
 

 

వివవం -  వెౌరకుట ంబం 

 ‘వివవం’ అనగహ కొతునరేల మియౌయనల  గెలాకూిలు, తువేమికలు (నెబయమలా) మమియయ వునమ ప్రదేఱహల షమూసం. 

వివవ ప్మిధి అనంతం.  

 వివవం గయమించి అధ్మయనం చేళే ఱహష్రం :- 

 అబెమికహ ఫాశలో – ఆవెహర ా నమి 

 రశమన్ ఫాశలో - కహవెహభలజి  

 భూమికూ అతమంత దగగరగహ ఉనన నక్షతరం  - షూరయమడె. 

 షూరయమడె భూమి కంటే 1.3 మియౌయన్ మెట ల  ెదదది. 

 షూరయమతు ఉప్మితలం మమియయ క ందరంలో ఉవణో గరతలు ఴరయషగహ 6000 0 C, 10,00,000 0 C. 

 షూరయమతుకూ అతమంత షమీప్ంలో ఉనన నక్షతరం తృహర గిిమా ళెంటమీ. 

 షూరయమతుకూ అతి దగగరగహ ఉనన నక్షతరం  - ఆలాప ళెంతేమఴమి. 

 వివవంలో కతుంచే కొతున రేయా మిలమనల  నక్షత్రర ల గయంప్ు ను గెలాకసి అంటారయ  

 షూరయమడె ఉనన నక్షత్రర ల షమూవేతున (గ లకసి) తు తృహలప్ుంత లేదర ఆకహవగంగ లేదర తృహలరెయౌల  అంటారయ 

 తృహలప్ుంత గెలాకసి కూ అతి దగగరగహ ఉనన మమో గెలాకసి  - అడ్రర బేడ్ర 

 వివవంలో అతి ెదద  గెలాకసి  - ఴ ైడ్రర . 

 ళరస్ నక్షత్రర తున ‘డ్రగ్ వెహర ర్’ అతు కుడ్ర అంటారయ. 

 భూమి గయండరంగహ ఉందనే ళదరద ంత్రతున ఆమివెహర టిల్ ముదటివెహమిగహ ేమకొనరనడె. 

నక్షత్రర లు :  

 షవయం ప్రకహవక వకూ్ కయౌగిన ఖగోళ ఴషు్ ఴులే నక్షత్రర లు . 

 ఇవి షవయం ప్రకహఱహకహలు కహఴడ్రతుకూ కహరణం వీటిలోతు క ందర షంయౌన చరమ. 

 షూరయమతు తమహవత మనకు కతుంచే అతమంత ప్రకహవఴంతబైెన నక్షతరం  -  ళరస్. 

 అతి ెదద  నక్షతరం  - బెటిల్ గలక్సి. 

 నక్షత్రర లలో అధిక ఱహతం గల రహయయఴు : ఴ ైడ్రరజన్ (71 %) , ఴీయౌయం (26.5%) 
 



 

 

తువేమికలు (నెబయమలా): 

 వివవంలో రేడ్ు రహయయఴులచే ఏరడ్ు చలన షఴితంగహ ఉనన బేఘాలాల ంటి ఖగోళ ఴషు్ ఴులను సయమజ న్ి అనే 

ఱహష్రరేత్ వీటితు ముదటి వెహమిగహ గయమ్ించరడె. 

 వీటితు నక్షాత్రర ల జనభ షథలంగహ ేమకొంటారయ. 

 దరదరప్ు 97% వివవం వూనమ ప్రదేఱహలచే తుండ్ు ఉంట ంది. 

 ఖగోళ ఴషు్ ఴుల మధ్మ ఉనన అతమధిక దూమహలను కొలఴడ్రతుకూ ఉప్యోగించే ప్రమాణరలు : 

 1. కహంతి షంఴతిరం        = 9.3 × 10 12  km 

 2. తృహరళేక్స  = 3.26 కహంతి షంఴతిమహలు  

 3. AU ( ఆషర ానరమికల్ యూతుట్)  = 149.5 మియౌయన్ కూ.మీ. 

 భూక ందరక ళదరద ంత్రతున ప్రతితృహదించినది – టాలమి (149 A.D) 

 షూరమ క ందరక ళదరధ ంతతున ప్రతితృహదించినది.  – కోప్మినకస్ ((1456 A.D) 

 తగ్ బామంగ్ ళదరద ంత్రతున ప్రతితృహదించినది  - ఇ.జామిి అబబఫ ల ైబేటిర 

 తురంతర షృలర  ళదరధ ంతం ను ప్రతితృహదించింది  - ఴ రభన్ బ ండ్ు, థరమస్ గోల్్ 

 డ్రలనర ళదరధ ంతం (pulse rating theory )  - అల న్ ఱహండ్ేజ్ 

వెౌర కుట ంభం :  

 షూరయమడె క ందరక వెహథ నంలో ఉంటృ దరతు చుటృర  ప్మిభరమించే 8 గరవేలు, ప్దుల షంఖమలో ఉప్గరవేలు, 

ఆషరమహభడ్సి, త్ోక చుకొలు, ఉలొలు & అంతర గరస ధ్ూళి ఴంటి అనేక ఖగోళ ఴషు్ ఴుల షమయదరయబే వెౌర 

కుట ంబం. 

 షూరయమడె తన అక్షం చుటృర  ఒకవెహమి తిమిగి మహఴటాతుకూ దరదరప్ు 250 మియౌయన్ షంఴతిమహల కహలం 

ప్డెతేంది. దీతునే ఒక ‘కహళభక్స షంఴతిరం’ అంటారయ. 

 షూరయమడె తన చుటృర  తను ఒకవెహమి తిరగడ్రతుకూ ప్ట ర  కహలం  : 25 మోజులు. 

 భూమికూ షూరయమతుకూ మధ్మ గల దుమహతున ఓక ‘ఆషర ానరమికల్ యయతుట్’ అంటారయ 

 భూమికూ షూరయమతుకూ మధ్మ గల షమహషమి దూరం  - 149.5 మీ.కూ.మీ. 

 షూరమ కహంతి భూమితు చేరయటకు ప్టర  కహలం – 8.2 తుమివహలు. 

 షూరయమతు ఴయషు దరదరప్ు 5 మియౌయనుల  షంఴతిమహలు. 



 

 

 

గరవేలు (Planents) :  

 షూరయమతు చుటృర  ప్మిభరమిషు్ నన షూరయమతు నుండ్ు రెలుతేరౄ, రేడ్ుమితు తృ ందే ఖగోళ ఴషు్ ఴులే ‚గరవేలు‛.  

 ప్రషు్ తం వెౌరకుట ంబంలో గరవేల షంఖామ  : 8 

 2006 అకోర బర్ 26 న ేరగ్ లో జమిగిన IAU షమారేవంలో ప్లల టో కు గరసవెహథ నరలు లేదతు అందుఴలల  కూరంది 

కహరణరల ఴలల  గరవేల ళథతి నుండ్ు దరతుతు త్ొలగించదబైెంది. అవి: 

 1. దితు కక్షామ మారగం అతి దీరఘ ఴృత్ర్  కహరంలో ఉండటం. 

 2. దితుకూ తగినంత గయరయత్రవకరషణవకూ్ లేనదందున గోయాకృతి తృ ందలేకతృణ ఴడం. 

 3. దీతుకూ తిగినంత అంతరగత వకూ్ లేనందున తన కక్షామమరగంలోతు ేరరేవృంచే ఇతర ఖగోళ ఴషు్ ఴులను 

త్ొలగించరలేకతృణ ఴడం. 

 భూకక్షమ ఆధరరంగహ వెౌరకుట ంబంలో గరవేల మెండె రకహలు : 

 తుమనత గరవేలు (inferior) :- భూకక్షమకు లోప్ల షూరయమతుకూ దగగరగహ ఉండ్ేవి. 

 EX: బయధ్ుడె, వుకుర డె. 

 ఉననత గరవేలు (Superior) :- భయకక్షమకు రెలుప్ల షుమిమికూ దగగరగహ ఉండ్ేవి. 

 Ex: అంగహరకుడె లేదర కుజుడె (Mars), బృసషతి లేదర గయరయడె ( jupitar) , వతు (saturn), యయమ నస్ 

లేదర ఴరణయడె , నెప్లర ూన్ లేదర ఇందుర డె. 

 గరవేల బౌతిక, రవెహయన లక్షణరల ఆధరరంగహ 2 రకహలు : 

 1. అంతర / ఫౌమ గరవేలు : - 

 వృలా తుమిభతబైె,అధిక ఉవణో గరత, అధిక వెహందరతలను కయౌగి చుటృర  ఎట ఴంటి ఴలయ తుమహభణం లేకుండ్ర 

ప్మిమాణంలో వెహేక్షంగహ చిననవిగహ ఉండ్ే గరవేలు.  

 అవి: బయధ్ుడె, వుకుర డె, భూమి, కుజుడె. 

 2. బాసమ గరవేలు :- 

 విశప్లమిత రహయయఴులు దరవిఫావించగహ ఏరడ్ు, అల ఉవణో గరత, అల వెహందరతలతు కయౌగి చుటృర  ఴలయ 

తుమహభణం కయౌగి వెహేక్షంగహ ప్మిమానంలో ెదదవిగహ ఉండ్ేవి. 

 అవి : బృసషతి, వతు, యయమ నస్, నెప్లర ూన్. 



 

 

గరవేల ప్రత్ేమక లక్షణరలు :  

1. బయధ్ుడె (mercury): 

 అతి చినన గరసం 

 షూరయమతుకూ బయధ్ుతుకూ మధ్మ గల దూరం – 57.6 మీ.కూమీ. 

 దితు భరమణ కహలం 58 మోజులు. ప్మిభరమణ కహలం 88 మోజులు. 

 దితూ ‚అతృణ లో‛ అతు , ‚బూల  తృహల నెట్‛ అతు అంటారయ. 

 దీతునే ఉప్గరస గరసం అతు కుడ్ర అంటారయ. 

 వెౌరకుట ంబంలో అతమధిక ఉవణో గరత ఴమత్రమషం గల గరసంగహ దీతుతు ప్మిగతువెహ్ రయ. కహరణం దితు భరమణ కహలం 

మమియయ ప్మిభరమణ కహలం షమానం. 

 ఉప్గరవేలు లేతు గరసం. 

2. వుకుర డె (venus) : 

 దీతునే భూమి యొకొ కఴల గరసం అతు అంటారయ. కహరణం వెహందరత, దరఴమమహవృ, ప్మిమాణం అనే 3 లక్షణరలు 

మెండ్ుంటిలో దరదరప్ు షమానం . 

 షూరయమడ్ుకూ దీతుకూ మధ్మ గల దూరం 107.52 మీ.కూ.మీ. 

 దితు భరమణ కహలం 225 మోజులు, ప్మిభరమణ కహలం 243 మోజులు. 

 దితు ఆతభ భరమణ కహలం , ప్మిభరమణ కహలం కనన ఎకుొఴ. 

 ఇది భూమికూ అతి షమీప్ంలో ఉనన గరసం, భూమితు తృణ యౌ ఉంట ంది. 

 అతమంత గీరన్ సౌస్ ఎపెక్సర గల గరసం. 

 దినెన ‚ఉదయత్రర‛, ‚షంధ్మ త్రర‛ అతు లువెహ్ రయ. 

 95% ఈ గరస రహత్రఴరణం CO2 చే ఆఴమించబడ్ు ఉంట ంది. 

 అతమంత ప్రకహవఴంతబైెన గరసం.(కహంతి ప్మహఴర్నం చ ందడం ఴలన) 

 అతమంత రేడ్ు గల గరసం. 

 గీరకులు దీతునే ‚అందబెైన దేఴత ‚ గహ ప్ుజివెహ్ రయ. 

 ఇది మిగియౌన గరవేలకు భిననంగహ తరయ నుండ్ు ప్డమరకు తిరగడం ఴలన ఈ గరసం ెై షూరయమడె ప్డమర 

ఉదభంచి, తరయన అష్మివెహ్ డె. 

 ఉప్గరవేలు లేతు గరసం. 



 

 

 

3. భూమి (Earth) :- 
 షూరయమతుకూ భూమికూ మధ్మ దూరం ళథరంగహ ఉండక మారయతేంట ంది. కహరణం దితు కక్షామ మారగం దీరఘ 

ఴృత్ర్ కహరంలో ఉంట ంది. 

 షూరయమతుకూ, భూమికూ మధ్మ గల కతుశర దూరం (147 మీ.కూ.మీ.) ను ప్మిఴేయౌ అతు అంటారయ. ఇది జనఴమి 3 న 

షంభవిషు్ ంది.  

 షూరయమతుకూ, భూమికూ మధ్మ గల గమిశర  దూరం (152 మీ.కూ.మీ.) ను షూచిషు్ ంది. ఇది జుల ై 4 న షంభవిషు్ ంది. 

 భూమితు ‚జిఴ గరసం‛ జలయయత గరసం‛ తూయౌ గరసం‛ అతు అంటారయ. 

 నక్షత్రర ల నుండ్ు కహంతి భూమికూ చేరయటకు ప్టేర  కహలం 4.3 తుమివహలు. 

 గరవేలతునంటిలో కెలాల  అతమధిక వెహందరత గల గరసం  (5.2 g/cc). 

 షూరయమతు నుండ్ు దుమహతున బటిర  3ఴ గరసం, ప్మిమాణరతున బటిర  5ఴ గరసం. 

 భూమి ప్మి  భరమణ కహలం 365 ¼ . ఆతభ భరమణ కహలం 23 గం. 56 తు. 49 ళే. 

 దీతుకూ గల ఉప్గరవేల షంఖామ : 1 (చందుర డె) 

 చందుర డె: 
 భూమికూ చందుర డ్ుకూ మధ్మ గల దూరం – 3,84,365 కూ.మీ. 

 చందుర డె భూమికూ అతి దగగరగహ ఉనన షమయాతున ేమోజి అంటారయ. 

 చందుర డె భూమికూ అతమధిక దూరంగహ ఉనన షమయాతున అతృణ జి అంటారయ. 

 భూమి గయరయత్రవకరషణ వకూ్ (9.8 m/sec 2 ) లో చందుర తు గయరయత్రవకరషణ వకూ్ ( 1.67 m/sec 2 ) 1/6 ఴ ఴంతే 

ఉంట ంది. 

 చందుర తు కహంతి భయమితు చేమ  కహలం 1.3 sec. 

 చదుర డె తన చుటృర  త్రను తిరగడ్రతుకూ షుమారయగహ 27 𝟏
𝟑
 మోజులు. 

 1969 జుల ై 21 న అబెమికహ అంతమిక్ష ప్మిఱోధ్నర షంషథ  (నరవెహ) చందుర తు ెైకూ ప్ంన రహసన నౌకహ : అతృణ లో  - 

II. 

 ఈ నౌక దరవమహ చందుర తు ెై కహలు మోన ఆవెణర ా నరట్ి : తూల్ ఆర్భ వెహర ా ంగ్, బైెక ల్ కోల ైన్, ఎడ్ువన్ ఆయౌరనా్ 

 ఈ మయగయగ రయ ప్మిఱోధ్నల  తుమిత్ం భూమికూ తీషుకుఴచిిన మటిరకూ ెటిరన ేరయ : అలాభ కోల ైట్. 

 అతృణ లో II రహసన నౌక చందుర తు ెై దిగిన మామియాస్ తృహర ంత్రతున ‚ప్రఱహంత షమయదరం ‚ గహ లువెహ్ రయ. 



 

 

 చందుర తు మిద అతమంత ఎత్భన వృఖరం  : యౌబ్ తుటి్. 

 భూ ఆవిమహబఴ ళదరధ ంత్రలు : 
 1. రహయయ ప్మికలన ళదరధ ంతం  :  ఇమభనుమరహల్ కహంట్ 

 2. తువేమికహ ప్మికలన ళదరధ ంతం : లాతృహల స్ 

 3. గహర సకహలు ప్మికలన ళదరధ ంతం : చరంబమిలన్ & మౌలరన్ 

 4. దివ నక్షతర ళదరధ ంతం : యౌటిల్ తన & రళెిల్ 

 తరంగ ప్మికలాన్ ళదరధ ంతం : జీన్ి & జ పరస్. 

అంగహరకుడె :  

 దీతునే ఎరయప్ు / అరయణ గరసం. 

 భూమి తమహవత జివి ఉండ్ొచితు ఫావించబడెతేనన గరసం. 

 ఉప్గరవేల షంఖామ 2.   అవి  1) తౄణ బస్ 2) డ్ేమోస్ 

 బృసషతి :- 

 ప్మిమాణం ప్రంగహ వెౌరకుట ంబంలో అతిెదదది. 

 దితు కహరణంగహ గరవేతున ‚నక్షతర గరసం అంటరయ. 

 వెౌర కుట ంబంలో అతమధిక ఉప్గరవేలు గల గరసం.  

 ఉప్గరవేల షంఖామ – 63 

 వెౌరకుట ంబంలో అతి ెదద  ఉప్గరసం గతుబెడ దితు యొకొ ఉప్గరసం. 

 ఆతభ భరమణ కహలం అతి తకుొఴగహ (9.45 గం.తుమివహలు ) గల గరసం. 

 దితున ‚ఎరరటి మచిలు గల గరసం ‚ అతు లువెహ్ రయ. 

 వతు: 
 ప్మిమాణంలో 2ఴ అతి ెదద  గరసం. 

 ఉప్గరవేల షంఖామ 58. మయఖమ బైెనది ట ైటాన్. 

 అతి తకుొఴ వెహందరత గల గరసం. 

 ఈ గరసం చుటృర  మూడె అందబైెన ఴలయాల కహరణంగహ దితున ‚అందబైెన గరసం ‚ గహ లువెహ్ రయ. 

 దితున ‚cruel planet‛ మమియయ ‚golden plantet‛ అతు అంటారయ. 



 

 

 యయమ నస్ :  
 వుకర గరసం రహలే ఇది కుడ్ర తరయ నుండ్ు ప్డమరకు తన చుటర  త్రను తిరగడం ఴలల  ఈ గరసం ెై షూరయమడె 

ప్డమర ఉదభంచి, తరయన అష్మివెహ్ డె. 

 దితు అక్షం ఓక రెైప్ుకు ఎకుొరహ రహయౌ ఉననందున ఈ గరసం షుదిరఘబైెన ప్గలు మమియయ మహతిరళైు ఏరడెను. 

అందుఴలన దీతుతు ‚lapsided planet‛ అంటారయ. 

 దినెన ‚గీరన్ తృహల నెట్‛ అతు కుడ్ర లువెహ్ రయ. 

 ఉప్గరవేల షంఖామ 27. 

 నెప్లర ూన్ : 
 షూరయమతు అతమంత దూరంలో గల గరసం. 

 వెౌరకుట ంబంలో అతి వౄతల గరసం  

 ప్మిభరమణ కహలం అతమధికం (264 yrs) 

 ఉప్గరవేల షంఖామ 13 

ఆషరమహభడ్సి / లఘయ గరవేల : 

 వెౌరకుట ంబంలో గయరయ, అంగహరక గరవేల మధ్మ షూరయమతు చుటృర  ధిరఘ ఴృత్ర్ కహర మారఘంలో ప్మిభరమించే చినన 

చినన వృలాఱహకలాలు. 

 వీటిలో అతి ెదద  ఆషరమహభడ్స : ళెమహస్ 

 చినన ఆషరమహభడ్స : ఴ ర్భ 
 

 

 


