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Suncev sistem 
Cунчев систем или Соларни систем чини Сунце и сва небеска 

тела која су гравитационо везана за њега. Сунчев систем је подручје 

у васиони где је његова гравитациона сила доминантна, тј. већа од 

гравитационих сила других звезда и Галаксије. Небеска тела која 

припадају Сунчевом систему су: планете, њихови природни сателити и 

мала тела Сунчевог система.У мала тела Сунчевог система 

спадају: астероиди,објектиу Којперовомпојасу, комете, метеориди и 

међупланетарна прашина. 

Planete Suncevog sistema: 

 Меркур,  

 Венера,  

 Земља,  

 Марс,  

 Јупитер,  

 Сатурн,  

 Уран  

 и Нептун. 
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Merkur 

еркур је најмања, а уједно и најближа планета Сунцу и једна од 8 планета 

у Сунчевом систему,
[a]

 чији орбитални период траје око 88 земаљских дана. Гледано 

са Земље, Меркуру је потребно скоро 116 дана да направи један пуни круг око своје 

орбите, што је много брже него код и једне друге планете. Управо ова брзина револуције 

Меркура је и била разлог због којег  је та планета добила име по староримском богу трговине 

и путовања и гласнику богова Меркуру.    

 

 

 

 

Venera 

енера је једна од 8 планета Сунчевог система,
[a]

 и друга је планета по удаљености од 

Сунца, са просечном удаљеношћу од око 0,72 АЈ (или 108.200.000 км). Око Сунца се 

креће готово кружном орбитом, а једну ротацију обави за 224,7 земаљских дана. 

Нема природних сателита у својој орбити. Друго је по сјају небеско тело на ноћном 

небу гледано са Земље, одмах после Месеца, са вредностима привидне магнитуде од -4,9 до 

-3,8. 

 

 

 

 

Zemlja 

емља је једна од осам планета у Сунчевом систему. Трећа је планета по удаљености 

од Сунца и највећа терестричка планета у Сунчевом систему. Планета Земља има 

један природни сателит, Месец. За сада је једина позната планета на којој има живота. 
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Mars 

арс је четврта планета по удаљености од Сунца и друга најмања у Сунчевом 

систему, након Меркура. Добила је име по римском богу рата – Марсу. Такође се 

назива и „црвеном планетом”, јер на површини преовладава гвожђе(III) оксидкоји јој 

даје црвенкасту боју.
[9]

 Марс је терестричка планета са танком атмосфером, и површинским 

одликама које подсећају на Месец – ударни кратери, и на Земљу – вулканске 

купе, долине, пустиње и поларне ледене капе. Период ротације и годишња доба на Марсу су 

такође слична онима на Земљи, а сличан је и нагиб осе ротације планете који условљава 

годишња доба. На Марсу се налази Олимп (Олимпус Монс) – највећи вулкан и за сада друга 

највишапланина у Сунчевом систему (највиша на некој од планета)
[b]

, као и Долина 

Маринера – један од највећих кањона у Сунчевом систему. Депресија Бореалис на северној 

полулопти заузима 40% површине планете и могуће је да је настала великим ударом другог 

небеског тела у Марс током формирања Сунчевог система.
[10][11]

 Марс има дваприродна 

сателита – Фобос и Дејмос, који су малих димензија и неправилног облика. Могуће је да су 

они у ствари ухваћени астероиди
[12][13]

, налик астероиду 5261 Еурека који је Марсов тројанац. 

 

 

 

Jupiter 

упитер (лат. Iuppiter; грч. Δίας) представља једну од 8 планета Сунчевог система
[a]

 и 

уједно најмасивније небеско тело у целом Сунчевом систему после Сунца. Са масом од 

око 1,8986×10
27

 кг и до 2,5 пута је масивнији од преосталих 7 планета заједно, 

односно његова маса чини нешто више од хиљадитог дела масе Сунца, или 

317,8 Земљиних маса. 
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Saturn 

атурн је шеста планета у Сунчевом систему. Сатурн је удаљен 9,54 АЈ или 

1.429.400.000 km од Сунца, има пречник 120.536 km (екватор) и масу 5,68×10
26

 kg. 

Сатурн је по величини друга планета Сунчевог система након Јупитера. Карактеристка 

Сатурна су прстенови који га опасавају у 7 појасева, а сваки прстен носи слово абецеде од А 

до Ф. Размаци између појасева носе имена по астрономима који су их открили 

(Касини, Гверин, Хајгенс, Максвел, Енке). Као и Јупитер, Сатурн има много сателита. Неки од 

њих су (по удаљености од средишта 

планета): Пан, Атлас,Прометеј, Пандора, Епиметеј, Јан, Мимас, Енцелад, Тетида, Телесто, Ка

липсо, Диона, Хелена, Реја, Титан, Хиперион,Јапет, Феба 

                                                                                                                                                   

 

 

Uran 

ран је седма планета од Сунца, трећа највећа и четврта најмасивнија планета 

у Сунчевом систему. Добио је имену по старогрчком божанству неба Урану, 

оцу Хрона (Сатурна) и деди Зевса (Јупитера). Уран је прва планета откривена у 

модерним временима. Иако је видљив голим оком као и остале раније откривене планете, 

посматрачи га нису признавали за планету због његове слабе видљивости. Вилхелм 

Хершел је објавио његово откриће 13. марта 1781, проширивши познате границе Сунчевог 

система по први пут у новијој историји. Уран је такође прва планета откривена телескопом. 

 

 

Neptun 

ептун је осма планета у Сунчевом систему. Удаљен је 30,06 АЈ или 

4.504.000.000 km од Сунца, и има пречник од 49.532 km (екватор) и масу од 

1,0247×10
26

 kg. По пречнику Нептун је четврта планета по величини, 

после: Јупитера,Сатурна и Урана. Планету Нептун опасују прстенови, њих има 4: 1989N3R, 

1989N2R, 1989N4R, 1989N1R. Нептунови прстенови су слабије изражени него код Сатурна 

или Урана. 
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Sunce 
Сунце је нама најближа и најбоље проучена од свих звезда. Око њега кружи 8 планета и 

њихови сателити, 5 патуљастих планета, астероиди, комете, метеори и честице космичке 

прашине, тако да Сунце представља средишњу звезду Сунчевог система. Енергија Сунца у 

виду сунчеве светлости и топлоте омогућава живот на Земљи путем процеса фотосинтезе и 

утиче на климу и време на Земљи. 

Сунце се састоји од водоника (око 74% његове масе или 92% његове 

запремине), хелијума (око 24% масе и 7 % запремине) и мале количине осталих елемената, 

укључујући гвожђе, никл, кисеоник, силицијум, с 

умпор, магнезијум, угљеник, неон,калцијум и хром.
[1]

 

Сунце припада спектралној класи G2V. G2 означава да је температура на површини 

приближно 5.500 °C (5.780 K), што му даје белу боју, мада се Сунце чини жуто због 

атмосферског расипања, које уклања таласе краћих таласних дужина (плаву и љубичасту 

светлост) и оставља спектар фреквенција које људско око опажа као ж уто. Ово расипање 

даје околном небу његову плаву боју. Када се Сунце налази ниско на небу расипа се још више 

светлости, па се Сунце чини наранџасто или црвено. Сунчев спектар 

садржи линије јонизованих и неутралних метала, као и врло слабе водоникове линије. Слово 

V (римски број 5) у ознаци спектралне класе показује да је Сунце звезда главног низа. Ово 

значи да оно генерише своју енергију нуклеарном фузијом језгара водоника у хелијум. Сунце 

је некада било сматрано малом и безначајном звездом, али данас је познато да је оно 

светлије од 85 % звезда у галаксији Млечни пут, од које су већина црвени патуљци.
[2]

 

Сунце кружи око центра галаксије Млечни пут на удаљености од приближно 26-

27.000 светлосних година од центра галаксије, и креће се у правцу сазвежђа Лабуд. Оно 

обиђе један круг око центра галаксије за око 225-250 милиона година (једна галактичка 

година). За њену орбиталну брзину се сматрало да износи 220±20 km/s, али новије процене 

дају 251 km/s.
[3]

 Ово износи једну светлосну годину сваких 1194,5 година или 

једну астрономску јединицу сваких 7 дана 

 

*Kraj* 
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