
OiR-D3-001 

Sonda Veněra ¢ 

Představitelka druhé generace sovětských kosmických sond 
k Venuši. Sonda má dvě části: meziplanetární úsek a přistávací 
pouzdro. Meziplanetární část tvoří hermetický válec s radiovou 
aparaturou, systémem orientace a termoregulace, chemickými aku-
mulátory a elektronikou. Na bocích jsou upevněny panely slt.neč-
nuch baterií, parabolická anténa, dvojice kuželových antén. 

(foto TK) 



Cilď D3mo02 

Automatická sonda "Venera 3" 

Kopie té so.ridy, která přistála 1. března 1966 na povrchu pla—

.aety Venuše a dopravila tarn kovovou plaketu se znakem Sovětského 

svazu. 



CiR-D3-003 

]~iagr.um letu Venery 4 v atmosféře VenuSc 

1 - zah áj~ní předpla.netárního vysílání 

2 oddělení pouzdra s vědeckou aparaturou 

3 brzdění pouzdra 

4 - otevření brzdícího padáku 

5 - otevření hlavního padáku a zahájení radiového vysílání 

z paluby pouzdra a. vědeckou aparaturou 

6 - uvedení do provozu radiového výškoměru. VědĚcká měření 

7 - přistání 



CiR D3•- 004 

Zkušební lety sondy "Venera 4" 

Snímek zachycuje sondu při jednom z pozemských pokusů při 

přistání 



CiR.-D3--005 

KoEnická sonda "Ve.nera 4, 

která měkce přistála 18. října 1967 .na povrchu planet; Venuše. 



CiR...113 .CC6 

Montéž "Venery 4" 

Upevňování antén .na automatickou stanici "Venera 4". 



CiR--D 3-' 007 

"Ve.nera 4" 

p= ipraVená ko startu k planetě Venuši) kterou dosáhl 

18 x, 1967 po dráze asi ?50,0O0,0OO kin dlouhé. 



CiR-D3--008 

V enčrn 5 

Autnmatická rieziplanetární stanice v laboi tořia 

(Pokorenie knsmnst~, Mnskva 1969, obr. 120) 



l:.r^L.S 'čL'` 

Vene:ra 5 

Přistévací kontejner této ceziplanetární automatické st^nice< 
Stanice byla vypuštěna k planetě Venuši 5 ledna 1969 Spolu se 
stanicí Veněra 6.. vypuštěnou 10. ledna 1969, doletěly během čtyř 
měsíců k této planete. Od sondy se oddělilo přístrojové pouzdro., 
které po ubrzdění v atmosféře Venuše klesalo pomocí padáku na je~,
jí povrch. Radiostanice sondy pak na Zemi předávala údaje o slo~ 
žení a stavu atmosféry Venuše. 

(Pokore.nie kosnosa, Moskva 1969, obr. 122) 



C iR-D3-•014 

Veněra 5 
L 

Přistávací část nezipl~netárni stanice Veněra 5 kontejner je 
uložen v návratové částia 

(Pokorenie kosnns^, Moskva 1969, obrn 121) 



CiRmD3~C11 

Automatická meziplanetární stanice Mars 3 

Pohled z boku o Na horní straně stanice je viditelný ochranný 
štít sestupného modulu určeného pro přistání na planetě Mársuo 
V modulu je instalováno zařízení pro určení chemického složení 
a fyzikálních a mechanických vlastností povrchové vrstvy Marsu a . 
Navíc televizní kamery pro panoranatické fotograf®váhí povrchu 
planety. Po oddělení sestupného modulu zbývající část stanice 
pokračuje ve výzkumu planety 

(foto ČTK) 



C iR-D3--012 

Automatická meziplanetární staniče Mars 3 

Čelní pohled na sovětskou meziplanetární stanici Mars 3. 
Sonda startovala 28. května 197L Na dráhu k Marsu byla navedena 
z paluby těžké umělé družice Země. Váha sondy se pohybuje kolem 
4.650 kg Během cesty k planetě Mars, která trvala asi 6 měsíců, 
měřila charakteristiky s2 ií plasmy a kosmických paprsků. 

(foto ČTK) 



CiR-D3-017 

Třetí průmyslová revoluce 

Přepravná zařízení mimo zemskou atmosféru využívají vleč-
ný systém dle Avco konceptu. 

Zařízení slouží k řenášení surovin do prostoru mimo zems-
'_;ou atmosféru a k přinášení výrobků zde zpracovaných za beztíž-
ných poměrů. 

(Sf 1974/9 titl np) 



CiR—D3~O2 8 

Kosmický transportér 

Setkání mezi kosmickým přepravním zařízením s .nákl<dem rudy 
a aster.oidemo 



C iR-n3-019 

Pioneer 10 a 11 

Schema způsobu uložení detektorů meteoritů a dalších přístro-
jů u meziplanetárních sond Pioneer 10 a 11 v prostoru za velmi 
účinnou antenou, 



Nákres kosmické sondy Pioneer 

Značkou RTG jsou označeny dva termoelektrické gené±átcry 
s radioisotopya Ostatní zařízení je umístěno vlevo od velké 
diskové anteny (Qf 2,7 m), sloužící pro zpětnou pointaci na Zemi. 

(ST 47/2 76 d) 



C iR• .D3 °02.1 

Záběry Jupitera z 1'io.neeru 10 

byly pořizovány krrnerou systému Maksutov s objektivem o ‚ 25 mm >
Kresby znázorňují záběry pl .nety v růzriých časových odet*?,pech 
před průletem kolem Jupitera' 


