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      Хората често са си задавали въпроса „Как се е образувал 

Космоса?”, „Има ли живот на другите планети?” и т.н. Всяка една 

планета крие своите тайни и особености. Те чакат да бъдат разкрити и 

с помощта на днешните технологии и добри специалисти, това може 

да се случи. Пример за необикновена планета е Сатурн.  

         Тя е шеста планета от Слънцето и е втората по големина в 

Слънчевата система. Планетата се разпознава лесно благодарение на 

характерните седем пръстена. За първи път Пръстените били 

забелязани от  Галилео Галилей през 1610г., но първоначално той 

погрешно смятал, че те са големи спътници в близост до планетата. 

Пръстените на Сатурн са тънки и се разпространяват на стотици 

хиляди километри, което ни дава възможността да ги наблюдаваме с 

обикновен любителски телескоп или с бинокъл с добро увеличение. 

Именно това прави планетата да изглежда толкова изключително и 

забележително. 

         Учените от проекта “Cassini – Huygens” споделят, че  с помощта 

на корабът “Cassini” могат да видят цялата планета, пръстените и 

всякакви други подробности, които не могат да се забележат дори и с 

мощен телескоп. Това им дава идеалната възможност да се докоснат 

 до тези малки тайни на планетата.  

 През лятото на 2012 аз също успях да се докосна до тях. С 

помощта на своя телескоп наблюдавах Сатурн. Е, не беше много ясна 

картината, но познах планетата по нейните пръстени. Те както винаги 

бяха толкова обаятелни и мистериозни – чак да се влюбиш в тях. 

Именно тази красота ме накара да продължавам да го правя. През 

лятото това ми беше хобито. Сутрин, обед, вечер все там. Сатурн се 

превърна в мой космически приятел. Според мен повече хора трябва 

да усетят това, до което аз успях да се докосна, а именно красотата на 

планетата. Това богатство трябва да бъде достъпно за всички. 

          Всеки един от нас е пилот на своята ракета. Всеки чрез своята 

фантазия може мислено да се пренесе на в Космоса и кацне на някое 

небесно тяло, а след това да почувства магията му. Затова с помощта 

на корабът “Cassini” тези блянове могат да станат реалност. 


