
 

 

మన వివవం 

 అనేక నక్షత్రా ల షముదరయాన్ని గెలాక్సీ అన్న అంటారు. 
 షూరుుడు పహల ంత పహల ంత గెలాక్సీ చ ందిన అనేక నక్షత్రా లలో ఒకటి. అటుఴంటి గేలక్సీలు వివవంలో 

వేలక్ొలది ఉంటాయ.  
 ాతి గేలక్సీ అనేక చోటల  నక్షత్రా లు కయౌగి ఉంటాయ. 
 నక్షత్రా లు షూరుున్న ఴలే వహటి చుటృూ  తిరుగుతూ ఉండే గరవేల షముదరయాన్ని కయౌగి ఉంటాయ. 
 గరవేలకు మయౌల వహటి చుటృూ  తిరిగే ఉగరవేలునరియ. విటన్నిటిన్న వివవకుటుంబం అంటాము. 
 క్ొన్ని నక్షత్రా లు షూరుున్న కంటే ెద్దవిగహ ఉంటాయ. 
 భూమిక్ి అతి షమీపహన ఉని నక్షతామ ైన షూరుుడు 150,000,000,00 మీటరుల  ( 1.5 × 1011 మీ ) ద్ూరంలో 

ఉనరిడు. 
 క్హంతి క్ిరణం ఒక సెకను కు మూడు లక్షల క్ిలోమీటరల ద్ూరం ాయాణిషుత ంది. 
 క్హంతి ఒక షంఴతీర క్హలంలో వూనుంలో ాయాణించే ద్ురహన్ని ఒక క్హంతి షంఴతీరం అన్న అంటారు. ఇది 9.3 

× 10 15 మీటరుల . 
 న్నరమలంగహ ఉండే ఆక్హశహన్ని రహతరా లంద్ు రివౄయౌసతత  నక్షాత్రా ల కంటే ఎకుుఴ ాక్హవఴంతంగహ సిరంగహ ాక్హవృంచే 

ఴషుత ఴ లను చూడఴచుు. వహటినే గరవేలంటాము, 
 నక్షత్రా ల కని ఎకుుఴ ాక్హవఴంతంగహ కన్న షుత నరి గరవేలూ క్హంతిన్న విడుద్ల చేయఴ . 
  అన్న నక్షత్రా లఴలె షవయం ాక్హవక్హలు క్హఴ . 

షూరు కుటుంభం : 

 షూరుుడు క్ేందా్ వెహి నంలో ఉంటృ దరన్న చుటృూ  రిబామించే 8 గరవేలు, ఉగరవేలు, ఆషత రరహయడ్సీ( 
లఘుగరవేలు ), త్ోక చుకులు, ఉలులు, అంతర గరస ధూళి ఴంటి అనేక ఖగోళ ఴషుత ఴ ల షముదరయమే 
వెౌరకుటుంబం. 

 షూరుున్న క్హంతి భూమిన్న చేరుటకు టుూ  క్హలం 8.2 న్నమివహలు. 
 షూరుుడు భూమి కంటే 109 రెటుల  ెద్దద ి

 గురు గరసం అన్ని గరవేల కంటే ెద్దదిగహ, మరియు బుధుడు అన్ని గరవేల కంటే చినిదిగహను ఉంటుంది. 
 నె్ూ ూన్ గరసం షూరుున్నక్ి అన్నిటికంటే గరిశూ  ద్ూరంలోను, బుధ గరసం కన్నశూ ద్ూరంలోను ఉంటుంది. 
 వుకర గరసం అతి ద్టూమ ైన మేఘాలత్ో కపబడి ఉండడం ఴలల  షూరుక్హంతి దరన్న తలాన్ని చేరలేద్ు. 
 వన్న గరసం క్ిలోమీటరల మంద్ంగల మంచుపో రలత్ో కపబడి ఉండటం ఴలల  అతి చలలగహ ఉంటుంది. 



 

 

 కుజగరసం ఆక్ిీజన్, న్నటి ఆవిరిత్ో కూడిన వహత్రఴరణం కయౌగి ఉంటుంది. ఉవోో గరత 250 c కూ , -400 కూ 
మధులో ఉంటుంది.  

 ాతి గరవేన్నక్ి రెండు రక్హల చలనం ఉంటుంది. 
 1) రిభామణం : షూరుున్న చుటృూ  తిరుగుట 

 2) ఆతమభామణం లేక బామణం : భూమి షూరుున్న చుటృూ  రిభామించడరన్నక్ి 365 ¼  రోజులు డుతరంది. 
 షూరుున్న చుటృూ  తిరగడం ఴలల  భూమి ెై రుతరఴ లు ఏరపడుతరనరియ. 
 భూమి తన చుటృూ   త్రను తిరగడరన్నక్ి 24 గంటలు డుతరంది. 
 భూమి యొకు ఈ ఆతమ భామణ చలనం ఴలల  రహతిా, గలు ఏరపడుతరనరియ. 
 చంద్ుా డు భూమి యొకు షసజ ఉగరసం. చంద్ుా డి యొకు అధుయనం సతయౌనరలజి. 
 వన్న గరసం అనేక ఴలయాక్హర  న్నరహమణరలు కయౌగి ఉండి, త్ యౌవోె ు త్ో చూడడరన్నక్ి బాగుంటుంది. 
 నక్షత్రా లు హ ైడరా జన్, హీయౌయం వహయుఴ లను ఎకుుఴ రిమాణంలోనూ, మిగియౌన వహయుఴ లను తకుుఴ 

రిమాణంలోనూ కయౌగి ఉంటాయ. 
 ఉవోో గరత చరలా ఎకుుఴగహ ఉండడంఴలల , హ ైడరాజెన్ రమాణుఴ లు, ఒకదరన్నక్ొకటి ద్డిక్ోటుూ క్ొన్న, హీయౌయం 

రమానుఴ గహ మారత్రయ. ఈ ాక్ిరయను క్ేందరా క్ మేలనం ( nuclear fusion ) అన్న అంటారు. 
 క్ేందా్క మేలనం జరిగిన డు దా్ఴురహవృ నవృంచిపోయ వక్ితగహ మారుతరంది. ఈ విధంగహ క్ేందరా క చరులు జరగడం 

ఴలల  నక్షత్రా లు క్హంతిన్న, వక్ితన్న విడుద్ల చేవెహత య. 

నక్షతా మండలాలు :  

 నక్షతా మండలాల షముదరయాన్ని నక్షతా మండలాలు అంటారు. 
 ాషుత త్రన్నక్ి 88 నక్షతా మండలాలు ఉనరియ. 
 ఓరియన్, కరోన బొ రియాయౌస్ సగిస్, అరహీమ ైనర్, అరహీమేజర్ అనునవి క్ొన్ని ఉదరరణలు. 

ధుా ఴ నక్షతాం :  

 భూమి వెహి నంత్ో పో యౌసతత  ధుా ఴ నక్షతాం వెహి నం మారహద్ు. ధుా ఴ నక్షత్రా న్ని ఆంగలంలో పొ లారిస్ అంటారు. 
 ఇది భూమి యొకు ఉతతర ద్ృవహన్నక్ి ఎద్ురుగహ ఉనిది. ధుా ఴ నక్షతా వెహి నరన్ని షత రిి మండలం షవేయంత్ో 

త్ లుషుక్ోఴచుును. 
 షత రిి మండలం ను ఇంగిలష్ లో గేరట్ బేర్ అంటారు. 
 ఒక షంఴతీరంలో నక్షత్రా ల మధుగహ గమించే షూరుుడి గమన మారహా న్ని ఎక్ిలత క్ అంటారు. ఆ గమన 

మారహా న్ని ద్గారగహ ఉండి టిూ  లేక బెల్టూ  ఴంటి భాగహన్ని రహవృ చకరం అంటారు. 
 ఈ రహవృ చకరంలోన్న 12 నక్షతా మండలాలకు 12 తరుల  ెటాూ రు. వీటినే రహవృ గురుత లు అంటారు. 



 

 

ఉలులు : 

 రహతరా లంద్ు ఒక్ొుకవెహరి, ఆక్హవంలో ాక్హవృషుత ని ఴషుత ఴ లు వేగంగహ క్ిరంద్కు డిపో ఴటం చూషూత  
ఉంటాము. అవి బయటి అంతరిక్షము నుంచి డిపో తరని రహళళు మరియు ఖన్నజాల. వీటినే ఉలులు 
అంటారు. 

 ఈ విధంగహ భూమిెై డే ఉలును ఉలాుపహతం అంటారు. 

త్ోక చుకులు : 

 అంతరిక్షం నుండి డే క్ొన్ని వకలాలు, షూరుున్న చుటృూ  పొ డవెైన దీరఘఴృత్రత క్హర కక్షులోల  తిరుగుతరంటాయ. 
వీటినే త్ోకచుకులు అంటారు. 

 హ యౌ అనే ఖగోళ శహషత రజుు డు ఒక త్ోకచుకును కనుగొనగహ దరనక్ి హ యౌ త్ోక చుకు అన్న తరు ెటాూ రు. ఇది 76 
షంఴతీరహలక్ొకవెహరి మనకు కన్నషుత ంది. 1986 ఴ షంఴతీరంలో మనం దీన్నన్న చూశహము. మరల ఇది 2062 
ఴ షంఴతీరంలో కన్నషుత ంది. 

 శర మేకర్ మరియు లేవి అనే ఇద్దరు ఖగోళ శహషత రజుు లు మరియొక త్ోక చుకును గురితంచగహ దరన్నక్ి “శరమేకర్ – 
లేవి-9” అన్న తరు ెటాూ రు. 

ఖగోళ ామాణరలు : 

 ఖగోళ శహషత రంలో అతుధిక ద్ూరహలను క్ొలఴటాన్నక్ి ఉయోగించే రిమాణరలను ఖగోళ శహషత రం ామాణరలు 
అంటారు. 
1) ఖగోళ ామాణం : షూరుున్న, భూమిక్ి మధు గల ద్ూరహన్ని AU అంటారు. AU = 1.496 × 10 11 మీ. 
2) క్హంతి షంఴతీరం జ: క్హంతి ఒక షంఴతీర క్హలంలో వూనుంలో ాయాణించే ద్ురహన్ని క్హంతి షంఴతీరం 

అంటారు. 
3) ఒక క్హంతి షంఴతీరం = 9.3 × 10 15మీ. = 6.33 × 10 4  AU. 
4) పహరసతక్ : ఇది ద్ూరం యొకు ామాణలన్నిటిలోను ెద్దది ఇది 3.26 క్హంతి షంఴతీరహలకు షమానం. 

 

 

 

 


