä mitataan TID:iä (Total Ionizing Dose) eli kokonaisio-
nisaatioannosta. Mittauksen aikana MOSFET:n elektronireikäpareihin kerääntyy
positiivisia varauksia ja nämä varaukset saavat aikaan kynnysjännitteen muutoksen,
mikä vaikeuttaa transistorin tilojen vaihtamista OFF -tilasta ON -asentoon. Tämä
muutos on verrannollinen TID:hen ja tästä saadaan määriteltyä säteilyn määrä.

Maaperän lämpöanturi perustuu tuulianturin toimintaperiaatteeseen, eli sek-
toreihin ja jossa anturin sektorit pidetään vakiolämpötilassa. Anturi sijoitetaan



31

penetraattorin ensimmäisen sylinterin sisään, eli rakenteen osaan, joka tunkeutuu
marsperään. Sylinterin kärjessä olevat reiät mahdollistavat sen, että Marsin regoliitti
pääsee sylinterimäiseen sisäkammioon. Tästä seuraa se, että törmäyshetkellä anturi
pääsee kosketuksiin regoliitin kanssa.

Anturipään pallomainen rakenne on suojattu kiinteällä polymeerillä, jotta se
kestäisi regoliitin aiheuttaman fyysisen iskun. Anturin toimintaperiaate on se, että
marsperän lämpövirrat luovat sähkön epätasapainoa anturin sektoreilla. Käyttämällä
hyväksi sektoreihin syötettyjen tehojen eroja, joilla sektorit pidetään vakiolämpö-
tilassa, voidaan saada 3D -lämpövirrasta riippuvaisia signaaleja. Sektorien ja koko
pallon lämpöimpedanssin spektriominaisuuksia verrataan kalibrointitietoihin ja tästä
saadaan määriteltyä lopullinen mittatulos.

Iskun kiihtyvyysanturi perustuu PCB Piezotronics -komponenttiin, joka pohjau-
tuu MEMS-teknologiaan. Valittu anturi on malliltaan 3503C2060KG, jota ei ole vielä
toistaiseksi kvalifioitu avaruusympäristöön. Pääasiallinen syy miksi ko. anturi on
valittu mm. MiniPINS-hankkeeseen on anturin skaalautuvuus, joka ei ole mahdollista
muiden aiemmin tähän tarkoitukseen käytettyjen antureiden kanssa, kuten esimer-
kiksi Endevco 7270A tai Endevco Isotron 2255B-1, joita myös harkittiin. Tämän
työn referenssihankkeiden MetNet ja MiniPINS tavoiteena on käyttää mahdollisim-
man pieniä mittalaitteita ja täten on päädytty kvalifioimaan 3503C2060KG Marsin
olosuhteisiin. Anturin herkkyys on 0,00015 mV/(m/s2).

Kemiallinen mittauslaite koostuu useista pienistä neulamaisista anturipäistä,
jotka jakavat yhteisen mittauselektroniikan ja jotka on sijoitettu yhteisen suoja-
kotelon sisälle. Mittalaitteen anturineulojen, ja täten kotelon, on oltava suorassa
kontaktissa Marsin maaperään mittauksia tehdessä. Tästä johtuen mittalaite on
sijoitettu laskeutujan, penetraattorin, sisälle tai muutoin sijoitettava laskeutumisen
jälkeen Marsin pinnalle. Mittalaite mittaa mm. Marsin pH:ta, suolapitoisuutta, vesi-
pitoisuutta, johtavuutta sekä regoliitin lämpötilaa. Raakamittauksille tehdään vielä
lämpötilakorjaus ennen lopullisten mittauksien lähettämistä kiertolaiselle.

3.4.2 Palveluelektroniikka

Marslaskeutujan palveluelektroniikka sisältää kaikki tarvittavat elektroniset kompo-
nentit, pois lukien telemetriaan ja mekanismeihin liittyvät, joiden avulla laskeutujan
mittalaitteet voivat operoida optimaalisesti täyttäen hankkeen tieteelliset tavoitteet.
Palvelueletroniikan pääelementtejä ovat:

• laskeutujan päätietokone sisältäen mm:

– prosessori
– apuprosessorit

• massamuisti

• RAM ja ROM -muistipiirit
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• DC/DC -konvertterit

• lataussäädin

• liitännät hyötykuormaan, telemetriajärjestelmään ja energiajärjestelmään

Edellä mainitut pääasialliset palveluelektroniikan tarkemmat spesifikaatiot ovat
hankekohtaisia ja ne määritellään kullekin hankkeelle erikseen. Tässä diplomityössä
emme määrittele tai optimoi palveluelektroniikan komponentteja, vaan käytämme
referenssinä MetNet ja MiniPINS -hankkeiden yhteydessä valittuja komponentteja
ja osakokonaisuuksia.

3.4.3 Mekanismit

Tämän diplomityön laskeutujan päämekanismit ovat:

• laskeutujan runko, joka koostuu seuraavista kahdesta pääkomponentista

– ulkoinen rakenne, joka on jaettu kolmeen osaan ja joilla kaikilla on eri
halkaisija. Tällä muotoilulla saavutetaan optimaalisin marsperään tun-
keutuminen laskeutumisen yhteydessä

– sisäinen rakenne, joka pitää sisällään palveluelektroniikan ja mittalaitteet,
jotka eivät tarvitse suoraa kontaktia Marsin kaasukehään.

• laskeutumisiskun vastaanottoon tarkoitettu mekanismi, ns. Shock Absorbing
System (SAS)

• avautuva mittalaite- ja antennipuomi

• tuulianturin avausmekanismi

• kiinteiden aurinkopaneeleiden avausmekanismi

• joustavien aurinkopaneeleiden avausmekanismi

Kunkin edellä mainitun mekanismin pitää toimia moitteettomasti, jotta laskeutumi-
nen ja mittalaitteiden käyttöönotto ja täten tieteellisen mittaukset voivat onnistua
suunnitellusti. Tässä diplomityössä emme paneudu syvällisemmin näihin mekanis-
meihin.

3.5 Energiantuotantomenetelmät
3.5.1 Aurinkopaneeliteknologiat

Aurinkopaneelit ovat yleisin tapa tuottaa tarvittava sähköenergia avaruussovelluksissa.
Erityisesti aurinkopaneeleja käytetään Maata kiertävissä satelliiteissa, joissa ne ovat
likimain ainoa keino tuottaa energiaa turvallisesti, saasteettomasti ja koko hankkeen
ajanjakson. Myös Marsin pinta-asemat ja mönkijät ovat tukeutuneet perinteisesti
aurinkopaneeleihin joko kokonaan tai osittain [24] energiantuotannossaan. Yksi selkeä
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syy on se, että aurinkopaneeliteknologia tunnetaan hyvin ja ne ovat osoittautuneet
luotettavaksi teknologiaksi alle 10 kilowatin sovelluksiin. Lisäksi ne ovat teoriassa liki
loppumaton energiantuotantojärjestelmä ja ympäristövaikutukset ovat minimaaliset,
joka helpottaa niiden käyttöä lainsäädännöllisestä näkökulmasta.

Aurinkopaneeleiden kyky tuottaa energiaa omassa Aurinkokunnassamme on
riippuvainen etäisyydestä Aurinkoon ja sen vuoksi mitä kauemmaksi Auringosta
mennään, sitä pienempi säteilyvuo per neliömetri on saatavilla (katso kappale 2.3).
Tämä johtaa siihen, että jollain etäisyydellä Aurinkokunnassamme aurinkopaneeleiden
käyttö vaikeutuu joko paneeleiden tarvittavan pinta-alan, ja samalla massan, tai
satelliitin operointiin tarvittavan sähköenergia takia.

Yksittäinen aurinkopaneeli koostuu tuhansista yksittäisistä aurinkosähkösoluista,
jotka käyttävät aurinkoenergiaa (fotoneja) sähkön tuottamiseen aurinkosähköilmiön
avulla. Aurinkosähköilmiössä materiaalissa muodostuu jännite ja sähkövirta, kun se
altistuu säteilylle tai fotoneille, yleensä siis auringon valolle, mutta muukin säteily voi
aiheuttaa ilmiön syntymisen kuten esimerkiksi infrapunavalo. Ilmiö on fysikaalinen
ja kemiallinen perustuen puolijohde p-n -liitokseen (positiivinen-negatiivinen), jossa
virta pääsee kulkemaan vain yhteen suuntaan. Tämä perustuu siihen, että p-puolen
materiaali sisältää ylimääräisiä positiivisia aukkoja, jotka toimivat varauksenkuljet-
tajina n-puolen materiaalin sisältäessä ylimääräisiä elektroneja. Optimoimalla p ja n
-materiaaleja, saadaan tuotettua mahdollisimman tehokas ja haluttu virran virtaus
liitoksen yli. Yksinkertaistettuna aurinkopaneelia voidaankin kuvata toiminallisesti
diodina. Yleisimpiä kennomateriaaleja, joita käytetään tuotannossa ovat yksikiteinen
pii, monikiteinen pii, galliumarsenidi ja amorfinen pii [31].

Aurinkopaneelijärjestelmän mitoituksessa on ominaista käyttää hyväksi valmis-
tajan ilmoittamaa optimitehon kohtaa, joka esitetään ulostulojännitteen ja ulostu-
lovirran funktiona [32]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kullakin paneelilla
ulostulovirta pysyy vakiosäteilyllä liki vakiona tiettyyn ulostulojännitteeseen asti ja
jonka jälkeen virta romahtaa merkittävästi. Tämän ominaisuuden takia, suunnitte-
lussa pyritään mitoittamaan järjestelmät kyseisen optimaalisen jännite-virta-pisteen
mukaan nominaalisessa säteilyolosuhteessa [31]. Käytännössä täytyy myös ottaa
huomioon säteilyolosuhteiden muutokset ja mm. se että pimeässä paneeli ei tuota
olleenkaan sähköenergiaa.

Aurinkopaneeleiden hyötysuhteen määrittelee hyvin pitkälti käytettävät puolijoh-
teiden p ja n -materiaalit sekä muut rakenteeseen liittyvät materiaaliratkaisut, kuten
mm. pinnoitteet ja sähköiset liitännät [31]. Lisäksi käyttölämpötilalla on erittäin
suuri vaikutus hyötysuhteeseen [31]. Sääntönä onkin, että hyötysuhde alenee läm-
pötilan kasvaessa. Tyypillisesti paneeleiden tekniset tiedot ilmoitetaan +25 Celsius
asteessa [32].

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että pääasiassa galliumarsenidi-pohjautuvilla
kennoilla on saavutettu keskimäärin noin 30 prosentin BOL-hyötysuhde (”Begin of
Life”) nollassa Celsius asteessa, kun taas esim. germaniumilla päästään vain vajaaseen
20 prosenttiin BOL-hyötysuhteeseen samoissa olosuhteissa [31]. Yhdistelemällä eri
materiaaleja ja kerrostamalla, voidaan parantaa hyötysuhdetta. Hyötysuhteen lisäksi
aurinkopaneelin valinnassa ja mitoituksessa on otettava huomioon mm. paneeleiden
fyysisen heikkeneminen (mm. materiaalien hajoaminen). Tämä ns. EOL (”End
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of Life”), mukana tuoma hyötysuhteen aleneminen voi olla merkittävää varsinkin
pitkäkestoisissa hankkeissa.

Aurinkopaneeleiden kytkennät voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, riippuen tar-
vittavasta käyttöjännitteestä, virrasta ja ulostulotehosta. Mitoituksen ja optimaalisen
hyötysuhteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että käytetään samanlaisia aurin-
kopaneelielementtejä. Ulos saatava teho on hyvin yksinkertaisesti kunkin yksittäisen
paneelin tehojen summa. Haluttu ulostulojännite saadaan kytkemällä paneeleita tar-
vittava määrä sarjaan, jolloin ulostulojännitteeksi saadaan yksittäisten paneeleiden
jännite summattuna. Esimerkiksi jos haluamme saada 12 voltin paneeleilla 24 volttia
ulostulojännitteeksi, laitamme näitä paneeleja sarjaan kaksi kappaletta. Haluttu
ulostulovirta saadaan taas rinnankytkennän avulla, jossa yksittäisten paneeleiden
virrat summautuvat yhteen, jännitteen pysyessä yksittäisen paneelin tasolla. Monissa
käytännönsovelluksissa, varsinkin avaruudessa, joudumme käyttämään edellä mainit-
tujen yhdistelmää, rinnan-sarjan -kytkentää, saadaksemme haluttu ulostulojännite
ja -virta sekä teho (katso kuva 5).

Kuva 5: Aurinkopaneeleiden sarjan-rinnankytkennän periaate [34].

Aurinkopaneelistolta tarvittavan aurinkoenergian määrä E (kWh) saadaan yksin-
kertaisessa kohtisuorassa olevan säteilyvuon tapauksessa laskettua, kun tiedämme
vallitsevan säteilyvuon S (W/m2), aurinkopaneeleiden kokonaispinta-ala A (m2),
aurinkopaneeleiden hyötysuhde r (prosentteina) ja kokonaisjärjestelmän suoritusky-
kysuhde ρ jotka ovat tyypillisesti luokkaa 0,5 – 0,9 [37]. Tällöin saamme

E = ArSρ. (27)
Koska säteilyvuo, hyötysuhde ja kokonaisjärjestelmän suorituskykysuhde ovat

riippuvaisia ajasta, erityisesti säteilyvuo, niin voimme esittää edellä olevan ajan t
suhteen seuraavasti

E = Ar(t)S(t)ρ(t). (28)
Tämä tarvittava energian määrä on peruslähtökohtana, kun valitaan aurinkopa-

neeleiden lukumäärää.
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3.5.2 RTG ja RHU -teknologiat

RTG (radioisotope thermoelectric generator), eli radioisotooppinen termosähkögene-
raattori, on erittäin hyvä energianlähde varsinkin ns. deep-space-hankkeissa (syvän
avaruuden) jolloin Auringosta saatava säteilyvuo on käytännössä liian pieni pelkäs-
tään aurinkopaneelien hyödyntämiseen energiantuotannossa. Verrattuna aurinkopa-
neeleihin, on RTG:n hyötysuhde vaatimaton, vain noin 5 prosenttia [31]. Toisin kuin
aurinkopaneelit, RTG tuottaa sähköenergiaa koko ajan, ja sen toiminta on liki täysin
ulkoisista ympäristötekijöistä, esim. säteilyvuosta ja lämpötilasta, riippumatonta
[31].

RTG:n toiminta perustuu lämpösähköiseen ilmiöön, jossa lämpötilaero aiheuttaa
sähkövirran kahden eri materiaalin välille [31] [35]. Avaruussovelluksissa hyödynne-
tään kahta puolijohdemateriaalia, joista yksi on p-tyypin ja toinen n-tyypin. Tarvit-
tavan ilmiön lämmönlähteenä on radioaktiivinen ydinparisto, radionuklidilämmön-
lähde (RHS), joka koostuu tyypillisesti joko poloniumin, plutoniumin, curiumin tai
strontiumin eri isotoopeista (kuva 6). RTG:hen käytettävän materiaalin määrittelee
tarvittava tehotiheys ja radioaktiivisen materiaalin puoliintumisaika.

RTG:n käytön tekee hankalaksi tarvittava yksikön suojaus sekä tiukat ympäris-
tövaatimukset laukaisun suhteen. Esimerkiksi ”Angel” -tyypin RTG sisältää noin
15 grammaa ydinmateriaalia ja suojauksen yms. rakenteiden kanssa massa nousee
noin 190 grammaan. Kyseinen RTG tuottaa energiaa noin 240 milliwattia toiminta-
ajan ollessa noin 10 vuotta. Suojauksen suhteellisen korkea massa liittyy pääasiassa
vaatimukseen, jonka mukaan RTG-yksikön suojakuoren pitää selvitä ehjänä mm.
epäonnistuneen laukaisun tai avaruusaluksen Maahan syöksymisen yhteydessä levit-
tämättä radioaktiivista materiaalia ilmakehään tai maahan.

RHU (Radioisotope heater unit) on käytännössä RTG:n yksinkertaistettu versio
[36]. RHU:ta käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan tasaista ja pitkäkestoisesti
lämpöenergiaa ylläpitämään haluttua lämpötilaa. RHU-yksikön rakenne poikkeaa
RTG:stä pääasiassa siltä osin, että siinä RHS lämmittää lämmönjohdinmateriaalia
ilman lämpösähköistä ilmiötä. RHU on varsin yleisesti käytetty lämmitin erittäin
kylmissä olosuhteissa.

Kuva 6: Tyypillinen RTG:n rakenne. 1. Radionuklidilämmönlähde (RHS), 2. Sylinte-
rimäinen suojakuori ulkoisia iskuja varten, 3. Suojakannet ulkoisia iskuja varten ja 4.
RHS-ytimen lämpösuoja [40].
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3.5.3 Akkuteknologiat

Jokainen avaruusalus, pinta-alus ja mönkijä tarvitsee energiavaraston, akun, jonne
mm, aurinkopaneeleilta ja RTG:ltä saatu sähköenergia varastoidaan käyttöä varten.
Aurinkopaneelit itsessään voivat periaatteessa tuottaa tarvittavan energian, mutta
varsinkin pinta-aluksilla öisin tehtävät toimenpiteet pitää pääsääntöisesti toteuttaa
akkujen avulla. Lisäksi akut toimivat ”energiapuskureina” tasaten pääasiallisen
energialähteen vaihteluita mahdollistaen tasaisen energiansaannin hyötykuormalle.

Kertakäyttöiset paristot ovat erittäin harvoin käytettyjä avaruussovelluksissa
niiden kertakäyttöisyyden ja suhteellisen lyhyen käyttöiän takia. Ainoastaan lyhy-
tikäisissä, Maan kiertoradalla sijaitsevissa, hankkeissa voi olla hyödyllistä käyttää
paristoja. Ladattavat akut ovat sen sijaan avaruussovelluksien tärkeimpiä elementtejä
ja energia-tehojärjestelmän keskiössä.

Tyypillisiä avaruudessa käytettäviä akkuja ovat Ni-Cd (nikkeli-kadmium) poh-
jaiset akut. Niiden toiminnallisuus tunnetaan hyvin mutta moniin moderneihin
akkuteknologoihin verrattuna, niiden energiatiheys suhteutettuna massaan (Wh/kg)
on pieni, vain noin 39 Wh/kg. Li-ion (litiumioni), 80 Wh/kg, ja Na-S (natrium-rikki),
jopa 150 Wh/kg, pohjaisilla akuilla päästään huomattavasti parempaan energiamassa-
hyötysuhteeseen. Tämän takia jälkimmäiset akut ovat syrjäyttämässä perinteisemmät
akkuteknologiat myös avaruussovelluksissa [31]. Edellisen hyötysuhteen lisäksi mää-
ritteleviä tekijöitä akun valinnassa ovat purkautumisen syvyys ja käyttöikä sekä
ns. muistiefekti. Muistiefektillä tarkoitetaan akuille tyypillistä ilmiötä, jossa akulle
tulee ajan myötä, latauksien ja purkautumisien, seurauksena pysyvää kapasiteetin
häviämistä ja palautuva kapasiteetin menetys. Näistä jälkimmäinen kapasiteetin
palautus saadaan aikaiseksi purkamalla akku kokonaan energiasta aika ajoin [31].
Tällä operaatiolla voidaan pidentää huomattavasti akun operatiivista toiminta-aikaa.

3.5.4 Lämpösuojaus ja lämmönjohtimet

Lämpösuojauksen tehtävä on pitää kriittisten komponenttien ja järjestelmien toi-
mintalämpötila ja -olosuhteet hankkeen sekä järjestelmien vaatimuksien mukaisena.
Käytännössä tämä tarkoittaa kuumissa olosuhteissa joko aktiivisia tai passiivisia
jäähdyttimiä ja kylmissä olosuhteissa lämmittimiä sekä liikalämmön poistamiseen
tarvittavia lämmönjohtimia. Avaruudessa, tyhjiössä, olevilla satelliiteilla on monesti
molemmat järjestelmät, sekä jäähdytys että lämmitys, riippuen satelliitin sijainnis-
ta suhteessa Aurinkoon sekä satelliitin asennosta. Avaruudessa ns. ”päiväpuolen”
lämpötila satelliitin rakenteissa voi nousta kriittiseksi järjestelmien osalta vaatien
jäähdyttimiä, kun taas ns. ”yöpuolella” lämpötila voi olla hyvinkin matala vaatien
taasen aktiivisia lämmityselementtejä [31].

Kaasukehän omaavilla planeetoilla toimivilla pinta-asemilla on pääasiallisesti vain
tarvetta jommallekummalle, jäähdyttämiselle (mm. Venus) tai lämmittämiselle (mm.
Mars). Marsin tapauksessa pinta-alukset joutuvat kokemaan kappaleessa 2.1 esitetyt
min. -133 Celsius ja max. +22 Celsiusasteen lämpötiloja. Laskeutumispaikasta riip-
puen päivälämpötilat vaihtelevat edellä esitettyjen välillä. Toisin kuin aurinkopaneelit,
akustot ja moni muu elektroniikka vaativat tasaisen toimintalämpötilan optimaa-
lisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Passiivisessa lämmönsäätelyssä tukeudutaan
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eristemateriaalien käyttöön, joilla saadaan pidettyä lämpöä vaativat osat vähintään
halutussa lämpötilassa ja ylimääräinen lämpö poistetaan, mm. lämpöputkien [31]
avulla. Ylimääräisen lämmön poistaminen on varsinkin RHU:n käytön yhteydessä
yleistä ja tarpeellista. Passiivisten järjestelmien lisäksi voidaan käyttää aktiivisia
jäähdytin-lämmitin-elementtejä ja erilaisiin aktiivisiin nestekiertojärjestelmiin pe-
rustuvia järjestelmiä. Aktiivisten järjestelmien etuna on tehokkaampi lämmönsiirto,
mutta ne vaativat myös energiaa toimiakseen, joka varsinkin pienien pinta-asemien
kohdalla voi olla liian kriittinen vaatimus.
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4 Toiminnalliset vaatimukset

4.1 Hyötykuorma ja palveluelektroniikka
Hyötykuorman yleisenä päävaatimuksena on toteuttaa tieteelliset mittaukset käytös-
sä olevan toimintasyklogrammin mukaan. Yksittäisten hyötykuormamittalaitteiden
toiminnalliset vaatimukset määritellään kullekin mittalaitteelle erikseen kunkin hank-
keen osalta. Ohessa on muutama tärkeimmistä aiemmin esiteltyjen mittalaitteiden
(kappale 3.4.1) toiminnallisista vaatimuksista MiniPINS MINS -hankkeen osalta. Sa-
mat vaatimukset pätevät myös MetNet-hankkeen kohdalla. Vaatimukset on määritelty
MiniPINS-hankkeen tiederyhmän sekä hankkeeseen osallistuvien tutkimuslaitoksien
ja yrityksien toimesta [41].

• Kamera

– resoluution on oltava riittävä tunnistamaan 0,6 cm:n yksityiskohdat 0,65
metrin etäisyydeltä. Lisäksi kameran pitää kyetä ottamaan kuvia värilli-
senä kirkkausalueella 0,2 - 410 lux.

• Visuaalinen spektrometri

– spektrometrin spektrialueen on oltava 900 - 1600 nm ja spektrialuetta
voidaan säätää tehtävän tarpeiden mukaan. Resoluution on oltava 2,5-6,5
nm. Tarkkuuden on oltava ±5 prosenttia ja kuvakentän 10◦ x 10◦.

• Auringonsäteilyanturi

– on kyettävä mittaamaan optinen ilmakehän syvyys ±20 prosentin tarkkuu-
della sekä kyettävä mittaamaan otsonipitoisuuden suhteellinen vaihtelu.
Lisäksi anturilla on kyettävä havaitsemaan pilviä sekä määrittelemään
anturin suhteellinen asento.

• Pölyanturi

– on kyettävä mittaamaan pölyhiukkasten virtausta alueella 0-200 hiukkasta
/mm2/s.

• Paineanturi

– on sijoitettava laskeutujan sisälle lämpösuojattuun tilaan, josta on es-
teetön pääsy Marsin kaasukehään putken kautta. Anturin on toimittava
vähintään 10 Pa (BOL) absoluuttisella tarkkuudella resoluution ollessa
0,5 Pa.

• Kosteusanturi

– on oltava esteetön pääsy kaasukehään ja sijoitettava noin 15 cm korkeuteen
maanpinnasta (mastossa) sekä minimissään 5 cm kannen tai muiden
lämmitettyjen pintojen yläpuolelle. Anturin tarkkuuden on oltava ±10
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prosenttia RH (suhteellinen kosteus) resoluution ollessa 0,5 prosenttia
(RH).

• Ilman lämpötila-anturi

– on kyettävä mittaamaan 150 - 300 Kelvinin dynaamisella alueella, tark-
kuuden ollessa ±1 Kelviniä ja resoluution 0,1 Kelviniä.

• Tuulianturi

– on kyettävä mittaamaan tuulennopeuksia tarkasti välillä 0 - 20 m/s, 0 -
360◦ atsimuuttisuunnassa ja 0 - 180◦ horisontaalisesti. Tarkkuus on oltava
±1 m/s ja ±15◦ resoluution ollessa 0,5 m/s.

• Seismometri

– herkkyyden on oltava 10−8 m/s2/rtHz taajuusalueen ollessa 1-16 Hz.
Lisäksi seismometri on sijoitettava niin, että sen lähteisyydessä ei ole
mekanismeja tai laitteita jotka aiheuttavat häiriötärinää.

• Säteilymittari

– pitää kestää vähintään 10 kiloradin ionisoivan kokonaisannoksen (TID)
säteilyannos. Mittarin on myös mitattava säteilyannosnopeus 20 kiloradiin
asti 10 radin resoluutiolla.

• Maaperän lämpöanturi

– johtavuusalue, lämpökapasitanssi, jolla anturin on kyettävä toimimaan on
0,03-2,5 1/Wm 1/K. Vaadittu tarkkuus on ±10 prosenttia ja lopullinen
tarkkuus määräytyy anturin sijoituspaikasta.

• Iskun kiihtyvyysanturi

– kiihtyvyysanturin tarkkuuden on oltava 10g ja dynaamisen alueen 10 -
15000g.

• Kemiallinen mittauslaite

– mittalaitteen pH-anturin on toimittava alueella 1-12 pH lämpötilakorjatun
resoluution ollessa ±2 pH-yksikköä. Johtavuusanturin mittausalue on
0,03-2,5 1/Wm 1/K tarkkuuden ollessa ±5 prosenttia. Suolapitoisuuden
mittausanturin alue on oltava 0-70 pps tarkkuuden ollessa ±0,2 pps ja
resoluution ±0,1 pps.

Palvelulelektroniikan vaatimuksena on mahdollistaa tieteellisten mittalaittei-
den toiminta mahdollisimman optimaalisesti, prosessoida mittaukset ja tallentaa ne
laskeutujan muistiin. Tämän päävaatimuksen lisäksi palvelueletroniikan on myös
suoritettava ja täytettävä vähintäänkin seuraavat toiminnot ja vaatimukset, jotka on
määritelty työssä hyödynnettävän MiniPINS-hankkeeseen osallistuvien tutkimuslai-
toksien ja yrityksien toimesta osana hankevalmistelua [41]:
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• laskeutumisen jälkeen suorittaa itsenäisesti ennalta määritetty terveystarkastus
ja siirtyä pintakäyttötilaan

• monitoroida saatavilla olevan energian määrää ja erikoistilanteen sattuessa,
automaattisesti valita ja toteuttaa tilanteeseen sopiva toimintasyklogrammi

• päätietokoneen on voitava ohjata antennin ja maston sekä muiden mekanismien
käyttöönottoa laskeutumisen jälkeen, ennen tieteellisen vaiheen alkua

• päätietokoneen on kyettävä suorittamaan ns. turvatiloja ja vikojen havaitsemis-,
eristämis- ja palautusstrategioita mahdollisten ongelmien varalta kuten esimer-
kiksi:

– "Sleep mode", eli nukkumistila, jolloin minimoidaan energian käyttö
– aktiivinen tiedetila, eli nominaalimittaus- ja toimintatila
– kommunikaatiotila, jolloin mittaus- ja muut tulokset lähetään vastaanot-

tavalle satelliitille
– "Safe mode", eli turvatila, jolloin laskeutuja käyttää vain vähän energiaa ja

tarkastelee mahdollista kommunikaatiolinkkiä vastaanottavalle satelliitille

• pitää elektroniikan lämpö- ja kosteusolosuhteet optimaalisessa elektroniikan
toimintaympäristössä.

4.2 Telemetria
Tieteelliset mittaukset samoin kuin mahdolliset laskeutujan päivitykset vaativat te-
lemetrialinkin. Tämän diplomityön marslaskeutujan radio ja sen toimintaperiaate,
sekä vaatimukset, perustuvat MiniPINS [41] ja MetNet -hankkeiden [30] radiosuun-
nitteluun ja ne on määritelty hankkeiden telemetria-asiantuntijoiden toimesta osana
hankevalmistelua. Radiojärjestelmän vaatimuksena on mm.:

• lähettää tieteellisten mittalaitteiden mittaustietoa Marsia kiertävälle vastaan-
ottosatelliitille sekä vastaanottaa mahdollisia toimintakäskyjä säännöllisesti

• lähettää paikannussignaalin Marsin pinnalta vastaanottavalle satelliitille heti
laskeutumisen jälkeen

• lähettää telemetriatietoa mittalaitteiden ja palveluelektroniikan toiminnasta ja
kunnosta

• nominaalitilanteessa radiojärjestelmä tarkkailee kiertoradalla olevia vastaanot-
tosatelliitteja ja lähettää dataa, kun vastaanottava satelliitti sen sallii

• erikoistilanteissa, esimerkiksi vähäisen energian saatavuuden kyseessä ollessa,
radiojärjestelmä tarkkailee saatavilla olevaa energiaa ja ottaa yhteyttä energian
niin salliessa vastaanottosatelliittiin ja odottaa satelliitin yhteydenottoa tai
energian salliessa, palaa normaaliin toimintamoodiin.
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Telekommunikaatiojärjestelmä, palveluelektroniikan ohella, menee tärkeysjärjestyk-
sessä tieteellisen hyötykuorman edellä, koska niiden toimintakyvyn varmistaminen on
hankkeen kannalta kriittistä. Jos telekommunikaatiojärjestelmä ja palveluelektroniik-
ka eivät ole toimintakykyisiä, ei tieteellisiä mittauksia voida toteuttaa ja mittausdataa
toimittaa eteenpäin analysoitavaksi.

4.3 Mekanismit
Laskeutujan päämekanismit (kappale 3.4.3) ovat puomi johon on liitetty mm. antenni
ja osa tieteellisistä mittalaitteista, avautuvat aurinkopaneelit (kiinteät ja joustavat),
tuulianturin avausmekanismi sekä SAS (Shock Absorbing System). Laskeutujan
runko itsessään voidaan myös luokitella mekanismiksi, koska osa mittalaitteista on
liitetty siihen. Rungon osalta ainoa toiminnallinen vaatimus koskee sen eheyttä, eli sen
pitää kestää laskeutumisen yhteydessä koettava iskeytymisshokki ilman että runko
rikkoutuu tai sen muoto muuttuu kriittisen paljon toimintakyvyn näkökulmasta.
Mekanismien pääasialliset toiminnalliset vaatimukset on määritelty osana MiniPINS-
hanketta [41] ja niitä ovat mm.:

• puomin pitää olla magneettisesti neutraali ja/tai magneettiset lähteet pitää
tuntea yksityiskohtaisesti

• puomin pitää aueta kokonaisuudessaan

• antennin pitää aueta kokonaisuudessaan, asymmetrinen dipoliantenni

• kiinteiden aurinkopaneeleiden avausmekanismin pitää aueta kokonaan ja suun-
taus pitää olla joko 90 astetta laskeutujan rungon pituussuuntaan (x-akseli)
suhteutettuna tai zeniittiin ±10 prosentin tarkkuudella.

• joustavien aurinkopaneeleiden avausmekanismin täytyy avautua siten että
kukin aurinkopaneelielementti osoittaa zeniittiin ±10 prosentin tarkkuudella

• SAS-järjestelmän pitää vaimentaa laskeutumisen yhteydessä koettua iskushok-
kia riittävästi, jotta hyötykuorma ja palveluelektroniikka selviää laskeutumisesta
toimintakuntoisena

• tuulianturin avausmekanismin pitää aueta niin, että anturilla on vapaa kontakti
Marsin kaasukehään ja laskeutujan rakenteet eivät vaikuta mittaukseen.

4.4 Ympäristö
Ympäristön asettamat toiminnalliset vaatimukset liittyvät Marsin kohdalla hyvin kes-
keisesti lämpötilaan, säteilyyn ja paineeseen. Näiden perusteella voidaan määritellä
seuraavat perusympäristön aiheuttamat toiminnalliset vaatimukset, jotka pätevät Mi-
niPINS MINS ja MetNet -laskeutujille ja ne on määritelty osana MiniPINS-hankkeen
valmistelutyötä kunkin hankeosapuolen sekä järjestelmätoimittajan toimesta [41]:
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• hyötykuorman ja muiden järjestelmien, jotka on sijoitettu laskeutujan lämpö-
kontrolloidun osion ulkopuolelle, on kestettävä ehjänä 150 K - 330 K lämpötila-
alueella ja kyettävä toimimaan 185 K - 330 K lämpötila-alueella.

• akkuja lukuun ottamatta, hyötykuorman ja muiden järjestelmien, jotka on sijoi-
tettu laskeutujan lämpökontrolloidun osion sisäpuolelle, on kyettävä toimimaan
lämpötila-alueella 220 K - 330 K.

• akkujen kestettävä ja kyettävä toimimaan 240 K - 330 K lämpötila -alueella

• hyötykuorman ja muiden järjestelmien on kyettävä selviytymään ja toimimaan
Marsin 0 - 20 hPa:n paineympäristössä. Lisäksi niiden on kestettävä maapallon
ilmanpaine

• kaikkien järjestelmien on kestettävä EDL-toimintojen aikana tapahtuva uudel-
leenpaineistus sekä mekaaniset tärinät

• kaikkien järjestelmien on kestettävä ja kyettävä toimimaan Marsin säteilyolo-
suhteissa sekä kestettävä lennon aikana kokemat säteilyannokset.

4.5 Teknologiset
Edellisissä kappaleissa esiteltyjen toiminnallisten vaatimuksien lisäksi voimme määri-
tellä ns. teknologisia toiminnallisia vaatimuksia, jotka laskeutujan täytyy täyttää,
jotta tieteelliset mittaukset onnistuvat ja hankkeen tavoitteet saavutetaan. MetNet-
laskeutuja ja siihen pohjautuva MiniPINS MINS -laskeutuja molemmat esittelevät
uuden teknologian planeetan kaasukehään saapumiseen, siellä etenemiseen ja laskeu-
tumiseen. Kyseessä on jo aiemmin esitelty kaasutäytteisten rakenteiden käyttäminen
perinteisten kiinteän lämpökilven ja laskuvarjon sijaan. Tämä teknologia luo las-
keutujan järjestelmille omat vaatimuksensa, jotka on määritelty MetNet [42] [30] ja
MiniPINS -hankkeiden [41] puitteissa vuosien 2002 - 2021 välisenä aikana, ja joita
ovat mm.:

• kaasutäytteisten rakenteiden, samoin kuin koko laskeutumisen, täytyy tapahtua
täysin autonomisesti

• laskeutumisen ensimmäisen vaiheen kaasutäytteisen rakenteen täytyy avautua
noin 30 minuuttia ennen Marsin kaasukehään saapumista

• toisen vaiheen kaasutäytteisen rakenteen täytyy avautua oikealla korkeudella
ja nopeudella suhteessa Marsin pintaa

• toisen vaiheen täytyy avautua noin 10 sekuntia täyttämisen aloituksen jälkeen
ja tällöin ensimmäinen vaihe irtautuu toisesta vaiheesta

• laskeutumisen jälkeen, toisen vaiheen kaasutäytteinen rakenne tyhjenee hiljal-
leen ja se ei saa vaikuttaa tieteellisten mittalaitteiden toimintaan.

Tarkat määritykset ja vaatimukset riippuvat täysin mm. laskeutumisalueesta (mm.
korkeus Marsin nollakorosta), laskeutujan massasta ja kaasukehään tuloparametreistä.
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4.6 Yksityiskohtaiset sähköiset vaatimukset
Hyötykuorman sähköiset vaatimukset vastaavat tuoreimpia tietoja, jotka ovat saata-
ville diplomityön teon hetkellä. Oheinen taulukko 2 esittää yhteenvedon tieteellisen
hyötykuorman mittalaitteista ja niiden vaatimista tehoista. Kyseiset tehotarveluke-
mat ovat MiniPINS MINS -hankkeesta [41].

Taulukko 2: Työssä simuloidun laskeutujan hyötykuorman tehovaatimukset.
Mittalaite Teho (W) Teho 20 prosentin

marginaalilla (W)

Kamera 1,4 (operatiivinen)
1 (valmiustila)

1,68 (operatiivinen)
1,2 (valmiustila)

Visuaalinen spektrometri 3 (valmiustila)
7 (kuvaus)

3,6 (valmiustila)
8,4 (kuvaus)

Auringonsäteilyanturi 0,34 (min)
0,578 (maks.)

0,408 (min)
0,6936 (maks.)

Pölyanturi 1,6 (huippu)
1 (keskimäärin)

1,92 (huippu)
1,2 (keskimäärin)

Paineanturi 0,077 0,092
Kosteusanturi 0,045 0,054
Ilman lämpötila-anturi* 0,01 0,012
Tuulianturi 1 1,2
Seismometri 0,340 0,408
Säteilymittari (RadFET) 0,280 0,336
Maaperän lämpöanturi 1 1,2
Iskun kiihtyvyysanturi 0,045 0,054
Kemiallinen mittauslaite 5 6

*) lämpötila-anturin tehontarve on merkityksetön, mutta simuloinnin näkökulmas-
ta tässä annetaan anturille karkea arvio jota käytetään laskuissa ja määrittelyissä.

Kyseisiä mittalaitteiden tehotarvelukemia on käytetty tämän diplomityön laskel-
missa ja simulaatioissa.

Mittalaitteiden lisäksi palveluelektroniikka tarvitsee tehoa ja tehojärjestelmän
(EPS) tehon tarpeeksi on arvioitu 1,3 Wattia jatkuvana tehona ja tietojenkäsittelyn
(OBDH) vastaavasti 0,8 Wattia. Tästä saamme palveluelektroniikalle tarvittavaksi
sähköenergiaksi yhteensä 50,4 Wh per päivä ilman marginaalia. Lisäksi akuston
lämmitys vaati aika ajoin 2 Wattia tehoa.

Kertaluontoisesti merkittäviä määriä tehoa vaativat avattava puomi (n. 80 Wat-
tia), avautuvien aurinkopaneeleiden avausmekanismi (n. 50 Wattia) ja antennin
avausmekanismi (n. 2 Wattia). Tässä työssä emme kuitenkaan ota näitä kertaluontoi-
sia tehoa kuluttuvia elementtejä huomioon, koska työssä optimoidaan hyötykuorman
operaatioita tilanteessa, jossa ko. kertaluontoiset operaatiot on jo toteutettu.



44

Taulukko 3: Palveluelektroniikan ja telemetrialinkin tehovaatimukset sekä pääasialli-
set kertaluonteiset tehon tarpeet.

Mittalaite Teho (W) Teho 20 prosentin marginaalilla (W)

Lähetin-vastaanotin 5 (uplink)
3,1 (downlink)

6 (uplink)
3,7 (downlink)

Palveluelektroniikka
(EPS, OBDH) 2,1 2,5

Avattava puomi 80 96
Avautuvien

aurinkopaneeleiden
avausmekanismi 50 60

Antennin
avausmekanismi 2 2,4

Telemetrian sähköiset vaatimukset telemetrialinkille laskeutujasta kiertoradalla
olevalle vastaanottosatelliitille (uplink) on 5 Wattia ja vastaanottolinkille (downlink)
3,1 Wattia.

Tarvittava kokonaissähköenergianmäärä päivätasolla riippuu saatavilla olevas-
ta energiasta ja täten käytössä olevasta toimintasyklogrammista, joka määrittelee
hyötykuorman operoinnin.

Taulukossa 3 on esitetty palveluelektroniikan ja telemetrialinkin tehovaatimukset
sekä pääasialliset kertaluonteiset tehon tarpeet marginaalin kanssa.
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5 Laskeutujan energiantuotto- ja sähkötehojärjes-
telmä

5.1 Energiantuottojärjestelmän kuvaus
Energiantuottojärjestelmällä tarkoitetaan sähköenergian keräämiseen, tuottamiseen
ja varastointiin tarkoitettujen osien ja laitteiden muodostamaa järjestelmää.

5.1.1 Akut

Energiantuottojärjestelmän akustolta vaaditaan pääasiassa hyvää lämpötila- ja sä-
teilynkestävyyttä sekä pitkää operatiivista toiminta-aikaa. Lisäksi akuston fyysinen
koko ja massa asettavat rajoituksia, jotka on otettava huomioon akun valinnassa.
MetNet-laskeutujan akkuvaihtoehdoiksi valikoitui ranskalaisen Saft:n MP- ja VL-
sarjan akut, jotka täyttävät akustolta vaadittavat pääkriteerit. Akuista kaksi, MP
176065 xlr [38] ja VL 34570 xlr [39], ovat ominaisuuksiltaan sopivia vaihtoehtoja.
Pääasiallinen ero ko. akkujen kohdalla on niiden muoto. MP-mallin akku on litteä ja
leveä VL-mallin ollessa sylinterimäinen.

Molemmat akut perustuvat litiumioni-teknologiaan ja niitä, tai niitä vastaavia
akkuja, on käytetty avaruussovelluksissa. Molemmilla akuilla on suuri nimelliska-
pasiteetti ja pitkä käyttöikä, mutta erityisesti verrattuna perinteisiin akkuihin, ne
voidaan ladata ja purkaa laajalla lämpötila-alueella, erityisesti matalissa lämpötilois-
sa. MP- ja VL-mallin litiumioniakut sisältävät redundanttisia turvaominaisuuksia
mm. elektronisen suojapiirin, lataustilan (SOC) ja terveydentilan (SOH) ilmaisimet
sekä sisäänrakennetun virrankatkaisun vian sattuessa.

MetNet-laskeutujan kohdalla ko. akuista valitaan MP-sarjan akku pääasiassa
sen muodon perusteella. MP-akun litteä muoto antaa mahdollisuudet parempaan,
optimoituun, tilankäyttöön akuston integroinnin yhteydessä. Tällöin laskeutujan
akustolle käytettävissä oleva tila antaa mahdollisuuden asentaa yksi, kaksi tai maksi-
missaan kolme MP-sarjan akkua yhdeksi tiiviiksi akustoksi. Yhden MP-akun mitat
ovat: 60,1 mm (leveys), 65,2 mm (korkeus) ja 18,5 mm (paksuus). VL-sarjan akuilla
tiiviin akuston integrointi olisi haastavampaa ja mm. sylinterimäisestä muodosta
johtuva hukkatilan määrä olisi MP-akkuja suurempi. Valitun MP 176065 xlr -akun
teknilliset tiedot on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4: MP 176065 xlr -akun tärkeimmät teknilliset ja sähköiset tiedot. [38]

Nimellis-
jännite

(V)

Nimellis-
energia
(Wh)

Tyypillinen
kapasiteetti

(Ah)

Tyypillinen
katkaisu-
jännite

(V)

Lataus-
jännite

(V)

Maksimi
jatkuva

latausvirta
(A)

3,65 24,88 6,8 2,5 4,2 6,8
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5.1.2 Aurinkopaneelit

MetNet-laskeutuja perustuu kaasutäytteisten rakenteiden käyttöön laskeutumisen
yhteydessä. Laskeutujan kiinteä runko, penetraatio-osuus, on hyvin pieni ja täten
aurinkopaneeleiden sijoitus sen yhteyteen on haastavaa. Rajoitettu määrä (pinta-
ala) aurinkopaneeleja voidaan asentaa rungon yläosiin ja mahdolliseen avattavaan
paneeliryhmään. On kuitenkin etukäteen epävarmaa, kuinka monta paneelia voi-
daan asentaa tähän rakenteeseen ja onkin syytä varata laskeutujan toisen vaiheen
kaasutäytteisen rakenteen yläosa sekundääriseksi paneeleiden sijoituspaikaksi.

Molemmat asennuspaikat ovat haasteellisia, varsinkin kaasutäytteinen rakenne,
ja tämän takia ensisijaisiksi paneeleiksi valikoitui CESIn (Centro Elettrotecnico
Sperimentale Italiano) InGaP/GaAs/Ge pohjainen CTJ30-Thin -mallin avaruus-
sovelluksiin tarkoitetut aurinkopaneelit [32]. Kyseisten paneelien valinta perustuu
seuraaviin pääseikkoihin: 1) hyötysuhde on keskimäärin 29 prosenttia, 2) massa
50 mg/cm2, 3) hyvä säteilynkesto, 4) hyvä mekaaninen kestävyys ja 5) paneelei-
ta voidaan taivuttaa. MetNet-laskeutujan tapauksessa paneelien taivutettavuus on
ratkaiseva ominaisuus, joka mahdollistaa niiden käytön kaasutäytteisen rakenteen
yhteydessä muita paneeleja joustavammin. Markkinoilla on myös paneeleita, joita
voidaan taivuttaa huomattavasti enemmän [33], mutta niiden hyötysuhde ja mm.
säteilynkesto avaruussovelluksissa, erityisesti MetNet-hankkeen kohdalla, ei ole riittä-
vä ja niitä ei ole pääsääntöisesti kvalifioitu avaruudessa käytettäviksi. CTJ30-Thin
-mallin aurinkopaneelin tarkemmat teknilliset tiedot on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5: Yhden CTJ30-Thin -mallin aurinkopaneelin tärkeimmät teknilliset ja
sähköiset tiedot. [32]

Pinta-
ala

(cm2)

Hyöty-
suhde
(pros.)

Paksuus
(µm)

Massa
(mg/cm2)

Isc
(mA)

Voc
(V)

Im
(mA)

Vm
(V)

Pmax
(W)

26,5 29 80 ± 20 50 473 2,61 454 2,31 1,05

5.1.3 Optionaalinen RTG / RHU

MetNet-laskeutujassa on optio RTG:lle. Alkuperäisten, vuosien 2001 - 2004, suunni-
telmien pohjana oli RTG:n käyttö aurinkopaneeleiden rinnalla, joten laskeutujassa
on käytännössä paikka RTG-yksikölle. Lopulliseen lentomalliin RTG:n sisällyttä-
minen edellyttää kuitenkin vahvaa energiantarpeekseen perustuvaa syytä. Tässä
diplomityössä käsittelemme tämän option käytön mahdollisuutta ja tarkastelemme
sen tuomia etuja energiantuotannon näkökulmasta. On kuitenkin otettava huomioon,
että RTG-yksikkö vie tilaa sekä massaa laskeutujasta pienentäen mm. hyötykuormalle
käytössä olevaa tilaa ja massaa.

Laskeutujan RTG:nä simulaatioissa käytetään ns. ”Angel” -yksikköä, jonka tek-
nilliset tiedot on esitetty taulukossa 6, ja joka on määritelty MetNet-hankkeen [42]
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[30] puitteissa laskeutujaan. Koska RTG tuottaa jatkuvasti samalla teholla ener-
giaa, saadaan yhden vuorokauden aikana energiaa maksimissaan 5,79 Wh / päivä
ottamatta huomioon järjestelmän häviöitä.

Taulukko 6: MetNet-laskeutujan [42] [30] Angel RTG:n perustiedot.

Teho
(mW)

Jännite
(V)

Lämmi-
tysteho

(W)

Hyöty-
suhde
(pros.)

Massa
(kg)

Toimin-
ta-aika

(v)

Korkeus
(mm)

Halkaisija
(mm)

240 6 8,5 2,6 0,4 10 160 150

5.1.4 Energian saatavuus

Energian saatavuus riippuu aurinkopaneeleiden osalta hyvin pitkälti seuraavista
asioista. 1) MetNet-laskeutujan sijainnista Marsissa (katso laskentaperiaate kappa-
leesta 2.3), 2) kaasukehä tiheydestä (τ), 3) laskeutumispaikan läheisyydessä olevasta
kaasukehän pölystä (pölymyrskyt yms. ilmiöt), 4) aurinkopaneeleiden ajan myötä
tapahtuvasta hajoamisesta sekä 5) RTG:n osalta sen mitoituksesta.

Saatavilla oleva energia vuorokaudessa on nominaalitilantessa, ilman häiriöitä,
minimissään silloin kun Mars on kauimmillaan Auringosta. Aurinkopaneeleiden
mitoituksessa käytetään hyväksi tätä tilannetta, koska se edustaa normaalin toi-
mintaympäristön minimiä. Lisäksi pölymyrskyjen yms. aikana aurinkopaneeleilla
saatavan energian määrä vähenee hyvin lähelle nollaa ja se on otettava huomioon,
kun määritellään hyötykuorman ja palveluelektroniikan toimintaa ja syklogrammia.

5.2 Tehojärjestelmän kuvaus
Tehojärjestelmällä tarkoitetaan sähköenergian syöttämiseen, siirtoon ja käyttöön
tarkoitettu (sähköisten) osien muodostamaa järjestelmää.

5.2.1 Tehojärjestelmän rakenne ja pääkomponentit

Tehojärjestelmän rakenne ja pääasialliset komponentit, joista se koostuu, ovat:

• lataussäädin ja siihen liittyvä elektroniikka

• akuston ohjausyksikkö

• virranhallinta- ja jakelusäädin

• tehonmuunnosyksikkö

• DC/DC -konverttereista, jotka jakavat energian hyötykuormalle

• hyötykuormasta, tieteelliset instrumentit
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• palveluelektroniikasta, tietokone yms.

• kaapeleista.

Tässä työssä oletamme edellä mainittujen pääkomponenttien, pois lukien hyöty-
kuorma ja palveluelektroniikka, olevan ns. ”mustia laatikoita” joille annamme vain
hyötysuhteen sen tarkemmin määrittelemättä millaisia komponentit ovat.

5.2.2 Energian jakaminen alijärjestelmille

Energian jakaminen alijärjestelmille toteutetaan ns. väylillä (eng. "BUS") joiden
tarkoitus on jakaa saatavilla olevaa energiaa, jännitteitä, laitteille niiden tarpeiden
mukaan. Yleensä nämä BUS-väylät ovat joko säänneltyjä (regulated) tai sääntelemät-
tömiä (unregulated) tai joissain tapauksissa osittain säänneltyjä (ns. quasi-regulated).
Kaikissa edellä mainituissa vaaditaan DC/DC -muuntimia muuntamaan energian-
tuottojärjestelmän tarjoama sähköenergia laitteille sopivaksi. Täysin säännellyn
väyläratkaisun etuna on se, että sen kautta sähköiset laitteistot saavat säännel-
tyä energiaa sekä akuston latautumisen (päivä) tapauksessa, että myös akuston
tyhjentymisen (yö) tapauksessa ([31]).

Kuva 7: Sähköisten väylien (BUS) pääasialliset konseptit ([31]). Ylinnä säätelemätön,
keskellä osittain säännelty ja alinna täysin säännelty.

Tyypillisesti energian jakaminen alijärjestelmille toteutetaan:

• aurinkopaneeliston lataussäätimellä (eng. Array regulator), joka säätelee
aurinkopaneeleilta tulevaa energiaa akustolle sopivaksi.



49

• akuston ohjausyksikköllä (eng. Battery control), jonka tehtävänä on mm.
tarkkailla akuston lämpötilaa ja jännitettä, toimia energialiittymänä alijärjes-
telmiin sekä kontrolloida akuston latausta ja purkautumista.

• virranhallinta- ja jakelusäätimellä (eng. Power control and distribution unit
(PCDU)), joka tarkkailee ja tarvittaessa suojelee alijärjestelmiä virtapiikeiltä
yms. haitallisilta sähköisiltä ilmiöiltä.

• tehonmuunnosyksiköllä (eng. Power conversion unit (PCU)), joka jakaa
kullekin alijärjestelmälle niiden vaatiman jännitteen ja virran.

5.2.3 Lataminen ja purkaminen

Akuston lataaminen tapahtuu aurinkopaneeleiden avulla, jossa paneelijärjestelmä
on kytketty lataussäätimeen ja jonka kautta toimitetaan akustolle (SAFT MP
176065 xlr) mahdollisimman optimaalinen latausjännite (4,05 V) ja -virta (6,8 A).
Aurinkopaneeleiden lisäksi optionaalinen RTG lataa akkuja. Akusto purkautuu siinä
tapauksessa, jos kuorma ylittää aurinkopaneeliston ja RTG:n tuottaman lataustehon.
Akusto ei saa nominaalitilanteessa koskaan purkautua kokonaan, vaan saavutettuaan
toiminnallisesti minimivaraustason, siirtyy laskeutujan tehojärjestelmä valmiustilaan,
joka päättyy kun akuston varaustaso on jälleen riittävä normaaliin toimintaan. Lisäksi
purkautumista säädellään käytössä olevalla hyötykuorman syklogrammilla (esitelty
tarkemmin kappaleessa 6.2).



50

6 Operatiivinen toimintasykli ja sen optimointi

6.1 Perustoiminnot
Laskeutujan operatiivisen toiminnan pääasialliset perustoiminnot ovat:

• tuottaa aurinkopaneeleilla riittävästi energiaa akustolle lataussäätimen kautta

• ylläpitää akuston energiamäärä riittävänä laskeutujan perustoimintojen ylläpi-
toon

• jakaa energiaa hyötykuormalle

• varmistaa hyötykuorman optimaalinen käyttö syklogrammien avulla

• ylläpitää valmuistilaa tarvittaessa

• lähettää mittausdataa vastaanottavalle satelliitille.

6.2 Syklogrammit
Operatiivisen toimintasyklin optimointi tapahtuu ennalta määriteltyjen syklogram-
mien, hyötykuorman operointitaulukon, avulla. Näiden toimintayklogrammien luku-
määrä ja toiminnallinen sisältö riippuvat ennalta määritellyistä olosuhdeskenaarioista.
Ohessa muutamia pääasiallisia syklogrammeja joiden lisäksi voidaan tarpeen mukaan
tehdä tapauskohtaisia syklogrammeja.

• Tapaus A: energiaa on saatavilla normaalisti, akuston energiamäärä normaali
ja hyötykuormaa voidaan käyttää perusmittaussyklin puitteissa jatkuvasti.
energiaa on varastoitu akustolle riittävästi ja hyötykuorman yölliset toiminnot
voidaan toteuttaa normaalisti.

• Tapaus B: Energiaa ei saatavilla juurikaan tai ollenkaan; hyötykuormaa ei
juurikaan käytetä; keskitytään pelkästään valmiustilan ylläpitoon; energian
käyttö minimiin.

• Tapaus C: Energiaa ei saatavilla normaaliin tapaan ja akuston energiamäärä ei
mahdollista normaalia hyötykuorman käyttöä; supistettu hyötykuorman käyttö
energian säästämiseksi. Keskitytään datan lähettämiseen. Tilanne relevantti
paikallisen talven aikana.

• Tapaus D: Normaaliin tilanteeseen nähden energiaa saatavilla enemmän;
hyötykuorman toimintojen lisäys ja/tai optionaalisten mittauksien/havaintojen
tekeminen.
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6.3 Toimintasyklin rakentaminen
6.3.1 Toimintasyklin perusperiaate ja -rakenne

Toimintasyklin rakentaminen tapahtuu yhteistyössä kunkin mittalaitteen suunnit-
televan organisaation, tieteestä vastaavien tahojen sekä laskeutujan suunnittelevan
ja rakentavan organisaation kesken. Toimintojen reunaehtoina ovat mm. energia
saatavuus ja riittävyys, tietoliikennebudjetti ja tieteelliset tavoitteet. Näiden ja
muiden toimintaa rajaavien ehtojen puitteissa kukin taho optimoi omalta osaltaan
toimintasyklin eri osia.

Käytännössä laskeutujan päätietokone tai erillinen ”vartija” (eng. watchdog)
tarkkailee toimintoja (katso kuva 8). Jos energiaa on tarpeeksi saatavilla ja ei lähe-
tetä dataa kiertolaiselle, valitaan ja toteutetaan haluttu toimintayklogrammi. Jos
telemetrialinkki aktivoidaan, lähetetään dataa kiertolaiselle ja palataan toiminta-
tilaan, jossa tarkistetaan energian riittävyys kuten edellä todettiin. Jos energiaa
ei ole tarpeeksi saatavilla, asetetaan järjestelmä valmiustilaan. MetNet-laskeutujan
toimintasyklogrammin ylätaso ja toimintaperiaate on esitetty oheisessa kuvassa 8.

Kuva 8: MetNet-laskeutujan alustava toimintasyklin suunnitelma ja sen ylätaso. TM
on lyhenne sanasta telemetry ja TC sanasta telecommand. Kuva: Ilmatieteen laitos /
Harri Haukka.

Toimintasyklogrammi pitää rakentaa, niin että sen kaikki toiminnot voidaan
toteuttaa keskeytyksettömästi nominaalitilanteessa. Nominaalitilanteella ja siihen
liittyvällä toimintasyklogrammilla tarkoitetaan tilannetta, jossa ympäristön olosuh-
teet, säteilyvuon taso ja muut tekijät ovat laskeutujan lokaatiossa keskimääräiset.
Marsin tapauksessa tämä tarkoittaa hieman erilaisia toimintasyklogrammeja kussa-
kin lokaatiossa. Tässä työssä rakennettu nominaalitilanteen toimintasyklogrammi on
suunniteltu Marsin päiväntasaajalle, joka on myös hyvin pitkälti MetNet-laskeutujan
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kaavailtu laskeutumisalue (± 5 astetta). Jos halutaan määritellä esimerkiksi napa-
alueiden laskeutujien toimintaa, pitää näille tapauksille määritellä omat toiminta-
syklogramminsa.

Paljon energiaa kuluttavat mittalaitteet eivät voi olla kovinkaan usein toimin-
nassa. Varsinkin tässä työssä käytetyllä esimerkkitapauksella MetNet/MiniPINS
-laskeutujalla on erittäin rajallinen energiantuottokapasiteetti ja täten paljon energi-
aa kuluttavien laitteiden toimintafrekvenssi on erittäin pitkä. Muun muassa kameraa,
visuaalista spektrometriä ja pölyanturia ei voida ajaa ympäri vuorokauden, koska
energiaa ei riitä niiden ja muiden toimintojen ylläpitämiseen kuin lyhyen aikaa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähän energiaa käyttäviä mittalaitteita voidaan
jokseenkin käyttää ympäri vuorokauden, mutta paljon energiaa käyttäviä vain har-
vakseltaan. Lisäksi on varmistettava, että päivän aikana akusto latautuu riittävästi
jotta myös yöajan toiminnot voidaan toteuttaa.

Erikoistilanteissa on mahdollista kuluttaa energiaa enemmän kuin nominaalitilan-
teessa olisi suotavaa, mutta tällöin on varmistettava, että akusto ei tyhjene liikaa ja
sen annetaan latautua täyteen ennen kuin palataan nominaalitoimintasyklogrammiin.
Tällaisia erikoistilanteita, joissa poiketaan normaalista toiminnasta, voivat olla mm.
paikalliset poikkeavat sääilmiöt, Marsin auringonpimennykset (joku Marsin kuista
kulkee Auringon kiekon editse) tai joku muu epätavallinen tilanne, josta halutaan
havaintoja. Nämä erikoistilanteiden toimintasyklogrammit on joko koodattu etukä-
teen laskeutujan tietokoneelle (tarkat tapahtuma-ajankohdat tiedetään etukäteen)
tai sitten ne ladataan kiertolaisen kautta laskeutujan tietokoneelle, joka ajaa ne.

Erikoistilanteiksi voidaan myös laskea pölymyrskyt yms. sääilmiöt, jotka vaikut-
tavat säteilyvuohon. Näiden aikana joudutaan, mahdollisesti hyvinkin pitkän aikaa,
käyttämään toimintasyklogrammeja, joissa mittalaitteita käytetään hyvinkin vähän
energianriittävyyden takia. Jos säteilyvuo ja täten saatavilla oleva energia laskee
todella alhaiseksi, joudutaan lopettamaan kaikki tieteelliset toiminnot ja asettamaan
laskeutuja ns. turvamoodiin odottamaan akuston latautumista ja voimakkaampaa
säteilyvuota. Pölymyrskyn ohella tähän tilanteeseen voidaan joutua paikallisen talven
aikana, jolloin Auringon säteilyvuo laskee huomattavasti paikallisen kesän lukemista.
Täten on erittäin epätodennäköistä, että MetNet/MiniPINS -laskeutuja voisi ajaa
yhtä ja samaa toimintasyklogrammia koko Marsin vuoden ajan. Lähtökohtaisesti
tilanne onkin se, että paikalliselle kesälle on oma nominaalitoimintasyklogramminsa
ja vastaavasti paikalliselle talvelle omansa. Näiden lisäksi on joukko erikoistilanteiden
toimintasyklogrammeja kuten edellä todettiin. Lisäksi on otettava huomioon datan
ajoittainen lähetys Marsin kiertolaiselle, joka myös kuluttaa energiaa huomattavia
määriä.

Toimintasyklogrammi rakentuukin eri mittalaiteiden ja palveluelektroniikan toi-
mintasykleistä, jotka on jaettu Marsin vuorokaudelle. Kun kootaan koko vuorokauden
ajalle, minuutin erotuskyvyllä, kaikkien energiaa kuluttavien laitteiden kuluttama
energia, saadaan koko vuorokauden kattava toimintasyklogrammi. Tätä syklogram-
mia muokkaamalla voimme optimoida mm. energianriittävyyttä yms. toimintaan
oleellisesti vaikuttavia seikkoja. Yksi nominaalitilanteen toimintasyklogrammi on
esitetty liitteessä B.
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6.3.2 Työssä käytetyn hyötykuorman toimintaperiaatteet

Tässä työssä simuloidaan ja käsitellään MetNet/MiniPINS -hankkeiden puitteissa ke-
hitettyä hyötykuormaa ja sen toimintaperiaatteita. Oheiset hyötykuorman toimintaa
ohjaavat ylätason periaatteet, jotka on määritelty osana MiniPINS-hankkeen [41]
valmistelutyötä, ovat pohjana, kun rakennetaan nominaali normaalitilan toiminta-
syklogrammi (työn syklogrammitiedosto OperationCyclogram_1.xlsx):

• Paine-, kosteus- ja lämpötila-antureita ajetaan yhtä aikaa koko Marsin
vuorokauden ajan 10 minuuttia kerran tunnissa.

• Auringonsäteilyanturia käytetään aamunkoitosta illankoittoon kerran viides-
sä minuutissa (yksi mittaus kestää 10 sekuntia). Lisäksi sitä käytetään kolme
kertaa vuorokaudessa noin 45 minuutin ajan (yksi näyte 30 sekunnin välein).
Öisin anturia käytetään kerran kalibrointitarkoituksiin.

• Auringonsäteilyanturi ja pölyanturi ovat yhtä aikaa päällä 5 - 10 kertaa
vuorokaudessa ja jokainen mittaus kestää 5 - 10 minuuttia. Tässä työssä
lähdetään viisi kertaa viiden minuutin mittaus per vuorokausi.

• Seismometri noudattaa samaa mittaussuunnitelmaa kuin paine-, kosteus- ja
lämpötila-anturit.

• Tuulianturilla mitataan yksi minuutti, joka 20:s minuutti koko vuorokauden
ajan.

• Maaperän lämpöanturi ja kemiallinen mittauslaite mittaavat kaksi
(maaperän lämpöanturi) ja yhden (kemiallinen mittauslaite) minuutin ajan,
joka toinen tunti koko vuorokauden ajan.

• Kameraa ja visuaalista spektrometriä käytetään kaksi kertaa vuorokau-
dessa. Tässä työssä keskipäivän molemmin puolin.

• Säteilymittaria käytetään yksi tai kaksi kertaa vuorokaudessa. Tässä työssä
kaksi kertaa vuorokaudessa päiväsaikaan.

Lisäksi hyötykuorma asettaa pääasialliselle erikoistapaukselle, tilanteelle, jolloin
tarvitsee säästää energiaa (työn syklogrammitiedosto OperationCyclogram_3.xlsx),
oman ylätason toimintaperiaatteen, joka on:

• Kuvia ja spektrimittauksia ei oteta.

• Maaperän mittauksia ei oteta.

• Tuuli-, paine-, kosteus- ja lämpötila-antureita käytetään yhden minuutin
ajan kerran tunnissa koko vuorokauden ajan. Lisäksi mahdollisuuksien salliessa
auringonsäteilyanturia voidaan käyttää.

• Pölyanturia käytetään kerran vuorokaudessa päiväsaikaan.

Edellä mainitut seikat luovat raamit työssä käytetyille toimintasyklogrammeille.



54

6.4 Työkalu toimintasyklin määrityksen avuksi
6.4.1 Excel-työkalu alkumäärittelyjen selvittämiseksi

Toimintasyklin työkalun rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa määritellään pääparametrit ja toimintasykliin vaikuttavat ympäristölliset
ja toiminnalliset seikat. Tämä vaihe toteutetaan Microsoft Excel -ohjelmistolla, jolla
määritellään sekä tarkastellaan staattisessa tilanteessa tarvittava energia, tarvittavan
akuston koko ja aurinkopaneelijärjestelmän konfiguraatio.

Työkalun toiminnallinen luonne on se, että sillä määritellään automaattisesti
kussakin staattisessa tilanteessa optimaalinen määrä aurinkopaneeleita ja akkuja,
ottamatta huomioon reaalimaailman rajoitteita. Toisin sanoen työkalu pyrkii ta-
sapainottamaan kokonaisjärjestelmän aurinkopaneeleiden ja akkujen määrän ko.
staattisessa tilanteessa niin, että kuorma (mittalaitteet ja palveluelektroniikka) ei
kuluta energiaa akusta, tai ainakin kulutus olisi mahdollisimman pieni sekä akuston
kapasiteetti riittäisi ylläpitämään toimintoja halutun ajan akuston energiareservin
turvin, ottaen huomioon häviöt yms., jotka vaikuttavat akustoon. Näitä akustoon
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kytkentä- ja johtohäviöt, akun tehokkuus, akun vanhe-
neminen, purkautumisen syvyys (DOD) ja akun operaatiolämpötila. Näistä tekijöistä
voimme periaatteessa määritellä vapaasti kaikki muut paitsi akun operaatiolämpöti-
lan vaikutuksen, jonka arvon saamme kunkin akun teknillisistä tiedoista taulukoituna
tai annetun kaavan avulla. Pidättäydymme kuitenkin antamaan näille häviöille rea-
listisia arvoja, jotka perustuvat MetNet- ja MiniPINS-hankkeiden spesifikaatioihin
ja sähköteknillisiin rajoitteisiin.

Työkalun tärkeimmät komponentit ovat aurinkopaneelijärjestelmä, lataussäädin,
akusto, DC/DC -muunnin, hyötykuorma ja optionaalinen RTG-yksikkö. Työkalun
toiminnallisen luonteen myötä voimme siis määritellä lähtöparametrit tehojärjes-
telmälle ja arvion aurinkopaneeli- ja akkujärjestelmän mitoitukselle. Aiemmissa
kappaleissa olemme valinneet järjestelmässä käytettävän aurinkopaneelin sekä akun
tyypin, ja työkalun perusteella määritellään niiden tarvittavat lukumäärät. Tässä
täytyy ottaa huomioon myös laskeutujan fyysiset rajoitteet, eli aurinkopaneeleille
ja akustolle maksimissaan käytettävissä oleva tila ja massa. Periaatteessa voimme
määritellä työkalun avulla minkä tahansa konfiguraation, ottamatta huomioon näitä
rajoitteita, mutta realismin kannalta emme tee näin. Jotta voimme maksimoida saa-
tavilla olevan energian määrän, pyrimme hyödyntämään käytettävissä olevan massan
ja tilan mahdollisimman optimaalisesti. Täten Excel-työkalun avulla iteroimme ja
lukitsemme edellä mainittujen komponenttien lukumäärät rajoitteiden puitteissa.

Laskeutujan rungon sisällä on tilaa maksimissaan kahdelle MP 176065 xlr -tyypin
akulle ja täten tässä työssä kiinnitämme tämän akuston kooksi. Aurinkopaneeleiden
määrä on hieman haastavampi mitoittaa, johtuen siitä, että laskeutujassa niiden
sijoituspaikaksi on määritelty toisen vaiheen kaasutäytteinen rakenne, tarkemmin
sen yläpuoli. MetNetin kehitysversiossa, MiniPINS MINS-laskeutujassa, vastaavas-
ti on aurinkopaneeleita sekä edellä mainitussa kaasutäytteisessä rakenteessa kuin
myös erillisessä avattavassa paneelijärjestelmässä. Lähtökohtana tässä työssä käy-
tämme molempien laskeutujien eräänlaista välimuotoa, joka pätee hyvin molempien
laskeutujien tapauksessa. Tällöin saamme lukittua työssä ja optimointityökalussa au-
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Kuva 9: Tässä työssä kehitetty Excel-työkalu. Yksi staattinen tilanne.

rinkopaneeleiden määräksi 100 joista 50 kappaletta on kerrallaan käytettävissä. Toiset
50 kappaletta ovat varalla, redundanttisuuden takia, ts. jos pääasiallinen aurinkopa-
neelisto vikaantuu, otetaan varalla oleva paneeliston käyttöön. Tässä mitoituksessa
otetaan huomioon myös tarvittavat kaapeloinnit, suojaukset yms., jotka vähentävät
käytettävissä olevaa efektiivistä aurinkopaneeleiden käyttöön olevaa pinta-alaa. Ku-
ten todettua, työkalulla voimme säätää sekä akkujen että aurinkopaneeleiden määrä
vapaasti, joten tarvittaessa käytettävissä olevan tilan tarkentuessa, voimme muuttaa
työkalussa esimerkiksi aurinkopaneeleiden määrää.

On huomioitava, että aurinkopaneeleiden määrä on verrattain suuri, koska yhden
paneelin pinta-ala on vain 0,00265 m2 ja kaasutäytteisen rakenteen johon aurinkopa-
neelit asennetaan vastaavasti 1,6 m2. Teoriassa, jos laittaisimme aurinkopaneeleita
ihan vierekkäin, saisimme mahdutettua jopa noin 600 aurinkopaneelia, mutta kuten
edellä mainittiin, tarvitsevat muut oheistarvikkeet oman tilansa. Lisäksi täytyy ottaa
luotettavuustekijät huomioon ja tästä johtuen aurinkopaneeleiden sijoituspaikaksi on
valittu kaasutäytteisen rakenteen keskiosa. Rakenteen aivan reunaan sijoitetut panee-
lit voivat hyvin helposti vahingoittua laskeutumisen yhteydessä ja täten vältämme
sen alueen käyttöä aurinkopaneeleiden sijoittelussa.

Koska Excel-työkalulla saadaan vain staattinen tilanne mallinnettua, joudumme
rakentamaan toimintasyklin työkalun, joka ottaa huomioon ajan mukaan muuttuvan
säteilyvuon muutokset. Tähän käytämme Python-ohjelmaa, joka sisältää kaikki
Excel-työkalun pääkomponentit.

6.4.2 Python-ohjelma ajansuhteen muuttuvan säteilyvuon huomioimi-
seksi

Kuten todettua, Excelillä saamme vain mallinnettua staattista tilannetta. Voidak-
semme realistisesti arvioida hyötykuorman ja palveluelektroniikan, eli kuormien,
toiminnallisten syklogrammien toimintaa, täytyy tarkastella näiden vaatimaa ener-
gian kulutusta koko mittauksen ajalla muuttuvassa säteilyvuossa ja akun ajallisen
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varauksen vaihdellessa. Python-ohjelmassa aika-askeleena käytetään yhtä minuut-
tia, joka on riittävä ottaen huomioon kuormien, säteilyvuon ja akun varaustason
muutokset. Nämä edellä mainitut ovat myös ohjelman päämuuttujat.

Kehitetyn Python-ohjelman, jota tässä opinnäytetyössä kutsutaan nimellä Horus-
MarsEnergySimulator (HoMES), ylätaso jakaantuu kahteen eri osaan. Ensimmäisessä
voimme tehdä samat täysin vapaasti valittavat arviot ja laskelmat aurinkopanee-
lien ja akkujen lukumäärälle missä tahansa staattisessa tilanteessa. Täten voimme
halutessa myös iteroida optimaalista lähtökohtaa kiinteälle paneelijärjestelmän ja
akuston kokoonpanolle. Käytännössä tämä pääohjelman osa vastaa toiminnoiltaan
täysin Excel-työkalua. Kyseistä ohjelmaa käytettäessä on myös otettava huomioon
laskeutujan asettamat rajoitukset ja täten on tehtävä kriittinen analyysi onko ohjel-
man antama aurinkopaneeli-akusto -järjestelmän kokoonpano realistinen ennen kuin
sen antamaa tulosta hyödynnetään tarkemmassa syklogrammianalyysissä.

Toisessa osassa simuloimme kiinteällä aurinkopaneeli-akusto -järjestelmällä varus-
tettua laskeutujan mallia MiniPINS-hankkeen hyötykuormalla ja palveluelektroniikal-
la. HoMES-ohjelman yksi päivä vastaa Marsin päivää (24 tuntia 37 minuuttia) ja yksi
vuosi on 668 Marsin päivää. Päiväkohtaiset toimintasyklogrammit voidaan määrittää
käytännössä täysin vapaasti, mutta simulaatioiden hyödyllisyyden vuoksi pyritään
päiväsyklogrammeista kaikissa tilanteissa (nominaali sekä kaikki erikoistilanteet)
tekemään mahdollisimman realistisia.

Päiväsyklogrammit on tässä työssä toteutettu Excel-työkirjoilla, jolloin kuka
tahansa voi generoida omia toimintasyklogrammejaan yhteensopivalla taulukkolas-
kentaohjelmalla. Tällä ratkaisulla annamme käyttäjälle ja syklogrammien kehittäjälle
täysin vapaat kädet valita milloin, miten kauan ja millä frekvenssillä mittalaittei-
ta käytetään. Tässä työssä annetaan käyttäjälle vaihtoehtoina käytettäväksi viisi
ennakkosyklogrammia jotka vastaavat kappaleessa 6.2 esitettyjä tapauksia sekä
käyttäjän omaa ns. ”käyttäjän valinta” -syklogrammia jonka on täysin käyttäjän
itsensä määrittelemä. Näiden syklogrammien lisäksi on ohjelmaan rakennettu muu-
tamia varosyklogrammeja, jotka aktivoituvat, kun ennalta määritellyt toimintaehdot
täyttyvät. Käytännössä nämä varosyklogrammit asettavat laskeutujan tarvittaessa
energiansäästötilaan ja kun energiaa on saatavilla riittävästi, palaa toiminta valittuun
pääasialliseen toimintasyklogrammiin. Ennalta määriteltyjä toimintasyklogrammitie-
dostoja ei ole lukittu tms. ja sen myötä käyttäjä voi muokata niitä tarvittaessa sekä
myös luoda lukuisia omia syklogrammeja (ohjelman valinta ”käyttäjän valinta”),
joita ajetaan ohjelmassa. Toimintasyklogrammitiedostot on jaettu päivätasolla yhden
minuutin jaksoihin, täten myös kuormien aikaresoluutio on yksi minuutti. Kuor-
mien aiheuttama kokonaiskuorma lasketaan, joka minuutti ja ko. lukema otetaan
huomioon koko energiajärjestelmän tilamäärittelyissä.

Aurinkopaneelijärjestelmä ja RTG ovat toimintojen mahdollistava energiantuotto-
järjestelmä. Näistä aurinkopaneelijärjestelmä on aina käytössä ja käyttäjä voi valita
haluaako simulaatiossaan käyttää myös RTG:tä. Energiantuottojärjestelmän osalta
RTG:n teho on kiinteä riippumatta, milloin ja missä tilanteessa sitä käytettään.
Aurinkopaneelijärjestelmälle on ohjelmassa käytetty kolmea eri säteilyvuon approk-
simointimenetelmää, joilla kaikilla voidaan ajaa haluttuja toimintasyklogrammeja.
Nämä kolme menetelmää ja niiden lyhyet kuvaukset ovat seuraavat:
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• Yksinkertainen (päivällä yksi ja yöllä yksi kiinteä säteilyvuo). Tämä
säteilyvuon approksimointi on kaikkein yksinkertaisin ja suurimmat hyödyt ovat
tilanteessa, jossa aloitellaan kuormien, akuston ja aurinkopaneelijärjestelmän
(sekä RTG:n) testausta jotta nähdään, toimiiko kaikki toiminnot niin kuin on
etukäteen oletettu. Tässä mallissa voimme valita vapaasti päivä- sekä yöajan
säteilyvuon, myös muun kuin mitä Marsissa esiintyy. Lyhyissä simulaatioissa
tulokset ovat suuntaa antavia. Ei käytetä hyväksi tämän työn simuloinneissa,
vaan kehitystyön apuna.

• Sinimuotoinen (päivän säteilyvuota approksimoidaan sinikäyrällä
jonka amplitudi valittavissa ja yö vakio). Vastaavanlainen toimintaperi-
aate kuin edellisessä. Ainoa ero on, että päiväajan säteilyvuota mallinnetaan
sinimuotoisella säteilyvuonkäyrällä, jonka amplitudi (maksimiarvo) voidaan
valita vapaasti. Tämä malli toimii kohtuullisesti lyhyissä, alle 10 päivän simu-
laatioissa. Tätäkään menetelmää ei käytetä hyväksi tämän työn simuloinneissa,
vaan kehitystyön apuna.

• Tarkka (koko säteilyvuo määritelty Mars Climate Databasen [28]
avulla koko Marsin vuodelle. Tässä mallissa käyttäjä ei voi valita maksi-
mi/minimi säteilyvuota vaan säteilyvuo määräytyy Mars Climate Databasen
version 5.3 fluxsurf_sw -parametristä, joka on määritelty koko Marsin alu-
eelle (leveysaste -90◦ - 90◦ ja pituusaste -180◦ - 180◦) ja ohjelmassa käyttäjä
voi valita sijainnin Marsissa vapaasti. Tietokanta pohjautuu Mars Climate
Databasen clim_XX_me.nc (jossa xx on kuukausi) NetCDF -tiedostoihin
ja tietokantoihin, joista halutun säteilyvuon parametrin tiedot on haettu ja
käännetty Excel-taulukkomuotoon käyttäen hyväksi NetCDF4Excel versio 3.3
[29] apuohjelmaa. Mars Climate Databasessa säteilyvuo on määritelty jokaiselle
vuorokaudelle kahden Marsin tunnin aikajaksoissa. Käytännössä tämä näkyy
simulaatioissa laatikkomaisena säteilyvuona, joka muuttuu portaittain kahden
Marsin tunnin välein. Lisäksi tietokannan päiväkohtaiset säteilyvuon arvot on
jaettu kahdelletoista Marsin kuukaudelle niin ettei kunkin kuukauden sisällä
ole päiväkohtaista säteilyvuon vaihtelua. Oheinen taulukko 7 listaa kuinka tie-
tokanta määrittelee kuukaudet ja täten kuukausitason porrasmaisen rakenteen.
Se ettei säteilyvuon muutokset näy kuukauden sisällä on mallin selvä heikoin
kohta, mutta pitkissä ajoissa (esim. yksi Marsin vuosi) malli on todella tehokas.
Sen sijaan lyhyissä, alle kuukauden ajoissa, sinimuotoinen malli voi toimia
paremmin, varsinkin paikallisen kesän tapauksessa. Kuva 10 esittää yhden tes-
tisimulaation graafisen tuloksen, joka on toteutettu tällä menetelmällä. Tällä
menetelmällä tehdään kaikki tämän työn simuloinnit.

Simulaation visualisointikuvassa on esitetty kaikki oleelliset muuttujat ja tulkin-
taan tarvittavat parametrit koko simulaation ajalta. Seuraavat värikoodit ja simulaa-
tiokuvan sisältö pätee kaikkiin edellä mainittuihin kolmeen simulaatiomenetelmään.

• Sininen esittää säteilyvuon tiheyttä (W/m2)

• Punainen ilmaisee aurinkoenergiaa (Wh)
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Kuva 10: Työssä käytetyn HoMES Python-ohjelman yksi simulaatiotulos. Simulaation
toisella puoliskolla on virtuaalinen hiekkamyrsky, jonka vaikutukset näkyvät selvästi
akuston kapasiteetissa. Esitettyjen suureiden kuvaukset löytyvät tekstistä.

• Vaalean sininen ilmaisee kuorman (Wh)

• Vihreä esittää akuston kapasiteettia (Wh)

• Vaalean vihreä ilmaisee optionaalisen RTG:n tuottamaa energiaa (Wh)

• x-akseli on kaikille edellä mainituille aika simulaation aloituksesta minuutteina.

HoMES Python-ohjelmassa on mahdollista tarkastella ison simulaatioajon eri
ajanjaksoja vapaasti ja näin ollen tarkastella vaikka yhden yksittäisen päivän ope-
raatioita tai pölymyrskyn vaikutuksia.

Energiantuottojärjestelmän tuottama energia (Wh), ottaen huomioon hyötysuh-
teet ja muut häviöt, lisätään ohjelmassa jokainen minuutti virtuaalisen lataussäätimen
kautta akuston ja kuorman käyttöön.

Akuston määrittelyt ovat kiinteät ja sen maksimikapasiteetti on määritelty ja lu-
kittu ennakkoon. Ohjelmassa käyttäjä voi antaa akustolle alkuvarausarvon (0 - 49,64
Wh) jolla toimintoja lähdetään ajamaan. Oletusarvoisesti akku on toimintasyklin
alussa täynnä ja se onkin ohjelman oletusarvona. Käytännössä ohjelmassa lasketaan
akuston tilaa joka minuutti. Akuston kapasiteettiin pääsääntöisesti vähentävästi
vaikuttavat kuormat, jotka vähentävät kapasiteettia ja kasvattavasti energiantuot-
tojärjestelmältä saatava energia. Jos kuormat ylittävät energiatuottojärjestelmän
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Taulukko 7: Mars Climate Database (versio 5.3). Marsin kuukaudet ja niiden pituudet.
[28]

Kuukauden numero Sol Kesto (Sol)
1 0 - 30 61
2 30 - 60 66
3 60 - 90 66
4 90 - 120 65
5 120 - 150 60
6 150 - 180 54
7 180 - 210 50
8 210 - 240 46
9 240 - 270 47
10 270 - 300 47
11 300 - 330 51
12 330 - 360 56

tuottaman energian, laskee akuston kapasiteetti. Tilanteessa, jossa energiantuottojär-
jestelmän tuottama energia on suurempi kuin kuormien kuluttama, kasvaa akuston
kapasiteetti. Lisäksi operoinnissa otetaan huomioon tilanne, jossa akusto on täynnä ja
aurinkopaneelijärjestelmältä saadaan energiaa. Tässä tapauksessa ylimenevä energia
hyödynnetään kuormien ajamiseen ja täten akuston kapasiteetti ei laske ennen kuin
kuormien osuus kasvaa ylimenevän aurinkopaneelijärjestelmän tuottaman energian.
Simulaatiota voidaan ajaa kaikissa säteilyvuon approksimaatiomenetelmän tapauk-
sissa periaatteessa loputtomasti, mutta järkevänä käytännön maksimini käytetään
yhtä Marsin vuotta, joka riittää suurimmassa osassa tapauksissa hyvin toteamaan
toimintasyklogrammien toiminnan ja laadun.

HoMES Python-ohjelman sisään on rakennettu muutamia oleellisesti tuloksiin
vaikuttavia lisäominaisuuksia, joita ovat:

• Akuston turvamoodi, joka rajoittaa akuston tilan saavuttaessa oletusar-
voisesti alle 5 Wh:n tason toiminnot ainoastaan palveluelektroniikalle. Tämä
toimintamoodi ei sisällä ollenkaan hyötykuormaa ja kun energiaa on saatavilla
tarpeeksi normaalin toiminnan mahdollistamiseksi, palataan valittuun toimin-
tasyklogrammiin. Akuston turvatason voi käyttäjä määritellä vapaasti, mutta
ei ole suositeltavaa asettaa sitä yli 5 Wh:n.

• Pölymyrskyn vaikutukset säteilyvuohon. Marsissa on ajoittain sen verran
laajoja ja voimakkaita pölymyrskyjä, jotka saattavat jopa kokonaan estää
Auringon säteilyn saapumisen Marsin pinnalle ja täten normaali säteilyvuo
pienenee merkittävästi. Ohjelmassa on mahdollista määritellä pölymyrskyn
ajankohta ja kesto sekä sen intensiteetti asteikolla 0 (ei vaikutusta) - 100
(säteilyvuo nolla).

• Datan lähetys eli kommunikointilinkin käyttö. Ohjelmassa on mahdollista



60

valita vapaasti minä ajankohtana, kuinka kauan ja kuinka monen vuorokauden
välein kommunikointilinkkiä käytetään. Tällä voidaan approksimoida linkin
vaikutusta energiajärjestelmän tilaan ja käyttäjän pitää osata arvioida mikä on
ko. tapauksessa hyvä linkkiaika ja frekvenssi. Lisäksi linkin teho (W) voidaan
valita vapaasti, mutta realistisuuden vuoksi on syytä käyttää hankkeen linkin
tehoarvoja.

HoMES-ohjelman Python-koodi on tämän työn liitteenä C ja siitä sekä koodiin
upotetuttujen kommenttien perusteella käy ilmi ohjelman tarkempi detailitason
toimintaperiaate. Lisäksi liitteenä D on lyhyt käyttöohje HoMES-ohjelman käyttöön.
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7 Toimintasyklien analyysi ja keskustelu

7.1 Toimintasyklien testaamisen ja simulaatioiden pääperi-
aatteet

Tässä työssä kehitetyllä HoMES-ohjelmalla voidaan simuloida MetNet/MiniPINS
-laskeutujan hyötykuorman toimintoja Marsin pinnalla. Säteilyvuo Marsin pinnalla
pääasiallisesti riippuu paitsi paikallisesta vuodenajasta, niin myös laskeutujan si-
jainnista planeetan pinnalla (pituusaste ja leveysaste). Täten emme voi käytännön
syistä tässä työssä analysoida kaikkia mahdollisia laskeutumispaikkoja, vaan olemme
ottaneet tarkempaan analyysiin muutaman laskeutumispaikan Marsin pinnalla, joissa
teemme simulointeja ja tuloksien analysointia. Analysoimme lisäksi haasteellisimpia
laskeutumispaikkoja nähdäksemme kuinka yhdessä laskeutumispaikassa käytetty
toimintasyklogrammi suoriutuu erilaisessa ja haasteellisemmassa paikassa, ja kuinka
voimme optimoida toimintoja muokkaamalla toimintasyklogrammeja tilanteeseen
sopiviksi. On myös huomioitava, etteivät simulaatiot valituissa laskeutumispaikoissa
ota huomioon pölymyrskyjen tapauksessa mahdollisesti aurinkopaneeleiden pääl-
le kertyvää pölyä ja sen aiheuttamaa aurinkopaneeliston ”näkemää” säteilyvuon
pienenemistä.

Laskeutujan toimintojen simulaatioissa käytämme hyödyksi Mars Climate Data-
baseen [28] perustuvaa ns. tarkkaa simulointivaihtoehtoa, koska sen avulla saamme
koko Marsin vuodelle paikasta riippumattoman säteilyvuon riittävällä tarkkuudella.
Oletuksena simulaatioissa on, että MCD:n antama säteilyvuo on kohtisuorassa laskeu-
tujan aurinkopaneeleita vastaan. Simulaatioissa emme käytä hyväksi työssä esiteltyjä,
ja kehitystyön tueksi kehitettyjä, yksinkertaista ja sinimuotoista säteilyvuota päivä-
ja yöajalle mallintavia menetelmiä.

HoMES-ohjelman käyttäjän ei luonnollisesti tarvitse ajaa samoja simulaatioita
kuin tässä työssä, vaan käyttäjällä on valittavissa mikä tahansa paikka Marsin pinnal-
ta sekä itse määrittelemänsä toiminintasyklogrammi. Tästä johtuen HoMES-ohjelmaa
voidaan käyttää periaatteessa minkä tahansa laskeutujan ja hankkeen pintatoiminto-
jen suunnittelun tukena. Tässä työssä on kuitenkin hyödynnetty MiniPINS-hankkeen
yhteydessä tehtyä analyysiä ja sen tuloksia tieteellisesti mielenkiintoisista laskeutumis-
paikoista, jotka on esitetty kuvassa 11. Kuvassa esitettyjen paikkojen lisäksi Euroopan
avaruusjärjestö suositteli tarkempaa analyysiä Mars Polar Lander -laskeutujan las-
keutumispaikkaa MiniPINS-hankkeen yhteydessä ja se on otettu myös tässä työssä
huomioon.

7.2 Tapaus A - normaali toiminta
Tässä skenaariossa tarkastelemme MiniPINS-hankkeen puitteissa määriteltyä nor-
maalin toiminnan syklogrammia (liite B) seuraavien simulaatioehtojen vallitessa:

• Kaksi laskeutumispaikkaa

– Gale-kraateri (5S, 140E), joka on MSL:n (Curiosity-mönkijä) laskeutu-
mispaikka ja jonka oletetaan olevan muinaisen järven pohjaa. Kraatteri
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Kuva 11: MiniPINS-hankkeen puitteissa tehdyn analyysin lopputuloksena määritellyt
tieteellisesti mielenkiintoiset laskeutumispaikat. Kuva: Ilmatieteen laitos / MiniPINS-
hanke.

sijaitsee hyvin lähellä päiväntasaajaa ja on myös MetNet-hankkeen puit-
teissa määritellyn ± 5 astetta päiväntasaajan molemmin puolin olevan
alueen sisällä

– Syrtis Major (15N, 70E), joka on tumma alue Marsin pohjoisten alankojen
ja eteläisten ylänköjen välimaastossa. Alue sijaitsee 1500 kilometriä Marsin
päiväntasaajalta pohjoiseen

• Simulaation aikajänne

– molemmissa laskeutumispaikoissa yksi Marsin vuosi
– tarkemmassa analyysissä muutama valikoitu ajanjakso paikallisen talven

ja kesän ajalta

• Energiansaantiin liittyvät tekijät

– kaikki simulaatiot ajetaan samoilla parametreillä kaksi kertaa, ainoana
erona se, että toisessa simulaatiossa käytetään RTG:tä ja toisessa ei

– vähintään yksi simulaatio, joka sisältää virtuaalisen pölymyrskyn
– datanlähetys kerran päivässä vuoden kestävässä simulaatiossa, lyhyem-

missä talviajan tarkemmissa analyyseissä kerran kolmessa päivässä (tar-
vittaessa)

– akusto on täynnä kunkin simulaatioajan alussa

Ohessa on edellä esiteltyjen tapauksien simulaatiot ja niiden pohjalta tehty
analyysi ja päähavainnot.
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7.2.1 Gale-kraateri

Gale-kraatterin ensimmäisessä simulaatiossa ajamme ns. normaalitapauksen, joka
ei sisällä mitään ulkoisia häiriöitä, kuten esimerkiksi pölymyrskyä. Ensimmäisessä
simulaatiossa emme myöskään käytä RTG:tä. Ohessa olevat tulokset kattavat koko
Marsin vuoden (kuvat 12 ja 13) ja lisäksi muutaman otoksen paikallisen talven
(kuva 14) ja kesän (kuva 15) tilanteista. Alla olevissa simulaatiokuvissa ei selkeyden
vuoksi ole esitetty kuormaa, koska siinä tapauksessa kuvista tulisi lukemiskelvottomia.
Simulaation kuvassa 16 on esimerkki kymmenen vuorokauden osalta, jossa on myös
esitetty kuorma.

Kuva 12: Gale-kraaterin simulaatio, Marsin vuoden ensimmäinen puolisko. Nomi-
naalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei
pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna),
ei RTG:tä. Kuvassa vihreällä näkyy akuston tila ja sen alta näkyy osittain sinisellä
säteilyvuo ja punaisella aurinkopaneelistolta saatu teho.

Koko Marsin vuoden kattavista simulaatiokuvista käy hyvin jo ilmi ettei kyseisellä
konfiguraatiolla ole mitään ongelmia ajaa normaalisyklogrammia koko Marsin vuoden
ajan. Tämä on luonnollista, koska Gale-kraatteri sijaitsee suhteellisen lähellä Marsin
päiväntasaajaa, joka on optimaalisin sijainti, kun tarkastellaan säteilyvuota koko
Marsin vuoden ajalla. Kuvissa 14 (paikallinen talvi) ja 15 (paikallinen kesä) on lyhyet
otokset kummankin ajanjakson osalta, ja jotka vahvistavat edellä tehdyn päätelmän.

Normaalitilanteessa Gale-kraatterissa ei siis ole mitään ongelmia käyttää valittua
hyötykuormaa valitulla toimintasyklogrammilla. Periaatteessa kyseisessä lokaatiossa
voisimme kasvattaa hyötykuorman käyttöä ja tätä skenaariota simuloimme myöhem-
min kappaleessa 7.5 Western Tharsiksen alueella. Voimme myös todeta, ettei akusto
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Kuva 13: Gale-kraaterin simulaatio, Marsin vuoden toinen puolisko. Nominaalikuorma
ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä,
datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

tässä simulaatiossa koskaan saavuta ns. turvatasoa (oletusarvo 5 Wh) ja täten toimin-
not eivät missään kohtaa keskeydy akuston varaustason laskemisen takia. Simulaation
perusteella datan lähetys kiertolaiselle voidaan toteuttaa päivittäin myös talvella il-
man toimintojen vaarantumista ja tämän vuoksi myös talviajan simulaatioissa dataa
lähetetään joka päivä 10 minuutin ajan vastaanottavalle satelliitille.

Lisäksi simulaatioista, joissa ei ole käytetty RTG:tä voidaan jo päätellä, ettei
RTG:n lisääminen tuo Gale-kraatterin tapauksessa juurikaan merkittävää hyötyä
normaalissa toimintaympäristössä. Toisena simulaationa, vertailun ja varmuuden
vuoksi, ajamme simulaation muuten samoilla määrityksillä kuin edellä, mutta tällä
kertaa RTG:n kanssa (kuva 17). Esimerkin vuoksi käytämme samaa kymmenpäivän
aikajaksoa kuin kuvassa 16 on esitetty.

Todellisuudessa Marsin säteilyvuo ei noudata jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa
Mars Climate Databasen antamaa perustilannetta, vaan erilaiset kaasukehän ilmiöt
vaikuttavat vähentävästi säteilyvuohon. Yksi merkittävimmistä on paikallinen, tai
joissakin tapauksissa globaali, pölymyrsky, joka voi pahimmassa tapauksessa pienen-
tää saatavilla olevan säteilyvuon lähes nollaan. Ajammekin kolmantena esimerkkinä
kaksi simulaatiota kahdella eri pölymyrskyn intensiteetillä ja kestolla. Pidemmässä
(kuva 18) pölymyrskyn kesto on 20 päivää ja intensiteetti 30 prosenttia ja lyhyem-
mässä (kuva 19) viisi päivää intensiteetin ollessa 60 prosenttia. Lisäksi simuloimme
jälkimmäisen tilanteen RTG:n kanssa (kuva 20) tehdäksemme vertailua kuinka
RTG:n lisääminen energiajärjestelmään vaikuttaa tilanteeseen.

Simulointituloksista voimme tehdä sen päätelmän, että pienet pölymyrskyt, joi-
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Kuva 14: Gale-kraatterin simulaatio, otos paikallisen talven ajalta, ts. ajanjaksolta
jolloin on pienin säteilyvuo. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa
(päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

den intensiteetti ei ole iso, eivät lamaannuta toimintoja (kuva 18). Kun kasvatamme
pölymyrskyn intensiteettiä, huomaamme että ajaudumme muutamassa vuorokaudes-
sa tilanteeseen, jossa saavutamme akuston nimellisen turvatason 5 Wh ja siirrytään
hyötykuorman normaalista toimintasyklistä turvatoimintotilaan. Tämä tila saavute-
taan juuri ennen auringonnousua ja monet päiväajan toiminnoista voidaan suorittaa.
RTG:n lisääminen (kuva 20) antaa hieman lisää toiminta-aikaa, mutta sen merkitys
kokonaisuudessa ei ole juurikaan merkittävä tässä kyseisessä simulaatiossa. Voimak-
kaiden, mutta lyhytkestoisten, pölymyrskyjen tapauksessa RTG voi tuottaa energiaa
juuri sen verran, että mittauksia voidaan jatkaa keskeytyksettä. Yksi esimerkki
tällaisesta on esitetty kuvassa 21. Täytyy kuitenkin huomioida, että energia riittä-
vyys tässä tapauksessa riippuu täysin siitä mihin vuorokauden aikaan pölymyrskyn
vaikutus on suurin.
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Kuva 15: Gale-kraatterin simulaatio, otos paikallisen kesän ajalta, ts. ajanjaksolta
jolloin on suurin säteilyvuo. Nominaalisyklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua
(täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10
min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

Kuva 16: Gale-kraatterin simulaatio, kymmenen päivä otos jossa näkyy myös nor-
maalitilanteen kuorma. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi
akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päiväl-
lä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.



67

Kuva 17: Gale-kraatterin simulaatio, kymmenen päivä otos jossa näkyy myös nor-
maalitilanteen kuorma RTG:n kanssa. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 au-
rinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran
vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), RTG käytössä (hyötysuhde 85 pro-
senttia).
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Kuva 18: Gale-kraatterin simulaatio, pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 30 pro-
senttia ja kesto 20 päivää. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna). Pölymyrsky alkaa kymmenentenä vuorokautena simulaation alusta ja
päättyy 30 vuorokautena simulaation alusta.
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Kuva 19: Gale-kraatterin simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 60 pro-
senttia ja kesto viisi päivää. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna). Pölymyrsky alkaa viidentenä vuorokautena simulaation alusta laskettu-
na ja päättyy kymmenentenä vuorokautena.
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Kuva 20: Gale-kraatterin simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 60 pro-
senttia, kesto viisi päivää ja RTG käytössä. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50
aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa
(päivällä, 10 min. aikaikkuna). Pölymyrsky alkaa viidentenä vuorokautena simulaa-
tion alusta laskettuna ja päättyy kymmenentenä vuorokautena.
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Kuva 21: Gale-kraatterin simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 80 pro-
senttia, kesto yksi päivä ja RTG käytössä. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50
aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa
(päivällä, 10 min. aikaikkuna). Pölymyrsky ajoittuu kolmannelle vuorokaudelle simu-
laation alusta.



72

7.2.2 Syrtis Major

Syrtis Majorin alue on yksi erityisen mielenkiintoisista alueista ja potentiaalinen
MiniPINS-hankeen laskeutumispaikka. Tässä työssä teemme tälle alueelle vastaavat
simulaation kuin edellä Gale-kraatterin tapauksessa. Näin pystymme vertailemaan
näiden kahden alueen eroja ja soveltuvuutta tieteellisille mittauksille energianriittä-
vyyden näkökulmasta. Syrtis Majorinkin kohdalla esitämme normaalin toimintatilan-
teeseen simulaatiotulokset koko Marsin vuoden ajalle (kuvat 22 ja 23), paikalliselle
talvelle (kuva 24) ja paikalliselle kesälle (kuva 25). Näissä simulaatioissa ei ole esi-
tetty luettavuuden takia kuormaa, jonka toiminnallinen syklogrammi on sama kuin
Gale-kraatterin tapauksessa. Otos simulaatiosta kuorman kanssa on esitetty kuvassa
26.

Kuva 22: Syrtis Major -simulaatio, Marsin vuoden ensimmäinen puolisko. Nomi-
naalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei
pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna),
ei RTG:tä. Kuvassa vihreällä näkyy akuston tila ja sen alta näkyy osittain sinisellä
säteilyvuo ja punaisella aurinkopaneelistolta saatu teho.

Tarkasteluun valittu Syrtis Majorin alue on simulaatioiden perusteella erinomai-
nen laskeutumispaikka tässä työssä valitulle ja käytetylle energiajärjestelmälle ja
hyötykuormalle. Tulokset (kuvat 22 ja 23) eivät suuressa mittakaavassa eroa juurikaan
Gale-kraatterin (5 astetta eteläistä leveyspiiriä) tuloksista ja tämä on ymmärrettä-
vää, koska Syrtis Major sijaitsee myös suhteellisen lähellä Marsin päiväntasaajaa (15
astetta pohjoista leveyspiiriä). Tästä voimme vetää vähintäänkin sen johtopäätöksen,
että kyseinen laskeutujakonfiguraatio pystyy operoimaan normaalitilanteessa hyvin
± 15 astetta päiväntasaajan molemmin puolin, joka taas kattaa kolminkertaisesti
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Kuva 23: Syrtis Major -simulaatio, Marsin vuoden toinen puolisko. Nominaalikuorma
ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä,
datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

MetNet-hankkeen vaatimuksen ± 5 astetta. Tarkemmilla analyyseillä ja useilla simu-
laatioilla voimme vielä varmasti tarkentaa tätä ”kaistamaista” aluetta päiväntasaajan
molemmin puolin, mutta tämän työn kannalta jo todettu alue on riittävä ja hyvä.

Normaalitoiminnan kannalta potentiaalisesti kriittinen ajanjakso on paikallinen
talvi (kuva 24) ja, kuten analyysi osoittaa, ei toimintojen osalta ole katkoksia tai
ongelmia missään vaiheessa. Akuston varaustaso pysyy erittäin hyvänä vuorokausita-
solla, alimmillaankin noin nelinkertaisesti turvatoimintotilan aiheuttavan 5 Wh tason
verran. Lisäksi datanlähetys voidaan toteuttaa koko vuoden ajan kerran päivässä,
joka on simuloinnin oletusarvo. RTG:lle ei myöskään ole tarvetta normaalitoimin-
taympäristössä.

Paikallisen kesän aikana (kuva 25) olisi mahdollista lisätä toimintoja normaalin
toimintasyklogrammin lisäksi, koska akusto saavuttaa täyden varaustason suhteellisen
nopeasti paikallisen aamupäivän aikana.

RTG:n lisääminen energiantuottojärjestelmään ei siis normaalitilanteessa tuo
mitään merkittäviä etuja kuten kuvista 26 ja 27 käy selvästi ilmi. Merkittävin ero on
akuston korkeampi varaustaso RTG:n kanssa yöaikaan, mutta toimintojen kannalta
tällä ei ole merkitystä.

Tähän ja Gale-kraatterin kohdalla tehtyihin analyyseihin (kappale 7.2.1) perus-
tuen voidaan tehdä vahva suositus, ettei RTG:tä käytetä osana energiantuottojär-
jestelmää, jos laskeutumisalue on ± 15 astetta päiväntasaajasta. Perusteluna tälle
on mm. RTG:n myötä kasvava laskeutujan kokonaismassa, säteilylähteen hankinta
(saatavuus sekä hinta) ja kokonaisjärjestelmän monimutkaistuminen. Jos ja kun jou-
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Kuva 24: Syrtis Major -simulaatio, otos paikallisen talven ajalta, ts. ajanjaksolta
jolloin on pienin säteilyvuo. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa
(päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

dutaan toimimaan erikoistilanteissa, käytetään hyväksi erikoistoimintasyklogrammeja
ja tarvittaessa myös energiansäästötilaa laskeutujan toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Vertailtavuuden vuoksi simuloimme Syrtin Majorissa pölymyrskyjä, joiden alku-
määrittelyt ovat samat kuin edellisessä kappaleessa (7.2.1) Gale-kraaterin tapauk-
sessa. Ensimmäisessä (kuva 28) pölymyrskyn kesto on 20 päivää ja intensiteetti 30
prosenttia ja toisessa (kuva 29) viisi päivää intensiteetin ollessa 60 prosenttia. Lisäksi
simuloimme jälkimmäisen tilanteen RTG:n kanssa (kuva 30) tehdäksemme vertailua,
kuinka RTG:n lisääminen energiajärjestelmään vaikuttaa tilanteeseen.

Pölymyrsky, jonka intensiteetin on 30 prosenttia, ei vielä aiheuta ongelmia las-
keutujan normaalille toiminnalle. Akusto ehtii simuloinnin ja analyysin perusteella
latautua juuri ja juuri päivän aikana (valitulla ajanjaksolla) täyteen. Tilanne on
toinen, kun pölymyrskyn intensiteetti kasvaa 60 prosenttiin. Tällöin ajaudutaan tur-
vatoimintotilaan kahdessa vuorokaudessa (29) ja tilanne ei juurikaan parane, vaikka
käyttäisimme RTG:tä (30). Tämä tulos myös osaltaan tukee sitä, ettei RTG:tä kanna-
ta sisällyttää ± 15 astetta päiväntasaajasta olevaan MetNet/MiniPINS-laskeutujaan.

Lyhyt ja voimakas pölymyrsky myös ajaa laskeutujan turvatoimintotilaan, mutta
jos pölymyrskyn kesto on riittävän lyhyt, pystyy laskeutuja suhteellisen nopeasti
palaamaan normaaliin toimintatilaan kuten kuvasta 31 käy ilmi. On huomioitava,
että turvatoimintotilassa laskeutuja käyttää energiaa äärimmäisen vähän ja täten se
voi ”odotella” sopivaa hetkeä palatakseen normaaliin toimintaan pitkänkin aikaa.
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Kuva 25: Syrtis Major -simulaatio, otos paikallisen kesän ajalta, ts. ajanjaksolta
jolloin on suurin säteilyvuo. Nominaalisyklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua
(täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10
min. aikaikkuna), ei RTG:tä.

Kuva 26: Syrtis Major -simulaatio, kymmenen päivä otos jossa näkyy myös normaa-
litilanteen kuorma. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi
akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päiväl-
lä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä.
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Kuva 27: Syrtis Major -simulaatio, kymmenen päivä otos jossa näkyy myös nor-
maalitilanteen kuorma RTG:n kanssa. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 au-
rinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä, datan lähetys kerran
vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), RTG käytössä (hyötysuhde 85 pro-
senttia).
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Kuva 28: Syrtis Major -simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 30 prosenttia
ja kesto 20 päivää. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua
(täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna).
Pölymyrsky alkaa kymmenentenä vuorokautena simulaation alusta ja päättyy 30
vuorokautena simulaation alusta.
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Kuva 29: Syrtis Major -simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 60 prosenttia
ja kesto viisi päivää. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi
akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaik-
kuna). Pölymyrsky alkaa viidentenä vuorokautena simulaation alusta laskettuna ja
päättyy kymmenentenä vuorokautena.
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Kuva 30: Syrtis Major -simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 60 prosenttia,
kesto viisi päivää ja RTG käytössä. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinko-
paneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä,
10 min. aikaikkuna). Pölymyrsky alkaa viidentenä vuorokautena simulaation alusta
laskettuna ja päättyy kymmenentenä vuorokautena.
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Kuva 31: Syrtis Major -simulaatio pölymyrskystä, jonka intensiteetti on 80 prosenttia,
kesto yksi päivä ja RTG käytössä. Nominaalikuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopa-
neelia, kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10
min. aikaikkuna). Pölymyrsky ajoittuu neljännelle vuorokaudelle simulaation alusta.
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7.3 Tapaus B - energiaa todella vähän, vain vähän toimintoja,
pääasiassa valmiustoiminto käytössä

Toisessa skenaariossa tarkastelemme tilannetta ja paikkaa, jossa on todella vähän
energiaa saatavilla ja voimme käyttää vain vähän energiaa ja siitäkin suurimman osan
valmiustoimintoon. Tähän käytämme HoMES-ohjelman ”Toimintasyklin testaaminen:
Erikoistilanne, energiaa saatavilla todella vähän” -vaihtoehtoa, joka käyttää ohjelman
tilanteeseen optimoitua OperationCyclogram_3.xlsx -toimintasyklogrammitiedostoa.
Tässä toimintasyklogrammissa ajetaan vain vähän energiaa kuluttavia mittalaittei-
ta ja niitäkin äärimmäisen harvoin vuorokauden aikana. Yksikään ns. ”korkean
energiakulutuksen mittalaite” ei ole käytössä. Tässä tapauksessa pätevät seuraavat
simulaatioehdot:

• Yksi laskeutumispaikka

– Mars Polar Lander -laskeutumisalue (73S, 150W), joka sijaitsee erittäin
lähellä etelänapaa ja on hyvä esimerkki paikasta, jossa on pitkään erittäin
alhainen säteilyvuo. Lisäksi tämä alue on aiemmin mainuttu Euroopan
avaruusjärjestön suosittelema kohde MiniPINS-hankkeen analyysissä.

• Simulaation aikajänne

– koko Marsin vuosi
– tarkemmassa analyysissä muutama valikoitu ajanjakso paikallisen talven

ja kesän ajalta

• Energiansaantiin liittyvät tekijät

– kaikki simulaatiot ajetaan samoilla parametreillä kaksi kertaa, ainoana
erona se, että toisessa simulaatiossa käytetään RTG:tä ja toisessa ei.

Ohessa työn puitteissa tehdyt simulaatiot ja niiden pohjalta tehty analyysi ja
päähavainnot Mars Polar Lander -laskeutumisalueelle. Etukäteen tiedämme jo, että
laskeutumisalue on erittäin haasteellinen energiansaannin ja -riittävyyden kannalta.
Haluamme kuitenkin tehdä merkityksellistä tiedettä ko. alueella työssä esitetyllä
MetNet/MiniPINS -hyötykuormalla ja täten työn yhteydessä olemme määritellyt
tilanteeseen ja toimintaympäristöön oman toimintasyklogramminsa, joka on esitelty
kuvassa 32.

Ensin simuloimme kyseisen laskeutumisalueen koko Marsin vuoden ajalle näh-
däksemme kuinka ja missä tilanteissa kuvan 32 erikoistoimintasyklogrammi toimii
ja milloin ylipäätänsä voidaan tehdä tieteellisiä mittauksia. Aluksi ajamme kaksi
simulaatiota ilman RTG:tä. Ensimmäinen simulaatio alkaa Mars Climate Databasen
esittämän ”tammikuun” alusta (ts. paikallisen vuodenvaihteen alusta) (kuva 33).

Voimme heti tuloksia tarkastellessa todeta, että tässä ensimmäisessä simulaatio-
ajossa ja aloitusajankohdassa emme voi toimia edes valitulla, riisutulla, erikoissyklo-
grammilla (kuva 36). Akuston energiataso saavuttaa liki välittömästi turvatason (5
Wh) ja ajan kuluessa, sekä saatavilla olevan säteilyvuon putoamisen myötä, akuston
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Kuva 32: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatiossa käytettävä erikoistoi-
mintasyklogrammi. X-akselilla aika minuutteina ja y-akselilla teho (W).

varaustaso menee nollaan. Tämä johtuu siitä, että vaikka välttämättömät valmius-
toiminnot kuluttavat energiaa äärimmäisen vähän, ajan myötä niidenkin kuluttama
energia tyhjentää akuston. Lisäksi kun huomioidaan kommunikaatiolinkin vaikutus,
joka on äärimmäisen tärkeä laskeutujan tilan seurannassa, akuston varaustaso ei
riitä paikallisen talven yli. Voimme venyttää kommunikaatiolinkin käyttöä kuten
kuvassa 34 on esitetty. Kuitenkin, jotta laskeutujan tilaa voidaan tarkkailla edes
kohtuullisella tarkkuudella paikallisen talven aikana, ei se ole mahdollista ilman kom-
munikointilinkkiä. Vaikka kommunikaatiolinkkiä ei käytettäisi ollenkaan paikallisen
talven aikana, ei akuston varaustaso riitä talven yli kuten käy ilmi kuvasta 35.

Kun akusto tyhjenee kokonaan, ei laskeutuja enää pysty jatkamaan toimintoja
säteilyvuon jälleen kasvettua. Vaikka jossain kohtaa säteilyvuo kasvaakin, ei las-
keutujan energiajärjestelmä ja palveluelektroniikka pysty aloittamaan toimintoja,
koska palveluelektroniikka on sammutettuna eikä täten voi komentaa laskeutujaa
aloittamaan jälleen toimintojen ylös ajoa. Ts. laskeutuja on tällöin täysin ”kuollut”.

Kun vaihdamme aloitusajankohtaa paikallisen kesän ajalle, pystymme tekemään
mittauksia useita kuukausia (kuva 36). Toisessa esimerkkisimulaatiossa huomaamme,
että aivan mittauksien alussa saavutamme turvatason, mutta tämä ajanjakso ei
kestä liian kauan ennen kuin säteilyvuo kasvaa riittäväksi normaalin toiminnan
ylläpitämiseksi. Kuvassa 37 on esitetty otos tämän simulaatioajon alusta, josta edellä
oleva seikka käy hyvin ilmi.

Edellä tehtyjen simulaatioiden perusteella voimme tehdä johtopäätöksen, että
laskeutuja ei voi toimia koko vuoden ajan Mars Polar Landerin laskeutumisalueella
ilman RTG:tä. Erityisesti paikallisen talven aikana, jolloin saatavilla oleva säteilyvuo
on nolla, laskeutuja ei voi toimia tai edes ylläpitää valmiustilaa. Jos ajoitamme toi-
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Kuva 33: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"tammikuu"(MCD:n mukainen). Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna), RTG ei käytössä.

mintojen aloituksen paikallisen kesän alkuun, voi laskeutuja (valitulla kokoonpanolla)
toimia noin puoli Marsin vuotta.

Ratkaisu talven yli selviämisille voisi olla mm. erillisen akusto- ja energiajärjestel-
män liittäminen laskeutujaan. Tämä järjestelmä olisi eristetty normaalia toimintaa
ylläpitävistä järjestelmistä, sisältäen mm. oman akuston, jonka ainoa tehtävä on
ylläpitää paikallisen talven ajan toimintatilaa, ja joka mahdollistaa pääasiallisen
energiantuottojärjestelmän ja palveluelektroniikan aktivoitumisen säteilyvuon jäl-
leen kasvaessa paikallisen kesän lähestyessä. Tässä työssä emme esittele tai simuloi
tätä järjestelmää, koska käytännön syistä kyseisen järjestelmän liittäminen osak-
si MetNet/MiniPINS -laskeutujaa vaatisi tilaa, jonka myötä osa hyötykuormasta
pitäisi poistaa. Täten joutuisimme tekemään kokonaan uudelleenarvioinnin hyöty-
kuorman osalta ja valitsemaan tilan, energia ja tieteen kannalta optimaalisimman
kokonaisuuden.

MetNet/MiniPINS -laskeutujassa, sekä myös tässä työssä, on optiona RTG:n
käyttö osana energiantuottojärjestelmää. Seuraavaksi tarkastelemme miten RTG:n
sisällyttäminen vaikuttaa simulointeihin ja saatuihin tuloksiin.

Näemme heti simulaatiotuloksesta, että vaikka laskeutuja saavuttaa turvatason
hyvin nopeasti aloitusajan jälkeen, kuten on myös ilman RTG:tä, ei laskeutuja mene
toimintakyvyttömäksi talven aikana. Laskeutuja jatkaa tieteellistä toimintaansa
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Kuva 34: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"tammikuu"(MCD:n mukainen). Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran kolmessa viikossa (päivällä, 10
min. aikaikkuna), RTG ei käytössä.

heti kun säteilyvuo kasvaa riittävän suureksi ja akusto pääsee latautumaan (kuva
38). On kuitenkin huomattava, että aivan paikallisen kesän alussa (kuva 39) on
ajanjakso, jolloin suurin osa tieteellisistä mittauksista ja muista toiminnoista voidaan
toteuttaa aivan loppuyön viimeisiä hetkiä lukuun ottamatta. Tämä on kuitenkin
hyväksyttävää tieteellisessä mielessä, koska suurin osa vuorokaudesta voidaan toimia
valitun toimintasyklogrammin mukaan.

Analyysi osoittaa, että toimintoja ei voida varmistaa koko Marsin vuodelle muuten
kuin käyttämällä RTG:tä osana energiantuottojärjestelmää. Tästä johtuen emme
tarkastele ilman RTG:tä tehtyjä simulaatioita tarkemmalla, lyhyemmällä, aikajaksolla.
Keskitämme tarkemman analyysin RTG:llä varustettuun laskeutujaan ja otamme
kaksi otosta Marsin vuodelta. Yhden talviajalta (kuva 40), josta näemme miten
RTG edesauttaa valmiustilan ylläpitoa. Toinen tarkasteluun otettu ajanjakso on
paikalliselta kesältä (kuva 41).

Kuvassa 40 näemme kuinka akuston varaustaso pysyy turvatason tuntumassa, eli
ts. RTG:n energia riittää ylläpitämään valmiustilaan vaadittavia toimintoja, mutta ei
mahdollista varsinaisia tieteellisiä mittauksia. Graafissa näkyvä pieni vaihtelu johtuu
simulointiehdosta, jonka mukaan datan lähetyksen mahdollisuus tarkistetaan kerran
vuorokaudessa ja dataa lähetetään kymmenen minuutin ajan. Tämä ominaisuus
mahdollistaa myös Marsia kiertävän satelliitin tarkistaa, että laskeutuja on ”elossa”
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Kuva 35: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"tammikuu"(MCD:n mukainen). Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), ei datan lähetystä paikallisen talven aikana, RTG ei
käytössä.

ja toimintakykyinen myös talven aikana, vaikkei tieteellistä dataa itsessään ole
lähetettävissä.

Paikallisen kesän aikana laskeutuja voi tehdä mittauksia valitulla toimintasyklo-
grammilla ilman keskeytyksiä kuten kuvasta 41 käy ilmi. Simuloimme myös mahdol-
lisuutta käyttää omaa ”kesätoimintasyklogrammia” kyseisellä laskeutumisalueella ja
ajammekin kesän ajalle esimerkkinä tässä työssä käytettyä ja liitteessä B esitettyä
toimintasyklogrammia. Tämän simulaatioajon tulokset on esitelty kuvassa 42.

Huomaamme, että käytännössä voimme ajaa, ainakin jonkin ajanjakson ajan,
samaa toimintasyklogrammia Mars Polar Landerin laskeutumisalueella kesäisin kuin
kappaleessa 7.2 esitetyissä tapauksissa.

Simulaatioiden perusteella voimme todeta, että ilman RTG:tä ei ole mahdollista
toimia Mars Polar Landerin laskeutumisalueella kuin lyhyen aikaa, paikallisen kesän
aikana, ja tällöinkin toiminnat pitää aloittaa vasta kesän alkaessa. Jos siis laskeu-
dutaan kyseiselle alueelle, on hankkeen onnistumisen vuoksi erittäin tärkeää, että
se tapahtuu juuri kesän alussa. Lisäksi akuston on ko. ajanjakson koettaessa oltava
täynnä. Ilman RTG:tä toteutettavassa hankkeessa toiminta-aika on vajaa puoli Mar-
sin vuotta ja paikallisen talven tullessa, laskeutujan toiminnot loppuvat. Toisaalta
huomaamme myös sen, että paikallisen kesän aikana on ”yöttömän yön” takia huo-
mattavasti kauemmin säteilyvuota tarjolla vuorokauden aikana, ja täten mittauksia
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Kuva 36: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"heinäkuu"(MCD:n mukainen). Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna), RTG ei käytössä.

voitaisiin tehdä jopa enemmän kuin normaalitoimintasyklogrammi määrittelee (kuva
42).

Edellä mainituista syistä johtuen ja simulaatioiden perusteella on suositeltavaa,
että kyseisen laskeutumisalueen tapauksessa käytetään aina RTG:tä. Vaikka RTG ei
mahdollista käytännössä mitään tieteellisiä mittauksia paikallisen talven aikana, pitää
se valmiustilaa yllä ja mahdollistaa yhteydenpidon Marsia kiertävään satelliittiin
koko Marsin vuoden ajan. Jos halutaan tehdä tieteellisiä mittauksia paikallisen talven
aikana, tarvitaan työssä käytettyyn akustoon verrattuna niin suuri akusto, jonka
sisällyttäminen on käytännössä mahdotonta MetNet/MiniPINS -laskeutujaan.

On kuitenkin huomattava, että vaikka MetNet/MiniPINS -laskeutujan ”Angel”-
RTG olisi osana energiantuottojärjestelmää, laskeutuja ja sen toiminnot ovat käy-
tännössä valmiustilassa yli puolet Marsin vuodesta ja täten tieteelliset mittaukset
keskittyvät paikallisen kesän ajankohtaan.
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Kuva 37: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin "hei-
näkuu"(MCD:n mukainen). Otos simulaation alusta, josta näkee kuinka simulaation
alussa saavutetaan turvatoimintotaso, kunnes on riittävästi energiaa saatavilla nor-
maalin toiminnan ylläpitoon. Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna), RTG ei käytössä.
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Kuva 38: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"tammikuu"(MCD:n mukainen). Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia,
kaksi akkua (täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min.
aikaikkuna), RTG käytössä.
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Kuva 39: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio, aloitusaika Marsin
"tammikuu"(MCD:n mukainen). Otos paikallisen kesän alusta alusta, josta näkee
kuinka simulaation alussa saavutetaan turvatoimintotaso aivan yön lopussa, ennen
aamunkoittoa. Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua
(täynnä alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna),
RTG käytössä.
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Kuva 40: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio. Otos paikallisen talven
ajalta. Graafin alussa joitakin vuorokausia paikallisen syksyn säteilyvuota. Erikois-
kuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), datan
lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), RTG käytössä.

Kuva 41: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio. Otos paikallisen kesän
ajalta. Erikoiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä
alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), RTG
käytössä.
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Kuva 42: Mars Polar Lander -laskeutumisalueen simulaatio. Otos paikallisen kesän
ajalta. Oletuskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä
alussa), datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), RTG
käytössä ja kuorma esitetty kuvassa.
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7.4 Tapaus C - akkuenergiaa vähän talvella, toimintojen
vähentäminen ja keskittyminen datan lähetykseen

Kolmannessa skenaariossa tarkastelemme paikallisen talven säteilyolosuhteita yhdessä
valikoidussa paikassa Marsissa ja kuinka hyötykuormaa voidaan käyttää mahdollisim-
man optimaalisesti. Tähän käytämme HoMES-ohjelman ”Toimintasyklin testaami-
nen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo” -vaihtoehtoa, joka käyt-
tää ohjelman tilanteeseen optimoitua OperationCyclogram_2.xlsx -syklogrammi-
tiedostoa. Toimintasyklogrammissa ajetaan mittalaitteita mahdollisimman optimaali-
sesti vaarantamatta kuitenkaan koko laskeutujan toimintakykyä. Sallimme kuitenkin
lyhytaikaisia mittauskatkoksia ja valmiustilaan menemistä sillä ehdolla, että laskeutu-
jan toiminnot palaavat takaisin normaaliin toimintasyklogrammin mukaiseen tilaan
ennen mittausjakson päättymistä. On huomioitava, että ko. toimintasyklogrammi on
optimoitu juuri valitulle laskeutumispaikalle ja jos ohjelman käyttäjä haluaa testata
jotain muuta paikkaa, pitää hänen muokata omavalintaista toimintasyklogrammitie-
dostoa ja ajaa sitä ohjelmassa.

Tässä tapauksessa pätevät seuraavat simulaatioehdot:

• Yksi laskeutumispaikka

– Western Eridania (45.5S, 169.5E), joka on eteläisin MiniPINS-hankekonsortion
valitsema laskeutumispaikka jota analysoitiin tarkemmin

• Simulaation aikajänne

– tarkemmassa analyysissä valikoitu ajanjakso paikallisen talven ajalta

• Energiansaantiin liittyvät tekijät

– simulaatiot ajetaan ilman RTG:tä

Ohessa on edellä esiteltyjen tapauksien simulaatiot ja niiden pohjalta tehty
analyysi ja päähavainnot valitulle laskeutumisalueelle.

Ensimmäiseksi simuloidaan tilanne jossa käytetään työssä esiteltyä (liite B) nor-
maalitilanteen toimintasyklogrammia. Tässä kiinnitämme erityishuomiota siihen,
kuinka se toimii Western Eridanian laskeutumisalueella paikallisen talven aikana.
Kuvassa 43 on yksi noin kahden vuorokauden otos simulaatiosta paikallisen talven
ajalta. Kuten kuvasta voidaan todeta, ei normaalitapauksen toimintasyklogrammia
voida käytännössä käyttää paikallisen talven aikana. Tässä tapauksessa joudumme
määrittelemään ko. ajanjaksolle oman toimintasyklogrammin jonka avulla voimme op-
timoida tieteellisten tavoitteiden saavuttamisen kuin myös laskeutujan toimintakyvyn
ylläpidon. On selvää ettei akuston varaustaso nouse maksimiinsa yhden vuorokauden
aikana, ja täten joudumme optimoimaan toimintoja. Pääperiaatteena on se, että
yhden vuorokauden aikana saatavilla oleva energia riittää toimintojen suorittamiseen
ilman, että laskeutuja joutuu olemaan liian pitkään turvatoimintotilassa.

Huomaamme hyvin äkkiä, että erikoistoimintasyklogrammin optimointi ilman
RTG:n käyttöä osana energiantuottojärjestelmää on äärimmäisen haastavaa. Kuvas-
sa 44 on esitetty toimintasyklogrammi, jossa on karsittu kaikki yöajan toiminnot
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Kuva 43: Western Eridania -simulaatio, otos jossa näkyy normaalitilanteen kuorma
paikallisen talven aikana (muutaman vuorokauden ajalta). Nominaalikuorma ja
-syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä,
datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä ja
kuorma esitettynä.

minimiin, käytännössä laskeutuja asetetaan horrostilaan. Lisäksi päivätoiminnot on
karsittu tieteellisestä näkökulmasta katsottuna myös minimiin. Huolimatta erittäin
rajusta toimintojen supistamisesta, pystymme ko. laskeutumispaikalle määrittele-
mään toimintasyklogrammin, joka voidaan ajaa koko paikallisen talven yli ilman
akuston täydellistä tyhjentymistä ja toimintojen keskeytymistä. Käytetty toiminta-
syklogrammi on esitetty kuvassa 44. Kuvassa 45 on esitetty ko. toimintasyklogrammin
simulaatiota aivan paikallisen talven loppupuolelta.

Emme simuloi tässä yhteydessä edellä esiteltyä toimintasyklogrammia RTG:n
kanssa, koska tällöin meillä ei ole energian suhteen ongelmaa ko. laskeutumispaikal-
la ja kyseinen syklogrammi ei ole enää optimaalinen toiminnan kannalta. Tämän
simuloinnin tarkoituksena on osoittaa, että voimme optimoida toimintasyklogram-
min, joka ei aiheuta toiminnallisia katkoksia laskeutujan toimintaan ilman RTG:n
lisäämistä energiantuottojärjestelmän osaksi.

Tällä erikoistoimintasyklogrammilla voimme tehdä tieteellisiä mittauksia, vaikka-
kin erittäin supistetusti, koko paikallisen talven ajan. Optimoidaksemme koko Marsin
vuoden kattava toimintasyklogrammi, on suositeltavaa, että siirrytään normaaliin
toimintasyklogrammiin heti paikallisen talven loputtua ja kun säteilyvuo on riittävän
suuri. Tämä muutos toteutetaan joko käskyttämällä laskeutujan päätietokonetta
Maasta käsin tai automaattisesti laskeutujan toimesta.
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Kuva 44: Western Eridania -simulaation talviajan erikoistoimintasyklogrammi. X-
akselilla aika minuutteina ja y-akselilla kuorma (W).

Kuva 45: Western Eridania -simulaatio, otos jossa näkyy normaalitilanteen kuor-
ma paikallisen talven aikana (muutaman vuorokauden ajalta). Erikoiskuorma ja
-syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei pölymyrskyjä,
datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei RTG:tä ja
kuorma esitettynä.
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7.5 Tapaus D - runsaasti energiaa ja toimintojen mahdollinen
lisäys

Neljäs skenaario, jota simuloimme ja analysoimme tämän työn puitteissa, on harvinai-
sempi kuin edellä esitetyt ja käytännössä mahdollista vain paikallisen kesän aikana
päiväntasaajalla ja sielläkin hyvin lyhyen aikaa. Oletusarvoisesti akuston pitää olla
hyvässä kunnossa ja simulaation alussa täynnä. Koska oletusarvoisesti toimintasyklo-
grammit suunnitellaan toimimaan keskimääräisellä laskeutumisalueen säteilyvuolla,
on väkisinkin tilanteita, jolloin vallitseva säteilyvuo on niin suuri, että laitteiston
puolesta tieteellisiä mittalaitteita voitaisiin ajaa enemmän kuin käytössä oleva syklo-
grammi sallii. Tällöin voimme ottaa käyttöön optimoidun erikoissyklogrammin jolla
ajetaan mittalaitteita huomattavastikin enemmän kuin normaalitilanteessa.

Tähän skenaarioon käytämme HoMES-ohjelman ”Toimintasyklin testaaminen:
Erikoistilanne, energiaa saatavilla normaalia enemmän” -vaihtoehtoa, joka käyt-
tää ohjelman tilanteeseen ja paikkaan optimoitua OperationCyclogram_4.xlsx -
syklogrammitiedostoa tai ”Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saata-
villa normaalia enemmän” -vaihtoehdon OperationCyclogram_5.xlsx -syklogrammi-
tiedostoa, jos samaan aikaan on joku erikoistapahtuma, josta halutaan mittauksia.
Tässä toimintasyklogrammissa ajetaan kaikkia mittalaitteita mahdollisimman paljon
ja optimaalisesti vaarantamatta kuitenkaan koko laskeutujan toimintakykyä. Tässä-
kin skenaariossa on huomioitava, että ko. toimintasyklogrammi on optimoitu juuri
valitulle laskeutumispaikalle ja jos ohjelman käyttäjä haluaa testata jotain muuta
paikkaa, pitää hänen muokata omavalintaista toimintasyklogrammitiedostoa ja ajaa
sitä ohjelmassa.

Tässä tapauksessa pätevät seuraavat simulaatioehdot:

• Yksi laskeutumispaikka

– Western Tharsis, etelään Olympos Mons:sta (10N, 135W), joka on yksi
MiniPINS-hankkeen päiväntasaajan tuntumaan valituista laskeutumispai-
koista

• Simulaation aikajänne

– tarkemmassa analyysissä yksi valikoitu ajanjakso paikallisen kesän ajalta,
jolloin on maksimi säteilyvuo

• Energiansaantiin liittyvät tekijät

– simulaatio ajetaan ilman RTG:tä

Seuraavaksi esittelemme simulaation tulokset ja sen pohjalta tehdyt analyysit ja
päähavainnot valitulle laskeutumisalueelle.

Kuvassa 46 on esitelty tähän simulaatioon määritelty ja tarkoitettu erikoistoimin-
tasyklogrammi. Syklogrammi poikkeaa huomattavasti normaalitilanteen toiminta-
syklogrammista (liite B) sisältäen huomattavasti enemmän hyötykuormalaitteiden
käyttöä koko Marsin vuorokauden aikana. On huomioitava, että tämä syklogrammi
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ei edusta MetNet/MiniPINS -hankkeiden tieteellistä näkökulmaa, vaan syklogram-
min tarkoitus on käyttää saatavilla oleva energia mahdollisimman optimaalisesti
ilman, että laskeutuja ajautuu missään vaiheessa turvatoimintotilaan. Lisäksi on
huomioitava, että kyseinen syklogrammi toimii vain kyseisessä paikallisen kesän ja
korkeimman säteilyvuon ajanjaksolla.

Kuva 46: Western Tharsis -simulaation kesäajan erikoistoimintasyklogrammi. X-
akselilla aika minuutteina ja y-akselilla kuorma (W).

Kuvassa 47 on esitetty muutaman vuorokauden otos, ilman kuormaa, josta voi
tehdä johtopäätöksen, että päivällä akusto latautuu täyteen ja mittaukset voidaan
suorittaa ilman mitään ongelmia. Haasteena ko. tapauksessa on yöaika, jolloin sätei-
lyvuota ei ole ja kaikki toiminnot tehdään pelkästään akuston varassa. Toiminta-
syklogrammin optimoinnilla pääsemme siihen, että aivan aamu sarastaessa akuston
varaustaso on juuri ja juuri yli turvatason (5 Wh) ja näin ollen mittaukset eivät
keskeydy missään kohtaa Marsin vuorokautta.

Voimme edellä tehdystä simulaatiosta vetää sen johtopäätöksen, että kun säteily-
vuo on suuri ja täten energiaa on saatavilla runsaasti, voimme päiväaikaan käyttää
hyötykuormalaitteita erittäin tehokkaasti. Ainoa asia mikä pitää ottaa huomioon
tämän tapauksen toimintasyklogrammin suunnittelussa, on yöaika, jolloin kaikki
toiminnot tehdään pelkästään akuston turvin. Yöajan toiminnot onkin mitoitettava,
niin että ne voidaan toteuttaa saavuttamatta akuston turvatason varaustasoa, joka
tässä työssä on 5 Wh.



97

Kuva 47: Western Tharsis -simulaatio (otos muutaman vuorokauden ajalta). Eri-
koiskuorma ja -syklogrammi, 50 aurinkopaneelia, kaksi akkua (täynnä alussa), ei
pölymyrskyjä, datan lähetys kerran vuorokaudessa (päivällä, 10 min. aikaikkuna), ei
RTG:tä.
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7.6 Analyysi
Oheinen taulukko 8 vetää yhteen edellisissä kappaleissa (7.2 - 7.5) esitellyt tapaukset
ja niiden analyysit sekä vertailee niitä keskenään. Analyysi rajoittuu kunkin ta-
pauksen suunnitellun toiminta-ajan aikajaksoon. Taulukossa on otettu kantaa myös
muihin merkittäviin seikkoihin, kuin pelkästään tehtyjen simulaatioiden antamiin, ja
energianriittävyyteen perustuviin tuloksiin.

Kappaleissa 7.2 - 7.5 tehtyjen simulointien ja analyysien pohjalta voimme vetää
johtopäätöksen, että laskeutuja voi toimia keskeytyksettä vähintäänkin ± 15 astetta
päiväntasaajan molemmin puolin. Simuloinnit myös kiistatta osoittavat, että tällä
kaistamaisella alueella ei ole tarvetta käyttää RTG:tä osana energiantuottojärjes-
telmää. Jos simuloisimme normaalikuorman toimintasyklogrammia kaikissa Mars
Climate Databasen datapisteissä, tarkentuisi tämä työssä määritelty kaistamainen
alue päiväntasaajan molemmin puolin. Tämän työn puitteissa tätä vaativaa ja laajaa
simulointiurakkaa ei ole toteutettu.

Erikoistilanteissa mm. Marsin pölymyrskyjen kohdalla päädymme johtopäätök-
seen, että edellä mainitulla alueella, intensiteetiltään pieni (esim. simuloitu 30 pro-
sentin lasku säteilyvuossa) pölymyrsky ei vielä kriittisesti haittaa säteilyvuon nä-
kökulmasta laskeutujan toimintaa, ja voimme käyttää koko Marsin vuoden ajan
normaalitoiminnan toimintasyklogrammia. Intensiteetiltään isommat (esim. simuloi-
dut 60 ja 80 prosentin laskut säteilyvuossa) pölymyrskyt ajavat nopeasti laskeutujan
turvatoimintotilaan. Edes RTG:n liittäminen osaksi energiantuottojärjestelmää, ei
ratkaisevasti paranna tilannetta näissä erityistilanteissa. Tästä johtuen, ei ole syytä
käyttää RTG:tä, kun toimitaan lähellä Marsin päiväntasaajaa. Pölymyrskyt ovat mah-
dollisesti erittäinkin vakavia uhkia laskeutujan toiminnoille, ja niihin pitää varautua
laskeutujan palveluelektroniikkaa ja energiantuottojärjestelmän suunnittelussa.

Analyysin perusteella RTG:n käyttö osana energiantuottojärjestelmää on pakol-
lista, kun laskeudutaan Marsin napa-alueille tai niiden tuntumaan. Ratkaisevassa
asemassa on laskeutumispaikan paikallisen talven säteilyvuo. Esimerkiksi Mars Polar
Landerin laskeutumisalueella säteilyvuo on olematon tai nolla yli puoli vuotta ja
simulaatioiden perusteella ainoa keino laskeutujalle selvitä toimintakykyisenä tä-
män ajanjakson, on sisällyttää RTG laskeutujaan. Tässäkin tapauksessa, tieteellisiä
mittauksia voidaan tehdä vain paikallisen kesän ajan. Jos halutaan tässä työssä
käytetyllä laskeutujalla kattaa mittaukset koko Marsin vuoden ajalta, emme voi
laskeutua napa-alueille. Erillinen energiantuottojärjestelmä voisi tarjota mahdollisuu-
den satunnaisiin mittauksiin, mutta tällöin lisäjärjestelmä veisi tilaa hyötykuormalta.
Hankesuunnittelussa pitää siis tarkastella kriittisesti, onko hyötykuorman karsinta
järkevää kokonaisuuden kannalta tai onko se edes mahdollista.

Edellisten kahden ääritapauksen (päiväntasaajan seutu ja napa-alueet) lisäksi
laskeutuja voi kohdata tilanteita, jolloin voitaisiin tehdä normaalia enemmän mittauk-
sia tai vastaavasti joudumme supistamaan toimintaa. Tieteellisestä näkökulmasta
käytössä oleva energia olisi käytettävä mahdollisimman optimaalisesti. Kun energiaa
on saatavilla huomattavasti keskimääräistä enemmän, paikallisen kesän aikana, on
simulointien perusteella erittäin hyödyllistä lisätä toimintoja. Tässä tapauksessa
toimintasyklogrammilla mitoitetaan yöajan toiminnot niin, että yön päättyessä akus-



99

ton varaustaso on lähellä turvatoimintotilaa. Tärkeää on, ettei turvatoimintotilaa
saavuteta, jotta vuorokausitoimintaan ei tule katkoksia. Tapauksessa, jossa paikalli-
nen säteilyvuo on erittäin matala, paikallisen talven aikana, joudumme käyttämään
rajoitettua toimintasyklogrammia. Tällöin yöajan mittaukset käytännössä joudutaan
lopettamaan ja päiväajan rajoittamaan hyvinkin paljon normaalitoiminnasta. Tämän
toimintasyklogrammin tarkoitus on optimoida mittaukset niin, että laskeutuja selviää
toimintakykyisenä talviajanjakson tehden hyödyllisiä tieteellisiä mittauksia koko
ajan. On äärimmäisen tärkeää, että näiden esiteltyjen erikoistoimintasyklogrammien
valinta tapahtuu automaattisesti laskeutujasta, kun tarvetta on. Laskeutujan pitää
siis itsenäisesti tunnistaa milloin säteilyvuo-olosuhteet vaativat toimintasyklogram-
min vaihtamista. Käytännössä edellä esiteltyjä erikoistoimintasyklogrammeja voi olla
useita, joista laskeutuja valitsee sopivimman.
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Taulukko 8: Laskeutujan toimintasyklien optimaalisuusanalyysi tapauksille A - D.

Tapaus A B C D

Toiminta Normaali
toiminta

Energiaa vähän,
toimintoja vähän

Energiaa
vähän,

talvitapaus

Energiaa
paljon,

kesätapaus

Laskeutumisalue 1. Gale,
2. Syrtis Major

Mars Polar
Lander

Western
Eridania

Western
Tharsis

Simulaatioaika Vuosi Vuosi Talvi Kesä

Energia
Talvi: hyvin

Kesä: erittäin
hyvin

Talvi: erittäin
vähän

Kesä: hyvin
Vähän Hyvin

Vaatii RTG:n Ei Kyllä Ei Ei
Isompi akusto

suositeltu Ei Kyllä Kyllä Ei

Enemmän
aurinkopaneeleita

suositeltu
Ei Kyllä Kyllä Ei

Aurinkopaneeleiden
suositeltu määrä 50 100+ 100 50

Erillinen valmiustilan
energiajärjestelmä

suositeltu
Ei Kyllä Kyllä Ei

Datan lähetysväli
(päivää) 1

Toiminta-aikana
1, muuten

mahdotonta
1 1

Keskytykset
toiminnassa
mahdollisia

Ei Kyllä Kyllä Ei

Pöymyrskyn
sietokyky,
prosenttia

30 Toiminta-aikana
30, muuten 0 0 0

Toiminta-alue, astetta ±15 70-80 (S ja N) 40-50 (S ja N) ±10
Suunniteltu

toiminta-aika 1+ vuotta paikallinen
kesä

paikallinen
talvi

paikallinen
kesä

Yöajan toiminnot Normaali

Toiminta-aikana
normaali,
muuten ei

mahdollista

Ei mahdollista Normaalia
enemmän

Päiväajan toiminnot Normaali

Toiminta-aikana
normaali,
muuten ei

mahdollista

Rajoitettu
Normaalia

huomattavasti
enemmän

Erikoissyklogrammi Ei Kyllä Kyllä Kyllä
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä työssä kehitettiin simulaatio- ja optimointityökalu, jonka avulla voimme mää-
ritellä optimaalinen energiantuottojärjestelmän kokoonpano tunnetulla MetNet/Mi-
niPINS -marslaskeutujan hyötykuorman kokoonpanolla. Työn tarkoitus oli luoda
ohjelma, jolla voidaan simuloida laskeutujan toimintoja missä tahansa Marsin alueella
vähintään yhden Marsin vuoden ajan, erilaisissa säteilyvuon olosuhteissa ja erilaisilla
toimintasyklogrammeilla. Työssä simuloitiin useita MetNet/MiniPINS -hankkeiden
puitteissa valittuja mahdollisia laskeutumispaikkoja käyttäen aurinkopaneelistoa ja
akustoa energiantuottojärjestelmänä sekä joissakin tapauksissa lisäämällä tunnettu
RTG osaksi järjestelmää.

Työn pääasialliset johtopäätökset, joihin päädyttiin simulaatioiden jälkeen ovat
seuraavat. MetNet/MiniPINS -laskeutuja voi operoida keskeytyksettä vähintäänkin
± 15 astetta päiväntasaajan molemmin puolin. Tällä kaistamaisella alueella ei
ole tarvetta käyttää RTG:tä osana energiantuottojärjestelmää, koska normaalissa
säteilyvuon toimintaympäristössä energiaa on riittävästi saatavilla. Työssä päädyttiin
myös johtopäätökseen, että ko. alueella paikallisen kesän aikana voimme käyttää
erikoistoimintasyklogrammia jonka puitteissa laskeutujan hyötykuormaa käytetään
normaalitilanteeseen verrattuna huomattavasti enemmän. Tässä tapauksessa on tosin
otettava huomioon yöajan toimintojen mitoitus niin, että laskeutuja ei ajaudu ns.
turvatoimintotilaan, jossa lopetetaan kaikki mittaukset.

Edellä mainitun toiminta-alueen ulkopuolella (sekä pohjoisessa, että etelässä) jou-
dutaan tapauskohtaisesti tarkastelemaan RTG:n valintaa. Työssä tarkasteltiin Mars
Polar Lander -laskeutujan laskeutumisaluetta ja todettiin, että lähellä napa-alueita
RTG on aivan välttämätön osa energiantuottojärjestelmää. Mitä lähemmäksi Mar-
sin napa-alueita menemme, sitä vähemmän on paikallisen talven aikana saatavilla
aurinkoenergiaa. Napa-alueiden läheisyydessä on jopa kuukausien ajanjakso, jonka
aikana ei ole ollenkaan aurinkoenergiaa saatavilla. Ainoa keino laskeutujalle selvitä
toimintakykyisenä näiden ajanjaksojen yli, on käyttää RTG:tä joka on riittävä ylläpi-
tämään valmiustilaa. On huomioitava, että RTG:stä huolimatta, MetNet/MiniPINS
-laskeutujalla ja työssä käytetyllä hyötykuormalla, on mahdotonta tehdä tieteellisiä
mittauksia napa-alueilla paikallisen talven aikana.

Erikoistilanteita, jotka on otettava huomioon optimoinnissa ovat mm. Marsin
pölymyrskyt, jotka voivat pahimmassa tapauksessa pudottaa saatavilla olevan sä-
teilyvuon nollaan. Työssä simuloimme muutamia valittuja pölymyrskytapauksia
ja päädyimme johtopäätökseen, että edellä mainitun ± 15 astetta päiväntasaajan
molemmin puolin olevalla alueella, intensiteetiltään pieni (esim. 30 prosentin lasku
säteilyvuossa) pölymyrsky ei vielä kriittisesti haittaa säteilyvuon näkökulmasta las-
keutujan toimintaa. Sen sijaan, jos pölymyrskyn intensiteetti kasvaa merkittävästi
(yli 60 prosenttiin), ajautuu laskeutuja muutaman vuorokauden sisällä turvatoimin-
totilaan. RTG:n lisääminen energiantuottojärjestelmään ei merkittävästi paranna
tilannetta, jos pyritään käyttämään normaalitilanteen toimintasyklogrammia. RTG
lähinnä viivyttää turvatoimintotilaan ajautumista, kun pölymyrsky kestää useita
vuorokausia.

Tulevaisuudessa, osana työkalun jatkokehitystä, olisi hyvä määritellä tarkat toi-
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mintasyklogrammit kuhunkin odotettavissa olevaan säteily-ympäristöön, jonka las-
keutuja kohtaa Marsissa. Tämän työn puitteissa kehitettiin vain muutamia näistä
toimintasyklogrammeista, ja nekin alustavia. Optimoidaksemme laskeutujan toi-
minnot mahdollisimman hyvin, tarvitsemme jokaiseen tilanteeseen oman toimin-
tasyklogrammin. HoMES-ohjelmaan olisi hyvä kehittää kolmas aliohjelma, jonka
avulla voisimme ajaa simulaatioita missä tahansa säteilyolosuhteissa, ja ohjelma itse
valikoisi lukuisista valmiiksi määritellyistä toimintasyklogrammeista tilanteeseen par-
haiten sopivan, ilman että laskeutujan toiminnot missään tilanteessa keskeytyisivät.
Tätä työtä voisi vielä tehostaa ottamalla käyttöön tekoälyn, joka reaaliaikaisesti
määrittelee mitä mittalaitetta ja milloin niitä käytetään, tehden samalla erillisistä
toimintasyklogrammeista tarpeettomia.

Tekoälyllä rakennetut reaaliaikaiset toimintasyklogrammit asettavat omat vaati-
muksensa laskeutujan palveluelektroniikalle ja ennen kaikkea päätietokoneelle. Tässä
työssä käytetyn esimerkkilaskeutujan päätietokone ei pysty hyödyntämään tekoälyä,
mutta tulevaisuuden laskeutujat voisivat hyödyntää tätä teknologiaa palveluelekt-
roniikan osana. Yksi kehityssuunta olisi hyödyntää Marsin lähisääennusteita, joita
mm. tässä työssä esitelty laskeutuja voisi tuottaa. Lähisääennusteiden reaaliaikainen
tuottaminen Marsissa vaatii laajan sääasemaverkoston, vähintään parikymmentä
pintasääasemaa, jotta ennusteista olisi hyötyä laskeutujan tekoälyn ja reaaliaikais-
ten toimintasyklogrammien näkökulmasta. Täten olisikin erittäin hyödyllistä saada
Marsiin oma sääasemaverkosto, käyttäen Ilmatieteen laitoksen kehittämää MetNet/-
MiniPINS -konseptia.
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A Vuoden 2020 loppuun mennessä Marsiin lähete-
tyt onnistuneet ja epäonnistuneet pinta-asema
-hankkeet
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B Esimerkki toimintasyklogrammista
Toimintasyklogrammeja voi periaatteessa olla ääretön määrä ja niistä valitaan käy-
tettäväksi joku tilanteeseen sopiva. Tässä liitteessä on esitelty yksi toimintasyklo-
grammi, joka noudattelee erityisesti MiniPINS-hankkeen ylätason mittalaitteiden
operointisuunnitelmaa. HoMES-ohjelman käyttäjä voi muokata tätä esimerkkiä
oman mielensä mukaan, mutta tällöin kannattaa ottaa huomioon realistiset ope-
rointimetodit ja mittalaitteiden rajoitteet. Oheinen kuva B1 on yleiskuvaus koko
vuorokauden toimintasyklogrammin kuorman energiankulutuksista minuutin aikare-
soluutiolla. Täten käyttäjän ei tarvitse itse laskea tai muuntaa laitteen ilmoitettua
tehonkulutuslukemaa, vaan käyttäjä voi ilmoittaa toimintasyklogrammissa yksinker-
taisesti valmistajan/toimittajan ilmoittaman teholukeman. HoMES-ohjelma huolehtii
kaikista laskennasta ja muunnoksista, jos tarpeen.

Kuva B1: Esimerkki normaalitilanteen toimintasyklogrammista yhdelle Marsin vuo-
rokaudelle. Noudattelee MiniPINS-hankkeen ylätason suunnitelmaa. Pystyakselilla
(y-akseli) esitetyt tehonkulutuslukemat ovat ko. mittalaitteen yleinen tehonkulutus
watteina ja vaaka-akselilla (x-akseli) aika minuutteina.

Seuraavilla sivuilla on ns. raaka toimintasylogrammi, joka on kirjoitettu Excel-
ohjelmalla. Syklogrammi on tallennettu OperationCyclogram_X.xlsx nimellä, jossa
X on halutun toimintasyklogrammin numero. Huomioitavaa on se, että ns. turvamoo-
din syklogrammi on muotoa OperationCyclogram_safe.xlsx ja sitä ei suositella
muokattavan.



marstime Palveluelektroniikka kamera, idle kamera, kuvaus Auringonsäteilyanturi Seismometri Pölyanturi Kosteusanturi Paineanturi Visuaalinen spektrometri, idle Visuaalinen spektrometri, mittaus Ilman lämpötila-anturi Säteilymittari RadFET Kemiallinen mittauslaite Maaperän lämpöanturi Tuulianturi Iskun kiihtyvyysanturi total
1 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,26
2 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
3 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
4 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
5 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
6 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
7 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
8 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
9 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258

10 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
11 2,10 1,20 3,3
12 2,10 2,1
13 2,10 2,1
14 2,10 2,1
15 2,10 2,1
16 2,10 2,1
17 2,10 2,1
18 2,10 1,20 3,3
19 2,10 1,20 3,3
20 2,10 2,1
21 2,10 2,1
22 2,10 2,1
23 2,10 2,1
24 2,10 2,1
25 2,10 2,1
26 2,10 2,1
27 2,10 2,1
28 2,10 2,1
29 2,10 2,1
30 2,10 1,20 3,3
31 2,10 6,00 8,1
32 2,10 0,41 2,508
33 2,10 0,41 2,508
34 2,10 0,41 2,508
35 2,10 0,41 2,508
36 2,10 0,41 2,508
37 2,10 0,41 2,508
38 2,10 0,41 2,508
39 2,10 0,41 2,508
40 2,10 0,41 2,508
41 2,10 0,41 2,508
42 2,10 0,41 2,508
43 2,10 2,1
44 2,10 2,1
45 2,10 2,1
46 2,10 2,1
47 2,10 2,1
48 2,10 2,1
49 2,10 2,1
50 2,10 1,20 3,3
51 2,10 2,1
52 2,10 2,1
53 2,10 2,1
54 2,10 2,1
55 2,10 2,1
56 2,10 2,1
57 2,10 2,1
58 2,10 2,1
59 2,10 2,1
60 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
61 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
62 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
63 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
64 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
65 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
66 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
67 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
68 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
69 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
70 2,10 1,20 3,3
71 2,10 2,1
72 2,10 2,1
73 2,10 2,1
74 2,10 2,1
75 2,10 2,1
76 2,10 2,1
77 2,10 2,1
78 2,10 2,1
79 2,10 2,1
80 2,10 2,1
81 2,10 2,1
82 2,10 2,1
83 2,10 2,1
84 2,10 2,1
85 2,10 2,1
86 2,10 2,1
87 2,10 2,1
88 2,10 2,1
89 2,10 2,1
90 2,10 1,20 3,3
91 2,10 2,1
92 2,10 0,41 2,508
93 2,10 0,41 2,508
94 2,10 0,41 2,508
95 2,10 0,41 2,508
96 2,10 0,41 2,508
97 2,10 0,41 2,508
98 2,10 0,41 2,508
99 2,10 0,41 2,508

100 2,10 0,41 2,508
101 2,10 0,41 2,508
102 2,10 0,41 2,508
103 2,10 2,1
104 2,10 2,1
105 2,10 2,1
106 2,10 2,1
107 2,10 2,1
108 2,10 2,1
109 2,10 2,1
110 2,10 1,20 3,3
111 2,10 2,1
112 2,10 2,1
113 2,10 2,1
114 2,10 2,1
115 2,10 2,1
116 2,10 2,1
117 2,10 2,1
118 2,10 2,1
119 2,10 2,1
120 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
121 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
122 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
123 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
124 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
125 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
126 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
127 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
128 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
129 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
130 2,10 1,20 3,3
131 2,10 2,1
132 2,10 2,1
133 2,10 2,1
134 2,10 2,1
135 2,10 2,1
136 2,10 2,1
137 2,10 2,1
138 2,10 1,20 3,3
139 2,10 1,20 3,3
140 2,10 2,1
141 2,10 2,1
142 2,10 2,1
143 2,10 2,1
144 2,10 2,1
145 2,10 2,1
146 2,10 2,1
147 2,10 2,1
148 2,10 2,1
149 2,10 2,1
150 2,10 1,20 3,3
151 2,10 6,00 8,1
152 2,10 0,41 2,508
153 2,10 0,41 2,508
154 2,10 0,41 2,508
155 2,10 0,41 2,508
156 2,10 0,41 2,508
157 2,10 0,41 2,508
158 2,10 0,41 2,508
159 2,10 0,41 2,508
160 2,10 0,41 2,508
161 2,10 0,41 2,508
162 2,10 0,41 2,508
163 2,10 2,1
164 2,10 2,1
165 2,10 2,1
166 2,10 2,1
167 2,10 2,1
168 2,10 2,1
169 2,10 2,1
170 2,10 1,20 3,3
171 2,10 2,1
172 2,10 2,1
173 2,10 2,1
174 2,10 2,1
175 2,10 2,1
176 2,10 2,1
177 2,10 2,1
178 2,10 2,1
179 2,10 2,1
180 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
181 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
182 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
183 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
184 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
185 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
186 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
187 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
188 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
189 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
190 2,10 1,20 3,3
191 2,10 2,1
192 2,10 2,1
193 2,10 2,1
194 2,10 2,1
195 2,10 2,1
196 2,10 2,1
197 2,10 2,1
198 2,10 2,1
199 2,10 2,1
200 2,10 2,1
201 2,10 2,1
202 2,10 2,1



203 2,10 2,1
204 2,10 2,1
205 2,10 2,1
206 2,10 2,1
207 2,10 2,1
208 2,10 2,1
209 2,10 2,1
210 2,10 1,20 3,3
211 2,10 2,1
212 2,10 0,41 2,508
213 2,10 0,41 2,508
214 2,10 0,41 2,508
215 2,10 0,41 2,508
216 2,10 0,41 2,508
217 2,10 0,41 2,508
218 2,10 0,41 2,508
219 2,10 0,41 2,508
220 2,10 0,41 2,508
221 2,10 0,41 2,508
222 2,10 0,41 2,508
223 2,10 2,1
224 2,10 2,1
225 2,10 2,1
226 2,10 2,1
227 2,10 2,1
228 2,10 2,1
229 2,10 2,1
230 2,10 1,20 3,3
231 2,10 2,1
232 2,10 2,1
233 2,10 2,1
234 2,10 2,1
235 2,10 2,1
236 2,10 2,1
237 2,10 2,1
238 2,10 2,1
239 2,10 2,1
240 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
241 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
242 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
243 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
244 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
245 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
246 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
247 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
248 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
249 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
250 2,10 1,20 3,3
251 2,10 2,1
252 2,10 2,1
253 2,10 2,1
254 2,10 2,1
255 2,10 2,1
256 2,10 2,1
257 2,10 2,1
258 2,10 1,20 3,3
259 2,10 1,20 3,3
260 2,10 2,1
261 2,10 2,1
262 2,10 2,1
263 2,10 2,1
264 2,10 2,1
265 2,10 2,1
266 2,10 2,1
267 2,10 2,1
268 2,10 2,1
269 2,10 2,1
270 2,10 1,20 3,3
271 2,10 6,00 8,1
272 2,10 0,41 2,508
273 2,10 0,41 2,508
274 2,10 0,41 2,508
275 2,10 0,41 2,508
276 2,10 0,41 2,508
277 2,10 0,41 2,508
278 2,10 0,41 2,508
279 2,10 0,41 2,508
280 2,10 0,41 2,508
281 2,10 0,41 2,508
282 2,10 0,41 2,508
283 2,10 2,1
284 2,10 2,1
285 2,10 2,1
286 2,10 2,1
287 2,10 2,1
288 2,10 2,1
289 2,10 2,1
290 2,10 1,20 3,3
291 2,10 2,1
292 2,10 2,1
293 2,10 2,1
294 2,10 2,1
295 2,10 2,1
296 2,10 2,1
297 2,10 2,1
298 2,10 2,1
299 2,10 2,1
300 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
301 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
302 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
303 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
304 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
305 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
306 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
307 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
308 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
309 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
310 2,10 1,20 3,3
311 2,10 2,1
312 2,10 2,1
313 2,10 2,1
314 2,10 2,1
315 2,10 2,1
316 2,10 2,1
317 2,10 2,1
318 2,10 2,1
319 2,10 2,1
320 2,10 2,1
321 2,10 2,1
322 2,10 2,1
323 2,10 2,1
324 2,10 2,1
325 2,10 2,1
326 2,10 2,1
327 2,10 2,1
328 2,10 2,1
329 2,10 2,1
330 2,10 1,20 3,3
331 2,10 2,1
332 2,10 0,41 2,508
333 2,10 0,41 2,508
334 2,10 0,41 2,508
335 2,10 0,41 2,508
336 2,10 0,41 2,508
337 2,10 0,41 2,508
338 2,10 0,41 2,508
339 2,10 0,41 2,508
340 2,10 0,41 2,508
341 2,10 0,41 2,508
342 2,10 0,41 2,508
343 2,10 2,1
344 2,10 2,1
345 2,10 2,1
346 2,10 2,1
347 2,10 2,1
348 2,10 2,1
349 2,10 2,1
350 2,10 1,20 3,3
351 2,10 2,1
352 2,10 2,1
353 2,10 2,1
354 2,10 2,1
355 2,10 2,1
356 2,10 2,1
357 2,10 2,1
358 2,10 2,1
359 2,10 2,1
360 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
361 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
362 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
363 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
364 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
365 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
366 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
367 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
368 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
369 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
370 2,10 1,20 3,3
371 2,10 0,0057800 2,10578
372 2,10 0,0057800 2,10578
373 2,10 0,0057800 2,10578
374 2,10 0,0057800 2,10578
375 2,10 0,0057800 2,10578
376 2,10 0,0057800 2,10578
377 2,10 0,0057800 2,10578
378 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
379 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
380 2,10 0,0057800 2,10578
381 2,10 0,0057800 2,10578
382 2,10 0,0057800 2,10578
383 2,10 0,0057800 2,10578
384 2,10 0,0057800 2,10578
385 2,10 0,0057800 2,10578
386 2,10 0,0057800 2,10578
387 2,10 0,0057800 2,10578
388 2,10 0,0057800 2,10578
389 2,10 0,0057800 2,10578
390 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
391 2,10 0,0057800 6,00 8,10578
392 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
393 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
394 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
395 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
396 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
397 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
398 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
399 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
400 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
401 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
402 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
403 2,10 0,0057800 2,10578
404 2,10 0,0057800 2,10578
405 2,10 0,0057800 2,10578



406 2,10 0,0057800 2,10578
407 2,10 0,0057800 2,10578
408 2,10 0,0057800 2,10578
409 2,10 0,0057800 2,10578
410 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
411 2,10 0,0057800 2,10578
412 2,10 0,0057800 2,10578
413 2,10 0,0057800 2,10578
414 2,10 0,0057800 2,10578
415 2,10 0,0057800 2,10578
416 2,10 2,1
417 2,10 2,1
418 2,10 2,1
419 2,10 2,1
420 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
421 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
422 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
423 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
424 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
425 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
426 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
427 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
428 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
429 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
430 2,10 1,20 3,3
431 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
432 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
433 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
434 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
435 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
436 2,10 2,1
437 2,10 2,1
438 2,10 2,1
439 2,10 2,1
440 2,10 2,1
441 2,10 0,0019267 2,101927
442 2,10 2,1
443 2,10 2,1
444 2,10 2,1
445 2,10 2,1
446 2,10 0,0019267 2,101927
447 2,10 2,1
448 2,10 2,1
449 2,10 2,1
450 2,10 1,20 3,3
451 2,10 0,0019267 2,101927
452 2,10 0,41 2,508
453 2,10 0,41 2,508
454 2,10 0,41 2,508
455 2,10 0,41 2,508
456 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
457 2,10 0,41 2,508
458 2,10 0,41 2,508
459 2,10 0,41 2,508
460 2,10 0,41 2,508
461 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
462 2,10 0,41 2,508
463 2,10 2,1
464 2,10 2,1
465 2,10 2,1
466 2,10 0,0019267 2,101927
467 2,10 2,1
468 2,10 2,1
469 2,10 2,1
470 2,10 1,20 3,3
471 2,10 0,0019267 2,101927
472 2,10 2,1
473 2,10 2,1
474 2,10 2,1
475 2,10 2,1
476 2,10 0,0019267 2,101927
477 2,10 2,1
478 2,10 2,1
479 2,10 2,1
480 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
481 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
482 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
483 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
484 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
485 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
486 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
487 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
488 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
489 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
490 2,10 1,20 3,3
491 2,10 0,0019267 2,101927
492 2,10 2,1
493 2,10 2,1
494 2,10 2,1
495 2,10 2,1
496 2,10 0,0019267 2,101927
497 2,10 2,1
498 2,10 1,20 3,3
499 2,10 1,20 3,3
500 2,10 2,1
501 2,10 0,0019267 2,101927
502 2,10 2,1
503 2,10 2,1
504 2,10 2,1
505 2,10 2,1
506 2,10 0,0019267 2,101927
507 2,10 2,1
508 2,10 2,1
509 2,10 2,1
510 2,10 1,20 3,3
511 2,10 0,0019267 6,00 8,101927
512 2,10 0,41 2,508
513 2,10 0,41 2,508
514 2,10 0,41 2,508
515 2,10 0,41 2,508
516 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
517 2,10 0,41 2,508
518 2,10 0,41 2,508
519 2,10 0,41 2,508
520 2,10 0,41 2,508
521 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
522 2,10 0,41 2,508
523 2,10 2,1
524 2,10 2,1
525 2,10 2,1
526 2,10 0,0019267 2,101927
527 2,10 2,1
528 2,10 2,1
529 2,10 2,1
530 2,10 1,20 3,3
531 2,10 0,0019267 2,101927
532 2,10 2,1
533 2,10 2,1
534 2,10 2,1
535 2,10 0,0019267 2,101927
536 2,10 2,1
537 2,10 2,1
538 2,10 2,1
539 2,10 2,1
540 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
541 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
542 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
543 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
544 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
545 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
546 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
547 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
548 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
549 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
550 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
551 2,10 2,1
552 2,10 2,1
553 2,10 2,1
554 2,10 2,1
555 2,10 0,0019267 2,101927
556 2,10 2,1
557 2,10 2,1
558 2,10 2,1
559 2,10 2,1
560 2,10 0,0019267 2,101927
561 2,10 2,1
562 2,10 2,1
563 2,10 2,1
564 2,10 2,1
565 2,10 0,0019267 2,101927
566 2,10 2,1
567 2,10 2,1
568 2,10 2,1
569 2,10 2,1
570 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
571 2,10 2,1
572 2,10 0,41 2,508
573 2,10 0,41 2,508
574 2,10 0,41 2,508
575 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
576 2,10 0,41 2,508
577 2,10 0,41 2,508
578 2,10 0,41 2,508
579 2,10 0,41 2,508
580 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
581 2,10 0,41 2,508
582 2,10 0,41 2,508
583 2,10 2,1
584 2,10 2,1
585 2,10 1,20 0,0019267 3,301927
586 2,10 1,68 3,78
587 2,10 1,68 3,78
588 2,10 1,68 3,78
589 2,10 1,20 3,3
590 2,10 0,0019267 3,60 1,20 6,901927
591 2,10 8,40 10,5
592 2,10 8,40 10,5
593 2,10 3,60 5,7
594 2,10 0,336 2,436
595 2,10 0,0019267 0,336 2,437927
596 2,10 0,336 2,436
597 2,10 2,1
598 2,10 2,1
599 2,10 2,1
600 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
601 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
602 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
603 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
604 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
605 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
606 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
607 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
608 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258



609 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
610 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
611 2,10 2,1
612 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
613 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
614 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
615 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
616 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
617 2,10 2,1
618 2,10 1,20 3,3
619 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
620 2,10 2,1
621 2,10 2,1
622 2,10 2,1
623 2,10 2,1
624 2,10 0,0019267 2,101927
625 2,10 2,1
626 2,10 2,1
627 2,10 2,1
628 2,10 2,1
629 2,10 0,0019267 2,101927
630 2,10 1,20 3,3
631 2,10 6,00 8,1
632 2,10 0,41 2,508
633 2,10 0,41 2,508
634 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
635 2,10 0,41 2,508
636 2,10 0,41 2,508
637 2,10 0,41 2,508
638 2,10 0,41 2,508
639 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
640 2,10 0,41 2,508
641 2,10 0,41 2,508
642 2,10 0,41 2,508
643 2,10 2,1
644 2,10 0,0019267 2,101927
645 2,10 2,1
646 2,10 2,1
647 2,10 2,1
648 2,10 2,1
649 2,10 0,0019267 2,101927
650 2,10 1,20 3,3
651 2,10 2,1
652 2,10 2,1
653 2,10 2,1
654 2,10 0,0019267 2,101927
655 2,10 2,1
656 2,10 2,1
657 2,10 2,1
658 2,10 2,1
659 2,10 0,0019267 2,101927
660 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
661 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
662 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
663 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
664 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
665 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
666 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
667 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
668 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
669 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
670 2,10 1,20 3,3
671 2,10 2,1
672 2,10 2,1
673 2,10 2,1
674 2,10 0,0019267 2,101927
675 2,10 2,1
676 2,10 2,1
677 2,10 2,1
678 2,10 2,1
679 2,10 0,0019267 2,101927
680 2,10 2,1
681 2,10 2,1
682 2,10 2,1
683 2,10 2,1
684 2,10 0,0019267 2,101927
685 2,10 2,1
686 2,10 2,1
687 2,10 2,1
688 2,10 2,1
689 2,10 0,0019267 2,101927
690 2,10 1,20 3,3
691 2,10 2,1
692 2,10 0,41 2,508
693 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
694 2,10 0,41 2,508
695 2,10 0,41 2,508
696 2,10 0,41 2,508
697 2,10 0,41 2,508
698 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
699 2,10 0,41 2,508
700 2,10 0,41 2,508
701 2,10 0,41 2,508
702 2,10 0,41 2,508
703 2,10 0,0019267 2,101927
704 2,10 2,1
705 2,10 2,1
706 2,10 2,1
707 2,10 2,1
708 2,10 0,0019267 2,101927
709 2,10 2,1
710 2,10 1,20 3,3
711 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
712 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
713 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
714 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
715 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
716 2,10 2,1
717 2,10 2,1
718 2,10 0,0057800 2,10578
719 2,10 0,0057800 2,10578
720 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
721 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
722 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
723 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
724 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
725 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
726 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
727 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
728 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
729 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
730 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
731 2,10 0,0057800 2,10578
732 2,10 0,0057800 2,10578
733 2,10 0,0057800 2,10578
734 2,10 0,0057800 2,10578
735 2,10 0,0057800 2,10578
736 2,10 0,0057800 2,10578
737 2,10 0,0057800 2,10578
738 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
739 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
740 2,10 0,0057800 2,10578
741 2,10 0,0057800 2,10578
742 2,10 0,0057800 2,10578
743 2,10 0,0057800 2,10578
744 2,10 0,0057800 2,10578
745 2,10 0,0057800 2,10578
746 2,10 0,0057800 2,10578
747 2,10 0,0057800 2,10578
748 2,10 0,0057800 2,10578
749 2,10 0,0057800 2,10578
750 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
751 2,10 0,0057800 6,00 8,10578
752 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
753 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
754 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
755 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
756 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
757 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
758 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
759 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
760 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
761 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
762 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
763 2,10 2,1
764 2,10 2,1
765 2,10 2,1
766 2,10 2,1
767 2,10 0,0019267 2,101927
768 2,10 2,1
769 2,10 2,1
770 2,10 1,20 3,3
771 2,10 2,1
772 2,10 0,0019267 2,101927
773 2,10 2,1
774 2,10 2,1
775 2,10 2,1
776 2,10 2,1
777 2,10 0,0019267 2,101927
778 2,10 2,1
779 2,10 2,1
780 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
781 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
782 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
783 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
784 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
785 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
786 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
787 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
788 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
789 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
790 2,10 1,20 3,3
791 2,10 2,1
792 2,10 2,1
793 2,10 2,1
794 2,10 2,1
795 2,10 2,1
796 2,10 2,1
797 2,10 0,0019267 2,101927
798 2,10 2,1
799 2,10 2,1
800 2,10 2,1
801 2,10 2,1
802 2,10 0,0019267 2,101927
803 2,10 2,1
804 2,10 2,1
805 2,10 2,1
806 2,10 2,1
807 2,10 0,0019267 2,101927
808 2,10 2,1
809 2,10 2,1
810 2,10 1,20 3,3
811 2,10 0,0019267 2,101927



812 2,10 0,41 2,508
813 2,10 0,41 2,508
814 2,10 0,41 2,508
815 2,10 0,41 2,508
816 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
817 2,10 0,41 2,508
818 2,10 0,41 2,508
819 2,10 0,41 2,508
820 2,10 0,41 2,508
821 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
822 2,10 0,41 2,508
823 2,10 2,1
824 2,10 2,1
825 2,10 2,1
826 2,10 0,0019267 2,101927
827 2,10 2,1
828 2,10 2,1
829 2,10 2,1
830 2,10 1,20 3,3
831 2,10 0,0019267 2,101927
832 2,10 2,1
833 2,10 2,1
834 2,10 2,1
835 2,10 2,1
836 2,10 0,0019267 2,101927
837 2,10 2,1
838 2,10 2,1
839 2,10 2,1
840 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
841 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
842 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
843 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
844 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
845 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
846 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
847 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
848 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
849 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
850 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
851 2,10 2,1
852 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
853 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
854 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
855 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
856 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
857 2,10 2,1
858 2,10 1,20 3,3
859 2,10 1,20 3,3
860 2,10 0,0019267 2,101927
861 2,10 2,1
862 2,10 2,1
863 2,10 2,1
864 2,10 2,1
865 2,10 0,0019267 2,101927
866 2,10 2,1
867 2,10 2,1
868 2,10 2,1
869 2,10 2,1
870 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
871 2,10 6,00 8,1
872 2,10 0,41 2,508
873 2,10 0,41 2,508
874 2,10 0,41 2,508
875 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
876 2,10 0,41 2,508
877 2,10 0,41 2,508
878 2,10 0,41 2,508
879 2,10 0,41 2,508
880 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
881 2,10 0,41 2,508
882 2,10 0,41 2,508
883 2,10 2,1
884 2,10 2,1
885 2,10 0,0019267 2,101927
886 2,10 2,1
887 2,10 2,1
888 2,10 2,1
889 2,10 2,1
890 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
891 2,10 2,1
892 2,10 2,1
893 2,10 2,1
894 2,10 2,1
895 2,10 0,0019267 2,101927
896 2,10 2,1
897 2,10 2,1
898 2,10 2,1
899 2,10 2,1
900 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
901 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
902 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
903 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
904 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
905 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
906 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
907 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
908 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
909 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
910 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
911 2,10 2,1
912 2,10 2,1
913 2,10 2,1
914 2,10 2,1
915 2,10 0,0019267 2,101927
916 2,10 2,1
917 2,10 2,1
918 2,10 2,1
919 2,10 2,1
920 2,10 1,20 0,0019267 3,301927
921 2,10 1,68 3,78
922 2,10 1,68 3,78
923 2,10 1,68 3,78
924 2,10 1,20 3,3
925 2,10 0,0019267 3,60 5,701927
926 2,10 8,40 10,5
927 2,10 8,40 10,5
928 2,10 3,60 5,7
929 2,10 0,0019267 0,336 2,437927
930 2,10 0,336 1,20 3,636
931 2,10 0,336 2,436
932 2,10 0,41 2,508
933 2,10 0,41 2,508
934 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
935 2,10 0,41 2,508
936 2,10 0,41 2,508
937 2,10 0,41 2,508
938 2,10 0,41 2,508
939 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
940 2,10 0,41 2,508
941 2,10 0,41 2,508
942 2,10 0,41 2,508
943 2,10 2,1
944 2,10 0,0019267 2,101927
945 2,10 2,1
946 2,10 2,1
947 2,10 2,1
948 2,10 2,1
949 2,10 0,0019267 2,101927
950 2,10 1,20 3,3
951 2,10 2,1
952 2,10 2,1
953 2,10 2,1
954 2,10 0,0019267 2,101927
955 2,10 2,1
956 2,10 2,1
957 2,10 2,1
958 2,10 2,1
959 2,10 0,0019267 2,101927
960 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
961 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
962 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
963 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
964 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
965 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
966 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
967 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
968 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
969 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
970 2,10 1,20 3,3
971 2,10 2,1
972 2,10 2,1
973 2,10 2,1
974 2,10 0,0019267 2,101927
975 2,10 2,1
976 2,10 2,1
977 2,10 2,1
978 2,10 1,20 3,3
979 2,10 0,0019267 1,20 3,301927
980 2,10 2,1
981 2,10 2,1
982 2,10 2,1
983 2,10 2,1
984 2,10 0,0019267 2,101927
985 2,10 2,1
986 2,10 2,1
987 2,10 2,1
988 2,10 2,1
989 2,10 0,0019267 2,101927
990 2,10 1,20 3,3
991 2,10 6,00 8,1
992 2,10 0,41 2,508
993 2,10 0,41 2,508
994 2,10 0,0019267 0,41 2,509927
995 2,10 0,41 2,508
996 2,10 0,41 2,508
997 2,10 0,41 2,508
998 2,10 0,41 2,508
999 2,10 0,0019267 0,41 2,509927

1000 2,10 0,41 2,508
1001 2,10 0,41 2,508
1002 2,10 0,41 2,508
1003 2,10 2,1
1004 2,10 0,0019267 2,101927
1005 2,10 2,1
1006 2,10 2,1
1007 2,10 2,1
1008 2,10 0,0019267 2,101927
1009 2,10 2,1
1010 2,10 1,20 3,3
1011 2,10 2,1
1012 2,10 2,1
1013 2,10 0,0019267 2,101927
1014 2,10 2,1



1015 2,10 2,1
1016 2,10 2,1
1017 2,10 2,1
1018 2,10 0,0019267 2,101927
1019 2,10 2,1
1020 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1021 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1022 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1023 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
1024 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1025 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1026 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1027 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1028 2,10 0,0019267 0,05400 0,09200 0,012000 2,259927
1029 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1030 2,10 1,20 3,3
1031 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
1032 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
1033 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
1034 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
1035 2,10 0,0057800 1,92 4,02578
1036 2,10 2,1
1037 2,10 2,1
1038 2,10 0,0019267 2,101927
1039 2,10 2,1
1040 2,10 2,1
1041 2,10 2,1
1042 2,10 2,1
1043 2,10 0,0019267 2,101927
1044 2,10 2,1
1045 2,10 2,1
1046 2,10 2,1
1047 2,10 0,0019267 2,101927
1048 2,10 2,1
1049 2,10 2,1
1050 2,10 1,20 3,3
1051 2,10 2,1
1052 2,10 0,41 2,508
1053 2,10 0,41 2,508
1054 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1055 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1056 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1057 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1058 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1059 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1060 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1061 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1062 2,10 0,0057800 0,41 2,51378
1063 2,10 0,0057800 2,10578
1064 2,10 0,0057800 2,10578
1065 2,10 0,0057800 2,10578
1066 2,10 0,0057800 2,10578
1067 2,10 0,0057800 2,10578
1068 2,10 0,0057800 2,10578
1069 2,10 0,0057800 2,10578
1070 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
1071 2,10 0,0057800 2,10578
1072 2,10 0,0057800 2,10578
1073 2,10 0,0057800 2,10578
1074 2,10 0,0057800 2,10578
1075 2,10 0,0057800 2,10578
1076 2,10 0,0057800 2,10578
1077 2,10 0,0057800 2,10578
1078 2,10 0,0057800 2,10578
1079 2,10 0,0057800 2,10578
1080 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1081 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1082 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1083 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1084 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1085 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1086 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1087 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1088 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1089 2,10 0,0057800 0,05400 0,09200 0,012000 2,26378
1090 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
1091 2,10 0,0057800 2,10578
1092 2,10 0,0057800 2,10578
1093 2,10 0,0057800 2,10578
1094 2,10 0,0057800 2,10578
1095 2,10 0,0057800 2,10578
1096 2,10 0,0057800 2,10578
1097 2,10 0,0057800 2,10578
1098 2,10 0,0057800 1,20 3,30578
1099 2,10 1,20 3,3
1100 2,10 2,1
1101 2,10 2,1
1102 2,10 2,1
1103 2,10 2,1
1104 2,10 2,1
1105 2,10 2,1
1106 2,10 2,1
1107 2,10 2,1
1108 2,10 2,1
1109 2,10 2,1
1110 2,10 1,20 3,3
1111 2,10 6,00 8,1
1112 2,10 0,41 2,508
1113 2,10 0,41 2,508
1114 2,10 0,41 2,508
1115 2,10 0,41 2,508
1116 2,10 0,41 2,508
1117 2,10 0,41 2,508
1118 2,10 0,41 2,508
1119 2,10 0,41 2,508
1120 2,10 0,41 2,508
1121 2,10 0,41 2,508
1122 2,10 0,41 2,508
1123 2,10 2,1
1124 2,10 2,1
1125 2,10 2,1
1126 2,10 2,1
1127 2,10 2,1
1128 2,10 2,1
1129 2,10 2,1
1130 2,10 1,20 3,3
1131 2,10 2,1
1132 2,10 2,1
1133 2,10 2,1
1134 2,10 2,1
1135 2,10 2,1
1136 2,10 2,1
1137 2,10 2,1
1138 2,10 2,1
1139 2,10 2,1
1140 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1141 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1142 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1143 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1144 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1145 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1146 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1147 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1148 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1149 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1150 2,10 1,20 3,3
1151 2,10 2,1
1152 2,10 2,1
1153 2,10 2,1
1154 2,10 2,1
1155 2,10 2,1
1156 2,10 2,1
1157 2,10 2,1
1158 2,10 2,1
1159 2,10 2,1
1160 2,10 2,1
1161 2,10 2,1
1162 2,10 2,1
1163 2,10 2,1
1164 2,10 2,1
1165 2,10 2,1
1166 2,10 2,1
1167 2,10 2,1
1168 2,10 2,1
1169 2,10 2,1
1170 2,10 1,20 3,3
1171 2,10 2,1
1172 2,10 0,41 2,508
1173 2,10 0,41 2,508
1174 2,10 0,41 2,508
1175 2,10 0,41 2,508
1176 2,10 0,41 2,508
1177 2,10 0,41 2,508
1178 2,10 0,41 2,508
1179 2,10 0,41 2,508
1180 2,10 0,41 2,508
1181 2,10 0,41 2,508
1182 2,10 0,41 2,508
1183 2,10 2,1
1184 2,10 2,1
1185 2,10 2,1
1186 2,10 2,1
1187 2,10 2,1
1188 2,10 2,1
1189 2,10 2,1
1190 2,10 1,20 3,3
1191 2,10 2,1
1192 2,10 2,1
1193 2,10 2,1
1194 2,10 2,1
1195 2,10 2,1
1196 2,10 2,1
1197 2,10 2,1
1198 2,10 2,1
1199 2,10 2,1
1200 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1201 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1202 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1203 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1204 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1205 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1206 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1207 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1208 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1209 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1210 2,10 1,20 3,3
1211 2,10 2,1
1212 2,10 2,1
1213 2,10 2,1
1214 2,10 2,1
1215 2,10 2,1
1216 2,10 2,1
1217 2,10 2,1



1218 2,10 2,1
1219 2,10 1,20 3,3
1220 2,10 1,20 3,3
1221 2,10 2,1
1222 2,10 2,1
1223 2,10 2,1
1224 2,10 2,1
1225 2,10 2,1
1226 2,10 2,1
1227 2,10 2,1
1228 2,10 2,1
1229 2,10 2,1
1230 2,10 1,20 3,3
1231 2,10 6,00 8,1
1232 2,10 0,41 2,508
1233 2,10 0,41 2,508
1234 2,10 0,41 2,508
1235 2,10 0,41 2,508
1236 2,10 0,41 2,508
1237 2,10 0,41 2,508
1238 2,10 0,41 2,508
1239 2,10 0,41 2,508
1240 2,10 0,41 2,508
1241 2,10 0,41 2,508
1242 2,10 0,41 2,508
1243 2,10 2,1
1244 2,10 2,1
1245 2,10 2,1
1246 2,10 2,1
1247 2,10 2,1
1248 2,10 2,1
1249 2,10 2,1
1250 2,10 1,20 3,3
1251 2,10 2,1
1252 2,10 2,1
1253 2,10 2,1
1254 2,10 2,1
1255 2,10 2,1
1256 2,10 2,1
1257 2,10 2,1
1258 2,10 2,1
1259 2,10 2,1
1260 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1261 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1262 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1263 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1264 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1265 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1266 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1267 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1268 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1269 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1270 2,10 1,20 3,3
1271 2,10 2,1
1272 2,10 2,1
1273 2,10 2,1
1274 2,10 2,1
1275 2,10 2,1
1276 2,10 2,1
1277 2,10 2,1
1278 2,10 2,1
1279 2,10 2,1
1280 2,10 2,1
1281 2,10 2,1
1282 2,10 2,1
1283 2,10 2,1
1284 2,10 2,1
1285 2,10 2,1
1286 2,10 2,1
1287 2,10 2,1
1288 2,10 2,1
1289 2,10 2,1
1290 2,10 1,20 3,3
1291 2,10 2,1
1292 2,10 0,41 2,508
1293 2,10 0,41 2,508
1294 2,10 0,41 2,508
1295 2,10 0,41 2,508
1296 2,10 0,41 2,508
1297 2,10 0,41 2,508
1298 2,10 0,41 2,508
1299 2,10 0,41 2,508
1300 2,10 0,41 2,508
1301 2,10 0,41 2,508
1302 2,10 0,41 2,508
1303 2,10 2,1
1304 2,10 2,1
1305 2,10 2,1
1306 2,10 2,1
1307 2,10 2,1
1308 2,10 2,1
1309 2,10 2,1
1310 2,10 1,20 3,3
1311 2,10 2,1
1312 2,10 2,1
1313 2,10 2,1
1314 2,10 2,1
1315 2,10 2,1
1316 2,10 2,1
1317 2,10 2,1
1318 2,10 2,1
1319 2,10 2,1
1320 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1321 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1322 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1323 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1324 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1325 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1326 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1327 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1328 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1329 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1330 2,10 1,20 3,3
1331 2,10 2,1
1332 2,10 2,1
1333 2,10 2,1
1334 2,10 2,1
1335 2,10 2,1
1336 2,10 2,1
1337 2,10 2,1
1338 2,10 1,20 3,3
1339 2,10 1,20 3,3
1340 2,10 2,1
1341 2,10 2,1
1342 2,10 2,1
1343 2,10 2,1
1344 2,10 2,1
1345 2,10 2,1
1346 2,10 2,1
1347 2,10 2,1
1348 2,10 2,1
1349 2,10 2,1
1350 2,10 1,20 3,3
1351 2,10 6,00 8,1
1352 2,10 0,41 2,508
1353 2,10 0,41 2,508
1354 2,10 0,41 2,508
1355 2,10 0,41 2,508
1356 2,10 0,41 2,508
1357 2,10 0,41 2,508
1358 2,10 0,41 2,508
1359 2,10 0,41 2,508
1360 2,10 0,41 2,508
1361 2,10 0,41 2,508
1362 2,10 0,41 2,508
1363 2,10 2,1
1364 2,10 2,1
1365 2,10 2,1
1366 2,10 2,1
1367 2,10 2,1
1368 2,10 2,1
1369 2,10 2,1
1370 2,10 1,20 3,3
1371 2,10 2,1
1372 2,10 2,1
1373 2,10 2,1
1374 2,10 2,1
1375 2,10 2,1
1376 2,10 2,1
1377 2,10 2,1
1378 2,10 2,1
1379 2,10 2,1
1380 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1381 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1382 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1383 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1384 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1385 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1386 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1387 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1388 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1389 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1390 2,10 1,20 3,3
1391 2,10 2,1
1392 2,10 2,1
1393 2,10 2,1
1394 2,10 2,1
1395 2,10 2,1
1396 2,10 2,1
1397 2,10 2,1
1398 2,10 2,1
1399 2,10 2,1
1400 2,10 2,1
1401 2,10 2,1
1402 2,10 2,1
1403 2,10 2,1
1404 2,10 2,1
1405 2,10 2,1
1406 2,10 2,1
1407 2,10 2,1
1408 2,10 2,1
1409 2,10 2,1
1410 2,10 1,20 3,3
1411 2,10 2,1
1412 2,10 0,41 2,508
1413 2,10 0,41 2,508
1414 2,10 0,41 2,508
1415 2,10 0,41 2,508
1416 2,10 0,41 2,508
1417 2,10 0,41 2,508
1418 2,10 0,41 2,508
1419 2,10 0,41 2,508
1420 2,10 0,41 2,508



1421 2,10 0,41 2,508
1422 2,10 0,41 2,508
1423 2,10 2,1
1424 2,10 2,1
1425 2,10 2,1
1426 2,10 2,1
1427 2,10 2,1
1428 2,10 2,1
1429 2,10 2,1
1430 2,10 1,20 3,3
1431 2,10 2,1
1432 2,10 2,1
1433 2,10 2,1
1434 2,10 2,1
1435 2,10 2,1
1436 2,10 2,1
1437 2,10 2,1
1438 2,10 2,1
1439 2,10 2,1
1440 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1441 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1442 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1443 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1444 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1445 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1446 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1447 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1448 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1449 2,10 0,05400 0,09200 0,012000 2,258
1450 2,10 1,20 3,3
1451 2,10 2,1
1452 2,10 2,1
1453 2,10 2,1
1454 2,10 2,1
1455 2,10 2,1
1456 2,10 2,1
1457 2,10 2,1
1458 2,10 2,1
1459 2,10 2,1
1460 2,10 2,1
1461 2,10 2,1
1462 2,10 2,1
1463 2,10 2,1
1464 2,10 2,1
1465 2,10 2,1
1466 2,10 2,1
1467 2,10 2,1
1468 2,10 2,1
1469 2,10 2,1
1470 2,10 1,20 3,3
1471 2,10 2,1
1472 2,10 2,1
1473 2,10 2,1
1474 2,10 2,1
1475 2,10 2,1
1476 2,10 2,1
1477 2,10 2,1
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C HoMES-ohjelman Python-koodit
main.py

# Diplomityö, Harri Haukka, Mars-laskeutujan sähköisten järjestelmien mitoitus tieteellisten operaatioiden
# optimoimiseksi
import MarsSolarIrradiance
print("\033[1;31;40m############################################################################")
print("1. MÄÄRITELLÄÄNKÖ OPTIMAALISET AURINKOPANEELI- JA AKUSTO JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO NOMINAALITILANTEESSA")
print("2. MÄÄRITELLÄÄNKÖ TOIMINTAA ESIMÄÄRITELLYILLÄ AURINKOPANEELI- JA AKUSTOJÄRJESTELMÄLLÄ")
print("############################################################################")
print("Valitse 1 tai 2 ")
print("############################################################################")
inp = input(">> ")
if inp == "1":
print("\033[1;32;40m MÄÄRITELLÄÄN OPTIMAALISET AURINKOPANEELI- JA AKUSTO JÄRJESTELMÄT")
import SystemDetermination
elif inp == "2":
print("MÄÄRITELLÄÄN TOIMINTAA ESIMÄÄRITELLYILLÄ AURINKOPANEELI- JA AKUSTOJÄRJESTELMÄLLÄ")
import OperationsCyclogram
else:
print("Sinun täytyy valita joko 1 tai 2")

C.1 Määritellään optimaaliset aurinkopaneeli- ja akustojär-
jestelmän kokoonpano nominaalitilanteessa

MarsSolarIrradiance.py

# Saatavilla oleva säteilyvuo
import numpy as np

# Yksi päivä minuutteina
marsday_minutes = 1477

# Keskimääräinen säteilyvuon aika, tunteina
marssolarirradiance_prosenttia = 0.5
marssolarirradiance_day_time_avg = (marsday_minutes / 60) * marssolarirradiance_prosenttia

# Keskimääräinen säteilyvuo Marsissa päivällä, W/m^2
marssolarirradiance_day_time_avg_minutes = int(marsday_minutes * marssolarirradiance_prosenttia)

# Keskimääräinen säteilyvuo Marsissa yöllä, W/m^2
marssolarirradiance_avg_night = 0
marssolarirradiance_avg_night_minutes = int(marsday_minutes * (1 - marssolarirradiance_prosenttia))

SystemDetermination.py

# Määritellään sekä akusto että aurinkopaneelijärjestelmän osat. Ei kiinnitettyjä paneeleiden ja/tai akkujen määrää.
# Auttaa tekemään alkumäärittelyjä

import BatteryPackageDetermination
import SolarArrayDetermination

print("\033[1;32;40m ############# RTG:N KÄYTTÖ #############")
print("############# Valitse 1 (KYLLÄ) tai 2 (EI) #############")
rtg_usage = input(">> ") or 2
if rtg_usage == "1":
import RTG
elif rtg_usage == "2":
print("Ei käytetä RTG:tä")
else:
print("Sinun täytyy valita joko 1 tai 2")

RTG.py

# RTG:n tiedot

# Teho (W)
import Battery

# Sähköteho
rtg_electrical_power = 0.24

# Jännite (V)
rtg_voltage = 6

# Lämmitysteho
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rtg_heat_power = 8.75

# Energian määrä päivässä
rgt_daily_power = 24 * rtg_electrical_power

# Ominaisteho (W / kg)
rtg_specific_power = 0.55

# Hyötysuhde (%)
rtg_efficiency = 0.026

print("############# RTG:N MÄÄRITTELY #############")

# RTG:n lataussäätimen hyötysuhde
rtg_chargingcontrol_efficiency = float(input("Anna RTG:n lataussäätimen hyötysuhde (nominaali 0.85) ") or 0.85)

print("\033[1;33;40m############# RTG:N TIEDOT #############")

print("Ulostuleva sähköteho (W): " +str(rtg_electrical_power * rtg_chargingcontrol_efficiency))
rtg_power_output_level = rtg_electrical_power * rtg_chargingcontrol_efficiency
print("Akuston latausjännite, akusta riippuva (V): " + str(Battery.battery_charge_voltage))
print("Ulostuleva virta (A): " + str((rtg_electrical_power * rtg_chargingcontrol_efficiency) / Battery.battery_charge_voltage))

BatteryPackageDetermination.py

# Akuston määrittelyt

# Yhden akun tietojen haku
import Battery

#Kuorma per päivä, nominaalitapaus
import Loads_nominal_operation

print("\033[1;32;40m ############# AKUSTON MÄÄRITTELY #############")

# Akuston jännite
batterysystem_voltage = float(input("Anna akuston jännite (nominaali 7.3) ") or 7.3)

# Energiareservi, päivää
batterysystem_energy = float(input("Anna energia reservi, päivää (nominaali 0.6) ") or 0.6)

# Kykentä/johtohäviöt
batterysystem_losts = float(input("Anna kytkentä-/johtohäviöt (nominaali 0.2) ") or 0.2)

# Akun tehokkuus
batterysystem_efficiency = float(input("Anna akun tehokkuus (nominaali 1) ") or 1)

# Akun vanheneminen
batterysystem_aging = float(input("Anna akun vanheneminen (nominaali 0.2) ") or 0.2)

# Purkautumisen syvyys (DOD)
batterysystem_dod = float(input("Anna akun purkautumisen syvyys, DOD (nominaali 0.75) ") or 0.75)

# Akun operaatiolämpötila, Celsius
batterysystem_opertemp = float(input("Anna akun operaatiolämpötila, Celsius (nominaali 15) ") or 15)

# Akkujen määrän valinta
# Akuston mitoitus, nominaalitapaus, Ah
batterysystem_define = Loads_nominal_operation.Load_nominal_overall / batterysystem_voltage

# Keskimääräinen kuorma
batterysystem_average_load = (batterysystem_define * (1+batterysystem_losts)) / batterysystem_efficiency

# Tarvittava energiavarasto
batterysystem_required_energyreserve = batterysystem_average_load * batterysystem_energy

# Akun vanheneminen
batterysystem_aging_effect = batterysystem_required_energyreserve * (1+batterysystem_aging)

# Ottaen huomioon operaatioläpötila
batterysystem_operation_temp_effect = batterysystem_aging_effect * (0.000379218298152*batterysystem_opertemp**2
- 0.024719368124235*batterysystem_opertemp + 1.39405790037135)

# Ottaen huomioon DOD
batterysystem_DOD_effect = batterysystem_operation_temp_effect / batterysystem_dod

print("\033[1;33;40m ############# AKUSTON TIEDOT #############");

print("Vaadittava akuston koko ottaen huomioon kaikki häviöt yms. (Ah): " + str(batterysystem_DOD_effect))

# Akusto sarjassa, rinnan vai sarjan-rinnan
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if not (Battery.battery_typical_capasitance < batterysystem_DOD_effect):
print("Akusto on sarjassa")
batterysystem_final_amp_nro = round(batterysystem_DOD_effect / Battery.battery_typical_capasitance, 0)
batterysystem_final_jono = 1
batterysystem_final_amps = Battery.battery_typical_capasitance * batterysystem_final_jono
batterysystem_final_nro = batterysystem_voltage / Battery.battery_voltage
batterysystem_final_count = batterysystem_final_jono * batterysystem_final_nro

elif (Battery.battery_voltage == batterysystem_voltage):
print("Akuston on rinnan")
batterysystem_final_amp_nro = round(batterysystem_DOD_effect / Battery.battery_typical_capasitance, 0)
batterysystem_final_jono = batterysystem_final_amp_nro
batterysystem_final_amps = Battery.battery_typical_capasitance * batterysystem_final_jono
batterysystem_final_nro = batterysystem_voltage / Battery.battery_voltage
batterysystem_final_count = batterysystem_final_jono * batterysystem_final_nro

elif (Battery.battery_typical_capasitance < batterysystem_DOD_effect) and (Battery.battery_voltage < batterysystem_voltage):
print("Akusto on sarjan-rinnan");
batterysystem_final_amp_nro = round(batterysystem_DOD_effect / Battery.battery_typical_capasitance, 0)
batterysystem_final_jono = batterysystem_final_amp_nro
batterysystem_final_amps = Battery.battery_typical_capasitance * batterysystem_final_jono
batterysystem_final_nro = batterysystem_voltage / Battery.battery_voltage
batterysystem_final_count = batterysystem_final_jono * batterysystem_final_nro

else:
print("Lähtötiedot virheelliset")

print("Akkujonojen määrä: " + str(batterysystem_final_jono))
print("Akkujen määrä kussakin jonossa: " + str(batterysystem_final_nro))
print("Aampeerituntimäärä: " + str(batterysystem_final_amps))
print("Wattituntimäärä: " + str(batterysystem_final_amps * batterysystem_voltage))
print("Akkujen kokoinaismäärä: " + str(batterysystem_final_count))

Battery.py

# Yhden akun tiedot

# Nominaali jännite (V)
battery_voltage = 3.65

# Nominaali energia (Wh)
battery_energy = 24.88

# Tyypillinen kapasiteetti (C/5, +25°C, 2.5V cut-off) (Ah)
battery_typical_capasitance = 6.8

# Tyypillinen katkaisujännite (V)
battery_typical_cutoff = 2.5

# Latausjännite (V)
battery_charge_voltage = 4.2

# Maksimi jatkuva latausvirta
battery_max_charge_current = 6.8

Loads nominal operation.py

#Kuorma nominaalitilanteessa
import DCDC_converter

# päivä tasolla kokonais energian tarve

load_nominal_raw = float(input("Anna nominaali keskimääräinen vuorokausikuorma (W/h/päivä) (nominaali 60") or 60)

load_nominal_operation_list = []

Load_nominal_overall = load_nominal_raw / DCDC_converter.DCDC_converter;
print("\033[1;33;40m ############# KUORMAT #############")
print("Tarvittava teho per päivä, nominaalitapaus, ottaen huomioon DC/DC -kovertterin hyötysuhteen (Wh): "
+ str(Load_nominal_overall));

DCDC converter.py

# DC/DC -konvertteri

print("\033[1;32;40m ############# DC/DC -KONVERTTERIN MÄÄRITTELY #############")
# Konvertterin hyötysuhde
DCDC_converter = float(input("Anna DC/DC-konvertterin hyötysuhde (nominaali 0.85) ") or 0.85)

SolarArrayDetermination.py
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#Aurinkopaneeliston määrittely
import math

# Yksittäinen aurinkopaneeli
import MarsSolarIrradiance
import SolarPanel

# DC/DC -konvertteri
import DCDC_converter

# Kuorma per päivä, nominaalitapaus
import Loads_nominal_operation

# Lataussäädin
import ChargingController

print("\033[1;32;40m ############# AURINKOPANEELIJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELYT #############")

# Paneelijärjestelmän jännite
solararray_voltage = float(input("Anna paneelijärjestelmän jännite (nominaali 4.62) ") or 4.62)

# Hyötysuhde (paneelijärjestelmä)
solararray_eff = float(input("Anna paneelijärjestelmän hyötysuhde (nominaali 0.85) ") or 0.85)

# Tarvittava energian määrä, korjauksien jälkeen
solararray_required_energy = Loads_nominal_operation.load_nominal_raw / (solararray_eff * ChargingController.chargingcontroller_eff
* DCDC_converter.DCDC_converter);

# Keskimääräinen auringonpaiste tunteina
solararray_solarhour = float(input("Anna keskimääräinen auringonpaiste tunteina (nominaali 12) ") or 12)

# Aurinkopaneelijärjestelmän koko aurinkotunnin laskemisen jälkeen ottaen huomioon keskimääräinen auringonpaiste (tuntia)
solararray_solarhour_power = solararray_required_energy / solararray_solarhour

# Sätelyvuon maksimi
marssolarirradiance_avg_day = float(input("Anna säteilyvuon maksimi, W/m^2 (nominaali 590) ") or 590)

# Yhden aurinkopaneelin teho valitulla säteilyvuolla
solarpanel_power = (SolarPanel.solarpanel_area / 10000) * (SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * marssolarirradiance_avg_day

# Yhden aurinkopaneelin virta valitulla säteilyvuolla
solarpanel_current = solarpanel_power / SolarPanel.solarpanel_vm

print("\033[1;33;40m ############# AURINKOPANEELIJÄRJESTELMÄN TIEDOT #############")

print("\033[1;33;40m Tarvittava energian määrä, korjauksien jälkeen (Wh): " + str(solararray_required_energy))
print("\033[1;33;40m Yhden aurinkopaneelin teho valitulla säteilyvuolla (W): " + str(solarpanel_power))
print("\033[1;33;40m Yhden aurinkopaneelin virta valitulla säteilyvuolla (S): " + str(solarpanel_current))
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelijärjestelmän koko aurinkotunnin laskemisen jälkeen ottaen huomioon keskimääräinen
auringonpaiste (W): " + str(solararray_solarhour_power))

# Aurinkopaneelit ovat sarjassa, rinnan vai sarjan-rinnan
# Aurinkopaneelit sarjassa
solararraysystem_series_final_jono = 1
solararraysystem_series_final_nro = solararray_voltage / SolarPanel.solarpanel_vm

if round(solararray_solarhour_power / (solararraysystem_series_final_nro * solarpanel_power)) < 0.5:
solararraysystem_series_final_amp_nro = math.ceil(solararray_solarhour_power / (solararraysystem_series_final_nro * solarpanel_power))
else:
solararraysystem_series_final_amp_nro = round(solararray_solarhour_power / (solararraysystem_series_final_nro * solarpanel_power))

solararraysystem_series_final_count = solararraysystem_series_final_nro * solararraysystem_series_final_amp_nro
solararraysystem_series_final_power = solararraysystem_series_final_count * solarpanel_power

# Aurinkopaneelit rinnan
solararraysystem_parallel_final_nro = solararray_voltage / SolarPanel.solarpanel_vm
solararraysystem_parallel_final_amp_nro = round(solararray_solarhour_power / (solararraysystem_parallel_final_nro * solarpanel_power))
solararraysystem_parallel_final_jono = solararraysystem_parallel_final_amp_nro
solararraysystem_parallel_final_count = solararraysystem_parallel_final_nro * solararraysystem_parallel_final_amp_nro
solararraysystem_parallel_final_power = solararraysystem_parallel_final_count * solarpanel_power

# Aurinkopaneelit sarjan-rinnan
solararraysystem_parallelseries_final_nro = solararray_voltage / SolarPanel.solarpanel_vm
solararraysystem_parallelseries_final_amp_nro = round(solararray_solarhour_power / (solararraysystem_parallelseries_final_nro
* solarpanel_power))
solararraysystem_parallelseries_final_jono = solararraysystem_parallelseries_final_amp_nro
solararraysystem_parallelseries_final_count = solararraysystem_parallelseries_final_nro * solararraysystem_parallelseries_final_amp_nro
solararraysystem_parallelseries_final_power = solararraysystem_parallelseries_final_count * solarpanel_power

# Aurinkopaneeleiden kytkennän valinta
if not ((solararraysystem_series_final_nro * solararraysystem_series_final_jono) < solararraysystem_series_final_count):
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print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelit ovat sarjassa")
solararraysystem_final_nro = solararraysystem_series_final_nro
solararraysystem_final_amp_nro = solararraysystem_series_final_amp_nro
solararraysystem_final_jono = solararraysystem_series_final_jono
solararraysystem_final_count = solararraysystem_series_final_count
solararraysystem_final_power = solararraysystem_series_final_power

elif not (SolarPanel.solarpanel_vm < solararray_voltage):
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelit ovat rinnan")
solararraysystem_final_nro = solararraysystem_parallel_final_nro
solararraysystem_final_amp_nro = solararraysystem_parallel_final_amp_nro
solararraysystem_final_jono = solararraysystem_parallel_final_jono
solararraysystem_final_count = solararraysystem_parallel_final_count
solararraysystem_final_power = solararraysystem_parallel_final_power

elif (SolarPanel.solarpanel_vm < solararray_voltage) and not (solararraysystem_parallelseries_final_jono < 2):
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelit ovat sarjan-rinnan")
solararraysystem_final_nro = solararraysystem_parallelseries_final_nro
solararraysystem_final_amp_nro = solararraysystem_parallelseries_final_amp_nro
solararraysystem_final_jono = solararraysystem_parallelseries_final_jono
solararraysystem_final_count = solararraysystem_parallelseries_final_count
solararraysystem_final_power = solararraysystem_parallelseries_final_power

else:
print("\033[1;31;40m Tarkista määritykset");

# Aurinkopaneelijonojen määrä
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelijonojen määrä on: " + str(solararraysystem_final_amp_nro))

# Aurinkopaneelien määrä kussakin jonossa
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneelien määrä kussakin jonossa on: " + str(solararraysystem_final_nro))

# Kunkin jonon wattimäärä
print("\033[1;33;40m Kunkin jonon wattimäärä on (W): " + str(solarpanel_power * solararraysystem_final_nro))

# Kokonaisvirta
print("\033[1;33;40m Kokonaisvirta on (A): " + str(solararraysystem_final_amp_nro * (SolarPanel.solarpanel_im / 1000)))

# Kokonaisteho
print("\033[1;33;40m Kokonaisteho on (W): " + str(solararraysystem_final_power))

# Paneelijärjestelmän jännite
print("\033[1;33;40m Paneelijärjestelmän jännite on (V): " + str(solararray_voltage))

# Aurinkopaneeleiden kokonaismäärä
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneeleiden kokonaismäärä on: " + str(solararraysystem_final_count))

# Aurinkopaneeleiden yhteinen pinta-ala
print("\033[1;33;40m Aurinkopaneeleiden kokonaispinta-ala (m^2): " + str(SolarPanel.solarpanel_area
* solararraysystem_final_count / 10000))

SolarPanel.py

# Yhden aurinkopaneelin tiedot

# Pinta-ala (cm^2)
solarpanel_area = 26.5

# Isc (mA)
solarpanel_isc = 473

# Voc (V)
solarpanel_voc = 2.61

# Im (mA)
solarpanel_im = 454

# Vm (V)
solarpanel_vm = 2.31

# Pmax (V)
solarpanel_pmax = 1.05

# Eff pros
solarpanel_eff = 29

ChargingController.py

# Lataussäädin

# Lataussäätimen hyötysuhde
print("\033[1;32;40m ############# LATAUSSÄÄTIMEN MÄÄRITTELY #############")
chargingcontroller_eff = float(input("Anna lataussäätimen hyötysuhde (nominaali 0.85) ") or 0.85)
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C.2 Määritellään toimintaa esimääritellyillä aurinkopaneeli-
ja akustojärjestelmällä

OperationsCyclogram.py

# Ajetaan eri syklogrammeja etukäteen määritetyllä akusto- ja aurinkopaneelijärjestelmän kokoonpanolla
import MarsSolarIrradiance
import SolarPanel
import Battery
import BatterySelected
import SolarPanelSelected

print("\033[1;31;40m################################")
print("SYKLOGRAMMIN VALINTA")
print("1. Yksinkertainen (päivällä yksi ja yöllä yksi kiinteä säteilyvuo)")
print("2. Sinimuotoinen (päivän säteilyvuota aproksimoidaan sinikäyrällä jonka amplitudi valittavissa ja yö vakio)")
print("3. Tarkka (koko säteilyvuo määritelty Mars Climate Databasen avulla")
print("################################")
print(" Valitse 1, 2 tai 3")
print("################################")

while True:
try:
cyclogram = int(input(">> "))
if cyclogram == 1:
import MarsDailyIrradianceSimple
break;
elif cyclogram == 2:
import MarsDailyIrradianceSine
break;
elif cyclogram == 3:
import MarsDailyIrradianceFull
break;
except ValueError:
print("Sinun täytyy valita joko 1, 2 tai 3")
continue

BatterySelected.py

# Valitun akuston tiedot

print("\033[1;33;40m############# AKUSTON MÄÄRITTELYT #############");

# Akuston jännite
batterysystem_voltage = 7.3;

# Energiareservi, päivää
batterysystem_energy = 0.6;

# Kykentä/johtohäviöt
batterysystem_losts = 0.2;

# Akun tehokkuus
batterysystem_efficiency = 1;

# Akun vanheneminen
batterysystem_aging = 0.2;

# Purkautumisen syvyys (DOD)
batterysystem_dod = 0.75;

# Akun operaatiolämpötila, Celsius
batterysystem_opertemp = 15;

print("############# ENNAKKOON MÄÄRITELLYN AKUSTON TIEDOT #############");

# Akusto sarjassa, rinnan vai sarjan-rinnan
print("Akusto on sarjan-rinnan");
batterysystem_final_jono = 1
batterysystem_final_amps = 6.8
batterysystem_final_nro = 2
batterysystem_final_count = 2

print("Akkujonojen määrä: " + str(batterysystem_final_jono))
print("Akkujen määrä kussakin jonossa: " + str(batterysystem_final_nro))
print("Ampeerituntimäärä (Ah): " + str(batterysystem_final_amps))
print("Wattituntimäärä (Wh): " + str(batterysystem_final_amps * batterysystem_voltage))
print("Akkujen kokoinaismäärä: " + str(batterysystem_final_count))
print("Akuston jännite (V): " + str(batterysystem_voltage))



123

SolarPanelSelected.py

# Valitun aurinkopaneeliston tiedot
import SolarPanel

print("\033[1;33;40m############# AURINKOPANEELIJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELYT #############")

# Paneelijärjestelmän jännite
solararray_voltage = 4.62

# Hyötysuhde (paneelijärjestelmä)
solararray_eff = 0.85

# Hyötysuhde (lataussäädin)
chargingcontroller_eff = 0.85

print("\033[1;33;40m############# AURINKOPANEELIJÄRJESTELMÄN TIEDOT #############")

# Aurinkopaneelit sarjan-rinnan

print("Aurinkopaneelit ovat sarjan-rinnan")
solararraysystem_final_nro = 2
solararraysystem_final_amp_nro = 25
solararraysystem_final_count = solararraysystem_final_nro * solararraysystem_final_amp_nro

# Aurinkopaneelijonojen määrä
print("Aurinkopaneelijonojen määrä on: " + str(solararraysystem_final_amp_nro))

# Aurinkopaneelien määrä kussakin jonossa
print("Aurinkopaneelien määrä kussakin jonossa on: " + str(solararraysystem_final_nro))

# Paneelijärjestelmän jännite
print("Aurinkopaneelijärjestelmän jännite on (V): " + str(solararray_voltage))

# Aurinkopaneeleiden kokonaismäärä
print("Aurinkopaneeleiden kokonaismäärä on: " + str(solararraysystem_final_count))

# Aurinkopaneeleiden yhteinen pinta-ala
solararray_area = SolarPanel.solarpanel_area * solararraysystem_final_count / 10000
print("Aurinkopaneeleiden kokonaispinta-ala (m^2): " + str(solararray_area))

# Aurinkopaneelijärjestelmän hyötysuhde
print("Aurinkopaneelijärjestelmän hyötysuhde on: " + str(solararray_eff))

# Lataussäätimen hyötysuhde
print("Lataussäätimen hyötysuhde on: " + str(chargingcontroller_eff))

MarsDailyIrradianceSimple.py

# Yksinkertainen päivän irradianssin mallintaminen

import pandas as pd
import MarsSolarIrradiance
import matplotlib.pyplot as plt
import SolarPanel
import SolarPanelSelected

# Annetaan maksimi säteilyvuon vakioamplitudi päiväajalle
marssolarirradiance_avg_day = float(input("\033[1;32;40mAnna kiinteä päiväajan säteilyvuo, W/m^2 (nominaali 590) ") or 590)

# Keskimääräinen säteilyvuo Marsissa yöllä, W/m^2
marssolarirradiance_avg_night = float(input("Anna kiinteä yöajan säteilyvuo, W/m^2 (nominaali 0) ") or 0)

# Akun lataustaso
batterycharge_level = float(input("Anna akun varaustaso, Wh (max. 49.64 Wh) ") or 49.64)

# Turvamoodin valinta
safemode_level = float(input("\033[1;32;40mAnna akun varaustason turvataso, Wh (Nominaali 5 Wh, max. 49.64 Wh) ") or 5)

# RTG:n käytön valinta
# RTG:n käytön valinta
print("########################################################################")
print("\033[1;32;40m ############# RTG:N KÄYTTÖ ######")
print("############# Valitse 1 (KYLLÄ) tai 2 (EI) #############")
print("######################################################################")
while True:
try:
rtg_usage = int(input(">> ") or 2)
if rtg_usage == 1:
rtg_usage_status = 1
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import RTG
break;
elif rtg_usage == 2:
print("Ei käytetä RTG:tä")
rtg_usage_status = 0
break;
except ValueError:
print("Sinun täytyy valita joko 1 tai 2")
continue

# RTG:n jatkuva ulostuloteho (W):
if rtg_usage_status == 1:
rtg_output = RTG.rtg_power_output_level / 60
else:
rtg_output = 0

# Aurinkopaneelijärjestelmän kokonaistehot (W):
solararray_overall_power_day = SolarPanelSelected.solararraysystem_final_count * ((SolarPanel.solarpanel_area / 10000)
* (SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * marssolarirradiance_avg_day)
solararray_overall_power_night = SolarPanelSelected.solararraysystem_final_count * ((SolarPanel.solarpanel_area / 10000)
* (SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * marssolarirradiance_avg_night)

solarpanelsystem = 0

# Lataussäätimeltä saatava aurinkopaneelijärjstelmän tehot (W):
solarpanelpower_day = ((solararray_overall_power_day * SolarPanelSelected.solararray_eff) *
SolarPanelSelected.chargingcontroller_eff) / 60
solarpanelpower_night = ((solararray_overall_power_night * SolarPanelSelected.solararray_eff) *
SolarPanelSelected.chargingcontroller_eff) / 60

# Alkumäärittelyjä
solarirradiancelist = []
batterychargelist = [batterycharge_level]
solarpanelsystemlist = []
rtgoutputlist = [rtg_output]
payload_load_minlist = []
payload_load_minlist_safe = []
solarpanelsurpluslist = []
rxtxloadlist = []

# Marsin päivän säteilyvuon ja saadun tehon laskeminen (päivä ja yö)
def mars_day(marstime):
if 0 <= marstime <= MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
solarirradiance = marssolarirradiance_avg_day
solarirradiancelist.append(solarirradiance)
solarpanelsystem = solarpanelpower_day
solarpanelsystemlist.append(solarpanelsystem)
else:
solarirradiance = marssolarirradiance_avg_night
solarirradiancelist.append(solarirradiance)
solarpanelsystem = solarpanelpower_night
solarpanelsystemlist.append(solarpanelsystem)
marstime += 1

def battery_charge(marstime):
# jos akku on täynnä, ei ladata sitä ja annetaan saatu paneeliston antama lisäenergia hyötykuorman käyttöön
if batterychargelist[-1] >= 49.64:
# ylimääräinen aurinkoenergia paneeleilta, kun akkusto on täynnä.
solarpower_surplus = (solarpanelsystemlist[-1] * SolarPanelSelected.solararray_area * SolarPanelSelected.solararray_eff) / 60
surplus = solarpower_surplus
solarpanelsurpluslist.append(surplus)
# jos ylijäämä on pienempi kuin kuormat ja RXTX ja täten akustolta menee energiaa
if solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
elif solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]):
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
# jos ylijäämä on suurempi kuin kuormat ja RXTX eli akusto pysyy täytenä.
elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64
elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1]):
batterycharge = 49.64
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
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batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
# jos jostain syystä akku on nollassa (tai alle) ilmoitetaan ettei homma onnistu
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <= MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa sekä lähetin-vastaanotinta
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)

# Hyötykuorman kuormien laskeminen

def payload_loads(marstime):
payload_load_min = payload_load[marstime-1] / 60
payload_load_minlist.append(payload_load_min)
payload_load_min_safe= payload_load_safe[marstime-1] / 60
payload_load_minlist_safe.append(payload_load_min_safe)
marstime += 1

# Lähetin-vastaanottimen tehon laskenta
def rxtx_load(marstime):
if rxtxtimemin <= marstime <= rxtxtimemax:
rxtx_load = rxtxpower / 60
rxtxloadlist.append(rxtx_load)
else:
rxtx_load = 0
rxtxloadlist.append(rxtx_load)
marstime += 1

# Kuinka monta vuorokautta ajetaan
stoptime = int(input("\033[1;32;40mAnna ajon vuorokausimäärä (vrk.): ")) * 1477
# Mikä ajankohta päivästä aloitetaan
daytime = int(input("Anna ajon Marsin vuorokauden aika (min.) (nominaali 1): ") or 1)
# Lähetin-vastaanottimen teho
rxtxpower = float(input("Anna TX/RX teho (W) (nominaali 5): ") or 5)
# Lähetin-vastaanottimen aloitusaika
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rxtxtimemin = int(input("Anna TX/RX aloitusaika (nominaali 700): ") or 700)
# Lähetin-vastaanottimen loppumisaika
rxtxtimemax = int(input("Anna TX/RX lopetusaika (nominaali 710): ") or 710)
# Kuinka usein lähetetään ja vastaan otetaan dataa. Toteutetaan --> remainder = rxtx_reminder % rxtxtimeinterval (päivää) on nolla
rxtxtimeinterval = int(input("Anna TX/RX tiheys vuorokausina (nominaali 1 vuorokausi): ") or 1)

remaindertime = 0
remainder = 1
runtime = 1

# Halutun toimintasyklogrammin valinta ajoon
print("\033[1;31;40m#########################################################################")
print("1. Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yöllä (OperationCyclogram_1.xlsx) ###")
print("2. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo (OperationCyclogram_2.xlsx) ###")
print("3. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa todella vähän (OperationCyclogram_3.xlsx) ###")
print("4. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa normaalia enemmän (OperationCyclogram_4.xlsx) ###")
print("5. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa hyvin ja erityinen mittaustapahtuma (OperationCyclogram_5.xlsx) ###")
print("6. Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta ((OperationCyclogram_user.xlsx) ###")
print("#############################################################################")
print("### Valitse haluttu toimintamoodi ###")
print("###########################################################################")
cyclogram_selected = input(">> ") or 1

if cyclogram_selected == "1":
# Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yölä
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_1.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "2":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_2.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "3":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla todella vähän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_3.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "4":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla normaalia enemmän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_4.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "5":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla hyvin ja erityinen mittaustapahtuma
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_5.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "6":
# Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_user.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

# Kun akusta loppuu kapasiteetti, niin ajetaan toinen syklogrammi, automaattisesti riippumatta edellisistä valinnoista
file_loc_safe = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_safe.xlsx"
df_safe = pd.read_excel(file_loc_safe)
payload_load_safe = df_safe[’total’]

# Pääajo
while 0 <= runtime <= stoptime:
payload_load = df[’total’]
payload_load_safe = df_safe[’total’]
if 0 <= daytime <= 1477:
# Kuormat Excel-tiedostosta
payload_loads(marstime=daytime)
# Lähetin-vastaanotin
rxtx_load(marstime=daytime)
# Marsin säteilyvuon "tallennus"
mars_day(marstime=daytime)
# Akuston lataaminen aurinkopaneeleilla ja optiona myös RTG:llä
battery_charge(marstime=daytime)
daytime += 1
# Päivän "resetointi", kun saavutaan keskiyöhön
elif daytime >= 1477:
daytime = 1
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remaindertime += 1
remainder = remaindertime % rxtxtimeinterval
runtime += 1

# Visuaalisen käyrästön piirtäminen
fig, ax = plt.subplots()
fig.subplots_adjust(right=0.70)

twin1 = ax.twinx()
twin2 = ax.twinx()
twin3 = ax.twinx()
twin4 = ax.twinx()

twin2.spines.right.set_position(("axes", 1.2))
twin3.spines.right.set_position(("axes", 1.3))
twin4.spines.right.set_position(("axes", 1.4))

p1, = ax.plot(solarirradiancelist, "b-", label="Solar irradiance (W/m^2)")
p2, = twin1.plot(solarpanelsystemlist, "r-", label="Solar energy (Wh)")
p3, = twin2.plot(batterychargelist, "g-", label="Battery charge state (Wh)")
p4, = twin3.plot(rtgoutputlist, "y-", label="RTG output (Wh)")
p5, = twin4.plot(payload_load_minlist, "c-", label="Loads (Wh)")

ax.set_xlim(0, runtime)
ax.set_ylim(0, marssolarirradiance_avg_day + 100)
twin1.set_ylim(0, 1)
twin2.set_ylim(0, 50)
twin3.set_ylim(0, 0.0045)
twin4.set_ylim(0, 0.2)

ax.set_xlabel("Time, from start of simulation (min.)")
ax.set_ylabel("Solar irradiance (W/m^2)")
twin1.set_ylabel("Solar energy (Wh)")
twin2.set_ylabel("Battery state (Wh)")
twin3.set_ylabel("RTG output (Wh)")
twin4.set_ylabel("Loads (Wh)")

ax.yaxis.label.set_color(p1.get_color())
twin1.yaxis.label.set_color(p2.get_color())
twin2.yaxis.label.set_color(p3.get_color())
twin3.yaxis.label.set_color(p4.get_color())
twin4.yaxis.label.set_color(p5.get_color())

tkw = dict(size=5, width=1.5)
ax.tick_params(axis=’y’, colors=p1.get_color(), **tkw)
twin1.tick_params(axis=’y’, colors=p2.get_color(), **tkw)
twin2.tick_params(axis=’y’, colors=p3.get_color(), **tkw)
twin3.tick_params(axis=’y’, colors=p4.get_color(), **tkw)
twin4.tick_params(axis=’y’, colors=p5.get_color(), **tkw)
ax.tick_params(axis=’x’, **tkw)

ax.legend(handles=[p1, p2, p3, p4, p5])

plt.show()

MarsDailyIrradianceSine.py

# Sinimuotoinen päivän irradianssin mallintaminen

import math
import pandas as pd
import MarsSolarIrradiance
import matplotlib.pyplot as plt
import SolarPanel
import SolarPanelSelected

# Annetaan maksimi säteilyvuon amplitudi sinimuotoiselle aproksimaatiolle päiväajalle
marssolarirradiance_max = float(input("\033[1;32;40mAnna kiinteä päiväajan säteilyvuon maksimi keskipäivällä (sinimuotoinen käyrä),
W/m^2 (nominaali 590) ") or 590)

# Keskimääräinen säteilyvuo Marsissa yöllä, W/m^2
marssolarirradiance_avg_night = float(input("Anna kiinteä yöajan säteilyvuo, W/m^2 (nominaali 0) ") or 0)

# Akun lataustaso
batterycharge_level = float(input("Anna akun varaustaso, Wh (max. 49.64 Wh) ") or 49.64)

# Turvamoodin valinta
safemode_level = float(input("\033[1;32;40mAnna akun varaustason turvataso, Wh (Nominaali 5 Wh, max. 49.64 Wh) ") or 5)
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# RTG:n käytön valinta
print("#########################")
print("\033[1;32;40m ### RTG:N KÄYTTÖ ###")
print("#### Valitse 1 (KYLLÄ) tai 2 (EI) ###")
print("#########################")
while True:
try:
rtg_usage = int(input(">> ") or 2)
if rtg_usage == 1:
rtg_usage_status = 1
import RTG
break;
elif rtg_usage == 2:
print("Ei käytetä RTG:tä")
rtg_usage_status = 0
break;
except ValueError:
print("Sinun täytyy valita joko 1 tai 2")
continue

# RTG:n jatkuva ulostuloteho (W):
if rtg_usage_status == 1:
rtg_output = RTG.rtg_power_output_level / 60
else:
rtg_output = 0

# annettu säteilyvuon maksimin amplitudi
amplitude = marssolarirradiance_max

# Aurinkopaneelijärjestelmän kokonaisteho yölle (W):
solararray_overall_power_night = SolarPanelSelected.solararraysystem_final_count * ((SolarPanel.solarpanel_area / 10000) *
(SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * marssolarirradiance_avg_night)

solarpanelsystem = 0

# Lataussäätimeltä saatava aurinkopaneelijärjstelmän tehot (W):
solarpanelpower_night = ((solararray_overall_power_night * SolarPanelSelected.solararray_eff) *
SolarPanelSelected.chargingcontroller_eff) / 60

# Alkumäärittelyjä
solarirradiancelist = []
batterychargelist = [batterycharge_level]
solarpanelsystemlist = []
rtgoutputlist = [rtg_output]
irradiance_minute_level_list = []
payload_load_minlist = []
payload_load_minlist_safe = []
solarpanelsurpluslist = []
rxtxloadlist = []
dailychargerate_maxlist = []

# Marsin päivän säteilyvuon ja saadun tehon laskeminen (päivä ja yö)
def mars_day(marstime):
if 0 <= marstime <= MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
solarirradiance = marssolarirradiance_avg_day
solarirradiancelist.append(solarirradiance)
solarpanelsystem = solarpanelpower_day
solarpanelsystemlist.append(solarpanelsystem)
else:
solarirradiance = marssolarirradiance_avg_night
solarirradiancelist.append(solarirradiance)
solarpanelsystem = solarpanelpower_night
solarpanelsystemlist.append(solarpanelsystem)
marstime += 1

def battery_charge(marstime):
if batterychargelist[-1] >= 49.64:
# ylimääräinen aurinkoenergia paneeleilta, kun akkusto on täynnä.
solarpower_surplus = (solarpanelsystemlist[-1] * SolarPanelSelected.solararray_area *
SolarPanelSelected.solararray_eff) / 60
surplus = solarpower_surplus
solarpanelsurpluslist.append(surplus)
# jos ylijäämä on pienempi kuin kuormat ja RXTX ja täten akustolta menee energiaa
if solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
elif solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]):
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
# jos ylijäämä on suurempi kuin kuormat ja RXTX eli akusto pysyy täytenä.
elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64
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elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1]):
batterycharge = 49.64
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <=
MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä. T
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa sekä lähetin-vastaanotinta
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_avg_night_minutes <=
marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_night + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)

marstime += 1

# Hyötykuorman kuormien laskeminen
def payload_loads(marstime):
payload_load_min = payload_load[marstime-1] / 60
payload_load_minlist.append(payload_load_min)
# Safe-moodin kuorma
payload_load_min_safe = payload_load_safe[marstime - 1] / 60
payload_load_minlist_safe.append(payload_load_min_safe)
marstime += 1

# Lähetin-vastaanottimen tehon laskenta
def rxtx_load(marstime):
if rxtxtimemin <= marstime <= rxtxtimemax:
rxtx_load = rxtxpower / 60
rxtxloadlist.append(rxtx_load)



130

else:
rxtx_load = 0
rxtxloadlist.append(rxtx_load)
marstime += 1

# Kuinka monta vuorokautta ajetaan
stoptime = int(input("\033[1;32;40mAnna ajon vuorokausimäärä (vrk.): ")) * 1477
# Mikä ajankohta päivästä aloitetaan
daytime = int(input("Anna ajon Marsin vuorokauden aika (min.) (nominaali 1): ") or 1)
# Lähetin-vastaanottimen teho
rxtxpower = float(input("Anna TX/RX teho (W) (nominaali 5): ") or 5)
# Lähetin-vastaanottimen aloitusaika
rxtxtimemin = int(input("Anna TX/RX aloitusaika (nominaali 700): ") or 700)
# Lähetin-vastaanottimen loppumisaika
rxtxtimemax = int(input("Anna TX/RX lopetusaika (nominaali 710): ") or 710)
# Kuinka usein lähetetään ja vastaan otetaan dataa. Toteutetaan --> remainder = rxtx_reminder % rxtxtimeinterval (päivää) on nolla
rxtxtimeinterval = int(input("Anna TX/RX tiheys vuorokausina (nominaali 1 vuorokausi): ") or 1)

# Alustuksia
remaindertime = 0
remainder = 1
runtime = 1
irradiance_minute_level = 0

# Halutun toimintasyklogrammin valinta ajoon
print("\033[1;31;40m#########################################################################")
print("1. Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yöllä (OperationCyclogram_1.xlsx) ###")
print("2. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo (OperationCyclogram_2.xlsx) ###")
print("3. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa todella vähän (OperationCyclogram_3.xlsx) ###")
print("4. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa normaalia enemmän (OperationCyclogram_4.xlsx) ###")
print("5. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa hyvin ja erityinen mittaustapahtuma (OperationCyclogram_5.xlsx) ###")
print("6. Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta ((OperationCyclogram_user.xlsx) ###")
print("#############################################################################")
print("### Valitse haluttu toimintamoodi ###")
print("###########################################################################")
cyclogram_selected = input(">> ") or 1

if cyclogram_selected == "1":
# Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yölä
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_1.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "2":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_2.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "3":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla todella vähän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_3.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "4":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla normaalia enemmän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_4.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "5":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla hyvin ja erityinen mittaustapahtuma
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_5.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "6":
# Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_user.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

# Kun akusta loppuu kapasiteetti, niin ajetaan toinen syklogrammi, automaattisesti riippumatta edellisistä valinnoista
file_loc_safe = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_safe.xlsx"
df_safe = pd.read_excel(file_loc_safe)
payload_load_safe = df_safe[’total’]

# Pääajo
while 0 <= runtime <= stoptime:
if 0 <= daytime <= 1477:
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# Säteilyvuon sinimuotoinen laskeminen
irradiance_minute_level = amplitude * math.sin(2 * math.pi * (daytime -
(MarsSolarIrradiance.marssolarirradiance_day_time_avg_minutes / 2)) / 1477)
if irradiance_minute_level > 0:
irradiance_minute_level_list.append(irradiance_minute_level)
else:
irradiance_minute_level = 0
irradiance_minute_level_list.append(irradiance_minute_level)
irradiance = irradiance_minute_level_list[-1]
solararray_overall_power_day = SolarPanelSelected.solararraysystem_final_count * ((SolarPanel.solarpanel_area / 10000) *
( SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * irradiance)
solarpanelpower_day = ((solararray_overall_power_day * SolarPanelSelected.solararray_eff) *
SolarPanelSelected.chargingcontroller_eff) / 60
# Kuormat Excel-tiedostosta
payload_loads(marstime=daytime)
# Lähetin-vastaanotin
rxtx_load(marstime=daytime)
# Marsin säteilyvuon "tallennus"
mars_day(marstime=daytime)
# Akuston lataaminen aurinkopaneeleilla ja optiona myös RTG:llä
battery_charge(marstime=daytime)
daytime += 1
# Päivän "resetointi", kun saavutaan keskiyöhön
elif daytime >= 1477:
daytime = 1
remaindertime += 1
remainder = remaindertime % rxtxtimeinterval
runtime += 1

# Visuaalisen käyrästön piirtäminen
fig, ax = plt.subplots()
fig.subplots_adjust(right=0.70)

twin1 = ax.twinx()
twin2 = ax.twinx()
twin3 = ax.twinx()
twin4 = ax.twinx()

twin2.spines.right.set_position(("axes", 1.2))
twin3.spines.right.set_position(("axes", 1.3))
twin4.spines.right.set_position(("axes", 1.4))

p1, = ax.plot(solarirradiancelist, "b-", label="Solar irradiance (W/m^2)")
p2, = twin1.plot(solarpanelsystemlist, "r-", label="Solar energy (Wh)")
p3, = twin2.plot(batterychargelist, "g-", label="Battery charge state (Wh)")
p4, = twin3.plot(rtgoutputlist, "y-", label="RTG output (Wh)")
p5, = twin4.plot(payload_load_minlist, "c-", label="Loads (Wh)")

ax.set_xlim(0, runtime)
ax.set_ylim(0, marssolarirradiance_max + 5)
twin1.set_ylim(0, 1)
twin2.set_ylim(0, 50)
twin3.set_ylim(0, 0.0045)
twin4.set_ylim(0, 0.2)

ax.set_xlabel("Time, from start of simulation (min.)")
ax.set_ylabel("Solar irradiance (W/m^2)")
twin1.set_ylabel("Solar energy (Wh)")
twin2.set_ylabel("Battery state (Wh)")
twin3.set_ylabel("RTG output (Wh)")
twin4.set_ylabel("Loads (Wh)")

ax.yaxis.label.set_color(p1.get_color())
twin1.yaxis.label.set_color(p2.get_color())
twin2.yaxis.label.set_color(p3.get_color())
twin3.yaxis.label.set_color(p4.get_color())
twin4.yaxis.label.set_color(p5.get_color())

tkw = dict(size=5, width=1.5)
ax.tick_params(axis=’y’, colors=p1.get_color(), **tkw)
twin1.tick_params(axis=’y’, colors=p2.get_color(), **tkw)
twin2.tick_params(axis=’y’, colors=p3.get_color(), **tkw)
twin3.tick_params(axis=’y’, colors=p4.get_color(), **tkw)
twin4.tick_params(axis=’y’, colors=p5.get_color(), **tkw)
ax.tick_params(axis=’x’, **tkw)

ax.legend(handles=[p1, p2, p3, p4, p5])

plt.show()
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MarsDailyIrradianceFull.py

# Tarkka, Mars Climate Database 5.3:en fluxsurf_sw -parametriin perustuva päivän irradianssin mallintaminen

import math
import numpy as np
from openpyxl import *
import pandas as pd

print("Ladataan säteilyvuon tietokantaa....")

# Ladataan säteilyvuon laskemiseen tarvittavat Excel-taulukot (Marsin "kuukaudet" 1 - 12)
file_loc_m01 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_01_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m01 = file_loc_m01["fluxsurf_sw"]

file_loc_m02 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_02_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m02 = file_loc_m02["fluxsurf_sw"]

file_loc_m03 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_03_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m03 = file_loc_m03["fluxsurf_sw"]

file_loc_m04 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_04_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m04 = file_loc_m04["fluxsurf_sw"]

file_loc_m05 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_05_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m05 = file_loc_m05["fluxsurf_sw"]

file_loc_m06 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_06_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m06 = file_loc_m06["fluxsurf_sw"]

file_loc_m07 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_07_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m07 = file_loc_m07["fluxsurf_sw"]

file_loc_m08 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_08_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m08 = file_loc_m08["fluxsurf_sw"]

file_loc_m09 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_09_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m09 = file_loc_m09["fluxsurf_sw"]

file_loc_m10 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_10_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m10 = file_loc_m10["fluxsurf_sw"]

file_loc_m11 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_11_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m11 = file_loc_m11["fluxsurf_sw"]

file_loc_m12 = load_workbook("C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\clim_12_me_fluxsurf_sw.xlsx")
sheet_m12 = file_loc_m12["fluxsurf_sw"]

print("Säteilyvuon tietokanta ladattu")

import MarsSolarIrradiance
import matplotlib.pyplot as plt
import SolarPanel
import SolarPanelSelected

# Akun lataustaso
batterycharge_level = float(input("\033[1;32;40mAnna akun varaustaso, Wh (max. 49.64 Wh) ") or 49.64)

# Turvamoodin valinta
safemode_level = float(input("\033[1;32;40mAnna akun varaustason turvataso, Wh (Nominaali 5 Wh, max. 49.64 Wh) ") or 5)

# RTG:n käytön valinta
print("#########################")
print("\033[1;32;40m ### RTG:N KÄYTTÖ ###")
print("#### Valitse 1 (KYLLÄ) tai 2 (EI) ###")
print("#########################")
while True:
try:
rtg_usage = int(input(">> ") or 2)
if rtg_usage == 1:
rtg_usage_status = 1
import RTG
break;
elif rtg_usage == 2:
print("Ei käytetä RTG:tä")
rtg_usage_status = 0
break;
except ValueError:
print("Sinun täytyy valita joko 1 tai 2")
continue
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# RTG:n jatkuva ulostuloteho (W):
if rtg_usage_status == 1:
rtg_output = RTG.rtg_power_output_level / 60
else:
rtg_output = 0

# Alkumäärittelyjä
solarpanelsystem = 0
solarirradiancelist = []
batterychargelist = [batterycharge_level]
solarpanelsystemlist = []
rtgoutputlist = [rtg_output]
irradiance_minute_level_list = []
payload_load_minlist = []
payload_load_minlist_safe = []
solarpanelsurpluslist = []
rxtxloadlist = []
dailychargerate_maxlist = []
marsduststorm_effectlist = []

# Marsin päivän säteilyvuon ja saadun tehon laskeminen (päivä ja yö)
def mars_day(marstime):
if 0 <= marstime <= 1477:
solarirradiance = irradiance
solarirradiancelist.append(solarirradiance)
solarpanelsystem = solarpanelpower_day
solarpanelsystemlist.append(solarpanelsystem)
elif marstime > 1477:
print("VIRHE")
marstime += 1

def battery_charge(marstime):
if batterychargelist[-1] >= 49.64:
# ylimääräinen aurinkoenergia paneeleilta, kun akkusto on täynnä.
solarpower_surplus = (solarpanelsystemlist[-1] * SolarPanelSelected.solararray_area * SolarPanelSelected.solararray_eff) / 60
surplus = solarpower_surplus
solarpanelsurpluslist.append(surplus)
# jos ylijäämä on pienempi kuin kuormat ja RXTX ja täten akustolta menee energiaa
if solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
elif solarpanelsurpluslist[-1] <= (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]):
batterycharge = 49.64 - ((payload_load_minlist[-1]) - solarpanelsurpluslist[-1])
# jos ylijäämä on suurempi kuin kuormat ja RXTX eli akusto pysyy täytenä.
elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1] + rxtxloadlist[-1]) and remainder == 0:
batterycharge = 49.64
elif solarpanelsurpluslist[-1] > (payload_load_minlist[-1]):
batterycharge = 49.64
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif safemode_level < batterychargelist[-1] < 49.64 and 0 <= marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <= 1477 and remainder == 0:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1] - rxtxloadlist[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)
elif 0 < batterychargelist[-1] <= safemode_level and 0 <= marstime <= 1477:
# jos akku ei täynnä, ladataan sitä säteilyvuosta riippuvalla energiamäärällä.
# jos akun kapsiteettin menee alle 5 Wh, niin ajetaan vain palveluelektroniikkaa
batterycharge = batterychargelist[-1] + solarpanelpower_day + rtg_output - payload_load_minlist_safe[-1]
rtgchargerate = rtgoutputlist[-1]
rtgoutputlist.append(rtgchargerate)
batterychargelist.append(batterycharge)

marstime += 1

# Hyötykuorman kuormien laskeminen. OTETAAN HUOMIOON AIKAVYÖHYKE / PITUUSASTE, LONGITUDE
def payload_loads(marstime):
payload_load_min = payload_load[marstime - 1] / 60
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payload_load_minlist.append(payload_load_min)
# Safe-moodin kuorma
payload_load_min_safe = payload_load_safe[marstime - 1] / 60
payload_load_minlist_safe.append(payload_load_min_safe)
marstime += 1

# Lähetin-vastaanottimen tehon laskenta
def rxtx_load(marstime):
if rxtxtimemin <= marstime <= rxtxtimemax:
rxtx_load = rxtxpower / 60
rxtxloadlist.append(rxtx_load)
else:
rxtx_load = 0
rxtxloadlist.append(rxtx_load)
marstime += 1

# Pölymyrskyn vaikutus
def marsduststorm(marsyeartime, marsduststormmin, marsduststormmax, marsduststormamplitude):
if marsduststormmin <= marsyeartime <= marsduststormmax:
marsduststorm_effect = 1 - (marsduststormamplitude / 100)
marsduststorm_effectlist.append(marsduststorm_effect)
else:
marsduststorm_effect = 1
marsduststorm_effectlist.append(marsduststorm_effect)

# Kuinka monta vuorokautta ajetaan
stoptime = int(input("\033[1;32;40mAnna ajon vuorokausimäärä (Sol): ")) * 1477
# Mikä ajankohta vuodesta aloitetaan
marsyeartime = int(input("Anna ajon Marsin vuoden päivä (Sol): ")) * (60 * 24.65)
# Mikä ajankohta päivästä aloitetaan
daytime = int(input("Anna ajon Marsin vuorokauden aika (min.) (nominaali 1): ") or 1)
# Mahdollinen pölymyrsky ja sen ajankohta sekä kesto
marsduststorm_option = int(input("Haluatko lisätä pölymyrskyn simulaatioon? 1 = Kyllä, 2 = Ei: ") or 2)
if marsduststorm_option == 1:
marsduststormmin_raw = int(input("Anna pölymyrskyn aloitus ajankohta (Sol): ")) * (60 * 24.65)
marsduststormmin = round(marsduststormmin_raw)
marsduststormmax_raw = int(input("Anna pölymyrskyn lopetus ajankohta (Sol): ")) * (60 * 24.65)
marsduststormmax = round(marsduststormmax_raw)
marsduststormamplitude = int(input("Anna pölymyrskyn intensiteetti, 0 - 100(max): ") or 50)
elif marsduststorm_option == 2:
marsduststormmin = 1
marsduststormmax = 0
marsduststormamplitude = 0
print("Ei pölymyrskyä simulaation aikana")
else:
print("Väärä valinta!")
# Lähetin-vastaanottimen teho
rxtxpower = float(input("Anna TX/RX teho (W) (nominaali 5): ") or 5)
# Lähetin-vastaanottimen aloitusaika
rxtxtimemin = int(input("Anna TX/RX aloitusaika (nominaali 700): ") or 700)
# Lähetin-vastaanottimen loppumisaika
rxtxtimemax = int(input("Anna TX/RX lopetusaika (nominaali 710): ") or 710)
# Kuinka usein lähetetään ja vastaan otetaan dataa. Toteutetaan --> remainder = rxtx_reminder % rxtxtimeinterval (päivää) on nolla
rxtxtimeinterval = int(input("Anna TX/RX tiheys vuorokausina (nominaali 1 vuorokausi): ") or 1)
# Laskeutujan sijainti, latitude, Marsissa. ROUND((B2-93,75)/-3,76;0,25)
latitude_base = float(input("Anna Marsin leveysaste (-90 ... 90): ") or 0)
# Leveysasteen pyöristys lähinmpään 0.25:een (MCD:n periaate).
if -90 <= latitude_base <= 90:
latitude = round((((latitude_base - 93.75)/-3.76)*4)/4)

else:
print("\033[1;31;40mAnna arvo väliltä -90 ... 90")
# Laskeutujan sijainti, pituusaste, Marsissa
longitude_base = float(input("Anna Marsin pituusaste (-180 ... 177; Huom! ylärajoitus joka johtuu MCD5.3:sta): ") or 0)
# Pituusasteen pyöristys lähinmpään 0.25:een (MCD:n periaate).
if -180 <= longitude_base <= 180:
longitude = round((((longitude_base + 185.63)/5.625)/0.0125)*0.0125)

else:
print("\033[1;31;40mAnna arvo väliltä -180 ... 177 (Huom! ylärajoitus joka johtuu MCD5.3:sta)")

# Lokaalin ajan ero Marsin meridiaaniaikaan minuutteina, laskenta
# Marsin yhden asteen "aikaeron" laskenta
marsdegreetime = 1477/360
# Ero meridiaaniaikaan laskenta
meridiantime_difference = longitude_base * marsdegreetime

# Lasketaan syklogrammin aloitusaika / "siftaus"
# cyclogram_sift_time = round(1477 - meridiantime_difference)
cyclogram_sift_time = round(meridiantime_difference)
cyclogram_sift_time_rounded = cyclogram_sift_time
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if daytime + cyclogram_sift_time_rounded >= 1477:
cyclogram_start_time = (daytime + cyclogram_sift_time) - 1477
elif daytime + cyclogram_sift_time <= 0:
cyclogram_start_time = 1477 + (daytime + cyclogram_sift_time_rounded)
else:
cyclogram_start_time = daytime + cyclogram_sift_time

# Näytetäänkö graafissa kuormaa
load_graph = float(input("Näytetäänkö kuorma lopullisessa graafissa? 1 = Kyllä, 2 = Ei (nominaali kyllä): ") or 1)

# Alustuksia
remaindertime = 0
remainder = 1
runtime = 1
irradiance_minute_level = 0
marsduststorm_effect = 1

# Halutun toimintasyklogrammin valinta ajoon
print("\033[1;31;40m#########################################################################")
print("1. Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yöllä (OperationCyclogram_1.xlsx) ###")
print("2. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo (OperationCyclogram_2.xlsx) ###")
print("3. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa todella vähän (OperationCyclogram_3.xlsx) ###")
print("4. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa normaalia enemmän (OperationCyclogram_4.xlsx) ###")
print("5. Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa hyvin ja erityinen mittaustapahtuma (OperationCyclogram_5.xlsx) ###")
print("6. Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta ((OperationCyclogram_user.xlsx) ###")
print("#############################################################################")
print("### Valitse haluttu toimintamoodi ###")
print("###########################################################################")
cyclogram_selected = input(">> ") or 1

if cyclogram_selected == "1":
# Toimintasyklin testaaminen: Nominaalitilanne, päivällä ja yölä
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_1.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "2":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, päivällä, normaalia pienempi säteilyvuo
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_2.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "3":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla todella vähän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_3.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "4":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla normaalia enemmän
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_4.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "5":
# Toimintasyklin testaaminen: Erikoistilanne, energiaa saatavilla hyvin ja erityinen mittaustapahtuma
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_5.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

elif cyclogram_selected == "6":
# Toimintasyklin testaaminen: Käyttäjän oma valinta
file_loc = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_user.xlsx"
df = pd.read_excel(file_loc)
payload_load = df[’total’]

# Kun akusta loppuu kapasiteetti, niin ajetaan toinen syklogrammi, automaattisesti riippumatta edellisistä valinnoista
file_loc_safe = "C:\\Users\haukkaha\\PycharmProjects\\MetNet_PV_system\\OperationCyclogram_safe.xlsx"
df_safe = pd.read_excel(file_loc_safe)
payload_load_safe = df_safe[’total’]

# Pääajo ALKAA TÄSTÄ
while 0 <= runtime <= stoptime:
if 0 <= daytime <= 1477 and 0 <= cyclogram_start_time <= 1477 and marsyeartime <= 989452:
# Säteilyvuon laskeminen
if 1 <= marsyeartime <= 90219:
if 0 <= daytime <= 123:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
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elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m01 = sheet_m01.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m01)
elif 90220 <= marsyeartime <= 187833:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m02 = sheet_m02.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m02)
elif 187834 <= marsyeartime <= 285447:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 361 <= daytime <= 492:
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cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m03 = sheet_m03.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m03)
elif 285448 <= marsyeartime <= 381582:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m04 = sheet_m04.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m04)
elif 381583 <= marsyeartime <= 470322:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
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irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m05 = sheet_m05.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m05)
elif 470323 <= marsyeartime <= 550188:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m06 = sheet_m06.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m06)
elif 550189 <= marsyeartime <= 624738:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
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elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m07 = sheet_m07.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m07)
elif 624739 <= marsyeartime <= 692172:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m08 = sheet_m08.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m08)
elif 692173 <= marsyeartime <= 761685:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
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cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m09 = sheet_m09.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m09)
elif 761686 <= marsyeartime <= 831198:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m10 = sheet_m10.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m10)
elif 831199 <= marsyeartime <= 906627:
if 0 <= daytime <= 120:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m11 = sheet_m11.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m11)
elif 906628 <= marsyeartime <= 989451:
if 0 <= daytime <= 120:
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cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 2, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 124 <= daytime <= 246:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 51, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 247 <= daytime <= 369:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 100, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 361 <= daytime <= 492:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 149, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 493 <= daytime <= 615:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 198, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 616 <= daytime <= 738:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 247, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 739 <= daytime <= 862:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 296, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 863 <= daytime <= 985:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 345, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 986 <= daytime <= 1108:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 394, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 1109 <= daytime <= 1231:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 443, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 1232 <= daytime <= 1354:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 492, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)
elif 1355 <= daytime <= 1477:
cell_value_m12 = sheet_m12.cell(latitude + 541, longitude + 2).value * marsduststorm_effect
irradiance_minute_level_list.append(cell_value_m12)

irradiance = irradiance_minute_level_list[-1]
solararray_overall_power_day = SolarPanelSelected.solararraysystem_final_count * ((SolarPanel.solarpanel_area / 10000) *
( SolarPanel.solarpanel_eff / 100) * irradiance)
solarpanelpower_day = ((solararray_overall_power_day * SolarPanelSelected.solararray_eff) *
SolarPanelSelected.chargingcontroller_eff) / 60

# Kuormat Excel-tiedostosta
# payload_loads(marstime=daytime)
payload_loads(marstime=cyclogram_start_time)
# Lähetin-vastaanotin
#rxtx_load(marstime=daytime)
rxtx_load(marstime=cyclogram_start_time)
# Pölymyrskyn vaikutukset
marsduststorm(marsyeartime, marsduststormmin, marsduststormmax, marsduststormamplitude)
marsduststorm_effect = marsduststorm_effectlist[-1]
# Marsin säteilyvuon "tallennus"
mars_day(marstime=daytime)
# Akuston lataaminen aurinkopaneeleilla ja optiona myös RTG:llä
# battery_charge(marstime=daytime)
battery_charge(marstime=cyclogram_start_time)
daytime += 1
cyclogram_start_time += 1
elif 0 <= daytime <= 1477 and marsyeartime >= 989452:
marsyeartime = 1
elif cyclogram_start_time >= 1477:
cyclogram_start_time = 1
# Päivän "resetointi", kun saavutaan keskiyöhön
elif daytime >= 1477:
daytime = 1
remaindertime += 1
remainder = remaindertime % rxtxtimeinterval
# print(cyclogram_start_time)
runtime += 1
marsyeartime += 1

# Visuaalisen käyrästön piirtäminen
fig, ax = plt.subplots()
fig.subplots_adjust(right=0.70)

twin1 = ax.twinx()
twin2 = ax.twinx()
twin3 = ax.twinx()
if load_graph == 1:
twin4 = ax.twinx()
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twin2.spines.right.set_position(("axes", 1.2))
twin3.spines.right.set_position(("axes", 1.3))
if load_graph == 1:
twin4.spines.right.set_position(("axes", 1.4))

p1, = ax.plot(solarirradiancelist, "b-", label="Solar irradiance (W/m^2)")
p2, = twin1.plot(solarpanelsystemlist, "r-", label="Solar energy (Wh)")
p3, = twin2.plot(batterychargelist, "g-", label="Battery charge state (Wh)")
p4, = twin3.plot(rtgoutputlist, "y-", label="RTG output (Wh)")
if load_graph == 1:
p5, = twin4.plot(payload_load_minlist, "c-", label="Loads (Wh)")

ax.set_xlim(0, runtime)
ax.set_ylim(0, 700)
twin1.set_ylim(0, 1)
twin2.set_ylim(0, 50)
twin3.set_ylim(0, 0.0045)
if load_graph == 1:
twin4.set_ylim(0.034, 0.22)

ax.set_xlabel("Time, from start of simulation (min.)")
ax.set_ylabel("Solar irradiance (W/m^2)")
twin1.set_ylabel("Solar energy (Wh)")
twin2.set_ylabel("Battery state (Wh)")
twin3.set_ylabel("RTG output (Wh)")
if load_graph == 1:
twin4.set_ylabel("Loads (Wh)")

ax.yaxis.label.set_color(p1.get_color())
twin1.yaxis.label.set_color(p2.get_color())
twin2.yaxis.label.set_color(p3.get_color())
twin3.yaxis.label.set_color(p4.get_color())
if load_graph == 1:
twin4.yaxis.label.set_color(p5.get_color())

tkw = dict(size=5, width=1.5)
ax.tick_params(axis=’y’, colors=p1.get_color(), **tkw)
twin1.tick_params(axis=’y’, colors=p2.get_color(), **tkw)
twin2.tick_params(axis=’y’, colors=p3.get_color(), **tkw)
twin3.tick_params(axis=’y’, colors=p4.get_color(), **tkw)
if load_graph == 1:
twin4.tick_params(axis=’y’, colors=p5.get_color(), **tkw)
ax.tick_params(axis=’x’, **tkw)

if load_graph == 1:
ax.legend(handles=[p1, p2, p3, p4, p5])
elif load_graph == 2:
ax.legend(handles=[p1, p2, p3, p4])

file_loc_m01.close()
file_loc_m02.close()
file_loc_m03.close()
file_loc_m04.close()
file_loc_m05.close()
file_loc_m06.close()
file_loc_m07.close()
file_loc_m08.close()
file_loc_m09.close()
file_loc_m10.close()
file_loc_m11.close()
file_loc_m12.close()

plt.show()
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D HoMES-ohjelman käyttöohje

D.1 Työssä käytetyt ohjelmointityökalut ja alustavat toimen-
piteet

Tämä työ on toteutettu seuraavilla ohjelmistoilla ja työkaluilla, mutta myös muilla
vastaavilla ohjelmistoilla koodin sekä tietokantojen ja syklogrammien tekeminen
onnistuu.

• PyCharm 2021.2.2 Community Edition

• Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (16.0.14326.20384) 32-bit

• Mars Climate Database version 5.3. The Mars Climate Database Projects,
http://www-mars.lmd.jussieu.fr/

• NetCDF4Excel, version 3.3, https://netcdf4excel.github.io/

Ohjelman lähdekoodin muokkaamiseen sekä ohjelman ajamiseen tarvitaan Python-
ohjelmointiympäristö ja tässä työssä on käytetty PyCharm-ohjelmaa, mutta muutkin
Python-ohjelmointiin tarkoitetut työympäristöohjelmat käyvät. Kaikki Python .py ja
Excelin .xlsx tiedostot sijoitetaan samaan asennus- ja käyttökansioon tietokoneella.
Ennen ohjelman ajamista, pitää varmistua, että koodissa olevat hakemistopolut ovat
oikein ja editoida ne käsin vastaamaan ohjelman asennuspolkua. Lisäksi käyttäjän
pitää generoida tarvittavat syklogrammitiedostot sekä hakea Mars Climate Data-
basesta vaadittava säteilyvuon parametri Excel-taulukkomuotoon, jota käytetään
tämän työn HoMES Python-ohjelmassa. Säteilyvuon parametrien haku Mars Clima-
te Databasesta Excel-taulukkomuotoon tapahtuu NetDCF4Excel-työkalulla. Kun
tarvittavat tiedostot on generoitu ja muunnokset tehty sekä ohjelmointiympäristö
asennettu, ohjelma on valmis käyttöön. Täytyy ottaa huomioon, että Mars Climate
Database ei ole vapaasti levitettävissä oleva tietokanta ja sen laajamittaisempi hyö-
dyntäminen, kuten tässä työssä, vaati virallisen luvan, jonka voi hakea Mars Climate
Databasen kotisivuilla olevien yhteystietojen kautta.

D.2 Optinaalisen aurinkopaneelijärjestelmän ja akuston ko-
koonpanon määritteleminen

HoMES Python-ohjelma koostuu kahdesta erillisestä ohjelmasta, jotka on raken-
nettu saman pääkäyttöliittymän alle. Ensimmäisessä voidaan määritellä vapaasti
staattisessa tilanteessa vakiosäteilyvuolla optimaalinen aurinkopaneelijärjestelmä
ja akusto. Tämä työkalu auttaa tekemään alkumäärittelyt lopulliselle ja kiinteälle
energiantuottojärjestelmälle. Ainoat kiinteästi valitut järjestelmän komponentit ovat
akkutyyppi, yksittäisen aurinkopaneelin tyyppi sekä RTG ja sen malli ja kokoonpano.
Kaikki muut määrittelyt voi käyttäjä valita vapaasti.

Ensimmäisessä vaiheessa (kuva D1) annetaan DC/DC -muuntimen hyötysuhde
(oletusarvo 0.85) ja kuorman keskimääräinen vuorokausikuorma. Näistä varsinkin
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Kuva D1: HoMES Python-ohjelman ensimmäisen vaiheen aliohjelma. DC/DC -
muuntimen ja kuorman määrittelyt.

jälkimmäinen on tärkeä tietää kohtuullisen hyvällä tarkkuudella, koska kuorma on
koko järjestelmän kannalta tärkein yksittäinen parametri.

Seuraavaksi käyttäjän tulee antaa akun/akuston reunaehdot ja määrittelyt (kuva
D2). Tässä kohtaa määriteltävät parametrit ja niiden oletusarvot ovat:

• Akuston jännite (oletusarvo 7.3)

• Energiareservi, päivää (oletusarvo 0.6)

• Kytkentä-/johtohäviöt (oletusarvo 0.2)

• Akun tehokkuus (oletusarvo 1)

• Akun vanheneminen (oletusarvo 0.2)

• Akun purkautumisen syvyys, DOD (oletusarvo 0.75)

• Akun operaatiolämpötila, Celsius (oletusarvo 15)

Edellä olevista, akuston jännitettä ja akun operaatiolämpötilaa lukuun ottamatta,
kyseessä on prosenttilukuja asteikolla 0 - 1 (0 - 100). Akun operaationlämpöti-
lan vaikutuksen laskennassa käytetään koodiin rakennettua kaavaa, joka on saatu
taulukoiduista arvoista.

Kolmannessa vaiheessa (kuva D3) käyttäjä antaa aurinkopaneeliston lataussääti-
men hyötysuhteen (oletusarvona 0.85) sekä aurinkopaneeliston jännitteen (oletusarvo
4.62 V), sen hyötysuhteen (oletusarvo 0.85) sekä keskimääräisen auringonpaisteen
ajan (oletusarvo 12 tuntia). Paneeliston jännitteeksi kannattaa antaa joku yksittäi-
sen aurinkopaneelin kerrannainen. Jännitteeksi voidaan antaa periaatteessa mikä
tahansa, mutta tällöin laskennassa ei päästä paneeliston tasalukuun. Lopuksi voimme
valita käytämmekö RTG:tä ja millä hyötysuhteella se toimii.

Edellä olevalla aliohjelmalla voimme iteroida parasta mahdollista aurinkopanee-
liston ja akuston kokoonpanoa, myös muussa kuin Marsin ja MetNet/MiniPINS
-laskeutujan tapauksessa.
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Kuva D2: HoMES Python-ohjelman ensimmäisen vaiheen aliohjelma. Akuston mää-
rittelyjen antaminen.

Kuva D3: HoMES Python-ohjelman ensimmäisen vaiheen aliohjelma. Lataussäätimen,
aurinkopaneeliston ja RTG:n määrittelyt.

D.3 Toiminnan määritteleminen esimääritetyllä aurinkopa-
neelijärjestelmällä ja akustolla

HoMES Python-pääohjelma sisältää toisen ohjelman, jossa on kiinnitetyt aurinkopa-
neelijärjestelmän sekä akuston kokoonpano. Näitä käyttäjä ei voi ohjelmassa muuttaa,
vaan jos käyttäjä haluaa näihin tehdä päivityksiä, pitää se tehdä suoraan koodiin.
Tällä menettelyllä poistetaan mahdollinen epärealistisen tilanteen muodostuminen
MetNet/MiniPINS -tapauksessa (jota tämä työ käsittelee). Akusto koostuu kahdesta
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yksittäisestä akusta ja sen sekä aurinkopaneelien kokoonpano riippuvat laskeutujan
fyysistä rajoitteista (kuva D4).

Kuva D4: HoMES Python-ohjelman toiseen vaiheen aliohjelma. Esimääritellyt aurin-
kopaneeliston ja akuston arvot.

Aluksi käyttäjän pitää valita minkä toimintasyklogrammin valitsee käytettäväksi
simulaatiossa. Yksinkertaisessa sekä päivän että yön säteilyvuo on yksi kiinteä arvo.
Esimerkiksi päiväajalle (12 tuntia) 590 (W/m2 ) ja yölle 0 (W/m2). Sinimäisessä
toimintamoodissa päiväajan säteilyvuota approksimoidaan sinikäyrällä, jonka maksi-
min käyttäjä antaa. Yölle käytetään tässäkin tapauksessa kiinteää säteilyvuon arvoa.
Kolmannessa toimintasyklogrammivaihtoehdossa käyttäjä ei voi antaa säteilyvuolle
arvoa, vaan käyttäjä valitsee paikan ja ajankohdan Marsissa missä simulaatiota
ajetaan (kuva D5).

Kuva D5: HoMES Python-ohjelma toiseen vaiheen aliohjelma. Toimintasyklogrammin
mallin valinta. Yksinkertainen, sinimuotoinen vai tarkka perustuen Mars Climate
Databasen arvoihin.

Työkalun kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa toimivat päiväajan säteilyvuon muotoa
lukuun ottamatta samalla tavalla ja täten molemmissa tapauksissa pätee seuraava
ohje.

Aluksi käyttäjän tulee antaa sinimuotoisen tai kiinteän säteilyvuon päivä ja yö
arvot sekä akuston alustava tila ja turvataso. Tässä kohtaa määriteltävät parametrit
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ja niiden oletusarvot ovat (kuva D6):

• Päiväajan sinimuotoisen (tai kiinteän) säteilyvuon maksimi (oletusarvo 590)

• Kiinteä yöajan sätelyvuo (oletusarvo 0)

• Akun varaustaso (oletusarvo 49.64)

• Akun turvataso (oletusarvo 5)

• RTG:n valinta (oletusarvo 2)

Kuva D6: HoMES Python-ohjelman sinimuotoisen mallin pääparametrit: päiväajan
sinimuotoisen säteilyvuon maksimi (oletusarvo 590), kiinteä yöajan sätelyvuo (ole-
tusarvo 0), akun varaustaso (oletusarvo 49.64), akun turvataso (oletusarvo 5) ja
kinteän RTG:n valinta.

Seuraavaksi annetaan ajon toteutuksen kannalta oleelliset parametrit, jotka ovat
(kuva D7):

• Ajon vuorokausimäärä (ei oletusarvoa, annettava joku kokonaisluku):

• Ajon Marsin vuorokauden aika (min.) (oletusarvo 1):

• TX/RX teho (W) (oletusarvo 5):

• TX/RX aloitusaika (oletusarvo 700):

• TX/RX lopetusaika (oletusarvo 710):

• TX/RX tiheys vuorokausina (oletusarvo 1):

Lopuksi valitaan mitä toimintasyklogrammia/-moodia halutaan käyttää simulaa-
tiossa. Valittavana on kuusi erilaista moodia, jotka kaikki eroavat toisistaan kunkin
kuvauksen mukaisesti (kuva D8). Valinnan jälkeen HoMES-ohjelma ajaa simulaation
ja tulostaa tulokset graafisessa muodossa. On huomioitava, että käyttäjän pitää itse
määritellä nämä käytettävät syklogrammitiedostot perustuen simuloitavaan laskeu-
tujaan, sen energiantuottojärjestelmään ja hyötykuormaan. Tässä työssä on käytetty
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Kuva D7: HoMES Python-ohjelman sinimuotoisen/yksinkertaisen mallin ajon pää-
parametrit: ajon vuorokausimäärä, ajon Marsin vuorokauden aika (oletusarvo 1),
TX/RX teho (oletusarvo 5), TX/RX aloitusaika (oletusarvo 700), TX/RX lopetusai-
ka (oletusarvo 710) ja TX/RX tiheys vuorokausina (oletusarvo 1).

Kuva D8: HoMES Python-ohjelman sinimuotoisen ja yksinkertaisen mallin ajon
toimintasyklogrammin ja -moodin valinta.

MetNet/MiniPINS-hankkeiden hyötykuormaa ja energiantuottojärjestelmää. Yksi
esimerkki toimintasyklogrammista on esitetty liitteessä B.

Kolmas säteilyvuon syklogrammin simulaation ajotapa eroaa merkittävästi kah-
desta ensimmäisestä (kuva D5). Ensimmäinen selkeä ero on se, että ko. toimintasyklo-
grammissa säteilyvuo haetaan suoraan Mars Climate Databasesta ja täten käyttäjä
ei voi asettaa omaa kiinteää arvoa säteilyvuolle. Tarkan säteilyvuon (joka kattaa
lähes koko Marsin) kohdalla alussa ohjelma lataa muistiin säteilyvuon tiedot koko
marsin alueelle ja tämän jälkeen valitaan käytetäänkö RTG:tä ja millä hyötysuhteella
(oletusarvo 0.85). Oletusarvoisesti RTG:tä ei käytetä simulaatiossa (kuva D9)

RTG-valinnan jälkeen käyttäjän pitää antaa määrittelyt simulaatioajolle. Käyttä-
jä voi valita sen, että sisällytetäänkö simulaation virtuaalinen pölymyrsky (oletusar-
voisesti ei) ja näytetäänkö lopullisessa graafisessa esityksessä kuorma (oletusarvoisesti
kyllä). Varsinkin pitkissä ajoissa kuorman esittäminen voi hankaloittaa tuloksien
lukemista. Käyttäjän täytyy edellä mainittujen valintojen lisäksi antaa seuraavat
tiedot simulaatioajoa varten (kuva D10):

• Ajon vuorokausimäärä (Sol) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on annettava
lukuarvo)

• Ajon Marsin vuoden päivä (Sol) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on annettava
lukuarvo)

• Ajon Marsin vuorokauden aika (min.) (oletusarvo 1)

• Haluatko lisätä pölymyrskyn simulaatioon? 1 = Kyllä, 2 = Ei (oletusarvo 2)
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Kuva D9: HoMES Python-ohjelman tarkan säteilyvuon lataus ohjelman alussa sekä
RTG:n käytön valinta ja sen hyötysuhde (oletusarvo 0.85).

– Pölymyrskyn aloitus ajankohta (Sol) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on
annettava lukuarvo)

– Pölymyrskyn lopetus ajankohta (Sol) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on
annettava lukuarvo)

– Pölymyrskyn intensiteetti, 0 - 100(max) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän
on annettava lukuarvo)

• TX/RX teho (W) (oletusarvo 5)

• TX/RX aloitusaika (oletusarvo 700)

• TX/RX lopetusaika (oletusarvo 710)

• TX/RX tiheys vuorokausina (oletusarvo 1)

• Marsin leveysaste (-90 ... 90) (ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on annettava
lukuarvo)

• Marsin pituusaste (-180 ... 177; Huom! Ylärajoitus joka johtuu MCD5.3:sta)
(ei oletusarvoa, vaan käyttäjän on annettava lukuarvo)

• Näytetäänkö kuorma lopullisessa graafissa? 1 = Kyllä, 2 = Ei (oletusarvo 1)

Lopuksi käyttäjä valitsee mitä toimintasyklogrammia ja -moodia haluaa simulaa-
tioajossa käyttää (kuva D11). On huomioitava, että jos ohjelmalla ajaa ajallisesti
pitkän simulaation, esimerkiksi yli yhden Marsin vuoden, voi tuloksen laskenta kes-
tää hetken. Simulaatioajon päättyessä, avautuu simulaation tulokset graafisessa
muodossa, ja joita käyttäjä voi tarkastella haluamallaan tavalla (kuva D12).
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Kuva D10: HoMES Python-ohjelman tarkan säteilyvuonsimulaatioajon valinnat ja
oletusarvot.

Kuva D11: HoMES Python-ohjelman tarkan mallin ajon toimintasyklogrammin ja
-moodin valinta.

Kuva D12: Tarkan mallin yksi simulaatioajon tulos.
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