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Astronomija I
NOS

Tudi nos najdemo na nebu - sicer ne človeškega , ampak živalskega. Nos
konja , vendar ne navadnega. Najdemo nos krilatega neb esnega konja 
Pegaza.

Sredi jeseni visoko na juznem delu neba lahko opazujemo ozvezdje
Pegaz (slika 1). To ozvezdje upodablja tistega konja, ki gaje po st arogrški
pripovedi prvi ukrotil in zajahal veliki grški junak Perzej . Z njim je letal
po nebu. S Pegazovo pomočjo je Perzej opravil številna junaštva. Rešil
je tudi lepo princeso Andromeda, ki jo je, prikovano na skalnato pečino,

hotel požreti ogromen pošasten morski kit .

Slika 1. Ozvezdje Pegaz, v njem zvezda Nos in kroglasta kopica M 15. Fizikalne
karakteristike zvezde in kopice poiščite v kakem zanesljivem priročniku, na primer
v J(arti severnega in južnega neba, ki je izšla pri DMFA Slovenije, ali v kakšnem
računalniškemprogramu.

Za nebesnega Pegaza je značilno troje: ima krila, zato lahko leta;
večinoma je narisan obrnjen na glavo ; nikdar ga ne prikazujejo celega,
vedno le kot polovico konja. To pojasnjujejo tako, da naj bi ozvezdje
predstavljalo pravkar rojenega konja, takega, ki pravkar leze iz morja.



Astronomija

Pegaz je nekoč na neki gon
v Grčiji močno posk akoval. Za
radi udarca njegovih kopit se j e
udrla zemlja. Iz udrtine je prite
kla voda. To je bil slavni konj ski
izvir . Vod a iz tega izvira je imela
nen avadno čarobno moč. Kdor jo
je pil , ga je navdihnila s pesnik o
vanj em. Ne samo zaradi j una štev,
tudi zaradi čarobne vod e so stari
Grki tako časti l i Pegaza , da so ga
postavil i na nebo, kjer so ga ob ču

dovali .

Ozvezdj e Pegaz je sestavljeno
iz štirih svetlih zvezd , ki oblikujejo
na nebu velik "kvadrat" (Miza),
od kat.erega štrli ta dva različno

Slika 2. Kroglasta z vezdna kopica M 15 ,
posneta z zelo zmogljivim d aljnogledom.

Slika 3 . Takole j e oz vezdje P egaz narisal nemški astrono m J ohann Boyer v s vojem
zvezdnem atlasu Uranom etrija (160 3).



dolga m d n a  kraka. Na koncn deJjlGega &pi meads Enif ( E  Pegwa), kar 
v ar&Eini pomeni Nos (borrja) (aliki 1 in 2). To zvada onrenjamo xato, 
ker jo b m  tdave najdemo v j d  jenskih n d ,  Y njeni nepmeQi 
b l i h i  pa b ldi  maria kmglasb swdna kopica - p E a  M 15. 

Fmbgam, da v jmni no& bra &he s prostim o&som najprej 
p o 3 b h  io opasujebe rvezdo Nos. Potern vaemite lovski daljnogled in z 
qjim olpaaujte b prekrasno rvwdno kopico M 15. Vidna j a  h t  n& 
drobcen puhast ob laa .  

Marijar Pros&va 




