
CiR—A3-001 

lvi ě. s:Ĺc 

Velmi .nerovná část dnn kráteru Tycho, pravděpodobně ještě ,ne—
pokrytá měsíčním prachema 



C iR-A 3-' 002 

Měsíc 

Čtyři minuty před dopadem pořídila sonda Ranger 8 z výše 
430 km tento snímek v blízkosti kráteru Sabine. Jasný kráter 
v levé části snímku je kráter Hypatia E. Má průměř 4,8 km.. Nad 
ním přes celý snímek se táhnou dvě přibližně rovnoběžné rýhy.. 
Širší rýha je přerušena .Několika jiný~1i jizvami i Jedna z jizev 
nad kráterem Hypatia E je křížena stínem rýhy, což znamená,. že 
jizva je starší. 



eiR-a3-oo3 

Měsíc 

Mats Orientale fotografované umělou družicí Měsíce Lunar Orbi—
ter 4 25.V.1967 . 



CiR—A3-a004 

Část mapy Měsíce, na .níž je vyznačeno 5 míst vybraných pro 
přistádí kosmóckých lodí Apollo. Každé míst® je eliptické 
(8 kni X 4,8 km)' 



CiR- A3-005 

Měsíc - místo přistání Apolla 11 

bylo fotografováno ještě v době, kdy měsíční kabina byla spo-
jena s velitelskou kabinou Apollo 11. Je td jihozápadní část Mare 
Tranquilitatis V pravém dolním rohu je kráter Maskelyne, vlevo 
nahoře rýhy Hypatia s kráterem Moltke vpravo vedle. Napříč stře-
dem obrázku probíhají rýhy Sidlevinder a Diamondbách, Směr zábě-
ru je k západu. 



CiReA3-006 

Měsíc 

Úchvat.tiý snímek kráteru Copernicus - část "snímku století". 
Snímek pořídila umělá družice Měsíce Lunar Orbiter 2 23.XI.1966. 
Je to pohled od jižního okraje kráteru směrem k severu a ukazuje 
podrobnosti uvnitř kráteru. I ry vystupují .nad dno kráteru do 
výše 300 m a mají sklony svahu asi 30 . Hory na horizontu jsou 
Gaý~-Lussácovo předhoří měsíčních Karpat. Nejvyšší hora je asi 
900 m vysoká. Horizont je ve vzdálenosti asi 240 km. Kosmická 
sonda byla ve výši 46 km nad měsíčním povrchem a 240 km jižně 
od kráteru Copernicus. 



CiR-A3-007 

Měsíc 

Snímek části odvrácené strany Měsíce, pořízený Lunar Orbite-
rem 2 dne 20.XI.,1966 z výše 1 450 km. Zajímavé jsou proudy lávy, 
zaplavující krajinu uprostřed snímku. 



CiR—A3-00$ 

Měsíc 

Asi 7 minut 
té.nto snímek z 
přůměru asi 51 
km, Nad pravým 

před dopadeni 
vý5e 750 km~ 
] n vlevo j 
hoi tlím rohem 

~a Měsíc pořídila sonda Ranger 8 
Velký kráter je kráter Delambre o 
kráter Theor Junior, průměr asi 16 
snímku je Mare Tranquillitatis. 



C iR-A 3- 009 

Měsíc 

Snímek pořízený posádkou kosmické lodi Apollo 8 v prosinci 
1968 teleobjektivem Velký kráter je Goclenius. Pozoruhodné je, 
že přes val kráteru probíhají rýhy. Kráter má $ruměr 65 km, se-
le.nografické souřadice: 45 východní délky 10 jižní šířky. 



ČiR—A3—010 

Mě.sič 
_i Ll 

Kráter Tries.necker ze vzdá±e.nbsti 135 km se systémem rýh. Má 
průměr 26 km. 



CiP- ?3~C)1?. 

14vě si.c 

Smírjek z L'wr.ar Grbiter.'.0 3 dne 18.II.1967. Měsíční krajina z 
výše 50 :k.. Ukazuje relativně rovnou plochu v kráteru Murchison 
(uprostřed,'; která navazuje na kráter Pallas (vlevo). 



C iR—A3•- 012 

Měsíc 

Vlevo snímek Měsíce, vpravo mapa. Na obou jena okraji měsíční-
ho d.iski z~.hyce.nn část Mere 0rienťalis, která je viditelná se 
Země.. Z tohoto pohledu však není pdtrný celý rozsah tohoto útvaru. 
Teprve umělá družice Měsíce Lunar Ói biter 4 odkryla jeho zajímavý 
tvar, 



CiyL A.`3 '0i4 

Měsíc 

Snímek odvrácené strany Měsíce z Lunar Orbiteru 3 ze dne 19. 
II~1967 z výše 1 ¢5O km, Zajímavý je velký kráter s úpině tem-
.n.ým dnem . 



CiR--A3- Ul5 

Měsíc 

Dvojice velkých kráterů Ritter a Sabine. Mají průměry asi 32 
kmo Snímek byl pořízen sondou Ranger 8 z výše 242 km. Nedaleko 
kráteru Sabine jsou patrné části dvou širokých přibližně rovno--
běžných rýha Zajímavý je rozdíl mezi tvarem těchto kráterů a 
dvou kráterů menšíchl 



CiR- 'Á3O16 

Měsíc ~ 

Pohled .na kráter čísl n ?02 na odvrácené straně Měsíce. Má prů-
měr 1?6 km. teres,,vité uspořádání valu a středové hory. 



CiR—A3 •Cl7 

Měsíční hornina 

Óást v3tbrou.še.ně a vyleštěné plochy měsíčhího kamene' přive—
zeněhc Apollem ii pod. mikroskopem 50 x zvětšujícím® 



CiR-A3- 018 

Měsíc 

Část snímku pořízeného měsíční umělou družicí Lunar Orbiter 1 
dne 28~VIIIOlg66 ukazuje měsíční povrch a poprvé také pohled ne 
naši Zemi od Měsíce. 



CiR-A3--Olg 

Mě sic 

~Láběr z měsíční umělé družice Lunar Crbiter 2 z 25.XI.1g66 
C imposantními měsíčními pahorky. Pahorky mají průměry 3,2 
16 km a výšku 300 až 450 m, 



CiR-A3-020 

Měsíc 

Panoramatický záběr 0.130°) měsíění krajiny; pořízený sondou 
Surveyor 1, složený z rnošaiky jednotlivých snímků. Ukazuje .ne-
rovný povrch Měsíce a mnoho kamenů .na jeho povrchu< Úpině v po 
předí je část nohy sondy. 



Pb. ě s í č.n ~: :~-z~L ~_ čk•T 

přinesla posádka Apolla llo Kúlič- 

ky jscu r°z.r_é z^rve -ié é'rč:y i průhledné, velikosti áž Ö,4 mňió 

E~odk.iad j- ._ __:. n k .;



CiR-A.3- C?3 

Mě•síční. hornina 

Mikrožotogroie te.nkcho plátku měsíční horniny ukazuje jemně 

zrnitou strukturu'. Nápadně velký a světlý útvar je olivín částeč-

ně změněný v clinopyroxen, 



CiR'g3-O24 

Měsíční hornina, 
- 

brekcie; složená z pevných úlomků a zajímavá zesklovatělými jam-

kami a povrchem. Jamky jsou časté a lépe vyvinuté než .na krysta-

lických měsíčních horninách. Často mají vyvýšené sklovité okraje 



CiR-A3-025 

Měsíční hornina 

~erstvě rozlomená měsíční hornina stejnoměrně zrněná s m~ioha 

kulovými jamkami pokrytými sklovinoua 



Ci.F-A3~0?6 

Schematická mapa 

odvrácené strany T'ěsíce < zpracov<ná .na podkladě prvních snímků 

Luniku 3 na observatoři v Pulkovu, 



OiR-A3-027 

Místa přistání Apolla 11, 12 a 13 ha Měsíci 

Apollo 11 přistálo 200 7, 1969 v Mare Tranquillitatis, Apollo 

12 dne 19, 11, 1969 v Oceanus Pocellarum, Plánované místo Apollo 

13 je v oblasti Fra Mauro - datum letu duben 1970' 



CiR-•A3~028 

Místo přistání Apolla 13 

Snímek oblasti Pra Mauro, kde má přistát v dubnu 1970 Apollo 

13, Snímek byl pořízen v listopadu 1969 z velitelské lodi Apollo 

12, která obíhá kolem Měsíce Rozeklaná vysočina je hustě pokry-

ta vyvřelinami z kráteru Copernicuš a úlomky z pánve Imbrium 

Tento terén je proti místům přistání Apolla 11 a 12 mnohem nerov-
nější Fra M^'uro je asi 190 km na východ od místa přistání Apolla 

12 v Oceanus Procellarum, jehož část je možno vidět nahořee 



BiR-A3-030 

Vzorky měsíčních hornin, 

dopravené na Zemi posádkou Apolla 11 v červenci 1969° P:Tilimetro-

vé měřítko je v pravém dolním rohu. 



B i R-A 3- 031 

Něsíč.ní hornina 

velká asi 2,5 cm< Oválné otvory v hornině byly vytvořeny v době 

ochlazení horniny před miliardami let. 



BiR- A,3 032 

Měsíční kuličky 

pokrývají více než 5% povrchu Měsíce. Jsou sklovité a byly vy-

tvořeny dopadem meteoritů. Mají různé barvy - od bezbarvých až 

k šedozeleným, zeleným, hnědým, vínově červeným a neprůsvitným 

Největší kulička má průměr 0,4 min. 



BiR-A3-033 

Mikrofotografie měsíční horniny 

Světlý modrobílý minerál je plagioklas, černý ilmenit a modré, 

zelené a oranžové jsou pyroxe.ny. 

Horninu dopravila .na Zemi posádka Apolla 11 v červenci l969. 



B 1R-~A 3- ©3 4 

Mikrofotografie tenkého plátku měsíční horniny, 

dopravené na Zemi posádkou Apolla 11 v červenci 19690 Velký a 

světlý útvar je olivín částečně změněný v cli.nopyroxe.n 



CiR'+A —035 

F._ síc z Luny 12 
-6 Y .n. tl. .LLr 

Snímek měsíčního povrchu pořízený sovětskou kosmic1_.nu sondou 

Lu.nr 12. 



CiR-A3-036 

Měsíční krajina fotografovaná z Luny 12 



CiR-G3-037 

Měsíční hornin 

M€mipulr:ce se vzorky ričsíční horniny, ovezenými expe9iceni 
!apollo m. Zeri, se provádí v nůprosto 'ddťlených pr^st~rách. 

(foto  Nl:Si.' 


