
Bia B2~ool 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Na Zeissově montáži VII v kopuli budovy sluneční laboratoře 

je d lekohled s původním Clarkovým objektivem z r. 1858 a protu 

bera.nční koró.nograf. 



Bio-B2-002 

Astronomický ústav SAV, Ondřejov 

Fotosférický a chromosférický dalekohled .na jedné z plošin s 

odsuvnou střechou .na budově sluneční laboratoře. 



Bio- B2-•'003 

Dalekohled Zeiss—Coudé 150/2250 

Hvězdárny ve Valašském Meziříčí v kopuli o prům~.ru 6 m. 



BIO-B2- 004 

Dalekohled Zeiss-Coudé 150/2250 

Hvězdárny ve Valašském Meziříčí s astro-kamerou Zeiss 60/270. 
V pozadí hodiny pro hvězdný čas, pod .nimi stěna pro zadní pro-
jekci diapositivů. Diapositivy jsou promítány jako dopiněk k 
výkladu u dalekohledu nebo jako pracovní pomůcka (např. projekce 
map oblohy, i:ěsíce, fotografických detailů Měsíce apod.). 



BiR B2-005 

Koró.rnograf hvězdárny na Wendelstei.nu (NSR) 

Sluneční observatoř má korónograf s jednočočkovým objektivem 

200/2500. Za primárním ohniskem je pomocí optického systému pro-

vedena coudé úprava. 

e~ 



OiR-B2-006 

107 palcový dalekohled 

byl .nově vybudován .na McDonaldově observatoři (průměr hlavního 
zrcadla 268 cm). Je to .největší dalekohled .na křížové (anglické) 
montáži. Mé coudé ohnisko, f = 87 m. 



CiR-P2- 00°? 

200 palcový Halův reflektor 
-. 

na Mt Palomaru, V horní části žebrového tubusu je tubus pro po-
zorovatele při práci v primárním ohnisku. Pohled .na dalekohled 
od jihu, 



CiR—B2.- 008 

Coudé — Refraktor 150/2250 — schema 

firmy Fei.ntech.nik, Oberhochen, NSR 



CiR-B2~009 

S]wneční „• :fraktor 350/4500/16000 na Capri 

podle konstrukce prof, Kiepenheuera, Freiburg, NSR, Montáž dale 
koh__edu v dílně zGvodu. Pro .nepatrné množství dešEových srážek 
ne Capri (prší 1 den v roce 1 ) nebude mít dalekohled kopulia 



CiR-B2---010 

Sluneční refraktor 350-4500/16000 na Capri - schema 

Dalekohled je bez kopule na věži vysoké 9 ma Objektiv je 
tříčočkový apochromát.' D lekohled je otočný kolem kulové hlavy 
Paprsky jsou objektivem vrhány na dvě rovinná zrcadla a těmi do 
suterénu budovy; kde je konstantní teplota. 



CiR-B2-O11 

Refraktor 65O/1O5OO 

byl vyroben firmou OPTON v NSR a je určen pro Hvězdárnu ve Ve-
nezuele. 

OPTON - 1.2 



CiR-B2-O13 

Coude — refraktor 15O/225O 

se Schmidtovou kamerou 2OO/3OO/6OO. Konstrukce firmy OPTON, NSR. 
Schema chodu paprsků, 

OPTON - 2.1 



C iR 'B2- 014 

Cassegrain — coudé — dalekohled 1000/21000 

byl vyroben firmou OPTON, NSR, pro Hvězdárnu ve Venezuele. 

OPTON — 2.31 



C iR-B2-O15 

Dvojitý astrograf 5OO/375O 

pro Hvězdárnu ve Venezuele. 
Vyrobila firma OPTON, NSR. 

OPTON - 3~1 



CĺR-'B2-'O6 

K orónograf 200/2250 

s montáží, Výrobek firmy OPTON, NSR 

OPTON - 5,2 



BiR—B2-017 

Největší dalekohled světa 

je budován v Sovětském svazu na Kavkaze. Průměr zrcadla je 6 

metrů. Délka tubusu je 25 metrů a váha dalekohledu 850 tun, Da-

lekohled byl vyroben v Leningradě, 



Bi~-B2®O1ř 

260 cn reflektor na Kryriu 
® _-__- ---`- 

Zrcadlový dlekohled Krynské astr'fysikáln ibservatoře v Sn- 
v~tskén svazu' 



BiR-B2-018 

Isaak Newton teleskop 

je .největším dalekohledem v Evropě. Je instalován v Královské 

Greenwichské observatoři v Herstmonceux, Sussex v Anglii e Prů-

měr zrcadla je 250 cm. 



BiR—B2-019 

40 palcový dalekohled 

Yerkecovy observatoře tak, jak vypadá dnes. Je to dalekohled 

s .největším čočkovým objektivem o průměru 102 cm a váze asi 4 q. 



BiR-B2-020 

3 m dalekohled Lickovy observatoře 

na P.It, ťTamiltonu v Kaliforniio 



BiR--B2- U21 

Přenosný dalekohled QUESTAR 

je velmi výkonný a přitom malý astronomický dalekohled° Je vyw 

rábén v různých velikostech a v různém vybave.nío 



Bio-B2-023 

Dvóumetrový dalekohled v Ondřejově 

byl dán do provozu v srpnu 1967. Průměr tubusu je 2,6 m, délka 
9 m a váha 16 tun. Váha celé pohyblivé části včetně hodinové osy 
je 80 tun. Hlavni zrcadlo o průměru 200 cm má primární ohnisko-
vou vzdálenost 9D0 cm, Cassegzainovo uspořádáni má ohniskovou 
vzdálenost 29,2 m a coudé systém ohniskovou vzdálenost 63,5 m. 

(originál 1971 - Ma) 

~ 



CiR-B2w024 

P :sážník 

královská abservtoře v Greenwichi. 

( flP;Iie - Pl — 1) 



Ci~ r32. 025 

40 cr d leknhled 

hvčzdť:rny Hante Prevence vc Francii, Má objektivní hrn~l je 
používán k r^lření radiálních rychlostí hvězdo 

(OML. -P1_8) 



B i 2.-B2 -O2 6 

Zvedací zařízení 

hro pozorovatele u dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově umož-
nuje přístup k horní části tubusu. 

(Originál 1971 - Ma) 



Bio-B2-027 

Pozorovací koš 

u dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově, Pomocí .něj dostává se 
pozorovatel ke spodní a střední části tubusu. 

( Originál 1971 - Ma) 



Bio-B2-028 

Dalekohledy Hvězdárny na Kleti, 

která je pobočkou Hvězdá.rny a planetária v Českých Budějovicích, 
U dalekohledu je ředitel této hvězdárny Antonín Mrkos, CSc. 

originál 



CiR-B2-036 

Dalekohled observatoře na Kitt - Peaku 

Teleskop o průměru hlavního zrcadla 4 metry. 

(S + W 78/73 str' 196) 



CiR-B2-037 

Observatoř Kitt 0  Peak 
 1 

Pohled na hlavní zrcadlo 4 metrového reflektoru. 

(5 + W 1973/7-8 str. l6 np) 



C iIR-B2-038 

Největší dalekohled světa 

Pohled na gigantický reflektor sovětské astrofyzikální 
observatoře na Kavkaze. 

Vlevo je odkryta objímka hlavního zrcadla o průměru 6 
metrů° 

Uprostřed se nachází stanoviště v jednom z Nasmythových 
ohnisek. 

Vpravo je nosník sekundárního zrcadla a kabiny umístěné 
v primárním ohnisku. 

(S + 2' vol. 47/5' str. 290 n) 



CiR B2-039 

Největší dalekohled světa 

Snímek horní části dalekohledu včetně tubusu sekundárního 
zrcadla a kabiny pro pozorovatele umístěné v primárním ohnisku 
hlavního zrcadla, jehož průměr je 6 metrů. 

Dalekohled se nachází v kopuli sovětského astrofyzikálního 
ústavu na Kavkaze. 

(S + T vol. 47/5, str. 292 hal) 



C iR-B2-04.0 

Schema největšího dalekohledu světa 

Schematický nákres šestimetrového reflektoru sovětské astro-
fyzikální observatoře na Kavkaze. 
(1) stotunová horizontální základna v rovině podlahy kopule, na 

níž jsou postave'ny dva svislé nosníky (7), nesoucí pozorova-
cí plošinu (8) 

(4) svislá osa dalekohledu, která je ve spodní části uchycena v 
ložisku (5), v horní rozšířena v kulový prstenec (2) který 
se opírá o tři pevná a tři plovoucí olejová l.žiska 3) 

(6) šnekové zařízení pro rychlý a pomalý pohyb svislé osy 
(9) plošina pro optická zařízení c 
(10) Nasmythovo ohnisko 
(12) objímka hlavního - pyroxového zrcadla o průměru 5 metrů 
(13) střední rám Serrurierovy, trubkové konstrukce tubusu ukonče-

ného horním a spodním prstencem (U) 
(14) olejová lože horizontálních poloos dalekohledu 
(15) šnekové kolo umožňující vertikální pohyb dalekohledu 
(16) kabelová cívka prP elektrický rozvod do vlastního dalekohledu 
(17) otočné rovinné zrcádko 
(18) tubus sekundárního zrcadla 
(19) kabina pozorovatele v primárním ohnisku 

Hmotnost pohyblivé části - dalekohledu a pozorovací plošiny 
se svislou osou je 840 000 kg. Ohnisková délka primárního zrcadla 
24 m, při použiti Nasmythova systému dosahuje efektivní ohnisková 
délka 186 m. 

(S + T 47/5, str. 292 h - p) 



CiR-B2-C41 

Největší dalekohled světa 

Pohled na spodní část objímky hlavního zrcad'a šestimet-
rového reflektoru sovětského astrofyzikálního ústavu. 

Vzadu za vertikálními pilíři je kontrolní místnost a spe-
cielní počítač. 

(S + T vol. 47/5, str. 293 n) 



C iR-B2-042 

Největší dalekohled světa 
_.‚. 

Pohled na vnitřní část objímky sovětského reflektoru o 
průměru 6 metrů. 

(S + m vol. 47/5, str. 293 d) 



CiR-B2-C46 

Chod paprsků v sovětském šestimetrovém reflektoru 

Paprsky vstupující do dalekohledu se odrážejí od hlavního 
zrcadla M< Do cesty jim může být před primární ohnisko P vl9žen 
korekční člen C, čímž se získá nezklenuté pole o průměru 12 ne-
bo pro vizuální pozorování zorné pole o průměru 22, popřípadě 
sekundární zrcadlo S paprsky se po odrazu vrací zpět a dopa-
dají na třetí - rovinné zrcadlo T, kterým jsou vrženy do jedno-
ho ze dvou Nasmythových ohnisek N1 , N2. 

(S + T vol. 47/5, str. 295 s) 


