rl

Avaruusluotain 1/77
lVÅRUUSAIXAKåUSI JA

UFO1

Tänä vuonna tuLee kuluneeksj- kolne vuosikymentä rnaai}nan ehkä kiistellyimän ilmidn, ns. trmnistaroattonien l-entävien esineiden eli ufojen,
ensi esiintynisestä. Tuona kuumana kesänä 1947 nyijs konkreettinen avaruustutkinus ottl tukevia askeleitaan anerikkalaisten laukaistessa va]okuvauslaitt ein varustettuja rakett eJa White Sandsin koeasenalta Uudessa IUeksikossa.
Ävaruusaikakausi Ja ufo-1lmiö kohtåsivat toisensa 29.5.1947, kun arl
neiJan raketti-inslnöörl
David Zohm Ja koLne kolleegaa näkivät hopeånhohtoisen klekkonaisen esineen lentävän aurinkoisel-l,a taivaalla lähe11ä
WS;ää. Esine klisi kovaa vauhtia pohjoiseen vuoriston yll.
Tapahtuna aiheutti kysynysmerkin, Joka nyt on paisunut suunnattonaksjgfobaallseksi ongelmak6i ynpäri maailtraa tehtyjen tuhansien bavaintojen
seurauksena. Ufo-ifniöl1ä arvioidaan olevan noin 30 nilJoonaa näkijää
yli 7O maassa Ja sosiaalj--kulttuurikentässä he kattavat kai-kki piirit
aus t ralialals est a alkuas ukkaasta ast ronautt eib.i-n.
Seuraavassa esitetään lyhyesti joitakln avaruuskokeilujen alkana satturraita
ufo-tapauksia:
ja rekisteröit liE buonåt t avå
Vuonnå 1946, fhntö' Serdslsoa havalttlin
josta
tutkåJä1jittäJä Charles Swarls kertol: "Klekon muotoinen eslufo,
ne kiisi ko"keuksiin yhdessä V-2 ohjuksen kanssa yli 1C00 nph kierrellen
samIla ohjuksen ):[pär11fä. Esine nähtiin nJrös kj.ikareln, teleskoopein ja
teodoliitein
nyös tutkallaj Se syöksyl
- samalla kerralla se haivaittiin
suoraan ylöspäin ohjuksen ohi rroin 7500 kn/h Ja btosj- avaruuteenjn
Whiie Sands 5.5.1949. Laivaston ohjuiskokeiluJen pää11ikkö, konentaJa
Robert Uclaughl-in näki hohtavan valkoisen klekon taivaal,la V-2 kokeen
ai-kana. Vålvonta-asemat nittasivat sen nopeudeksi 5800 kn,/h ja lentokorkeudeksi 40 kln. Kun ohjus putosi naahan, ufo pol::tui, såfa[ånnopeastl Iänteen.
Valvontatrhite Sands IC.5.I949. Tieteel.linen A-4 raketti laukaistiln.
asemat havaitsivat kahden pyör:eän hohtavan esineen sukeftavan taivaalta
ja kaartavan ??AO knlh nopeudelfa kohoavan ohjuksen luo, l-ensivät hetken
seii viere:sä ja kat.si.Jar- korkeuksiin.
Ahiie Sands 2'1.4 ;z 24.5.iq50. Molennill"å kerroi]]a å-4 kokeen rhteydeskiinnitetyllä
sä valvon;a-aseftat nä.kivät ja fjlnesivåt Askania.-teodolilttiin
-- ruv;k'nerarla s .u:1.r ryb:..1:: csinettå, .irka ki rsi ii.orherlla taivian - :dki.
Jäl.ieer -il.E.-5Cr saaiiin fi.ini ufosta. :joka :.imesiyi- ohjuskokeen vhte-ydecsii.
Ja sama ioistui L4,7.-51, :-r.Jiker1 suuri metal-iiesine iLnestyi köealueells"
l'utiiahavaj-ntoja tehliti, .,a rL|rc L,-in nit+e.iaen l5 nn elokuvafil,mi saati.:i n"
Itfo-iinia;iden t:iheä esi rniyBin-n s' l: - .n koek eskuksen taiva:rl,i iohel
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['?']e f:rrå\/e1,gi ir-1.i"1'j6i. Fclär'i: r-l s';ke.t i:.i:;re;;eolljus låirk.r::jt.t'"ii
loe sirjuj normaaiisti kunnes äki';iii LCC0LT ks/h Lii"Lävä* th:
Ai-lantin:'lle.
'i u-kserl riniel -le ilLE.r?yi jostakin
avarliudesta *'vierasneräinen tunr.is:1,emtto[aks]. -i;.ä.nyt lentoesiner', Se oli suurikokni;:i.n ja len:i ni,in 1d.h8llä oirjusto, .liiä. v:nllrc'nta-':fse$a. sul"cmaattiner; iäi;itvslulkF
ryirtlikj-r:raJTaamaall
stia oh;irrkserr asFmasla" h-un ufc iensi pcls, ie veti lutkajäl-jlty}tccli i.tseenleijailevan Dalka'il,aar j:: l,1i.kkuvar, sitt.n no:ri; . t'ilsrjlc rlä;rtti. ajclt'rajn
'jeaslj ,riiieen:r:.,rrmaIi'. Kun ufo iorulta -lähti ö:rilie iei1.leen, kesti 14 mi:irrlil.:r.:- enrierilu1ir jä-tji'"ystutka taalirn sreuraåBazr yksrnä.ä.n lentiivilii Polaisia.
;iak-.ri l{ri::r:Jr icr',nomalvojaer på1jästi tapauksel jLrlkaissEi:,ri-a val.rklopion lån
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Gemrni IY-IenÅ"anrusieniäjät Dvåi n:rös nähneet ava::uuden ouicia liikkuJia,
lslja 4"6.-65 astrcmutti Jarnes MeDjvitt räkl Hawa-iJin y11ä "r,unmnuotoisen esineen, jonka kyljessä o-Lj- sarrvamalnen uloke!" Sen pinta oli keliertilv:ij1
esinettä elokt-t'baltaner
va Lkci.n.n ja .jä ttl jäJ keensä ilijhtavan vaxan. McD iiloasi
}a]--lå ernenkLLln se poistrJ:t li(-ri(ADi-n muke3n ?COl kiarn sälee iiä e: oliui uii,iiän
avaruus rotrug,

Merour"y-$ lennoila astronautbj. Gordcn 0ocler näkr f6.5'-6.1 nrjkj Australitn

Lounatsmr,nikon y11ä. valoii$tön -fturramuotolne n vihertäviänhehkuinen .sine,
jonka takapäässä oli Flrnevtava habku* lentåväl id.ästä länteen vasten hår;eli
kirtorataansa ja samalln kcrkeudella. ?erthissä., liurchean vaivonia-asenall.a
toistasataa ihrni såä näk l ireiön Cooper.in radichålyvtyksen Nerusteell-a.
Chilen,.'aliicnyli opiston astrononian trof ess.iri .i a Ei Infierytef,l o*observatodistoricc jotita.ia tri Gabrie-l -4lrrial sanoo; "On olsmassa tieteellisjä
jatkuva-'ti
(:i,iz
tlaneettamne
esineil;ä
klfi:.t;-ce
cirboia
erait:i
tej,t,ä:ri.j'tA,
ovaN vclänee-l' sa;r,n-!år'j t-la, On valj lelNåvaa, ettal eri rrai.ien hi:llituksei
ianeräls:,':yden verhon näide n å€ioider eraeen. I'
Yhdysvaliåin presidcnttl- Carte!": I'En köskaå, naura jhmlsllle'

iotka kertovat
njnusta tuiee rrresidentri, teen kaikkeni julkisiaai,;:eni
ja tied.eniehille. 0len \iåkuuttu'tiedoi tånai] naan ufohal'ainnojstå vl.:isflle
nut eliä rrfois on olerassa, kosl!a ol.tr i [!c nir]:nyt ."el,laisen."
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