
CiR-D2-001 

Měsíční sonda ganger 7 

3LVII.1964 byla vypuštěna k Měsíci sonda Ranger 7; která 
poprvé ofotografovúla měsíční povrch zblízka. Kresba znázorňuje 
sondu a směr jejího letu mezi krátery Quericke (dole) a Parry 
(vlevo nahoře). 



CiR-D2-002 

Kamery měsíční sondy Ranger 7 

Na spodní části sondy Ranger 

kamera okulárová vzdálenost 

7 bylo 

clona 

umístěno 6 

zorné pole 

kamer; 

exposice v sec.. 

Fl 25 f/1 
250 

1/200 

F2 75 f/2 8°4 1/200 

P-1 a P-2 75 - /2 2°1 1/500 

P-3 a P-4 25 f/1 6°3 1/500 



CiR-D2-004 

Měsíční sonda Surveyor 

Snímek sondy při zkouškách na Zemi: 



BiP«-D2-005 

Měsíční sonda Surveyor 

ve stadiu zkoušek ještě na Zemin 



CiR D2w008 

fond 6 - dráha letu 

Gr:•:.ic?.é zn«zornění dr.éhy sovětské kosmické měsíční sondy 

ond 6 



CiR D2~-009 

Lu.na 10 

Autom.rtická strnice pro výzkum Měsíce. Pátá možnost měkkého při—

stání na měsíčním povrchu. 



CiR-ll2-010 

Luna 13 - kresba 

znázorňuje sovětskou automatickou měsíční sondu. 

1 - jedna ze čtyř lístkových antén 

2 - jedna ze čtyř kolmých antén 

3 - mechanismy pro vysouvání přístrojů ze sondy 

4 - mechanický půdoměr 

5 - přístroj na měření hustoty horniny na měsíčním povrchu 

6 d televizní kamera 



CiR D2- 012 

Pouzdro s přístroji stanice Luna 16 

Na snímku jsou pneumatické kryty a hledací antény, 



CiR-D2-013 

Automatická st^nice Luna 16 

v montážní hale, kde byla montována a zkoušena 



Ci.R--D2--014 

Automatická stanice Luna 16 

v ochranném ob^1u v montážní hale 

C', ̀ ť,-- P Č- C% ! i ~ 
^ 

í"l



CiR-D2-O16 

Mťsíční stanice "Luna 16" 

Celkové scherna uspořádání přístrojů. 

T1FSS — APN (Dr, Onderlička) 



_CiR-D2-017 

Kresba aut atické stanice 

Luna 16 

(T4~SS - hPN (Dr" Onc3erlička)) 



CiR-D2-018 

Luna 15 
sn~b~y~&yy 

Část měsíční stanice, která se vrátila k Zeri. Kresba uspořá-
dání přístrojů. 

(TASS y APN (Dr. Onderlička) ) 



CiR-D2-O19 

Schema letu Luny 16 

k Měsíci : zp~t na Zeri. 

( TASS - LPN (Drti Onderlička) ) 



CiR-D2--O2C 

Schor.r přistán Luny 16°' 

na Měsíci 

( TIASS 1;PN (Dra Onderličkc) ) 



CiR•-D2'021 

PN.stávací stupeň Luny 16 
.- 

Kresba té části autonatické stanice Luna 16, které bylo použito 
jako startovací základny k letu části stanice se vzorky měsíční 
krajiny zpět z Měsíce na Zemi dne 210 9. 1970 

(Tt:SS - f,PN (Dr« Onclerlička) ) 



CžR•-'D2-'C22 

Lun a 16 strirtuje s Mčsíce 
__........e.__...n 

Kresba knsnickÉ stanice--~•n s-tartu s rnčsíčníhn pnvrchtz,

TL.SS - LPN (Dr, Clnderlička) ) 



0 iR-D2-02 3 

Luna 1 

hutoi tiská stanice. Startovala 2e ledna 1959• Proletěli ve 
vzdálenosti 5.000 ki nd měsíčního povrchu a stain se unělou planet-
kou Slunce. 

(Pokorenie kosr2nsa, Mnskva 1969, obr: 104) 



CiR-~D2-aO24 

Schér_ letu autoriatické stanice Luny 1 a Luny 2 

1) Záření vypuštěného sodíkového !raku 

2) Měsíc 

3) Luna 1 

4) Lun,_: 2 



CiR-D2'O25 

Automatická stanice Zond 3 

Byla určena k prověření $ysté1Ů za pndnínek dlouhodobého letu® 
Ofotografovala zbývající část odvrácené strany Měsíce® 

(Pokorenie kosnosa, Moskva 1969 obr. 11O) 



C iR-a2'026 

Autnnatická stanice Luna 3 

Startova1Ea 4o října 1959, nbletěla Měsíc a po 40 minut poprvé 
fotngrtaf rivala do té době neznámou ndvrácennu stranu Měsíce 

(Fnknrenie knsnnsii Moskva 1969, bre 111) 



CiR~D2••C27 

Automatickč st<onice Lunn 9 

3. února 1966 atat.c~atická stanice Luna 9 poprvé přistála ričkce 
na inčsířním pvrchu v oblasti Oceánu bouří® Stanice vyslala na Zemi 
panoramatický snímek Měsíčního povrchu p na něnž bylo možno rozlišit 
podrobnosti o velikosti 1 2 mm. 

(pokorenie kosmos , Moskva 2969 9 obr. 112) 



CiR-D2~028 

Luna 9 

Měsíční raketa s autoriatickou stanicí Luna 9a 

(Pokorenie kosmosa y Moskva 1699 str. 113) 



CiR~p2--O2y 

!.ut'n^tickú st :nice Luna 10 

Sekánu přechodu této autonatické stanice na nb žnnu dráhu kolen 
M~síce_ 

1) Orientace stanice vzhleder. k Měsíci 

2) Zapnutí brzdícíh^ rlotoru 

3) Vypnutí rotoru, oddělení ur.ělé družice 

4) Periseleniun — .nejbližší bod dráhy stanice od Měsíce 

5) Umělá družice 

6) Aposeleniur nejvzdálenější bod dráhy stanice od Měsíce 

(Pokorenie k~sr:osa, Moskva 1969, nbre 116) 



Air 

C iR...,.A2.,,03C 

První unélá družice Měsíce 

hutnnati cká st arnice Lunic 10. 3, dubna 1966d Přístroje této so.n--
dy vyslaly n Zemi údaje o radiační e netenrické situaci knle"1 
Měsíce, údaje a infračerveném zření na něsíčnín pnvrch.i., o nagne~ 
tickér a gravitačním, poli Měsíce a o sluneční plazmě v okolí Měsíce. 

(Pnkorenie kosrosa, Moskva 1969, obr. 117) 



C:i.R.,D2mQ31

Auton,^tická stanice Luna 12 

Uně1 družice M síce. 

(P?korenie kosr:osa, Moskva 1969, obr. 118) 



CiR-D2-o32 

Stanice Zond 5 a Zond 6 

Schěnn letu těchto automatických stanic po trase Zen.č - P1lěsic 
•Zeně 

1) Dráha letu automatické stanice Zond 5 

2)'Dráha letu .utnmatické stanice Zond 6 

3) Měsfc 

4) Oblet kolen Měsíce 

5) Ůsek korekce dráhy 

6) Ženě 

7) Odděleni sestuDnéhn aparátu autoratické st^nice Zond 6 

(Pokorenic. kosrn.osa, Moskva 1969, obr. 126) 



CiR—D2-033 

$chér:a fotografování Zor^č: a Měsíce stanicí Zond 6 

1) Začátek prvního úseku fotografování 

2) Začátek druhého úseku fotografování 

3) Ncjbližxí bod dráhy 

4) Měsíc 

5) Země 

(Pokorenie kosrosá, Moskva 1969, ̂ br. 127) 



CiR-D2-Q34 

LunoCh od 1 

Pohled zpředu. Nahoře je francouzský laserový odrážeč pro 
přesné věření vzdálenosti Země - Měsc. Pod kruhovým víkem je 
detektor kosmického záření a rentgenový teleskop (1-6A). Dole 
je zařízení pro orientační analýzu chemického složení měsíčního 
povrchu RIFM (rentgenová isotopová fluorescenční metoda analýzy). 
Podobné zařízení bylo i na Surveyoru. 

Snímek z výstavy "Sovětské kosmonautiky" 1971 v Praze. 

(foto ČTK) 



CiR-D2--p36 

Třetí průmyslová revoluce 

Vystřelení nákladního dopravníku z Ústí měsíčního elektro 
magnetického katapultuo 

(SF 1974/9 titl--d) 


