
Pro Gradu -tutkielma
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Meteorologia

Marsin kaasukehän rajakerroksen mallinnus
pylväsmallilla

Joonas Leino

10.2.2022

Ohjaaja(t): Ari-Matti Harri
Jouni Räisänen

Tarkastaja(t): Jouni Räisänen
Heikki Järvinen

Helsingin Yliopisto
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto



Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
Meteorologia

Joonas Leino

Marsin kaasukehän rajakerroksen mallinnus pylväsmallilla

Pro Gradu -tutkielma 10.2.2022 47

Mars, pylväsmalli, rajakerros, mallinnus, kaasukehä, Mars Science Laboratory, MSL, Curiosity

Kumpulan tiedekirjasto

Mars-planeetan kaasukehä koostuu enimmäkseen hiilidioksidista, kun taas vesihöyryä on hyvin vä-
hän. Kaasukehän lämpötila vaihtelee noin +10 ja -130 Celsius-asteen välillä ja pintapaine on vain
noin sadasosa Maan ilmakehän paineesta. Marsin kaasukehässä on usein paljon hienojakoista pö-
lyä, joka absorboi tehokkaasti auringonsäteilyä ja täten vaikuttaa kaasukehän toimintaan. Marsin
pinnan reagoidessa erittäin nopeasti auringonsäteilyn määrän muutoksiin sekä kaasukehässä ole-
van pölyn vuoksi rajakerroksen mallinnuksessa käytettävissä malleissa säteilyn parametrisaatioiden
täytyy olla mahdollisimman hyviä.

Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos ovat kehittäneet Marsin kaasukehän tutkimukseen tarkoite-
tun 1-ulotteisen pylväsmallin. Malli on erittäin nopea ja helposti muokattavissa, joten sillä voidaan
testata uusia ilmakehäfysiikan lainalaisuuksia ja algoritmeja, joita voidaan mahdollisesti lisätä kol-
miulotteisiin Marsin kaasukehän malleihin. Tämä työ tehtiin osana Ilmatieteen laitoksen Marsin
tutkimusryhmää ja työssä tutustutaan Marsin kaasukehän rajakerrokseen sekä pylväsmalliin. Li-
säksi mallin antamia tuloksia esitellään ja verrataan Curiosity-mönkijän (toiselta nimeltään Mars
Science Laboratory, MSL) havaintoihin sekä tutkitaan mallin herkkyyttä sen alustusparametreihin.

Mallin ennustamia lämpötilan, vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteen ja suhteellisen kosteuden vuo-
rokausisyklejä verrattiin MSL:n havaintoihin eri vuodenaikoina. MSL laskeutui vuonna 2012 lähelle
Marsin päiväntasaajaa Gale-kraatterin pohjalle ja se sisältää Ilmatieteen laitoksen suunnittelemat ja
rakentamat mittalaitteet paineelle ja suhteelliselle kosteudelle. Mallin ennustamat vuorokausisyklit
vastasivat hyvin mönkijän havaintoja ja tuloksista nähtiin myös lämpötilan suuri vuorokausivaihte-
lu kaasukehän reagoidessa nopeasti auringonsäteilyn muutoksiin. MSL:n paineen mittauksista (yli
3000 Marsin vuorokautta) nähtiin selvästi hiilidioksidin vuodenaikaiskierto etelänavalta pohjoisna-
valle ja päinvastoin. Lisäksi vuoden 2018 globaali pölymyrsky näkyi monissa eri mittaustuloksissa.

Mallin herkkyyttä tutkittiin muuttamalla neljää eri alustusparametria: pinnan lämpötilaa ja pai-
netta, ilmapylvään vesisisältöä (PWC) sekä pölyn optista paksuutta (τ). Näiden testien perusteella
mallin ennustamiin vuorokauden lämpötilaprofiileihin eniten vaikuttivat pinnan lämpötilan ja pölyn
optisen paksuuden alustus, kun taas kosteusprofiileihin eniten vaikuttivat PWC:n ja pölyn optisen
paksuuden alustus. Näistä parametreista pinnan paineen alustuksella oli vähiten vaikutusta mallin
ennustamiin profiileihin.
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1. Johdanto

Marsin kaasukehän tutkimus alkoi aikaisin 1800-luvulla käyttäen optisia mittauksia maa-
pallolta käsin (Martin et al., 1992; Zurek et al., 1992) ja intensiivisemmät mittaukset
alkoivat 1960-luvun alussa luotainten avulla (Kliore et al., 1965). Vuodesta 1976 alkaen
Marsista on tehty myös mittauksia useiden laskeutujien ja mönkijöiden toimesta (Cham-
berlain et al., 1976; Hess et al., 1977). Näiden mittausten, sekä Marsiin kehitettyjen eri-
laisten numeeristen mallien ansiosta ymmärryksemme Marsin kaasukehästä on kasvanut
erittäin paljon, vaikkakin ymmärryksemme siitä on vielä paljon heikompaa kuin maapal-
lon ilmakehästä.

Marsin pinta on aavikkomaista, suurimmaksi osaksi hiekkaa, pölyä ja kiviä. Napa-
alueilla pinta on puolestaan veden ja hiilidioksidin muodostamaa jäätä (Paton et al.,
2013). Marsissa on myös runsaasti mm. syviä kraattereita ja korkeita vuoria. Marsissa
tiedettiin olevan neljä vuodenaikaa jo 1700-luvun loppupuolella, kun William Herschel
tutki Marsia ja havaitsi sen pyörähdysakselin olevan noin 30 astetta kallistuneena pla-
neetan kiertoradan tason normaaliin nähden (Barlow, 2008). Marsin kiertorata Auringon
ympäri on kuitenkin elliptinen, joten vuodenajat ovat eripituisia: pohjoisen pallonpuolis-
kon kevät (kevätpäiväntasauksesta kesäpäivänseisaukseen) on 199,6 Maan vuorokautta,
kesä on 181,7 Maan vuorokautta, syksy on 145,6 Maan vuorokautta ja talvi on 160,1
Maan vuorokautta. Täten yksi Marsin vuosi kestää 687 Maan vuorokautta eli lähes kaksi
vuotta. Marsin vuorokauden (sol) pituus on noin 24 tuntia ja 37 minuuttia (Petrosyan
et al., 2011).

Marsin kaasukehän aiheuttama paine Marsin pinnalle on noin sadasosa Maan ilma-
kehän paineesta. Se koostuu lähes täysin hiilidioksidista (yli 95 %), mutta se sisältää myös
pienen määrän typpeä ja argonia (yhteensä noin 4 %) sekä muun muassa erittäin pienen
määrän vesihöyryä. Lisäksi Marsin kaasukehässä on yleensä paljon hienojakoista pölyä, jo-
ka vaikuttaa muun muassa säteilyn kulkuun absorboimalla tehokkaasti auringonsäteilyä.
Auringonsäteilyn tuottama lämpö karkaa helposti avaruuteen, sillä kaasukehä on erittäin
ohut. Näin ollen pinnan ja kaasukehän lämpötila vaihtelee erittäin paljon vuorokauden
aikana. Myös pinnan paine vaihtelee erittäin paljon vuodenajan funktiona, sillä suuri osa
kaasukehän massasta osallistuu hiilidioksidin vuodenaikaiskiertoon (James et al., 1992;
Barlow, 2008). Tässä vuodenaikaiskierrossa hiilidioksidia härmistyy ja sublimoituu pla-
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neetan napojen ja kaasukehän välillä.
Marsin ja Maan lähes samoista pyörähdysajoista ja kallistuskulmista johtuen pla-

neettojen kaasukehien dynamiikka on samankaltaista. Näin ollen Marsin kaasukehän mal-
lit voivat pohjautua vastaaviin Maan ilmakehän malleihin. Marsin kaasukehän mallinnus
on kuitenkin paljon helpompaa kuin Maan muun muassa siksi, että Marsin pinnalla ei
ole vettä eikä kasvillisuutta. Marsin kaasukehä onkin yksinkertaistettu versio Maan vas-
taavasta ja täten Marsin kaasukehän tutkimus voi auttaa ymmärtämään paremmin myös
Maan ilmakehän toimintaa. Eroavaisuuksia planeettojen kaasukehien dynamiikkaan ai-
heuttaa muun muassa planeettojen erilainen kiertorata Auringon ympäri sekä erilainen
kaasukehien tiheys.

Tämä työ tehtiin Ilmatieteen laitoksen Mars-tutkimuksen tutkimusryhmässä ja täs-
sä työssä tutustutaan Marsin kaasukehän rajakerrokseen ja sen mallinnukseen kehitettyyn
1-ulotteiseen pylväsmalliin. Pylväsmalli on erittäin hyödyllinen työkalu muun muassa tut-
kimuksessa sekä mallien algoritmien ja rakenteen testauksessa, sillä se on erittäin nopea
ja helposti muokattavissa. Näin ollen hyväksi todettuja algoritmeja voidaan lisätä tar-
kempiin kaksi- ja kolmiulotteisiin malleihin. Tämän lisäksi pylväsmallilla voidaan tutkia
muun muassa erilaisia paikallisia ilmiöitä mallin helpon muokattavuuden ansiosta. Lisäksi
työssä tutustutaan Curiosity-mönkijään ja sen tekemiin mittauksiin. Tässä tutkielmassa
tutkitaan myös pylväsmallin herkkyyttä eri alustusparametreilla sekä mallin tuloksia eri
vuodenaikoina ja verrataan niitä Curiosityn havaintoihin.

Luvussa 2 esitellään Marsin vuodenajat, Marsin kaasukehää ja sen kiertoliikettä
sekä Marsin pinnalla toteutetut tutkimusohjelmat. Luvussa 3 käsitellään kaasukehän ra-
jakerrosta ja sen mallinnusta. Luvussa 4 käydään läpi 1-ulotteinen pylväsmalli, mallin
alustamiseksi ja ajamiseksi tehdyt dataliityntäpinnat sekä eri muuttujien alustus. Luvus-
sa 5 esitellään Curiosity-mönkijä (Mars Science Laboratory, MSL), Ilmatieteen laitoksen
suunnittelemat ja rakentamat mittalaitteet sekä mönkijän tekemiä mittauksia yli 3000
Marsin vuorokauden aikana. Luvussa 6 käydään läpi pylväsmallin tuloksia eri vuodenai-
koina ja verrataan niitä MSL:n havaintoihin. Luku 7 sisältää pylväsmallille annettavien
eri alustusparametrien vaikutuksen tutkimusta ja luvussa 8 on puolestaan tämän työn
yhteenveto.
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2. Mars

Ensimmäiset Marsin ohilennot 1960-luvulla auttoivat Marsin kaasukehän perusominai-
suuksien ymmärryksessä ja ensimmäiset Marsin kiertoradalle lähetetyt luotaimet samalla
vuosikymmenellä lisäsivät ymmärrystä entisestään (Kliore et al., 1965; Owen, 1966). Mar-
sin pinnan ja kaasukehän lämpötila vaihtelee erittäin paljon vuorokaudenajan funktiona,
sillä auringonsäteilyn tuottama lämpö karkaa helposti avaruuteen. Tämä on seurausta
Marsin erittäin ohuesta kaasukehästä, jonka aiheuttama paine Marsin pinnalle on vain
500–1000 Pa (de Vaucouleurs, 1952; Pollack et al., 1987; Barlow, 2008). Kaasukehä koos-
tuu enimmäkseen hiilidioksidista (yli 95 %), mutta se sisältää myös erittäin pienen määrän
vesihöyryä. Kaasukehä sisältää myös yleensä paljon pölyä, joka absorboi erittäin tehok-
kaasti auringonsäteilyä. Täten kaasukehän ohuuden lisäksi, myös pölyllä on suuri vaikutus
kaasukehän lämpötiloihin.

Marsin vuodenaikaa kuvataan muuttujalla LS (solar longitude) ja se ilmoitetaan
asteina välillä 0–360. LS=0 on pohjoisen pallonpuoliskon kevätpäiväntasaus, LS=90 on
kesäpäivänseisaus, LS=180 on syyspäiväntasaus ja LS=270 on talvipäivänseisaus. Vuo-
denajat eivät kuitenkaan ole yhtä pitkiä, sillä Marsin kiertorata Auringon ympäri on el-
liptinen (kiertoradan eksentrisyys on noin 0,093). Näin ollen myös planeetan sijainti sen
kiertoradalla vaikuttaa Marsiin saapuvaan auringonsäteilyn määrään ja täten pohjoisen
ja eteläisen pallonpuoliskon vuodenajat eroavat toisistaan.

Marsin ja Maan kaasukehien dynamiikka on kuitenkin samankaltaista, sillä planeet-
tojen kallistuskulmat ja pyörähdysajat ovat lähellä toisiaan. Maan akselin kallistuskulma
on noin 23,4 astetta, kun Marsin vastaava on 25,2 astetta (Petrosyan et al., 2011). Pyö-
rähdysajoissakin ero planeettojen välillä on alle tunnin, Marsissa hiukan hitaampi kuin
Maassa. Kuten aiemmin todettiin, Marsin kaasukehä reagoi erittäin voimakkaasti aurin-
gonsäteilyyn. Täten kaasukehän yleisessä kiertoliikkeessä auringonsäteily ja sen jakau-
tuminen ovat erittäin tärkeässä roolissa. Lisäksi kaasukehän kiertoliikkeeseen vaikuttaa
suuresti hiilidioksidin ja veden vuodenaikaiskierto (James et al., 1992; Barlow, 2008).
Hiilidioksidi sekä vesi härmistyvät ja sublimoituvat napojen ja kaasukehän välillä vuo-
denajan mukaan. Tämä vuodenaikaiskierto voidaan nähdä muun muassa laskeutujien ja
mönkijöiden tekemistä paineen mittaukista, sillä kiertoon osallistuu suuri osa Marsin kaa-
sukehän massasta (Hess et al., 1980; Tillman et al., 1993; Haberle et al., 2014). Näiden
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ohella Marsin kaasukehän yleiseen kiertoliikkeeseen vaikuttavat tuulet, Coriolisvoima sekä
lämpötilan ja paineen vaihteluiden tuottamat planetaariset aallot (Conrath, 1981), jotka
ovat voimakkaimpia pohjoisen pallonpuoliskon syksyllä ja alkutalvella. Tällöin Mars on
elliptisellä kiertoradallaan lähellä Aurinkoa ja täten auringonsäteily on voimakasta.

2.1 Marsin pinnalla toteutetut tutkimusohjelmat

Ensimmäinen onnistunut tehtävä Marsin pinnalle oli NASA:n Viking-ohjelma (Chamber-
lain et al., 1976; Hess et al., 1977; Martínez et al., 2017), joka sisälsi kaksi laskeutujaa,
Viking 1 ja Viking 2. Molemmat laskeutuivat Marsin pinnalle vuonna 1976, Viking 1 le-
veysasteelle 22,4°N ja Viking 2 leveysasteelle 47,9°N. Tällöin saatiin myös ensimmäiset
meteorologiset mittaukset Marsin pinnalta, joihin sisältyi lämpötilan, tuulen nopeuden
ja suunnan sekä paineen mittaukset. Viking-laskeutujien sekä -satelliittien mittauksilla
haluttiin tutkia Marsin kaasukehän yleistä kiertoliikettä sekä kaasukehän rajakerrosta ja
sen eroavaisuutta Maan ilmakehän rajakerrokseen. Molemmat laskeutujat ylittivät selväs-
ti niiden suunnitellun eliniän: Viking 1 keräsi mittauksia jopa 2245 Marsin vuorokautta
(solia) ja Viking 2 keräsi mittauksia 1281 solia. Viking-ohjelman päätarkoitus oli kuitenkin
tutkia merkkejä elämästä biologisilla kokeilla sekä ottaa kuvia Marsin pinnalta. Kokeet
eivät paljastaneet selviä todisteita elämästä, vaikkakin maaperässä havaittiin kemiallista
aktiivisuutta.

Toinen in-situ-mittauksia Marsin pinnalla tekevä ohjelma oli vasta vuonna 1997
Marsiin laskeutunut Mars Pathfinder (Seiff et al., 1997; Schofield et al., 1997; Martínez
et al., 2017). Ohjelma sisälsi laskeutujan lisäksi ensimmäisen Marsiin lähetetyn mönkijän.
Ne laskeutuivat leveysasteelle 19,3°N ja ohjelman tarkoitus oli kestää vain 30 solia, mutta
mittauksia saatiin kerättyä yhteensä 84 solia. Laskeutuja mittasi kaasukehän painetta,
lämpötilaa kolmella eri korkeudella pinnan yläpuolella sekä tuulen nopeutta ja suuntaa.
Myös kaasukehän pölysisältöä arvioitiin kameralla otettujen kuvien perusteella. Laskeu-
tujan tekemien meteorologisten mittausten päätarkoitus oli tutkia Marsin kaasukehän
muutoksia laskeutumispaikan lähistöllä paikallisen keskikesän aikaan ja verrata havain-
toja aikaisemman Viking-ohjelman havaintoihin. Laskeutujan tekemät tuulen mittauk-
set osoittautuivat epäluotettaviksi anturiin liittyvien lämmitysongelmien takia, vaikkakin
tuulen suunta on voitu arvioida noin 15 asteen epävarmuudella (Schofield et al., 1997).
Ohjelman aikana myös painesensorilla oli kalibraatioon liittyviä ongelmia, sillä sitä oltiin
testattu liian matalissa lämpötiloissa verrattuna Marsin olosuhteisiin.

Seuraava ohjelma Marsiin oli Mars Exploration Rover (MER). Ohjelma sisälsi kaksi
mönkijää, jotka laskeutuivat Marsin pinnalle vuonna 2004. Spirit laskeutui leveysasteel-
le 14,6°S, kun taas Opportunity laskeutui leveysasteelle 1,9°S. Ohjelman meteorologis-
ten mittausten tarkoitus oli tuottaa korkean resoluution lämpötilaprofiileja kaasukehän
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rajakerroksessa, mitata kaasukehän pölyn ja jään optista paksuutta ja määrittää mui-
ta aerosolien ominaisuuksia (Squyres et al., 2003; Martínez et al., 2017). Mönkijöillä ei
ollut aiemmista ohjelmista tuttua meteorologista mittausasemaa, mutta sen sijaan mön-
kijät sisälsivät Mini-TES-lämpöemissiospektrometrin. Mini-TES-instrumenttia käytettiin
kaasukehän lämpötilojen määrittämiseen eri korkeuksilla Marsin pinnan yläpuolella sekä
ilmapylvään vesisisällön ja pölyn optisen paksuuden määrittämiseen (Smith, 2004; Smith
et al., 2006; Spanovich et al., 2006). Nämä suureet määritettiin Mini-TES:n mittaamasta
infrapunaspektristä, joka sisälsi 167 kanavaa aallonpituusalueella 5–29 µm. Spirit oli toi-
minnassa 2208 solia, kun taas Opportunity toimi jopa 5111 solia kulkien Marsissa yli 45
km. Mini-TES-instrumentti lopetti kuitenkin toimintansa globaalin pölymyrskyn aikaan
vuonna 2008 (Marsin vuonna 28), jolloin mönkijät olivat operoineet Marsissa hieman alle
kaksi Marsin vuotta.

MER-ohjelman jälkeen vuorossa oli Phoenix-ohjelma, jonka suunniteltu kesto oli 90
solia. Ohjelma kesti lopulta 151 solia ja se sisälsi laskeutujan, joka laskeutui Marsiin vuon-
na 2008 leveysasteelle 68,2°N tarkoituksenaan tutkia veden historiaa Marsin korkeilla le-
veysasteilla sekä suotuisia olosuhteita mikrobielämälle (Martínez et al., 2017). Laskeutuja
sisälsi jälleen meteorologisen mittausaseman, joka mittasi kaasukehän lämpötilaa kolmel-
la eri korkeudella, kaasukehän painetta sekä tuulta 2 m:n korkeudessa (Taylor et al., 2008;
Holstein-Rathlou et al., 2010). Tämän lisäksi Phoenix sisälsi LIDAR-tutkan, jonka avulla
tutkittiin rajakerrosta pystysuunnassa 532 nm:n laserpulssin takaisinsironnasta pöly- ja
jääpartikkeleista (Whiteway et al., 2008). Lisäksi laskeutuja pystyi mittaamaan pinnan
läheistä ja maanalaista lämpötilaa, johtavuutta, permittiivisyyttä ja kosteutta Thermal
and Electrical Conductivity Probe (TECP) -mittalaitteella (Hecht et al., 2008; Zent et al.,
2009).

NASA:n seuraava ohjelma Marsin pinnalle oli Mars Science Laboratory (MSL), jo-
ka sisälsi suurimman ja tehokkaimman mönkijän, Curiosityn. Curiosity laskeutui Marsiin
vuonna 2012 leveysasteelle 4,6°S ja sen meteorologisten mittausten päätarkoitus on tutkia
Marsin ilmastoa, veden ja hiilidioksidin kiertoa sekä eri aikaskaalan ilmiöitä (Martínez
et al., 2017). Curiosity sisältää muun muassa tuulen nopeuden, kaasukehän ja pinnan läm-
pötilan, kosteuden, paineen ja UV-säteilyn sensorit (Gomez-Elvira et al., 2012). Curiosity
sisältää kaksi tuulianturipuomia, mutta toinen näistä vaurioitui laskeutumisen jälkeen.
Tämän takia tuulen mittauksissa on suurta virhettä eikä niitä voi käyttää sellaisenaan.
Curiosity-mönkijä on edelleen (helmikuussa 2022) toiminnassa ja se on operoinut tällä
hetkellä yli 3300 solia Marsin pinnalla. Luvussa 5 on esitelty tarkemmin paineen ja kos-
teuden mittalaitteet sekä joitakin Curiosityn tekemiä mittauksia MSL-ohjelman aikana.

MSL-ohjelman jälkeen seuraava ohjelma oli vuonna 2018 Marsin pinnalle, leveysas-
teelle 4,5°N laskeutunut InSight. Ohjelman päätarkoitus on tutkia Marsin sisäistä raken-
netta, koostumusta ja termistä tilaa, mutta myös kaasukehän tutkimus on eräs ohjelman
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tavoitteista (Spiga et al., 2018). Laskeutumispaikka on tasainen ja siten erityisen hyvä
muun muassa Marsin kaasukehän rajakerroksen turbulenssin tutkimiseen (Spiga et al.,
2018; Banfield et al., 2020). Hyvän laskeutumispaikan lisäksi InSight on ensimmäinen
alus Marsissa, joka tekee jatkuvasti in-situ-mittauksia kaasukehän paineesta, lämpötilas-
ta ja tuulesta, mikä on erityisen tärkeää turbulenssin tutkimisessa (Banfield et al., 2018;
Spiga et al., 2018). Näiden lisäksi InSight mittaa muun muassa pinnan kirkkauslämpö-
tilaa (brightness temperature) ja kaasukehän optista paksuutta. Laskeutuja on edelleen
toiminnassa (helmikuussa 2022) ja se on tehnyt mittauksia yli 1100 solia.

Myös Neuvostoliitolla ja Venäjällä on ollut useita yrityksiä saada Marsin pinnalle
toimiva alus, mutta yksikään näistä yrityksistä ei ole onnistunut (Barlow, 2008). Kiina sen
sijaan on onnistunut, sillä kiinalaisten ohjelma Tianwen-1 sisälsi laskeutujan ja mönkijän,
jotka laskeutuivat onnistuneesti Marsin pinnalle alkuvuodesta 2021.

Viimeisin Mars-ohjelma on nimeltään Mars 2020 Perseverance Rover. Curiosity-
mönkijään perustuva Perseverance laskeutui Marsin pinnalle helmikuussa 2021 leveysas-
teelle 18,4°S. Ohjelman päätarkoitus on etsiä merkkejä muinaisesta elämästä Marsissa
sekä varastoida maaperästä otettuja näytteitä, jotka on tarkoitus tuoda myöhemmin ta-
kaisin Maahan analysoitavaksi (Farley et al., 2020). Mönkijä sisältää seitsemän tieteellistä
instrumenttia, joihin sisältyy kaukokartoituslaitteet, Mastcam-Z ja SuperCam, kuin myös
kaasukehän meteorologisia mittauksia tekevä mittausasema, Mars Environmental Dyna-
mics Analyzer (MEDA). Näiden lisäksi mönkijässä on muun muassa useita kameroita sekä
pieni helikopteri. MEDA mittaa muun muassa kaasukehän lämpötilaa, painetta, säteilyä,
pölyä, suhteellista kosteutta ja tuulta (Rodriguez-Manfredi et al., 2021). Näiden lisäksi se
sisältää viittä eri aallonpituutta käyttävän infrapunasensorin, joka mittaa alas- ja ylös-
päin suuntautuvaa lämpösäteilyä, heijastunutta auringonsäteilyä, pinnan kirkkauslämpö-
tilaa sekä kaasukehän lämpötilaa noin 40 m:n korkeudessa. Mönkijä on ollut toiminnassa
Marsin pinnalla helmikuussa 2022 yli 330 solia eli noin puoli Marsin vuotta.

Marsin pinnalla on siis tehty kaasukehän mittauksia 1970-luvulta lähtien. Muun
muassa näiden mittausten ansiosta tietomme Marsin kaasukehästä ja sen prosesseista on
kasvanut erittäin paljon. Vaikkakin Marsiin on lähetetty jo useita aluksia, esimerkiksi
korkeat leveysasteet ovat vielä melko tuntemattomia pinnalta katsottuna. Tällä hetkel-
lä Marsin pinnalla on toiminnassa kaksi kulkijaa, Curiosity ja Perseverance sekä yksi
jatkuvasti kaasukehän mittauksia tekevä laskeutuja, InSight. Nämä yhdessä tuottavat sa-
manaikaisesti mittauksia eri puolilla Marsia ja täten mittauksia voidaan helposti verrata
toisiinsa.

Ilmatieteen laitos (IL) on ollut aktiivisesti mukana Marsin tutkimuksessa jo 1980-
luvun lopulta lähtien. IL oli merkittävä instrumenttitoimittaja mm. venäläiseen osittain
onnistuneeseen Phobos-1988 Mars-luotaimeen sekä Mars-96-laskeutujaan (Linkin et al.,
1998; Harri et al., 1998), joka ei kuitenkaan päässyt Marsiin saakka. Erinomaisesti on-
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nistuneiden Mars Phoenix -laskeutujan ja Curiosity sekä Perseverance Mars-kulkijoiden
kyydissä on Ilmatieteen laitoksen tutkimuslaitteita, jotka mittaavat Marsin kaasukehän
painetta ja kosteutta. Ilmatieteen laitos on yli 15 vuoden ajan suunnitellut kansainväli-
senä yhteistyönä Mars MetNet -tutkimusasemaverkkoa, jonka tarkoituksena on lähettää
useita kymmeniä laskeutujia eri puolille Marsia (Harri et al., 2017). MetNet-ohjelman
tuloksena ovat valmistuneet myös viimeisimmät, Curiosity- ja Perseverance-kulkijoiden
kyydissä olevat IL:n instrumentit.
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3. Marsin kaasukehän rajakerros

3.1 Rajakerroksen rakenne ja sen turbulenssin ku-
vaaminen

Maan ilmakehän alin kerros on troposfääri, joka voidaan edelleen jakaa rajakerrokseen
(Boundary Layer, BL) ja vapaaseen ilmakehään. Erottelu rajakerroksen ja vapaan ilmake-
hän välillä perustuu maapallon pinnan vaikutukseen ilmakehään (Stull, 1988): rajakerros
on troposfäärin osa, johon maapallon pinta vaikuttaa suoraan ja joka reagoi pinnan pakot-
teeseen tunnin sisällä. Täten rajakerroksen korkeuteen vaikuttaa muun muassa vuoden- ja
vuorokaudenaika sekä leveyspiiri. Maapallolla ilmakehän rajakerroksen korkeus vaihtelee
tyypillisesti sadoista metreistä muutamiin kilometreihin.

Rajakerroksessa aineet, kuten kosteus, lämpö ja epäpuhtaudet kulkeutuvat hori-
sontaalisessa suunnassa pääosin advektion vaikutuksesta, kun taas turbulenssi kuljettaa
niitä pystysuunnassa (Stull, 1988). Turbulenssin avulla voidaan myös arvioida rajakerrok-
sen korkeus, sillä sitä esiintyy pääosin vain rajakerroksessa. Turbulenssia voidaan kuvata
esimerkiksi tuulen puuskaisuutena sekä ilman epäsäännöllisinä ja erikokoisina pyörteinä.

Turbulenssia voidaan matemaattisesti kuvata muuttujan (esim. lämpötilan tai tuu-
len) ns. häiriötermin avulla (Stull, 1988). Tämä häiriötermi voi kuvata myös ilmakehän
aaltoa ja ero näiden välillä liittyy termin muotoiluun: kahden häiriömuuttujan tulo kuvaa
epälineaarista vuorovaikutusta, kun taas vain yhden häiriömuuttujan sisältävä termi ku-
vaa lineaarista vuorovaikutusta. Näistä epälineaarinen vuorovaikutus liittyy turbulenssiin
ja vastaavasti lineaarinen vuorovaikutus liittyy aaltoihin. Turbulenssia voi syntyä mekaa-
nisesti, esimerkiksi rakennusten tai vuorten vaikutuksesta sekä auringonsäteilyn tuotta-
man nosteen vaikutuksesta. Mekaaninen turbulenssi riippuu tuuliväänteestä ja on siten
voimakkainta lähellä pintaa.

Myös rajakerros voidaan jakaa eri osiin: hyvin sekoittuneeseen kerrokseen (mixed
layer), jäännöskerrokseen (residual layer) ja stabiiliin rajakerrokseen (stable boundary
layer) (Stull, 1988). Tämän lisäksi pintakerrokseksi (surface layer) kutsutaan rajakerrok-
sen alinta osaa, jossa turbulenttiset vuot ovat lähes vakioita. Hyvin sekoittunutta kerrosta
kutustaan myös nimellä konvektiivinen rajakerros (Convective Boundary Layer, CBL), sil-
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lä turbulenssi on konvektion ajamaa. Konvektiota puolestaan aiheuttaa auringonsäteily,
joten CBL on korkeimmillaan myöhään iltapäivällä. Tämä kerros on hyvin sekoittunut,
sillä turbulenssi sekoittaa lämpöä, kosteutta ja liikemäärää tasaisesti pystysuunnassa. Au-
ringonlaskun jälkeen turbulenssi hiipuu ja jäljelle jäävää kerrosta kutsutaan jäännösker-
rokseksi. Öisten prosessien seurauksena jäännöskerroksen alin osa muuttuu pinnan vaiku-
tuksesta stabiiliksi rajakerrokseksi. Kerroksen ilma on staattisesti stabiilia, jolloin myös
pinnan läheiset tuulet ovat yleensä heikompia.

Turbulenssin kuvaamiseen tarvitaan tilastollisia työkaluja, sillä se on kaaottista ja
erittäin tärkeässä osassa rajakerroksessa (Stull, 1988). Näin ollen rajakerroksen tutkimuk-
sessa muuttuja jaetaan keskiarvoon ja keskiarvon ympärillä vaihtelevaan osaan. Täten va-
paan ilmakehän liikettä kuvaavista yhtälöistä voidaan johtaa vastaavat yhtälöt keskiar-
voistetuille muuttujille rajakerrokseen. Tämä johtaa kuitenkin niin sanottuun sulkemison-
gelmaan (closure problem), jossa tuntemattomia muuttujia on enemmän kuin yhtälöitä.
Täten joudumme parametrisoimaan joitakin muuttujia ja valitsemaan ratkaistavien yh-
tälöiden määrän. Nämä kehitetyt parametrisaatiot perustuvat mittauksiin, joista yksin-
kertaisin on 0. asteen sulkeuma. Siinnä keskiarvoistettu muuttuja voidaan parametrisoida
esimerkiksi paikan funktiona. Näin ollen esimerkiksi keskiarvoistetulle horisontaaliselle
tuulelle U(z) parametrisaatio voi olla muotoa:

U(z) = f(z), (3.1)

jossa f(z) on jokin korkeudesta riippuva funktio.
Turbulenssin kuvaamiseen eniten käytetty parametrisaatio on ns. 1. asteen sulkeuma

(Stull, 1988). Tässä parametrisaatiossa keskiarvoistetun muuttujan prognostinen yhtälö
sisältää vain yhden turbulenssitermin, joka parametrisoidaan muiden muuttujien avul-
la. Eräs tähän käytetty parametrisaatio hydrostaattisesti neutraalissa tasapainossa on
nimeltään K-teoria, jossa pystysuuntaiset turbulenttiset vuot lasketaan keskiarvoistetun
muuttujan pystysuuntaisen gradientin sekä sekoituskertoimen K avulla. Näin ollen ho-
risontaalisen tuulen U prognostisessa yhtälössä oleva turbulenssitermi on muotoa (Stull,
1988):

−∂u
′w′

∂z
= ∂

∂z

(
Km

∂U

∂z

)
, (3.2)

jossa sekoituskerroin liikemäärälle Km riippuu virtauksesta ja se kuvastaa turbulenssin
voimakkuutta.

Eräs menetelmä arvioida sekoituskerrointa K ilmakehän ollessa hydrostaattisesti
neutraalissa tasapainossa on ns. sekoittumismatkateoria (mixing length theory), jossa pys-
tysuuntainen turbulenttinen vuo lasketaan sekoittumismatkan (l) sekä keskiarvoistetun
tuulen ja muuttujan pystysuuntaisten gradienttien avulla. Horisontaalisen tuulen U ta-
pauksessa prognostisessa yhtälössä oleva turbulenssitermi on tällöin muotoa (Stull, 1988):
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−∂u
′w′

∂z
= ∂

∂z

(
l2
∂U

∂z

∂U

∂z

)
. (3.3)

Yhdistämällä tämä menetelmä K-teorian kanssa, sekoituskerroinK voidaan lausua sekoit-
tumismatkan l ja keskiarvoistetun tuulen pystysuuntaisen gradientin avulla. Esimerkiksi
liikemäärän sekoituskerroin Km saadaan yhdistämällä yhtälöt (3.2) ja (3.3):

Km = l2
∂U

∂z
. (3.4)

Sekoittumismatka l kuvastaa turbulenttisten pyörteiden kokoa ja on siten pienempi ai-
van pinnan lähellä kuin ylempänä ilmakehässä. Eräs sekoittumismatkan parametrisaatio
on Blackadar-lähestymistapa, jossa pyörteiden koko kasvaa asymptoottisesti korkeuden
funktiona. Sekoittumismatka on tällöin muotoa (Blackadar, 1962):

l = kz

1 + kz
λ

, (3.5)

jossa k on von Kármánin vakio, z on korkeus pinnasta ja λ on asymptoottinen sekoittu-
mismatka.

Richardsonin luku (Ri) on eräs turbulenssille käytetty mitta ja se voidaan esittää
muodossa (Stull, 1988):

Ri =
g
θv
θ′vw

′

u′w′ ∂U
∂z

, (3.6)

jossa osoittaja-termi kuvaa turbulenttisen liike-energian (trubulent kinetic energy, TKE)
yhtälössä esiintyvää nosteen tuottoa ja nimittäjä mekaanista tuottoa. Turbulenssin ku-
vaamiseen aivan pinnan lähellä käytetään usein Monin-Obukhovin samanlaisuusteoriaa,
jossa siirtokertoimeen C vaikuttaa Maan pinnan kitka sekä pintakerroksen stabiilius. Siir-
tokerrointa käytetään muun muassa kaasukehän voiden laskemisessa ja se kuvastaa turbu-
lenssin voimakkuutta pintakerroksessa. Hydrostaattisesti neutraalissa tasapainossa siirto-
kerroin liikemäärälle on muotoa (Stull, 1988):

CD =
(

k

ln(z/z0)

)2

, (3.7)

jossa k on von Kármánin vakio, z on korkeus pinnasta ja z0 on pinnan rosoisuusparametri.
Monin-Obukhovin samanlaisuusteoria perustuu dimensioanalyysiin ja se voidaan yhdistää
K-teoriaan pinnan yläpuolella. Monin-Obukhovin samanlaisuusteorian avulla voidaan siis
kuvata turbulenssia myös stabiileissa ja epästabiileissa tilanteissa ja tällöin kertoimet C
ja K riippuvat myös ilmakehän hydrostaattisesta tasapainosta.

3.2 Marsin rajakerros ja sen mallinnus

Marsilla on myös rajakerros, joka on vuorovaikutuksessa Marsin pinnan kanssa. Raja-
kerros on intensiivisen konvektion ajamaa ja se ylettyy yleensä noin 1–10 km korkeuteen
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(Haberle et al., 1993; Petrosyan et al., 2011). Yöllä konvektio hiipuu ja pinnan säteilyjääh-
tyminen tuottaa stabiilin kerroksen pinnan lähelle. Tällöin erittäin ohuen rajakerroksen
turbulenssi syntyy mekaanisesti. Marsin rajakerroksen tutkimus on tärkeää, sillä laskeu-
tujat ja mönkijät operoivat siellä. Tulevaisuudessa mahdolliset miehitetyt lennot vaativat
myös Marsin rajakerroksen hyvää tuntemusta.

Marsin ja Maan kaasukehien rajakerrokset ovat suurelta osin samanlaisia ja täten
Marsin rajakerrosta kuvataan ja mallinnetaan samoilla menetelmillä kuin Maan ilma-
kehän rajakerrosta (Petrosyan et al., 2011). Suurin ero rajakerrosten välillä on niiden
tiheydessä: paine Marsin pinnalla on noin sadasosa Maan ilmakehän aiheuttamasta pin-
tapaineesta. Marsin kaasukehän harvuuden takia muun muassa Marsin pinnan lämpötila
vaihtelee vuorokaudessa enemmän kuin maapallolla. Marsin kaasukehällä onkin vähäinen
vaikutus säteilytaseeseen, mutta lämmönsiirto kaasukehän ja pinnan välillä on erittäin
tärkeässä roolissa. Se aiheuttaa päivällä syvää konvektiota ja vastaavasti yöllä pinnan
läheinen kaasukehä on erittäin stabiili.

Kaasukehää pyritään mallintamaan ratkaisemalla virtauksen kaaottista käyttäyty-
mistä kuvaavat luonnonlait. Yhtälöiden avulla voidaan arvioida eri suureiden aikake-
hitystä lähtien alkutilanteesta, joka perustuu kaasukehän sen hetkiseen tilaan. Mallin-
nukseen syntyy epätarkkuutta muun muassa mallin numeerisista menetelmistä ja mal-
liyhtälöiden fysikaalisista yksinkertaistuksista sekä kaasukehän alkutilan määrityksestä.
3-ulotteiset mallit kuvaavat luonnollisesti kaasukehää todenmukaisimmin, mutta myös
2- ja 1-ulotteisia malleja käytetään. Nämä mallit vaativat nimittäin huomattavasti vä-
hemmän muistia ja laskenta-aikaa kuin 3-ulotteiset mallit. Kaksiulotteinen malli sisältää
yleensä kaksi 1-ulotteista mallia ja toinen horisontaalisuunta oletetaan homogeeniseksi.
1-ulotteisissa pylväsmalleissa puolestaan molemmat horisontaalisuunnat oletetaan homo-
geeniseksi ja hilapisteet ovat pylväässä päällekkäin. Kolmiulotteiset mallit sisältävät puo-
lestaan kerroksen horisontaalisia 2-ulotteisia malleja.

Kolmiulotteisia malleja on useita erilaisia ja useimmin ne jaetaan kolmeen luok-
kaan hilavälien perusteella (Savijärvi, 2010): suuren mittakaavan ilmiöitä kuvaaviin GCM-
malleihin, joissa horisontaalinen hilaväli on tyypillisesti 100–200 km:ä, pienemmän hori-
sontaalisen hilavälin (1–10 km) mesoskaalamalleihin sekä Large Eddy Simulation (LES)-
malleihin, joissa hilaväli on tyypillisesti 10–100 m. GCM-mallit pyrkivät tuottamaan en-
nusteita synoptisista ilmiöistä koko planeetan yli, kun taas mesoskaala- ja LES-malleja
käytetään paikallisen sään tutkimisessa ja ennustamisessa muun muassa hyvin tunnetuilla
laskeutujien ja mönkijöiden sijaintipaikoilla (Petrosyan et al., 2011).

Monet Marsin kaasukehän tutkimuksessa käytetyistä malleista pohjautuvat Maan
ilmakehän malleihin (Siili et al., 2020). Tämä on luvussa 2 kuvatun planeettojen kaa-
sukehien samankaltaisen dynamiikan ansiota. Esimerkiksi Mars Limited Area Model
(MLAM)-malli (Kauhanen et al., 2008) perustuu maapallon säänennustuksessa käytet-
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tyyn HIRLAM-malliin. 3-ulotteisten mallien lisäksi myös 2- ja 1-ulotteisia Marsin kaa-
sukehän malleja perustuu Maan ilmakehän malleihin. Näistä esimerkkinä mainittakoon
2-ulotteinen 2-D Mars Mesoscale Circulation Model (MMCM)-malli (Alpert et al., 1982;
Savijarvi, 1991; Siili et al., 1999), joka perustuu maapallon vastaavaan malliin.

Marsin tarkan resoluution alueellisissa malleissaMonin-Obukhovin samanlaisuusteo-
ria on keskeisessä osassa (Petrosyan et al., 2011). Reuna- ja alkuehdot näille alueellisille
malleille saadaan GCM-malleista. Marsin rajakerroksen turbulenssia on pystytty mallin-
tamaan paremmin 2000-luvun alusta, jolloin kaasukehän ilmiöitä alettiin simuloimaan
LES-malleilla (Spiga ja Lewis, 2010).

GCM-mallit sisältävät paljon rajoitteita, joten 2- ja 1-ulotteisia Marsin kaasukehän
malleja on kehitetty kaasukehän pienempien ilmiöiden tutkimusta varten (Rafkin et al.,
2001). Näitä malleja käytetään muun muassa rajakerroksen tutkimiseen tietyillä alueilla
(Petrosyan et al., 2011) ja erilaisten ilmiöiden, kuten kaltevien virtausten tutkimiseen.
Marsiin kehitettyä 1-ulotteista pylväsmallia (luku 4) käytetään uusien ilmakehäfysiikan
lainalaisuuksien ja algoritmien testaukseen sekä tutkimukseen.

Vaikka kolmiulotteiset mallit kuvaavatkin todellisuutta paljon tarkemmin kuin 2-
ja 1-ulotteiset mallit, 2- ja 1-ulotteiset mallit ovat erittäin tärkeitä kaasukehän tutki-
muksessa. 2- ja 1-ulotteiset mallit nimittäin tarvitsevat paljon vähemmän laskennallisia
resursseja kuin realistiset 3-ulotteiset mallit (Siili et al., 2003). Näin ollen 3-ulotteisten
mallien aika-askel on usein pidempi ja alueellinen resoluutio heikompi. Näiden lisäksi 3-
ulotteisilla malleilla algoritmien testaus ja herkkyystestit ovat huomattavasti hitaampia
kuin 2- ja 1-ulotteisilla malleilla pitkän laskenta-ajan takia.
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4. Numeerinen pylväsmalli
kaasukehän rajakerroksen
tutkimuksessa

4.1 Pylväsmallin kuvaus

Pylväsmalli on yksiulotteinen malli, joka on kehitetty Helsingin yliopistolla ja Ilmatieteen
laitoksella (Savijärvi, 1995, 1999; Savijärvi et al., 2004). Pylväsmalli on hydrostaattinen
sekä horisontaalisesti homogeeninen eikä se siten sisällä advektioita. Mallin laskenta teh-
dään pylväässä, joka sisältää 29 hilapistettä, Marsin pinnalta 50 kilometriin. Mallissa
käytettävät primitiiviyhtälöt ovat muotoa (Savijärvi, 1999):

∂u

∂t
= f(v − vg) + ∂

∂z

(
Km

∂u

∂z

)
(4.1)

∂v

∂t
= −f(u− ug) + ∂

∂z

(
Km

∂v

∂z

)
(4.2)

∂θ

∂t
= ∂

∂z

(
Kh

∂θ

∂z

)
− Π 1

cpρ

∂

∂z
Rnet + ΠL

cp
(C − E) (4.3)

∂q

∂t
= ∂

∂z

(
Kh

∂q

∂z

)
− C + E (4.4)

∂qi
∂t

= ∂

∂z

(
Kh

∂qi
∂z

)
+ C − E (4.5)

Horisontaalisen tuulen komponentit u ja v, potentiaalilämpötila θ, vesihöyryn massan (q)
sekä vesijään (qi) sekoitussuhde ovat mallin ennustettavat muuttujat. Tässä vesihöyryn
massan sekä jään sekoitussuhteiden merkintä q poikkeaa yleisestä meteorologian käytän-
nöstä, jossa sekoitussuhdetta merkitään suureella w. Rnet on nettosäteilyvuo, Km ja Kh

ovat sekoituskertoimia liikemäärälle ja lämmölle, C kuvaa vesihöyryn härmistymistä ja
tiivistymistä, E kuvaa jään sublimoitumista ja sulamista, ρ on tiheys, f on Coriolispa-
rametri, cp ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa (736 J kg−1 K−1) ja ug sekä vg ovat
geostrofisen tuulen komponentit. Lisäksi Π = (ps/p)R/cp , jossa p on paine, ps on pinnan
paine ja R on kuivan ilman kaasuvakio (191 J kg−1 K−1).
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Taulukko 4.1: Mallissa käytettävät stabiiliusfunktio liikemäärälle (fm(Ri)) ja lämmölle (fh(Ri)) epäs-
tabiileissa (Ri < 0) sekä stabiileissa ja neutraaleissa (Ri ≥ 0) tilanteissa.

Ri < 0 Ri ≥ 0
fm(Ri) (1− 40Ri)1/3 max(0,0001, (1 + 5Ri + 40R2

i )−2)
fh(Ri) (1− 40Ri)1/2 max(0,0001, (1 + 5Ri + 40R2

i )−2)

4.1.1 Turbulenssi

Mallissa turbulenssille käytetään ensimmäisen kertaluvun approksimaatiota, Blackadar-
lähestymistapaa (Blackadar, 1962), jossa asymptoottinen sekoittumismatka λ on 300 m
sekä sekoituskerroin K riippuu tuuliväänteestä ja hydrostaattisesta stabiiliudesta seuraa-
vasti (Louis, 1979):

K = l2
∂V
∂z

f(Ri), (4.6)

jossa V on tuulen nopeus, z on korkeus Marsin pinnasta, f(Ri) on paikallinen stabiilius-
funktio ja l on sekoittumismatka. Blackadar-lähestymistavan mukaan sekoittumismatka
on yhtälön (3.5) mukainen, jossa von Kármánin vakiolla on arvo 0,4. Stabiiliusfunktion
muotoilu perustuuMonin-Obukhovin samanlaisuusteoriaan ja se riippuu paikallisesta Ric-
hardsonin luvusta (Ri), joka on muotoa (Louis, 1979; Stull, 1988):

Ri = g

θ

∂θ

∂z

∣∣∣∣∣∂V
∂z

∣∣∣∣∣
−2

, (4.7)

jossa g on putoamiskiihtyvyys (3,72 m s−2) ja θ on potentiaalilämpötila. Taulukossa 4.1 on
esitetty mallissa käytettävät stabiiliusfunktioiden muotoilut liikemäärälle (fm(Ri)) ja läm-
mölle (fh(Ri)) eri tilanteissa. Epästabiileissa tilanteissa (Ri < 0) mallissa käytetään stabii-
liusfunktioiden muotoilua, joka perustuu Delagen ja Girardin (1992) esitykseen. Neutraa-
leissa ja stabiileissa tilanteissa (Ri ≥ 0) puolestaan käytetään muotoilua, joka perustuu
maapallon keskileveysasteilla ja arktisella merijäällä tehtyihin mittauksiin (Savijärvi ja
Määttänen, 2010). Näissä tilanteissa funktion muotoilu on sama liikemäärälle ja lämmölle
ja se seuraa asymptoottista teoriaa.

Monin-Obukhovin samanlaisuusteoriaa käytetään turbulenssin kuvaamiseen mallin
pintakerroksessa, jossa siirtokertoimet liikemäärälle (Cd) ja lämmölle (Ch) riippuvat sta-
biiliudesta alimman kerroksen Richardsonin luvun funktiona. Siirtokerroin on muotoa
(Louis, 1979):

C =
(

k

ln za

zo

)2

f(Ri), (4.8)

jossa z0 on pinnan rosoisuusparametri, za on 0,3 m (mallin alin kerros) ja f(Ri) on tau-
lukon 4.1 stabiiliusfunktio, joka riippuu alimman kerroksen stabiiliudesta.
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Kaasukehän vuot liikemäärälle τ , havaittavalle lämmölle H ja kosteudelle LE ovat
muotoa (Savijärvi, 1995; Savijärvi et al., 2016):

τ = ρCd|V|V (4.9)

H = ρcpCh|V|(To − T ) (4.10)

LE = fρLCh|V|(qsat(To, po)− q). (4.11)

Näissä yhtälöissä alaindeksi o viittaa pintaan muiden muuttujien viitatessa kaasukehän
alimpaan tasoon (0,3 m), f on pinnan huokoisuus, L on veden sublimoitumislämpö (2,83
MJ kg−1) sekä Cd ja Ch ovat siirtokertoimet liikemäärälle ja lämmölle.

4.1.2 Säteily ja pöly

Pylväsmalli ottaa huomioon eniten säteilyn kulkuun vaikuttavat aineet Marsin kaasuke-
hässä: hiilidioksidin, pölyn ja vesihöyryn (Savijärvi et al., 2005). Pölyn vaikutukset aurin-
gon lyhytaaltosäteilyyn käsitellään käyttäen paineella skaalattua delta-discrete-ordinate
two-stream (iDD) -lähestymistapaa. Yksittäissironta-albedolle käytetään arvoa 0,9 ja epä-
symmetriaparametrille arvoa 0,7. Pöly oletetaan koko ajan hyvin sekoittuneeksi ja sen
määrää kuvaa pölyn optinen paksuus, τvis, aallonpituudella 0,6 µm. Hiilidioksidin ab-
sorptio perustuu Manaben ja Wetherlandin (1967) käyttämään parametrisaatioon, jossa
hiilidioksidin pystysuuntaisen polun pituuden skaalausta paineella on hieman muutet-
tu. Tämän lisäksi hiilidioksidin absorbtio sisältää Marsin pinnasta heijastuneen auringon
säteilyn, sillä tämä voi olla tärkeää Marsin rajakerroksessa. Rayleight-sirontaa ja hiven-
kaasuja ei mallissa huomioida, sillä niiden vaikutus on erittäin pieni Spectrum Resolving
Model (SRM) -tuloksien perusteella.

Mallin pitkäaaltosäteilylle käytetään puolestaan nopeaa laajakaistaista emissiivi-
syyslähestymistapaa (Savijärvi, 2012). Pölyn optiselle paksuudelle käytetään eri arvoja
ylös- ja alaspäin suuntautuville voille (ns. harmaan pölyn approksimaatio), jotka molem-
mat riippuvat pölyn optisesta paksuudesta aallonpituudella 0,6 µm (τvis). Tämä mene-
telmä on osoittautunut hyväksi laskelmissa (Savijärvi et al., 2005) ja on siten käytössä
pylväsmallissa. Kokonaissäteily on tärkein pintalämpötilan vuorokausivaihteluun vaikut-
tava tekijä, sillä havaittavan ja latentin lämmön vuot ovat Marsissa erittäin pieniä (Kuva
1). Täten on erittäin tärkeää, että säteilyyn käytettävät parametrisaatiot ovat mahdolli-
simman hyviä. Pinnan energiatalousyhtälö Marsin pinnalla on muotoa G = Rnet−H−LE,
joka on esitetty Kuvassa 1.

4.1.3 Kaasukehän kosteus

Kaasukehän vesihöyry ja jää kulkeutuvat pystysuunnassa turbulenssin ansiosta, ja tämän
lisäksi ne vuorovaikuttavat säteilyn kanssa. Vesihöyryn massan sekoitussuhde on muotoa
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Kuva 1: Mallin tuottamat pitkäaaltosäteily (Net LW), lyhytaaltosäteily (Net SW), havaittavan lämmön
(H) ja latentin lämmön (LE) vuot sekä näistä muodostuva pinnan nettoenergiavuo alustaan (G) MSL:n
vuorokauden (sol) 541 ajossa.

q = εe/p, jossa ε on veden moolimassan suhde hiilidioksidin moolimassaan. Vesihöyryn
tilavuuden sekoitussuhde (VMR) on puolestaan muotoa VMR = q/ε = RH · esat/p. Suh-
teellisen kosteuden (RH = e/esat·100 %) ylittäessä kriittisen arvon (tällä hetkellä 100 %),
ylimääräinen kosteus alkaa tiivistymään jääksi ilmassa oleviin pölyhiukkasiin muodostaen
sumua ja jääpilviä (Savijärvi et al., 2015). Alikyllästystilassa jää sublimoituu takaisin höy-
ryksi, ja latentin lämmön vaikutus otetaan huomioon kummassakin tapauksessa. Mallissa
käytettävä vesihöyryn kyllästyshöyrynpaine jään suhteen on muotoa (Buck, 1981; Murphy
ja Koop, 2005; Savijärvi et al., 2015):

esat,i = 611,657 exp
(

22,542(T − 273,16)
T + 0,32

)
. (4.12)

Kaasukehässä olevaa vesihöyryn määrää kuvaa muuttuja (precipitable water content)
PWC. Se kuvaa kuinka paksu kerros vettä muodostuisi Marsin pinnalle, mikäli pylvään
kaikki vesihöyry tiivistettäisiin vedeksi normaalissa lämpötilassa ja paineessa. PWC on
muotoa (Savijärvi et al., 2015):

PWC =
∫ ps

0
q
dp

g
, (4.13)

jossa g on putoamiskiihtyvyys ja ps on pinnan paine.

16



4.1.4 Maaperän lämpötila ja kosteus

Mallissa maaperän lämpötilat ennustetaan lämmön diffuusioyhtälöllä (Savijärvi, 1995)

∂T

∂t
= 1
ρc

∂

∂z

(
λ
∂T

∂z

)
(4.14)

kahdeksassa tasossa pinnalta 35 cm syvyyteen käyttäen implisiittistä Crank-Nicholsonin
menetelmää, joka on kuvattu artikkelissa Savijärvi (1992). Yhtälössä (4.14) λ on maan
lämmönjohtokyky, ρ on tiheys ja c on ominaislämpökapasiteetti. Pinnan nettoenergiatase
(latentin lämmön vuo merkityksetön, Kuva 1) G = Rnet−H antaa maaperään suuntautu-
van energiavuon, kun taas syvällä maaperässä energiavuo on asetettu nollaksi. Terminen
inertia I on määritetty yhtälöllä I = (λρc)1/2 ja se vaikuttaa voimakkaasti pinnan lämpö-
tilan vaihteluihin vuorokaudenajan mukaan. Maaperän kosteuden ennustusyhtälö sisältää
veden diffuusion sekä adsorption ja se on kuvattu artikkelissa Savijärvi et al. (2016).

Veden adsorptio Marsissa on prosessi, jossa ilman vesimolekyylit tarttuvat regolii-
tin jyvien pintoihin heikoilla van der Waalsin voimilla (Savijärvi et al., 2016; Savijärvi ja
Harri, 2021). Matalat tai laskevat lämpötilat ovat suotuisia adsorptiolle, kun taas päin-
vastainen prosessi, desorptio, tapahtuu lämpötilojen noustessa. Tällöin molekyylien läm-
pöliike kasvaa vapauttaen heikosti kiinnittyneet vesimolekyylit takaisin kaasukehään. Ku-
ten voidaan olettaa, myös pinnan lähellä olevien vesimolekyylien määrä vaikuttaa näihin
prosesseihin. Näiden lisäksi myös mineraalien koostumus ja regoliitin jyvien rakenne vai-
kuttavat prosessiin. Marsissa adsorptiolle on käytetty usein Fanalen ja Cannonin (1971)
esittämää adsorptioisotermiä, joka perustuu basalttijauheen mittauksiin. Nämä mittauk-
set on kuitenkin tehty lämpötiloissa, jotka ovat korkeampia kuin ne, joita Marsissa havai-
taan. Täten pylväsmallissa on käytössä Jakoskyn et al. (1997) esittämä adsorptioisotermi,
joka kuvastaa paremmin Marsin olosuhteita.

4.2 Dataliityntäpinnat ja graafinen käyttöliittymä
pylväsmalliin

Pylväsmallin alustamiseksi ja ajamiseksi Curiosityn sijaintikoordinaateissa sekä tulosten
visualisointiin kehitettiin osana tätä työtä dataliityntäpinnat. Kuvassa 2 on esitetty yksin-
kertaistettu kaaviokuva dataliityntäpinnoista. Dataliityntäpinnat voidaan jakaa kolmeen
pääosaan: ensimmäisellä osalla tehdään mallin alustustiedosto, toisella osalla ajetaan pyl-
väsmallia sekä arkistoidaan mallin tulokset ja kolmas osa sisältää graafisen käyttöliitty-
män, jolla käyttäjä voi visualisoida tuloksia.

Ensimmäisellä osalla tehdään mallin alustustiedosto
(”MSL_initial_data_MSL.csv”) käyttäen hyväksi Curiosity-mönkijän havaintoja
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(Mars Science Laboratory, MSL-havainnot) ja globaalin suuren mittakaavan mallin
(Global Circulation Model) tuloksia (Mars Climate Database, MCD-data) (Forget
et al., 1999; Millour et al., 2017). Alustustiedosto sisältää tiedon Marsin vuorokaudes-
ta (sol) ja vuodenajasta (LS) sekä alkuarvot muuttujille: pinnan paine ja lämpötila,
lämpötilavähete, geostrofisen tuulen komponentit, leveyspiiri, albedo, terminen inertia,
pinnan rosoisuusparametri, pölyn optinen paksuus, pinnan huokoisuus, kaasukehän
kosteus (PWC) sekä syvän maaperän lämpötila. Muuttujien alustamisesta on kerrottu
tarkemmin luvussa 4.3.

Toinen osa on kehitetty pylväsmallin ajamiseen halutuilla Marsin vuorokausilla. Tä-
mä osa lukee ensimmäisen osan luoman alustustiedoston ja luo ”init_file.txt” -tiedoston
ennen jokaista mallin ajoa. Pylväsmalli käyttää tätä tiedostoa muuttujien alustukseen
kyseiselle vuorokaudelle. Mallin ajon jälkeen tällä osalla lasketaan myös joitakin keskeisiä
arvoja kyseiselle vuorokaudelle, esimerkiksi vuorokauden maksimit ja minimit lämpötilal-
le ja suhteelliselle kosteudelle 1,6 metrin korkeudessa. Lisäksi tämä osa arkistoi mallista
saatavat pystyprofiilit ja pinnan energiavuokomponentit tulosten esittämisen helpottami-
seksi.

Kuva 2: Dataliityntäpintojen kaaviokuva pylväsmallin alustustiedoston luomiseksi, mallin ajamiseksi ja
tulosten esittämiseksi.
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Kolmas osa sisältää graafisen käyttöliittymän tulosten visualisoinnin helpottamisek-
si. Käyttöliittymän avulla voidaan valita tarkasteltava muuttuja sekä muita tarkempia
asetuksia. Käyttäjä voi esimerkiksi valita pystyprofiilin halutulta tunnilta tai tuntikohtai-
sen kuvan yhdessä Curiosity-mönkijän havaintojen kanssa 1,6 m:n korkeudessa pinnasta.

4.3 Pylväsmallin alustus

Kuten luvussa 4.2 todettiin, pylväsmallin alustamiseen käytetään Curiosity-mönkijän ha-
vaintoja sekä globaalin suuren mittakaavan mallin tuloksia (MCD-data). Pinnan paine ja
lämpötila sekä pölyn optinen paksuus alustetaan käyttäen hyväksi Curiosityn mittauk-
sia. Vesihöyrysisällön alustukseen käytetään Cyriosityn havaintoja sekä globaalin mallin
tuloksia ja mallia ajettaessa käyttäjä voi valita kumpaa näistä alustuksista käytetään.

Jokaiselle vuorokaudelle pinnan paineen ja lämpötilan alkuarvoiksi lasketaan edelli-
sen vuorokauden REMS-havaintojen keskiarvot. REMS-havainnoista on kerrottu tarkem-
min luvussa 5. Pölyn optisen paksuuden ja pylvään vesisisällön (PWC) alkuarvoiksi on
laskettu saman vuorokauden havaintojen keskiarvo. Näitä havaintoja on kuitenkin huo-
mattavasti vähemmän kuin muita Curiosityn havaintoja, joten puuttuville vuorokausille
on tehty lineaarinen sovitus kahden peräkkäisen havaintoja sisältävän vuorokauden pe-
rusteella.

Pöly oletetaan mallissa koko ajan hyvin sekoittuneeksi ja sen alustus on muotoa
τ(z) = τvis exp (−z/H), jossa H on kaasukehän skaalakorkeus, 11 km. Lämpötilaprofiili
on alustettu lämpötilavähetteen avulla ja paineprofiili lasketaan tästä käyttäen hydros-
tatiikan perusyhtälöä. Vesihöyryn massan sekoitussuhde alustetaan vakioksi korkeuden
funktiona ja se lasketaan arvioidusta pylvään vesisisällöstä (PWC) yhtälön (4.13) avulla.

Syvän maaperän lämpötila on alustettu vuodenajan/kiertoradan mukaan vaihtuvak-
si (Kuva 3) siten, että maksimilämpötila (223 K) saavutetaan Marsin ollessa kauimpana
Auringosta (LS=71°) ja minimilämpötila (217 K) saavutetaan Marsin ollessa lähimpänä
Aurinkoa (LS=251°) sen elliptisellä kiertoradallaan Auringon ympäri. Tässä alustuksessa
on oletettu syvän maaperän lämpötilan reagoivan hitaammin auringonsäteilyn määrään
kuin Marsin pinta. Tässä tutkielmassa syvälämpötilan maksimilla on oletettu olevan 180
asteen (LS) viive kiertoradan pisteestä, jossa Mars on lähimpänä Aurinkoa.

Tässä työssä muille muuttujille on käytetty vakioarvoja. Albedolle on käytetty arvoa
0,18, termiselle inertialle 300 J m−2 K−1 s−1/2, lämpötilavähetteelle 1,0 K/km, pinnan
rosoisuusparametrille 1 cm, pinnan huokoisuudelle 0,3 ja geostrofiselle tuulelle 10 m/s.
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Kuva 3: Pylväsmallin alustukseen tehty maaperän syvälämpötila vuodenajan (LS) funktiona. Syvän
maaperän lämpötilan viivettä Marsin pintalämpötiloihin kiertoradan funktiona on helppo muuttaa ja
tässä työssä syvän maan lämpötilamaksimin on oletettu olevan 180 astetta (LS) jäljessä kiertoradan
pisteestä, jossa Mars on lähimpänä Aurinkoa.
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5. Mars Science Laboratory Marsin
tutkimuksessa

Marsin eteläisen pallonpuoliskon talvella (LS=151°) elokuussa 2012 Curiosity-mönkijä,
toiselta nimeltään Mars Science Laboratory (MSL), laskeutui Marsiin Gale-kraatterin
pohjalle lähelle päiväntasaajaa (137,4°E, 4,6°S). Se kantaa mukanaan Rover Environmen-
tal Monitoring Station (REMS) -mittausasemaa (Gomez-Elvira et al., 2012), joka mit-
taa mm. pinnan painetta (REMS-P) (Harri et al., 2014b), ympäröivän ilman lämpötilaa
(REMS-T) sekä suhteellista kosteutta (REMS-H) (Harri et al., 2014a) noin 1,6 metriä
Marsin pinnan yläpuolella.

REMS-H-mittalaite on suunniteltu ja rakennettu Ilmatieteen laitoksella ja se on
asennettu mönkijän toiseen puomiin (Harri et al., 2014a). Se sisältää kolme Vaisala Oy:n
valmistamaa polymeeristä suhteellisen kosteuden anturia (Humicap), joita lämmitetään
säännöllisesti epäpuhtauksien (esim. jään) poistamiseksi. Suhteellisen kosteuden mittaus
perustuu polymeerikalvon kapasitanssin muuttumiseen suhteellisen kosteuden funktiona.
Kosteusanturien vieressä on myös lämpötila-anturi (Thermocap) sylinterimäisen metalli-
verkon sisällä peitettynä pölysuodattimella. Ympäröivän ilman lämpötilaa mittaavan lait-
teen (REMS-T) mittaukset sisältävät epätarkkuuksia, joten tässä tutkielmassa lämpöti-
loina on käytetty REMS-H-mittalaitteen arvoja. Näiden lämpötilojen on arvioitu eroavan
todellisesta ympäröivästä lämpötilasta enintään 1 K. Tämän takia esimerkiksi Marsin kyl-
minä aamuina ympäröivän ilman suhteellinen kosteus saattaa erota noin 10 % REMS-H:n
mittaamasta arvosta.

Kaasukehän painetta mittaava laite (REMS-P) on myös suunniteltu ja rakennettu
Ilmatieteen laitoksella ja sen mittaukset perustuvat Vaisala Oy:n valmistamiin Barocap- ja
Thermocap-sensoreihin (Harri et al., 2014b). Mittaus perustuu sensoreiden päiden välisen
kapasitanssin muuttumiseen paineen vaihteluiden seurauksena. REMS-P sisältää sensorin,
joka on erittäin stabiili (LL), mutta vaatii pitkän lämmitysajan (n. 150 s) sekä hieman
epästabiilimman sensorin (RSP2M), jonka lämmitysaika on lyhyt (n. 1 s).

REMS-mittauksia on tehty 5 minuuttia jokaisen tunnin aikana, 1 Hz taajuudella.
Näistä mittauksista suhteelliselle kosteudelle, lämpötilalle ja vesihöyryn tilavuuden sekoi-
tussuhteelle (VMR) on otettu mediaani mittausjakson ensimmäisistä lukemista, sillä sen-
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soreiden päät lämpenevät mittausjakson aikana. Paineen mittauksissa on käytetty vain
mittausjakson viimeisiä arvoja, sillä LL-sensorin ensimmäiset mittaukset eivät ole niin
luotettavia johtuen sensorin vaatimasta pitkästä lämmitysajasta.

Kuva 4 sisältää REMS-mittauksia paineelle (4a), vesihöyryn tilavuuden sekoi-
tussuhteelle (VMR, 4b), lämpötilalle ja suhteelliselle kosteudelle (4c) sekä MastCam-
havainnoista arvioitu pölyn optinen paksuus (τ , 4d) koko MSL-tehtävän aikana.

Paineella on selvästi kaksi paikallista minimiä ja kaksi paikallista maksimia jokai-
sena Marsin vuotena, kuten Kuvan 4a REMS-mittauksista näkee. Paine saavuttaa sy-
vemmän minimiarvonsa eteläisen pallonpuoliskon talven loppupuolella, jonka jälkeen se
lähtee nopeaan nousuun saavuttaen suuremman maksimin eteläisen pallonpuoliskon ke-
vään loppupuolella. Tämän jälkeen paine lähtee jälleen pieneen laskuun saavuttaen toisen
miniminsä eteläisen pallonpuoliskon kesän lopussa, jonka jälkeen paine lähtee jälleen pie-
neen nousuun saavuttaen toisen maksiminsa syksyn lopussa. Tämä painesykli on seuraus-

(a) (b)

(c) (d)

Kuva 4: REMS-mittaukset a) paineelle, b) vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteelle (VMR), c) suhteel-
liselle kosteudelle (RH, mustalla) ja lämpötilalle (T, sinisellä) sekä d) MastCam-havainnoista arvioitu
pölyn optinen paksuus (τ) koko MSL-tehtävän aikana. Pölyn optisen paksuuden arvot on saatu MSL:n
tiederyhmältä.
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ta hiilidioksidin suuren mittakaavan vuodenaikaiskierrosta (James et al., 1992): pinnan
paine lähellä päiväntasaajaa on pienimmillään eteläisen pallonpuoliskon talven lopussa,
jolloin eteläinen napajäätikkö on suurimmillaan ja siten kaasukehässä on suhteellises-
ti vain vähän hiilidioksidia. Kun auringonsäteily voimistuu, hiilidioksidijää sublimoituu
kaasukehään ja kulkeutuu päiväntasaajan kautta kohti pohjoisnapaa, jonne se härmistyy
pohjoisen pallonpuoliskon talvella. Pohjoisen pallonpuoliskon talvi on kuitenkin lyhyempi
Marsin elliptisestä kiertoradasta johtuen, joten pinnan paine päiväntasaajan lähettyvillä
ei ehdi pudota yhtä alas kuin eteläisen pallonpuoliskon talvella.

Kuvassa 4b on esitetty vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhde (VMR) kello 22–07 pai-
kallista aikaa, sillä sen arvot päivällä eivät ole luotettavia lämpötilan korkeudesta aiheu-
tuvan suuren epävarmuuden takia. Vesihöyryn absoluuttinen määrä Marsissa on erittäin
pieni ja se saa maksimiarvonsa vuosittain eteläisen pallonpuoliskon keväällä, kun taas mi-
nimiarvo saavutetaan loppusyksystä. Korkeampi kosteussisältö havaitaan Marsin vuonna
34 (MY34), joka on seurausta vuoden 2018 globaalista pölymyrskystä (Kuva 4d). Vesi-
höyryn tilavuuden sekoitussuhde on tällöin huomattavasti korkeampi kuin muina vuosina.
Tämä on seurausta yölämpötilojen noususta (Kuva 4c), jolloin vesihöyryn kyllästyshöy-
rynpaine nousee ja täten myös VMR.

REMS-H-mittalaitteen suhteellisen kosteuden (RH, mustalla) ja lämpötilan (T, sini-
sellä) havainnot on esitetty Kuvassa 4c. Minimiarvot lämpötiloissa saavutetaan joka vuosi
Marsin ollessa kauimpana Auringosta (LS=71°), jolloin lämpötilat laskevat alle 200 K:n öi-
sin. Maksimiarvot saavutetaan puolestaan Marsin ollessa lähimpänä Aurinkoa (LS=251°),
jolloin päivälämpötilat voivat nousta lähelle 280 K:ta. Lämpötilasyklissä on selvä poik-
keama globaalin pölymyrskyn aikoihin: päivälämpötiloissa on suuri pudotus, kun taas yö-
lämpötiloissa on suuri nousu. Kaasukehässä lisääntyvä pölyn määrä aiheutti suurempaa
auringonsäteilyn absorbtiota, jolloin lämpötilat lähellä pintaa laskivat. Toisaalta päivällä
lämmenneet pölyhiukkaset emittoivat yöllä runsaasti pitkäaaltoista säteilyä kohti Marsin
pintaa, mikä nostatti yölämpötiloja. Pölymyrsky vaikutti myös suhteelliseen kosteuteen
Marsissa: suhteellisen kosteuden vuorokausimaksimi oli koko MSL-tehtävän matalin. Tä-
mä selittyy pääosin aamuyön lämpötilojen nousulla, jolloin kyllästyshöyrynpaine nousi ja
siten laski aamuyön suhteellista kosteutta.

MastCam-havainnoista arvioitu pölyn optinen paksuus, τ , näkyy puolestaan Ku-
vassa 4d (Lemmon, 2014). Pölysisältö on arvioitu mittaamalla auringonsäteilyä aallonpi-
tuuksilla 440 ja 880 nm. Kuvasta näkee selvästi vuoden 2018 pölymyrskyn, jolloin pölyn
optisen paksuuden arvot ovat erittäin korkeita. Lisäksi kuvasta näkee pölyn määrän vuo-
tuisen vaihtelun: suurin pölymäärä havaitaan eteläisen pallonpuoliskon keväällä (ja kesäl-
lä), jolloin suurin osa pölymyrskyistä havaitaan. Tällöin Mars on lähimpänä Aurinkoa,
jolloin auringonsäteily on voimakkainta.

Kuvassa 5 on esitetty ilmapylvään vesisisältö (PWC), joka on arvioitu ChemCam-
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Kuva 5: MSL ChemCam-havainnoista arvioitu ilmapylvään vesisisältö (PWC) MSL-tehtävän aikana.
PWC-arviot on saatu MSL:n tiederyhmältä.

spektrometrin passiivisista kaasukehän sironnan mittauksista (McConnochie et al., 2018).
ChemCam mittaa valon sironnan avulla kaasukehän aerosolien ominaisuuksia sekä kaasu-
jen pitoisuuksia passiivisesti kahdella eri korkeuskulmalla. Arvioitu ilmapylvään vesisisäl-
tö vastaa hyvin REMS-H -mittauksia (Kuva 4b): minimivesisisältö saavutetaan eteläisen
pallonpuoliskon loppusyksyllä, kun taas maksimiarvo saavutetaan keväällä.
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6. Marsin kaasukehän rajakerroksen
tutkimus pylväsmallin avulla ja
vertailu havaintoihin

Tässä työssä ajoin pylväsmallia MSL:n sijaintikoordinaateissa neljänä eri vuodenaikana
Marsin vuonna 32, alkaen eteläisen pallonpuoliskon talvipäivänseisauksesta (LS=90°) ja
päättyen eteläisen pallonpuoliskon syyspäiväntasaukseen (LS=0°). Malli alustettiin luvun
4.3 menetelmillä ja ajamiseen sekä tulosten esittämiseen käytettiin luvussa 4.2 esiteltyjä
dataliityntäpintoja.

Pylväsmallin tuottamat lämpötila- ja kosteusprofiilit on esitetty Kuvassa 6 neljänä
eri vuodenaikana Marsin vuonna 32 kello 6 (mustalla), kello 8 (sinisellä), kello 10 (pu-
naisella) ja kello 12 (oranssilla) paikallista aikaa. Rivit vastaavat eri vuodenaikoja alkaen
(Kuvat 6a ja 6b) eteläisen pallonpuoliskon talvipäivänseisauksesta (LS=90°, sol 541) ja
päättyen (Kuvat 6g ja 6h) syyspäiväntasaukseen (LS=0°, sol 1018).

Kaikissa Kuvan 6 aamun lämpötilaprofiileissa (kello 6 ja 8) on selvästi havaittavissa
lämpötilan inversio, kun taas päivällä (kello 12) inversiota ei esiinny. Marsin kaasukehä
on erittäin ohut, joten Marsin pinta reagoi erittäin voimakkaasti säteilyyn: yöllä Marsin
pinta jäähtyy voimakkaasti pitkäaaltoisen säteilyn seurauksena. Tämän takia lämpötilan
pystyjakauma muuttuu, sillä kylmästä pinnasta emittoituu ylöspäin vähemmän lämpö-
säteilyä. Kello 8 paikallista aikaa (sinisellä) Marsin pinta on jo lämmennyt voimakkaasti
auringonsäteilyn vaikutuksesta, jolloin konvektio on alkanut. Tällöin konvektiivinen raja-
kerros (Convective Boundary Layer, CBL) ylettyy noin 200 m:n korkeuteen (Kuva 6a).
Pinnan lämpötila ja CBL kasvavat erittäin nopeasti aamun tunteina: CBL ylettyy noin
500 m:n korkeuteen kello 10 ja noin 2 km:n korkeuteen kello 12 (Kuva 6a). Päivän edetessä
pinnan lähelle muodostuu ohut yliadiabaattinen kerros ja kerroksen yläpuolella lämpötila
laskee melko tasaisesti kuiva-adiabaattisen lämpötilavähetteen mukaan. Iltapäivän voi-
makkaan konvektion jälkeen kaasukehä ja Marsin pinta alkavat jälleen viilenemään ja
yöllinen inversio alkaa.

Lämpötilaprofiileissa on myös hieman eroja vuodenajan mukaan. Eteläisen pallon-
puoliskon talvella (Kuva 6a) Mars sijaitsee kaukana Auringosta ja säteilyä on vain vähän
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Kuva 6: Mallin tuottamat lämpötila- ja kosteusprofiilit neljänä eri vuodenaikana Marsin vuonna 32
kello 6 (mustalla), 8 (sinisellä), 10 (punaisella) ja 12 (oranssilla) paikallista aikaa. Rivit vastaavat eri
vuodenaikoja alkaen (kuvat a ja b) eteläisen pallonpuoliskon talvipäivänseisauksesta (LS=90°) ja päättyen
(kuvat g ja h) syyspäiväntasaukseen (LS=0°).
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saatavilla. Tällöin aamupäivän lämpötilaprofiileissa ei ole yhtä paljon vuorokausivaihte-
lua kuin muina vuodenaikoina, jolloin auringonsäteily on voimakkaampaa. Lisäksi CBL:n
korkeus vaihtelee hieman vuodenajan mukaan. Esimerkiksi kello 10 CBL:n korkeus on
noin 500 m:ä talvella (Kuva 6a), kun keväällä ja kesällä (Kuvat 6c ja 6e) se on jo noin
1 km. Syksyllä (Kuva 6g) kello 10 CBL:n korkeus on jälleen laskenut, ylettyen noin 750
m:n korkeuteen.

Kuvan 6 kosteusprofiilit ovat hyvin sekoittuneita rajakerroksessa: hyvin sekoittunut
kerros on erittäin ohut kello 6–8, jonka jälkeen kerros kasvaa voimakkaan turbulenssin
seurauksena. Aamun tunteina desorptio ajaa vesimolekyylejä takaisin kaasukehään yöl-
lisen adsorption jälkeen. Prosessit ovat näkyvillä myös Kuvan 6 kosteusprofiileissa: yön
jälkeen pinnan läheisen kerroksen vesihöyryn määrä kasvaa nopeasti kaikkina vuodenai-
koina. Tämän jälkeen turbulenssi kuljettaa vesihöyryä pinnan läheltä koko rajakerrokseen.

Pylväsmallin tuottamat lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja vesihöyryn tilavuuden
sekoitussuhteen vuorokausisyklit (mustalla) 1,6 m:n korkeudessa neljänä eri vuodenaikana
Marsin vuonna 32 yhdessä MSL:n havaintojen kanssa (sinisellä, oranssilla ja vihreällä)
näkyvät Kuvassa 7. Rivit vastaavat samoja vuodenaikoja kuin Kuvassa 6 eli Kuvat 7a–7c
vastaavat eteläisen pallonpuoliskon talvipäivänseisausta (LS=90°) jne.

Vuorokausimaksimi suhteellisen kosteuden sykleissä Kuvassa 7 saavutetaan kello 6
jokaisena vuodenaikana. Tällöin vuorokauden lämpötila on minimissään, jonka jälkeen
auringonsäteily alkaa lämmittää Marsin pintaa nopeasti, laskien samalla suhteellisen kos-
teuden arvoja. Pinnan lähellä vesihöyryn määrä on myös minimissään kello 6, jolloin ve-
sihöyryä on sitoutunut Marsin pintaan yöllisen adsorption seurauksena. Auringonsäteilyn
voimistuessa vesihöyryn määrä lähellä pintaa kasvaa erittäin nopeasti heikosti kiinnitty-
neiden vesimolekyylien vapautuessa takaisin kaasukehään (desorptio). Vesihöyryn mää-
rä lähellä Marsin pintaa saavuttaa maksiminsa kello 14, jonka jälkeen sen määrä lähtee
nopeaan laskuun auringonsäteilyn heiketessä. Tämä on seurausta lämpötilan nopeasta
laskusta, jolloin adsorptio alkaa.

Vuodenajan vaihtelut näkyvät selvästi Kuvan 7 lämpötilasykleissä. Mallin mukaan
talvella (Kuva 7a) vuorokauden maksimilämpötila jää alle 240 K:n, kun taas minimiläm-
pötila laskee noin 190 K:hon. Keväällä (Kuva 7d) puolestaan vuorokauden maksimiläm-
pötila on jo yli 260 K:ta ja kesällä (Kuva 7g) noin 270 K:ta. Syksyllä (Kuva 7j) vuoro-
kauden maksimilämpötila on pudonnut jälleen alle 260 K:n. Täten vuorokausivaihtelu on
voimakkainta keväällä ja kesällä, jolloin Aurinko lämmittää voimakkaasti Marsin pintaa
päivisin.

Lämpötilasyklien lisäksi myös Kuvan 7 kosteussykleissä (VMR ja RH) on havaitta-
vissa vuodenaikaisvaihteluita: keväällä ja kesällä (Kuvat 7e ja 7h) vesihöyryä on selvästi
enemmän kuin talvella ja syksyllä (Kuvat 7b ja 7k). Sen sijaan suhteellisen kosteuden vuo-
rokausimaksimiin vaikuttaa voimakkaasti myös lämpötila ja täten suhteellisen kosteuden
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vuorokausimaksimi on suurimmillaan talvella (lähes 50 %, Kuva 7c) johtuen erittäin ma-
talasta (n. 190 K) lämpötilasta. Kaasukehän vesihöyryn määrän vuodenaikaisvaihteluihin
vaikuttaa veden suuren mittakaavan vuodenaikaiskierto (Harri et al., 2014a): kaasuke-
hässä oleva vesihöyryn määrä on pienimmillään eteläisen pallonpuoliskon talvella, jolloin
suurin osa vedestä on sitoutunut eteläiseen napajäätikköön. Auringonsäteilyn voimistues-
sa vesijää sublimoituu kaasukehään ja kulkeutuu tuulten mukana päiväntasaajan kautta
kohti pohjoisnapaa, jonne se härmistyy pohjoisen pallonpuoliskon talvella. Tämän lisäksi
muun muassa maaperän koostumus ja topografia vaikuttavat kaasukehässä olevaan vesi-
höyryn määrään paikallisesti.

Mallin lämpötilasyklit vastaavat hyvin havaintoja, vaikkakin päivällä (kello 14–17)
talvella ja keväällä (Kuvat 7a ja 7d) REMS-havainnot ovat selvästi mallin ennustamia
lämpötiloja korkeampia. Tämä saattaa johtua lämpimästä advektiosta tai suuren mit-
takaavan konvektiivisista pyörteistä, sillä pylväsmallissa näitä ei ole mallinnettu. Näitä
iltapäivän pylväsmallia korkeampia REMS-havaintoja on pohdittu myös muun muassa
artikkeleissa Savijärvi et al. (2016) ja Savijärvi et al. (2019b). Mallin ennustama suh-
teellisen kosteuden (RH) sykli vastaa myös melko hyvin yön havaintoja. Kuten luvussa
5 todettiin, päivisin suhteellisen kosteuden REMS-havainnot ja siitä laskettu VMR eivät
ole luotettavia, joten niitä ei voi verrata mallin tuottamiin vuorokausisykleihin. Mallin
tuottama suhteellisen kosteuden sykli on pääosin seurausta lämpötilasta ja vesihöyryn
määrästä kaasukehässä. Täten esimerkiksi kaasukehässä olevan vesihöyryn määrän oi-
keanlainen alustus sekä turbulenssin mallinnus ovat tärkeässä roolissa. Mallin ennusta-
mat VMR-syklit vastaavat havaintoja melko hyvin yöllä, mutta myöhään iltapäivällä ja
illalla havaintojen ja mallin välillä on melko suuri ero. Tämä saattaa olla seurausta lii-
an suuresta suhteellisen kosteuden mittauksesta, jolloin siitä laskettu VMR on myös liian
suuri. Syksyllä mitattu VMR-sykli (Kuva 7k) eroaa jonkin verran myös yöllä. Tässä ku-
vassa mitattu kosteus yöllä on korkeampi kuin mallin ennustus, vaikkakin mitattu kosteus
putoaa paljon voimakkaammin kuin mallin ennustuksessa.

Vuorokauden- ja vuodenajan vaihteluiden lisäksi Marsin pinnan ominaisuudet muut-
tuvat Curiosityn liikkuessa. Esimerkiksi maaperän huokoisuuden muuttuessa latentin läm-
mön vuo pinnasta kaasukehään muuttuu. Maaperän syvälämpötilan alustus vaikuttaa en-
nustettavaan lämpötilaprofiiliin Marsin pinnan alla ja sitä kautta myös pinnan läheisen
kaasukehän lämpötiloihin. Lämpötilaprofiili maaperässä vaikuttaa puolestaan kosteuden
diffuusioon maaperässä ja täten myös pinnan läheiseen kaasukehän kosteuteen. Näiden
lisäksi myös muut maaperän ominaisuudet, kuten terminen inertia ja albedo, vaikuttavat
lämpötilaan ja kosteuteen maaperässä ja sitä kautta myös pinnan kanssa vuorovaikutuk-
sessa olevaan kaasukehään.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Kuva 7: Mallin tuottamat lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja vesihöyrynsekoitussuhteen vuorokausi-
syklit (mustalla) 1,6 m:n korkeudessa neljänä eri vuodenaikana Marsin vuonna 32 yhdessä MSL:n ha-
vaintojen kanssa (sinisellä, oranssilla ja vihreällä). Rivit vastaavat samoja vuodenaikoja kuin Kuvassa 6
eli rivi 1 (kuvat a–c) vastaa eteläisen pallonpuoliskon talvipäivänseisausta (LS=90°) jne.
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7. Mallitulosten vertailu
kirjallisuuteen ja mallin herkkyyden
tutkiminen

7.1 Tulosten vertailua kirjallisuuteen

Pylväsmallia on käytetty Marsissa 1990-luvulta lähtien hyvin tunnetuilla laskeutujien ja
mönkijöiden alueilla eri vuodenaikoina. Mallin maaperän kosteuden ennustukseen käytet-
tiin aiemmin yksinkertaista lähestymistapaa, jossa pinnalla olevalle vesimäärälle käytet-
tiin vakioarvoa (Garratt, 1992; Savijärvi et al., 2015). Tämän jälkeen maaperän kosteuden
mallintamista on päivitetty ja Savijärvi et al. (2016) lisäsivät malliin maaperän kosteu-
den ennustusyhtälössä nykyäänkin käytetyn adsorption. Tällöin mallia käytettiin MSL:n
sijainnissa soleille 15–17 ja 80–82 erilaisilla kosteuden alustuksilla. Mallin ennustama 1,6
m:n kosteus oli ilman adsorptiota lähes vuorokaudenajasta riippumaton (Savijärvi et al.,
2015), kun taas adsorption lisäämisen jälkeen malli tuotti vuorokausisykliin piirteitä, jot-
ka olivat näkyvillä myös REMS-mittauksissa: erittäin nopea kosteuden lisääntyminen au-
ringonnousun jälkeen ja lähes lineaarinen kosteuden pieneneminen illalla (Savijärvi et al.,
2016).

Tämän lisäksi Savijärvi et al. (2016) tutkivat mallin ennustamia kosteusprofiileja.
Tuloksissa näkyi kosteuden sekoittuminen aamun aikana nopeasti kasvavaan konvektiivi-
seen rajakerrokseen (CBL) ja vastaavasti kosteuden väheneminen pinnan läheisestä kaa-
sukehästä adsorption seurauksena illalla ja yöllä. Artikkelissa tutkittiin myös geostrofisen
tuulen alustuksen vaikutusta mallin kosteussykliin pinnan lähellä. Kokeissa huomattiin
heikkojen tuulten lisäävän kaasukehän stabiiliutta ja täten laskevan kosteuden vuota kaa-
sukehästä Marsin pintaan. Tässä työssä geostrofiselle tuulelle käytettiin vakioarvoa (10
m/s) kaikissa mallin ajoissa, mutta todellisuudessa tuulen alustuksella on myös jonkin
verran merkitystä kosteuden tasoon pinnan lähellä. Kokeissa verrattiin myös erilaisilla
kosteusprofiilien alustuksilla tehtyjä ajoja keskenään. Tällöin huomattiin, että samalla il-
mapylvään vesisisällön (PWC) määrällä profiilin muodolla ei ole käytännön merkitystä

30



mallin ennustuksiin rajakerroksessa.
Savijärvi et al. (2019a) tutkivat pylväsmallilla kosteuden ja lämpötilan 1,6 m:n

vuorokausisyklejä MSL:n sijaintikoordinaateissa lämpimän (LS=271°, sol 196) ja kylmän
(LS=90°, sol 541) vuodenajan aikana. Samoin kuin tässä tutkielmassa, myös näissä ko-
keissa havaittiin yöllisten REMS-mittauksista lasketun pinnan läheisen VMR:n laskevan
MSL:n soleilla 196–198 nopeammin kuin mallin ennustus. Kokeita tehtiin usealla erilai-
sella kosteuden alustuksella ja artikkelin kuvista 3 sekä 4 huomataan pinnan läheisen kos-
teuden vuorokausisyklin muodon säilyvän samanlaisena. Lisäksi huomattiin, että yöllinen
diffuusio ilman adsorptiota ei yksin ole tarpeeksi tehokas kaasukehän kosteuden poista-
ja. Lisäksi kosteuden vuorokausisykliin vaikuttaa sen määrän alustus. Tämä on hieman
haasteellista, sillä ChemCam-spektrometrin havainnoista arvioituja ilmapylvään vesisisäl-
lön (PWC) arvoja on vain vähän saatavilla.

Mallitulosten havaittiin vastaavan hyvin lämpötilan ja kosteuden REMS-havaintoja
termisen inertian arvolla 300 J m−2 K−1 s−1/2 ja pinnan huokoisuuden arvolla 0,3 ensim-
mäiset MSL-tehtävän kaksi ja puoli vuotta artikkelissa Savijärvi et al. (2019b). Tämän
jälkeen mallin ennustukset eivät vastanneet havaintoja, sillä Curiosity alkoi kiivetä Mount
Sharp -vuorelle ja maaperän ominaisuudet muuttuivat.

Täten luvussa 6 esitellyt pylväsmallin ennustamat lämpötilan ja kosteuden (VMR
ja RH) 1,6 m:n vuorokausisyklit MSL:n sijaintikoordinaateissa vastaavat hyvin aiemmin
kirjallisuudessa esiteltyjä tuloksia. Näistä tärkein on lämpötilasyklin hyvä ennustettavuus,
sillä kosteuden vuorokausisykli on herkkä saturaatiohöyrynpaineelle (yhtälö (4.12)), joka
on lämpötilan funktio.

Savijärvi (2012) tutki muun muassa Marsin CBL:n kehitystä vuorokaudenajan funk-
tiona Spirit-mönkijän sijaintikoordinaateissa (185°W, 15°S). Kokeissa havaittiin CBL:n
erittäin nopea kasvu yöllisen lämpötilan inversion jälkeen. Kello 8 paikallista aikaa CBL:n
korkeus oli 200 m:ä, ja kello 13 se oli jo lähes 3 km:ä. Tällöin myös Marsin pinta lämpe-
ni erittäin nopeasti, jolloin myös pinnan läheinen yliadiabaattinen kerros oli näkyvissä.
Kokeiden tulokset vastaavat erittäin hyvin luvussa 6 esiteltyjä aamupäivän lämpötilapro-
fiileja, joissa myös CBL:n ja pinnan lämpötilan nopea kasvu auringonsäteilyn lisääntyessä
oli selvästi havaittavissa.

7.2 Mallin herkkyysanalyysi

Pylväsmallille tehtiin myös herkkyystestejä eri alustusparametreilla, jotta saatiin selville
niiden vaikutuksia mallin tuloksiin. Muunneltavina parametreina olivat pinnan lämpöti-
la ja paine, ilmapylvään vesisisältö (PWC) ja pölyn optinen paksuus (τ). Kaikkia näi-
tä parametreja vaihdeltiin normaalin alustusarvon molemmin puolin. Pinnan lämpötilaa
vaihdeltiin 10 K:ta, pinnan painetta 1 hPa:ta, ilmapylvään vesisisältöä 1 µm:ä ja pölyn
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optista paksuutta 0,3. Kaikissa testeissä vaihdeltiin ainoastaan yhtä parametria kerral-
laan ja testit tehtiin MSL:n vuorokaudelle (sol) 541, joka vastaa eteläisen pallonpuoliskon
talvipäivänseisausta (LS=90°).

Pylväsmallin ennustamat lämpötila- (vasemmalla) ja kosteusprofiilit (oikealla) kello
6 (mustalla), kello 8 (sinisellä), kello 10 (punaisella) ja kello 12 (oranssilla) on esitetty
Kuvassa 8. Ensimmäisellä rivillä (Kuvat 8a ja 8b) vaihtuvana parametrina on pinnan
lämpötila, toisella rivillä (Kuvat 8c ja 8d) pinnan paine, kolmannella rivillä (Kuvat 8e
ja 8f) ilmapylvään vesisisällön määrä (PWC) ja alimmalla rivillä (Kuvat 8g ja 8h) pölyn
optinen paksuus (τ). Kuviin on merkitty viivalla normaalilla alustuksella tehty ajo, sekä
suuremmalla ja pienemmällä parametrin arvolla tehdyt ajot +-merkeillä ja palloilla.

Kuvasta 8a huomaa lämpötilan alustuksen vaikuttavan hieman koko lämpötilapro-
fiiliin. Muutos vaikuttaa olevan lähes yhtä suuri kaikilla korkeuksilla ja aamun profiilien
muoto säilyy samana. Paineen alustuksella on erittäin pieni vaikutus mallin tuottamaan
lämpötilaprofiiliin (Kuva 8c) ja ilmapylvään vesisisällön (PWC) alustuksella (Kuva 8e)
vaikutus profiiliin on olematon. Mielenkiintoisin vaikutus mallin tuottamaan lämpötila-
profiiliin on pölyn optisen paksuuden alustuksella (Kuva 8g). Erityisesti päivällä (kello 10
ja kello 12 profiileissa) auringonsäteily on voimakasta ja kaasukehässä lisääntynyt pölyn
määrä absorboi enemmän auringonsäteilyä. Tämä nostattaa ylemmän kaasukehän läm-
pötiloja (alkaen noin 3 km:n korkeudesta kello 12), mutta laskee alemman kaasukehän
lämpötiloja. Alempi kaasukehä jäähtyy, sillä auringonsäteilyä ei pääse sinne yhtä paljon
pölyn absorboidessa sitä voimakkaasti ylempänä kaasukehässä. Aamuyöllä (kello 6) suu-
rempi pölyn määrä kaasukehässä johtaa lämpötilojen nousuun lähellä Marsin pintaa (alin
noin 25 m:ä, ei näytetty tässä), jonka jälkeen tilanne on samanlainen kuin päivällä, mutta
kaasukehä on lämpimämpi kuin normaalilla alustuksella tehdyssä ajossa noin 4,5 km:n
korkeudesta lähtien. Päivän edetessä (kello 14) pölyn aikaan saama lämpimämpi kerros
alkaa jo noin 2 km:n korkeudesta (ei näytetty tässä). Täten auringonsäteilyn lisääntyes-
sä kaasukehä lämpenee matalammalta, mutta se ei ehdi lämmittää Marsin rajakerroksen
alinta osaa. Auringon laskettua horisontin alapuolelle päivällä enemmän lämmenneet pö-
lyhiukkaset emittoivat runsaammin lämpösäteilyä, jolloin alempi kaasukehä lämpenee ja
emittoiva kerros viilenee.

Lämpötilan alustus vaikuttaa hieman mallin tuottamaan kosteusprofiiliin (Kuva 8b).
Vesihöyryn määrä pääsääntöisesti hieman kasvaa suuremmalla pintalämpötilan alustuk-
sella noin 5 km:n asti, jonka jälkeen profiili ei muutu. Pintapaineen alustuksella (Kuva 8d)
ei sen sijaan ole juuri lainkaan vaikutusta mallin tuottamaan vesihöyryn massan sekoi-
tussuhteen profiiliin. Kaikista suurin vaikutus kosteusprofiiliin on ilmapylvään vesisisällön
(PWC) alustuksella (Kuva 8f). Tämä alustus vaikuttaa koko kaasukehässä, mutta profii-
lin muoto ei muutu. Pölyn optisen paksuuden alustus (Kuva 8h) vaikuttaa jonkin verran
kosteusprofiiliin 5 km:n alapuolella. Suurempi pölyn määrä kaasukehässä pienentää ve-
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Kuva 8: Mallin ennustamat lämpötila- (vasemmalla) ja kosteusprofiilit (oikealla) eteläisen pallonpuolis-
kon talvipäivänseisauksen aikaan kello 6 (mustalla), kello 8 (sinisellä), kello 10 (punaisella) ja kello 12
(oranssilla). Viivalla on merkitty normaalilla alustuksella tehty ajo, +-merkeillä suuremmalla parametrin
arvolla ja palloilla pienemmällä parametrin arvolla tehty ajo. Vaihtuva parametri on esitetty eri riveillä.
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sihöyryn massan sekoitussuhteen arvoja. Tähän vaikuttaa mahdollisesti desorption heik-
keneminen lämpötilojen noustessa yöllä pinnan lähellä, jolloin vesimolekyylejä kulkeutuu
vähemmän pinnasta kaasukehään. Kuvien 8a ja 8b perusteella lämpötilan lasku kaasu-
kehässä johtaa vesihöyryn massan sekoitussuhteen arvojen pienenemiseen, joten suurem-
man pölysisällön aiheuttama lämpötilojen lasku ei selitä kosteuden arvojen pienenemistä.
Eräs mahdollinen syy kosteuden pienenemiseen 5 km:n alapuolella on turbulenssin heik-
keneminen auringonsäteilyn absorboituessa korkeammalle kaasukehään. Kuvan 8h kello
12 kosteusprofiili viittaa hyvin sekoittuneen rajakerroksen korkeuden lievään laskuun, jol-
loin vesihöyryä ei kulkeudu yhtä tehokkaasti rajakerroksessa turbulenssin heikkenemisen
takia.

Pylväsmallin ennustamat 1,6 m:n vuorokausisyklit lämpötilalle (vasemmalla) ja ve-
sihöyryn tilavuuden sekoitussuhteelle (VMR, oikealla) näkyvät Kuvassa 9. Vaihtuva pa-
rametri on esitetty eri riveillä ja kuviin on merkitty normaalilla alustuksella tehty ajo
(mustalla), suuremmalla parametrin arvolla tehty ajo (punaisella) sekä pienemmällä pa-
rametrin arvolla tehty ajo (sinisellä).

Vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteen (VMR) vuorokausisykleistä Kuvassa 9 voi-
daan nähdä ilmapylvään vesihöyryn määrän alustuksella olevan selvästi suurin vaikutus
mallinnettuun 1,6 m:n vuorokausisykliin. Kuvasta 9f nähdään, että suurempi vesihöyryn
määrä kaasukehässä nostaa selvästi erityisesti päivän arvoja voimakkaamman desorption
seurauksena. Myös iltapäivän adsorptio on voimakkaampaa suuremmalla alustusarvolla.
Tämä selittyy saatavilla olevien vesimolekyylien määrän kasvulla. Sen sijaan vuorokau-
den lämpötilasykliin ilmapylvään vesihöyryn määrällä ei ole vaikutusta (Kuva 9e), jo-
ten adsorption ja desorption voimistuminen/heikkeneminen on seurausta vesimolekyylien
määrän kasvusta/vähenemisestä.

Tämän lisäksi pölyn määrän alustus vaikuttaa erityisesti päivän VMR-arvoihin (Ku-
va 9h). Suurempi pölyn määrä kaasukehässä laskee VMR-arvoja päivällä, kun taas pie-
nempi pölyn määrä nostaa päivän VMR-arvoja. Suurempi pölyn määrä kaasukehässä
pienentää lämpötilan vuorokausivaihtelua (Kuva 9g), jolloin vesihöyryn saturaatiohöy-
rynpaineen ja siten myös VMR:n vuorokausivaihtelut pienenevät. Tämän lisäksi lämpöti-
lan vuorokausivaihtelun pieneneminen voi heikentää adsorptiota/desorptiota. Tällöin aa-
mupäivän heikompi desorptio johtaisi pienempään pinnan läheisen kaasukehän vesihöy-
ryn määrään ja puolestaan voimakkaampi desorptio johtaisi suurempaan pinnan läheisen
kaasukehän vesihöyryn määrään.

Pinnan lämpötilan alustuksella on melko pieni vaikutus VMR-sykliin (Kuva 9b). Pie-
ni vaikutus johtuu vesihöyryn saturaatiohöyrynpaineen muuttumisesta lämpötilan funk-
tiona, mutta tämä vaikutus vaikuttaa olevan melko pieni. Pienin vaikutus VMR:n vuoro-
kausisykliin on pinnan paineen alustuksella (Kuva 9d).

Pinnan paineen (Kuva 9c) ja ilmapylvään vesisisällön (Kuva 9e) alustuksella ei ole

34



juuri lainkaan vaikutusta vuorokauden lämpötilasykliin. Sen sijaan pinnan lämpötilan
alustus vaikuttaa hiukan pinnan läheiseen lämpötilan vuorokausisykliin (Kuva 9a), vai-
kuttaen erityisesti yön ja keskipäivän lämpötiloihin. Vaikutus mallin tuloksiin on kuitenkin
melko pieni, suurimmillaan alle 1,5 K:ta.

Kuten aiemmin todettiin, suurempi pölyn määrä kaasukehässä nostaa yölämpötiloja
ja laskee päivälämpötiloja (Kuva 9g). Päivälämpötilat lähellä Marsin pintaa laskevat, sillä
suurempi pölyn määrä kaasukehässä absorboi enemmän auringonsäteilyä. Sen sijaan yöllä
pinnan läheinen lämpötila nousee pölyn määrän noustessa. Tällöin päivällä lämmenneet
pölyhiukkaset emittoivat enemmän pitkäaaltoista säteilyä kohti Marsin pintaa, jolloin
Marsin pinnan lämpötila nousee enemmän kuin pienemmällä kaasukehän pölysisällön
alustuksella tehdyssä ajossa.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Kuva 9: Mallin ennustamat 1,6 m:n vuorokausisyklit lämpötilalle (vasemmalla) ja vesihöyryn tilavuuden
sekoitussuhteelle (VMR, oikealla). Mustalla on merkitty normaalilla, punaisella suuremmalla ja sinisellä
pienemmällä alustusparametrin arvolla tehty ajo. Vaihtuva parametri on esitetty eri riveillä.
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8. Yhteenveto

Tämän tutkielman aiheena oli Marsin kaasukehän rajakerroksen mallinnus 1-ulotteisella
pylväsmallilla. Työ tehtiin Ilmatieteen laitoksen Mars-tutkimuksen tutkimusryhmässä ja
työn tarkoitus oli tutustua tarkemmin sisarplaneettaamme, sen kaasukehään sekä numee-
riseen mallinnukseen. Näiden lisäksi työn tarkoitus oli tutkia mallitulosten ja havaintojen
yhteensopivuutta sekä ymmärtää paremmin mallin herkkyyttä sen alustusparametreihin.

Työn alussa käsiteltiin Marsin vuodenaikoja sekä kaasukehää. Marsin kaasukehä on
erittäin ohut, joten auringonsäteily on erittäin tärkeässä osassa sen virtausjärjestelmässä.
Myös hiilidioksidin ja veden sublimoituminen napa-alueilta kaasukehään ja niiden här-
mistyminen takaisin napa-alueille vuodenaikojen kiertoa seuraten ovat tärkeä osa Mar-
sin kaasukehän virtausjärjestelmää. Toisin kuin maapallolla, Marsin pinnan lämpötilojen
vuodenaikaisvaihteluun vaikuttaa planeetan akselin kaltevuuden lisäksi merkittävästi sen
kiertoradan elliptisyys. Lisäksi työssä esiteltiin Marsin pinnalle onnistuneesti lähetetyt
kulkijat ja laskeutujat, joista kolme (Curiosity, InSight sekä Perseverance) toimii ja tekee
mittauksia tällä hetkellä. Tässä työssä tutustuttiin myös Marsin rajakerrokseen sekä sen
mallinnukseen 1-ulotteisella pylväsmallilla.

Luvussa 4 esiteltiin Marsin rajakerroksen mallinnukseen kehitetty numeerinen 1-
ulotteinen pylväsmalli, jonka ensimmäinen versio julkaistiin 1990-luvulla. Malli ei sisäl-
lä kuvausta olosuhteiden vaakasuuntaisesta vaihtelusta ja se olettaa kaasukehän olevan
hydrostaattisessa tasapainossa. Malli sisältää prognostiset yhtälöt tuulelle, lämpötilalle
sekä vesihöyryn massan ja jään sekoitussuhteille. Lisäksi malli sisältää parametrisaatiot
turbulenssille, adsorptiolle ja säteilylle, jonka laskennassa otetaan huomioon kaasukehän
hiilidioksidi, vesihöyry ja pöly. Tämän lisäksi diffuusioyhtälöä käytetään maaperän läm-
pötilan ja kosteuden ennustuksessa.

1-ulotteiset mallit, kuten pylväsmalli, ovat erittäin hyödyllisiä niiden nopeuden sekä
helpon muokkaamisen ansiosta. Näin ollen pylväsmallia käytetään tutkimukseen, kehityk-
seen sekä mallien algoritmien ja rakenteen testaukseen, jolloin hyväksi todettuja algorit-
meja voidaan käyttää mm. tarkemmissa alueellisissa 3- ja 2-ulotteisissa malleissa.

Tässä työssä pylväsmallia ajettiin Cyriosity-mönkijän (tai Mars Science Laboratory,
MSL) sijaintikoordinaateissa. MSL laskeutui lähelle päiväntasaajaa Gale-kraatterin poh-
jalle elokuussa 2012 ja se sisältää Ilmatieteen laitoksen suunnittelemat ja rakentamat mit-
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talaitteet kaasukehän paineelle (REMS-P) ja suhteelliselle kosteudelle (REMS-H). Täs-
sä työssä esitettiin REMS-mittaukset paineelle, vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteelle,
suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle. Näiden lisäksi esiteltiin MastCam-havainnoista
arvioitu pölyn optinen paksuus sekä ChemCam-havainnoista arvioitu ilmapylvään vesisi-
sältö (PWC) koko MSL-tehtävän aikana (yli 3000 Marsin vuorokautta).

MSL:n mittausten perusteella pinnan lämpötilaan lähellä päiväntasaajaa vaikuttaa
eniten Marsin elliptinen kiertorata Auringon ympäri. Tämän lisäksi vuoden 2018 globaali
pölymyrsky vaikutti selvästi lämpötilan, suhteellisen kosteuden, vesihöyryn tilavuuden se-
koitussuhteen sekä pölyn optisen paksuuden mittauksiin. Paineen mittauksista puolestaan
näkyi erittäin selvästi suuren mittakaavan hiilidioksidin vuodenaikaiskierto etelänavalta
pohjoisnavalle ja päinvastoin.

Mallin ennustamia lämpötila- ja kosteusprofiileja tutkittiin Marsin rajakerroksessa
Marsin vuonna 32 eri vuodenaikoina. Lämpötilaprofiileista huomattiin yöllinen voimakas
inversio sekä aamun tunteina erittäin nopeasti kasvava konvektiivinen rajakerros. Tämän
lisäksi lämpötilaprofiilit erosivat hieman Marsin elliptisen kiertoradan takia: kaukana Au-
ringosta säteilyä on vähemmän tarjolla, jolloin lämpötilaprofiili muuttui aamupäivän ai-
kana hitaammin kuin kiertoradan muissa kohdissa. Turbulenssin seurauksena kosteuspro-
fiilit olivat hyvin sekoittuneita rajakerroksessa ja profiileissa oli myös selvästi erotettavissa
pinnan läheinen adsorptio sekä desorptio.

Mallin ennustusta verrattiin myös REMS-mittauksiin 1,6 m:n korkeudessa Marsin
pinnasta. Tulosten perusteella malli ennustaa hyvin lämpötilan vuorokausisyklin, kuten
myös yöllisen vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteen (VMR) sekä suhteellisen kosteuden.
Malli- ja mittaustulosten vertailua mutkistaa päivällä Marsin lämpötilojen suuri vuoro-
kausivaihtelu. Päivällä suhteellisen korkeat lämpötilat aiheuttavat suuren epävarmuuden
suhteellisen kosteuden arvoista laskettuihin VMR-arvoihin eikä niitä voida pitää luotet-
tavina.

Mallille tehtiin myös herkkyysanalyysi vaihdellen neljän eri parametrin alustusar-
voa niiden normaalin alustusarvon molemmin puolin. Parametreiksi valittiin pinnan läm-
pötila ja paine, ilmapylvään vesisisältö (PWC) sekä pölyn optinen paksuus (τ). Mallin
ennustamaan lämpötilaprofiiliin eniten vaikuttivat pinnan lämpötilan sekä pölyn optisen
paksuuden alustus, kun taas pinnan paineen ja PWC:n alustus ei vaikuttanut profiiliin
lähes lainkaan. Kosteusprofiiliin puolestaan eniten vaikuttivat PWC:n sekä pölyn optisen
paksuuden alustus, kun taas pinnan paine vaikutti profiiliin vähiten.

Herkkyystestin tuloksia tutkittiin myös 1,6 m:n korkeudessa, jotta nähtiin selvem-
min alustusten vaikutus pinnan lähellä. Niin lämpötilan kuin kosteudenkin vuorokausi-
sykleihin eniten vaikuttivat samat parametrit kuin kunkin muuttujan profiileihin. Mie-
lenkiintoisin vaikutus tuloksiin lienee pölyn määrällä: lisääntynyt pölyn määrä kaasuke-
hässä laski päivälämpötiloja pinnan läheisessä kaasukehässä, kun taas tämän kerroksen
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yläpuolella lämpötilat nousivat. Tulos selittyy auringonsäteilyn lisääntyneellä absorbtiol-
la, jolloin alakaasukehä ei saanut säteilyä yhtä paljon. Yöllä pinnan läheinen kaasukehä
puolestaan lämpeni suuremman pölyn määrän vaikutuksesta, jolloin päivällä lämmenneet
pölyhiukkaset emittoivat enemmän säteilyä kohti Marsin pintaa.

Tulevaisuudessa mallin vertaaminen uusimman mönkijän, Perseverancen, tekemiin
mittauksiin on myös tärkeää, jotta mallia voidaan mahdollisesti parantaa. Lisäksi herk-
kyystestejä voisi tehdä eri puolilla Marsia sekä useammille parametreille.
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