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Abstract. The Northern Sky is presented on 9 maps (A3 format) with the aim of satisfying 
education and amateur curiosity. The stars down to magnitude 4.5 are printed by dots in 
accordance with the brightness and tinted in accordance with the color. Remarkable stellar 
clusters, nebulas and galaxies are shown. The coordinates correspond to Epoch 2000.0. 
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Звездни карти на северното небе 
Славка Костова, Люба Данкова, Цветан Георгиев 

Северното небе е представено върху 9 карти (формат А3) с цел удовлетворяване на 
образователни и любителски потребности. Показани са звездите до звездна величина 
4.5, оцветени според спектралния клас, както и забележителни звездни купове, 
мъглявини и галактики. Координатите съответстват на епоха 2000.0. 

Въведение 

Обикновено се запознаваме с най-ярките звезди и най-забележителните 
съзвездия чрез обща звездна карта. Заедно с това можем да получим 
многостранна информация за планетите, звездите, галактиките и т.н. от 
множество източници – от сайта www.astro.bas.bg на Института по ас-
трономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН, включ-
ващ ежегоден Астрономически календар със списък на астрономиче-
ските центрове, обсерватории и планетариуми, от учебници по астро-
номия [Georgiev & Nedialkov (2017), Golev (2004), Kjurkchieva (2004)], 
както и от други интернет сайтове. 

1 Звездни карти 

За удовлетворяване на образователни и любителски потребности, когато 
решим да опознаем небето по-подробно ни трябват карти на части от 
него, които да са използваеми нощем, под светлината на фенерче. 
Такива 9 карти са представени тук. Те включват една карта на небето 
около северния небесен полюс, четири части от кръгла карта на небето 
и четири части от правоъгълна карта на екваториалната област от 
небето. 

На картите са обозначени звездите до 4.5 звездна величина с коор-
динати за епоха 2000.0 от каталога в Abalakin (1981). Според спектрал-
ните си класове звездите са оцветени в синьо (О, В и А), в зелено (F и G) 
и в червено (K и M). Обозначени са и най-забележителните звездни 
купове, мъглявини и галактики, според списъците в Abalakin (1981). 
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Небесните екваториални координати α и δ (ректасцензия и деклина-
ция) са аналогични на географските координати λ и φ (дължина и ши-
рина). Само че, Земята изобразява „под наблюдателя“, а небето – „над 
наблюдателя“. Небесният екватор, съответстващ δ = 0, е начертан с 
прекъсната линия. Еклиптиката, съответстваща на видимото годишно 
движение на слънчевия диск по небосвода, е начертана с плътна 
непрекъсната линия. За нас, в северното полукълбо, видимото 
денонощното въртене на небосвода е от изток към запад, а на нашите 
звездни карти, съответно, от ляво към дясно. 

Страница 3 съдържа карта на околополярната област от небосвода. 
Долната част на картата, с ректасцензия (α) около 0h, се вижда около 
зенита на 23 септември в полунощ. Преди полунощ през зенита 
отминават обектите вдясно, а след полунощ прииждат обектите отляво. 
Това се отнася и за другите карти. 

Страници 4 – 7 представляват 4 части от обща (кръгла) звездна карта. 
Централните вертикални линии на тези части съответстват на ректас-
цензии (α) 18h, 0h, 6h и 12h. Те са подходящи за наблюдение в полунощ 
съответно около 22 юни, 23 септември, 22 декември и 21 март. 

Страници 8 – 11 съдържат 4 части от екваториална (правоъгълна) 
звездна карта. Централните вертикални линии на тези части 
съответстват на ректасцензии (α) 21h, 15h, 9h и 3h. Те се наблюдават в 
полунощ съответно около 7 август, 7 ноември, 7 февруари и 7 май. 

2 Незвездни обекти 

Освен звезди, на картите са отбелязани и други обекти, които могат да 
се наблюдават с бинокъл или малък телескоп. По-подробни списъци с 
такива обекти има в Астрономическия календар на Института по 
астрономия при БАН и в Астрономическия алманах на Катедрата по 
астрономия на СУ. 

Физическата същност, строежът и еволюцията на звездните и 
незвездните обекти е представена в учебниците, изброени по-долу. 
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