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Satúrnus
• Sjötta reikistjarna sólkerfisins

• 9,5 AU frá sólu

• Vegur 95,16 jarðmassa

• Þvermálið er um 115.000 km (9 jarðþvermál)

• Ekkert eiginlegt yfirborð

• Hefur 62 þekkt fylgitungl

• Eitt ár á Satúrnusi = 29,7 jarðár

• Mjög lágur eðlismassi, flyti á vatni!
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Satúrnus og jörðin
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Innri gerð I

• Kjarni úr bergi

• Fljótandi vatn, metan, 
ammoníak

• Málmkennt vetni og 
helíum

• Vetni og helíum í formi 
gass
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Innri gerð II
• Efnasamsetning

• 88% vetni

• 11% helíum

• Talsverð varmageislun er frá Satúrnusi

• Geislar um þrefalt meiri orku frá sér en hann fær frá 
sólu

• Hærra hlutfall en Júpíter, hvers vegna?

• Svarið er helíumregn í iðrum Satúrnusar

• Helíum þéttist og fellur inn í kjarnann

• Þyngdarstöðuorka þess breytist í varmaorku
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Lofthjúpur Satúrnusar



Vindafar
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Sexhyrnd ský á norðurhveli
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Hvað sýnir myndin?

11



Hringar Satúrnusar
• Eru aðallega gerðir úr ís

• Sem veldur því hve vel þeir sjást



Roche mörkin I
• Höfum hnött á braut um stærri plánetu

• Massinn er hér um bil kúlulaga vegna 
eigin þyngdarafls
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Roche mörkin II
• Þegar hnötturinn færist nær aukast 

flóðkraftar á hnöttinn

• Hann aflagast, dæmi: Íó
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Roche mörkin III
• Innan Roche–markanna er nægir 

þyngdarkraftur hnattarins ekki til að halda 
honum saman

• Flóðkraftarnir slíta hann sundur
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Roche mörkin IV
• Innan Roche–markanna er nægir 

þyngdarkraftur hnattarins ekki til að halda 
honum saman

• Flóðkraftarnir slíta hann sundur
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Roche mörkin V
• Skv. lögmálum Keplers, hreyfist efnið 

sem er nær móðurhnettinum hraðar en 
það sem er utar
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Stærð hringanna
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Sjáum við alltaf hringana?
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Veifaðu	  Satúrnusi	  2013!



Smækkuð	  mynd	  frá	  19.	  júlí	  2013



Smækkuð	  mynd	  af	  áhugafólki	  á	  jörðinni
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„Smalatungl“ valda eyðum á milli hringanna (sýn 
listamannsins)



Dafnis er eitt af „smalatunglunum“



Enkeladus 
Cassini flaug framhjá tunglinu 
2005

NASA/JPL/Space Science Institute



Enkeladus 
Vatnstrókar út í geim
(vatnsgufa/vatnsís)

NASA/JPL/Space Science Institute







Hyperion

-ör eftir loftsteina

NASA/JPL/Space Science Institute



Mímas



Helstirnið



Títan

NASA/JPL/Space Science Institute



Huygens lendir á Títan – 
sýn listamannsins



Huygens lendir á Títan – myndskeið

http://www.jpl.nasa.gov/video/?
id=1182

http://www.jpl.nasa.gov/video/?id=1182
http://www.jpl.nasa.gov/video/?id=1182
http://www.jpl.nasa.gov/video/?id=1182
http://www.jpl.nasa.gov/video/?id=1182


Yfirborð Títans





Mývatn á Títan!

Líklega úr etani/metani!



Íapetus



Miðbaugshryggurinn á 
Íapetusi






