




Андромеда е 
съзвездие на 
северното
полукълбо, 
състоящо се 
от три ярки 
звезди, 
разположени
в една
линия.





Най- ярките звезди са 3. Те образуват извита дъга.
Ако към тях прибавим 100 разпръснати звезди, с голямо усилие
на въображението, можем да видим Андромеда - млада красива 

девойка с протегнати ръце 





ИЗГЛЕД КЪМ СЕВЕРНИЯ ПОЛЮС 
В НАЧАЛОТО НА ЕСЕНТА



Името на звездата
Алферац от арабски, 
„Сирах ал-Фарас“, в 
превод „пъпа на коня“).

И двете звезди са
навигационни звезди, 
които насочват
моряците в морето. 
Третата звезда е Мирах, 
разположена между тях.

Аламак звездата е тройна
система, състояща се от главна
жълта звезда и два от нейните
сателити - синкави звезди. 

α And (Алферац или 
Сирах) – синьо-бяла
звезда.



Аламак се състои от три обекта -
главната е жълта звезда и два спътника - сини 

звезди



Първата звезда е жълто-оранжев гигант, който
надминава нашето Слънце по светене 2000 пъти. 

Втората звезда от своя страна също е двойна звезда и се 
състои от двойка сини звезди. Те могат да се разграничат 
само с мощен телескоп, който има голямо увеличение.



Основният обект в съзвездието е мъглявината Андромеда -
галактиката М31. Може да се наблюдава в безлунна нощ, с
просто око, като малко мъгливо петно.
М31 е най-близката спирална галактика до Земята,
отдалечена на 2,2 милиона светлинни години. Вътре има около
170 кълбовидни звездни клъстери, а извън мъглявината има
четири малки звездни системи, наречени джудже галактики.





М31 Съдържа трилион звезди
пет пъти по-вече от галактиката Млечен път



М 31 има двойно ядро. По-късно астрономите
установили, че двете ядра не са две отделни групи
звезди, а по-скоро едно струпване във формата на
поничка. Има свръхмасивна черна дупка, чиято маса
надвишава 140 милиона слънчеви маси.



Пълно е с черни дупки. Някога в галактиката Андромеда
имаше 9 известни черни дупки, но реалният им брой нарасна
до 35 през 2013 г. Астрономите наблюдават 26 нови
кандидати за черни дупки, което прави галактиката една от
най-гъсто населените от подобни обекти. Повечето от тези
нови черни дупки имат маса 5-10 пъти по-голяма от масата
на нашето Слънце. Седем черни дупки са разположени на
разстояние около 1000 светлинни години от галактическия
център.



През 2005 г. космическият телескоп Hubble
открил мистериозен диск, който включвал
млади сини звезди, заобикалящи свръхмасивни
черни дупки



Планетарната мъглявина Синя снежна 
топка (NGC 7662, C 22) в М31



Галактиката има сини и бели ивици. Те образуват пръстени
около нея и приютяват червено-горещи звезди-гиганти.
Тъмните синьо-сиви ивици контрастират рязко на фона на тези
ярки пръстени и показват области, където образуването на
звезди в гъсти мътни пашкули едва започва.



ГАЛАКТИКАТА АНДРОМЕДА

СЪДЪРЖА НАД 450 КЪЛБОВИДНИ КЛЪСТЕРИ

Кълбовидните клъстери са плътно опаковани струпвания от
стари звезди, тясно свързани с гравитацията. Най-масивният
от тях е Mayall II, наречен още G1. Неговата структура и
звезди, принадлежащи към различни популации, показват, че
той може би е ядро на галактика - джудже, някога погълната от
М31.



Галактиката Андромеда има маса 1,5 пъти по-голяма
от масата на Млечния път. Галактиката Андромеда,
както и Млечният път, принадлежат към Местната
група, където тя е най-голяма.



.
Снимки на M 31 с 80 мм телескоп



Природното явление на взаимодействащи си галактики трябва особенно
да ни интересува, понеже това ще ни сполети съвсем скоро (след 4
милиона години ).
Определяйки направлението на движението на Андромеда в
пространството, астрономите изчисляват, че тя ще се сблъска с
нашата Галактика след приблизително 3-5 милиарда години.
Ако това стане, те двете ще се обединят в една по-голяма галактика. Не е
изключено при този сблъсък Слънчевата система да бъде изхвърляна в
междугалактическото пространство. (фиг. 5)



Някои резултати обаче свидетелствуват за това, че
Млечният път съдържа повече тъмна материя от
галактиката Андромеда и затова нашата Галактика
може да се окаже по-масивната от двете.



МЪГЛЯВИНАТА АНДРОМЕДА ИМА
ПОВЕЧЕ ОТ 10 СПЪТНИКОВИ ГАЛАКТИКИ



М32 Елиптична галактика
/ галактика-джудже /

Като повечето елиптични галактики, М32 съдържа основно
стари жълти и червени звезди и в нея почти не се срещат
облаци от междузвезден газ и прах, което обуславя слабия темп
на звездообразуване.

Предполага се, че М 32 е балджът (издутината) на бивша
спирална галактика, загубила диска си при близко преминаване
до М 31.



М110 (NGC205) 
/ елиптична галактика-джудже /

Тя е разположена по посока на съзвездието Голяма мечка,
спътник на галактиката Андромеда. Въпреки нейните малки
размери, това елиптично джудже е забележителна система от 8
сферични купа в нейното хало.



Спиралната галактика NGC 891 (C 23)
Тя е втората най-ярка (10,0 м) галактика в 

съзвездието Андромеда



NGC 7640 - спирална галактика
Има доказателства, че тази галактика е преживяла

взаимодействие с друга галактика в 
(астрономическото) скорошно минало



Спирална галактика NGC 404 - Призрак на Мирах
На 10 милиона светлинни години от нас, принадлежи

към класа джудже. Той е разположен в локална група
галактики. Забележима е в едно зрително поле заедно с
втората най-ярка звезда на Андромеда– бета Анд Мирах.



Галактиката Андромеда някога се е считала за 
мъглявина



През 1885 г. избухва свръхнова
(SN 1885A) в галактиката, 

известна в литературата като
Андромеда S. За цялата история 

на наблюдение на Андромеда 
това е единственото

регистрирано до сега такова 
явление.



В галактиката Андромеда се намира и 
звездата PA-99-N2, около която обикаля

екзопланета, първата открита извън Млечния път
през 2004 г.





Според една от версиите е син
на горгонатa Медуза и Посейдон;

Името му значи „извор“, защото според
легендите там, където тропнел с копито,
бликвал извор;

Живеел в гората Хеликон в Беотия;
Пегас, също както и еднорогът, може да

бъде воден само със златни юзди. След
раждането си Пегас се качил на Олимп и
там той доставял гръм и мълнии за Зевс.



 С удар на копитото си Пегас открива извора Хипокрена
(на гръцки: Ἵππου κρήνη конски извор) в планината на
музите Хеликон, който съществува и до днес под името Кирио
Пилади („студен кладенец“);

 Изворът става символ на знание, слава и поетично
вдъхновение.



Пегас, операта в Познан, Полша



ОПЕРА ПЕГАС ВЪВ ФРАНКФУРТ, 
ГЕРМАНИЯ



Статуя на 
Пегас, Будапеща, Унгария



ГРАНИЦИ НА СЪЗВЕЗДИЕТО







алфа Маркаб – «седло» или «вагон», клас В

Най-светлите светлини (Ениф, Шийт и 
Маркаб) образуват Големия площад на 
Пегас. Всъщност това съзвездие може да 
бъде открито от всекиго.

Всички звезди в съзвездието
"Пегас" са свързани в кон. 
Техните имена произхождат
от арабски. Лявата горна 
звезда на този квадрат се 
числи към Андромеда.

епсилон Пег - Ениф в 
превод означава
«нос», променлива

Бета - Шеат – «рамо», 
променливаГама Алгениб – „пъпа на коня“, клас В



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ОБЕКТИ В 
ПЕГАС

NGC7078 M15  Peg
Сферичен звезден куп.

Подобен е на светло
мъгливо петно в бинокъл,
разделя се на звезди в
телескоп с изключение на
центъра му.



NGC7331  Peg

Красива вретенообразна
спирална галактика с овално
ядро и удължено хало. Подобна е 
по структура на нашата
галактика, затова много често е 
наричана галактика-близнак на 
Млечния път. 

Наблизо се намира
Квинтета на Стефан, 
красива, тясна група
спирални елиптични
галактики от 13 звездна
величина.



Квинтетът на Стефан е компактна група .
Космическият телескоп Хъбъл успя да увеличи тази област през
2018 година

Изследователите наричат   тези
взаимодействия галактически
канибализъм. 



„ТИГАН“ЪТ



„Да яхнеш Пегас, 
да отидеш на Парнас, 

да пиеш от Хипокрен…“



ПО ТРАДИЦИЯ НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИ СЕ 
БУРГАСКИ ТВОРЦИ НА СЛОВОТО, ИЗДАЛИ КНИГА, 

ЕЖЕГОДНО СЕ ВРЪЧВА НАГРАДАТА «ПЕГАС»



Традиционно на всеки две години, в началото на м. 
декември, в навечерието на празника Никулден, се 

връчва и най-голямата награда "Златен Пегас", 
която се присъжда за цялостен принос за развитие на 

литературата в град Бургас


