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Activitat 3: La mida del Sistema Solar 
 
 
Fonaments: 
 
Un cop coneixem el valor de la Unitat Astronòmica podem saber la mida de 
l’òrbita de qualsevol planeta del Sistema Solar fent servir l’anomenada tercera 
llei de Kepler. Aquesta llei relaciona el període orbital d’un planeta T (el temps 
que triga en fer una volta al Sol) expressat en anys amb el semi-eix de la seva 
òrbita (a) expressat en Unitats Astronòmiques: 
 
 

3aT =  
 
 
 

 

 
 

Figura 1: Òrbita d'un planeta al voltant del Sol.  Els semi-eixos major i menor de l'el·lipse 
estan representats per a i b. 

 
 
L’activitat consisteix en utilitzar la fórmula anterior per calcular la mida de les 
òrbites dels planetes del Sistema Solar. 
 
 
Comentaris: 
 
Els alumnes haurien d’estar familiaritzats amb les lleis de Kepler del moviment 
orbital.  
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Resultats: 
 
 

Planeta 
Període de 
translació 

(anys) 
Semi-eix de 
l’òrbita (UA) 

Semi-eix de 
l’òrbita (km) 

Mercuri 0.241 0.3871 57 909 335 

Venus 0.615 0.7233 108 204 139 

Terra 1.000   1.0000 149 597 870 

Mart 1.880 1.5237 227 942 275 

Júpiter 11.860 5.2026 781 798 469 

Saturn 29.420 9.5549 142 939 288 

Urà 83.750 19.2184 286 988 538 

Neptú 163.720 30.1104 450 349 478 

Plutó 248.020 39.4390 589 999 095 

 
Per calcular els valors del semi-eix de l’òrbita en quilòmetres s’ha assumit el 
valor real de la Unitat Astronòmica (149 597 870 km). Els resultats obtinguts 
pels alumnes seran diferents degut a l’error que hagin comès en la 
determinació de la Unitat Astronòmica. És interessant que els alumnes 
comparin els seus valors amb els de la taula anterior, tot introduint el concepte 
d’error en la mesura i la seva propagació. 
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