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KRAJSKÁ HVEZDÁREI A PLANETÁRIUM PREŠOV 
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Metoaický materiál pre astronoiické, svetonázo-

rové, prrodovedné krúžky Východoslovenského 

kraja, 
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V snahe dopinit' chýbajúce názorné pomócky 

pre prácu astronomických, prírodovedných, sveto- 

názorcvých krúžkov vo Východoslovensř{om kraji, ly- 

dáva Krajská hvezciáreň a plane~árium v Prešove 

metodický materiál: Kozmonautika I. II, a III. 

(dopinky). 

Ciel'om diafilmov je vytvorenie základného 

archívneho fondu pre prácu Krúžkov, fcrÁ:iova<aie 

predstáv žiakov mladšieho školskéňo veku o koz- 

monautike od jej prvých íyrokov do kozraického 

priestoru po súčasné roky. 

Stru'né preiil'adové texty k jednot~ivým dia - 

obrázkom pos :ytnú úvodné infcr.nácie, vytvoria 

základ pre ďG,lšie štúdiumo pre prácu vedúcich 

krúžkov, školy, družiny. 

Autori diafilmov doporačujú rozostrihanie 

pásov a rámčekovanie diaobrázkov do plastových, 

či ko'vovýcň rámčekov, pretože z tech:►ic€iých dó— 

vodov nebolo možné zabezpečit' kopiráciu vý3kovo 

a stranovo exponovaných predlóh. Plánované vydanie 

nových sérií diafilmov aj v budúcich roď:och umožní 

získat' vedúcim krúžkov Vsl.kraja bohatší archív 

áiapozitívov, ktoré sa v rámčekoch vhodnejšie 

trieáia a uskiada~ujú. 

Veríne, že metodický materiál pcsky .se nové 

možnosti skval.práce 3.r~ž:tov ,,ri v~chove mla~ej 
generácie, aato. i diafilmu 
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1/—Faxtázia, sen, pr" dstava spisovatel'ov v mno — 

hých prípadoch preds'tihla skutočnost'. Verneho 

"Cesta na mesiac" sa staia skutočnost'ou a dnes 

u3 reaiizujerůe plány vý~kumu telies slnečnej 

sástavy, pomocou sond, oľbitálnych staníc, 

družíc. 

2/—Sputnik I, teleso s priemQrom 58 cm a hmat — 

no st'ou 83,6 kg. Start 4. oktť~bra I'57. 

3/—Vybavenie Sputnika 1 bolo véi'nii jednoduché. 

Vncítri gul'ového priestoru boli umiestnené 

dye vysielačky, patérie ako zdroje el.energie 

a zariad nie na udržiavanie rovn~akej teploty, 

4/ —Prvá a►nerická ružica Explorer 1.Start 

l,februára 1958. Priemer 15,2 cm, cllžka valca 

200,6 cm a hmotnost' 8,22 kg. 

5/-3.novembra 1957 štartuje Sputnik 2 s prv'm 

cestovatel'om psom Lajicou na palube. Hmotnost' 

508,3 kg, prieier kabíny 0,9 m a dlžka 4,95 m. 

Po osemdňovom lete prístreje prestali praco—

vat' a Sputnik 2 pietal okolo Zeme ešte 

162 dní. S návr~tom schránky so pscrr, sa 

ešte nepočítalo. 

6/—Program vskurnu i .iesiaca začal sondou Lana 1, 

ictorá štartovala ".jan=u<ra l 9. Sonda sa stala 
prvou u:celou pďanétkou slnečsie j sústavy, 
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7/-V JSA program kuriu rriesiaca začali sondy ?io - 

veer. í1a, obrázku sonda ?ioneer 3, :korá štarto 

vila 5.decembra i 8. 

8/-Dia 4.oht®bra 1O59 štartovala sonda Luna 3, 
po prvýkrát v histórii uskutečnila foto- 

graovayzie oávrátenej strany Mesiaca. 

9/-12.a3ríla 1961 z kozmodrámu Bajkonur štartuje 

nosná raketa Vostok na palube s prvým človeko;.t. 

lC/- abína Vostok pozostávala z voch častí: 

a/gul'ová abína s priemerom 2,3 m a hi~rotnost'ou 

2400 kg. b/ ?rístrojový úsek s brzdiacim rake -

tovým motorom a padúkmi. Kabinu tohoto typu pou-

žívali v ZSSR l i štartoch prvých 6 kozmonautov. 

11/-J.A.Gagarin, prvý človek v kozme. Zá"ber nakazuje 

skúšky skafandra, ktorý v nezmenenej forme 

používali kozmonauti v jednomiestnch kabínach 

Vostok. 

12/-Jurij Alexejevič Gagarin, hrúina ZSSR, prvý 

kozmonaut sveta. 

13/-Interiér kabíny Vostok. Kabína gul'ového tvaru 

mala triotvory /vstupný, technologický a padá -

kový/. Skromné prístrojové vybavenie obsahovalo 

prístroje k sledovaniu klimatizačných podmienok, 

automatický glóbus, reguláciu teploty, havarijný 

systém, magnetofón, hodiny, parku ručuého ovládania 

I 
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lo1e, rozh1 .s, zásobník aotravín, Kozmonaut 

sedel v katapultovweom kresle s ventilá.ciou, 

zásobou vody, potravín. Kreslo navyše obsa -

hovalo vysielačku, nafukovací čin, kompas. 

14/-Prvým kozmonautom USA bol John Glenn, ktorý 

štartoval 20.februára 1962 v kabíne Mercury-

r+riendship 7. Nosná raketa Atlas vyniesla ka-

binu do výšky 261 km. 

15/-V roka 1962 začal v ZSSR je Jen z najrozsiah-

lejších programov vypúšt'ania vedeckých, výs -

kumných i skúšobných družíc pod názvom Kozmp-s. 

Práve družice typu Kozmos sa zaslúžili o to, 

že kozmonautika prestala byt' senzačná a neo -

byčajná, stala sa každodennou zložkou 

nášho života. 

16/-Program výskumu planét slnečnej sústavy 

v USA začal v roku 1952, ke ď bola vypustená 

sonda Mariner. Na obrázku Mariner 4, ktorý 

bol určeaý na výskum Marsu a jeho snímkovanie 

z vel' ej blízkosti. Sonda bola úspešná 

a možno povadat', že jej výsledky obohatili 

dovtedajšie poznatky o Marse. 

17/-?rograri výskumu planéty Mars začal v ZSSR 

vypustením sondy Mars 1, l.novembra 1962. 

Sonda male: hmotnost' 893, 5 kg. 
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18/--Prvou kozmonautkou sveta sa stala Va1~.ntína 

Vladimírovna Tereškovova. Štartovala dona 

16.6.1963 na kozmicdej lodi Vostok 6. Let tr -

va). 2 dni 22 h. a 50 min. 
19/-Skúšky kozmonautov sú vel'mi náročné, namáhavé 

V.iLTereškovová bola pre svoje vedomosti a vý-

borný zdravotný stav zaradená do kádra kolmo -

nautov v čase príprav Gagarina, Titova, Koma -

rova a daiších. Jej let zna!:nenal zmenu v eta,~e 

poznávania kozmu. 

20/-•Výskum Mesiaca v USA začali sondy typu Ranger, 

Na obrázku scnda Ran er 1 na montáži ' átar•t bol 

23 £8al961 Celkove program počítal s deviatir.,i 

a.•^'. ,r_'. a končil v roku 1965 š iar tom Rangera 

9-dř~a 213'J965,  Sondy získali !nnožstvo foto --

grafii povrchu Mesiaca s výbornou rozlišova —

cou schopnost'ou a

21/--Štartcr lode Gemiri 3 s úrissonom a Youngom 

na palube dňa 28.marca 1965 začali americkí 

kozmickí odborníci novú kapitolu kozmického 

výskuma' Cierom letov dvojmiestných lodí 

bob o osvojenie techniky kozmických letov, 

výcvik kozmonautov, spojovacie manévre n~. 

obežnej dráhe. 
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22/--ř~ahí:1a GECai'li má dÍžku 1,90 m. S adaptérom 

3,65 m a s prístrojovýn adaptérom až 5,6 m. 

?riemer kabiny je 2,29 m. Hmotnost' 3220 -

3828 kg. 

23/-Telekomanákačná družica Molni ja štartovala 

23.4.1965. Slúži k prenosu telefánnych hovorov, 

televÝzneho a rozhlasového vysielania na vel'ké 

vzdialenosti., Zdokonalené družice tohoto typu 

s hmotnost'ou 1250 kg patria organizácii Inter --

sputnik - telekomunikačný systém socialistic-

kých krajín 

24/-Sonda Lunor Orbiter, šk torá začala program 

podrobného sní.mkovania iesiaca štartovala 

v USA dřaa 10.8.1366. Celkove rial experiment 

pdť sond tohoto typu a končil štartom sondy 

L.Orbiter 5 dňa 2'8.1967. 

25/-Po úspeěnej ;trvej etape sond Luna v roku 

1363 ZSSR realizoval nový smer výskumu Mesiaca 

univcrzáLiyrni sondami rovnomenného typu. Na 

obrázku sond. Luna 9, :torá ako prvá mdkú:o 

pristála na povrchu Mesiaca dia 142.1966. 

26/,.Nový typ no sne j rak .ty a kozmi c ke j ::ab í ny 

Sojuz otvoru l etapu výskumu vesmíru po 

raketách typu Vosc.hod. Prvá lob Sojuz 
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štartova.a 23.4.1 7. .ďa jej púlube bol Vladimír 

Kouarov. 'ri navrate kabina začala rotovat' a br -

zdiaci systém s padákmi kozmonaut nemohol Ňoužit'. 

0opadol na zem vel'kou rýchlost'ou a zahynul. 

27/-Sonda Venera - 12.februára 1361 štartovala 

sonda Venera 1 s využitím rarkovacej obežnej 

dráhy. Sonda mala tvar valca s priemerom 1,05 

m, hmotnost' 643,5 kg a držku 2,035 m. 

Program výs?gumu Venuše, který uviedla sonda 

Venera 1 pokračoval úspešne v dalších rokoch 

čím zabezpečil získanie kompletných výsledksv 

z atmosféry i povrchu planéty. 

28/—Družica Mete.r. Séria sov. meteorol.gických 

družíc systému s rovnakým názvi~n. Prvá družica 

tohoto typu štartovala 27.3.1969. }í dnešnému 

dňu štartovalo priblížne 40 družíc spomína —

ného typu, 

29/—Raketa Saturn. Tieto rakety sa zapásali do 

histórie americkej kozmonautiky hlavne zásluhou 

rakety Saturn V, ktorý vynášal na Mesiac koz—

mické lode Apollo a laboratória Skylab. 

Výška 108 m, hmotnost' s nápiňou 2 940 716 kg. 

30/—Program Apollo zameraný na výskum Mesiaca za—

čal štartom Apolla 11-dňa 16.júla 1969. 0ňa 

21.júla 1969 vystúpil prvý človek na povrch 
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P asiaca. Hejl Arrastrong a Edwin Aldrin holi pos-

lami 1'udstva pri prve j rnesačne j výprave. Po nich 

nesledovali ďalšie posádky programu, ti torý určil 

cestu nových F erspektív kozrnonautiky. 

31/-Kozmonauti uskutočnili na povrchu Mesiaca 

onoho experimentov, pozorovaní a sneraní. 

Každá zo šiestich výprav celkove inštalovala 

rad prístrojov, seizmornetrov, laserových 

odrá.žačov, prístrojov na meranie tlaku,koz -

mického žiarenia, teploty a pod. Na obrázku 

montáž časti prístrojov súpravy ALSEP 

/Apollo Lunar Surface Experiment Package!. 

32/-Posádky Apolla 15 a 16 používali k preprave 

na vhčšie vzdialenosti mesačné vozidlo Lunar 

Foyer. Hmotnost' vozidla pri zatažení 440 kg, 

dlžka 310 cm a šírka 135 cm. Výška 114 cm. 

KOZI:4Oř1AUÝI:;A II. 

1/ —Koláž hist6rie a súčasnosti Icozrnonautiky. 

Základný kameň E{ozmonautiky položil K.E. 

Cioi.iyovský. Jeho meno spájame s prvými po — 

kusrdi vypúšt'ania rakiet i konštrukcie stanic 

na obežnej dráhe. 

2/—Erópske soc, krajiny uskutočňujú svoj koz— 

rnický výskum v rámci programu Interkozmos. 
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Z hospodárskeho a vedeckého hladiska je to pre 

všetky soc, štáty a tým aj Československo vel'~ani 

výhodné. Nemusia vyrábat' rakety, budovat' drahé 

pozemné zariadenia a zložitú komunikačnú sús—

tavu. Toto dáva ZSSR zdarma ire záčastnené 

krajiny. Na obr. družica nterkozrnos 3. 

3/ —Raketa Vertikal, ktorá sa vypúšt'a v rámci 

programu Interkozmos. Ide o výškove rakety 

určené na štdium vyšších vrstiev atmosféry 

Zeme. 

4/—K vel'mociam kozmického výskumu mžeme 

zaradit' i Japonsko, ktoré začalo vlastný u_oz—

mieký výskum. Používa raketových základní 

Kagošima a Tax~egašiina, z ktorých sa vypáš —

t'ajú u.nelé družice Zeme. Ida obr. štart ra —

kety určene j k výskumu zemske j atmosféry 

pomocou družice Shinsei. /výskum kozm.žia —

renia, rádiového žiarenia a ionosféry/. 

5/—Oňa 12.septembra 1970 štartovala k Mesiacu 

sonda Luna 16. Nový typ automatického labo—

ratória pre odber vzoriek mesačne j horniny 

a ich dopravenie spkt' na zemský povrch. 

24.september 1970-pristáva návratné puzdro 

Luny 16, ktoré ,Jrinieslo 120 g mesačnej 

horniny. 
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5/—Skúrnanie vzoriek hornin z Mesiaca je s^účas₹'ou 

programu lnterkozmos i programov ZSS2. Na 

obrázku skúmanie hornín v špeciálnom labora —

tóriu Akadémie vied ZSSR. 

7/—Luna 17, htorá štartovala dňa 10.nov.1970 

vyniesla k povrchu Miesiaca samochodné labo —

ratórium Lunochod 1. Ten )ristál na povrchu 

dňa 15.nov,1970. Lunochod uskutočnil meranie 

chemického zloženia mesačnej horniny, mecha—

nických vlastnosti povrchu, kontrolu radiácie 

a snímkovanie, 

8/—V rokoch sedemdesiatych sa pripravoval štart 

prvých orbitálriych komplexov. Tie umožňujú 

dirý pobyt kozmonautov na obežnej drápe. 

0rbitá.lna stanica Saljut 1 štartovala 

19.apríla 1971. 0rbitálna stanica Saljut má 

hmotnost' 25 ton, maximálny priemer 4 m. Na 

obrázku je stanica v spojení s loou Sojuz, 

Celková dížka komplexu je 20 m. 

9/-Vy epšený typ orbitálnej stanice Saljat má 

už rioderné parametre a jeho životnost' sa pod—

statne zvýšila. /proti vóvoánej verzi má 

samostatne s:ierované tni panely slnečných 

batérií a možnost' napájania lodí s posádkou 

i technickým nákladom. Na obr,trenažér orbi —

tálnej lode v Hviezdnom mestečku. 
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10/—Posolstvo mým civilizáciam, Ktoré holo na 

zlatej planete montované na sonde Pioneer 10. 

Sú to zakódované základné údaje o polohe Zeme, 

slnečnej sústavy, Slnka, ako i rozmery telies, 

xtoré sú popísané. 

11/—I v USA začali vedci uvažovat' o dlhodobých 

pobytoch orbi$álnych komplexov na obežnej 

dráhe. Raketa Saturn V. vyniesla dňa 14. 

mája 1973 orbitálnu stanicu Skylab . Hmotnost' 

75 ton, dížka 25 rn, priemer 6,7 m. Orbitálna 

stanica po mnohých neúspechoch, ktoré ju p,—

stihli nemohla svoju plánovanú úlohu dok'n—

čit'. Orbitálne stanice v USA nedostali; alšie 
J 

finančně prostriedky na svoj rozvoj, tým 

zanikli. 

12/—Raketa Francúzskej a západoeuropskej spoloč—

nosti ESA — Arianne. Okrem ZSSR, USA, Japonska, 

Číny sa do vlastného kozmického programu 

pustilo aj Francúzsko. Úspešne zabezpečuje 

vysielanie družíc, spojových a meteorolo —

gic ých sond prve nosnou raketou Arianne. 

13/—Emblém spoločného projektu SOJUZ — APOLLO 

uskutočneného v roku 1975 ZSSR a USA koz —

mici:ými loáami Sojuz a Apollo. 

14/--Posádky s ~oločného letu ZSSR a USA v r 1975 

tvorili° Leonov, Xubasov;.— Satfford,3randt 
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a Slayton. I1a obrázku vidíme nácvik záložných po—

sádok na trenažéri kozmickej lode Sojuz. 

15/ 
~Jetailn~ snímky povrchu planety Mars zísi_ane 

sondou Viking 1, ktorá štartovala 20.augusta 

1975. Ulavným ciel'om experimentu Viking bob. 

skúmanie existencie života na Marse. Ako 

vieme výsledky mnohých pokusov a experimentov 

sú negatívne. 

17/—Na obrázku vidíme jednu z najznámejších sond, 

ktorá sa aktívne podiel'ala na poodhalení ta —

jomstiev planět Jupiter, Saturn, Urán a sné. 

ešte bude táto sonda informovat' i o planéte 

Neptún. Kozmický výskum zatial' neoral podobnú 

sondu, ktorá by tak úspešne 

vel'ký rad experimentov - od 

výskumu po základné meranie 

magnetických polí, žiarenia 

18/-Sojuz 28 na rampe. 0 toirto 

povedat', že je "náš". V ňom 

uskutočňovala 

fotografického 

tepl6t, tlakov, 

a pod. 

Sojuze móžeme 

opúšt'a planétu 

prvý československý kozmonaut V. REME K 

dňa 2.3.1978. 
19/-Velitel' lode Sojuz 28-A.A.bubarev a V.kemek 

krátko pred svojim prvým spoločným letom. 

lnterkoztos dnes má už mnoho nástupcov 

z krajín zúčastnených tohoto projektu. 



— 13 — 
Po e.ůkovi nasledovali ozr:~omauti ivAiP, ?ol'ska, 

3ulharska, ivMac1arska, Kuby, Vietnarau, lridie a další. 
2©/—Áioz►nický obed. V.Reraek a A.0 barev pri svojor:r 

obede na orbitálnej stanici 5aljut, kde náš koz— 

rnonaut pobudol seüern dní. 

21/—?rvá československá urnelá družica Zerne 

vypustená. 24.10.1378 raketou 1nterkozmos 18, 

bola určená na výskum raagnetos~éry a iono-

sféry `erae, z čoho vychá.dza i jej názov 

Magi e n. 

2G/—Vývoj kozmonautiky s.~reruje ku konštrukcii 

výhodne~ších a lacnejších n►ateriálov, rakiet 

a viacnásobne použitelných časti prístrojov. 

Jednou z ciest je i raetoplan . Na obr. 

skúšobný raketoplán Enterprise, ktorý sa 

využíval na overovacie lety a nácvik pr~s 

tátia, technické skúšky. 

23/—tart raketoplánu sa us'rutočřruje pomocou 

prídavných pomocných rakiet, k.toré sa vo 

výške 47 km oddel'ujú a aristávajá pomocou 

padákov v oceáne. Sú použite~'né pre ďalšie 
r ., 

štarty. '3izka raketoplánu je 35 m. 

iTžitočné zat'aženie je 29 t. ?rvý štart ra — 

ketoplánu s názvor,i Colambia sa uskutočnil 

dia 12.4.1 981. 
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24/--Nákladový priestor raketoplánu, v .toroan sa 

móžu prevážat' umelé družice, náklad pre stavbu 

a montáž telte: na obežnej drábe. 

25/—Nová československá družica s označením C-2. 

Jde o projekt subdružice, ktorá bude pracovat' 

koncom roka 88-90. Rružica sa v roku 1987 

konštruuje a skúša. 

26/—Svetlana Jevgenievna Savická. Yozmonautka 

ZSSR sa zúčastnila letov na lodi Sojuz T7 

v roku 1982 a Sojuz T 12 v roku 1^84. Ako 

prvá jena vystúpiia z orbitálnej stanice 

Saljut 7 do vol'ného kozmického priestoru. 

27/—Sonda Vega. dvojice sov.kozmických sond pre 

výskum planéty Venuša a kométy Halley. 

átart Vegy 1 v roku 1984 — 15.12. a Vegy 2 

21.12.198. Na prístrojovom vybavení sond 

sa podiel'alo 9 krajin, raedzi nimi i ČSSR. 

28/—Nová sovietska nosná raketa Energia. Nolos 

s výškou 60 m, priemerom 10 m dvorci štar —

tovacími stuoňami . Na obežnú dráhu ráže 

vyniest' viac ako 100 ton užitočného nákladu. 

Bude slúžit' aj pre štarty sov.raketoplánav. 

Jednotlivé stupne sú už návratné a móžu sa 

použit' ore ďalšie štarty. 
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29/-Kozmodr®m 3ajkonur, east' riadiace.,o stre 

diska, v ktorom sa sledujú pilotované a dlho -

dobé pobyty kozmonautov na o'aežnej dráhe.. 

3C/-Vel'ký vesmírny teleskop pro pozorovanie vzdia-

lených častá vesmíru - Space Hublo teleskop. 

Na obežnú dráhu bude vynesený pomocou raketo-

plánu. Umožní pozorovanie málo jasných liviezd, 

hmlovín agala~xií, ktoré pre ze«iskú atmo 

sféru ne je možné poze,asYcými y3rístrojrs9i 

študovať. 

31/-V pers,; ektívnych plánoch kozmonautiky sú 

i nové sondy kplanétam slnečne j sústavy. 

3udú to sondy podobné ako Voyager, či Mari-

ner k poznávaniu vel'kých planět slnečnej 

sústavy. Zaujímavý bude program Galileo, ktorý 

má dopravit' k planéte Jupiter a do jej atmo - 

sféry rad prístrojov k výskumu tejto zau 

jímavej planéty. 

32/-?erspektívy kozinonautiky ako i.cla načrtol 

>.E.Ciolf.ovskij sú v montáži orbitálnych 

obývatel'ných kom}zlexov a základní, ktoré 

by umožňovali pobyt r.ielen kozmonautom, 

ale i vedeckým x racovníkorn. Skytajú sa tu 

obrovské možnosti pri hi'adaní nových zdro- 

jov energie, nových spojov, vysielani~ 
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televízie, ,.;renosu informácii atcl. 

Y,(IZMi1IZAJTI]rSA III. 

1/—Sputnik 1.. Táto maličká kovová gul'a je záro —

veň historickým pamätníkom udalosti, _korá 

znamená prelom vo vývoji 1'udského poznania 

a myslenia. 4.oktobra 1957 začali hodiny 

odpočítavat' prvé sekundy kozmického veku - éry 

medziyianetárnych letov, éry, kel človek 

začal priamo skúmat' svety ... 

2/-Raketa typu Vostok patrí už tiež k hi sto -

rickým expontom na začiatku letov človeka 

do vesmíru. 

3/-?Sabina kozmickej lode Vostok po pristáti je 

svedectvom nel'ahkého preletu atmosférou Zeme. 

4/-Dru;bá sovietska družica, ktorá vyniesla 

do kozmu prvéhs živého tvora-psíka Lajnu. 

5/-31.jan.1961 sa do kozmu dostal aj šimpanz 

HAMR Týmto sa započala séria biologických 

experimentov & erickými odborníkmi pre vý5kum 

vřty,~t} kazmického prostredia na živý organizmus, 

6/-Apollo 1.27.jamtára 1867 sa 'onali posledné 

pozemné skúšky kozmickej lode, která males byt' 

prvou kabínous Fadskou posádkou, ila palube 

holi kozmorau*.i Vinil Grissom; dwarc ''Ihite, 
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Roger C:iaffee. J ná.hloru požiari, ktorý vy,7uko1 

tesne pred skončením 5 hodinovej sicúšky zahynuli 

všetci traja i•:oz~.lonauti. 

7/-Viking 1 výsadkový r.iodulurčený na výskum 

í ovrchu :fiarsu. Na zábere je pri jednej zo skú- 

šok v severoamerickej púšti. 

8/-'ristávací rnanéver Modulu Viking na povrchu 

Marsu 20.júla 1;76. Tanto okamih je znázorilený 

výtvarným dielom. . 

9/-i!Jontáž sondy ?ioneerl0. 

10/-Kozraická sonda Voyager 2 :.ri plaiiéte ťJrán, 

Mal'ba ur,ielca )on Davisa je vytvorená na základe 

predpovede situácie počítačom. 

11/-primontáži je sonda v záverečných fázach 

príprav obalená špeciálnou fóliou, lde o'družicu 

zo série Exosat /European x-ray O)servatory 

Satellite!, testovanú vo Francúzku. 

12/-Družica na dróte. Schválený projekt talian - 

skej spoločnosti Aeritalia a americkej spo- 

ločnosti i!~urtin Marietta vy~ažíva spojeni e dvoch 

kozmiciiých objektov, družice a raketoplánu, 

poinocou 20 km dlhým lanoi;i. Roalizácia pro - 

jektu bola určená na rok 1990. 
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1 3/—Kozmická. sonda "žaIlileo", ktorá pre svoje 

urýchlenie k dalšier;.0 letu slnečnou sús—

tavou využije silové pole Jupitera. Na 

obrázku je taal'ba .Carrolla, ktorá znázor — 

auje sondu nad povrchom Jupiterovho me — 

siaca lo. 

14/—Sedačka kozmonauta. Z koz:sickej lode typu 

Vostok. Exponát r_iúzea kozmonautiky v ZSSi₹. 

15/—Všetci kozmonauti riusia absolvovat' ná — 

ročný výrvik v extrémnych podmienkách. 

Jednýri z nich je tréning vi centrifúbe. 

16/—Pri nácvikoch kozmického letu sa nesmie 

uabudnút' ani na záverečnú čast' letu čin-,• 

notit' po p;~zstáti a prípadné značkovanie 

micsta pri mimoriadnych situáciach, re 

takéto udalosti majú kczr:.lenauti zvláštne 

.raúiogoniometrické vysielačk na krátkych 

a vel:;aikrátkych vinách, ktoré sa zapá jali 

ihned po ;lristáti, okrem toho majú nu,fu — 

kocací čin, malú rádiF~vysielačku, havari jnú 

zásobu potravín a pitnej vody, signálnu 

pištol' a dalšie p,rostried pre núdzový 

prí pad 
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17/-Tréning v ovládaní jedného z riadiucich a -

nelov kozmickej lode So juz typu T prevádza jú 

kozmonauti Jurij Malyšev a Vladiiaír Aksjonov. 

18/-Pri nácviku pohybu v stave bez tiaže. 

19/-V takomto eztiažovom stave sa treba učit' 

kontrolovat' zautomatizované pohyby, ktoré 

sú vypestované na Zemi a privýcať si na úpine 

iné fyzikálne podmienky /napr. nedá sa spadnút' 

z visutej siete ani pri otočení/. 

Na obrázku je jeden z účastníkov pokusu s vyvo-

laním stavu bez tiaže volným pádom špeciálne 

upraveného lietadla. Pri takýchto pokusoch 

prebieha stav bez tiaže len niekol'ko desia -

tok sekúnd. 

20/-V stave bez tiaže napr.kvapalina, tak ako 

aj na Zemi zaujíma tvar, torý je pre ňu 

z hladiska energie najvýhodnejší. To je 

snaha zaujat' tvar s minimálnou energiou. 

21/-Avšak stačí len malý ;ohyb cele] kozmickej 

lode a zotrvačnost' všetkých ne~ripevnených 

ob je ktov urobí svoje. 

=2/-Prvým človekom, ktorý vstúpil do volného 

kozmického priestoru z kozmickej lode 

bol Alexej Alexandrovič Leonov 18.3.1965. 



Odvtedy už t&kýto 'rýstup uskutočnilo vela 

~ kozmonautov. V prvoni štádiu výstupov boli 

kozmonauti s kozmickou loďou spojení špe — 

ciálnym lanom dlhým niekol'ko metrov. V zábere 

je kozr7onaut Georgij Grečko, ktorý sa pripra — 

vuje na výstup do otvorer.ého kozmického pne -• 

storue 

23/—V súčasnosti sú v štádiu overovacích skúšok 

rózne ďalšie spósoby a možnosti práce v ot — 

vorenom kozmickom priestore. Na obrázku je 

astronaut Bruce Mc Candler v špeciálnom 

zariadení určenom na pohyb v kazme. Pomocou 

24 maličkých dusíkových rakiet pripevnených 

I, manévrovacej jednotko pracc:vai na 

rístrojoch raketoplánu COLUMBIA. 

24/--I°Ia palubách kozmických lodí a raketoplánov 

ia uskut cčřiu jú unikatne pozorovania, možné 

lc' z p>L"iestoru mimo Zeme /napr 1, rézne 

efekty pr.i zákrytoch Slnka Zemouu a

Pri jai:nory z takých' = pozorovaní je aj 

astz°oua.ut Karl Heinz, kde fntop;ra.fu je emskjr 

pc vY°ch z pr, ezoru raketoplánu, 

~-5/-K.oz.nonauti v počiatkucF'. leto- do vesmíru 

bal.-ti "''ybř?:i :1S2í z rado pi lotor? r  Aa !ie kúr 
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to boli aj šecialisti dalších profesií. Napriek 

tomu však musia ovládat' spamkti obrovské množstvo 

funkcií ovládacích prvkov riadiaceho panelu, 

ktorý možno prirovnat' k ovládacím panelom vel'—

kých lietadiel. 

26/—Kabína kozmickej lode v prípravných fáza.ch musí 

prejst' róznymi testovacími stavmi. Na obr. je 

pri vel'mi d8ležitých tepelných skúškach. 

27/—Americká kozmická lob ,pri mechanických testoch 

na vibračsnom zariadení. 

28/—Jedno z množstva praktických využití kozmickej 

techniky je aj dial'kový prieskum Zeme. V rámci 

programu Interkozmos má geologický ústav SAV 

v Bratislave za úlohu vypracovat' program na 

spracovanie kozmických snímok. Na obrázku je 

zobrazené okolie Spišského hradu. Zelené pl-

chy znaraenajú lesy a obilné polia, oranžové 

sú plochy bez vegetácie. Modrofialový obraz 

v popredí je predl2hou tejto mapy pro tlačiareú. 

29/-Kozmické sondy nám sprostredkúvajú pokrad a zma-

povanie aj zatial' nedostupných povrchov planět 

slnečnej sústavy. Na obr. je čast' povrchu Venu-

še, kde pristáli sov. kozmické sondy Vega 1 

a Vega 2. 

30/-Najmenší ale vel'mi saujímavý, a z odborného 



hl'adiska, je jeden z piatich uránových 

me siači kov "MIRANDA". Tento pohl'ad na 

jeho povrch sprostredkovala kozmická 

sonda VOYAGER. 

31/—V blízkej budúcnosti, súdiac tak podl'a 

doterajšieho rozvoja kozmonauziky, budú 

pracovat' na obežnej dráhe okolo Zeme kom —

plexy kozmic:ých stanic, laboratórií a orbi —

tálne elektrárne. Základnými stavebnými 

tehlami, z ktorých sa bude skladat' kozmické 

mesto, by mali byt' kompletne vybavené modu—

lové bloky. Tie sa budú zostavovat' do róznych 

zoskupení. Z časti sa napr. použijú prázdne 

schránky, v ktorých sa vyvážal materiál do 

kozmu, prípaúne i použité palivové nádrže 

kozmick ých dopravných prostriadkov. 

32/—Kozmické plachetnice s nákladom sa 

blížia k Mesiacu. 

33/—Na mnohých vedecko—fantastických kresbách 

kozmických stavieb sú zvyčajne znázornení 

montéri v skafandroch s malými raketovými 

motorčekmi ako krúžia okolo jednotlivých 

dielcov, ručne zvárajúz skrutkujú a dávajú 

všetko dokopy. Aj s touto predstavou sa 

budeme musí et' rozlúčit'. 'ozinickí montéri 
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budú vysoko kvalifikovaní inžinieri. Budú map' 

k dispozícii montážnu techniku, zodpovedajúcu 

kozmickému veku. Budú to pravdepodobne prístro—

je ovládané na dial'ku. Inžinier bude pohodine 

sediet' v družici a na televíznych obrazovkách 

bude sledovat' čo a ako robot robí. 
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