Příloha 1: Přehled historie průzkumu planety Venuše kosmickými sondami.
Mise
Sputnik 7

Stát

Start

Cíle mise

SSSR

4.2.1961

Vyslání první kosmické
sondy k planetě Venuše

Výsledky
Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země
První meziplanetární sonda, měření
parametrů kosmického záření,
následně ztraceno spojení se sondou

Venera 1

SSSR

12.2.1961

Výzkum meziplanetárního
prostoru a povrchu planety
Venuše

Mariner 1

USA

22.7.1962

Průzkum Venuše

Raketa byla krátce po startu zničena

Sputnik 19

SSSR

25.8.1962

Mariner 2

USA

27.8.1962

Sputnik 20

SSSR

1.9.1962

Přistání na Venuši
a následný průzkum jejího
povrchu
Měření teploty atmosféry
a magnetického pole
Venuše
(blízký přelet 14.12.1962)
Přistání na Venuši
a následný průzkum
povrchu planety

Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země
Byla objevena povrchová teplota
428 °C, absence vodní páry
ve složení atmosféry, absence
magnetického pole kolem planety
Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země

Sputnik 21

SSSR

12.9.1962

Přeletová kosmická míse
Venuše

Sonda byla zničena při explozi rakety

Venera
1964A

SSSR

19.2.1964

Přeletová kosmická míse
Venuše

Nebyla dosažena oběžná dráha
kolem Země

Venera
1964B

SSSR

1.3.1964

Přeletová kosmická míse
Venuše

Nebyla dosažena oběžná dráha
kolem Země

Cosmos 27

SSSR

27.3.1964

Přeletová kosmická míse
Venuše

Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země

2.4.1964

Průzkum meziplanetárního
prostoru a testovaní
palubních systémů
kosmické sondy

Spojení s kosmickou sondou bylo
ztraceno

Zond 1

SSSR

Venera 2

SSSR

12.11.1965

Průzkum planety Venuše

Venera 3

SSSR

16.11.1965

Průzkum planety Venuše
(přistání sondy 1.3.1966)

12.6.1967

Průzkum fyzikálních
parametrů a chemického
složení atmosféry Venuše
(přistání 18.10.1967)

Venera 4

SSSR

Byla zjištěna nová data
o meziplanetárním prostoru,
avšak údaje o Venuši nebyly
přeneseny
První kosmická sonda, která přistála
na jiné planetě
Bylo zjištěno, že atmosféra Venuše
ze 90 % skládá z CO2 a procenta
kyslíku a vodních par a dále,
že planeta nemá radiační pásy ani
silné magnetické pole a teplota
se pohybuje v rozmezí 40 až 280 °C
(u povrchu) a tlak mezi 15 až 22 barů

Mariner 5

Cosmos 167

Venera 6

USA

SSSR

SSSR

14.6.1967

Průzkum atmosféry, měření
magnetického pole,
odrazivosti radiových
vln a emise UV záření
(přistání 19.10.1967)

Zjištění povrchové teploty planety
Venuše 267 °C

17.6.1967

Přistání na Venuši
a následný průzkum
jejího povrchu

Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země

10.1.1969

Měření teploty, tlaku,
složení atmosféry Venuše
(přistání 17.5.1969)

Byly získány přesnější údaje
o atmosféře, souvislosti změn tlaku
a teploty; byla provedena měření
teploty atmosféry: 25–320 °C; měření
tlaku: 0,5–27 barů

Venera 7

SSSR

17.8.1970

Přistání na Venuši
a následný průzkum
jejího povrchu
(přistání 15.12.1970)

Cosmos 359

SSSR

22.8.1970

Přeletová mise Venuše

27.3.1972

Přistání na Venuši a
následný průzkum
jejího povrchu
(přistání 22.7.1972)

31.3.1972

Přistání na Venuši
a následný průzkum
jejího povrchu

Venera 8

Cosmos 482

Mariner 10

Venera 9

SSSR

SSSR

USA

SSSR

3.11.1973

8.6.1975

Měření teplot atmosféry: 25-475 °C;
zjištění povrchové teploty:
475±20 °C, povrchového tlaku:
90±15 barů a rychlosti větru:
2,5 m·s-1
Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země
Byla provedena měření povrchové
teploty planety:470±8 °C,
povrchového tlaku: 90±1,5 barů,
rychlosti větru: 0-2 m/s (u povrchu),
50-60 m/s (v výšce 50 km); obsah
amoniaku v atmosféře cca 0,010,1 %; byla objevena kyprá půda
s hustotou 1,4 g/cm³ a byly
provedeny první analýzy o původu
hornin
Nebyla dosažena potřebná trajektorie
dráhy a sonda zůstala na oběžné
dráze Země

Přeletová mise Venuše
(blízký přelet 5.2.1974)

Bylo získáno přibližně 3000 snímků
planety v UV části spektra záření
a v normálním režimu s rozlišením
90x18 metrů; byl objeven dynamický
stav atmosféry, byla určena hmotnost
planety a absence magnetického pole
Venuše

Přistání na Venuši a
následný průzkum
jejího povrchu
(přistání 22.10.1975)

Byly získány první snímky povrchu
Venuše, včetně panoramatického
snímku o 180°; byla objevena oblaka
s mocností 30-40 km, atmosférické
složky HCl, HF, Br, I; byla naměřena
povrchová teplota 485 °C
povrchový tlak 90 barů

Venera 10

Pioneer
Venus 1

Pioneer
Venus 2

Venera 12

Venera 11

Venera 13

Venera 14

Venera 15

SSSR

USA

USA

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

14.6.1975

20.5.1978

8.8.1978

14.9.1978

9.9.1978

Přistání na Venuši a
následný průzkum
jejího povrchu
(přistání 23.10.1975)

Byly ověřeny a rozšířeny výsledky
průzkumu Venery 9

Komplexní průzkum
a ověření údajů o atmosféře
planety Venuše
(přistání na oběžnou dráhu
4.12.1978)

Byla prozkoumána struktura horní
atmosféry a ionosféry; dále celkový
charakter atmosféry a povrchu
planety. Byla studována interakce
slunečního větru s ionosférou
a slabým magnetickým polem
Venuše

Studium struktury a složení
atmosféry a povrchu
Venuše, radiačního pole,
složení oblaků, výměny
energie ve spodní
atmosféře planety
(přistání 9.12.1978)
Průzkum gama záření
Slunce; studium
podrobného chemického
složení atmosféry, původu
oblaků, tepelné rovnováhy
atmosféry, složení
a vlastností povrchu
Venuše
(přistání 21.12.1978)
Průzkum planety Venuše a
meziplanetárního prostoru
(přistání 25.12.1978)

Pokračování měření jako u sondy
"Pioneer Venus 1" a studium
souvislosti mezi lokálními měřeními
a celkovým stavem planety Venuše

Byly objeveny důkazy existence
blesků a hromu; měřen obsah síry
a chloru v atmosféře a obsah CO
v nižších výškách atmosféry Venuše

Byly objeveny další důkazy existence
blesků a hromu a měřen obsahu CO
v nižších výškách atmosféry Venuše
Byly pořízeny první barevné obrázky
planety; byl odebrán vzorek půdy
(a později zjištěno, že patří
do skupiny alkalických gabroidů);
byla naměřena povrchová teplota:
457 °C a povrchový tlak na Venuši,
který je 84krát větší než u hladiny
moře na Zemi

30.10.1981

Průzkum atmosféry a
povrchu planety Venuše
(přistání 1.3.1982)

4.11.1981

Průzkum atmosféry a
povrchu planety Venuše
(blízký přelet 04.11.1981
a přistání 5.3.1982)

Byla získána barevná panoramata
povrchu Venuše; byl odebrán vzorek
(a později zjištěno, že patří
do skupiny tholeických bazaltů); byly
identifikovány tři vrstvy oblaků

2.6.1983

Zkoumání povrchu planety,
včetně radarového
mapování topografie
Venuše
(přistání 10.10.1983)

Byla vytvořena mapa povrchu
Venuše pomocí jejího průzkumu
radary

Venera 16

SSSR

7.6.1983

Vega 1

SSSR

15.12.1984

Vega 2

SSSR

21.12.1984

Galileo

USA

18.10.1989

Magellan

USA

4.5.1989

Venus
Express

ESA

11.11.2005

Radarové mapování
povrchu planety Venuše
(přistání 10.10.1983)

Další průzkum povrchu planety
radary a doplnění dat mise
"Venera 15"; byla vytvořená
podrobná mapa povrchu Venuše

Studium pohybů, struktury
a oblačnosti atmosféry,
Byla provedena měření místní
výzkumu povrchu a kůry
atmosférické dynamiky, tlaku,
Venuše
teploty, úrovně osvětlení povrchu
(spouštění balonu
a oblačnosti v průběhu 46 hodin
15.12.1984 a přistání
11.6.1985)
Studium pohybů, struktury
a oblačnosti atmosféry;
studium povrchu a kůry
Pokračování měření provedených
Venuše
při misi sonda Vega 1
(spouštění balonu
21.12.1984 a přistání
15.6.1985)
Průzkum planety Jupiter
Bylo pořízeno 81 snímků oblačnosti
(blízký přelet Venuše
planety Venuše
10.2.1990)
Průzkum povrchu planety
Venuše radary SAR,
mapování jejího povrchu
Byly získány radarové snímky
radary; získaní blízkých
s lepším rozlišením pro mapování
a globálních radarových
99 % povrchu Venuše, včetně snímků
snímků povrchu
jižní polární oblasti, dále data
s rozlišením 50x100 km;
pro stereofonní snímky povrchu,
získaní dat o gravitačním
gravimetrické údaje pro 95 %
poli, vnitřní stavbě,
planety, údaje o hustotě atmosféry
struktuře planety
v různých výškách
(přistání na oběžnou dráhu
10.8.1990)
Komplexní průzkum
a ověření informace
o atmosféře planety;
studium plazmového
Byly získány snímky jižního pólu
prostředí a interakci horní
planety, měřeny hustoty horních
atmosféry se slunečním
vrstev atmosféry a byl zjištěn optický
větrem; zkoumání role
jev "glory". Glory je vysoce
skleníkového efektu
zkresleným obrazem slunečního
při vytváření atmosféry;
paprsku, které se odráží od kapek
výzkum mechanismu super
vody nebo jiných aerosolů
rotace v horní atmosféře;
v atmosféře, vzniká za příčinou
studium mechanismu
procesu „wave tunneling“
tvorby oblačnosti v různých
výškách
(přistání na oběžnou dráhu
11.4.2006)

Messenger

USA

AKATSUKI Japonsko

3.8.2004

Průzkum planety Merkur
(blízký přelet Venuše
24.10.2006
a blízký přelet Venuše
5.6.2007)

Bylo pořízeno několik set snímků
planety Venuše a proveden studium
její atmosféry spektrometrem

20.5.2010

Studium dynamiky horní
atmosféry Venuše; výzkum
mechanismu super rotace;
pátrání po aktivních
sopkách; měření teplot
v atmosféře planety
(přistání na oběžnou dráhu
7.12.2015)

Systematické snímkování planety
ve spektru UV záření; byla objevena
oblaka v atmosféře Venuše z kyseliny
sírové

