СЕМІНАР «ВИВЧЕННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ЯВИЩ»
На факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» сумісно із УНДЦА «Зонд» функціонує Семінар
«Вивчення аерокосмічних явищ».
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд» — організація, яка із
2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України і діє при факультеті
авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ».
Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в оточуючому
середовищі, прояви яких на початковому етапі досліджень не ототожнені із характеристиками відомих
існуючих явищ. Основною спеціалізацією діяльності Центру є дослідження аномальних аерокосмічних
явищ (ААЯ). Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про АЯ, їх
ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої кооперації зі спорідненими
організаціями як в Україні, так і за її межами.

Фактори аномальності – це прояви феноменів, характеристики яких не належать масиву проявів явищгіпотез відомої природи.
Міжнародна прийнята класифікація ототожнення НЛО:
Клас А – НЛО ідентифіковано без будь-якої двозначності;
Клас В – НЛО швидше за все є відомим явищем природного чи техногенного походження, однак через слабкі
кількісні і якісні дані, ототожнення є не повним;
Клас С – повідомлення про НЛО непридатне для експертизи, недостатні кількісні і якісні дані.
Клас D – НЛО не вдалось ототожнити, хоча присутні хороші якісні і кількісні дані. Можна пропонувати
розглядати як ААЯ.

Дослідження ААЯ мають два пріоритетні базисні цільові компоненти: національної безпеки та
розвитку новітніх технологій. Перший компонент пов'язаний із тим, що ААЯ та інші об'єкти цілком
можуть виявлятися розвідувальними літальними апаратами (ЛА) противника. Це загострюється тим
фактом, що новітні розробки все більше розширюють льотно-технічні та візуальні характеристики ЛА,
що кидає виклик дослідникам і переводить питання ототожнення ААЯ у пряму площину національної
безпеки, особливо у сучасних умовах. Це стосується власне не тільки ААЯ а і будь-яких інших об’єктів,
що можуть бути зареєстровані. Зворотним аспектом порушеної проблематики є той факт, що явища
самі по собі являють імовірні об'єкти підвищеної небезпеки, здатні взаємодіяти із навколишнім
світом, і зокрема із електронно-механічними, біологічними системами, чинити на них у тому числі
згубний вплив відомої та невідомої природи. Це потребує відповідних заходів і засобів безпеки для
техніки та людей. Другий компонент пов'язаний із тим, що технічні характеристики, які проявляють
спостережувані об'єкти за візуальними та приладовими спостереженнями, часто не дозволяють їх
ототожнити із відомими явищами та апаратами, а також ставлять питання принципу дії та внутрішньої
S-подібне ААЯ довжиною понад 50 км зафіксоване
будови. Незалежно від джерела походження об’єктів, реєстрація та отримання їх для дослідницьких
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цілей становить неабияку цінність для вивчення та синтезу новітніх технологій, вироблення власних
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засобів і програм безпеки.
«Електромагнітні поля - лише елементи більш складного інформаційного
«Якщо не існує фізичного закону, який би напряму забороняв якесь явище,
простору» В.П. Казначеєв
воно скоріш за все, буде з часом знайдене». М.Каку
Інтерес до ААЯ як питання національної безпеки є у військових структур: США,
Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Іспанії, Швеції, Данії, Бразилії, Чилі,
Найбільш вражаючі характеристики для ААЯ, які не дозволяють їх ототожнити із
Уругваю, Еквадору, Аргентини, Перу та ін., це також було важливим і для СССР. Однак
відомими явищами антропогенного і природного походження:
найбільшого успіху досягнули в тих країнах де процес ототожнення військові передали
- величезні швидкості безшумного переміщення без збурення оточуючого
для колективу вчених, в межах їх компетенції, а саме в: Франції (GEPAN, SEPRA,
середовища – до 20 км/с;
GEIPAN, IPACO, UFO-science), Бельгії (COBEPS) та Італії (EMBLA , ICPH).
- здатність на великих швидкостях, не сповільнюючись, повертати під прямими
кутами або навіть змінювати напрям руху на протилежний;
- здатність із нерухомого стану миттєво розвивати великі швидкості, або, навпаки,
миттєво зупинятися;
- здатність миттєво зникати з поля зору, стаючи невидимими для неозброєного ока
або радіоелектронних систем спостережень, а також раптово з’являтися;
- поліморфізм – трансформація однієї форми об’єкту у іншу, а також здатність
розділятися на окремі літаючі частини, які можуть знов з’єднуватися разом;
- здатність поступово «танути» або «розчинятися» у повітрі на очах у очевидців;
- здатність створювати навколо себе невидимі для людського ока перепони, які на
дотик виявляються «твердими»;
- здатність дистанційно і направлено впливати на об’єкти матеріального світу,
зокрема техніку, викликаючи зміни у її роботі, переміщення у просторі або навіть
руйнування;
- здатність дистанційно і направлено впливати на тварин і людей, викликаючи
направлені зміни у психофізіологічному стані.

У березні 1990 року прокотилася хвиля
візуальних і радіолокаційних спостережень
загадкових об'єктів від Болгарії до Бельгії. З
того часу їх називають ―Бельгійські
трикутники‖. На їх перехоплення навіть
висилалися літаки-винищувачі F-16, однак не
змогли їх наздогнати

ААЯ, кадри з відеофільму, Севастополь,
2006 р.

«Озброєна п’ятьма відчуттями, людина досліджує оточуючий Всесвіт і
називає цю подорож Наукою». Е.П.Габбл
У 2004-2015 році в Українському науково-дослідному Центрі вивчення аномалій
«Зонд» була вперше розроблена цілісна математична модель ототожнення
аерокосмічних феноменів на основі теорії нечітких множин з урахуванням
невизначеності, пов'язаної із відсутністю інформації у апріорних даних. Чисельно
оцінюється міра кількості інформації в кожному повідомленні про ААЯ та його
ототожненість із відомими явищами та апаратами. На основі розробленої методики
створена спеціалізована об’єктно-орієнтована експертна система, що проводить
ототожнення феноменів за 7-ма основними кількісними характеристиками: висота,
діаметральний та кутовий розмір, кутова та лінійна швидкість,
мінімальний радіус та кутова швидкість розвороту.
Місце впливу на навколишнє середовище.
Австралія. 1966 р.

Осоновні кількісні параметри ототожнення ААЯ

На місці впливу. Дельфос. США.
02.11.1971. Архів CUFOS

Типове оснащення дослідників при веденні робіт на
місці впливу ААЯ

Автоматична система реєстрації ААЯ
(Норвегія)

Кожні 5 років на факультеті виходить збірник наукових праць, що містить
статті, які відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі
аномальних явищ у формуванні картини Світу, наведені теорія, методики
та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, отримані у результаті
роботи УНДЦА «Зонд», а також на основі провідного закордонного досвіду.

Дослідження формацій на полях у с.Кордишівка Вінницької області, 25.06.2011

Основне приладове забеспечення: тепловізор, фотовідеокамери, мікрофони, металошукачі, частотоміри, магнітометри,
радіометри, рідинні компаси, лазерні дальноміри, навігатори,
нівелір, рейка, кварцеві хронометри, датчики ентропії тощо

Аномальні зміни хімічного складу грунту з формації у с.Кордишівка

Зміни напрямку росту пшениці у вузлах на клітинному рівні у с.Кордишівка Вінницької
області, 25.06.2011

Електронна адреса семінару: http://kpi-rasp.org
УНДЦА «Зонд»: www.zond.kiev.ua,
srcaa@zond.kiev.ua

Учасники семінару на факультеті авіаційних і космічних систем

