


Съзвездието е разположено 
почти изцяло в Млечния път. 
Вижда се от +90 до -13 
градуса ширина. 
Най-добре се наблюдава 
от септември до  края на 
януари, т.е. е най-високо над 
хоризонта.
То е околополюсно съзвездие, 
т.е. не залязва и не изгрява.



Как да намерим  съзвездието 
Касиопея?
Ако намерим Големия черпак и 
мислено прекараме права която 
да минава през Мицар и Полярната 
звезда и я продължим почти толкова 
на същото разстояние..

Тогава ще видим ярка звезда 
Шедар , която е една от петте 
звезди, които образуват 
характерната фигура на 
съзвездието , която наподобява 
обърната и разтегната буква М или 
W или царицата на трона









Сегин (2.2 м), 
Епсилон Касиопея, 
бяло-син гигант

Rukba - делтата на 
съзвездието, 2.7 м.

Navi - Cassiopeia gamma, с 
променлива яркост звезда 
от 1м до 3м. 
Тази звезда има интересна 
характеристика: шеговито
име за него е дадено в 
чест на астронавта на 
НАСА Виргил Иван Грисъм, 
т.е. неговото средно име в 
обърнатото четене. По-
старото и традиционното
име на звездата е Цих.

Шедар - Алфа
Касиопея
Оранжева 
гигантска звезда 
- има яркост от 
2,2м.

Каф, бета 
Касиопея, 
има
яркост от 
прибл. 
2.3м.



Алфа Шедар –
Оранжев гигант 
на 228 св. г. от Земята.
от 1/6 до 3 звездна 
величина, т. е 
променлива светимост.
Заслепяващо ярката
звезда излъчва енергия, 
колкото 34 000 Слънца.

Двойна звезда, 
съставена от голяма 
оранжева и малка синя 
звезда. Периодично 
изхвърля материя, която 
образува мъглявини. 
Това се дължи на 
бързото въртене на 
звездата.



„Призракът на Касиопея“

Изображението е заснето от 
космическия телескоп „Хъбъл“ през
август 2016 година.

Гама от Касиопея / средната звезда в 
W-то / е видима с невъоръжено око, но 
за да се види мъглявината IC 63 е 
необходимо да разполагате с 
телескоп. 
В реалността с Вселенски мащаби
това е просто водород, който яростно 
е заливан от ултравиолетовото лъчение
на намиращия се наблизо син гигант –
гама от Касиопея (Нави).



Планетарна мъглявина в Касиопея



Планетарна мъглявина която 
прилича 

на логото на  Mozilla Firefox

На невероятната снимка, която
е пред очите ви, можете да видите
планетарната мъглявина Sharpless
2-188, разположена в съзвездието
Касиопея. Но нима не ви прилича
на логото на браузъра Firefox?
Изображението е направено от
астрономите Травис Ректор и
Хейди Швейкер с помощта на 4-
метровият телескоп Kitt Peak в
Аризона. В нея преобладават
огромно количество газове,
изхвърляни, докато звездата отделя
външните си пластове и оголва
своето горещо ядро.



Разсеяния  звезден куп М52 
“Сол и пипер”



Мъглявината мехурче
и Звездния куп М52



Мъглявината мехурче 
/ балонче /

Една снимка 
на

М52-разсеян звезден куп «Сол и пипер» 
с Мехура в Касиопея

Bubble nebula - NGC 7635



Мъглявината Сърце
и 

Мъглявината Душа

На 150 светлинни
години, мъглявините
са огромен облак от 
прах и газ, който
заобикаля куп звезди 
около 6500 
светлинни години от 
Земята всъзвездието
Касиопея.



Мъглявината 
Разбито 
сърце 
и разсеяния 
звезден куп 
NGC 225



Интересен факт: 

През 1572 г. Датския астроном Тихо Брахе наблюдава в съзвездието Касиопея
избухването на свръхнова, която е била с яркост като на Венера . Днес там където се е 
намирала се улавят радиосигнали.

На снимката - Останките на експлодиралата звезда Касиопея А. 

Учените успяха да разчетат точното местонахождение на елементите в останките
на звездата - силиций, сяра, калций и желязо. Смята се, че експлозията се е състояла
сравнително съвсем скоро – около 1680 година.



Всъщност, както всички знаем,
въртенето на Земята кара
звездите да изглеждат, сякаш
сменят позициите си. Тук е и
специалното качество на
Полярната звезда – земната ос
сочи право в нея и затова спрямо
нас тя не помръдва. Тя е точно на
0,7 градуса разстояние от
земната ос, която я прави
идеална опорна точна за
астрометрични измервания.



Според астрономите постепенният
процес на изместване на земната
ос ще промени позициите на
земните полюси. Вследствие на това,
съвсем скоро (след около едва 500
години) Полярната звезда ще
престане да бъде северната звезда
на нашата планета. До момента тя е
била в тази роля в продължение на
1000 години.



Цефей е околополюсно съзвездие и може да се види по всяко време - от септември
до края на зимата е над главите ни. В ясна и безлунна нощ може да се видят около 60
звезди, но само 8 са от 4 звездна величина. Те образуват характерната геометрична
фигура от неправилен четириъгълник , над горната страна на който е един триъгълник .



Делта Цеф

Тя  пулсира: свива се и 
се разширява, при 
което си променя 
диаметъра с милиони 
километри- от 40 пъти 
по-голям от слънчевия 
до 4 пъти по-голям. По 
време на свиването тя 
се разгаря, и нищо че 
е по-малка, свети по 
ярко.



Следващата звезда е мю Цефей-червен свръх
гигант.Дългопериодична променлива, с Т-730
дни. Нейната светимост е 350 000 пъти по-
голяма от тази на Слънцето.

Мю Цефей е червен супергигант и третата
по-големина известна до този момент
звезда.
Уилям Хершел е отбелязъл червения и цвят,
който оприличил на цвета на граната.
Разположена е в Млечния път, но точното
разстояние не се знае с голяма точност.
Намира се в края на мъглявината IC 1396.



Мъглявината IC 1396
(Хоботът на слона) 

Тя е комбинация от отворен
звезден куп и емисионна
мъглявина. Това е регион на
активно звездообразуване. Има
много млади звезди на възраст
между 100 000 и 1 милион
години. Новообразуваните
звезди имат много силен
слънчев вятър, който задухва
околния газ.



Съзвездието Цефей е уникално в звездните си композиции. Още един 
връх в  съзвездието Цефей е VV Цефей - това е двойна звезда на 5000 св.г. 
VVA Цефей е втората по големина в Галактиката звезда – червен свръх 
гигант . Тя е променлива звезда с период 150 г. Тук се намира и най-
стария звезден куп в Галактиката NGC 188 на 6000 св. години, на възраст 5 
милиарда години.



Спиралната галактика 
Фоерверк, в която има
9 свръхнови 

В съзвездието Цефей се 
наблюдава метеорен 
поток от 16-24 август.


