
TATA SURYA 

Tata Surya kita terletak di tepi Bimasakti. Bimasakti membentang lebih dari 12 miliar 

miliar (atau 12 juta juta juta)km. Jika Bimasakti dianggap sebagai sebuah pantai, tata surya 

merupakan sebutir pasir semata. 

Planet-planet raksasa yang terletak jauh dari matahari merupakan bola gas (terdiri dari 

hidogen dan helium), yang memiliki cincin dan sejumlah satelit dikenal dengan planet luar. 

Sedangkan planet dalam yaitu planet yang dekat dengan matahari. Planet dalam memiliki ukuran 

lebih kecil dan rapat serta bebatuan. 

Sabuk asteroid yang membatasi antara planet luar dan planet dalam merupakan kawasan 

yang banyak ditemukan asteroid 

Semua planet mengelilingi matahari pada bidang orbit yang hampir sama. Bidang orbit 

bumi adalah eliptika. 

Secara umum, sebuah bintang seperti matahari merupakan benda langit yang 

memancarkan sejumlah besar nergi (cahaya dan panas). Planet mengelilingi Matahari dengan 

orbit yang lonjong (elips). Hanya merkurius dan pluto yang memiliki orbit sangat lonjong. 

Matahari merupakan pusat dari Tata Surya kita. 

Matahari terlahir 4,6 miliar tahun lalu, atau sekitar 10 miliar tahun setelah Ledakan besar. 

Usianya hanya 5 miliar tahun lagi ketika Matahari kehabisan bahan bakar untuk membangkitkan 

reaksi nuklir yang menyebabkan ia bersinar seperti sekarang. Beberapa miliar tahun lagi, 

Matahari akan semakin terang dan planet kita akan semakin terang dan planet kita akan semakin 

panas untuk menopang kehidupan. 

Evolusi Matahari dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Di salah satu lengan spiral Bimasakti, sekelompok awan debu mulai mengerut yang 

disebabkan oleh efek gelombang kejut dari ledakan bintang masif disekitarnya. 

2. Di pusat awan yang berkontraksi tersebut, materi yang berotasi menjadi semakin 

mampat, panas, dan terang, menjadi cikalbakal bintang atau protostar. 



3. Materi yang terkondensasi mengakibatkan peningkatan temperatur yang luar biasa dan 

memicu terjadinya reaksi nuklir di intinya dan mnjadikan sebuah bintang. Debu di 

sekitarnya membentuk protoplanet. 

4. Unsur-unsur yang lebih ringan tersapu dan membentuk planet-planet gas raksasa. Unsur-

unsur yang lebih berat membentuk planet-planet sepeerti Bumi. 

5. Empat planet buatan (Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars), empat planet gas raksasa 

(Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus), dan sejumlah besar obyek seperti (asteroid, 

komet, dan planet Pluto) terbentukseperti tata surya sekarang ini. 

6. sejak saat itu, Matahari memasuki periode stabil dan ini memungkinkan kehidupan di 

Bumi muncul. Ilmuwan memperkirakan bahwa 500 juta tahun lagi Matahari akan lebih 

besar dan terang meningkatkan temperatur di Bumi sangat drastis sehingga lautan akan 

menguap. 

7. Ketika semua kandungan hidrogennya habis, Matahari akan berubah menjadi raksasa 

merah, 100 kali lebih besar dan ratusan kali lebih terang, dan akan menelan Bumi kita 

pada akhirnya. 

8. Tiba-tiba reaksi nuklir di inti Matahari akan berhenti, kemudian berkontraksi, 

melontarkan selubung gas di sekitarnya dan membentuk planetari nebula. 

9. Matahari kemudian menjadi bintang katai putih. Lebih kecil dari Bumi, namun memiliki 

kekerapatan yang sangat tinggi: 1 cm kubik seberat 1 ton. 

10. setelah miliaran tahun, kemudian Matahari akan benar-benar kehabisan bahan bakar, dan 

menjadi bintang katai gelap. 

 Matahari terletak 150.000.000 km dari Bumi, Matahari merupakan ukuran bintang 

berwarna kuning pada umumnya, seperti ratusan miliar bintang lainnya di galaksi kita. Matahari 

bukan merupakan benda pejal, melainkan bola gas yang berpijar yang terdiri dari hidrogen dan 

helium. 

 Energi matahari dihasilkan dari pusat bintang , dimana temperaturnya mencapai 

15.000.000˚C dan hidrogen diubah menjadi helium melalui reaksi nuklir fusi. Pada daerah 

radiatif, energi yang dihasilkan berpindah dalam bentuk foton (partikel cahaya) dan mengalami 

pendinginan. Foton berinteraksi terus-menerus dengan materi dan bergerak dengan lintasan acak 

yang memerlukan waktu lebih dari satu juta tahun untuk keluar dari daerah radiatif. Foton 



tersebut kemudian melintasi daerah konveksi, dimana perputaran gas panas berputar antara 

daerah yang lebih panas dibawah dengan daerah permukaan yang lebih dingin. Ketika mencapai 

fotosfer, foton dipancarkan dalam bentuk cahaya dan panas, pada temperatur 6.000˚C. cahaya 

tersebut memerlukan waktu delapan menit untuk mencapai Bumi. 

Angin Matahari merupakan aliran tetap dari proton dan elektron yang terlepas dari 

Matahari dengan laju 500 km/detik dan mencapai bumi dalam empat hari. Lajunya beragam, 

bergantung pada intensitas aktivitas Matahari serta bertanggung jawab terhadap orientasi ekor 

komet dan aurora kutub. 

Transmisi listrik dan sinyal yang dipancarkan oleh satelit komunikasi dipengaruhi oleh 

fenomena yang dikenal dengan badai magnetik yang dihubungkan dengan fluktuasi aktivitas 

magnetik Matahari. Setiap 11 tahun, matahari memasuki periode dimana flare dan bintik 

matahari mencapai maksimum. Bintik Matahari relatif dingin (4000˚C), daerah gelap di fotosfer 

dimana medan magnetnya sangat kuat. Beberapa bintik Matahari melingkupi daerah lima kali 

lebih besar dari Bumi. 

Flare Matahari merupakan letupan gas yang mencapai puluhan hingga ribuan kilometer 

dan terkadang terlontar hingga luar angkasa. Fotosfer merupakan prmukaan Matahari yang 

tampak dengan temperatur hingga 6.000˚C. 

Gerhana matahari merupakan fenomena yang luar biasa. Terjadinya Gerhana Matahari 

jika ditinjau dari Bumi, bulan melintas di  depan Matahari. Tiga benda langit harus segaris lurus. 

Tidak ada tempat lain di tata surya yang memungkinkan gerhana matahari terjadi karena tidak 

ada planet yang memiliki bulan yang dapat menutupi piringan matahari secara penuh.   

Gerhana Matahari terjadi pada siang hari dan dapat disaksikan dari sebagian permukaan 

planet yang membentang beberap kilometer seperti koridor dalam waktu singkat. Gerhana 

Matahari dapat terjadi secara total, garhana cincin, dan gerhana sebagian. 

 

Sumber: Visual  -Ilmu Dan Pengetahuan Populer Untuk Pelajar Dan Umum- 

 

 


