


Косите на Вероника е отделено като съзвездие в ІІІ-ти
век пр.Хр. от астронома-математик Конон, приятел
на Архимед, който му дал и това поетично име.

По предложение на датския астроном Тихо Брахе е 
прието за отделно съзвездие около 1602 година.

Косите на Вероника е едно от малкото съзвездия, на 
което името е свързано с историческа личност.

Легендата за това съзвездие и днес вълнува с 
възвишените чувства на съпружеска любов и вярност, 
разказани в нея.



През ІІІ-ти век пр.Хр. фараон на Египет бил Птолемей ІІІ Евергет. Неговата
съпруга Вероника се славела с божествена красота. Това, което я правело
приказно прелестна, били нейните коси. Като златиста река с леки вълнички,
косите на Вероника блестели и будели възторг у всеки, който имал щастието да
ги види. От далечни страни идвали царе, царедворци и жреци да видят и да се
насладят на това най-прекрасно чудо. Поети възпявали косите на Вероника и
нейната удивителна прелест в прочувствени поеми. Радост изпълвала сърцето
на фараона Птолемей ІІІ и той се чувствал безкрайно щастлив. Погледът му не се
откъсвал от сияещите коси на неговата съпруга. Но щастието му не продължило
дълго. Птолемей ІІІ заминал с войските си да воюва с враговете... води война
със селевкидите в т.нар. трета сирийска война.

Минавали дни, месеци, години..., но Птолемей не се връщал. Потънала в
дълбока скръб по него, Вероника отишла в храма на Афродита и развълнувана
отправила гореща молба към нея: да закриля съпруга й, да му помогне да
победи и да се върне по-скоро. Обещала да й пренесе в жертва своите коси.



Не минало много време и вестоносец дошъл в двореца при Вероника.
Предал й много поздрави от нейния съпруг и съобщил радостната вест,
че Птолемей е победил и си идва. Скоро ще бъде в двореца при нея.

Изслушала радостната вест Вероника и вярна на обещанието си, веднага
отишла в храма на Афродита, отрязала косите си и ги оставила на
жертвеника.

Пристигнал Птолемей ІІІ. В двореца устроили приказно пиршество за
ознаменуване на победата му. Всички ликували. Прегърнала го
Вероника..., но вместо радост в дълбока скръб потънал Птолемей, щом
видял, че ги няма прекрасните й коси. Разказала му тя, че ги е принесла
в жертва на богиня Афродита, за да му помогне да победи и да се върне
по-скоро. Поискал Птолемей да види косите на Вероника в храма на
Афродита, но ... през време на тържеството те изчезнали от храма. Още
по-голяма скръб обзела Птолемей и сълзи потекли от очите му.



В този тежък миг при него дошъл придворният му астроном, математикът
Конон и му казал:

- Не тъжи, господарю мой! Погледни на небето, там, гдето сияе Арктур...
виждаш ли слабите звездички? … Това са косите на Вероника.

Утешавайки натъжения Птолемей ІІІ, астрономът Конон му разказал, че
косите на неговата Вероника са отнесени на небето от богинята на
любовта Афродита. Там по волята на боговете те ще блестят като
съзвездие през нощите. Хората ще ги гледат и ще се наслаждават на
тяхната божествена прелест.

Утешил ли се е Птолемей ІІІ Евергет от думите на придворния астроном
Конон, легендата не казва. Ясно е само това, че астрономът Конон е
ограничил съзвездие, на което дал името Косите на Вероника.



се намира в Северното
небесно полукълбо и най-добре се 
вижда през нощите от април до 
август. 

Заема площ 386,5 кв.градуса, което
го отвежда на 42 място от общо 88 
съвременни съзвездия.

Съзвездието съдържа 70 звезди. 
Трите най-светли звезди са от 
четвърта величина. 





•Заобиколено е от съзвездията Воловар,
Дева, Лъв и Ловджийските кучета.

•Поради това, че се намира до съзвездието
Лъв, първоначално Косите на Вероника се
е смятало за снопчето косми в края на
Лъвската опашка.

Съзвездието няма характерна
геометрична форма. Наблюдава се
като струпване на слаби звезди. При
добра видимост в горния десен край
се вижда една по-компактна група от
слаби звезди, а в останалата част -
«разпръснати» съвсем слаби звезди –
разпилени от вятъра буйни коси.



Главната група на видимите при добри
условия звезди са от пета и шеста
величина и са разположени в горната
дясна част на съзвездието. За зрението
ни те изглеждат, като неясно мъгляво
петно.

С обикновен бинокъл на това място
наблюдателят вижда красива група от
гъсто разположени една до друга
звезди. Тази група всъщност е един
разсеян звезден куп Кома, не голям по
размери и намиращ се близо до нас.



Alpha Comae Berenices е двойна звезда  с две жълто-бели звезди (F5), 
орбитиращи за периода от 26 години, на разстояние 47 светлинни
години. Двата компонента - Alpha Comae Berenices A и Alpha Comae
Berenices B  са с близки компоненти и сходни параметри. 

Казва се, че звездата символизира короната, носена от кралица
Беренис. 

Alpha Comae Berenicis образува равнобедрен триъгълник с кълбовидни 
звездни клъстери Messier 53 и NGC 5053. 

Въпреки че Alpha Comae Berenices носи заглавието "алфа", с магнитуд 
4.32 той всъщност е по-бледа от Beta Comae Berenices. 



Тя е жълта звезда от 4,26 звездна величина. Подобна е на
Слънцето, като е само малко по-голяма и по-ярка в
абсолютна величина. Тя има звездна класификация на G0 V, в
сравнение с G2 V за Слънцето. Гледайки на нея, може да
получим представата, как изглежда Слънцето на разстояние
27 св. години.

Гръцката буква бета (β) обикновено показва, че звездата има
втората най-голяма зрителна величина в съзвездието.
Въпреки това, с видима визуална величина от 4,3, тази
звезда всъщност е малко по-ярка от α Comae Berenices.
Може да се види с просто око.

Наблюденията показват, че звездата има диференциално
въртене с период на въртене около 11–13 дни. Повърхността
й има измерен цикъл на активност от 16,6 години, в
сравнение с 11 години на Слънцето.



единична оранжева звезда. Тя е слабо видима с просто око и има видима
визуална величина от 4,36. На разстояние около 167 светлинни години от
Слънцето. Звездата се отдалечава от Слънцето с радиална скорост от +3
км / с.

Това е еволюирана гигантска звезда тип К. Има прекомерно количество
желязо в своя спектър (най-вероятно 91%). Възрастта й е 2,7 милиарда
години. Това означава, че е приблизително 1,65 пъти по-голяма от масата
на Слънцето и се е разширила до почти 12 пъти от радиуса на Слънцето.

Звездата излъчва 58 пъти светимостта на Слънцето от разширената си
фотосфера при ефективна температура около 4 652 К.

Наблюдава се като част от групата Star Coma, въпреки че всъщност не е
член на този клъстер.



Това съзвездие е характерно, че

, 

които принадлежат едновременно и на Косите на Вероника, и на Дева. 



Смята се, че съзвездието Косите на Вероника се е образувало в резултат
на сливането на по-малки групи и купове галактики, които се задържат
заедно вследствие на гравитацията.

Учените предполагат, че те продължават да съществуват, а не се
разпадат, благодарение на голямо количество тъмна материя.
Резултатите от наблюденията изследователите са публикували в статия,
качена в електронната библиотека на Корнелския университет /САЩ/.

"Ние съобщаваме за откриването на близо хиляда много разредени
галактики в съзвездието Косите на Вероника, около 40 процента от
които по размер са съпоставими с нашата галактика, с Млечния път.
Изчисленията ни не са пълни, но данните са с 10-20 пъти по-големи от
предишните" - твърдят в статията Джин Кода от Университета на щата
Ню Йорк и негови колеги.



Учените са на мнение, че тъмните галактики са характерни за
галактичните купове. Кода и неговите колеги предлагат няколко
евентуални механизма за загубата на газ от тъмните галактики, който е
необходим за образуването на нови звезди.

Възможно е това да е станало заради гравитационно взаимодействие
със съседни галактики, заради едновременен взрив на няколко
сръхнови или заради това, че при движението на галактиките в
съзвездието газът в галактичния куп е "издухал" газа, който се е намирал
в самите галактики.
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наричан още Комата / Coma /, е разсеяна
група от около 50 звезди, напълно
подходяща за наблюдение в бинокъл.
Най-ярките звезди образуват форма
подобна на латинската буква V. заема
повече от 12 градуса площ.
В геометричния център на този куп има 2
големи ярки елиптични галактики.
Звездният клъстер се изчислява на
около 288 светлинни години и има най-
малко 37 известни звезди на 400
милиона години.



Красива по форма елиптична галактика, силно удължена в телескоп. Тъмна
прахова ивица я разсича по дългата ос.



от 8 звездна величинана, разстояние 56 000 светлинни
години. В неголям телескоп изглежда като мъгливо кръгло петно.



Това е беден на метали клъстер, което означава, че 
звездите имат малко изобилие от елементи, 
различни от водород и хелий - това, което
астрономите наричат металик . 
Още през 1995 г. той се счита за най-бедния
кълбовиден клъстер в Млечния път . 

Видима звездна величина (V): 9,96
NGC 5053 е разположен само на около 1 градус югоизточно от друг, много по-виден кълбовиден
клъстер, M53 . Двата клъстера са пространствено доста близо един до друг. 
NGC 5053 е с много по-малка звездна плътност от видния си съсед и особено липсва
концентрирано ярко ядро.



от 9 зв. Величина.

Обикновено я наричат Черно око, заради тъмния прахов облак очертаващ се 
върху яркото ядро. 



M85 Галактика от 9 зв. вел., член на купа галактики Дева. В неголям телескоп се 
вижда звездообразния център. Ярка централна част. Има спътник от 11 зв. вел. 
в източно посока. Член на купа галактики Дева;



от 10 зв. вел., член на галактичния куп Дева.



Спирална галактика от 10 зв. вел., член на купа галактики Дева. Ярка централна
част и светли петна в южния спирален ръкав. В любителски телескоп изглежда
кръгла.



Спирална галактика от 9 зв. вел. с кръгла форма, малко по-голяма е от М99. 
Член на купа галактики Дева.
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