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Българската група за търсене на нови 
в близки галактики откри поредна-
та си и втора за тази година нова в 
галактиката М31 Андромеда, с те-

лескопите на НАО Рожен. Откритието е 
направено по три, комбинирани в едно, R-
изображения на централната област на га-
лактиката. Кадрите са получени с 2м телес-

коп на НАО Рожен в последните минути на 
нощта на 29/30-ти май. Непосредствено след 
наблюденията са получени прецизни данни 
за местоположението и за блясъка на нова-
та, които са публикувани в международните 
web-страници за нови в близки галактики.
 
Откриването и получаването на първона-
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Фиг. 1. Част от изображенията, получени във филтър R на 30/31-ви  януари (ляво) и на 29/30-ти 
май (дясно) с 2м телескоп на НАО Рожен. Местоположението на новата е отбелязано.
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чални данни за блясъка и координатите на 
новата са едва първите стъпки от изследва-
нето на тези явления. Бързото публикуване 
на данните за новооткритите нови е от из-
ключителна важност за проследяването на 
явлението и от други обсерватории по света. 
Само така е възможно да се получат повече 
фотометрични, а и спектрални данни, и да 
се определи типа на наблюдавания обект.

Новата от 29/30 май е 16-тата в М31, откри-
та от българската група за търсене на нови в 
близки галактики от края на 2004 г до днес.

Повече подробности за изследване-
то на новите от българския екип мо-
гат да се намерят в Публикациите на 
групата и на web-страниците, в ко-
ито се събират всички международ-
ни данни за новите:(M31 (Apparent) 
Novae Page, Extragalactic Novae Page 
и Astronomer‘s Telegram).

http://www.cbat.eps.harvard.edu/CBAT_M31.html
http://www.rochesterastronomy.org/novae.html
http://www.astronomerstelegram.org/?read=3128

Фиг. 2. Цветно изображение на галактиката 
М31, комбинирано от кадри в BVR филтри, 
получени с 50/70 см Шмит телескопа на НАО 
Рожен. Със зелени кръгчета са обозначени 
местоположенията на 14 нови, открити до 
края на 2009 г. от българската група. С червени 
кръгчета са обозначени местоположенията на 
последните две нови, открити през 2011 г.

Новите са явления, изглеждащи за наблю-
дателя като появяване на нова звезда на не-
бето, от което идва и името им. Пораждат 
се в тесни двойни системи, състоящи се от 
хладна звезда от късен спектрален клас и 
горещо бяло джудже. Избухването се дъл-
жи на запалване на термоядрени реакции в 
основата на акреционния диск, формиран 
при акрецията на газ от звездата-компаньон. 
Блясъкът на системата се повишава до ми-
лион пъти и спада до предишното си състо-
яние за месеци. Изследването на промяната 
на звездната величина с времето (кривата на 
блясъка) на новите е важно, както за разби-
ране на физичните условия и процеси, во-
дещи до подобни процеси, така и до калиб-
рирането на тези обекти като индикатори на 
разстояния във Вселената.

http://saturn.phys.uni-sofia.bg/index.html
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