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    Спътникът Пан е най-вътрешният естествен сателит на планетата 
Сатурн. Той се намира от вътрешната страна на А-пръстена и създава 
процепа на Енке, което е широко 320 км и представлява коридор, по 
който луната се придвижва. Със своето си движение Пан поддържа 
формата на пръстена и не позволява материалът в него да се разпилява. 
Заради това той и спътници като него се наричат пастири или 
овчарчета. Той има диаметър приблизително 20 км и леко разтеглена по 
екватора форма, която прилича на орех. 
   Макар информация за вътрешния строеж на този малък спътник би 
могла да помогне за разгадаването на най-голямата мистерия на 
пръстените на Сатурн – тяхната възраст и начин на образуване – за него 
не се знае много. Преди „Вояджър-1” да изследва Сатурн през 1980  
смятало се е, че  ледените частици, съставящи пръстените, са остатъци 
от формирането на планетата–гигант и големите му приливни сили не 
позволили образуването на луни. Откриването на големи, колкото Мимас 

спътници и по–късно Пан, обаче предполага, че материалът в пръстените 
преди е бил част от естествен сателит, който претърпял катастрофален 
сблъсък. Това също би могло да означава, че различните пръстени се 
образували от отделни тела по различни времена. Въпреки това 
резултатите на „Вояджър” също предполагат, че луни с размерите на 
Мимас биха имали достатъчно маса за създаването на пръстените за 
кратко време и след това биха я загубили. Затова пръстените, които 
виждаме днес, трябвало да бъдат създадени със Слънчевата система 
преди 4,5 милиарда години. От друга страна, много малките спътници 
като Пан и Атлас не биха оцелели толкова дълго и не биха могли да се 
преобразуват, заради приливните сили на Сатурн. Най-новата теория 
предполага, че само ядрата на Пан и луни като него  са част от 
разпадналия се спътник, а материалът около тях е бил привлечен по-
късно. Ако това бъде доказано чрез подробно изследване на строежа и 
състава на Пан, то би могло да помогне за обяснение за появата на 
пръстените. 
  Освен с образуването си, Пан също представлява интерес, заради 
гравитационно си въздействие върху А-пръстена. Основното му влияние 
е ясно очертано от процепа на Енке, но също по-трудно забележимите 
„вълни” могат да ни кажат много. Частици, които са по-близо до Сатурн 

се движат по-бързо от Пан, и затова когато те минават покрай него 
получават гравитационен тласък. Тела близо до вътрешния ръб, които 
вече са взаимодействали с Пан и са го подминали, образуват вълни 
преди спътника, а тези от външния ръб са изпреварени от него и 
вълната е след луната. Тези и подобни явления помагат за по-добро 



разбиране  динамиката на пръстените на Сатурн и неговите естествени 
сателити. 
  Като цяло спътникът Пан предлага много възможности за изследвания, 
които биха довели до интересни резултати. 
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