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Текст повідомлення
Это приозошло приблизительно в 23:24, 12.07.2013г. Т.е. вчера ночью ...
Выглянув в окно на кухне и сначала увидел три пролетающие точки голубого цвета,
очень похоже по свечению с голубым светодиодом и мерцающие с частотой
приблизительно 15-20 Гц, выстроившиеся в форме равностороннего треугольника.
Что бы убедится, что это у меня не глюк, я позвал сына, но пока он подошел на
кухню треугольник из точек уже вышел из зоны обозрения и мы с ним (с сыном)
перешли на балкон, который находится, с противоположной стороны дома и увидели,
что всед за треугольником пролетает большое количество таких же точек (где-то
30-40) расположеные неравномерным строем на разных расстояниях друг от друга.
Вся группа точек летела очень быстро и все они были одного размера. Они мерцали
также, как и та группа в виде треугольника, который пролетал во главе строя. На
некотором удалении от всей этой "эскадрилии" в арьергарде пролетела последняя
точка, которая замыкала строй. Вскорее они скрылись за горизонтом. Пролетали с
запада на восток (приблизительно). Они должны были пролетать над аэродромом
"Жуляны" т.к. летели в том направлении ...

Мапа спостереження
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Таким чином, напрямок руху корелює із напрямком вітру.
Зображення об'єкта, яке наводить очевидець

Гіпотеза: “небесні ліхтарики”
Серед літальних апаратів, що здатні повторити зазначені маневри і використовуються
на території Києва, можемо впізнати “небесні ліхтарики”: молооб'ємні дрейфуючі теплові
аеростати. Наприклад, такого типу:

В польоті на фоні темного неба вони виглядають, як кольорові точки, світіння і колір яких
має певну динаміку. Вони здатні летіти деякий час у певному порядку, турбулентність
повітряних потоків нерідко створює ілюзію “розумного” групування.
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Висновки
Таким чином, з високою долею імовірності можемо ототожнити дані об'єкти із так
званими “китайскими ліхтариками”. Єдиним фактором аномальності можна зазначити
суб'єктивну оцінку швидкості руху, але вірогідність наявності специфічної повітряної течії
також вводить цей фактор у рамки викладеної гіпотези.
Перелік джерел
http://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%D0%B2/2013-07-12
http://svetilki.com.ua/page/nebesnye-fonariki?gclid=CNz9x7va1LgCFaV4cAodtwgAOQ
http://www.nodima.ru/travel/ladoga2013/jukankoski/
http://www.clubfrance.ru/news/zhiteli-val-de-marn-prinyali-fonariki-za-nlo
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