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Anotace: Prezentace slouží k názornému výkladu o planetách                        
  Uran a Neptun. Charakterizuje typ planet, velikost, jejich   
  složení, atmosféru, možné podmínky pro život a porovnání        
  s ostatními planetami. 

 

  

 

 



URAN A NEPTUN 



Uran 
Uran je třetí největší planeta  
a sedmá v pořadí od Slunce.  
V této vzdálenosti se k ní dostává málo 
slunečního světla a tepla, proto jsou vrcholky 
oblaků extrémně chladné.  
Slunce oběhne za 84 pozemských let, 
takže narozeniny jsou na Uranu jen zřídkakdy!  
Délka dne je 17,25 hodiny. 
 
 



Neptun 
Neptun je osmá planeta od Slunce.            Je to 
ledový plynný obr, 54krát větší než Země, ale 
jen 17krát těžší. Je to krajně mrazivý, tmavý 
svět – v 30krát větší vzdálenosti od Slunce než 
Země na něj 900krát méně světla a tepla na 
naši planetu. Jeden rok  tu trvá 165 
pozemských let a jeden den   16 hodin 

Neptun 
Neptun je osmá planeta od Slunce.  
Je to ledový plynný obr: 
54× větší než Země,  
ale jen 17× těžší.  
Je to krajně mrazivý, tmavý svět: 
v 30 × větší vzdálenosti od Slunce než Země  
na něj dopadá 900× méně světla a tepla  
než na naši planetu.  
Jeden rok  tu trvá 165 pozemských let  
a jeden den 16 hodin. 



Stavba Uranu a Neptunu  

1) Horní vrstva atmosféry, vrcholky mraků 
2) Atmosféra složená z vodíku, helia a metanu 
3) Plášť tvořený vodou, čpavkem a ledem metanu 
4) Kamenoledové jádro 



Uranova rodina čítá 27 známých měsíců. Mnohé         
z nich jsou pojmenovány po postavách                        
ze Shakespearových her. Většinou jsou to objekty           
o průměru menším než 200 kilometrů, které obíhají 
planetu v blízkosti prstenců.  
Patří k nim i „pastýřské měsíce“ Cordelia a Ophelia, 
které udržují na svém místě materiál prstence 
epsilon.   
Neznámější měsíce jsou Ariel, Miranda, Titania, 
Oberon, Umbriel. 
 

Miranda 



Neptun má 13 známých měsíců.  
Největší z nich je Triton, který je menší než náš 
Měsíc, ale větší než trpasličí planeta Pluto. 
Kolem Neptunu krouží v opačném směru  
než většina ostatních měsíců a postupně je  
ke své planetě přitahován.  
Triton je jedním z nejchladnějších těles sluneční 
soustavy, jaké známe – jeho povrchová teplota 
je  -235 °C. Pokrývá ho zmrzlý dusík. Oproti 
extrémně chladnému zevnějšku je vnitřek 
Tritonu zřejmě horký. 



K Uranu a Neptunu doletěla pouze 
jedna družice a to Voyager 2.  
Téměř vše, co o těchto planetách 
víme, pochází z této družice  
a Hubbleho vesmírného dalekohledu. 



Zajímavost: 
Uran je neobvyklý tím, že  je převrácený        
na bok, takže jeho rovník je téměř v pravém 
úhlu k rovině oběžné dráhy a jeho póly 
střídavě směřují ke Slunci. Každý pól je v létě 
21 let vystaven nepřetržitému slunečnímu 
svitu a v zimě nepřetržité tmě.  
Má se za to, že Uran byl ve své historii 
překlopen gigantickou srážkou s tělesem 
velikosti planety a teď ve své dráze „válí 
sudy“. 

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/Uranus_IR.jpg
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Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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