•

Сату́ рн — шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи.
Сатурн швидко обертається навколо своєї осі (з періодом — 10,23 години), складається
переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Сатурн обертається
навколо Сонця за 29,46 земних років на середній відстані 1427 млн км. Екваторіальний
діаметр верхньої межі хмар — 120 536 км, а полярний на кілька сотень кілометрів менший. В
атмосфері Сатурна міститься 94% водню і 6% гелію (за об’ємом). Його маса у 95 разів
більша за масу Землі, магнітне поле потужніше в тисячу разів. Вважається, що Сатурн має
невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. Відомо
про існування 62 природних супутників Сатурна, найбільший з яких — Титан.

•

На відміну від Юпітера, смуги на Сатурні доходять до дуже високих широт — 78 градусів.
Спостерігається величезне овальне утворення розміром із Землю, розташоване недалеко
від північного полюса, назване Великою Білою плямою, виявлено кілька плям меншого
розміру. Через більшу, ніж на Юпітері швидкість потоків, ці ураганні вихори швидко
згасають і перемішуються зі смугами. Швидкості зональних вітрів поблизу екватора
сягають 400—500 м/с, а на широті 30 градусів — близько 100 м/с. Невисока контрастність
кольорів на видимому диску Сатурна пов’язана з тим, що через низькі температури в
надхмарній атмосфері Сатурна, де пари аміаку виморожуються, утворюється шар густого
туману, який ховає структуру поясів і зон, тому на Сатурні вони помітні не так чітко, як на
Юпітері.

•

Сатурн має помітну систему кілець, що складаються здебільшого з частинок криги, меншої
кількості важких елементів і пилу. Навколо планети обертається 62 відомих на даний
момент супутники. Титан — найбільший серед них, це другий за розмірами супутник у
Сонячній системі (після супутника Юпітера, Ганімеда), який перевершує за своїми
розмірами Меркурій і має єдину серед супутників Сонячної системи густу атмосферу.

•

Наразі на орбіті Сатурна перебуває автоматична міжпланетна станція «Кассіні», запущена
1997 року. Вона дісталася до системи Сатурна 2004 року. До її завдань входить вивчення
структури кілець, а також динаміки атмосфери й магнітосфери Сатурна.

