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UFO-ДОКЛАД
ТЕМА: НЛО НАД ХАРЬКОВСКОЙ ТЭЦ-5
При просмотре видеороликов в интернете с тематикой "НЛО над Харьковом",
мною была обнаружена видеозапись пролѐта НЛО, которая была заснята на
мобильный телефон неустановленным очевидцем-оператором в районе п.Песочин,
находящийся на окраине г.Харькова. На видеозаписи видно, что съѐмка велась с
окна одной из многоэтажек, находящегося на верхнем этаже. Данная запись не
является оригиналом, так как сопровождается музыкальным произведением и была
выложена в сети в августе 2010г. На видео видно, как круглый светящийся
красноватого цвета объект в форме шара околометрового диаметра горизонтально
летит в северовосточном направлении к расположенной рядом харьковской ТЭЦ5.Так как я работаю на данном предприятии(ТЭЦ-5),через год мне по счастливой
случайности довелось пообщаться с одним из охранников, который именно в ту
рабочую смену наблюдал данный пролѐт НЛО. При общении было установлено, что
количество объектов было 3шт. и их также наблюдали его коллеги-охранники на
других постах, с которыми он связался по внутреннему телефону. После опроса
всех охранников той рабочей смены: Ляшенко Анатолия Александровича (55лет),
Плиско Сергея Григорьевича (43года), Евтушенко Сергея Николаевича (33года),
Нечипоренко Сергея Михайловича (35лет), Зинченко Александра Михайловича
(42года), было установлено, что около 21.00ч со скоростью около 30км/ч НЛО
летели со стороны п.Песочин на высоте 300м с интервалом около 3-5мин и были
идентичны как по форме, так и по цвету. Данные объекты направлялись в сторону
трубы ТЭЦ-5(330м) с разными траекториями пролѐта. Первый НЛО, учитывая
направление, пролетел чуть правее от трубы и через 5м исчез. Второй НЛО летел
прямо на трубу, но перед еѐ столкновением с заметным ускорением мгновенно
облетел с левой стороны до линии первичного направления и также через 5м
исчез. Третий НЛО также летел прямо на трубу, но не сворачивая исчез прямо
перед ней. Один охранник наблюдал только 1 объект, двое наблюдали только
2объекта и трое все 3объекта.Наутро доложенное наблюдение начальнику охраны
было воспринято скептически. Точной даты наблюдения установить не удалось по
причине окологодичной давности события. Фото и видео к докладу прилагаю.
Докладчик уфолог-исследователь: Петров С.О.(Харьков 09.07.2011г)
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Рис.6. Видеокадр №2 пгт.Песочин (август2010г)
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Рис.8. ТЕЦ-5
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Аналіз:
Оскільки відео не є оригінальним, а з контакту з оператором відео – немає, провести аналіз відео,
або встановити точно обставини, деталі зйомки не видається можливим.
Точна дата також не є можливою для встановлення, що ставить під сумнів зв’язність відео та
свідчень очевидців з ТЕЦ-5.
Тому розглянемо ці свідчення окремо:
1) Кадри з відео демонструють розмитий світлявий об’єкт, що рухається рівномірно з
деякими викривленнями від прямолінійної траєкторії (розкадровка відео і апостеріорна
обробка не дозволяють визначити точно).
Умоглядні оцінки кількісних параметрів на основі відео в будь якому разі є суб’єктивними і не
достатньо обґрунтованими.
Для складання наближеної картини користуватимемося опосередкованими даними.
Оскільки на відео представлені будівлі мають 9 поверхів, і очевидно така ж будівля з якої ведеться
спостереження, то відстань між ними біля 30..50 м. Вікно в будівлі навпроти біля 1,5м, тож
оскільки об’єкт має відносний кутовий розмір напряму 1/3…1/5 вікна, при експертній відстані до
нього 50..100м отримаємо діапазон лінійного розміру об'єкта 0,5…1 м, і дає кутовий розмір
0,01рад або 0,6 градусів.
Введемо уточнення щодо такого параметру як кут до обрію який складає біля 15 градусів (бо
об’єкт вище будинків) та похибки вимірювань, яка експертна прийнята 10%.
Похибки або відхилення у %

Додатні

Від'ємні

При вимірі кута до горизонту, a

10

-10

При вимірі висоти, H=ОС

10

-10

При вимірі кутового розміру, b

10

-10

Параметри впливу похибок для поодинокого спостереження опрацьовані в комп’ютерній системі
UFODimension версії 1.03 що розроблена в УНДЦА «Зонд» (2007) і постійно вдосконалюється.
При максимальній висоті об'єкта над лінією рівня очевидця 20м (загальна над землею 20+40 = 60
м) діаметральний розмір складе до 1,2…2,0м.
Швидкість за рахунок розкадрування із відео встановити також важко, проте експертно можна
визначити що вона складає до 2 власних розмірів/сек, тобто до 1,2гр/сек, або ж 1..4 м/с.
Поворотів об’єкт не здійснював, тож ці параметри для нього не існують.
Для аналізу застосована комп’ютерна система ототожнення на основі нечітких множин Ufological
Expert System Pertinence версії 2.05, розроблена в УНДЦА «Зонд» (2004) і
постійно
вдосконалюється.
Максимальний і мінімальний плани ототожнення наведені у таблиці нижче.
Максимальний план

Мінімальний план

Діаметральний розмір, м

2

0,5

Швидкість, м/с

4

1

Висота, м

60

60

Мінімальний радіус розвороту, м

#

#

Кутова швидкість розвороту, гр/с

#

#

Кутовий розмір, гр

0,6

0,6

Кутова швидкість, гр/с

1,2

1,2

В результаті комп’ютерного аналізу встановлено, що максимальну ототожненність як за
максимальним так і мінімальним планами ототожнення набирають гіпотези P1.1.1.3 = 0,833
(штучні супутники Землі), та P1.4.7 = 0,833 (китайські ліхтарики). Оскільки якісні параметри
(світимість, яскравість) не враховуються у даній моделі ототожнення, перевагу слід віддати
гіпотезі 1.4.7. Неототожненість аерокосмічного феномена в такому випадку складає обернену
величину:
UK = 1 – PNmax=1-0,833= 0,167.
Розрахуємо міру кількості інформації розглянутого повідомлення.
Кількість параметрів, прийнятих для ототожнення
матриці ототожнення). Відтоді S’u =

AK

AK =6, а S =5 (дані програми відповідно

– S’|PNmax = 6 – 5 = 1. За формулою, міра кількості

інформації розглянутого повідомлення становить
lK = (1–PNmax) ln AK

S’n

= 0,1671n <6>1 = 0,3.

Міра кількості інформації є характеристикою свідоцтв реєстрації аномальних аерокосмічних
феноменів, що дозволяє відрізнити свідоцтва, які мають однакову неототожненість, але різну
цінність для досліджень і формування збірного образу феномену. I K 0,3 є дуже малою
величиною, для порівняння спостереження НЛО у Севастополі в 2006 році показало міру кількості
інформації I K

1,17, у 4 рази більшу.

2) Вербальні свідчення працівників ТЕЦ не можуть бути надійним джерелом інформації, як
було встановлено протягом численних досліджень УНДЦА.
Вербальні повідомлення від очевидців, як правило не представляють цінності, оскільки
наявність факторів аномальності у їх змісті не очевидна внаслідок значного впливу
психофізіологічних факторів, невизначеності та недостовірності даних.
Проте з урахуванням вище наведених факторів та узагальненого досвіду аналізу попередніх років,
можна стверджувати, що об'єкти на кшталт «китайських ліхтариків» можуть в цілому
демонструвати якісні параметри – зникнення (згоряння або руйнування), рівномірний синхронний
рух в вітровому потоці, зміну траєкторії поблизу вітрових перешкод, що розтинають потік вітру
(рис.12).

Рис.12. Модель огинання вітровим потоком перешкод на кшталт будівель або труб ТЕЦ
при зміні траєкторії об’єктів що рухаються за вітром.
Висновок: аналіз засвідчив, що явище, спостережуване на відео має найбільш застосовними
гіпотези «штучні супутники Землі» та «китайські ліхтарики». Якісні параметри – яскрава
світимість та обрахований діаметральний розмір (0,5..1м, збільшення за рахунок розмитості
зображення та яскравості) дає змогу схилитися на користь останньої гіпотези. Явні фактори
аномальності у повідомленнях відсутні.

