
СЪЗВЕЗДИЕ
ГОЛЯМО 

КУЧЕ



Съзвездието Голямо куче е познато още преди 5000 г. Хората винаги са
асоциирали тези звезди с куче. Лесно можем да го открием от декември до март
при нас, но не се издига високо над хоризонта. Когато открием съзвездието Орион
и мислено продължим линията, която минава през пояса му в единия край е
звездата Сириус, в другия е звездата Алдебаран от съзвездието Телец.
Най- характерно е, че тук се намира най-ярката звезда Сириус с невероятна
яркост-1,5 звездна величина синьо-бял гигант, тя е 23 пъти по-голяма от
Слънцето и се намира сравнително близко да нас на 8.6 св. г.





Легендата за Голямото куче

Бог Дионис надарил овчаря Икария за
гостоприемството му със знания за
отглеждане на грозде и правенето на
вино. Когато Икария бил в Гърция, той
почерпил овчарите с вино. Те не
познавали опиянението от него и
помислили, че той ги е отровил. Затова
го убили, а трупа му заровили в гората.
Дъщеря му Еригон тръгнала да го
търси . След дълго скитане нейното
куче Майра открило гроба на баща и.
В отчаяние девойката се самоубила.
Разгневен, бог Дионисий изпратил на
овчарите чума, а Икарий, Еригон и
кучето въздигнал на небето като
съзвездията Дева, Воловар и Голямо
Куче .





Звездата Сириус - това, което невъоръженото око възприема като една звезда, всъщност е двойна звездна
система, състояща се от бяла главна звезда, наречена “Сириус А”, и бледо бяло джудже компаньон – “Сириус
Б”. Звездата Сириус А е около два пъти по-масивна от Слънцето, а нейната абсолютна звездна величина е
равна на 1,42, т.е. Сириус е 25 пъти по-ярък от Слънцето. Системата Сириус е на възраст между 200 и 300
милиона години. Първоначално се е състояла от две ярки сини звезди. По-масивната от тях — Сириус Б — e
изразходила ресурсите си и се е превърнала отначало в червен гигант, разпръсквайки външните си слоеве, а
впоследствие — в бяло джудже , каквото е останала и до днес. Последното превръщане е настъпило преди
около 120 милиона години.



https://www.youtube.com/watch?v=v3d3VXXcSdE
В съзвездието Голямо куче има още един интересен обект - една от най- големите звезди-

VY от Голямо куче червен свръхгигант. Звездата е 1500 пъти по-голяма от Слънцето с
диaмeтъp – 2 млpд. км. Това е една от най-големите звезди в галактиката Млечен път. Тя е
променлива звезда с период от 2000 дни. Хипергиганта е звезда с огромна яркост и със
стремителна скорост губи маса. Тя е толкова голяма, че ако е Слънце в Слънчевата система, то
нейната повърхност ще стигне до Юпитер. В нея могат да се поберат 2100 Слънца. Ако за
обиколка със самолет на Земята са необходими 40 до 50 часа, то за такава обиколка на звездата
VY ще са необходими 1100 години.





Разстоянието от Слънчевата система до VY е З840 cв .г. По яркост тя превишава слънчевата 270 000 
пъти и губи по 30 земни маси на година. Звездата се приближава до момента, когато ще се взриви и ще се 
превърне в  хипернова.

Филм https://www.youtube.com/watch?v=AFsSQjVU4D4



ТАЙНСТВЕНИТЕ ДОГОНИ И ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ ЗА СИРИУС

Митологията на догоните е тясно свързана със Сириус - най-ярката звезда на нощното небе, която
влиза в съзвездието Голямо Куче. Сириус е 22 пъти по-силна от Слънцето и според легендите там се
намира "родината" на бога Амма. В митовете на догоните Сириус е описан като двойна звезда, както в
представите на астрономите. Около Сириус А - по догонски Сиги Толо, се върти невидимото за окото бяло
джудже Сириус В - в догонски език - По Толо. Днес учените са уверени, че тази трактовка е правилна.
Сириус А можем да наблюдаваме с просто око, но Сириус В - само с телескоп. Бялото джудже било
открито едва през 1862 г. и не е известно откъде догоните са научили за него. Догоните "знаят", че
периодът на въртенето на Сириус В е 50 земни години, и на всеки половин век устройват празник на Сиги,
като по този начин демонстрират "възраждането на света". Догоните знаят и това, че Сириус В е бяло
джудже и тази звезда обозначават като бял камък. Според догонските жреци около Сириус А се върти още
една звезда - Сириус С. Официално нейното съществуване не е потвърдено, но през 1995 г. астрономите
Дювент и Бенест съобщават, че Сириус С действително съществува и представлява малка звезда.
За пръв път странните астрономически знания на догоните били описани в статията на Марсел Гриол,
известния френски антрополог, роден през 1898 г. и починал през 1956 г., и Дитерлен "Суданската система
на Сириус".





.
Дали догоните са срещнали жители на друга планета или това са 

тълкования на 
изследователите - вие сами ще решите!


