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Obr. 4. Saturnova družice Enceladus o průměru 500 km (snímek ze sondy Voyager 2, 1981). 
Družice nese jen na části povrchu stopy po dopadech menších těles. Oblasti bez kráterů svědčí 
o vnitrní aktivitě družice (vulkanické procesy?). 



Obr. 5. Část Merkurova povrchu v okolí jižního pólu planety. Povrch je pokryt množstvím 
dopadových kráterů (snímek ze sondy Mariner 10 pri druhém průletu kolem planety r. 1974). 



Obr. 6. Mozaikový snímek horních atmosférických vrstev Jupitera (uprostřed je tzv. rudá skvrna 
a řada bílých oválných skvrn). Atmosféra je primární a je tedy jakýmsi vzorkem látky zárodečné 
mlhoviny. 

Obr. 7. Europa — Jupiterova družice (snímek ze sondy Voyager 2, 1979). V tenké kůře z leduje vidět 
celá síť prasklin, nyní vyplněných temnějším materiálem. 



Obr. 8. Saturnovy prstence jsou tvořeny tělísky z ledu (typický rozměr 0,1 m). Jde zřejmě o původní 
materiál, z nehoř se formovaly i družice Saturna, 

Obr. 9. Radiální paprsky v Satur
nových prstencích, tvořené drob
nými částicemi mikrometrových 
rozměrů. Paprsky jsou světlé, po-
zorujeme-li je z opačné strany, než 
dopadá sluneční světlo, a tmavé, 
díváme-li se na ne ze směru, odkud 
svítí Slunce. Za vznik těchto pa
prsků jsou odpovědné negravitač-
ni síly (zřejmě především elektro
magnetická). 
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