
Az Uránusz  a  bo lygók  Naptó l  va ló  

elhelyezkedése szempontjából a hetedik helyen 

kering. Jupiter típusú gázbolygó, nagyságát 

tekintve a Naprendszer bolygói között a harmadik 

helyen áll.  27 holdját ismerjük.
Az 1781. március 13-i felfedezése elõtt legalább  

hússzor regisztrálták, de mindig csillagnak 

vélték.

Az Uránusz felhõrendszerei a Jupiterhez és 

a Szaturnuszhoz hasonlóan az egyenlítõjével 

párhuzamosan helyezkednek el, de még 

a Szaturnuszénál is halványabbak.

Ugyanúgy csak nagyon halvány gyûrûrendszere 

van, mint a többi gázbolygónak. Érdekessége az 

Uránusznak, hogy a bolygó forgástengelye 

mindössze 7º-kal tér el a keringési síkjától, így 

a pólusok környéke melegebb, az egyenlítõjének 

a vidékétõl.

Az Uránusz rendelkezik a Naprendszer 

legbizarrabb holdjával. A Mirandán, melynek 

40%-a jég és 60%-a kõ, nagyon nagy tektonikus 

aktivitás tapasztalható .

Fodor Antal írása alapján

7. ÁLLOMÁS
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Az Uránusz gyûrûi a Hubble ûrteleszkóppal

The rings of Uranus photographed by Hubble

Az oldalára fordult bolygó

The sideways planet

Az Uránusz legjelentõsebb holdjai

Major moons of Uranus
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1.  Az Uránusz holdjait Shakespeare és Alexander Pope 
hõseirõl nevezték el.

2. Elõször Sir William Herschel is üstökösként 
azonosította  a bolygót.

3. Egy több milliárd évvel ezelõtti ütközés billenthette ki 
a bolygót eredeti állásából.

TUDTA-E...?

AZ ÉGITEST  FÕ PARAMÉTEREI:

Átmérõ: 51.120 km,  
a mini Naprendszerben 14,5 cm

Naptól való átlagos távolsága:  

2.870.972.220  km, 
a mini Naprendszerben 8,2 km

FACT SHEET:

Diameter: 31 760 miles,

 in the mini Solar System: 14.5 cm

Average distance from the Sun: 

1 783 939 431 miles,

 in the mini Solar System: 5.1 miles

Uránusz, az ég ura, atyja Kronosznak (a római 

mitológiában Szaturnusz) és nagyapja 

Zeusznak. 

A bolygó elnevezése sok vitát váltott ki. Elõször 

III. György angol királyról szerették volna 

elnevezni, de ez nemigen tetszett a kor 

cs i l lagásza inak .  Ma jd  fe l fedezõ jének  

Herschelnek a neve sem talál t  nagy 

támogatásra. Végül Johannes Bode javaslatát 

elfogadva beillesztették az ógörög-latin 

elnevezések sorába.

It only has a very faint ring system, like the other 

gas planets. Interestingly, the rotational axis of 

Uranus is only 7 degrees off of the plane of its 

orbit; therefore, its poles are warmer than its 

equatorial area.
Uranus is the seventh planet from the Sun. It is 

a jovian gas planet, and is the third largest planet 

in the Solar System. It has 27 known moons.

Uranus is the Greek god of the sky, the father of 

Cronus (in Roman mythology, Saturn) and the 

grandfather of Zeus. There were major 

controversies surrounding the naming of this 

planet. The first plan was to name it after British 

king George III, but the astronomers of the time 

did not support the idea; then, there were plans to 

name it after its discoverer, Herschel, but this 

proposal did not gain much support, either. 

Finally, the proposal of Johannes Bode was 

adopted, and the planet joined the other planets 

that have Greco-Roman names.

Uranus has the strangest moon in the Solar 

System. The small, cold Miranda is made up of 

40% ice and 60% rock, and it has a very high level 

of tectonic activity.

Based on a text by Antal Fodor

Before its discovery on 13 March 1781, Uranus 

was observed at least twenty times, but it was 

always thought to be a star.

The cloud systems on Uranus are parallel to its 

equator, much like Jupiter and Saturn, but they 

are even more faint than those of Saturn.

1. The moons of Uranus were named after characters of 
Shakespeare and Alexander Pope.

2.  William Herschel first identified the planet as a 
comet.

3.  The planet's axis was probably knocked out of 
position by an impact several billion years  ago.

TUDTA-E...?? DID YOU KNOW ?

Miranda, az Uránusz legnagyobb holdja

Miranda, the largest moon of Uranus


