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ExoMars spot unieke groene gloed 
in de atmosfeer van de Rode Planeet

Karolien lefeVer (1), ann C. Vandaele (1), Jean-Claude Gérard (2), shohei aoKi (1,2) 
(1 KoninKliJK BelGisCh insTiTuuT Voor ruimTe-aeronomie; 2 lPaP, uniVersiTeiT Van luiK) 

Het Belgische instru-
ment NOMAD, dat zich 
momenteel aan boord 
van ESA's ExoMars Trace 

Gas Orbiter-satelliet in een baan rond 
Mars bevindt, heeft voor het eerst de 
(lang voorspelde) groene zuurstofe-
missie gedetecteerd aan de dagzijde 
van de atmosfeer rond de Rode Pla-
neet. Deze gloed is te zwak om met het 
blote oog waar te nemen, maar kon 
wel door het NOMAD-instrument ge-
spot worden, al waren daar wel enkele 
speciale manoeuvres voor nodig.

Deze emissie geeft zijn karakte-
ristieke kleur aan het poollicht en de 
airglow (luchtgloed) op Aarde, maar 
werd nooit eerder overdag waargeno-
men in de atmosfeer van andere pla-
neten. De groene emissie werd wel al 
zwak gemeten in de nachtelijke auro-
ra op Venus en Ganymedes en is ook 
aanwezig in het spectrum van bepaal-
de kometen.

Oplichtende atmosfeer

De zuurstofemissie bij 557.7 nm (in 
het groene gedeelte van het zichtbaar 
spectrum) geeft het poollicht op Aar-
de beneden 200 km zijn mooie, ka-
rakteristieke groene tint. Het ontstaat 
wanneer elektrisch geladen deeltjes 
van de Zon ingevangen worden door 
de magnetosfeer van de Aarde en 
meegevoerd worden langs de magne-
tische veldlijnen naar de lagere regi-
onen van de atmosfeer, typisch in de 
poolgebieden. Daar botsen ze met de 
neutrale deeltjes in de atmosfeer, die 

de extra energie uitstralen in de vorm 
van licht.

Het poollicht is echter slechts één 
manier waarop planetaire atmosferen 
oplichten. De atmosferen van plane-
ten, waaronder die van de Aarde en 
Mars, gloeien de hele dag en nacht 
door, door de interactie van zonlicht 
met atomen en moleculen in de atmo-
sfeer, een fenomeen dat gewoonlijk 
airglow wordt genoemd. De mecha-
nismen achter die luchtgloed overdag 
en 's nachts zijn licht verschillend.

Nightglow (airglow aan de nacht-
zijde van de planeet) is het resultaat 
van de recombinatie van moleculen 
die overdag door ultraviolette zon-
nestraling zijn uiteengebroken. Het 
licht wordt uitgezonden wanneer de 
aangeslagen atomen of moleculen 

's nachts weer naar hun oorspronkelijke, 
niet aangeslagen toestand, terugkeren. 
Een van de helderste emissies op Aarde 
(op ongeveer 90 km hoogte) komt voort 
uit deze nachtgloed, meer bepaald uit 
aangeslagen zuurstofatomen die licht 
uitstralen op een welbepaalde golfleng-
te van het licht (557.7 nanometer), een 
groene straling die wordt uitgezonden 
in het spectrale gebied waar onze ogen 
het gevoeligst zijn.

De groene nachtgloed is vrij zwak, 
zodat die meestal enkel 's nachts te 
zien is door naar de ‘rand’ van de 
emissielaag te kijken, zoals astronau-
ten dat kunnen vanuit een baan rond 
de Aarde. Dit optisch fenomeen is 
vastgelegd met camera's aan boord 
van de Space Shuttle en het Internati-
onaal Ruimtestation.

RUIMTEONDERZOEK

Deze artistieke impressie toont de ExoMars Trace Gas Orbiter in zijn baan rond 
Mars. De satelliet detecteerde een gloeiende groene zuurstofemissie in de atmosfeer 
van Mars, die piekt rond 80 km hoogte.
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Dayglow (airglow aan de dagzijde 
van de planeet) ontstaat wanneer de 
straling van de Zon direct in wissel-
werking staat met de atmosfeer over-
dag. Atomen en moleculen die pro-
minent aanwezig zijn in de atmosfeer 
(zoals stikstof en zuurstof voor de 
Aarde, of koolstofdioxide voor Mars) 
absorberen een deel van het zonlicht, 
waardoor ze tijdelijk worden aange-
slagen totdat ze deze extra energie als 
licht vrijgeven, met dezelfde of een 
lagere frequentie (kleur) dan het ge-
absorbeerde licht. Deze emissie is veel 
zwakker dan het verstrooide licht van 
de Zon, waardoor we het niet met het 
blote oog kunnen zien.

Het NOMAD-instrument 
aan boord van de ExoMars 
Trace Gas Orbiter
Het NOMAD (Nadir and Occultation 
for MArs Discovery) instrument (zie 
Heelal september 2015, blz.290) werd 

ontworpen op het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Ruimte-Aeronomie, 
gebouwd in België in samenwerking 
met OIP in Oudenaarde, en getest in 
het Luikse onderzoekscentrum Cen- 
tre Spatial de Liège (CSL). Het instru-
ment bestaat uit 3 kanalen: SO (Solar 
Occultation in the InfraRed) en LNO 
(Limb, Nadir and Occultation) meten 
in het infrarood, UVIS (UV-Visable) 
meet zoals de naam verraadt in het ul-
traviolet en visueel deel van het spec-
trum. NOMAD werd in maart 2016 
richting Mars gelanceerd aan boord 
van de Europese satelliet Trace Gas 
Orbiter, het eerste deel van de Exo-
Mars-missie. Na een zeer lange perio-
de van aerobraking (afremming door 
de atmosfeer) bereikte de sonde zijn 
uiteindelijke baan rond Mars in april 
2018, iets meer dan een marsjaar ge-
leden. Sindsdien heeft het instrument 
talrijke waarnemingen van de atmo-
sfeer gedaan met als hoofddoel het 
opsporen van spoorgassen (i.e. gassen 
die minder dan 1% van de atmosfeer 
uitmaken).

De meeste van deze waarnemin-
gen worden gedaan door nadir-me-
tingen (het instrument kijkt naar de 
planeet en meet de hoeveelheid stra-
ling die door de planeet wordt uit-
gezonden tijdens de nacht, of die af-
komstig is van de Zon en gereflecteerd 
wordt door het oppervlak van Mars 
tijdens de dag) of door zonne-occulta-
tie (het instrument kijkt naar de Zon 
als die verschijnt of verdwijnt ach-
ter de planeet tijdens zonsopgang en 
zonsondergang). Nadir-metingen ge-
beuren typisch met een spectrometer 
die beter aangepast is voor zwakkere 
lichtbronnen dan die voor zonne-oc-
cultaties.

Onlangs is er een nieuw soort me-
tingen uitgevoerd die niet was voor-

zien in het oorspronkelijke missie- 
scenario: het heroriënteren van de 
hele satelliet om limb-waarnemingen 
aan de dagkant van de planeet mo-
gelijk te maken (het instrument richt 
zich naar de door de Zon verlichte 
rand van Mars). Tot dan was NO-
MAD er namelijk niet in geslaagd om 
de groene zuurstofemissielijn waar te 
nemen, ook al was die al 40 jaar lang 
voorspeld. Gedreven om die grote 
ontdekking op zijn conto te kunnen 
schrijven, besliste het wetenschappe-
lijke team om NOMAD's UVIS- ka-
naal op een andere manier in te zetten. 
UVIS heeft twee telescopen die het 
mogelijk maken om ofwel nadir- of-
wel occultatiemetingen uit te voeren, 
maar geen randmetingen. De sonde 
werd dus zo gedraaid dat de gevoe-
ligste van de twee telescopen (nadir) 
richting de rand van Mars wees!

Ontdekking van 
het groene licht op Mars

Het NOMAD-team had nooit durven 
dromen van het prachtige resultaat 
dat dit opleverde. Tussen 24 april en 1 
december 2019 scanden ze met UVIS 
tijdens bijna 50 waarnemingsreeksen 
de hele atmosfeer tussen 20 en 200 km 
boven het Marsoppervlak. Op elk van 
die limb-waarnemingen detecteer-
de het instrument opvallend heldere 
signalen op 557.7 nanometer, wat de 
alomtegenwoordigheid van de groene 
dayglow aantoont. De belangrijkste 
piekhoogte lag op ongeveer 80  km 
hoogte, en de intensiteit ervan vari-
eerde als gevolg van de veranderen-
de afstand tussen Mars en de Zon, de 
lokale tijd en de breedtegraad van de 
waarnemingen. Een tweede emissie-
piek werd waargenomen op ongeveer 
120 km hoogte.

Emissiespectrum zuurstofatomen. Beneden 200 km geeft het zuurstofverval aanlei-
ding tot de groene emissielijn op 557.7 nm en de karakteristieke groene kleur van 
aurora. Boven 200 km geeft het zuurstofverval aanleiding tot emissielijn bij 630 nm, 
wat de aurora in hogere luchtlagen een rode tint geeft.

De nightglow van de aardatmosfeer is 
duidelijk zichtbaar op deze foto, geno-
men bij het Mugecuo meer in het oosten 
van Tibet. Foto: Petr Horálek (Reaching 
the Mugecuo lake, www.astronom.cz/ 
horalek/).
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Mars als natuurlijk 
laboratorium

In het nabije ultraviolette bereik werd 
op 297.2 nanometer nog een tweede, 
veel zwakkere zuurstofemissie in de 
dayglow waargenomen. Een dergelijke 
gelijktijdige meting van twee zuurstof-
lijnen in het zichtbare en ultraviolette 
spectrum is vrij uniek. Het liet toe om 
rechtstreeks een verhouding van 16.5 
af te leiden tussen de zichtbare en de 
UV-emissies, wat zelfs in het natuur-
lijk laboratorium op Aarde moeilijk is.

Een fotochemisch model, ont-
wikkeld aan de Universiteit van Luik, 
werd gebruikt om deze groene gloed 
op Mars beter te begrijpen en te ver-
gelijken met wat we rond onze eigen 
planeet zien. Het model was in staat 
om de hoogte en de helderheid van 
de airglow te reproduceren. Het gaf 
bovendien aan dat de emissie op Mars 
meestal wordt geproduceerd wanneer 
het voornaamste bestanddeel in de at-
mosfeer van de rode planeet, namelijk 
de koolstofdioxide moleculen (CO2), 
door het zonlicht worden opgesplitst 
in de samenstellende delen: zuurstof 
(O) en koolstofmonoxide (CO). De 
resulterende zuurstofatomen gloeien 
in zowel zichtbaar (557.7 nm) als ul-
traviolet (297.2 nm) licht.

Aangezien deze twee overgangen 
hetzelfde hogere energieniveau heb-
ben, moet de verhouding van hun in-
tensiteit gelijk zijn aan de verhouding 
van hun kans op optreden. Theore-
tisch is deze verhouding geschat op 
16.7, maar waarnemingen op Aarde 

geven veel lagere waarden aan (tus-
sen 9.3 en 9.8), met andere woorden 
een veel zwakkere gloed. Deze laatste 
waarden zijn echter afhankelijk van 
een instrumentele kalibratie die wordt 
bemoeilijkt door de grote golfleng-
tescheiding van de twee lijnen. Bo-
vendien is deze kalibratie niet direct, 
maar vereist ze het gebruik van een 
complex atmosferisch stralingsmodel.

Het mooie van de waarneming 
door UVIS/NOMAD ligt in het ver-
mogen van het instrument om tege-
lijkertijd beide zuurstofemissielijnen 
en hun intensiteit te meten (UVIS be-
strijkt het hele spectrum tussen 200 en 
650 nm). Het toont de bijzonder hoge 
sensitiviteit en optische kwaliteit van 
het NOMAD-instrument, vooral als je 
bedenkt dat deze waarnemingen aan de 
dagzijde van Mars gebeurd zijn, waar 
het heldere zonlicht het nog moeilijker 
maakt om de zwakke emissie te zien.

Belang van deze ontdekking

Deze ontdekking is niet alleen vanuit 
wetenschappelijk oogpunt belang-
rijk, maar is ook essentieel voor het 
uitvoeren van missies naar Mars. De 
waargenomen zuurstofemissie komt 
namelijk enkel voor op een heel speci-
fiek drukniveau (0.39 μbar). De hoog-
te waarop de luchtdruk die specifieke 
waarde aanneemt en de plaats waar 
het groene licht het meest intens is, 
hangt af van de locatie op Mars, het 
seizoen, het niveau van zonneactiviteit 
en de hoeveelheid stof in de atmosfeer 
van Mars. Als we dus kunnen volgen 

waar die groene emissie het sterkst is, 
kunnen we op die manier ook al die 
veranderingen in kaart brengen. En 
dat is ook belangrijk voor toekomstige 
missies naar Mars. De weerstand van 
de satellieten in een baan om Mars en 
van de parachutes die worden gebruikt 
om sondes naar het Marsoppervlak 
te brengen (bijvoorbeeld tijdens het 
tweede gedeelte van de ExoMars-mis-
sie die in 2022 een platform en een ro-
ver op Mars zal zetten) worden recht-
streeks beïnvloed door de dichtheid in 
de atmosfeer. Het is dus belangrijk om 
dit gedrag van de Marsatmosfeer te be-
grijpen en te kunnen voorspellen.

Referentie

Deze waarnemingen werden gerap-
porteerd in een wetenschappelijk arti-
kel met als titel “Detection of green line 
emission in the dayside atmosphere of 
Mars from NOMAD-TGO observations”, 
door J.-C. Gérard et al., gepubliceerd op 
15 juni 2020 in Nature Astronomy.

Links: waargenomen (groene stippen) en gemodelleerde (rode lijn) hoogteverdeling van de intensiteit van de groene zuurstoflijn; 
de dayglow was het helderst op 80 km, bereikte een tweede piek rond 120 km en verdween boven 150 km. Rechts: voorbeeld van 
een spectrum opgenomen door het UVIS-kanaal van het NOMAD-instrument op 80 km hoogte, op 28 april 2019.

Diagram van de door NOMAD waarge-
nomen zuurstofatoomtransities. Deze 
twee overgangen zijn normaal gespro-
ken verboden en vinden plaats via mag-
netische dipool (M1) of elektrische qua-
drupool (E2) type overgangen.




