
 
ΤΡΙΓΩΝΟΝ 

                                                          ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

RA DEC MAG ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΣΕ  Ε.Φ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ι  Tri  (6 Tri)  2.12.4 
  

+30.18’   5.3/6.7 
    

Διπλό 290/260 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

15 Tri 2.35.8 +34.41’ 5.6/6.8 Διπλό 632  Πολύ όμορφο, αλλά και πολύ ανοικτό (διαχωρισμός 142.4”).Το 
 Πρωτεύον πορτοκαλί – κόκκινο και το δευτερεύον λευκό-σιέλ.  

M 33 1.33.8 +30.40’ 5.7 Γαλαξίας 2.72 εκ.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. 

NGC  925 2.27.3 +33.35 10.1 Γαλαξίας 31 εκ.   Μεγάλος, αρκετά λαμπρός, σχεδόν επιμήκης. Υποψία σπείρας 
 από 18”. Βρίσκεται 2° Ν/Δ του διπλού 15 Tri. Περίπου 1  Δ-Ν/Δ 
 του NGC 925 παρατηρούμε τον γαλαξία  NGC 890 που είναι 
 σχετικά μικρός, μέτρια λαμπρός και ελαφρά επιμήκης. 

NGC 672 
IC 1727 

NGC 684 
Collinder 21 

1.47.9 
1.47.5 

1.50.2 
1.50.1 

+27.26’ 
+27.20’ 

+27.39’ 
+27.05’ 

10.9 
11.5 

12.4 
8.2 

Γαλαξίας 
Γαλαξίας 
Γαλαξίας 
Ανοικτό 
Σμήνος 

24,5 εκ. 
20,7 εκ. 

165 εκ. 
 

  Έχουμε 4 γαλαξίες και ανοικτό σμήνος ή αστρική αλυσίδα στο 
 ίδιο, σχεδόν, πεδίο. Ο λαμπρότερος από τους γαλαξίες είναι ο 
 NGC 672, μεγάλος, μέτρια λαμπρός, πολύ επιμήκης. Περίπου 7’ 
 Ν/Δ του 672 παρατηρούμε τον αμυδρό επιμήκη IC 1727.  Στα 
 25’ Β/Α από τους 2 προηγούμενους  παρατηρούμε τον  πολύ 
 αμυδρό, επιμήκη NGC 684. Τώρα στα 27’ Ν/Α των NGC 672 &  
 IC 1727 παρατηρούμε την αστρική αλυσίδα Collinder 21, πολύ 
 όμορφη σε σχήμα μηνίσκου. Ελάχιστα βόρεια της αλυσίδας και 
 με πλάγια όραση στις 10” βλέπουμε τον αμυδρότατο IC 1731. 

 NGC 750-751 
  NGC 736 
   

1.57.5 
1.56.7 

+33.12’ 
+33.03’ 

11.9 
12.2 

Γαλαξίες 
Γαλαξίας 

242 εκ. 
204 εκ. 

  Το διαδραστικό ζεύγος γαλαξιών NGC 750-1 (Arp 166) είναι με 
 χαμηλή μεγέθυνση ορατό σαν ένας επιμήκης γαλαξίας.  
 Χρειάζεται  μεγάλη μεγέθυνση, στις 10”, για να φανεί ότι ο 
 πυρήνας είναι διπλός. Από 15” και πάνω οι 2 πυρήνες είναι 
 άμεσα ορατοί. Περίπου 15’ Ν/Δ έχουμε τον αμυδρό, στρογγυλό 
 NGC 736.    Περίπου 10’ βόρεια του διαδραστικού ζεύγους  
 έχουμε, με πλάγια όραση στις 10” τον NGC 761. Ελάχιστα  
 ανατολικά του NGC 736 και ανάμεσα σε αυτόν και ένα άστρο 
 10ου μεγέθους παρατηρούμε οριακά από 16”-18” τον NGC 740 

  NGC 777 2.00.3 +31.26’ 11.5 Γαλαξίας 231 εκ.   Μέτρια λαμπρός, στρογγυλός με έντονο πυρήνα. Νότια και με 
 πλάγια όραση, μετά από 2 λαμπρά (μεγ. 9.3 & 8.7) ο NGC 778 

  NGC 784 2.01.3 +28.50’ 11.7 Γαλαξίας    14,2 εκ.    Αμυδρότατος, μεγάλος, πολύ επιμήκης. Φωτογραφικά μοιάζει 
 με ρέγγα ή φάλαινα. 

  NGC 949 
 

2.30.8 +37.08 11.7    Γαλαξίας    33 εκ.     Ελάχιστα λαμπρός, μεγάλος, επιμήκης. 

  NGC 1060 
  NCC 1066 

2.43.3 
2.43.8 

+32.26’ 
+32.29’ 

11.8 
13.0 

Ομάδα 
  Γαλαξιών 

  240 εκ.    Ο NGC 1060 ελάχιστα λαμπρός στρογγυλός, φακοειδής, μαζί 
 με τον αμυδρό ελλειπτικό NGC 1066 στα 7’ λεπτά Β/Α είναι 
 ζεύγος που δεσπόζει μίας ομάδας γαλαξιών. Με τηλεσκόπιο 15” 
 είναι ορατοί άλλοι 3 γαλαξίες βόρεια οι   NGC 1057-1061-   
  1067.  Με 18”-20” ορατοί άλλοι 3-4 γαλαξίες της ομάδας. 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 :  Ο   ι του Τριγώνου είναι ένα όμορφο διπλό άστρο (ουσιαστικά τετραπλό).  Το πρωτεύον έχει χρώμα κίτρινο 
πετράδι τοπάζι και το δευτερεύον πράσινο σιέλ με πιο πολύ προς το πράσινο. Υπάρχει μια διαφωνία για το όνομα  “ι Τριγώνου” από 
τον κατάλογο Bayer  με το πιο διαδεδομένο “6 Τριγώνου” .   Ο κωδικός καταλόγου, σαν διπλό, είναι Σ 227 ή STF 227 στο WDS. 
Πρόκειται για ένα τετραπλό σύστημα καθ’ όσον τα δύο ορατά μέλη είναι φασματοσκοπικά διπλά. Το πρωτεύον έχει 2 μέλη τα Aa & 
Ab. Tα Aa & Ab έχουν αντίστοιχα τα εξής στοιχεία: Φασματικού τύπους  G & F, μάζες 2.7 & 2.3 του Ήλιου και λαμπρότητες 65 και 32 
φορές αυτού. Περιφέρονται γύρω από το κοινό τους κέντρο, με μία απόσταση περίπου 0,2 AU, σε 14,7 ημέρες. Τα δύο μέλη του 
δευτερεύοντος  Ba & Bb  έχουν φασματικούς τύπους F, μάζες 1.7 & 1.5 του Ήλιου και λαμπρότητες 18 & 9 αυτού. Απέχουν μεταξύ 
τους 0,05 AU και για μία πλήρη περιφορά  χρειάζονται μόνο 2,24 ημέρες. Το ζεύγος Aa , Ab απέχει από το ζεύγος Ba , Bb  περίπου 
335 AU και για μία πλήρη περιφορά χρειάζεται τουλάχιστον 2300 χρόνια. Οπτικός διαχωρισμός 3.9” . 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Ο Γαλαξίας του Τριγώνου ή Μ 33 (NGC 598) είναι το λαμπρότερο και σπουδαιότερο αντικείμενο του αστερισμού. 
Ορατός με όλα τα τηλεσκόπια, αλλά και κιάλια στην ευθεία, αν διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ του Γαλαξία της Ανδρομέδας και 
του β Ανδρομέδας με τον β And στη μέση. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος γαλαξίας στην τοπική ομάδα μετά την Ανδρομέδα και τον δικό 
μας γαλαξία. Σπειροειδής, πολύ μεγάλος, πολύ λαμπρός, επιμήκης (2x1 βόρεια – νότια)  με έντονο πυρήνα. Ένας γαλαξίας με έντονη 
αστρογένεση, που είναι ορατή φωτογραφικά, αλλά και οπτικά.  Υπάρχουν και 4 NGC αντικείμενα στον M 33 ορατά από 8”. Όλα είναι 
επάνω στην ευθεία μεταξύ των 2 λαμπρών άστρων, 8ου μεγέθους, εκατέρωθεν του γαλαξία (HD 9687 – HD 9269). Το NGC 604 είναι  
το λαμπρότερο και δεν χρειάζεται φίλτρα. Για τα υπόλοιπα καλύτερη η εναλλαγή φίλτρων για να αναδειχθούν. Αυτά είναι τα NGC 
595 (Β/Δ του πυρήνα, NGC 592 δυτικά του πυρήνα και το NGC 588 ακόμα δυτικότερα του προηγούμενου. 
 

 
   
   

 
 
   



                                                                       

 
 

   
 
 
 
 Στον αστερισμό του Τριγώνου μπορούμε να παρατηρήσουμε και τους εξής γαλαξίες :  NGC 661 ( ελλειπτικός, αμυδρός, σχετικά 
μικρός),   NGC 670 (αμυδρός, επιμήκης), NGC 688 (πολύ αμυδρός, 5.5’ βόρεια άστρου 9,5 mag),   NGC 783 (αμυδρός με άστρο   
13 mag Ν/Α,  επίσης στα Ν/Α του ο αμυδρότατος NGC 785 ),   NGC 890 (μικρός, μέτρια λαμπρός, ελαφρά επιμήκης. Στα 12’ Βόρεια 
ωραίο διπλό ),   NGC 855 (αμυδρός, επιμήκης),  NGC 940 (αμυδρός, ελαφρά επιμήκης),  NGC 959 (αμυδρός ελαφρά επιμήκης, στα 
40’ νότια του άστρου 14 Tri (5ου μεγέθους).    Το ζεύγος  NGC 973 & IC 1815 (ο NGC 973 πολύ αμυδρός, edge on & o IC 1815 
αμυδρότατος με πλάγια όραση στις 10”. Και οι δύο ελάχιστα B/A & N/A άστρου 7,7 mag, αντίστοιχα),  Στα 25’ με 30’ βόρεια του 
προηγούμενου ζεύγους έχουμε την πολύ αμυδρή για τις 10” τριπλέτα NGC 969, NGC 974, NGC 978  (ο 969 αμυδρός, ο 974 πολύ 
αμυδρός, ενώ ο 978 είναι μέτρια αμυδρός, διαδραστικός με τον NGC 978B που είναι κολλημένος στον 978Α νότια και για τον δούμε 
χρειαζόμαστε τηλεσκόπιο 18” και άνω και μεγάλη μεγέθυνση. 
 
Στον Αστερισμό του Τριγώνου μπορούμε να παρατηρήσουμε και τα εξής διπλά άστρα: 
Σ 143  (RA: 1.40.4  DEC: +34.21’  , SEP: AB/ 46.5”  AC/ 63.1”  , MAG: A/ 8.2 , B/10 , C/11.1  , ωραίο τριπλό άστρο στην ευθεία 
με το πρωτεύον στην μέση). 
Σ 183 (RA: 1.55.1  DEC: +28.47’  , SEP: 5.6”  , MAG: A/7.7  , C/9.3  ωραίο, κοντινό με μικρή διαφορά μεγέθους. Το πρωτεύον 
είναι και αυτό διπλό με χρόνο περιφοράς των δύο μελών 333 έτη). 
ε Tri  (RA: 2.03.0  DEC: +33.17  ,  SEP: 4.2”  , MAG: A/5.5  , B/11.4  αρκετά δύσκολο λόγω διαφοράς μεγέθους.  
Διαφέρουν  περίπου 6 μεγέθη. 
Σ 219  (RA: 2.10.3  DEC: +33.22’ ,  SEP: 11.6” , MAG: A/8  , B/8.9  αρκετά ωραίο διπλό . 
Σ 232  (ΡΑ:2.14.7   DEC: +30.24” , SEP: 6.7”  , MAG: A/7.8 , B/7.9  Όμορφο διπλό με ίδια, λευκά, άστρα. Σχηματίζει ένα ορθογώνιο 
τρίγωνο με το υπέροχο διπλό ι Τριγώνου. Το Σ 232 είναι στην θέση της ορθής γωνίας , ο ι Τριγώνου  δυτικά στην μεγάλη κάθετο  
και ένα άστρο  μεγ. 7.4 βόρεια). 
Σ 239  &  10 Tri:    το Σ 239 (RA: 2.17.4  DEC: +28.45’ ,  MAG: AB  7.1/7.8 , SEP: 14” λευκά και τα δύο) μαζί με  τον 10 Τριγώνου 
ή h 1115 (RA: 2.19.0  DEC: +28.39’ , MAG: AB 5.3/13.2 , SEP: 58.3” λευκά)  και ένα όμορφο πορτοκαλί άστρο βόρεια σχηματίζουν 
ένα ωραίο τρίγωνο.  
Σ 246  (RA: 2.18.7  DEC: +34.29’  , MAG: AB 7.8/9.3 , SEP: 9.8”  εύκολο, λευκά) 
Σ 269  (RA: 2.28.2  DEC: +29.52’  , MAG: AB 7.6/9.0 , SEP: 1.7”  όμορφο, πολύ δύσκολο.  Βρίσκεται  σ’ ένα πλούσιο πεδίο μαζί με 
λαμπρά 12 Tri , 13 Tri και μερικά άλλα , ωραία, άστρα ). 
h 653  (RA: 2.33.6  DEC: +31.25’  , MAG: AB 7.6/12.7 , SEP: 23.2”  ένα όμορφο πορτοκαλί άστρο με ένα μικρό φαντασματάκι 
στα Β/Α.  Στα 5’ ανατολικά ένα κίτρινο άστρο μεγέθους 7.7 ) 
Σ 285  (RA: 2.38.8  DEC: +33.25’  , MAG: AB 7.5/8.1  , SEP: 1.7” σχετικά δύσκολο διπλό. Στα 10’ Β/Α τρία όμορφα χρωματιστά 
άστρα στην ευθεία μ’ ένα μικρότερο, ωραίο, διπλό νότια του ανατολικότερου από την τριάδα). 
Σ 286  (RA: 2.39.9  DEC: +33.57’  , MAG: AB 7.8/10.2 , SEP: 2.9”  ωραίο κιτρινωπό, πολύ κοντινό διπλό με διαφορά 2,4 μεγεθών). 
 

 
 

 


