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సౌర కుటుంబుం - భూమి 

సౌర కుటుంబుంలో సూర్యుడు, నవగ్ర హాలు, ఉపగ్ర హాలు, లఘుగ్ర హాలు ఉుంటాయి. సూర్యుడు 

మనకు అతి దగ్గ రలో ఉనన నక్షత్ర ుం. నవగ్ర హాలోో భూమి ఒకటి. సూరుగోళుం భూమి కుంటే 1.3 

మిలియన్ రెటో పెదద ది. 

నక్షత్రర లు స్వయుం పర కాశకాలు. కొన్నన కోటో్ నక్షత్రర ల స్ముదాయాన్నన ‘పాలపుంత్’ అుంటార్య. 

దీన్నన ‘పాలవెలోి’, ‘ఆకాశగ్ుంగ్’ అన్న కూడా అుంటార్య. 

సౌర కుటుంబుం ఆవిర్భావుం గురుంచి అన్నక పర తిపాదనలు ఉన్ననయి. అవి: 

సిద్ధ ాంతకర్త  సిద్ధ ాంతాం 

చుంబరో్లన్, మౌలట న్ గ్ర హాల పరకలపన సిదాధ ుంత్ుం 

కాుంట్ గ్యుసియస్ మాస్ థియర్ల 

లాపోాస్ నెబ్యులార్ థియర్ల 

జీనస్, జెఫ్రర  టెడల్ సిదాధ ుంత్ుం 

రస్ససల్, లిటిల్ ట్న్ బైనర్ల స్టట ర్ హైపోథిసిస్ 

 

సూర్యుడి ఉపరత్లుంపైె 6000°C, కుందర ుంలో 10,00,000 °C ఉషో్ణగ్ర త్ ఉుంటుంది.  

గ్ర హాలను రెుండు భాగ్యలుగ్య విభజుంచర్య. అవి... 

అాంతర్ గ్ర హాలు: బ్యధుడు, శుకుర డు, భూమి, కుజుడు. 

బాహ్య గ్ర హాలు: గుర్యడు, శన్న, యురేనస్, నెప్ట్ట ున్. 

గ్మనిక: 2006లో ప్రర గ్లో జరగిన అుంత్రా్భతీయ ఖగోళ శాస్్రవేత్్ల స్దస్ససలో ఫో్లటోను 

గ్ర హాల జాబిత్ర నుుంచి తొలగిుంచి డావరఫ్ (మర్యగుజాు) గ్ర హుంగ్య పర కటిుంచర్య. 

భూమి సూర్యుడి నుుంచి 149.5 మిలియన్ కి.మీ. దూరుంలో ఉుంది. సూరుకాుంతి భూమిన్న 

చేరడాన్నకి 8 న్నమిషాల స్మయుం పడుతుంది. భూమి ఉపగ్ర హుం చుంద్రర డు. భూమికి, చుంద్రర డికి 

మధ్ు దూరుం స్సమార్య 3,84,365 కి.మీ. 

అుంత్ర గ్ర హాలన్నన చినన గ్ర హాలు. వీటిలో పెద్ద గ్ర హుం భూమి. ఇవి అధిక స్టుందర త్, ఉషో్ణగ్ర త్ను 
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కలిగి ఉన్ననయి. వీటిన్న భౌమ గ్ర హాలు అన్న కూడా పిలుస్్టర్య. 

 

1. బుధుడు 

 ఇది అతి చినన గ్ర హుం. సూర్యుడికి అతి దగ్గ రగ్య (58 మి.కి.మీ.) ఉనన గ్ర హుం. 

 సూర్యుడి చుట్టట  అత్ుధిక వేగ్ుంతో తిరగే గ్ర హుం (47.9 కి.మీ./స్స). 

 దీన్నకి ఉపగ్ర హాలు లేవు. దీన్నన ‘అపోలో’ అన్న కూడా పిలుస్్టర్య. 

 

2. శుక్రర డు 

 దీన్నన ‘ఉదయ త్రర’ లేదా ‘స్ుంధ్ు త్రర’ అన్న పిలుస్్టర్య. 

 శుకుర డు సూర్యుడి చుట్టట  తిరగ్డాన్నకి 225 రోజులు, త్న చుట్టట  త్రను తిరగ్డాన్నకి 243 

రోజులు పడుతుంది. 

 సౌర కుటుంబుంలో అత్ుధిక వేడి (ఉషో్ణగ్ర త్) ఉనన గ్ర హుం శుకుర డు. దీన్న వాత్రవరణుంలో 95 

శాత్ుం కారబన్ డై ఆకై్సడ్ ఉుండట్మే దీన్నకి కారణుం. 

 సౌర కుటుంబుంలో అత్ుుంత్ పర కాశవుంత్మైుంది కాబటిట  దీన్నన ‘వేగుచుకక’ అన్న కూడా 

పిలుస్్టర్య. 

 దర వుుం, పరమాణుం, స్టుందర త్లోో భూమిన్న పోలి ఉుండట్ుం వలో దీన్నన ‘భూమికి కవల గ్ర హుం’గ్య 

ప్రర్కుంటార్య. దీన్నకి ఉపగ్ర హాలు లేవు. 

 ఇది సూర్యుడి నుుంచి రెుండో గ్ర హుం. 

 

3. భూమి 

 ఇది జీవుం ఉనన గ్ర హుం. 

 భూమికి ఒక ఒకక స్హజ ఉపగ్ర హుం చుంద్రర డు. 

 భూమిన్న ‘న్నలి గ్ర హుం’ అుంటార్య. 

 ఇది సూర్యుడి నుుంచి దూరుంలో మూడో గ్ర హుం. పరమాణుంలో అయిదో గ్ర హుం. 
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 గ్ర హాలన్ననుంటిలో స్టుందర త్ ఎకుకవగ్య ఉనన గ్ర హుం భూమి. దీన్న వైెశాలుుం 510 మి.చ.కి.మీ. 

 భూమి సూర్యుడి చుట్టట  తిరగే కక్షు పొడవు 965 మి.కి.మీ. 

 

4. అాంగార్క్రడు (క్రజుడు) 

 దీన్నన అర్యణ గ్ర హుం అుంటార్య. 

 దీన్నకి రెుండు ఉపగ్ర హాలు ఉన్ననయి. అవి.. ఫోబస్, డమోస్. 

 రోమనోు దీన్నన ‘గ్యడ్ ఆఫ్ వార్’గ్య ప్రర్కుంటార్య. 

 ఇది సూర్యుడి నుుంచి న్నలుగో గ్ర హుం. 

 అుంగ్యరక గ్ర హ అధ్ుయన్నన్నకి భారత్దేశుం 2013 నవుంబర్ 5న పీఎస్ఎల్వీ-సి-25 ర్భక్ట్ 

దావర్భ ‘ముంగ్ళయాన్’ అన్న ఆరబట్ర్ను పుంపిుంది. 

బృహస్పతి, శన్న, యురేనస్, నెప్ట్ట ున్ బాహు గ్ర హాలు. ఇవి పరమాణుంలో పెదద  గ్ర హాలు. 

హైడోర జన్, హీలియుం ఘన్నభవిుంచడుం వలో ఇవి ఏరపడాాయి. వీటికి ఉపగ్ర హాలు ఎకుకవగ్య 

ఉన్ననయి.  

 

5. బృహ్స్పతి 

 దీన్నన ‘గ్ర హాల ర్భజు’ అన్న పిలుస్్టర్య. 

 గ్ర హాలన్ననుంటి కుంటే పెదద ది. భూమి కుంటే 11 రెటో పెదద ది. అత్ుధిక ఉపగ్ర హాలు ఉన్ననయి. 

సూర్యుడి నుుంచి 5వ గ్ర హుం. 

 దీన్నకి త్కుకవ ఆత్మభర మణ కాలుం ఉుంది. 

 దీన్నకి సౌర వువస్థ లో క్లోా అతిపెదద  ఉపగ్ర హుం ‘గ్యన్నమైడ్’ ఉుంది. 

 ఇది షూమేకర్ లేవీ తోకచుకకను ఢీకొనన గ్ర హుం. అుంద్రవలో దీన్నన రెడ్ రుంగా్్ పోానెట్గ్య 

పిలుస్్టర్య. 

 

6. శని 
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 పరమాణుంలో రెుండో అతి పెదద  గ్ర హుం. 

 దీన్నకి ‘టైెటాన్’ అన్న ఉపగ్ర హుం ఉుంది. ఇది సౌర కుటుంబుంలో రెుండో అతిపెదద  ఉపగ్ర హుం. 

 దీన్నకి అతి త్కుకవ స్టుందర త్ ఉుంది. 

 సూర్యుడి నుుంచి ఆరో గ్ర హుం. 

 

7. యురేనస్ 

 ఇది పరమాణుంలో మూడోది. ఈ గ్ర హ ఉపరత్లుంపైె మీథేన్ ఎకుకవగ్య ఉుండట్ుం వలో 

ఆకుపచచ రుంగులో కన్నపిస్్సుంది. 

 ఇది తూర్యప నుుంచి పడమరకు భర మిస్్సుంది. 

 దీన్నకి మిరుండా, ఏరయల్, ఒబర్భన్, టిటాన్నయా, ఉమ్బిర యల్ మొదలైన 

ఉపగ్ర హాలున్ననయి. 

 సూర్యుడి నుుంచి ఏడో గ్ర హుం. 

 

8. నెప్ట్య యన్ 

 ఇది అతి చలోన్న గ్ర హుం. 

 దీన్న పరభర మణ కాలుం - 165 ఏళో్ల. 

 సూర్యుడి నుుంచి అత్ుధిక దూరుంలో ఉనన గ్ర హుం ఇది. 

 ఇది విష వాయువులైన మీథేన్, అమోమన్నయాలను కలిగి ఉుంది. 

 సూర్యుడి నుుంచి 8వ గ్ర హుం. పరమాణుంలో న్నలుగోది. 
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