
СЪЗВЕЗДИЕ  ПЕРСЕЙ



Съзвездие Персей 

• По заемана площ е 
петнадесетото съзвездие на 
Северното небе, а сред 
всички съзвездия на 
небесната сфера Персей 
заема 24-то място (615 кв. 
градуса), малко по-напред 
от съзвездие Касиопея.

• Млечният път минава през 
съзвездието Персей и много
от звездите му са осветени 
от мистериозна мъглива 
светлина.



Около него са съзвездията Колар, 
Бик, Овен, Андромеда и Касиопея



• Най-добре съзвездието Персей се вижда 
през нощите от ноември до март. В ясна и 

безлунна нощ в него могат да се видят с 
просто око около 90 звезди, 11 от които са 

от втора и трета звездна величина. Те, 
съединени с линии, образуват характерната 

геометрична фигура на съзвездието —
удължен многоъгълник.









В  рамките на  Европейско-
Близкоизточните  традиции от цялото  съзвездие 
Персей наименования са получили петнадесет 

звезди. Най-ярките обаче са четири: 

Мирфак 1,7м

Адид 2,9 м
Аустралис

Атик 2,84 м
Алгол
2,09 м





МИРФАК и Melotte 20
Характеристики на 

звездата Мирфак
Жълто-бял свръхгигант
• Маса - 8,2-8,7 маса Слънце
• Радиус - 65-71 радиус  Слънцe
• Температура - 6 250-6450 К
• Светимост - 5 400 светимост
Слънце
• Спектрален клас - F
• Възраст - 41 млн. г.

Melotte 20
• Отворен звезден куп
• Съдържа екзопланети с маса 

6,6 масата на Юпитер и 
период 128 дни



Алгол, β Per

Звездата Алгол е типичен 
представител на един клас
променливи звезди, които се наричат
затъмнително-променливи звезди. Те 
са физически двойни звезди, като
едната от компонентите (главната
звезда) обикновено е по-ярка от 
другия компонент (спътника). Двете
звезди обикалят около центъра на 
тежестта и са близо една до друга (в 
астрономически мащаб).



• Главната звезда и компаньонът ѝ се движат около един общ за 
двойката център на тежестта. 

• На всеки 2,85 дни едната от звездите застава – спрямо нашата гледна 
точка – пред по-ярката компонента, като така затъмнява блясъка ѝ.

• Заради промяната в светимостта си звездата може да се е асоциирала 
в космологичните виждания на древните гърци с “мигащото” около 

на Медуза, чийто поглед имал свойството да превръща в камък 
всеки, дръзнал да срещне погледа на горгоната.



• Алгол – β /бета/ от съзвездието Персей –
една от първите известни променливи 
звезди, затъмнително променлива звезда от 
2,1 до 3,2 звездна величина със спектър В8. 

• Тя е типична променлива двойна звезда, 
при която промяната на светлината се 
дължи на това, че едната по-тъмна 
компонента (Алгол В) минава спрямо нас 
точно над другата по-светла (Алгол А) и я 
закрива.



• Двете звезди Алгол А и Алгол В се намират на разстояние 11 млн. километра една от
друга и имат следните характеристики:

• Алгол А – ярка бяла звезда, спектрален клас В8, диаметър – 2,89 слънчеви радиуса,
маса – 3,6 от масата на Слънцето, плътност – 0,13 от плътността на Слънцето.
Звездата се намира в сравнително начален етап от развитието си в главната
последователност.

• Алгол В – студен оранжев гигант, спектрален клас според различни източници G5 до
К2, диаметър – 3,53 слънчеви радиуса, маса – 2,89 от масата на Слънцето, плътност –
0,03 от плътността на Слънцето. Звездата е изгорила голяма част от водородното си
гориво и е доста напреднала в своята еволюция в главната последователност.

• Алгол С – спектрален клас F1, маса – 1,8 слънчеви маси.

• Според теорията на звездната еволюция скоростта, с която еволюира една звезда, е
функция на нейната маса. Ако две звезди са се формирали едновременно (както се
предполага за Алгол А и В), по-масивната звезда ще е по-напреднала в своята
еволюция. В случая по-лекият компонент, Алгол В, е много по-напреднал в
еволюцията. Този факт е наречен парадоксът на Алгол и се обяснява с трансфер на
звездно вещество от В към А компонентата. Трансферът е доказан със средствата на
радиоастрономията и се оценява на 10-7 слънчеви маси годишно.



Звездата Алгол 

Бяла, множествена, променлива звезда, 
представляваща главата на Медуза в 
ръцете на Персей. Диаметърът и е 

1.705.540 км, а плътността е малко по-
малка от тази на корк. 



• Видимата от Земята звезда е с променлив блясък,
но дълго време не е било ясно защо това е така.
През 1881 година е била открита втората звезда от
тройната система, а третата е установена през 1906
чрез спектрален анализ.

• За наблюдател с просто око Алгол свети почти
неизменно 2 дни и 11 часа, като звезда от 2.1
величина. След това за 4,5 часа яркостта ѝ
постепенно намалява до 3.2 величина и за
следващите 4,5 часа постепенно се връща до
първоначалната си величина. Пълният период е
2.867 дни.

• Този период слаба светлина на звездата се нарича
минимум на Алгол, а периода на нейната
максимална светлина максимум на Алгол.



Тройната система Алгол



Древноримска мозайка с изображение на горгонейон при 
входа на дом. Национален археологически музей, Мадрид



Лоджата на 
Синьорията, 

Флоренция са
изложени скулптурни

творби. Най-
прочутата скулптура е 

„Персей” на 
Бенвенуто Челини и е 
една от най-хубавите

бронзови статуи в 
Европа.



• Медуза е била красива, очарователна и пораждала
възхищение с дългата си лъскава коса. Посейдон (Нептун),
победен от своята похот, я възвеличил в храма. Но Атина
Палада не била очарована и не и било толкова забавно, така
че тя проклела Медуза, че осквернява свещената и обител. От
ревност или може би само за да докаже, че е едно от
обикновените момичета, Палада превръща Медуза в
отвратителна змия, с чийто вцепеняващ поглед тя е известна.
Смелият Персей успява да я обезглави и се връща с главата и
при Атина Палада, за да бъде използвана като мощен щит в
битките. Така Медуза става още по-мощна след своята смърт.
Заедно със своята съперница Атина Палада става
непобедима. Може би тук е посланието, че когато бившите
противници се обединят, те стават още по-силни. Алгол е
също определено звезда на трансформацията. Тази двойна
звезда постоянно преминава през цикли от светло към тъмно.



• Змиите в косите на Медуза я свързват
със съзвездието Змиеносец
(змиеукротителят), известно също като
Шаман. Медицина идва от същия
корен като Медуза. Името на
магьосницата Медея също идва от този
корен. Кръвта, от лявата страна на
Медуза, е отровна, а от дясната страна
е била използвана за лекуване.



• Под управлението на Алгол са ръководителите
на държави и обезглавяването. Тя управлява
държавната измяна и подмяна на една
идеология с друга.

• В главата се помещава мозъкът, така че
мъдростта е олицетворена от змиите в косите,
представляващи висшето познание, дори те
наподобяват антени.

• Алгол е символ също за информацията, която
взривява ума и не може адекватно да бъде
използвана. Това е мястото, където Алгол става
ужасяващ, когато нашата интелигентност се
развива по-бързо от нашето съзнание.



• Счита се, че за първи път особеностите в
блясъка на Алгол са документирани от
италианският астроном Джемианино
Монтанари през 1669, а някъде по това
време фигурира в небесен атлас под
името „Главата на призрака“.

• Каирският календар е датиран от 1244 –
1763 година пр. Хр. Папирусът досега се
е смятал за календар на щастливите и
нещастните дни от годината.



Двойно разсеянитие звездни купове в Персей 
χ зв.куп Персей (NGC 884) 
h зв.куп Персей (NGC 869)



χ зв.куп Персей (NGC 884) 
h зв.куп Персей (NGC 869)

• Видими са с невъоръжено око.
• За наблюдение с телескоп създават възхищение от

превръщането на бялата мъглявина в разноцветни
звезди. Там вече има и червени стареещи звезди.

• Вероятно двата купа са образувани от един и същ
газово-прахов облак и взаимодействат
гравитационно по между си.

• Намират се в съседство на ръкав от нашата
галактика, на 7600 св.г. и се движат по направление
към нас. Затова ще могат да се наблюдават след
време като доста по-ярки обекти.



• Двойният клъстер в съзвездието Персей е 
спираща дъха двойка звездни клъстери, 
всяка от които съдържа свръхгигантски 

слънца.

Три пъти 
разстоянието 

Нави – Рухбах



Разсеян звезден куп М 34 
(NGC 1039)



Персеиди
• Метеорен поток, който преминава през

съзвездието в периода 17 юли - 24 август.
• Има най-голяма активност – 150 метеора в

час.
• Този поток представлява своеобразен

«ВЛАК» на краткопериодичната
комета Свифта — Таттла.

• Сиянието (радианът) на метеорния дъжд
почти съвпада с местоположението на
двойния звезден клъстер Персей.



Астеризми:
-меч
-Горгона медуза
-чанта
-сандали



И още един астеризъм в Персей –
Звезда от пет лъча





КРАЙ


