
Сатурн 

Виктория Павлова Димова, 

 VII ,,в'' клас, ОУ ,,Петко Рачов Славейков'', град Варна 

Отдавна харесвам планетата Сатурн. Била е загадъчна за мен, 

затова реших да науча повече за нея.                                                                                                                         

На разстояние около 1,4 милиарда километра в орбита около 

Слънцето обикаля втората по големина планета Сатурн: тя е 

заобиколена от широка 400 000 километра система от пръстени, 

съставени предимно от лед. 

Сатурн е външна планета, шеста подред от Слънчевата система 

и втора по големина след Юпитер. Известна е най-вече с пръстените 

си, съставени от лед и космически прах. Носи името на римския бог 

на посевите и земеделието Сатурн и на Кронос според 

древногръцката митология .Намира на почти десет пъти по-голямо 

разстояние от Слънцето в сравнение със Земята. За една обиколка 

около Слънцето са й необходими приблизително 29 земни 

години. Символът на планетата е стилизирано изображение на 

сърп.Сатурн е съставен от водород, хелий и други елементи. 

Вътрешността й е подобна на Юпитер-скално ядро, покрито със 

слоеве молекулярен и метализиран водород, както и от амонячни и 

водни кристали.Има и следи от метан, етан и др. Общата им маса е 

много по-голяма от тази на Земята-от 19 до 31 пъти. Температурата в 

ядрото е много висока-достига до 12 000 K. Планетата има магнитно 

поле.Духат силни ветрове. Скоростта им може да достигне до 1 800 

km/h.                                      

Сатурн притежава голяма система от планетни пръстени, 

съставени най-вече от лед примесен с малки частици космически 

прах. Първият човек, открил наличието на пръстените около Сатурн 

бил холандският математик и физик Кристиан Хюйгенс. След 

продължителни наблюдения, през 1656 година, той стигнал до 

удивителното заключение, че около планетата има пръстен в една 

равнина, който се вижда в зависимост от положението му в Космоса. 

Деветнадесет години по-късно, през 1675 година, Джовани Касини 

направил друго откритие: той забелязал в пръстена широка 4800 

километра пролука.                                          



С напредването на науките и новите технологии се увеличават 

методите за наблюдение на Сатурн. Откриват се нови пръстени и 

спътници. Досега са открити 60 естествени спътника. Най-големият 

от тях е Титан. Той е единственият в Слънчевата система с 

атмосфера. 

  Но въпреки многото открития за Сатурн, учените все още нямат 

отговорите на важни въпроси-как са се образували и от какво се 

състоят пръстените, каква е атмосферата на Титан. 

За да отговорят на всички тези въпроси, учените предприемат 

мащабен проект с цел да изследват Сатурн, пръстените и спътниците 

му. Проектът е наименуван  "Касини – Хюйгенс”. Той е инициатива 

на  NASA, ESA и Италианската космическа агенция. Включват се още 

стотици учени от целия свят. През 1997г. са пуснати американската 

сонда „Касини“ и европейският модул „Хюйгенс’’. Те минават два 

пъти Венера, след това край Земята, а после край Юпитер, за да 

увеличат гравитационната им сила, за да ускорят скоростта си и да 

променят посоката си към Сатурн. Така с минимално гориво апаратът 

изминава огромното разстояние. На 1 юли 2004 година достигна до 

Сатурн чрез рискована маневра. Сондата се приближава на 

разстояние 18 000 километра. Така успява да регистрира движението 

на облаците и скоростта на ветровете, температурните изменения в 

атмосферата и да регистрира светкавици. С грандиозните си пръстени 

и десетки странни луни, системата на Сатурн разкрива вдъхновяваща 

гледка от гледна точка на камерите на „Касини”. Апаратът засне 

Сатурн и Титан в естествени цветове, който проникна зад пръстените 

на газовия гигант на 16 май тази година. Снимката, която е 

публикувана от космическата агенция в края на август, е в 

автентичните си цветове.  

Благодарение на сондата „Касини” учените имат представа как 

изглежда Сатурн. Досега са открити повече от 100 000 пръстени на 

широчина 400 000 километра.       Всички тези открития направиха 

революция в представите ни за планетата Сатурн и спътниците й. 

 


