Označení Centrální systém nese uskupení tří velkých planetárních soustav v oblasti Sektoru 42. Tyto
systémy byly v rámci sektoru vůbec jako první obsazeny lidskými osadníky původní Flotily ze Starého světa.
A do znovuobjevení nadsvětelného pohonu zůstaly také jedinými, které dokázali lidé kolonizovat a zanést
sem svou civilizaci. Po vynalezení FTL systému sice bylo možno postupně kolonizovat i zbytek sektoru, není
však pochyb, že si Centrální systém zachoval svou nesmírnou důležitost. Právě on byl již od přistání sídlem
centrální vlády, a to bez ohledu na to, zda jí zrovna předsedala Velká rada nebo později Prezidium. Tak tomu
zůstalo i do dnešních dnů, kdy je celý prostor Centrálního systému pod přísnou kontrolou Prezidia. Určité
světy, patřící do sféry vlivu některého z významných rodů, sice mohou být nezávislejší než ostatní, rozhodující
slovo má však na každém z nich právě centrální vláda.
Ani samotná kolonizace Centrálního systému však nebyla tak snadná, jak se dnes může díky pokročilým
technologiím a zdánlivě jednoduché dopravě zdát. V té době totiž museli lidé k objevování a osidlování
většiny jeho světů využívat poměrně zastaralých meziplanetárních plavidel, nevhodných pro dlouhé cesty
mezi vzdálenými hvězdami. Kolonizace všech tří soustav Centrálního systému byla umožněna jen díky jejich
poměrně malým vzdálenostem od sebe, alespoň tedy ve srovnání s průměrnými vzdálenostmi mezi hvězdami.
I tak však cesta z jedné soustavy do druhé trvala zpravidla několik let.
Nejsnadnější bylo samozřejmě kolonizovat hvězdný systém světa, na kterém Flotila původně přistála a
který osídlila jako první, tedy planety Terra I. Tento systém známe jako Isiandra a kromě již zmíněné Terra I. se
zde nachází dalších dvanáct planet a nespočet měsíců. Kromě Terra I. tu je ještě jedna další obyvatelná planeta,
což dělá ze systému Isiandra naprostý unikát, neboť kolem žádné jiné doposud objevené hvězdy neobíhá
více než jedna bez terraformace obyvatelná planeta, a může to vysvětlovat, proč palubní počítače vybraly
právě tento systém jako vhodné místo pro ukončení dlouhé poutě Flotily. Mnoho dalších planet a měsíců bylo
postupně terraformováno a ze systému Isiandra se tak rychle mohlo stát centrum lidské civilizace v Sektoru
42. Většina zdejších světů byla osídlena přibližně do roku 58.

Ze zbylých dvou je bližším systémem JweFeri, druhá kolonizovaná soustava Centrálního systému.
Není zdaleka tak přívětivá jako Isiandra, nenachází se zde jediná k životu vhodná planeta a úspěšně byly
terraformovány pouze dva světy. Celkem v této soustavě obíhá kolem své hvězdy sedm planet, tři terestrické
a čtyři plynné. I tak zde však centrální vláda nalezla uplatnění pro mnoho svých programů a tento systém je
taktéž dobrým zdrojem surovin pro zbytek centrálních světů. Hlavní vlna kolonizace této soustavy proběhla
přibližně mezi lety 43 až 112. Vzdálenějším systémem jest DaThra, oproti JweFeri se zde však nachází jedna
pro život vhodná planeta a hned několik dalších terraformovatelných světů. Díky tomu také, i přes poměrně
pozdní objevení a kolonizaci této soustavy, rychle vzrostla její důležitost v rámci Centrálního systému. Vedle
životem kypící planety se zde nachází dalších pět pevných a tři plynné. Ke kolonizaci DaThry došlo především
mezi lety 51 až 112.
K osídlení všech centrální světů došlo tedy do roku 112, kdy byla terraformována poslední planeta
Centrálního systému. Ačkoliv byly většinu času ke kolonizaci používána pouze podsvětelná plavidla, hojné
využívání FTL pohonu od roku 96 notně zlepšilo transport v rámci celého sektoru a díky tomu došlo i k
lepšímu propojení soustav Centrálního systému a urychlení pokroku na většině jeho světů. Tato technologická
vyspělost zůstala těmto světům až do dnešních dnů, kdy je Centrální systém bezesporu nejvyspělejším z
celého Sektoru 42. I dnes zde vládne pevnou rukou centrální vláda v čele s Prezidiem a bezesporu mu jsou
zdejší světy hlavní oporou v ovládání zbytku sektoru.

