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OPETTAJAN	  MATERIAALI	  LUKION	  OPETTAJALLE	  
Tähän	  materiaaliin	  on	  koottu	  oppilaille	  näytettävään	  diaesitykseen	  tarkoitettua	  lisämateriaalia.	  
Tummennetut	  tekstit	  ovat	  lisätietoja	  jokaista	  diaa	  varten	  ja	  ne	  esiintyvät	  vain	  opettajan	  
materiaalissa.	  Materiaalista	  löytyy	  myös	  diakohtaisesti	  oppilaille	  tarkoitettuja	  pohdintatehtäviä,	  
joita	  opettaja	  voi	  hyödyntää.	  Kysymykset	  ja	  niiden	  vastaukset	  on	  merkitty	  alleviivauksin.	  Lisäksi	  
punaisella	  fontilla	  on	  osoitettu	  lisämateriaalia	  kuten	  linkkejä	  ja	  lisätehtäviä,	  joita	  opettaja	  voi	  
halutessaan	  käyttää.	  

	  

DIA	  2	  

• 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	  (kuten	  Maa	  ja	  Mars)	  

Voit	  kuvitella	  itsesi	  kävelemässä	  esim.	  Marsin	  tai	  Venuksen	  pinnalla,	  mutta	  kaasuplaneetoilla	  
tämä	  ei	  olisi	  mahdollista	  sillä	  niillä	  ei	  ole	  kiinteää	  pintaa.	  Saturnuksen	  tiheys	  on	  lisäksi	  pienempi	  
kuin	  veden,	  joten	  se	  kelluisi	  vedessä!	  

• Saturnuksella	  on	  ympärillään	  näyttävä	  rengasjärjestelmä	  ja	  sitä	  kiertää	  60	  kuuta	  

Antiikin	  Roomalaiset	  nimesivät	  Saturnuksen	  viljelysjumalansa	  mukaan.	  Kyseistä	  jumalaa	  juhlittiin	  
vuosittain	  talvipäivänseisauksen	  aikaan	  Saturnalia	  nimisellä	  viikon	  kestävällä	  juhlalla,	  jonka	  varhaiset	  
kristityt	  valjastivat	  myöhemmin	  omaan	  käyttöönsä	  juhliakseen	  joulua.	  

	  

	  

Kuva	  1.	  Saturnus.	  Kuvassa	  näkyy	  myös	  Saturnuksen	  revontulet.	  
Saturnuksen	  pinnalla	  havaittavat	  tummat	  ja	  vaaleammat	  juovat	  ovat	  kaasukehän	  pilvipeitteen	  
aiheuttamia.	  
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Kuva	  2.	  Aurinkokuntamme	  planeetat	  suurusjärjestyksessä	  Jupiter,	  Saturnus,	  Uranus,	  Neptunus,	  Maa,	  
Venus,	  Mars,	  Merkurius	  ja	  Pluto	  (joka	  kuuluu	  nykyään	  kääpiöplaneettojen	  joukkoon).	  

	  

	  

	  

DIA	  3	  

• Saturnuksella	  on	  renkaat	  kuten	  muillakin	  aurinkokuntamme	  kaasuplaneetoilla	  (Jupiter,	  Neptunus	  
ja	  Uranus)	  

Näiden	  muiden	  renkaat	  ovat	  vain	  paljon	  huomaamattomammat.	  Voimme	  nähdä	  Saturnuksen	  
renkaat	  niin	  hyvin,	  koska	  ne	  koostuvat	  jäästä,	  joka	  heijastaa	  erittäin	  hyvin	  auringonvaloa.	  
Renkaat	  myös	  uusiutuvat	  koko	  ajan	  mm.	  törmäysten	  seurauksena,	  jolloin	  uutta	  heijastavaa	  
jääpintaa	  tulee	  esiin	  vanhan	  ja	  tummentuneen	  jään	  tilalle.	  	  

• 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	  (Tosin	  A-‐	  ja	  B-‐renkaat	  
löydettiin	  yhtä	  aikaa.)	  	  

• 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	  1610	  Galileo	  Galilei	  oli	  ensimmäinen	  ihminen	  joka	  näki	  Saturnuksen	  renkaat	  
kaukoputkensa	  läpi.	  Tällöin	  kaukoputket	  eivät	  kuitenkaan	  olleet	  vielä	  yhtä	  tarkkoja	  kuin	  
nykyään,	  joten	  Galilei	  luuli	  nähneensä	  Saturnuksen	  ja	  sen	  molemmin	  puolin	  kaksi	  pienempää	  
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planeettaa	  tai	  kuuta.	  Muutama	  vuosi	  tämän	  jälkeen	  kun	  Galilei	  uudestaan	  tähysteli	  Saturnusta,	  
kaksi	  pienempää	  ”kappaletta”	  olivat	  hävinneet,	  jolloin	  Galilei	  ajatteli	  Saturnuksen	  ”syöneen”	  ne.	  

Miksi	  renkaita	  ei	  enää	  näkynytkään?	  	  

Vastaus:	  Tämä	  johtui	  siitä,	  että	  renkaat	  olivat	  tuolloin	  siinä	  kulmassa	  että	  ne	  näkyivät	  Maahan	  
suoraan	  sivulta	  päin.	  Tämä	  tapahtuu	  noin	  15	  vuoden	  välein.	  

• Vuonna	  1659	  Christiaan	  Huygens	  ymmärsi,	  että	  Saturnuksella	  on	  renkaat	  
ympärillään.	  Hän	  kuitenkin	  ajatteli	  rengasjärjestelmän	  olevan	  kiinteä,	  yhtenäinen	  rengas	  planeetan	  
ympärillä	  

• Vasta	  1859	  James	  Clerk	  Maxwell	  ymmärsi,	  että	  renkaat	  eivät	  voi	  olla	  kiinteä	  levy,	  vaan	  ne	  koostuvat	  
erillisistä	  partikkeleista	  

	  
Miksi	  kiviplaneetoilla	  kuten	  Maalla	  ei	  ole	  ympärillään	  renkaita?	  

Vastaus:	  Tähän	  on	  useampia	  syitä,	  joista	  ehkä	  tärkein	  on	  se,	  että	  kiviplaneetat	  sijaitsevat	  lähellä	  
Aurinkoa.	  Auringon	  lähettyvillä	  ei	  ole	  tai	  ei	  ole	  ollut	  niin	  paljoa	  ylimääräistä	  materiaa,	  joista	  renkaat	  
olisivat	  voineet	  syntyä.	  Lähellä	  Aurinkoa	  lämpötila	  on	  myös	  korkeampi,	  jolloin	  jäästä	  koostuneet	  
renkaat	  sulaisivat.	  Marsin	  ja	  Jupiterin	  välissä	  sijaitsee	  niin	  kutsuttu	  ”frost	  line”,	  jonka	  ulkopuolella	  on	  
tarpeeksi	  kylmää,	  jotta	  vedestä	  voisi	  muodostua	  jääkiteitä.	  

	  
	  
	  

	  

Kuva	  3.	  Saturnuksen	  renkaat	  eri	  vaiheissaan	  Maasta	  katsottuna	  
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DIA	  4	  

	  

Kuva	  4.	  Havainnekuva	  astronautista	  Saturnuksen	  renkaissa.	  Vaikka	  kappaleet	  kiertävät	  Saturnusta	  
suurella	  nopeudella,	  kaikki	  yhtä	  kaukana	  Saturnusta	  kiertävät	  kappaleet	  kulkevat	  suurin	  piirtein	  samalla	  
nopeudella,	  joten	  suhteelliset	  törmäysnopeudet	  ovat	  pieniä.	  

	  

	  

Kuva	  5.	  Saturnuksen	  rengasjärjestelmä.	  Kuvassa	  näkyy	  myös	  Cassinin	  jako	  renkaiden	  B	  ja	  A	  välissä.	  Sen	  
löysi	  italialainen	  tähtitieteilijä	  Giovanni	  Cassini.	  Hänen	  mukaansa	  on	  nimetty	  myös,	  tälläkin	  hetkellä,	  
Saturnusta	  tutkiva	  Cassini-‐luotain,	  josta	  lisää	  myöhemmin.	  
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Kuva	  6.	  Saturnuksen	  kaikki	  renkaat	  A-‐F.	  Heikosti	  erottuva	  E-‐rengas	  on	  syntynyt	  Saturnuksen	  kuun,	  
Enceladuksen,	  syöksemästä	  jäämateriaalista.	  	  

	  

	  

Kuva	  7.	  Cassini-‐luotain	  ja	  Saturnuksen	  kuu	  Enceladus	  
	  
Miten	  muut	  Saturnuksen	  renkaat	  ovat	  muodostuneet?	  (Alla	  oleva	  vastaus	  on	  esitetty	  myös	  seuraavassa	  
diassa.)	  
	  
Vastaus:	  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.	  
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DIA	  5	  	  

	  

• 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.	  
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DIA	  6	  

• 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	  
	  
Saturnuksen	  kuilla	  on	  muutenkin	  tärkeä	  rooli	  renkaiden	  olemassaolossa.	  Kuut	  toimivat	  
eräänlaisina	  paimenkuina	  renkaille,	  ja	  ilman	  niitä	  renkaat	  leviäisivät	  ja	  haihtuisivat	  lopulta	  
avaruuteen.	  	  

	  
Kuva	  8.	  Kuun	  aiheuttama	  aaltomainen	  rakenne	  renkaassa	  

	  

Kuva	  9.	  Potkurirakenne	  renkaassa	  
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DIA	  7	  

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

ESA	  (Euroopan	  avaruusjärjestö)	  ja	  ASI	  (Italian	  avaruusjärjestö)	  

• 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.	  	  

	  

	  
Kuva	  10.	  Cassini-‐luotain	  
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Kuva	  11.	  Saturnuksen	  renkaat	  Cassinin	  kuvaamina	  ylhäältä	  päin.	  Kuvassa	  näkyy	  myös	  Saturnuksen	  
erikoisuus,	  sen	  pohjoisnavalla	  planeetan	  mukana	  pyörivä	  kuusikulmion	  muotoinen	  pilvimuodostelma.	  

	  

Video	  Cassinin-‐ottamista	  kuvista	  animoituna	  

https://www.youtube.com/watch?v=R2WlXNHaJwY	  
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DIA	  8	  

	  

Kuva	  12.	  Cassini-‐luotaimen	  reitti	  Saturnukseen	  

• 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.	  	  
	  

Miksi	  Cassini	  on	  kulkenut	  tällaista	  reittiä	  eikä	  suorinta	  tietä?	  

Vastaus:	  Luotaimet	  käyttävät	  moottoreitaan	  vain	  laukaisun	  aikana	  ja	  käännöksissä.	  Muuten	  moottorit	  
ovat	  sammuksissa,	  jotta	  polttoainetta	  kuluisi	  mahdollisimman	  vähän.	  Cassini-‐luotain	  käytti	  lentoratoja,	  
jotka	  edellyttivät	  planeettojen	  ohituksia	  siksi,	  että	  se	  pystyi	  saavuttamaan	  tarvittavan	  energian	  ja	  
lentoradan	  muodon	  Saturnukseen	  päästäkseen.	  Planeetat	  auttoivat	  gravitaationsa	  kautta	  luotainta	  
saavuttamaan	  tarvittavan	  energian	  ja	  ohjasivat	  sen	  oikealle	  kurssille.	  

	  
Missä	  Cassini	  on	  tällä	  hetkellä:	  http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/presentposition/	  
Linkin	  kuvassa	  ylhäällä	  oikealla	  näkyy	  myös	  vihreällä	  radat	  joilla	  Cassini	  kiertää	  Saturnusta.	  
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• 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. 

	  

	  
Kuva	  13.	  Oulun	  yliopiston	  tähtitieteen	  laitoksella	  tehty	  mallinnus,	  joka	  on	  tuotettu	  A-‐renkaan	  
simulaatioista.	  Kuvan	  resoluutio	  on	  noin	  200	  kertaa	  parempi	  kuin	  tarkimman	  Cassinin	  ottaman	  kuvan.	  
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Lisätehtäviä/lisämateriaalia:	  

	  

Etsikää	  tietoa	  Nasan	  Cassini	  sivuilta	  Grand	  Finalesta.	  Esimerkiksi,	  miksi	  Cassini	  lopulta	  ”sukeltaa”	  
Saturnukseen	  varmaan	  tuhoonsa.	  

https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/grand-‐finale/overview/	  

	  

Tarkastelkaa	  aikajanaa	  Cassini-‐luotaimen	  reitistä,	  sekä	  sen	  tärkeimmistä	  tutkimuskohteista/löydöksistä.	  
Mitä	  luotain	  tulee	  tutkimaan	  tulevaisuudessa?	  
	  
https://saturn.jpl.nasa.gov/the-‐journey/timeline/	  

	  

Tutkikaa	  3D-‐	  mallia	  Cassini-‐luotaimesta.	  

https://saturn.jpl.nasa.gov/the-‐journey/the-‐spacecraft/	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mia	  Liljeblad	  |	  Oulun	  Yliopisto	  
	  

Lähteet	  

NASA,	  Passage	  to	  a	  Ringed	  World-‐	  The	  Cassini-‐Huygens	  Mission	  to	  Saturn	  and	  Titan.	  Washington	  
D.C.	  1997.	  

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

M.K	  Dougherty,	  L.W	  Esposito	  &	  S.M	  Krimigis,	  Saturn	  from	  Cassini-‐Huygens.	  Lontoo/New	  York	  
2009.	  

P.	  Rautiainen,	  Tähtitieteen	  perusteet	  1-‐	  kurssimateriaali.	  Oulu	  2015.	  

NASA.	  Viitattu	  19.4.2016.	  https://www.nasa.gov/	  	  

	  

Kuvalähteet	  

Kuva	  1.	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  ((Kuva	  haettu	  15.4.2016)	  
	  
Kuva	  2.	  http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-‐o-‐tamanho-‐dos-‐planetas-‐nesta.html	  (Kuva	  haettu	  
15.4.2016)	  
	  
Kuva	  3.	  http://hubblesite.org/gallery/printshop/ps05/	  (Kuva	  haettu	  15.4.2016)	  

	  
Kuva	  4.	  M.A	  Seeds	  &	  D.E	  Backman,	  The	  Solar	  system.	  Canada	  2014.	  	  
	  
Kuva	  5.	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  19.4.2016)	  
	  
Kuva	  6.	  https://en.wikipedia.org/wiki/Rings_of_Saturn	  (Kuva	  haettu	  19.4.2016)	  
	  
Kuva	  7.	  	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  19.4.2016)	  
	  
Kuva	  8.	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  19.4.2016)	  
	  
Kuva	  9.	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  15.4.2016)	  
	  
Kuva	  10	  (molemmat).	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  15.4.2016)	  
	  
Kuva	  11.	  NASA/JPL/Space	  Science	  Institute	  (Kuva	  haettu	  19.4.2016)	  
	  
Kuva	  12.	  https://www2.mps.mpg.de/images/projekte/cassini/trajectory.jpg	  (Kuva	  haettu	  20.4.2016)	  
	  
Kuva	  13.	  http://sun3.oulu.fi/~hsalo/HTML/Wakes_fin.html	  (Kuva	  haettu	  20.4.2016)	  


