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2015.02.11

Место наблюдения
Боярский лес, г.Боярка, Киево-Святошинский
район, Киевская область, Украина

Исполнитель
Чвартковский А.

Форум ЛДАЯ http://anomaly.pp.ua/viewtopic.php?p=2942
Max Maximov
Вітаю! Я тут поки що новачок. Зареєструвався, щоб розповісти про своє
спостереження і поспитати думки форумчан. Тому що у щоденниках
повідомлення не зацікавило нікого.
Отже... декілька тижнів тому, у лютому, через безсоння вирішив подивитися кому
ще не спиться і у небі побачив дивне мерехтіння. Задля цікавості і щоб подивитись
ближче вирішив познімати на відео (бо фотографіями не передати, що "зірка"
змінює колір). І побачив об'єкт дископодібної форми, що світиться посередині.
Не пам'ятаю, чи були зірки на небі, але місяця точно не було. Об'єкт ніби завис на
одному місці, але за півгодини змінив позицію. Рухався з південно-східного в
сторону північно-західного напряму.
Іще. Не впевнений, що це суттєво, але під час зйомки, як тільки сфокусувався,
через мить об'єкт зникав з уваги. Можливо, через особливості автоматичного
фокусування в складних умовах зйомки або через відсутність стабілізації (знімав з
рук).
Спостерігав цей об'єкт з 1:00 до 1:30. Місце спостереження — Боярський ліс.
АЧ (Andriy):
Обов’язково вкажіть дату спостереження.
Завантажте відеофайл на будь-який відеохостинг, наприклад, YouTube, і
опублікуйте тут на нього лінк.
А найкраще пришліть всі оригінальні фото та відеоматеріали нам на електронну
пошту, адреси див. на цій сторінці http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
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http://maxiwell83.livejournal.com/146445.html , скоріш за все на відео зафіксовано
астрономічний об’єкт. Але остаточний висновок можна буде зробити
проаналізувавши оригінальні фото та відеоматеріали.
Max Maximov
Ніч з 10.02.2015 по 11.02.2015. За EXIF близько 0:00.
Просто в дитинстві в місцевому санаторії виховательки розповідали про НЛО,
навіть якийсь фільм показували. Ну і хто цікавиться НЛО та аномальними
явищами певно чули історію про контакти з НЛО у селі Яблуніка (це недалеко від
Боярки).

АЧ (Andriy):
Оскільки з’явилась додаткова інформація щодо часу спостереження (хоча
оригіналів фотографій від очевидця так і не отримано), користуючись лише
наявними фото та відеоматеріалами, можна провести наступний аналіз.
Місце спостереження: Боярський ліс, м.Боярка, Києво-Святошинський район,
Київська область, Україна
Дата: 11.02.2015
Кількість очевидців: 1
Візуальний опис об’єкта: «зірка» змінювала колір, об’єкт дископодібної форми,
що світиться посередині, об’єкт ніби завис на одному місці, але за півгодини
змінив позицію, рухався з південно-східного в сторону північно-західного
напряму.
Характеристики фотоапарата і параметри фотозйомки
Модель фотоапарата: Panasonic DMC-FZ62
Дата: 11.02.2015, 0:24:17
Діафрагма: F4.9
Фокусна відстань: 101,1 мм
Експозиція: 1/4 сек.
11 лютого 2015 р. в 0:24:17 у південній частині небосхилу найбільш помітним
астрономічним об’єктом була планета Юпітер (рис.1, рис.2). Планета Венера у цей
час знаходилась нижче лінії горизонту, тому її як версію походження «НЛО»
можна одразу відкинути. Отже, найбільш імовірно, що даний астрономічний
об’єкт був планетою Юпітер.
Max Maximov
Дякую! Тепер можна спати спокійно:) Хоча сам засумнівався, коли побачив цього
місяця такий об'єкт.

Рис.1. Місцезнаходження астрономічних об’єктів на небосхилі.
Скріншот з програми Stellarium.

Рис.2. Місцезнаходження астрономічних об’єктів на небосхилі.
Скріншот з програми WinStars.

