
SATURNUKSEN RENKAAT



SATURNUS

• Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on 
aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin 
jälkeen

• Se on kuudes planeetta auringosta päin ja kaukaisin paljain 
silmin löydetty planeetta 

• Sen massa on yli 95 kertainen Maan massaan verrattuna ja se 
on 9 kertaa maata suurempi

• Se koostuu pääosin vedystä ja heliumista, minkä vuoksi sillä ei 
myöskään ole kiinteää pintaa kuten kiviplaneetoilla

• Saturnuksella on ympärillään näyttävä rengasjärjestelmä ja 
sitä kiertää 60 kuuta

http://science.nationalgeographic.com/wallpaper/science/phot
os/solar-system-gallery/saturn-aurorasingle/

http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-o-
tamanho-dos-planetas-nesta.html



SATURNUKSEN RENKAAT
• Saturnuksella on renkaat kuten muillakin aurinkokuntamme kaasuplaneetoilla

• Renkaat ovat rakentuneet miljardeista jääpartikkeleista, joista jokainen kiertää planeettaa omalla 
radallaan – jääpartikkeleiden koko vaihtelee mikroskooppisen pienistä jopa talonkokoisiin. Renkaiden 
hieman punertavan värin uskotaan aiheutuvan pienistä epäpuhtauksista joita orgaaniset molekyylit 
aiheuttavat

• Rengasjärjestelmän leveys on yli 250 000 km, mutta sen paksuus on vain muutamia kymmeniä metrejä

• Renkaita on yhteensä 7 ja ne on nimetty kirjaimin löytymisjärjestyksessään

• Galileo Galilei oli ensimmäinen, joka näki renkaat vuonna 1610. 
Hän ei tuolloin kuitenkaan vielä ymmärtänyt niitä renkaiksi vaan luuli 
näkevänsä Saturnuksen molemmin puolin kaksi pienempää
planeettaa tai kuuta

• Vuonna 1659 Christiaan Huygens ymmärsi, että Saturnuksella on renkaat
ympärillään, mutta luuli sen olevan yhtenäinen kiinteä kiekko

• 1859 James Clerk Maxwell ymmärsi renkaiden koostuvan erillisistä
partikkeleista

http://hubblesite.org/gallery/printshop/ps05/



M.A Seeds & D.E Backman, The 
Solar system. Canada 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rings_of_Saturn
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RENKAIDEN MUODOSTUMINEN 

• Renkaiden syntyä ei vielä täysin tunneta, mutta tutkijat ovat kehittäneet muutamia teorioita siitä, 
miten ne olisivat voineet syntyä

• Eräs ehdotus on, että renkaat olisivat syntyneet, kun jokin iso komeetta tai asteroidi olisi törmännyt 
johonkin Saturnuksen kuista. Törmäyksen seurauksena olisi syntynyt jään ja kivimurskan seosta, joka 
olisi asettunut renkaaksi planeetan ympärille.

• Toinen ehdotus on, että kaksi Saturnusta kiertävää kuuta olisivat törmänneet ja renkaat olisivat 
syntyneet törmäyksen seurauksena syntyneestä aineksesta

• Melko varmaa kuitenkin on, etteivät renkaat ole olleet Saturnuksen ympärillä sen syntymästä lähtien, 
sillä syntyessään planeetta on ollut hyvin kuuma, jolloin jääkappaleet olisivat haihtuneet. Toinen syy 
on myös se, että renkaiden täytyisi olla paljon tummemmat, jos ne olisivat olleet Saturnuksen 
ympärillä jo sen syntymästä lähtien.



RENKAIDEN RAKENNE

• Renkaissa havaitaan erilaisia rakenteita, kuten aukkoja sekä aalto- ja propellirakenteita

• Aukot kuten Cassinin jako aiheutuvat resonanssista Saturnuksen kuiden kanssa

• Aallot  taas aiheutuvat siitä, kun kuu ei kierrä Saturnusta aivan renkaiden tasossa

• Potkurimaiset rakenteet sen sijaan syntyvät kun kuu tai muu suurempi kappale ei ole 
tarpeeksi iso muodostaakseen aukkoa renkaaseen
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CASSINI-LUOTAIN

• Nasan, ESA:n ja ASI:n Cassini-luotain laukaistiin kohti Saturnusta 1997

• Sen tehtävänä oli kiertää ja tutkia Saturnusta, sen kuita ja renkaita neljän vuoden ajan selvittäen muun 
muassa renkaiden kolmiulotteinen rakenne ja liike

• Tämän jälkeen Cassinin tutkimuksia on kuitenkin jatkettu useaan otteeseen ja
tämän vuoden loppupuolella se aloittaa Grand Finaleksi kutsutun
uudentyyppisen tehtävän, jonka aikana sen on tarkoitus muun muassa
tehdä mittauksia renkaiden massasta

• Jo ennen Cassini-luotainta on tehty kolme Saturnuksen ohilentoa.
Pioneer 11 vuonna 1979, Voyager 1 vuonna 1980 ja Voyager 2 1981.

• Yhteys Pioneer 11:sta katkesi 1995. Sen sijaan Voyager 1 ja 2 ovat
molemmat edelleen liikkeellä ja lähettävät meille informaatiota.
Voyager 1 on jo poistunut Aurinkokunnastamme tähtien väliseen
avaruuteen. Se on näin ollen kauimpana Maasta oleva ihmisen
rakentama esine.
Myös Voyager 2 tulee pian saavuttamaan Aurinkokuntamme rajan. NASA/JPL/Space Science Institute
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• Luotain laukaistiin Maasta 
15.10.1997. Se ohitti 
ensimmäisen kerran 
Venuksen 26.4.1998 ja 
toisen kerran 24.6.1999. 
Tämän jälkeen se ohjattiin 
vielä Maan ohitse 18.8.1999 
ja Jupiterin ohitse 
30.12.2000. Luotain saapui 
Saturnuksen luo 1.7.2004. 
Sen matka kesti siis melkein 
7 vuotta. 

https://www2.mps.mpg.de/images/projek
te/cassini/trajectory.jpg



SATURNUKSEN RENKAIDEN TUTKIMUS OULUN YLIOPISTOSSA

• Oulun yliopiston tähtitieteen laitoksella on jo pitkään 
tutkittu Saturnuksen renkaita, etenkin niiden 
hienorakennetta tietokonesimulaatioiden avulla.

• Saturnuksen renkaiden tutkijoihin lukeutuu muun 
muassa professori Heikki Salo, joka on simulaatioidensa 
avulla onnistunut ennustamaan jo ennakkoon, sittemmin 
Cassinin vahvistamia, rakenteita.

• Professori Jürgen Schmidt Oulun yliopistosta on myös 
osallistunut Cassinin mittaustulosten analysointiin.

http://sun3.oulu.fi/~hsalo/HTML/Wakes_fin.html


