
AZ URÁNUSZ
1781. március 13-a fordulópont volt a modern kori csillagászat 
történetében: ekkor fedezte fel Sir William Herschel csillagász az 
Uránuszt, Naprendszerünk hetedik bolygóját. Ő volt az első csillagász, 
aki a modern korban rábukkant egy új bolygóra, ráadásul távcsővel. Az 
Uránusz, mivel szabad szemmel nem látható, sokáig rejtve maradt az 
emberi szem előtt, a távcső segítségével azonban sikerült ezt a bolygót 
megtalálni. Igaz, hogy a felfedezése előtt már többen észrevették az 
Uránuszt, de abban a tévhitben maradtak, hogy csupán egy csillagot 
látnak. Herschel jött rá az égitest lassú mozgása révén, hogy egy új 
bolygót fedezett fel. 

Herschel, aki felfedezése után lovagi címet kapott, az akkori brit 
uralkodó, III. György tiszteletére először György Csillaga néven akarta 
volna elnevezni a bolygót, de Johann Bode német csillagász javaslatára 
az új bolygónak az Uránusz nevet adta. A római (és görög) mitológiában 
Uránusz (Uranosz) Szaturnusz (Kronosz) apja, valamint Jupiter (Zeusz) 
nagyapja volt. Így a frissen felfedezett bolygó szépen illeszkedett a 
bolygók ógörög-latin elnevezéseinek rendjébe. 

A bolygó a harmadik legnagyobb a Naprendszerben, Földünknél körülbelül 
négyszer nagyobb. Napunktól való távolsága 3 milliárd kilométer, amivel 
húszszor messzebb kering a Naptól, mint a Föld, és egy uránuszi év 84 
földi évvel egyenlő. Különlegessége, hogy a forgástengelye körülbelül 
90 fokos szöget zár be, azaz „oldalra dőlve” forog, így az éjszakai oldala 
akár 16 évre is sötétségbe borulhat.  

Akárcsak a Jupiter és a Szaturnusz, az Uránusz is gázokból áll, de a hidrogén és a hélium mellett sok 
metánt és ammóniát, sőt vizet is tartalmaz. Összesen 27 holdját ismerjük, ezek közül a legérdekesebb 
és leglátványosabb a Miranda nevű holdja, melynek árkokkal szabdalt felszínének kialakulása máig 
tisztázatlan a tudósok körében.  

Az Uránuszt csak egy ember alkotta űreszköz, a Voyager-2 látogatta meg 31 
évvel ezelőtt, 1986 januárjában. Ekkor a szonda mindössze 81.000 kilométerre 
száguldott el a bolygó mellett mielőtt célba vette Naprendszerünk legkülső 
bolygóját, a Neptunuszt. 

Források:
http://www.history.com/this-day-in-history/william-hershel-discovers-uranus 
http://solarviews.com/eng/uranus.htm 
http://solarsystem.nasa.gov/planets/uranus 
https://www.nasa.gov/feature/jpl/voyager-mission-celebrates-30-years-since-uranus 
http://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager2/indepth 
http://voyager.jpl.nasa.gov/science/uranus.html 
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