


Hubble 



Hubblův vesmírný dalekohled je robotický teleskop umístěný 

na vnějším okraji atmosféry, v kruhové oběžné dráze kolem 

Země ve výšce 593 km nad hladinou moře, s oběžnou dobu 

mezi 96 a 97 minut a rychlostí 28000 km/h. Pojmenován je  

k poctě Edwina Hubbla a byl uveden na oběžnou dráhu 24. 

dubna 1990 jako společný projekt NASA a ESA a byl zahájen 

program Velké sledování.  

Válcovité tělo Hubbleova dalekohledu váží 11 tun. Jeho délka 

je 13,2 m a jeho maximální průměr je 4,2 metru.  

Tento teleskop může získat obrazy o vyšším optickém 

rozlišením 0,1 obloukových vteřin.  



Mezinárodní kosmická stanice 



Pohled z vnitřku lodi 



Hubble 



Nejprve vidíme Galaxii Klobouk, v katalogu Messier také nazývanou M 104, 

vzdálenou asi 28 milionů světelných let. Fotografie je považována za jednu  

z nejlepších  přijatých Hubbleovým dalekohledem.  

    



Teď slavná mlhovina MZ3, zvaná Mravenec, vzdálená mezi 3000 

a 6000 světelných let  



Třetí je mlhovina Eskymák, NGC 2392, vzdálená 5000 

světelných let  



Na čtvrté fotografii je možné rozpoznat 

působivou mlhovinu Kočičí oko 



Na páté fotografii je hodin mlhovina Přesýpací hodiny, která 

je 8000 světelných let daleko. Krásná mlhovina se zúžením  

v její centrální části.  



  Na šesté vidíme kuželovou mlhovinu vzdálenou 2,5 světelných let  

 



Na sedmé najdeme fragment z Labutí mlhoviny, která se nachází 

ve vzdálenosti 5500 světelných let a je označován jako 

"probublávání oceánem z vodíku s malým množstvím kyslíku, 

síry a dalších prvků" 



Na osmé fotografii je krásný obraz s názvem "Hvězdnatá noc"  



Na deváté jsou dvě spirálové galaxie, je NGC 2207 a IC 2163 

které se nacházejí ve vzdálenosti 114 milionů světelných let.  

 



Na desáté, vidíme fragment z mlhoviny Trifid,  hvězdné 

kolébky vzdálené až 9000 světelných let.  



Další fotky z Hubblova teleskopu 



 Sonda Voyager 1  



Aktuální poloha  Voyageru 1 (102 A-U)  



Trpasličí planetka 2003 UB 313 (Eris) 



 Halleyova kometa  



M16: mlhovina v Orlu  



M57: Prstencová mlhovina 



Mlhovina RCW 79 



NGC 2237: Mlhovina Rosette  



M42: Mlhovina v Orionu 



Protohvězda 



Mléčná dráha (červená značka označuje naše Slunce)  



Černá díra  



NGC 4414 



Země s mraky  



Země bez mraků  



Země s dorůstajícím Měsícem  



Země s Měsícem v novu 



Země s Měsícem v úplňku  



Slunce s atmosférou 



Slunce bez atmosféry 



Venuše bez mraků  



Venuše v mracích  



Merkur 



Mars 



Phobos a Deimos na svých oběžných drahách kolem Marsu 



Jupiter 



Nejbližších 8 měsíců na oběžné dráze kolem Jupitera  



Saturn 



Měsíce na oběžných drahách kolem Saturnu  



Uran 



Uranovy měsíce 



Neptun 



Měsíce na oběžných drahách kolem Neptuna  (vyjma Néreide) 



Měsíce Néréide a Triton na oběžných drahách kolem Neptuna  



Pluto 



Charon na oběžné dráze kolem Pluta  



Mléčná dráha  



Slova jsou k ničemu, když jsme konfrontováni s takovými monumenty světla a 

barev. Můžeme se setkat s Orlí Mlhovinou nebo M16  

v souhvězdí Hada: je to otevřené okno  uprostřed hvězdné noci.  



Thème musical:  BO de “Blade Runner”                                                               

LMG                                                                                  Décembre 2008 


