
СЪЗВЕЗДИЕ  ОРИОН



Съзвездието Орион е едно от най-красивите съзвездия в Северното полукълбо,
което се наблюдава през зимата. Съзвездие, което е известно от древността и може да се
наблюдава високо над хоризонта от декември до март. То привлича погледа с ярките си
звезди и с огромната си площ.

Най- ярките звезди от нулева звездна величина са Бетелгейзe и Ригел, които заедно с 
останалите от 2 звездна величина образуват неправилен, удължен и голям петоъгълник 
– характерна фигура на Орион.



С голяма фантазия и 
въображение може 
да се види фигурата 
на ловец, с високо 
вдигната дясна ръка, 
в която държи 
огромен боздуган и 
преметната 
лъвска кожа на 
лявата ръка.





Можем лесно да го намерим, благодарение на ясните очертания на пояса на Орион. Той е съставен 
от 3 ярки звезди – синьо-бели от втора величина .
Ако прекараме въображаема линия през тях, от единия край ще стигнем до ярката звезда Сириус от 
съзвездието Голямо куче , а другия край - до звездата Алдебаран от Телец.



Ако съединим звездата 
Бетелгейзе ,
Сириус /от Голямо 
куче/ и Процион /от 
Малко куче/ се 
образува триъгълник –
зимният триъгълник от 
трите ярки звезди.



Бетелгейзе се намира в дясното 
рамо на Орион и е една от най-
големите звезди, наблюдавани на 
звездното небе. Ако бъде поставена
в центъра на Слънчевата система, 
Бетелгейзе би обхванала орбитите
на Меркурий, Венера, Земята, Марс 
и Юпитер. Ако звездата стане 
свръхнова, тя вероятно ще бъде
поне толкова ярка или дори по-ярка
от Луната в продължение на 
седмици или месеци. 



Бетелгейзе е променлива 
звезда от типа на 
цефеидите , която се 
свива и раздува,  при 
което нейния диаметър се 
променя  милиони 
километри.
В съответствие с това
се променя и нейния 
блясък.



Ригел –синьо-бяла звезда 
гигант от 0 зв. величина.
Намира се на 770 св.г. от 
нас .
Тя е много мощна звезда, 
излъчва 23000 пъти по -
интензивно от нашето 
Слънце и е 68 пъти е по-
голяма от него.



Мъглявината Орион е 
разположена в меча 
на Орион. Тя е 
единствената светла 
дифузна мъглявина, 
която се вижда с 
просто око. 
Образувана е от газа
водород със съвсем 
малка плътност .
Тя е в нашата 
Галактика.



Мъглявината Пламък NGC 2024 и Мъглявината Маймунска глава NGC2174



Мъглявината Де Меран и трапеца на Орион в мъглявината Орион



Мъглявината Конска глава е 
тъмна мъглявина, 
разположена под звездата
Алнитак, най-лявата звезда 
от съзвездието Орион. 
Намира се на 1500 св.г. от 
Земята и е една от най-
разпознаваемите, заради
формата на облака от  
завихрен тъмен прах и 
газове, подобна на конска
глава.



Интересен факт е, че Египетските пирамиди са построени с ориентация на север и повтарят 
очертанията на пояса на Орион, което египтяните наричали Озирис в чест на бога на задгробния 

живот.




