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EEssttaa oobbrraa eess ggrraattuuiittaa yy ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo ppoorr ppaarrttee ddeell aauuttoorr..
  

RReesseerrvvaaddoo ttooddooss llooss ddeerreecchhooss.. EEll ccoonntteenniiddoo ddee eessttaa oobbrraa eessttáá pprrootteeggiiddoo ppoorr llaa LLeeyy,, qquuee eessttaabblleeccee ppeennaass ddee pprriissiióónn yy//oo
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ffiijjaaddaa eenn ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee ssooppoorrttee oo ccoommuunniiccaaddaa aa ttrraavvééss ddee ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, ssiinn llaa ppeerrcceeppttiivvaa aauuttoorriizzaacciióónn
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AA JJeessúúss GGaarrccííaa,, ppoorr ssuu eessppíírriittuu cciieennttííffiiccoo yy aavveennttuurreerroo,, eessppeerroo qquuee eessttaa oobbrraa
ssiirrvvaa ppaarraa ccoonnvveenncceerrttee qquuee lllleeggaammooss aa llaa LLuunnaa..

AA JJaavviieerr CCaassaaddoo yy MMaannuueell MMoonntteess,, ppoorr ssuu eell ccáálliizz ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ppaarraa eessttee
bbuussccaaddoorr eetteerrnnoo ddee HHiissttoorriiaa yy MMiisstteerriioo..

AA JJoosséé DDaavviidd FFlloorreess ppoorr aaññooss ddee aammiissttaadd yy eennsseeññaannzzaa..

AA JJoorrddii FFeerrnnáánnddeezz,, llaa ““ccaajjaa ddee PPaannddoorraa”” ddeell mmiisstteerriioo..

AA mmiiss aammiiggooss ppoorr lloo qquuee mmee ddiieerroonn yy lleess ddii ssiinn jjaammááss ppeeddiirrlloo..

AA llooss qquuee aammaann llaa vveerrddaadd yy ddeetteessttaann llaa mmeennttiirraa..
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EEll sseerr hhuummaannoo ssiieemmpprree hhaa sseennttiiddoo ffaasscciinnaacciióónn ppoorr ssuu ““lluummiinnoossoo”” ssaattéélliittee,, aaqquueell
qquuee llllaammaann LLuunnaa..

LLaa LLuunnaa eess eell úúnniiccoo ssaattéélliittee nnaattuurraall ddee llaa TTiieerrrraa.. EEss eell ccuueerrppoo mmááss cceerrccaannoo yy eell
mmeejjoorr ccoonnoocciiddoo.. LLaa ddiissttaanncciiaa mmeeddiiaa eennttrree eell cceennttrroo ddee llaa TTiieerrrraa yy llaa LLuunnaa eess ddee
338844..440000 kkmm.. SSuu ddiiáámmeettrroo ((33..447744 kkmm)) eess uunn ccuuaarrttoo ddeell tteerrrreessttrree,, ssuu ssuuppeerrffiicciiee eess
uunnaa ccaattoorrcceeaavvaa ppaarrttee ((3377..993322..333300 kkmm22)),, yy ssuu vvoolluummeenn aallrreeddeeddoorr ddee uunnaa
cciinnccuueennttaavvaa ppaarrttee ((2211..886600..000000..000000 kkmm33))..

PPrróóllooggoo
LLaa ccrróónniiccaa aacceelleerraaddaa yy eexxaaccttaa ddee llaa lllleeggaaddaa ddeell hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa llaa rreeddaaccttaabbaa mmii
aammiiggoo JJaavviieerr GGóómmeezz eenn ““SSoobbrreeHHiissttoorriiaa”” yy ddeeccííaa aassíí::

2200 ddee JJuulliioo ddee 11996699.. LLaa mmiissiióónn eessppaacciiaall eessttaaddoouunniiddeennssee,, AAppoolloo XXII aalluunniizzaa ppoorr
pprriimmeerraa vveezz eenn llaa HHiissttoorriiaa ddee llaa HHuummaanniiddaadd.. LLaa ccuuaarrttaa ddee llaass mmiissiioonneess
ttrriippuullaaddaass aappoollooss hhaabbííaa ppaarrttiiddoo 110099 hhoorraass aanntteess ddee CCaabboo KKeennnneeddyy eenn FFlloorriiddaa..
EEssee ddííaa,, aannttee mmiilllloonneess ddee tteelleessppeeccttaaddoorreess ddee ttooddoo eell mmuunnddoo,, ssee ooyyeerroonn llaa
ffaammoossaass ppaallaabbrraass::

““UUnn ppeeqquueeññoo ppaassoo ppaarraa uunn hhoommbbrree;; uunn ssaallttoo ppaarraa llaa HHuummaanniiddaadd””..

LLaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall llaa iinniicciióó eell pprreessiiddeennttee KKeennnneeddyy ccuuaannddoo eell 2255 ddee MMaayyoo ddee
11996611,, aannttee eell CCoonnggrreessoo,, eexxppuussoo llaa nneecceessiiddaadd ddee qquuee eell hhoommbbrree,, aanntteess ddee aaccaabbaarr eell
ssiigglloo ddeebbííaa aallccaannzzaarr llaa LLuunnaa yy rreeggrreessaarr aa ssaallvvoo aa llaa TTiieerrrraa.. SSiinn dduuddaa aallgguunnaa,, eerraa
uunnaa ééppooccaa ddee tteennssiioonneess ppoollííttiiccaass,, ddee eennffrreennttaammiieennttooss ccoonn llaa UURRSSSS,, ddee ccoommiieennzzooss
ddee llaa gguueerrrraa ffrrííaa,, yy qquuiieenn ssee aappuunnttaarr eell ttaannttoo ddee lllleeggaarr eell pprriimmeerroo,, ppaassaarrííaa aa llaa
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HHiissttoorriiaa.. CCoommiieennzzaann ddeessddee eennttoonncceess llooss pprrooggrraammaass eessppaacciiaalleess MMeerrccuurryy yy
GGeemmiinnii.. DDee llaa ccoonnjjuunncciióónn ddee aammbbooss ssuurrggiirrííaa eell pprrooyyeeccttoo AAppoolloo..

LLaass nnaavveess AAppoolloo ccoonnssttaabbaann ddee uunn mmoodduulloo ddee mmaannddoo,, uunnoo ddee sseerrvviicciioo yy oottrroo
mmóódduulloo lluunnaarr.. hhuubbiieerroonn vvaarriiooss vvuueellooss nnoo ttrriippuullaaddooss yy ddooccee mmiissiioonneess ttrriippuullaaddaass,,
ddee llaass ccuuaalleess sseeiiss lllleeggaarroonn aa aalluunniizzaarr.. EEll AAppoolloo VVIIII ffuuee eell pprriimmeerr vvuueelloo ttrriippuullaaddoo,,
ppeerroo sseerrííaa eell AAppoolloo XXII eell pprriimmeerroo eenn ccoonnsseegguuiirr aalluunniizzaarr.. SSuu mmiissiióónn eerraa ccoonnsseegguuiirr
ppiissaarr llaa LLuunnaa yy eexxttrraaeerr mmuueessttrraass ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr.. NNoo oobbssttaannttee,, eell pprrooggrraammaa
tteennííaa llaass dduuddaass ddee llooss eeffeeccttooss ddee llaa ggrraavveeddaadd lluunnaarr eenn eell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee llooss
aassttrroonnaauuttaass,, eenn ssuu mmoovviilliiddaadd yy eenn ssuu mmeennttee.. PPoorr oottrroo llaaddoo,, ttaammppooccoo ssee ssaabbííaa ssii
ppooddrrííaann vvoollvveerr ccoonnttaammiinnaaddooss,, ppoorr lloo qquuee ssee pprreeppaarróó uunnaa ccuuaarreenntteennaa..

EEll 1166 ddee jjuulliioo ddee 11996699,, ppoorr llaa mmaaññaannaa,, uunnaa ffuueerrttee llllaammaarraaddaa rroojjaa ddeell ccoohheettee
SSaattuurrnnoo 55 iimmppuullssóó aa llaa nnaavvee aall eessppaacciioo.. AA 4400..000000 kkmmss..//hh.. eell AAppoolloo ffuuee
qquueemmaannddoo eettaappaass yy ddeesseecchhaannddoo ccaaddaa uunnoo ddee llooss ttrreess mmóódduullooss qquuee lloo ccoommppoonnííaann
aa mmeeddiiaaddaa qquuee ssee lleess iibbaa aaccaabbaannddoo eell hhiiddrróóggeennoo yy eell ooxxííggeennoo llííqquuiiddoo.. EEll ddoommiinnggoo
2200 ddee jjuulliioo,, llaa nnaavvee eessppaacciiaall CCoolluummbbiiaa eessttaabbaa ddeennttrroo ddee llaa óórrbbiittaa lluunnaarr.. AAllddrriinn yy
AArrmmssttrroonngg ssee ddiirriiggiieerroonn aall EEaaggllee,, mmiieennttrraass MMiicchhaaeell CCoolllliinnss qquuee ppeerrmmaanneecciióó eenn
llaa nnaavvee pprriinncciippaall,, lleess cceerrrraabbaa llaa ccoommppuueerrttaa aa ssuuss eessppaallddaass..

FFiinnaallmmeennttee,, eell AAppoolloo XXII ccoonnssiigguuiióó ccoonn ééxxiittoo ssuu mmiissiióónn aall aatteerrrriizzaarr ssuu LLEEMM,, eell
mmóódduulloo lluunnaarr ““EEaaggllee”” ((eenn hhoonnoorr aall aanniimmaall rreepprreesseennttaattiivvoo ddeell ppaaííss)),, eenn eell MMaarr ddee
llaa TTrraannqquuiilliiddaadd,, eell lluuggaarr eelleeggiiddoo ppaarraa eell aalluunniizzaajjee.. EErraann llaass 2222,,5566 hh..

CCoonnttrraarriiaammeennttee aa lloo qquuee ssee ppiieennssaa,, llaass pprriimmeerraass ppaallaabbrraass qquuee llaa tteelleevviissiióónn
rreettrraannssmmiittiióó ddee AArrmmssttrroonngg,, ffuueerroonn::

““EEssttooyy aall ppiiee ddee llaa eessccaalleerriillllaa.. LLaass ppaattaass ddeell ÁÁgguuiillaa ssóólloo hhaann ddeepprriimmiiddoo llaa
ssuuppeerrffiicciiee uunnooss ccuuaannttooss cceennttíímmeettrrooss.. LLaa ssuuppeerrffiicciiee ppaarreeccee sseerr ddee ggrraannoo mmuuyy ffiinnoo,,
ccuuaannddoo ssee llaa vvee ddee cceerrccaa.. EEss ccaassii uunn ppoollvvoo ffiinnoo,, mmuuyy ffiinnoo.. AAhhoorraa ssaallggoo ddee llaa
ppllaattaaffoorrmmaa..””

AAllddrriinn ffuuee eell sseegguunnddoo hhoommbbrree eenn ppiissaarr llaa LLuunnaa.. TTaammbbiiéénn ééll ttuuvvoo ssuu mmoommeennttoo ddee
gglloorriiaa aanntteess llaass ccáámmaarraass ddee tteelleevviissiióónn.. ““DDeessddee aaqquuíí ssee aapprreecciiaa uunn ppaannoorraammaa
bbeellllííssiimmoo.. EEss uunn ppooccoo ppaarreecciiddoo aa aallgguunnooss ddeessiieerrttooss ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss““,,
ccoommeennttaa..

MMuucchhaass dduuddaass yy mmiisstteerriiooss ssuurrggiieerroonn aa rraaíízz ddee llaass ffoottooss ttrraannssmmiittiiddaass aa llaa TTiieerrrraa,,
ppeerroo lloo cciieerrttoo eess qquuee eessttaa mmiissiióónn eessppaacciiaall ppuussoo llaass bbaasseess ppaarraa nnuueevvooss aalluunniizzaajjeess
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ppoosstteerriioorreess.. CCuuaattrroo mmeesseess ddeessppuuééss eell AAppoolloo XXIIII iinniicciiaarrííaa ssuu ddeessppeegguuee.. CCoonn eell
AAppoolloo XXVVIIII tteerrmmiinnóó llaa ccaarrrreerraa ppoorr ccoonnqquuiissttaarr llaa LLuunnaa,, pprreessuunnttaammeennttee,, ppoorr
mmoottiivvooss eeccoonnóómmiiccooss..

JJaavviieerr GGóómmeezz

SSoobbrreeHHiissttoorriiaa
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IInnttrroodduucccciióónn

¿¿SSuucceeddiióó eenn llaa LLuunnaa??
““¿¿QQuuéé ssuucceeddiióó eenn llaa LLuunnaa??”” ((““WWhhaatt hhaappppeenneedd oonn tthhee MMoooonn??””)),, eess uunn ttrraabbaajjoo
ddooccuummeennttaall ssoobbrree llaass mmiissiioonneess ddeell pprrooggrraammaa AAppoolloo eenn eell qquuee ssuu ddiirreeccttoorr,, eell
bbrriittáánniiccoo DDaavviidd PPeerrccyy iinntteennttaa ddeemmoossttrraarr qquuee eell hhoommbbrree nnuunnccaa lllleeggóó aa llaa LLuunnaa,,
eennffaattiizzaannddoo ssuuss ccrrííttiiccaass eenn llaass ffoottooggrraaffííaass qquuee llaa NNAASSAA ttoommóó ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee
ddee llaa LLuunnaa yy qquuee ééll aasseegguurraa sseerrííaann uunn mmoonnttaajjee..

PPrrááccttiiccaammeennttee ttooddooss llooss cciieennttííffiiccooss,, ttééccnniiccooss ee iinntteerreessaaddooss eenn llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa
eexxpplloorraacciióónn eessppaacciiaall hhaann rreecchhaazzaaddoo llaass aaffiirrmmaacciioonneess ddee qquuee llooss aalluunniizzaajjeess
ffuueerroonn uunn mmoonnttaajjee,, aarrgguummeennttaannddoo qquuee llaass pprreessuunnttaass aannoommaallííaass ee iinntteerrrrooggaanntteess
hhaann ssiiddoo rreessppoonnddiiddooss aaddeeccuuaaddaammeennttee..

EEll ddooccuummeennttaall ssee cceennttrraa eenn ccuueessttiioonnaarr llaa ccaappaacciiddaadd ddee llaa NNAASSAA ppaarraa eennvviiaarr uunnaa
ppeerrssoonnaa aa llaa LLuunnaa yy ttrraaeerrllaa ddee rreeggrreessoo aa llaa TTiieerrrraa ddee mmaanneerraa sseegguurraa.. EEll
ddooccuummeennttaall ccoonnssttaa ddee ttrreess ppaarrtteess.. EEnn llaa pprriimmeerraa,, ssee hhaaccee uunn eessttuuddiioo ddee llaass
ffoottooggrraaffííaass yy ddee llaa ccoobbeerrttuurraa tteelleevviissiivvaa ddee llaa mmiissiióónn.. LLaa sseegguunnddaa ppaarrttee aannaalliizzaa llooss
pprroobbaabblleess ppeelliiggrrooss ddee llaa rraaddiiaacciióónn ccóóssmmiiccaa dduurraannttee eell ddeessaarrrroolllloo ddee uunn vviiaajjee
eessppaacciiaall yy llaa tteerrcceerraa eexxpplliiccaa aallgguunnooss pprroobblleemmaass ccoonn llaa tteeccnnoollooggííaa ddee llooss ccoohheetteess..
LLaass dduuddaass yy ccuueessttiioonnaammiieennttooss ddeell ddooccuummeennttaall ssoonn pprreesseennttaaddooss aa ffuunncciioonnaarriiooss
ddee llaa NNAASSAA,, qquuiieenneess ssiieemmpprree rreecchhaazzaann llaass aaffiirrmmaacciioonneess ddee PPeerrccyy..

AAnnaalliizzaa yy eessttuuddiiaa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass mmoonnttaaññaass aall ffoonnddoo ddee llaass ffoottooggrraaffííaass yy
aaffiirrmmaa qquuee ttooddaass eellllaass ttiieenneenn llaass mmiissmmaass ffoorrmmaass yy ppeennddiieenntteess,, iinncclluussoo eenn llaass
iimmáággeenneess ddee llaass ddiissttiinnttaass mmiissiioonneess ddeell AAppoolloo ttaall ssiimmiilliittuudd ssee mmaannttiieennee.. CCoonncclluuyyee
eennttoonncceess qquuee ssee ttrraattaarrííaa ppoorr eelllloo ddee uunnaa mmiissmmaa eesscceennooggrraaffííaa,, qquuee hhaabbrrííaa ssiiddoo
uuttiilliizzaaddaa ppaarraa rreeaalliizzaarr llaass ffoottooggrraaffííaass ddee ttooddaass llaass mmiissiioonneess..

EEssttoo,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, eess aallttaammeennttee ccuueessttiioonnaabbllee.. LLaass mmiissiioonneess AAppoolloo aalluunniizzaarroonn eenn
ssiittiiooss mmuuyy ddiiffeerreenntteess ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa vviissuuaall yy ggeeoollóóggiiccoo.. PPoorr eejjeemmpplloo,, eell
AAppoolloo 1111 yy eell AAppoolloo 1122 aalluunniizzaarroonn eenn rreeggiioonneess llllaannaass,, eell MMaarr ddee llaa TTrraannqquuiilliiddaadd yy
eell mmaarr ddee llaass TToorrmmeennttaass,, rreessppeeccttiivvaammeennttee.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eell AAppoolloo 1155 aalluunniizzóó
mmuuyy cceerrccaa ddeell mmoonnttee HHaaddlleeyy,, eell AAppoolloo 1166 eenn llaa rreeggiióónn mmoonnttaaññoossaa llllaammaaddaa
DDeessccaarrtteess yy eell AAppoolloo 1177 eenn eell vvaallllee ddee TTaauurruuss--LLiittttrrooww,, rreeggiioonneess ttooddaass eellllaass qquuee ssee
ddiiffeerreenncciiaann ccllaarraammeennttee..

EEll ddooccuummeennttaall ttaammbbiiéénn ssee eessffuueerrzzaa ppoorr ddeemmoossttrraarr qquuee llooss ssaallttooss eenn uunn aammbbiieennttee
ddee 11//66 ddee ggrraavveeddaadd ssoonn ssiimmuullaaddooss,, mmeeddiiaannttee eell uussoo ddee ccaabblleess qquuee lleevvaannttaarrííaann yy
ssoosstteennddrrííaann aa llooss aassttrroonnaauuttaass.. CCoonncclluuyyee ccoonn uunnaa eennttrreevviissttaa aa uunn eexxppeerrttoo ddee llaa
ccoommppaaññííaa HHaasssseellbbllaadd,, ffaabbrriiccaannttee ddee llaass ccáámmaarraass ffoottooggrrááffiiccaass qquuee,, ddee aaccuueerrddoo aa
llaa NNAASSAA ffuueerroonn uuttiilliizzaaddaass ppaarraa llaa ttoommaa ddee iimmáággeenneess ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr..

EEssttuuddiiaa yy ddeessttaaccaa llaass ddiiffiiccuullttaaddeess tteeccnnoollóóggiiccaass qquuee ccuuaallqquuiieerr mmiissiióónn eessppaacciiaall
hhaabbrrííaa eennffrreennttaaddoo eenn uunn iinntteennttoo ddee vviiaajjee aa llaa LLuunnaa.. UUnnaa ddee eellllaass sseerrííaa llaa
nneecceessiiddaadd ddee pprrootteeggeerr aa llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaa rraaddiiaacciióónn lleettaall ddee llaa mmaaggnneettoossffeerraa
((CCiinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn)).. EEll vvííddeeoo ddeennuunncciiaa qquuee llaa NNAASSAA hhaabbrrííaa ttrraattaaddoo ddee
aabbrriirr uunnaa eessppeecciiee ddee ttúúnneell aa ttrraavvééss ddee llooss CCiinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn mmeeddiiaannttee llaa
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ddeettoonnaacciióónn ddee uunnaa bboommbbaa ddee 11 mmeeggaattóónn aa uunnooss 440000 kkiillóómmeettrrooss ddee ddiissttaanncciiaa ddee
llaa TTiieerrrraa,, ppeerroo eell rreessuullttaaddoo ddee ttaall eexxpplloossiióónn,, aaffiirrmmaa PPeerrccyy,, hhaabbrrííaa ccaauussaaddoo eeffeeccttooss
nnoo ddeesseeaaddooss aall iinntteennssiiffiiccaarr llooss ccaammppooss ddee rraaddiiaacciióónn yy hhaabbeerr ccrreeaaddoo uunn tteerrcceerr
cciinnttuurróónn,, mmááss pprróóxxiimmoo aa llaa TTiieerrrraa yy ccoonn uunnaa iinntteennssiiddaadd ddee rraaddiiaacciióónn mmaayyoorr aa llaa
ddee llooss cciinnttuurroonneess nnaattuurraalleess..

SSiinn eemmbbaarrggoo,, llaa ddeettoonnaacciióónn aa llaa qquuee eell vvííddeeoo hhaaccee rreeffeerreenncciiaa,, ccoonnoocciiddaa ccoommoo
SSttaarrffiisshh PPrriimmee,, ffuuee lllleevvaaddaa aa ccaabboo ppoorr eell eejjéérrcciittoo ddee EEssttaaddooss UUnniiddooss,, nnoo ppoorr llaa
NNAASSAA,, yy ssuu oobbjjeettiivvoo nnoo eerraa ""aabbrriirr uunn ttúúnneell"" eenn llooss cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn,, ssiinnoo
qquuee eessttaabbaa eennmmaarrccaaddaa eenn llooss pprrooyyeeccttooss ddee pprruueebbaa ddee bboommbbaass nnuucclleeaarreess aa ggrraann
aallttiittuudd eenn llaa aattmmóóssffeerraa.. LLaa eexxpplloossiióónn ccrreeóó uunn tteerrcceerr cciinnttuurróónn ddee rraaddiiaacciióónn,, ppeerroo
nnoo eess cciieerrttoo qquuee ffuueerraa mmááss iinntteennssoo qquuee llooss nnaattuurraalleess ((llooss aauuttoorreess ddeell vvííddeeoo nnoo
pprrooppoorrcciioonnaann nniinngguunnaa rreeffeerreenncciiaa cciieennttííffiiccaa)),, yy ssee ddiissiippóó eenn ppooccooss aaññooss..

EEll ddooccuummeennttaall ddeennuunncciiaa ttaammbbiiéénn uunnaa ssuuppuueessttaa ccooooppeerraacciióónn sseeccrreettaa eennttrree llooss
ssoovviiééttiiccooss yy llooss eessttaaddoouunniiddeennsseess ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo eessttooss mmoonnttaajjeess.. AAsseegguurraa,, ppoorr
eejjeemmpplloo,, qquuee llooss rruussooss hhaabbrrííaann eennvviiaaddoo aa llaa LLuunnaa iinnssttrruummeennttooss rreeppeettiiddoorreess ppaarraa
ssiimmuullaarr ttrraannssmmiissiioonneess ddeessddee llaa LLuunnaa.. EEll ddooccuummeennttaall ssee aattrreevvee ttaammbbiiéénn aa sseeññaallaarr
qquuee eell vviiaajjee ddeell pprriimmeerr hhoommbbrree aall eessppaacciioo eexxtteerriioorr,, eell ddee YYuurrii GGaaggaarriinn,, ttaammbbiiéénn
hhaabbrrííaa ssiiddoo uunn eennggaaññoo,, yy qquuee llaa ccááppssuullaa ddeell VVoossttookk 11 ddeessppeeggóó vvaaccííaa,, mmiieennttrraass
GGaaggaarriinn ppeerrmmaanneeccííaa ooccuullttoo eenn llaa TTiieerrrraa..

OOttrraa ddee llaass aaccuussaacciioonneess hheecchhaass ppoorr DDaavviidd PPeerrccyy eenn eessttee ddooccuummeennttaall,, eess eell
ssuuppuueessttoo ppllaaggiioo hheecchhoo ppoorr llaa NNAASSAA ddee uunnaa ppeellííccuullaa rreeaalliizzaaddaa aanntteerriioorrmmeennttee ppoorr
eell cciinneeaassttaa aalleemmáánn FFrriittzz LLaanngg,, eenn 11992288 ((LLaa MMuujjeerr eenn llaa LLuunnaa)).. PPeerrccyy rreessaallttaa llaass
ssiimmiilliittuuddeess eennttrree llaa ppeellííccuullaa ddee LLaanngg yy llaass ttoommaass ddee vvííddeeoo ooffiicciiaalleess ddeell AAppoolloo 1111 yy
ddeessttaaccaa llaass ssiigguuiieenntteess::

11.. LLooss ccoohheetteess ffuueerroonn eennssaammbbllaaddooss vveerrttiiccaallmmeennttee eenn uunn eeddiiffiicciioo ggrraannddee ..
22.. LLooss ccoohheetteess ffuueerroonn ttrraannssppoorrttaaddooss eenn ppoossiicciióónn vveerrttiiccaall ssoobbrree uunnaa

ppllaattaaffoorrmmaa rrooddaannttee ..
33.. SSee lllleevvóó aa ccaabboo uunnaa ccuueennttaa rreeggrreessiivvaa qquuee pprroodduuccííaa uunn eeffeeccttoo ddrraammááttiiccoo aall

llaannzzaammiieennttoo ..
44.. LLooss ccoohheetteess tteennííaann ttrreess eettaappaass yy ssoollttaabbaann ccaaddaa ffaassee ccuuaannddoo eell ccoommbbuussttiibbllee

ssee aaccaabbaabbaa ..
55.. LLooss aassttrroonnaauuttaass eessttaabbaann aammaarrrraaddooss ccoonn ccoorrrreeaass aa llaass ssiillllaass ..
66.. AAmmbbaass ppeellííccuullaass mmuueessttrraann llííqquuiiddoo eenn ggrraavveeddaadd cceerroo ..
77.. AAmmbbaass mmuueessttrraann llaa aappaarriicciióónn ddee llaa TTiieerrrraa ssoobbrree eell hhoorriizzoonnttee ddeessddee llaa

LLuunnaa ..

FFiinnaallmmeennttee PPeerrccyy aasseegguurraa eenn ssuu ddooccuummeennttaall qquuee FFrriittzz LLaanngg hhaabbrrííaa ssiiddoo
ccoollaabboorraaddoorr ddee WWeerrnnhheerr vvoonn BBrraauunn eenn llaa pprroodduucccciióónn ddee vvííddeeooss pprroommoocciioonnaalleess
qquuee ccoonnvveenncciieerraann aa HHiittlleerr ddee pprroovveeeerr ffoonnddooss ppaarraa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn eenn ccoohheetteess..
UUnnaa vveezz tteerrmmiinnaaddaa llaa GGuueerrrraa,, LLaanngg ttaammbbiiéénn hhaabbrrííaa ttrraabbaajjaaddoo ppaarraa llaa NNAASSAA,, aall
iigguuaall qquuee vvoonn BBrraauunn..
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UUnnaa hhiissttoorriiaa ooffiicciiaallmmeennttee
iimmppoossiibbllee……

VViiaajjeemmooss ddee llaa mmaannoo ccoonn nnuueessttrroo ccuurriioossoo vviiaajjeerroo yy aaccoommppaaññaannttee aa llaa LLuunnaa......

SSii,, aa llaa LLuunnaa,, ppoorr qquuee eenn nnuueessttrroo hheerrmmoossoo ssaattéélliittee vvaammooss aa eennccoonnttrraarr uunnoo ddee
eessooss mmiisstteerriiooss vviinnccuullaaddooss íínnttiimmaammeennttee aa eessttaa cciiuuddaadd.. YY jjuussttaammeennttee nnaaccee eessttaa
hhiissttoorriiaa uunn 2200 ddee JJuulliioo ddee 11996699,, eell ddííaa eenn eell qquuee eell mmóódduulloo ““AAgguuiillaa”” ddeell AAppoolloo
XXII aalluunniizzaa eenn nnuueessttrraa sseelleennee.. TTooddoo ppaarreeccííaa ddiissccuurrrriirr ccoonn nnoorrmmaalliiddaadd hhaassttaa qquuee
lllleeggóó eell mmoommeennttoo mmáággiiccoo ppaarraa llaa HHuummaanniiddaadd eenn eell qquuee llaa hhuueellllaa ddee NNeeiill
AArrmmssttrroonngg qquueeddaa ggrraabbaaddaa eenn ssuu ssuuppeerrffiicciiee ppaarraa llaa ppoosstteerriiddaadd......

AAqquueellllaa nnoocchhee mmiieennttrraass eell mmuunnddoo vviivvííaa aassoommbbrraaddoo uunnaa eexxppeerriieenncciiaa ssiinn iigguuaall,, uunn
iinnggeenniieerroo eenn tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess ddee NNAASSAA llllaammaaddoo AAllaann DDaavviiss ddeessddee ssuu cceennttrroo
ddee ooppeerraacciioonneess eenn llaa iissllaa ddee LLaa AAnnttiigguuaa ccoommeennzzaabbaa aa rreecciibbiirr llaass iimmáággeenneess qquuee
eerraann ttoommaaddaass ddeessddee eell mmoodduulloo lluunnaarr ppaarraa rreemmiittiirrllaass aa HHoouussttoonn ((EEEE..UUUU..)) AAqquueell
iinnggeenniieerroo eerraa eell pprriimmeerr sseerr vviivvoo qquuee vveeííaa aaqquueellllaass iimmáággeenneess...... ssiinn cceennssuurraarr..

PPeerroo ¿¿ppoorr qquuéé hhaabbllaammooss ddee llaa LLuunnaa yy ddee uunn iinnggeenniieerroo eenn tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess ddee
llaa NNAASSAA eenn eessttee ccaappííttuulloo?? BBiieenn,, AAllaann DDaavviiss ssee aaffiinnccaarrííaa ppaarraa vviivviirr eenn llaa cciiuuddaadd
eetteerrnnaa ddee SSeevviillllaa,, dduurraannttee ssuu eessttaanncciiaa eenn llaa cciiuuddaadd ttuuvvoo llaa ooccaassiióónn ddee ccoonnoocceerr aa
ppeerrssoonnaajjeess iimmppoorrttaanntteess ddeell mmuunnddoo ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ppaarraannoorrmmaall eenn SSeevviillllaa..
EErraann PPeeppee OOrrttiizz yy JJoosséé LLuuiiss HHeerrmmiiddaa.. DDuurraannttee ssuuss ccoonnffiiddeenncciiaass ccoonn llooss
ppeerriiooddiissttaass ee iinnvveessttiiggaaddoorreess sseevviillllaannooss,, llaa aammiissttaadd yy eell dduueennddee ddeell ssuurr llee lllleevvaarrííaa
aa aaffiirrmmaarrllee uunn iimmppoorrttaannttee sseeccrreettoo jjaammááss rreevveellaaddoo:: aaqquueellllaa hhiissttóórriiccaa nnoocchhee eenn llaa
LLuunnaa ssee eennccoonnttrraarroonn NNeeiill AArrmmssttrroonngg yy BBuuzzzz AAllddrriinn eenn llaa LLuunnaa aallggoo qquuee nnoo
ddeebbeerrííaann hhaabbeerr eennccoonnttrraaddoo jjaammááss...... SSeerrííaann ––ssiieemmpprree aa ddeecciirr ddee llooss tteessttiiggooss yy ddee
llaass aaffiirrmmaacciioonneess ddeell pprrooppiioo AAllaann DDaavviiss-- rreessttooss ddee ccoonnssttrruucccciioonneess eenn nnuueessttrroo
ssaattéélliittee ddeejjaaddooss hhaaccee ssiiggllooss,, ttaall vveezz mmiilleenniiooss,, eenn ssuu ssuuppeerrffiicciiee.. RReessttooss ddee
ccoonnssttrruucccciioonneess ttiippoo ““hhaannggaarr”” qquuee nnoo ssee ssaabbrrííaann bbiieenn ssuu ccoommeettiiddoo yy qquuee ssee
ddeebbeerrííaa aa uunnaa cciivviilliizzaacciióónn eexxttrraatteerrrreessttrree.. PPoorr llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee ssuuss ddeeccllaarraacciioonneess
yy eell eeccoo qquuee ddee eelllloo ssee hhiicciieerroonn iinnvveessttiiggaaddoorreess ssuu vveerraacciiddaadd hhuubbiieerroonn tteenniiddoo
ttrraasscceennddeenncciiaa mmuunnddiiaall..

VVoollvveemmooss aa 11996699 ppaarraa nnaarrrraarrllee,, aammiiggoo lleeccttoorr,, qquuee aaqquueellllaass iimmáággeenneess iimmppaaccttaarroonn
aall iinnggeenniieerroo nnoorrtteeaammeerriiccaannoo qquuiiéénn ddeebbiiddoo aall rreettaarrddoo eenn llaa rreecceeppcciióónn ppuuddoo vveerr lloo
qquuee llllaammaarrííaa ccoommoo ““rreessttooss ddee uunnaa aannttiigguuaa cciivviilliizzaacciióónn eenn llaa LLuunnaa””.. AAqquueellllaass
iimmáággeenneess ssiiggnniiffiiccaabbaann qquuee aaqquueellllooss sseerreess vveenniiddooss ddee oottrrooss mmuunnddooss qquuee vviissiittaabbaann
nnuueessttrroo ppllaanneettaa aa bboorrddoo ddee ssuuss mmááqquuiinnaass ddee tteeccnnoollooggííaa iinniigguuaallaabbllee eerraann rreeaalleess yy
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ssuu eexxiisstteenncciiaa ,,ppoorr ttaannttoo,, nnoo ppooddrrííaa sseerr rreebbaattiiddaa........ EEll ccuurrrrííccuulluumm yy llaa aaccrreeddiittaaddaa
ssoollvveenncciiaa aaccaaddéémmiiccaa ddee AAllaann DDaavviiss ffuuee rreeaaffiirrmmaaddoo ppoorr llaass ddeeccllaarraacciioonneess eenn eessttee
mmiissmmoo sseennttiiddoo ddee ssuu eessppoossaa NNiieevveess CC.. DDaavviiss,, oottrrooss aasseessoorreess cciieennttííffiiccooss ddee llaa
NNAASSAA oo eell pprrooppiioo ppeerriiooddiissttaa sseevviillllaannoo PPeeppee OOrrttiizz..

HHuueellllaass yy vveessttiiggiiooss ddee rruuiinnaass eenn llaa LLuunnaa eenn uunnaa mmiissiióónn qquuee ppaarreeccííaa hhaabbeerr ssiiddoo
ddiisseeññaaddaa ppaarraa ccoonnssttaattaarr llaa eexxiisstteenncciiaa ddee llaass mmiissmmaass ppoorr ppaarrttee ddee llooss aassttrroonnaauuttaass
nnoorrtteeaammeerriiccaannooss eenn uunn vviiaajjee lllleennoo ddee ssoobbrreessaallttooss.. TTooddoo eelllloo,, ssiinn dduuddaass,, vviieennee aa
ffoorrmmaarr llaa hhiissttoorriiaa ““nnoo ccoonnttaaddaa”” ddeell vviiaajjee aa llaa LLuunnaa ddeell AAppoolloo XXII yy qquuee eennvvuueellvvee
eessttaa lleeyyeennddaa ¿¿uurrbbaannaa?? eenn llaass bbrruummaass ddeell mmiisstteerriioo ccuuaannddoo llooss ppeerriiooddiissttaass qquuee
ccuubbrrííaann aaqquueellllaa nnoottiicciiaa eenn llooss ddiissttiinnttooss oobbsseerrvvaattoorriiooss nnaacciioonnaalleess ffuueerroonn
iinnvviittaaddooss aa ddeessaalloojjaarr llaa ssaallaa ddee rreettrraannssmmiissiioonneess yyaa qquuee ““aallggoo eexxttrraaññoo eessttaabbaa
ssuucceeddiieennddoo””.. PPeerriiooddiissttaa ccoommoo JJoosséé AAnnttoonniioo SSiillvvaa qquuee nnoo ccrreeííaa lloo qquuee eessttaabbaa
vviivviieennddoo...... QQuuee ppoosstteerriioorrmmeennttee ccoonnttóó ssuu hhiissttoorriiaa ppaarraa aassoommbbrroo,, ppeerrpplleejjiiddaadd ee
iinnccrreedduulliiddaadd ddee ttooddooss.. OO rreecciieenntteemmeennttee eell ppeerriiooddiissttaa JJuuaann JJoosséé BBeenníítteezz qquuee
ddeessddee ssuu sseerriiee ddooccuummeennttaall ““PPllaanneettaa EEnnccaannttaaddoo””,, eenn eell ccaappííttuulloo llllaammaaddoo ““MMiirrlloo
RRoojjoo””,, rreemmeemmoorraabbaa eessttee mmiissmmoo ssuucceessoo ppoonniieennddoo iimmáággeenneess rreeccrreeaaddaass ssoobbrree lloo
qquuee aallllíí ppuuddoo ssuucceeddeerr ssiieemmpprree ““sseeggúúnn uunn ccoonnffiiddeennttee mmiieemmbbrrooss ddee NNAASSAA””..
CCuurriioossaammeennttee,, eell aazzaarr ddee nnuueevvoo,, ssuu rreellaattoo ccooiinncciiddííaa pplleennaammeennttee ccoonn eell ddee AAllaann
DDaavviiss yy eess qquuee nnoo ffaallttaa qquuiiéénn aaffiirrmmaa qquuee rreeaallmmeennttee aaqquueell ““mmiirrlloo rroojjoo”” nnoo sseerrííaa
mmááss qquuee mmiissmmoo AAllaann DDaavviiss yy llooss eeccooss ddee ssuuss ccoonnffiiddeenncciiaass eenn llaass vviissiittaass qquuee eell
ppooppuullaarr ppeerriiooddiissttaa nnaavvaarrrroo hhiizzoo ppoorr ttiieerrrraass sseevviillllaannaass eenn bbuussccaa ddee OOVVNNIIss yy
mmiisstteerriioo..

SSeeaa ccoommoo ffuueerree llooss eennttrreessiijjooss ddee eessttaa hhiissttoorriiaa lluunnaarr yy ssuu pprroottaaggoonniissttaa ffiinnaalliizzaann
eenn SSeevviillllaa eennttrree aammiissttaadd yy ccoonnffiiddeenncciiaass,, eennttrree sseeccrreettooss yy lleeyyeennddaass,, eennttrree cciieenncciiaa yy
mmaaggiiaa,, sseeggúúnn AAllaann DDaavviiss:: ““llooss aassttrroonnaauuttaass hhaabbííaann vviissttoo eenn llaa LLuunnaa lloo qquuee
ppaarreeccííaann rruuiinnaass ddee uunnaa ccoonnssttrruucccciióónn hheecchhaa ppoorr sseerreess iinntteelliiggeenntteess lllleeggaaddoo aallllíí
mmuucchhoo aanntteess qquuee eell hhoommbbrree.. NNoo ssee ttrraattaabbaa ddee uunn ccaapprriicchhoo ddee llaa ““nnaattuurraalleezzaa””
lluunnaarr yy hhaabbííaa rreessttooss ddee mmuurrooss oo ppaarreeddeess,, ccoonn hhuueeccooss ccoommoo ddee ppuueerrttaass yy
vveennttaannaass.. NNAASSAA nnoo ssaabbííaa qquuee hhaacceerr ccoonn aaqquueell mmaatteerriiaall......””

EEnnttrree aammiiggooss yy ccaassii eenn ddeeccllaarraacciioonneess iinnééddiittaass AAllaann DDaavviiss ppuunnttuuaalliizzóó:: ““LLoo qquuee
ppooddrrííaa sseerr,, eess uunnaa cciivviilliizzaacciióónn,, mmuucchhoo aanntteess ddee qquuee hhaann lllleeggaaddoo eellllooss,, qquuee eexxiissttííaa
eenn llaa LLuunnaa.. PPoorrqquuee hhaabbííaa rruuiinnaass qquuee nnoo ppooddííaann sseerr uunnaa ccoossaa ddee rrooccaa…… ppoorrqquuee
hhaabbííaa hhuueeccooss qquuee ppooddííaann sseerr vveennttaannaass oo ppuueerrttaass oo lloo qquuee sseeaa.. NNoo ffuuee uunn mmuurroo
ssoolloo tteennííaa vvaarriiaass aabbeerrttuurraass yy ppoorrttaalleess......”” CCuurriioossaammeennttee oottrrooss sseevviillllaannooss iilluussttrreess,,
ccoommoo eell ffaalllleecciiddoo DDrr.. EEnnrriiqquuee VViillaa yy ssuu eessppoossaa,, ffuueerroonn ppaarrttiicciippeess ddee eessttee rreellaattoo yy
oottrraass eexxppeerriieenncciiaass lluunnaarreess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llooss OOVVNNIIss...... ppeerroo eessoo yyaa eess oottrraa
hhiissttoorriiaa..

EEssttaass vviivveenncciiaass ddee AAllaann DDaavviiss ddeessddee SSeevviillllaa vviieenneenn nnuueevvaammeennttee aa ssee ccoonnffiirrmmaaddaass
ppoorr oottrrooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa NNaassaa,, ccoommoo lloo ffuueerroonn eell yyaa eexx ddiirreeccttoorr ddee llaa SSeecccciióónn ddee
CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee FFoottooss ddeell LLaabboorraattoorriioo MMrr.. KKeenn JJoohhnnssttoonn yy eell eexx aasseessoorr MMrr..
RRiicchhaarrdd HHooaaggllaanndd qquuiieenneess eenn eell ttrraannssccuurrssoo ddee uunnaa rruueeddaa ddee pprreennssaa aaffiirrmmaarroonn
qquuee llaa NNAASSAA gguuaarrddaabbaa mmaatteerriiaall ffoottooggrrááffiiccoo qquuee ddeemmoossttrraarrííaa llaa eevviiddeenncciiaa ddee
eeddiiffiicciiooss eenn rruuiinnaass eenn llaa LLuunnaa ccaappttaaddaass eenn eell AAppoolloo XXII ppoorr NNeeiill AArrmmssttrroonngg yy
EEddwwiinn EE.. AAllddrriinn,, llooss pprriimmeerrooss hhoommbbrreess eenn ppiissaarrllaa..

OOttrrooss cciieennttííffiiccooss tteennííaann yy aatteessoorraabbaann eexxppeerriieenncciiaass ssiimmiillaarreess,, aassíí MMaauurriiccee
CChhaatteellaaiinn,, jjeeffee ddee ccoommuunniiccaacciioonneess ddee llaa aaggeenncciiaa eenn ssuu ddííaa,, aaffiirrmmóó:: ""ttooddooss llooss
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vvuueellooss AAppoolloo yy GGeemmiinniiss ffuueerroonn sseegguuiiddooss aa ddiissttaanncciiaa ppoorr vveehhííccuullooss ddee oorriiggeenn
eexxttrraatteerrrreessttrree.. CCaaddaa vveezz qquuee eessttoo ooccuurrrrííaa,, llooss aassttrroonnaauuttaass iinnffoorrmmaabbaann aall ccoonnttrrooll
ddee llaa mmiissiióónn,, qquuee iinnmmeeddiiaattaammeennttee lleess oorrddeennaabbaa ssiilleenncciioo aabbssoolluuttoo""..

OO llaass dduurraass ddeeccllaarraacciioonneess ddeell aassttrroonnaauuttaa EEddggaarr MMiittcchheellll,, mmiieemmbbrroo ddee llaa
ttrriippuullaacciióónn ddeell AAppoolloo XXIIVV:: ""EEssttooyy ccoonnvveenncciiddoo ddee qquuee llooss ggoobbiieerrnnooss ddee ttooddoo eell
mmuunnddoo ssaabbeenn qquuee ssee eessttáánn pprroodduucciieennddoo vviissiittaass ddee eexxttrraatteerrrreessttrreess,, ppeerroo ttiieenneenn
uunn mmoottiivvoo ffuunnddaammeennttaall ppaarraa nneeggaarrlloo:: eell mmiieeddoo""..

PPaarraa aaqquueellllooss qquuee dduuddaarroonn ddee ssuu eexxiisstteenncciiaa bbaassttee ddeecciirr aa mmooddoo ddee bbrreevvee
bbiiooggrraaffííaa qquuee AAllaann DDaavviiss nnaaccee eenn IIlllliinnooiiss eell 1133 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11993344,, ssuu
ccuurriioossiiddaadd iinnnnaattaa lloo lllleevvaarr aa lliicceenncciiaarrssee eenn IInnggeenniieerrííaa EElleeccttrróónniiccaa ppoorr llaa
UUnniivveerrssiiddaadd ddee HHaawwaaii ppaarraa ppoosstteerriioorrmmeennttee ddiipplloommaarrssee eenn CCiieenncciiaass
EEmmpprreessaarriiaalleess.. CCoommiieennzzaa aa ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee llaa AAggeenncciiaa AAeerrooeessppaacciiaall NNAASSAA eenn
11995599 ssiieennddoo iinnggeenniieerroo ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess ddeell pprrooyyeeccttoo AAppoolloo ––eennttrree oottrrooss
llooggrrooss--.. EEnn 11997733 ddeecciiddee bbuussccaarr nnuueevvaass mmeettaass yy hhoorriizzoonntteess ppaarraa ddiirriiggiirr vvaarriiaass
eessttaacciioonneess ddee rraaddaarr yy aa pprriinncciippiiooss ddee llooss nnoovveennttaa ccoonnvveerrttiirrssee eenn eell ddiirreeccttoorr ddee llaa
ccoommppaaññííaa IITTTT eenn EEssppaaññaa.. SSuuss ddííaass aaccaabbaarroonn ddoonnddee eell qquuiissoo:: eenn SSeevviillllaa,, eennttrree
aammiissttaadd,, ccoommppaaññííaa,, rreeccuueerrddooss ddee eexxppeerriieenncciiaass iinnaauuddiittaass yy sseeccrreettooss
iinnccoonnffeennssaabblleess qquuee llee ppuuddiieerroonn ccoossttaarr llaa pprrooppiiaa vviiddaa......

LLooss sseeccrreettooss ddee llaa LLuunnaa yy ssuuss ccoonnssttrruucccciioonneess aall aallccaannccee ddee uunnooss ppooccooss sseevviillllaannooss
ddee qquuee ddeessddee hhaaccee aaññooss mmaannttuuvviimmooss eell sseeccrreettoo ddee ttooddoo uunn cciieennttííffiiccoo qquuee ssee
nneeggaabbaa aa rreeccoonnoocceerr llaa HHiissttoorriiaa ooffiicciiaallmmeennttee ccoonnttaaddaa......
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AAllaann DDaavviiss,, ““MMiirrlloo RRoojjoo”” yy llaass
ppoolléémmiiccaass rruuiinnaass lluunnaarreess……

EEll iinnvveessttiiggaaddoorr PPeerrccyy TTaaiirraa aall rreessppeeccttoo ddee llaass pprreessuunnttaass rruuiinnaass eenn llaa LLuunnaa yy ssuu
rreellaacciióónn ccoonn llaa NNAASSAA yy AAllaann DDaavviiss eessccrriibbííaa::

LLooss tteessttiimmoonniiooss ddee KKeenn JJoohhnnssttoonn yy RRiicchhaarrdd HHooaaggllaanndd

PPeerroo eessttee nnoo eess eell úúnniiccoo tteessttiimmoonniioo,, rreecciieenntteemmeennttee ddooss eexx ttrraabbaajjaaddoorreess ddee llaa
NNaassaa,, eell ddiirreeccttoorr ddee llaa SSeecccciióónn ddee CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee FFoottooss ddeell LLaabboorraattoorriioo,, KKeenn
JJoohhnnssttoonn,, yy eell aasseessoorr,, RRiicchhaarrdd HHooaaggllaanndd,, ddeennuunncciiaarroonn eenn uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa ddee
pprreennssaa qquuee llaa NNaassaa ppoosseeee ffoottooggrraaffííaass qquuee ddeemmoossttrraarrííaann llaa eevviiddeenncciiaa ddee vveessttiiggiiooss
aarrqquuiitteeccttóónniiccaass eenn llaa LLuunnaa ccaappttaaddaass eenn eell AAppoolloo XXII..

SSeeggúúnn eessttooss eexx ttrraabbaajjaaddoorreess,, qquuee ppaarrttiicciippaarroonn ddee mmaanneerraa ddiirreeccttaa ccoonn llaa mmiissiióónn
lluunnaarr,, llooss ddooss aassttrroonnaauuttaass nnoorrtteeaammeerriiccaannooss qquuee ppoorr pprriimmeerraa vveezz ppiissaarroonn llaa
LLuunnaa,, NNeeiill AArrmmssttrroonngg yy EEddwwiinn EE.. AAllddrriinn,, oobbsseerrvvaarroonn yy ccaappttaarroonn iimmáággeenneess ddee
eexxttrraaññaass eessttrruuccttuurraass ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee ddeell ssaattéélliittee tteerrrreessttrree..

JJoohhnnssttoonn aasseegguurraa qquuee uunnaa vveezz pprroodduucciiddoo eessttee hheecchhoo rreecciibbiióó óórrddeenneess ddiirreeccttaass ddee
eelliimmiinnaarr ttooddoo rraassttrroo ddee aaqquueellllaass ffoottooggrraaffííaass,, nnoo oobbssttaannttee,, ééll llaass ccoonnsseerrvvóó
sseeccrreettaammeennttee eevviittaannddoo aassíí ppeerrddeerr ttaann iimmppoorrttaannttee yy rreevveellaaddoorr ddooccuummeennttooss..

EEll eexx ddiirreeccttoorr ddee llaa SSeecccciióónn ddee CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee FFoottooss ddee llaa NNAASSAA,, aasseegguurróó
aaddeemmááss,, qquuee llaass ffoottooss ppuubblliiccaaddaass eenn llaa pprreennssaa,, nnoo ssoonn mmááss qquuee ffoottooss ttrraattaaddaass yy
ffaallssaass qquuee hhaann ssiiddoo eeddiittaaddaass ppaarraa bboorrrraarr uu ooccuullttaarr llaass eevviiddeenncciiaass ddeejjaaddaass ppoorr llaass
ffoottooggrraaffííaass oorriiggiinnaalleess..

PPoorr ssuu ppaarrttee,, eell eexx aasseessoorr ddee llaa NNAASSAA eenn eessee eennttoonncceess,, RRiicchhaarrdd HHooaaggllaanndd,, sseeññaallóó
qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass ttrraajjeerroonn ddee aalllláá aallgguunnooss pprroodduuccttooss aarrttiiffiicciiaalleess qquuee hhooyy
ffoorrmmaann ppaarrttee ddee llaa tteeccnnoollooggííaa ddee ppaaíísseess ccoommoo EEssttaaddooss UUnniiddooss,, RRuussiiaa,, CChhiinnaa,,
IInnddiiaa yy JJaappóónn,, ccooiinncciiddeenntteemmeennttee,, ppaaíísseess qquuee eenn eessttooss ttiieemmppooss ddiissppuuttaann uunnaa
nnuueevvaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall ppaarraa lllleeggaarr aa llaa LLuunnaa..

PPaarraa eessttaa ppáággiinnaa,, eess iimmppoossiibbllee qquuee eexxiissttaann oo hhaayyaa eexxiissttiiddoo aallgguunnaa cciiuuddaadd yy
mmuucchhoo mmeennooss uunnaa cciivviilliizzaacciióónn ppéérrddiiddaa eenn nnuueessttrroo ssaattéélliittee,, ssiinn eemmbbaarrggoo,,
rreessppeettaammooss llaass ooppiinniioonneess ddee aaqquueellllooss qquuee,, bbaassáánnddoossee eenn llaass ffoottooggrraaffííaass qquuee
vvaammooss aa eexxppoonneerr aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ccoonnssiiddeerraann ccoommoo ppoossiibbllee oo ccoommoo uunn hheecchhoo
vveerrddaaddeerroo,, eessttaass sseerriieess ddee eessppeeccuullaacciioonneess..

LLaass rruuiinnaass ddee llaa LLuunnaa

AAqquuíí eessttáánn aallgguunnaass ddee llaass iimmáággeenneess mmááss iimmppoorrttaanntteess ((oo ppoorr lloo mmeennooss llaass mmááss
ddiiffíícciilleess ddee eexxpplliiccaarr)) eenn ddoonnddee ssee ddeemmoossttrraarrííaa iirrrreegguullaarreess eessttrruuccttuurraass
ddiiffíícciillmmeennttee pprroodduucciibblleess ppoorr llaa nnaattuurraalleezzaa,, eess ddeecciirr,, llaa mmaayyoorrííaa ddee eessttaass
iimmáággeenneess mmuueessttrraann áánngguullooss rreeccttooss,, ccoonnssiiddeerraaddooss ssoollaammeennttee pprroodduucciibblleess ppoorr llaa
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mmaannoo ddeell hhoommbbrree yy ssoommbbrraass rreeccttaass yy llaarrggaass,, aa mmaanneerraa ddee oobbeelliissccooss,, ddiiffíícciillmmeennttee
rreepprroodduucciibblleess eenn uunnaa zzoonnaa rrooccoossaa ccoommoo lloo eess llaa LLuunnaa..

LLaa NNAASSAA yy llaa LLuunnaa

EEll 11 ddee ooccttuubbrree ddee 11995588 ffuuee ffuunnddaaddaa llaa NNaattiioonnaall AAeerroonnaauuttiiccss aanndd SSppaaccee
AAddmmiinniissttrraattiioonn ((NNAASSAA)).. RReeffeerriirr llooss oorrííggeenneess ddee eessttaa oorrggaanniizzaacciióónn ttaall vveezz sseeaa úúttiill
ppaarraa qquuee eell lleeccttoorr ssee eexxpplliiqquuee mmuucchhaass ddee llaass ccoossaass,, aallgguunnaass iinnvveerroossíímmiilleess aa
pprriimmeerraa vviissttaa,, qquuee eexxpplliiccaarreemmooss aa ccoonnttiinnuuaacciióónn.. EEnn llaa ddééccaaddaa ddee llooss cciinnccuueennttaa
llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ddeesspplleeggaabbaann ddooss pprrooggrraammaass eessppaacciiaalleess iinnddeeppeennddiieenntteess,, eell
EExxpplloorreerr,, ddeessaarrrroollllaaddoo ppoorr eell EEjjéérrcciittoo,, yy eell VVaanngguuaarrdd,, ddeeppeennddiieennttee ddee llaa MMaarriinnaa..
EEll iinntteerrééss ddee llooss mmiilliittaarreess ppoorr eell eessppaacciioo nnoo eerraa uunnaa ccuueessttiióónn qquuee ttuuvviieerraa nnaaddaa
qquuee vveerr ccoonn eell aavvaannccee ddee llaa cciieenncciiaa.. LLaa ppootteenncciiaalliiddaadd ddee llooss ssaattéélliitteess eenn mmiissiioonneess
ddee rreeccoonnoocciimmiieennttoo yy ccoommuunniiccaacciióónn ssee uunnííaa aall ddeessaarrrroolllloo ddee ccoohheetteess pprrooppuullssoorreess
ccaaddaa vveezz mmááss eeffiicciieenntteess qquuee,, ddee ppaassoo,, ppooddííaann sseerr eemmpplleeaaddooss ccoommoo mmííssiilleess
iinntteerrccoonnttiinneennttaalleess.. SSii aa eessoo llee uunniimmooss llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee eemmppllaazzaarr aarrmmaammeennttoo
nnuucclleeaarr eenn óórrbbiittaa aa llaa TTiieerrrraa,, nnoo rreessuullttaarráá ddiiffíícciill ccoommpprreennddeerr qquuee ppaarraa llaass
ffuueerrzzaass aarrmmaaddaass eessttaaddoouunniiddeennsseess eell eessppaacciioo eerraa uunn oobbjjeettiivvoo eessttrraattééggiiccoo ddee
pprriimmeerr oorrddeenn.. PPoorr ttooddoo eelllloo llaa NNAASSAA,, aa ppeessaarr ddee llaa iimmaaggeenn ppúúbblliiccaa ""aammiiggaabbllee""
qquuee ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee hhaa ddiivvuullggaaddoo,, ffuuee ddeessddee ssuu pprriinncciippiioo uunnaa ddee llaass aaggeenncciiaass
gguubbeerrnnaammeennttaalleess aammeerriiccaannaass eenn llaass qquuee eell ssiiggiilloo hhaa eessttaaddoo mmááss pprreesseennttee,, ddeessddee
llaa ssiimmppllee ooccuullttaacciióónn ddee ddaattooss aall ppúúbblliiccoo,, hhaassttaa llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee ooppeerraacciioonneess
ccllaannddeessttiinnaass ccoonn llooss mmááss vvaarriiaaddooss oobbjjeettiivvooss..
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DDee hheecchhoo,, llaa pprrooppiiaa aaccttaa ffuunnddaacciioonnaall ddee llaa NNAASSAA yyaa rreeccooggee eenn uunnoo ddee ssuuss
aarrttííccuullooss qquuee ccuuaallqquuiieerr iinnffoorrmmaacciióónn sseerrííaa ssuusscceeppttiibbllee ddee sseerr ooccuullttaaddaa ssii aassíí lloo
ddeemmaannddaasseenn llooss iinntteerreesseess ddee llaa sseegguurriiddaadd nnaacciioonnaall.. EEssttoo nnoo ssee rreeffeerrííaa ssoollaammeennttee
aa ccuueessttiioonneess qquuee ttuuvviieerraann qquuee vveerr ddiirreeccttaammeennttee ccoonn llaa ddeeffeennssaa,, ssiinnoo qquuee iinncclluuííaa
oottrroo ccaammppoo tteenniiddoo mmuuyy eenn ccuueennttaa dduurraannttee aaqquueellllaa ééppooccaa:: llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee
eennccoonnttrraarr pprruueebbaass qquuee ddeemmoossttrraasseenn llaa eexxiisstteenncciiaa ddee vviiddaa iinntteelliiggeennttee ddee oorriiggeenn
eexxttrraatteerrrreessttrree..

AAssíí,, eennttrree eell ddeessaarrrroolllloo ddee mmooddeellooss sseeccrreettooss,, qquuee sseegguurraammeennttee oorriiggiinnaarroonn
aallgguunnooss ssuuppuueessttooss aavviissttaammiieennttooss oovvnnii,, yy llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee eexxppeerriimmeennttooss ssoobbrree
tteelleeppaattííaa ccoonn aassttrroonnaauuttaass eenn óórrbbiittaa,, ssee iinniicciióó uunnoo ddee llooss ppllaanneess ddee iinnvveessttiiggaacciióónn
sseeccrreettaa mmááss ffaasscciinnaanntteess ddee llaa hhiissttoorriiaa,, qquuee ccuullmmiinnaarrííaa ccoonn llaa ccoonnqquuiissttaa ddee llaa
LLuunnaa,, uunn aaccoonntteecciimmiieennttoo ddeettrrááss ddeell qquuee hhaayy mmuucchhoo mmááss ddee lloo qquuee ccuueennttaann llaass
eenncciiccllooppeeddiiaass..

FFrraauuddee ccóóssmmiiccoo

LLaa rreecciieennttee ppuubblliiccaacciióónn eenn llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ddee vvaarriiooss lliibbrrooss yy vvííddeeooss aall
rreessppeeccttoo hhaa ppuueessttoo ddee aaccttuuaalliiddaadd uunnaa ccuurriioossaa tteeoorrííaa ccoonnssppiirraattiivvaa sseeggúúnn llaa ccuuaall llaa
ccoonnqquuiissttaa ddee nnuueessttrroo ssaattéélliittee,, eell mmaayyoorr hhiittoo ddee llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa eexxpplloorraacciióónn
eessppaacciiaall,, bbiieenn ppuuddoo sseerr uunn rreeffiinnaaddoo eennggaaññoo oorrggaanniizzaaddoo yy ddiirriiggiiddoo ppoorr llaa NNAASSAA..
PPaarraa aallgguunnooss aauuttoorreess,, llooss aassttrroonnaauuttaass nnoorrtteeaammeerriiccaannooss --oo aall mmeennooss llooss ddeell AAppoolloo
XXII-- nnuunnccaa ppoossaarroonn ssuuss ppiieess ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr,, aappoorrttaannddoo uunnaa ccoolleecccciióónn
ddee pprruueebbaass qquuee,, ssii bbiieenn eenn llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss ccaassooss ssoonn cciirrccuunnssttaanncciiaalleess,, eenn ssuu
ccoonnjjuunnttoo ccoonnffoorrmmaann uunnaa iinnqquuiieettaannttee dduuddaa..
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EEnn pprriinncciippiioo,, yy aannaalliizzaannddoo llaa ccooyyuunnttuurraa ddee llaa ééppooccaa,, ttaammppooccoo ddeebbiieerraa
eexxttrraaññaarrnnooss ddeemmaassiiaaddoo qquuee eell ggoobbiieerrnnoo nnoorrtteeaammeerriiccaannoo rreeccuurrrriieessee aa uunnaa ffaarrssaa
ddee sseemmeejjaannttee ccaalliibbrree.. RReeccoorrddeemmooss qquuee ttooddaa eessttaa ttuurrbbiiaa hhiissttoorriiaa ttuuvvoo lluuggaarr
dduurraannttee eell mmoommeennttoo mmááss tteennssoo ddee llaa GGuueerrrraa FFrrííaa yy qquuee,, hhaassttaa aaqquueell mmoommeennttoo,, eell
pprrooggrraammaa eessppaacciiaall ssoovviiééttiiccoo ssee hhaabbííaa ccoonnffiirrmmaaddoo ccoommoo mmuucchhoo mmááss eeffiiccaazz qquuee ssuu
eeqquuiivvaalleennttee eessttaaddoouunniiddeennssee.. NNoo ssoolloo ssee ttrraattaabbaa ddee uunnaa mmeerraa ccuueessttiióónn ddee
pprreessttiiggiioo;; lllleeggaarr aa llaa LLuunnaa,, aa ccuuaallqquuiieerr pprreecciioo,, eerraa uunnaa nneecceessiiddaadd mmiilliittaarr,, ssii ssee
qquueerrííaa eevviittaarr qquuee llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa,, ccoonnsscciieennttee ddee ssuu pprriimmaaccííaa tteeccnnoollóóggiiccaa,,
ffuueerraa ggaannaannddoo tteerrrreennoo ee iinnfflluueenncciiaa eenn llaa ppoollííttiiccaa iinntteerrnnaacciioonnaall ddee llaa ééppooccaa.. EEssttooss
yy oottrrooss ppllaanntteeaammiieennttooss ssiimmiillaarreess hhaabbrrííaann mmoottiivvaaddoo llaa ccrreeaacciióónn ddeell AASSPP ((AAppoolllloo
SSiimmuullaattiioonn PPrrooggrraamm)),, qquuee ccuullmmiinnaarrííaa ccoonn eell aalluunniizzaajjee ffiiccttiicciioo ddeell AAppoolllloo XXII eenn eell
ddeessiieerrttoo ddee NNeevvaaddaa,, ttaall vveezz eenn aallggúúnn rriinnccóónn ddee llaa ccéélleebbrree ÁÁrreeaa 5511..

¿¿DDeessccaabbeellllaaddoo?? EEss ppoossiibbllee,, ppeerroo eexxiisstteenn aallgguunnooss ddeettaalllleess qquuee ccuuaannddoo mmeennooss
lleevvaannttaann llaa ssoommbbrraa ddee uunnaa dduuddaa rraazzoonnaabbllee.. EEll pprriimmeerroo ddee eellllooss,, yy eell mmááss
eevviiddeennttee,, ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaass ffoottooss qquuee eell mmóódduulloo aappaarreeccee ppoossaaddoo ssoobbrree llaa
ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa.. SSeeggúúnn nnooss ccuueennttaann,, yy ttaall ccoommoo aatteessttiigguuaann llaass ccoonnoocciiddaass
ffoottooggrraaffííaass ddee llaa hhuueellllaa ddee AArrmmssttrroonngg,, eell ssuueelloo ddee nnuueessttrroo ssaattéélliittee eessttáá ccuubbiieerrttoo
ppoorr uunnaa ccoonnssiiddeerraabbllee ccaappaa ddee ppoollvvoo ffiinnoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo eexxiissttee nniinngguunnaa
ddiiffeerreenncciiaa eennttrree eell tteerrrreennoo qquuee hhaayy bbaajjoo eell mmóódduulloo yy eell cciirrccuunnddaannttee.. NNii uunn ccrráátteerr,,
nnii ppoollvvoo aaddhheerriiddoo aa llaass ppaattaass ddeell aappaarraattoo.. LLaass ppeeqquueeññaass iirrrreegguullaarriiddaaddeess ddeell ssuueelloo
qquuee rrooddeeaa aa llaa nnaavvee eessppaacciiaall ccoonnttiinnúúaann uunniiffoorrmmeemmeennttee bbaajjoo ééssttaa,, ccoommoo ssii eenn vveezz
ddee hhaabbeerr aalluunniizzaaddoo vviioolleennttaammeennttee uuttiilliizzaannddoo ssuuss ppootteenntteess rreettrrooccoohheetteess ppaarraa
aammoorrttiigguuaarr eell cchhooqquuee,, hhuubbiieerraa ssiiddoo ddeeppoossiittaaddaa aallllíí ssuuaavveemmeennttee ppoorr uunnaa ggrrúúaa..

NNoo eess ééssttaa llaa úúnniiccaa ssoorrpprreessaa qquuee nnooss ddeeppaarraarráá uunn aatteennttoo eessttuuddiioo ddee llaass
ffoottooggrraaffííaass yy ffiillmmaacciioonneess ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo.. CCoommoo sseeññaallaa eell ffoottóóggrraaffoo DDaavviidd
PPeerrccyy,, uunnaa ddee llaass mmááss eelleemmeennttaalleess rreeggllaass ddee llaa ffoottooggrraaffííaa eess qquuee llaass ssuuppeerrffiicciieess
ppllaannaass ssoonn ssiieemmpprree iilluummiinnaaddaass uunniiffoorrmmeemmeennttee ppoorr eell SSooll.. SSiinn eemmbbaarrggoo,,
ccuuaallqquuiieerraa ppuueeddee ccoommpprroobbaarr qquuee eenn mmuucchhaass ddee llaass ffoottooggrraaffííaass llooss aassttrroonnaauuttaass yy
eell mmóódduulloo lluunnaarr ssee mmuueessttrraann eenn uunn áárreeaa iinntteennssaammeennttee aalluummbbrraaddaa,, mmiieennttrraass llooss
aallrreeddeeddoorreess ppeerrmmaanneecceenn eenn ppeennuummbbrraa,, lloo qquuee ssoolloo ppooddrrííaa hhaabbeerr ssuucceeddiiddoo ssii
ééssttaass ssee hhuubbiieerraann ttoommaaddoo ddee nnoocchhee uuttiilliizzaannddoo ffooccooss,, yy nnoo eenn pplleennoo ddííaa lluunnaarr,,
ccoommoo ccuueennttaa llaa vveerrssiióónn ooffiicciiaall.. LLaass ssoommbbrraass qquuee pprrooyyeeccttaann aallgguunnooss oobbjjeettooss,, qquuee
eenn vveezz ddee iirr eenn ppaarraalleelloo --ccoommoo ccoorrrreessppoonnddeerrííaa aa uunnaa iilluummiinnaacciióónn ssoollaarr-- ssee
eexxttiieennddee eenn ttrraayyeeccttoorriiaass ddiivveerrggeenntteess,, ttaammbbiiéénn iinnddiiccaann qquuee llaass ffoottooss ffuueerroonn
ttoommaaddaass eenn llaa TTiieerrrraa,, uuttiilliizzaannddoo llaa nnoocchhee ddee aallggúúnn rreemmoottoo ppaarraajjee ddeesséérrttiiccoo oo
bbiieenn uunn ppllaattóó eennoorrmmee ppaarraa ssiimmuullaarr uunn aalluunniizzaajjee ddee gguuaarrddaarrrrooppííaa..

NNoo oobbssttaannttee,, eess ppeerrffeeccttaammeennttee ppoossiibbllee qquuee llooss aammeerriiccaannooss ffuueerraann aa llaa LLuunnaa yy
aaúúnn aassíí ssee vviieerraann oobblliiggaaddooss aa ffaallssiiffiiccaarr llaass ffoottooss;; eessppeecciiaallmmeennttee ssii lloo qquuee
ddeessccuubbrriieerroonn aallllíí nnoo eerraa aallggoo qquuee ppuuddiieerraann ddiivvuullggaarr aa llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa..

CCoonnttaaccttoo eenn llaa LLuunnaa

CCuuaannddoo ddee ccoonnssppiirraacciioonneess ssee ttrraattaa,, llaass ccoossaass nnuunnccaa ssoonn lloo qquuee ppaarreecceenn aa pprriimmeerraa
vviissttaa,, yy uunn ffrraauuddee ccoommoo eell ddee llaass ffoottooss lluunnaarreess ppuueeddee sseerr ssoollaammeennttee llaa ppuunnttaa ddeell
iicceebbeerrgg ddee uunnaa ooppeerraacciióónn ddee eennccuubbrriimmiieennttoo mmuucchhoo mmaayyoorr.. DDeessddee aaqquueell hhiissttóórriiccoo
2200 ddee jjuulliioo ddee 11996699 eenn qquuee eell hhoommbbrree ppuussoo ppoorr pprriimmeerraa vveezz ssuu ppiiee eenn llaa LLuunnaa,, llaass
hhiissttoorriiaass ddee uunn ssuuppuueessttoo eennccuueennttrroo ccoonn sseerreess eexxttrraatteerrrreessttrreess hhaann ccoorrrriiddoo ccoommoo
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uunn rreegguueerroo ddee ppóóllvvoorraa ppoorr ttooddoo eell ppllaanneettaa.. TTooddoo ttiieennee ssuu oorriiggeenn eenn uunn eexxttrraaññoo
ffaalllloo pprroovvooccaaddoo ppoorr uunnaa ""ccáámmaarraa ssoobbrreeccaalleennttaaddaa"" qquuee mmaannttuuvvoo iinntteerrrruummppiiddaass aa
lloo llaarrggoo ddee ddooss mmiinnuuttooss llaass iimmáággeenneess yy ssoonniiddoo ddee llaa NNAASSAA --nnoo ssiinn uunnooss sseegguunnddooss
ddee mmaarrggeenn ppaarraa ppooddeerr ccoorrttaarr llaa eemmiissiióónn eenn ccaassoo ddee qquuee ssuucceeddiieerraa aallggúúnn
iimmpprreevviissttoo-- sseerrvvííaa aall mmuunnddoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, rraaddiiooaaffiicciioonnaaddooss ddee ttooddoo eell ppllaanneettaa
sseegguuííaann llaass ttrraannssmmiissiioonneess aa ttrraavvééss ddee ssuuss pprrooppiiooss eeqquuiippooss ddee VVHHFF yy mmuucchhooss ddee
eellllooss aatteessttiigguuaann hhaabbeerr ssiiddoo tteessttiiggooss ddee eessttaa ccoommuunniiccaacciióónn::

AArrmmssttrroonngg:: ¿¿QQuuéé eerraa eessoo?? ¿¿QQuuéé ddeemmoonniiooss eerraa eessoo?? ¡¡EEssoo eess lloo úúnniiccoo qquuee qquuiieerroo
ssaabbeerr!!
HHoouussttoonn ((CChhrriissttoopphheerr CCrraafftt)):: ¿¿QQuuéé ppaassaa aahhíí??…… CCoonnttrrooll ddee llaa mmiissiióónn llllaammaannddoo aa
AAppoolloo XXII......

¿¿AAllddrriinn??:: ¡¡EEssaass ccoossaass ssoonn iinnmmeennssaass,, sseeññoorr!! ¡¡EEnnoorrmmeess!! ¡¡OOhh DDiiooss!! ¡¡NNoo vvaaiiss aa
ccrreeeerrmmee!! ¡¡OOss ddiiggoo qquuee hhaayy oottrraa nnaavvee eessppaacciiaall aahhíí ffuueerraa...... ppoossaaddaa eenn llaa ccaarraa
eexxtteerriioorr ddeell bboorrddee ddeell ccrráátteerr!! ¡¡EEssttáánn eenn llaa LLuunnaa,, mmiirráánnddoonnooss!!

LLaa ccoonnvveerrssaacciióónn ccoonnttiinnúúaa ccoonn AArrmmssttrroonngg yy AAllddrriinn ddeessccuubbrriieennddoo ccoommoo uunnooss
sseerreess qquuee hhaann ddeesscceennddiiddoo ddee lloo qquuee ppaarreeccee sseerr oottrraa nnaavvee eessppaacciiaall lleess ccoonntteemmppllaann
ccoonn ccuurriioossiiddaadd ee iinncclluussoo ssee ddeeddiiccaann aa oobbsseerrvvaarr ssuuss iinnssttrruummeennttooss.. AAnnttee eessttaa
ssiittuuaacciióónn,, HHoouussttoonn oorrddeennaa aa llooss aassttrroonnaauuttaass qquuee ttoommeenn ttooddaass llaass ffoottooggrraaffííaass qquuee
ppuueeddaann yy aaccttúúeenn ccoommoo ssii nnaaddaa eessttuuvviieerraa ssuucceeddiieennddoo,, ppoorrqquuee vvaann aa rreeaannuuddaarr llaa
ttrraannssmmiissiióónn aall ppúúbblliiccoo..

EEll aassuunnttoo eerraa ggrraavvee.. AA ppeessaarr ddeell ddeessmmeennttiiddoo ooffiicciiaall,, yy llaa ccoonnssiiddeerraacciióónn ccoommoo
ffaallssiiffiiccaacciioonneess ddee ttooddaass llaass ggrraabbaacciioonneess ddee aaffiicciioonnaaddooss qquuee rreeccooggííaann eell ddiiáállooggoo,, llaa
NNAASSAA eerraa ccoonnsscciieennttee ddee qquuee uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn ""ppootteenncciiaallmmeennttee ppeerrttuurrbbaaddoorraa""
hhaabbííaa eessccaappaaddoo aaqquueellllaa nnoocchhee aa ssuu ccoonnttrrooll.. AAllggoo qquuee ssee jjuurraarroonn qquuee nnoo vvoollvveerrííaa aa
ssuucceeddeerr.. PPaarraa eevviittaarrlloo,, eenn mmiissiioonneess ppoosstteerriioorreess ssee eessttaabblleecciióó uunn ccóóddiiggoo ddee
eemmeerrggeenncciiaass ppaarraa qquuee lloo uuttiilliizzaasseenn llooss aassttrroonnaauuttaass eenn ccaassooss ccoommoo eell aanntteerriioorr..
EEssttee ccóóddiiggoo --ccuuyyoo nnoommbbrree eenn ccllaavvee eerraa KKIILLOO-- ffuuee uuttiilliizzaaddoo eenn uunnaa ccoonnvveerrssaacciióónn
qquuee ttuuvvoo lluuggaarr dduurraannttee llaa mmiissiióónn ddeell AAppoolllloo XXVVIIII::

MMóódduulloo lluunnaarr:: ¡¡HHeeyy!! PPuueeddoo vveerr uunn ppuunnttoo bbrriillllaannttee aallllíí aabbaajjoo,, eenn eell lluuggaarr ddee
aatteerrrriizzaajjee,, ddeebbeenn hhaabbeerr qquuiittaaddoo eessaa ccoossaa rreessppllaannddeecciieennttee qquuee lloo ccuubbrree ttooddoo..
HHoouussttoonn:: RRooggeerr.. IInntteerreessaannttee.. MMuucchhoo...... PPaassaa aa KKIILLOO.. KKIILLOO..

MM LL:: ¡¡HHeeyy!! AAhhoorraa eess ddee ccoolloorr ggrriiss,, yy eell nnúúmmeerroo uunnoo ssee eessttáá aallaarrggaannddoo..

HH:: RRooggeerr.. LLoo hheemmooss ccooggiiddoo yy ccooppiiaammooss qquuee eessttáá aalllláá aabbaajjoo.. PPaassaa aa KKIILLOO.. KKIILLOO
eenn eessttee aassuunnttoo..

MM LL:: CCaammbbiiaannddoo eell mmooddoo aa HHMM.. LLaa ggrraabbaaddoorraa aappaaggaaddaa.. PPeerrddeedd uunn ppooccoo llaass
ccoommuunniiccaacciioonneess aahhíí,, ¿¿eehh?? OOKK,, eessttáá BBRRAAVVOO.. BBRRAAVVOO.. SSeelleecccciioonnaarr OOMMNNII.. ¡¡HHeeyy!!,,
nnuunnccaa ccrreeeerrííaaiiss eessttoo.. EEssttooyy jjuussttoo ssoobbrree eell bboorrddee ddee OOrriieennttaallee,, MMiirroo hhaacciiaa aabbaajjoo yy
ppuueeddoo vvoollvveerr llaa lluuzz rreessppllaannddeecciieennttee ddee nnuueevvoo..

HH:: RRooggeerr.. CCoommpprreennddiiddoo..

MM LL:: JJuussttoo aall ffiinnaall ddeell cceerrrroo..
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HH:: HHaayy aallgguunnaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee......

MM LL:: EEssttáá aall eessttee ddee OOrriieennttaallee..

HH:: ¿¿NNoo ssuuppoonnddrrááss qquuee ssee ttrraattaa ddee uunn VVoossttookk??......

EEssttaa úúllttiimmaa ffrraassee eess eessppeecciiaallmmeennttee ssiiggnniiffiiccaattiivvaa.. VVoossttookk eess eell nnoommbbrree ddee uunnaa
sseerriiee ddee ssaattéélliitteess rruussooss qquuee ffuueerroonn llaannzzaaddooss aa pprriinncciippiiooss ddee llooss sseesseennttaa.. PPoorr llaa
ffeecchhaa yy ppoorrqquuee eessttaass nnaavveess jjaammááss aabbaannddoonnaarroonn llaa óórrbbiittaa tteerrrreessttrree,, eess iimmppoossiibbllee
qquuee uunnaa ddee eellllaass ssee eennccoonnttrraarraa eenn llaa LLuunnaa,, ppoorr lloo qquuee ddeebbee ttrraattaarrssee ddee uunn
nnoommbbrree eenn ccóóddiiggoo ppaarraa ddeessiiggnnaarr oottrraa ccoossaa,, pprroobbaabblleemmeennttee uunnaa nnaavvee
eexxttrraatteerrrreessttrree..

RRuuiinnaass sseelleenniittaass

PPeerroo,, ddee hhaabbeerr ssiiddoo aassíí llaass ccoossaass,, llooss ttrriippuullaanntteess ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo nnoo ssee
hhaabbrrííaann eennccoonnttrraaddoo nnii mmááss nnii mmeennooss qquuee ccoonn aaqquueelllloo qquuee hhaabbííaann iiddoo aa bbuussccaarr..
EEnn llaass ffoottooggrraaffííaass ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ttoommaaddaass ppoorr ddiivveerrssooss vvuueellooss,, ttaannttoo rruussooss
ccoommoo nnoorrtteeaammeerriiccaannooss,, ssee ppuueeddee aapprreecciiaarr llaa eexxiisstteenncciiaa ddee eexxttrraaññaass eessttrruuccttuurraass
qquuee ppoorr ssuu ffoorrmmaa yy oorrggaanniizzaacciióónn ssuuggiieerreenn uunn oorriiggeenn aarrttiiffiicciiaall.. TTiittáánniiccaass ttoorrrreess,,
ffoorrmmaacciioonneess rreeccttaanngguullaarreess qquuee sseemmeejjaann rruuiinnaass ddee cciiuuddaaddeess,, yy eexxttrraaññaass ccúúppuullaass
sseemmiittrraannssppaarreenntteess,, ffoorrmmaann uunn ccoonnjjuunnttoo qquuee ddee sseerr ddee oorriiggeenn aalliieennííggeennaa tteennddrrííaa
uunnaa ccoonnssiiddeerraabbllee aannttiiggüüeeddaadd,, aa jjuuzzggaarr ppoorr llooss eevviiddeenntteess ssiiggnnooss ddee ddeetteerriioorroo qquuee
mmuueessttrraann ddeebbiiddoo aall iimmppaaccttoo ddee llooss mmeetteeoorriittooss..

QQuuiizzáá llaa mmááss rreennoommbbrraaddaa ddee eessttaass ffoorrmmaacciioonneess sseeaann llooss mmoonnoolliittooss ddee mmááss ddee
ddoosscciieennttooss mmeettrrooss ddee aallttoo qquuee eell aassttrróónnoommoo WWiilllliiaamm BBllaaiirr ddeessccuubbrriióó eenn llaass
ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass ppoorr uunnaa ddee llaass ssoonnddaass ddeell pprrooggrraammaa LLuunnaarr OOrrbbiitteerr,, eenn 11996677..
EEssttooss oobbjjeettooss,, jjuussttiiffiiccaaddooss ppoorr llaa NNAASSAA ccoommoo ""eeffeeccttooss óóppttiiccooss"",, tteennííaann aaddeemmááss llaa
ppaarrttiiccuullaarriiddaadd ddee eessttaarr rreeppaarrttiiddooss ppoorr llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ssiigguuiieennddoo uunn ppaattrróónn
rreegguullaarr..

EEnn eessttee eennttoorrnnoo ssee ppuueeddee ccoommpprreennddeerr ccaassooss ttaann ccuurriioossooss ccoommoo eell ddee llaa ffoottoo AASS--
3322--44882222.. EEssttaa iimmaaggeenn ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee lluunnaarr,, ttoommaaddaa dduurraannttee eell vvuueelloo AAppoolllloo
XX,, ffuuee iinneexxpplliiccaabblleemmeennttee ddeessccaattaallooggaaddaa ddee llooss aarrcchhiivvooss ddee llaa NNAASSAA aauunnqquuee,,
aaffoorrttuunnaaddaammeennttee,, ppuueeddee sseerr lliibbrreemmeennttee ccoonntteemmppllaaddaa eenn IInntteerrnneett ggrraacciiaass aa llaa
llaabboorr ddee iinnvveessttiiggaaddoorreess nnoo ooffiicciiaalleess,, ccoommoo llaa EEnntteerrpprriissee MMiissiióónn,, ggrruuppoo lliiddeerraaddoo
ppoorr eell ddiivvuullggaaddoorr cciieennttííffiiccoo RRiicchhaarrdd HHooaaggllaanndd,, qquuiieenn ssee hhaa ccoonnvveerrttiiddoo eenn uunnaa ddee
llaass vvoocceess mmááss ffiirrmmeess eenn ddeennuunncciiaarr llaass mmaanniippuullaacciioonneess ddee llaa aaggeenncciiaa eessppaacciiaall.. LLaa
ffoottoo mmuueessttrraa uunn ppaarraajjee ddee ggeeooggrraaffííaa lluunnaarr eenn qquuee aappaarreecceenn ppeeccuulliiaarriiddaaddeess ttaann
nnoottaabblleess ccoommoo uunnaa eennoorrmmee ppllaazzaa ddee ppllaannttaa ppeerrffeeccttaammeennttee ccuuaaddrraaddaa,, jjuunnttoo aa llaa
qquuee ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr uunnaa eennoorrmmee eessttrruuccttuurraa rreegguullaarr yy,, aall oottrroo llaaddoo ddee uunn rriissccoo
ddee ccuurriioossaa ffoorrmmaa,, uunn eennttrraammaaddoo ddee llíínneeaass rreeccttaass qquuee rreeccuueerrddaann eell ttrraazzaaddoo ddee llaass
ccaalllleess ddee uunnaa cciiuuddaadd..

TTeessttiimmoonniiooss ccllaavveess ddee llaa ooccuullttaacciióónn ddee llaa NNAASSAA

AAllaann DDaavviiss nnaacciióó eenn IIlllliinnooiiss eell 1133 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11993344,, ssee lliicceenncciióó eenn IInnggeenniieerrííaa
EElleeccttrróónniiccaa ppoorr llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee HHaawwaaii yy mmááss ttaarrddee ssee ddiipplloommóó ttaammbbiiéénn eenn
CCiieenncciiaass EEmmpprreessaarriiaalleess.. CCoommeennzzóó aa ttrraabbaajjaarr eenn llaa NNAASSAA eenn 11995599,, jjuussttoo uunn aaññoo
ddeessppuuééss ddee ssuu ccrreeaacciióónn.. FFuuee iinnggeenniieerroo ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess ddeell pprrooyyeeccttoo
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AAppoolllloo yy eessttuuvvoo eenn llaa ppllaannttiillllaa ddee llaa aaggeenncciiaa aaeerrooeessppaacciiaall hhaassttaa 11997733.. DDeessppuuééss ssee
eennccaarrggoo ddee llaa ddiirreecccciióónn ddee vvaarriiaass eessttaacciioonneess ddee rraaddaarr yy aa pprriinncciippiiooss ddee llooss
nnoovveennttaa ffuuee ddiirreeccttoorr ddee IITTTT eenn EEssppaaññaa..

SSuu tteessttiimmoonniioo eess ssiinn dduuddaa aallgguunnaa eexxcceeppcciioonnaall,, yyaa qquuee ssuu ttrraabbaajjoo eenn eell pprrooyyeeccttoo
AAppoolllloo ccoonnssiissttííaa eenn rreecciibbiirr llaass sseeññaalleess ddee rraaddiioo ddee llaass nnaavveess,, qquuee lllleeggaabbaann aa ssuu
ppuueessttoo eenn llaa iissllaa ddee AAnnttiigguuaa,, eenn eell CCaarriibbee,, yy rreebboottaarrllaass ddeessppuuééss hhaassttaa eell ccoonnttrrooll
cceennttrraall eenn HHoouussttoonn.. ÉÉll,, ppoorr ttaannttoo,, eerraa eell pprriimmeerroo eenn rreecciibbiirr llaass ccoommuunniiccaacciioonneess
ddee llooss aassttrroonnaauuttaass yy eerraa tteessttiiggoo ddiirreeccttoo ddee ttooddoo ccuuaannttoo aaccoonntteeccííaa eenn llooss pprriimmeerrooss
vviiaajjeess eessppaacciiaalleess..

SSeeggúúnn ssuuss ddeeccllaarraacciioonneess,, eenn eell pprriimmeerr vviiaajjee ttrriippuullaaddoo nnoo ooccuurrrriióó ssoollaammeennttee lloo
qquuee vviimmooss ppoorr tteelleevviissiióónn.. AArrmmssttrroonngg aavviissóó ppoorr eell cciirrccuuiittoo iinntteerrnnoo ddee
ccoommuunniiccaacciióónn ddee qquuee ""sseennttííaa ccóómmoo aallgguuiieenn ssee eessttaabbaa ffiijjaannddoo eenn ééll yy eenn ssuu
ccoommppaaññeerroo;; nnoo vveeííaa aa nnaaddiiee,, ppeerroo eessttaabbaa ccoonnvveenncciiddoo ddee qquuee nnoo eessttaabbaann ssoollooss""..
DDeessddee llaa TTiieerrrraa nnoo ssee llee ddiioo mmaayyoorr iimmppoorrttaanncciiaa aall tteemmaa,, yy eenn ttooddoo mmoommeennttoo
ppeennssaarroonn qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass eessttaabbaann ssiieennddoo pprreessaa ddee eexxttrraaññooss ppeennssaammiieennttooss
ddeebbiiddoo aall iinnssóólliittoo lluuggaarr eenn eell qquuee ssee eennccoonnttrraabbaann..

PPeerroo mmááss ttaarrddee ooccuurrrriióó aallggoo qquuee ddeejjóó hheellaaddooss aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccoonnttrrooll ddee
HHoouussttoonn:: ""LLooss aassttrroonnaauuttaass rreellaattaarroonn qquuee aannttee ssuuss oojjooss hhaabbííaann aappaarreecciiddoo rruuiinnaass
ddee uunnaa ccoonnssttrruucccciióónn hheecchhaa ppoorr sseerreess iinntteelliiggeenntteess"".. EEnn llaa eennttrreevviissttaa,, eell pprrooppiioo
AAllaann DDaavviiss iinncclluussoo llaass ddeessccrriibbee,, yyaa qquuee ééll mmiissmmoo aaffiirrmmóó hhaabbeerr vviissttoo llaass
iimmáággeenneess.. SSeeggúúnn ssuuss ppaallaabbrraass ""aallllíí nnoo hhaabbííaa uunn ssoolloo mmuurroo,, ssiinnoo vvaarriiooss,, yy ppoorr ssuu
mmoorrffoollooggííaa eerraa ccoommpplleettaammeennttee iimmppoossiibbllee qquuee ssee ttrraattaarraa ddee uunn ccaapprriicchhoo ddee llaa
GGeeoollooggííaa.. LLooss bbllooqquueess ddee ppiieeddrraass eessttaabbaann mmuuyy eerroossiioonnaaddooss,, ppeerroo eessttaabbaa ccllaarroo
qquuee aaqquueelllloo eerraa aarrttiiffiicciiaall.. EEnn aallgguunnaa ddee llaass ppaarreeddeess,, aa aallggoo mmááss ddee uunn mmeettrroo ddee
aallttuurraa,, hhaabbííaa aagguujjeerrooss qquuee rreeccoorrddaabbaann aa lloo qquuee hhooyy ssoonn nnuueessttrraass mmooddeerrnnaass
vveennttaannaass;; ttaammbbiiéénn hhaabbííaa oottrroo ttiippoo ddee hhuueeccooss qquuee eessttaabbaann cceerrccaa ddeell ssuueelloo,, ccoommoo
ssii ffuueerraann ppuueerrttaass.. LLaa NNAASSAA iinnvveessttiiggóó aa ffoonnddoo aaqquueellllaass rruuiinnaass ppeerroo nnoo ffuueerroonn
ccaappaacceess ddee pprreecciissaarr ssuu aannttiiggüüeeddaadd.. SSiinn eemmbbaarrggoo llaa ccoonncclluussiióónn aa llaa qquuee lllleeggaarroonn
ffuuee ccllaarraa,, uunnaa cciivviilliizzaacciióónn ddeessccoonnoocciiddaa ttuuvvoo hhaaccee mmiilleess ddee aaññooss uunnaa bbaassee ssoobbrree llaa
LLuunnaa,, iinncclluussoo eess ppoossiibbllee qquuee eessttuuvviieerraann aallllíí aanntteess ddeell nnaacciimmiieennttoo ddee llaa rraazzaa
hhuummaannaa""..

SSeeggúúnn ccoommeennttoo AAllaann DDaavviiss,, llaa NNAASSAA yyaa tteennííaa ccoonnssttaanncciiaa,, mmeeddiiaannttee oottrroo ttiippoo ddee
pprruueebbaass,, ddee llaa eevviiddeenncciiaa ddee vviissiittaass eexxttrraatteerrrreessttrreess yy ddee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee vviiddaa ffuueerraa
ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr,, aanntteess ddee llaa aappaarriicciióónn ddee llaass rruuiinnaass ssoobbrree nnuueessttrroo ssaattéélliittee.. ÉÉll
mmiissmmoo aaffiirrmmaa qquuee eessttáá ""ccoonnvveenncciiddoo ddee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee vviissiittaass ddee oottrraass
cciivviilliizzaacciioonneess,, ddeessddee hhaaccee mmiilleess ddee aaññooss,, aa nnuueessttrroo ppllaanneettaa""..

LLaa pprreegguunnttaa qquuee ssuurrggee ssiigguuiieennddoo eell hhiilloo ddee eessttaa ddeeccllaarraacciióónn eess pprrááccttiiccaammeennttee
oobblliiggaaddaa.. SSii llaa NNAASSAA ttiieennee eessttaa iinnffoorrmmaacciióónn,, ccuuyyaa iimmppoorrttaanncciiaa ccaammbbiiaarrííaa ppoorr
ccoommpplleettoo llaa ccoommpprreennssiióónn ddee nnuueessttrraa HHiissttoorriiaa,, ¿¿ppoorr qquuéé nnoo llaa rreevveellaa?? PPaarraa DDaavviiss
llaa rreessppuueessttaa eess sseenncciillllaa:: ""AAuunnqquuee llaa NNAASSAA ssee ccrreeóó ppaarraa llaa eexxpplloorraacciióónn ddeell eessppaacciioo
eexxtteerriioorr yy eenn uunn pprriinncciippiioo eessttuuvvoo ccoommppuueessttaa eexxcclluussiivvaammeennttee ppoorr cciivviilleess,, llooss
mmiilliittaarreess ccoonnttrroollaann eenn sseeccrreettoo llaa aaggeenncciiaa ddeessddee mmuuyy ppooccoo ttiieemmppoo ddeessppuuééss ddee ssuu
ccrreeaacciióónn.. PPoorr eenncciimmaa ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa ssee eennccuueennttrraann llooss iinntteerreesseess
mmiilliittaarreess yy llooss ddee llaa sseegguurriiddaadd nnaacciioonnaall ddee EEEE..UUUU..,, yy nnoo sséé ppoorr qquuéé rreessttrriinnggeenn
ssiisstteemmááttiiccaammeennttee ccuuaallqquuiieerr iinnffoorrmmaacciióónn qquuee lllleevvee aa llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa aa ppeennssaarr
qquuee eexxiisstteenn oottrraass cciivviilliizzaacciioonneess qquuee vviieenneenn aa llaa TTiieerrrraa""..
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LLaass vvaalliieenntteess ddeeccllaarraacciioonneess ddeell pprrooffeessoorr DDaavviiss nnoo ssoonn aallggoo qquuee ppooddaammooss
ccoonnssiiddeerraarr uussuuaall yy llaa vvaalloorraacciióónn ddee lloo qquuee eexxpprreessóó aannttee llaass ccáámmaarraass nnoo ssee ppuueeddee
rreeaalliizzaarr eenn ppooccooss mmiinnuuttooss.. PPeerroo ssuuss ddeeccllaarraacciioonneess nnoo ssoonn llaass úúnniiccaass eexxpprreessaaddaass
ppoorr ttééccnniiccooss ddee llaa NNAASSAA qquuee aappuunnttaann aa qquuee hhuubboo mmuucchhoo mmááss ddee lloo qquuee ssaalliióó eenn
tteelleevviissiióónn aaqquueell mmeess ddee jjuulliioo ddee 11996699.. UUnn aannttiigguuoo jjeeffee ddee ccoommuunniiccaacciioonneess ddee llaa
aaggeenncciiaa,, MMaauurriiccee CChhaatteellaaiinn,, ttaammbbiiéénn ccoommeennttóó hhaaccee vvaarriiooss aaññooss qquuee ""ttooddooss llooss
vvuueellooss AAppoolllloo yy GGeemmiinnii ffuueerroonn sseegguuiiddooss aa ddiissttaanncciiaa --yy aa vveecceess ddee cceerrccaa-- ppoorr
vveehhííccuullooss ddee oorriiggeenn eexxttrraatteerrrreessttrree.. CCaaddaa vveezz qquuee eessttoo ooccuurrrrííaa,, llooss aassttrroonnaauuttaass
iinnffoorrmmaabbaann aall ccoonnttrrooll ddee llaa mmiissiióónn,, qquuee iinnmmeeddiiaattaammeennttee lleess oorrddeennaabbaa ssiilleenncciioo
aabbssoolluuttoo"".. HHaayy,, ppoorr ttaannttoo,, ddeemmaassiiaaddaass ccooiinncciiddeenncciiaass eenn llaass aaffiirrmmaacciioonneess ddee
vvaarriiooss cciieennttííffiiccooss ddee llaa aaggeenncciiaa,, ccoommoo ppaarraa ssuuppoonneerr qquuee eell aassuunnttoo nnoo eess mmááss qquuee
uunn ssiimmppllee ffrraauuddee..

AAuunnqquuee ssii eexxiissttee uunn mmiieemmbbrroo ddee llaa NNAASSAA qquuee hhaa ddeessttaaccaaddoo ppoorr aaccuussaarr aa llaa
aaggeenncciiaa ddee ffrraauuddee yy eennggaaññoo,, ééssttee hhaa ssiiddoo ssiinn lluuggaarr aa dduuddaass eell aassttrroonnaauuttaa EEddggaarr
MMiittcchheellll,, mmiieemmbbrroo ddee llaa ttrriippuullaacciióónn ddeell AAppoolllloo XXIIVV,, eell ccuuaall ccoommeennttóó lloo ssiigguuiieennttee
eenn uunnaa rruueeddaa ddee pprreennssaa ooffrreecciiddaa hhaaccee uunnooss aaññooss:: ""EEssttooyy ccoonnvveenncciiddoo ddee qquuee llooss
ggoobbiieerrnnooss ddee ttooddoo eell mmuunnddoo ssaabbeenn qquuee ssee eessttáánn pprroodduucciieennddoo vviissiittaass ddee
eexxttrraatteerrrreessttrreess,, ppeerroo ttiieenneenn uunn mmoottiivvoo ffuunnddaammeennttaall ppaarraa nneeggaarrlloo:: eell mmiieeddoo""..

LLaa lliissttaa ddee tteessttiimmoonniiooss ddee eemmpplleeaaddooss ddee llaa NNAASSAA qquuee aasseegguurraann hhaabbeerr vviissttoo
eevviiddeenncciiaass ddee vviiddaa eexxttrraatteerrrreessttrree cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa eess mmuucchhoo mmaayyoorr,, ppeerroo ssuu
eennuummeerraacciióónn nnoo nnooss lllleevvaarrííaa aa uunnaa ccoonncclluussiióónn ttaajjaannttee aacceerrccaa ddee lloo qquuee ttooddaavvííaa
nnooss qquueeddaa ppoorr ddeessccuubbrriirr aacceerrccaa ddee nnuueessttrroo ssaattéélliittee.. PPoorr ttaannttoo,, eell mmiisstteerriioo
ccoonnttiinnúúaa..
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OObbeelliissccooss ddee llaa LLuunnaa
LLooss oobbeelliissccooss ddee llaa LLuunnaa ssoonn uunn ssuuppuueessttoo ccoonnjjuunnttoo ddee eessttrruuccttuurraass ssóólliiddaass
eennccoonnttrraaddaass eenn llaass ffoottooggrraaffííaass ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ttoommaaddaass ppoorr llaa ssoonnddaa LLuunnaarr
OOrrbbiitteerr 22 ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss,, eell 2200 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 11996666.. LLooss ""oobbeelliissccooss""
ffuueerroonn ddeessccuubbiieerrttooss ppoorr WWiilllliiaamm BBllaaiirr ddeell BBooeeiinngg IInnssttiittuuttee ooff BBiiootteecchhnnoollooggyy aall
eexxaammiinnaarr ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn ddiiffeerreenntteess áánngguullooss ppoorr eell LLuunnaarr OOrrbbiitteerr 22,,
rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaall ttaammbbiiéénn ssee llaass llllaammaa BBllaaiirr CCuussppiiddss..

AAllgguunnaass ppeerrssoonnaass aaffiirrmmaann qquuee eell ccoonnjjuunnttoo ddee eessttrruuccttuurraass eessttáá oorrggaanniizzaaddoo
ssiigguuiieennddoo uunn ppaattrróónn ggeeoommééttrriiccoo ccoommoo ssii ééssttooss hhuubbiieerraann ssiiddoo ccoollooccaaddooss aallllíí ppoorr
sseerreess iinntteelliiggeenntteess.. LLaa hhiippóótteessiiss ddee qquuee ssuu oorriiggeenn eess eexxttrraatteerrrreessttrree,, ssiinn eemmbbaarrggoo,,
eess ccoonnssiiddeerraaddaa ppsseeuuddoocciieennttííffiiccaa ppoorr llaa ggrraann mmaayyoorrííaa ddee llooss aassttrróónnoommooss..

CCaappiitteelleess qquuee ssoobbrreessaalleenn ssoobbrree eell MMaarr ddee llaa TTrraannqquuiilliiddaadd,, pprroovvooccaannddoo uunnaass
ssoommbbrraass aallaarrggaaddaass.. LLaa ffoottooggrraaffííaa ffuuee ttoommaaddaa ppoorr eell LLuunnaarr OOrrbbiitteerr 22 eell 2200 ddee
nnoovviieemmbbrree ddee 11996666..

UUnnaa ffoottooggrraaffííaa ttoommaaddaa ppoorr eell LLuunnaarr OOrrbbiitteerr 22 aa uunnaa aallttiittuudd ddee 2233 mmiillllaass ssoobbrree llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr eenn eell MMaarr ddee llaa TTrraannqquuiilliiddaadd,, mmuueessttrraa oocchhoo ssuuppuueessttooss ccaappiitteelleess..
SSeeggúúnn llaa NNAASSAA eell áárreeaa ddee llaa ffoottooggrraaffííaa eess ddee 774400 ppoorr 554400 ppiieess yy llaass ccoooorrddeennaaddaass
lluunnaarreess ssoonn 1155 ggrraaddooss 3300’’EE yy 4400 ggrraaddooss 3300’’NN.. PPuueessttoo qquuee llaass ccáámmaarraass ddeell LLuunnaarr
OOrrbbiitteerr 22 aappuunnttaabbaann ddiirreeccttaammeennttee ssoobbrree llooss ccaappiitteelleess ssóólloo ssee ppuueeddeenn aapprreecciiaarr llaass
ssoommbbrraass.. SSeeggúúnn llaa NNAASSAA eell SSooll ssee eennccoonnttrraabbaa aall mmoommeennttoo ddee llaa ffoottooggrraaffííaa aa 1111
ggrraaddooss ssoobbrree eell hhoorriizzoonnttee lluunnaarr.. SSee hhaa aaffiirrmmaaddoo qquuee ""llooss cciieennttííffiiccooss rruussooss qquuee
eexxaammiinnaarroonn llaass rreellaacciioonneess ggeeoommééttrriiccaass eennttrree llooss oobbjjeettooss eennccoonnttrraarroonn qquuee llooss
nnúúmmeerrooss 33,, 44 yy 55 ttiieenneenn eexxaaccttaammeennttee llaa mmiissmmaa ddiissppoossiicciióónn ddee llaass ppiirráámmiiddeess ddee
KKeeooppss,, KKeeffrréénn yy MMiicceerriinnoo eenn GGiizzeehh,, EEggiippttoo"".. SSiinn eemmbbaarrggoo,, uunnaa ssiimmppllee
ccoommppaarraacciióónn eennttrree aammbbaass ,, ddeessmmiieennttee eessee hheecchhoo.. SSee hhaa eessttiimmaaddoo qquuee eell
""oobbeelliissccoo"" mmááss aallttoo,, eell nnúúmmeerroo 77,, ttiieennee uunnaa aallttuurraa aapprrooxxiimmaaddaa ddee uunn eeddiiffiicciioo ddee
1155 ppiissooss.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eessttiimmaacciioonneess mmááss ccoonnsseerrvvaaddoorraass cciiffrraann llaa aallttuurraa ddeell
mmaayyoorr aarrtteeffaaccttoo eenn 1133,,22 mmeettrrooss,,11 lloo qquuee eess ccoommppaattiibbllee ccoonn eell ttaammaaññoo ddee oottrraass
ffoorrmmaacciioonneess rrooccoossaass hhaallllaaddaass eenn llaa LLuunnaa ..

OOttrraa ffoottooggrraaffííaa ttoommaaddaa ppoorr llaa ssoonnddaa ssoovviiééttiiccaa LLuunnaa 99 eenn 11996666 ssoobbrree eell MMaarr ddee llaass
TToorrmmeennttaass,, ssuuppuueessttaammeennttee mmuueessttrraa uunn aarrrreegglloo ddee eelleemmeennttooss ssóólliiddooss ddeell mmiissmmoo
ttaammaaññoo,, ssiittuuaaddooss eenn llíínneeaa ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr yy eeqquuiiddiissttaanntteemmeennttee
sseeppaarraaddooss.. LLaass ffoottooggrraaffííaass ddeell LLuunnaa 99 ffuueerroonn ttoommaaddaass eell 44 ddee ffeebbrreerroo ddee 11996666,,
ddeessppuuééss qquuee llaa ssoonnddaa aalluunniizzaarraa eenn eell MMaarr ddee llaass TToorrmmeennttaass,, rreevveellaa ddooss llíínneeaass
rreeccttaass ddee rrooccaass eeqquuiiddiissttaanntteess qquuee ppaarreecceenn mmaarrccaarr llaa ppiissttaa ddee uunn aaeerrooppuueerrttoo..
EEssttaass rrooccaass cciirrccuullaarreess ssoonn iiddéénnttiiccaass yy eessttáánn ppoossiicciioonnaaddaass aa uunn áánngguulloo qquuee
pprroodduuccee uunnaa ffuueerrttee rreefflleexxiióónn ddee llaa lluuzz ssoollaarr..

AAll eexxaammiinnaarr llaass ffoottooggrraaffííaass,, eell cciieennttííffiiccoo rruussoo,, SS.. IIvvaannoovv,, llaauurreeaaddoo ccoonn uunn pprreemmiioo
ddeell eessttaaddoo ee iinnvveennttoorr ddee llaass ffiillmmaacciioonneess eenn eessttéérreeoo eenn llaa UUnniióónn pprroodduujjoo uunnaa
iimmaaggeenn ttrriiddiimmeennssiioonnaall uussaannddoo ffoottooggrraaffííaass ddeell LLuunnaa 99 ttoommaaddaass ddeessddee áánngguullooss
lliiggeerraammeennttee ddiiffeerreenntteess..

CCoonn eell eeffeeccttoo eesstteerreeoossccóóppiiccoo,, IIvvaannoovv yy eell iinnggeenniieerroo AA.. BBrruueennkkoo aaffiirrmmaarroonn qquuee llaa
ddiissttaanncciiaa eennttrree llaass eessttrruuccttuurraass 11 yy 33,, yy 22 yy 44 eess iigguuaall.. LLaass ppiieeddrraass ssoonn iiddéénnttiiccaass eenn
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ttaammaaññoo yy nnoo ppaarreeccee hhaabbeerr uunnaa ccoolliinnaa cceerrccaannaa ddeessddee llaa ccuuaall llaass ppiieeddrraass ppuuddiieerraann
hhaabbeerr rrooddaaddoo yy sseeppaarraaddoo ffoorrmmaannddoo ppaattrroonneess ggeeoommééttrriiccooss..

LLaass iimmáággeenneess ddeell LLuunnaa 99 ffuueerroonn llaass pprriimmeerraass ttoommaaddaass ddeessddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa
LLuunnaa,, yy ssoonn ddee ttaann bbaajjaa ccaalliiddaadd qquuee eess mmuuyy ddiiffíícciill ssaaccaarr llaass ccoonncclluussiioonneess
mmeenncciioonnaaddaass aarrrriibbaa.. EEssttáá ttoommaaddaa aa rraass ddee ssuueelloo,, yy mmuueessttrraa ssiimmpplleemmeennttee uunnaass
ppiieeddrraass ddee ppeeqquueeññoo ttaammaaññoo cceerrccaannaass aall lluuggaarr ddee aalluunniizzaajjee ddee llaa ssoonnddaa..

CCrrííttiiccaass

LLaa mmaayyoorrííaa ddee llooss aassttrróónnoommooss nnoo ccoonnssiiddeerraa qquuee llooss ssuuppuueessttooss oobbeelliissccooss sseeaann
aarrttiiffiicciiaalleess.. PPiieennssaann qquuee,, aall iigguuaall qquuee ooccuurrrriióó ccoonn llaa ssuuppuueessttaa CCaarraa ddee MMaarrttee,, ssee
ttrraattaa ddee uunn aannáálliissiiss pprreecciippiittaaddoo bbaassaaddoo eenn ffoottooggrraaffííaass qquuee nnoo ttiieenneenn llaa
rreessoolluucciióónn ssuuffiicciieennttee.. SSii,, ppoorr eejjeemmpplloo,, uunnaa ccoolliinnaa ssee eennccuueennttrraa eenn eell bboorrddee ddee uunn
ccrráátteerr,, ssuu ssoommbbrraa ssee aallaarrggaa eennoorrmmeemmeennttee aall pprrooyyeeccttaarrssee ééssttaa eenn llaa ppaarreedd iinntteerriioorr
ddeell ccrráátteerr..

EEll aassttrróónnoommoo CCaarrll SSaaggaann eessccrriibbiióó,, aall rreessppeeccttoo::
DDuurraannttee llaa ééppooccaa ddee llooss aatteerrrriizzaajjeess lluunnaarreess ddeell AAppoolloo,, mmuucchhooss aaffiicciioonnaaddooss --
pprrooppiieettaarriiooss ddee ppeeqquueeññooss tteelleessccooppiiooss,, ddeeffeennssoorreess ddee llooss ppllaattiillllooss vvoollaanntteess,,
eessccrriittoorreess ppaarraa rreevviissttaass aaeerrooeessppaacciiaalleess-- eessttuuddiiaarroonn ddeetteenniiddaammeennttee llaass
ffoottooggrraaffííaass aappoorrttaaddaass eenn bbuussccaa ddee aannoommaallííaass qquuee hhuubbiieerraann ppaassaaddoo iinnaaddvveerrttiiddaass
aa cciieennttííffiiccooss yy aassttrroonnaauuttaass ddee llaa NNAASSAA.. PPrroonnttoo hhuubboo iinnffoorrmmeess ddee lleettrraass llaattiinnaass
ggiiggaanntteess yy nnúúmmeerrooss áárraabbeess iinnssccrriittooss ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr,, ppiirráámmiiddeess,,
ccaammiinnooss,, ccrruucceess,, oovvnniiss rreessppllaannddeecciieenntteess.. SSee hhaabbllaabbaa ddee ppuueenntteess eenn llaa LLuunnaa,,
aanntteennaass ddee rraaddiioo,, hhuueellllaass ddee eennoorrmmeess vveehhííccuullooss rreeppttaanntteess,, yy ddee llaa ddeevvaassttaacciióónn
pprroovvooccaaddaa ppoorr mmááqquuiinnaass ccaappaacceess ddee ppaarrttiirr llooss ccrráátteerreess eenn ddooss.. CCaaddaa uunnoo ddee eessooss
ffeennóómmeennooss,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, rreessuullttaa sseerr uunnaa ffoorrmmaacciióónn ggeeoollóóggiiccaa lluunnaarr nnaattuurraall mmaall
iinntteerrpprreettaaddaa ppoorr aannaalliissttaass aaffiicciioonnaaddooss,, rreefflleejjooss iinntteerrnnooss eenn llaa óóppttiiccaa ddee llaass
ccáámmaarraass HHaasssseellbbllaadd ddee llooss aassttrroonnaauuttaass yy ccoossaass aassíí.. AAllgguunnooss eennttuussiiaassttaass llooggrraarroonn
ddiisscceerrnniirr llaass llaarrggaass ssoommbbrraass ddee mmiissiilleess bbaallííssttiiccooss...... mmiissiilleess ssoovviiééttiiccooss,, ddeeccííaann eenn
iinnqquuiieettaa ccoonnffiiddeenncciiaa,, ddiirriiggiiddooss hhaacciiaa NNoorrtteeaamméérriiccaa.. RReessuullttaa qquuee llooss ccoohheetteess,,
ddeessccrriittooss ttaammbbiiéénn ccoommoo ««aagguujjaass»»,, ssoonn llaass mmoonnttaaññaass bbaajjaass qquuee pprrooyyeeccttaann uunnaa
llaarrggaa ssoommbbrraa ccuuaannddoo eell SSooll eessttáá cceerrccaa ddeell hhoorriizzoonnttee lluunnaarr.. CCoonn uunn ppooccoo ddee
ttrriiggoonnoommeettrrííaa ssee ddiissiippaa eell eessppeejjiissmmoo..

AAccuussaacciioonneess ddee ffaallssiiffiiccaacciióónn

VVaarriiooss tteeóórriiccooss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn hhaann aaccuussaaddoo aa llaa NNAASSAA ddee aalltteerraarr llaass
ffoottooggrraaffííaass ddeell LLuunnaarr OOrrbbiitteerr ppaarraa ooccuullttaarr eessttrruuccttuurraass lluunnaarreess aarrttiiffiicciiaalleess eenn llaa
ccaarraa ooccuullttaa ddee llaa LLuunnaa..

SSiinn eemmbbaarrggoo,, aauuttoorreess eessccééppttiiccooss ccoommoo JJaammeess OObbeerrgg yy oottrrooss,, hhaann ppuueessttoo eenn
eevviiddeenncciiaa ccoonnttrraaddiicccciioonneess eenn eessttooss tteessttiimmoonniiooss.. PPoorr eejjeemmpplloo,, uunnoo ddee llooss
ssuuppuueessttooss tteessttiiggooss,, CCaarrll WWoollffee,, aaffiirrmmaa hhaabbeerr vviissttoo llaass ffoottooggrraaffííaass cceennssuurraaddaass aa
mmeeddiiaaddooss ddee 11996655.. PPeerroo llaass cciinnccoo nnaavveess LLuunnaarr OOrrbbiitteerr qquuee ffoottooggrraaffiiaarroonn llaa LLuunnaa
aa aallttaa rreessoolluucciióónn lloo hhiicciieerroonn eennttrree aaggoossttoo ddee 11996666 yy aaggoossttoo ddee 11996677..

PPrreevviiaammeennttee nnoo ssee hhaabbííaann oobbtteenniiddoo ffoottooggrraaffííaass ddee aallttaa rreessoolluucciióónn ddee llaa ccaarraa
ooccuullttaa.. OOttrrooss ssuuppuueessttooss tteessttiiggooss ssiimmiillaarreess,, ccoommoo DDoonnnnaa TTeeiittzzee HHaarree,, iinnccuurrrreenn eenn
ccoonnttrraaddiicccciioonneess ssiimmiillaarreess oo ddaann eexxpplliiccaacciioonneess vvaaggaass..
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TTooddaass llaass ffoottooggrraaffííaass ccaappttaaddaass ppoorr llooss LLuunnaarr OOrrbbiitteerr eessttáánn ddiissppoonniibblleess ppaarraa
cciieennttííffiiccooss,, yy ppúúbblliiccoo eenn ggeenneerraall,, eenn IInntteerrnneett..
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LLaa oottrraa ““ccoonnqquuiissttaa ddeell EEssppaacciioo””::
MMeennttiirraass OOffiicciiaalleess ssoovviiééttiiccaass

EEll hhoommbbrree ddeessddee ssuuss iinniicciiooss ssiieemmpprree hhaa aannhheellaaddoo vvoollaarr yy ccoonnqquuiissttaarr llooss cciieellooss
ppeerroo ccuuaannddoo hhuubboo ““ddoommiinnaaddoo”” ssuu mmuunnddoo aannhheellóó llaa ccoonnqquuiissttaa ddeell EEssppaacciioo yy eenn
ppooccaass ddééccaaddaass lloo ccoonnssiigguuiióó,, hhooyy eenn ddííaa ssooññaammooss ccoonn lllleeggaarr mmááss lleejjooss ddee nnuueessttrroo
ssiisstteemmaa ssoollaarr,, ccoonnqquuiissttaarr nnoo ssóólloo eell eessppaacciioo ssiinnoo ttaammbbiiéénn eell TTiieemmppoo,, eenn lllleeggaarr aa
oottrrooss ppllaanneettaass ee iinncclluussoo eenn ppllaanntteeaarr llaa hhiippóótteessiiss ddee bbaasseess eenn oottrrooss mmuunnddooss.. EEnn
nnuueessttrraa TTiieerrrraa aaúúnn ddeessccoonnoocceemmooss lloo qquuee nnooss ddeeppaarraann llaass ffoossaass aabbiissaalleess ,, llaa
iinnccaannddeesscceenncciiaa ddee llooss vvoollccaanneess,, llaa ffuueerrzzaa ddee llooss tteerrrreemmoottooss,, llooss ffeennóómmeennooss
mmeetteerreeoollóóggiiccooss ddeessccoonnttrroollaaddooss oo llaa ssiimmppllee ssoorrpprreessaa ddee llaa rreebbeelliióónn ddee llaa
NNaattuurraalleezzaa ccoonnttrraa eell HHoommbbrree,, eessee mmiissmmoo hhoommbbrree qquuee aall pprriinncciippiioo ddee ssuu
eevvoolluucciióónn ddeessccoonnooccííaa ttooddooss eessttooss ggrraannddeess ““sseeccrreettooss”” ppeerroo qquuee vviivvííaa eenn ppaazz ccoonn
ssuu mmeeddiioo.. EEnn eessee mmiissmmoo mmeeddiioo eenn eell qquuee oobbsseerrvvaabbaa llaa LLuunnaa yy ssooññaabbaa ccoonn eellllaa yy
ppiissaarrllaa aallggúúnn ddííaa eenn uunn lleejjaannoo ffuuttuurroo…… HHooyy ssaabbeemmooss qquuee eell hhoommbbrree ttaammbbiiéénn
ccoonnqquuiissttóó llaa LLuunnaa yy ssee llaannzzóó aall EEssppaacciioo,, aa eessee ddiiaammaannttee nneeggrroo,, ffrrííoo,, ttuurrbbiioo ee
iinneexxpplloorraaddoo,, lllleennoo ddee ppeelliiggrrooss aacceecchhaanntteess ppeerroo qquuee nnuueevvaammeennttee sseedduuccee llaa
ffaannttaassííaa ddeell sseerr hhuummaannoo iinnvviittáánnddoolloo aa ssooññaarr ccoonn ssuu eexxpplloorraacciióónn.. EEss llaa hhiissttoorriiaa ddee
llaa VViiddaa eenn llaa TTiieerrrraa,, llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee uunnaa mmeettaa cciieennttííffiiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa ppaarraa qquuee
ssiinn ssoolluucciióónn ddee ccoonnttiinnuuiiddaadd mmaarrccaarr oottrraa mmeettaa aaúúnn mmááss ddiiffíícciill ddee llooggrraarr,, eess llaa
hhiissttoorriiaa ddee llaa ssuuppeerraacciióónn ddeell HHoommbbrree,, ddee eennffrreennttaarrssee aa ssuu mmeeddiioo,, aa ssuuss
lliimmiittaacciioonneess yy aa ééll mmiissmmoo……

LLaa CCoonnqquuiissttaa ddeell EEssppaacciioo hhaa ssiiddoo uunnoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss mmááss ddiiffíícciilleess ddee llooggrraarr ppoorr
eell hhoommbbrree yy ssuu CCiieenncciiaa,, ppoorr eell pprrooggrreessoo……yy eenn eessaa lluucchhaa ppoorr ccoonnsseegguuiirr eessee vviieejjoo
ssuueeññoo mmuucchhooss hhéérrooeess ddeessccoonnoocciiddooss ddeejjaarroonn ssuuss vviiddaass eenn eell eemmppeeññoo,,
ddeessccoonnoocciiddooss ccaassii oollvviiddaaddooss ppoorr ttooddooss aa ffaavvoorr ddee aaqquueellllooss qquuee aallccaannzzaarroonn ccoonn
vviiddaa llaa gglloorriiaa ddeell ttrriiuunnffoo,, hhéérrooeess ccaassii aannóónniimmooss,, vvííccttiimmaass ddee uunn ssuueeññoo eenn eell qquuee
ssee vviieerroonn iimmbbuuiiddooss ,, pprriimmeerrooss mmáárrttiirreess ddee nnuueessttrraa AAssttrroonnááuuttiiccaa mmooddeerrnnaa..
DDuurraannttee eessaa mmiissmmaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall nnoo ttooddoo ffuuee jjuueeggoo lliimmppiioo yy eell ttrruuccaajjee yy ffaallssaass
iimmáággeenneess ddee eessttuuddiioo ttaammbbiiéénn ffoorrmmóó ppaarrttee ddee eessaa oottrraa ““ccoonnqquuiissttaa ddeell eessppaacciioo””
qquuee aaúúnn mmuucchhooss ccrreeeenn qquuee ffuuee cciieerrttaa……
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NNaarrrraarr llaass ttrraaggeeddiiaass ddee eessttooss hhéérrooeess aannóónniimmooss eess ccaassii iimmppeennssaabbllee ssiinn ttaammbbiiéénn
hhaacceerrlloo ddee llaa lluucchhaa ppoorr ccoonnsseegguuiirr aallccaannzzaarr eell vviieejjoo ssuueeññoo eessppaacciiaall ddeell HHoommbbrree..
MMuucchhooss ddee eellllooss ffaalllleecciieerroonn eenn aaccttoo ddee sseerrvviicciioo yy ssuuss mmuueerrtteess ddee vviieerroonn
ssiilleenncciiaaddaass ppoorr eell pprrooppiioo iinnssttiinnttoo ddee ssaallvvaagguuaarrddaarr eell eeggoo ddee llaass AAggeenncciiaass
AAeerrooeessppaacciiaalleess ddee nnoo qquueerreerr ccoonnttaarr llaa vveerrddaadd ddee eessooss ttrráággiiccooss ssuucceessooss yy
ddeessaassttrreess qquuee aaccaabbaarroonn ccoonn llaa vviiddaa ddee uunn ppuuññaaddoo ddee vvaalliieenntteess ppiioonneerrooss ddeell
EEssppaacciioo.. EEnn llaa ccaarrrreerraa ppoorr lllleeggaarr pprriimmeerroo aall EEssppaacciioo mmuucchhooss ddeejjaarroonn ssuuss vviiddaass yy
aa ttrraavvééss ddee eessttaass ppáággiinnaass ccoonnoocceerreemmooss ssuu ttrráággiiccoo ffiinnaall,, aa eellllooss llaa cciieenncciiaa
aaeerrooeessppaacciiaall lleess ddeebbee ggrraann ppaarrttee ddee ssuuss ééxxiittooss yyaa qquuee ffuueerroonn uunnaa ppaarrttee
iimmppoorrttaannttee ddee llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee eessee rreettoo..

LLooss aaññooss ffiinnaalleess ddee llaa ddééccaaddaa ddee llooss 5500 ffuuee llaa ffeecchhaa ddee iinniicciioo ddee llaa ccaarrrreerraa
eessppaacciiaall ccuuyyoo lliiddeerraazzggoo ssee ddiissppuuttaarrííaann dduurraannttee ddééccaaddaass llaass ddooss ggrraannddeess
ssuuppeerrppootteenncciiaass ddeell mmuunnddoo:: llooss EEEE..UUUU.. yy llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa.. AA ccoommiieennzzooss ddee
OOccttuubbrree ddee 11995577 llooss ssoovviiééttiiccooss ccoollooccaabbaann eell pprriimmeerr ssaattéélliittee aarrttiiffiicciiaall eenn óórrbbiittaa
ccoonn llaa TTiieerrrraa,, aappeennaass uunn mmeess mmááss ttaarrddee llaa ppeerrrraa ““LLaaiikkaa”” sseerrííaa eell pprriimmeerr sseerr vviivvoo
rreeccoonnoocciiddoo qquuee eessttuuvvoo eenn eell eessppaacciioo yy aa llaa vveezz sseerrííaa eell pprriimmeerr mmáárrttiirr ddee llaa ccaarrrreerraa
eessppaacciiaall.. DDuurraannttee aaññooss llaa rruueeddaa pprrooppaaggaannddííssttiiccaa rruussaa hhiizzoo ccrreeeerr aall mmuunnddoo qquuee eell
aanniimmaall eessttuuvvoo eenn óórrbbiittaa vvaarriiooss ddííaass aanntteess ddee ffaalllleecceerr yy llooss rreessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss
ffuueerroonn vviittaalleess ppaarraa llooss ffuuttuurrooss aassttrroonnaauuttaass ddeell mmaaññaannaa...... HHooyy ssaabbeemmooss qquuee ssóólloo
ffuueerroonn bboonniittaass ppaallaabbrraass yy gguueerrrraa ffrrííaa,, gguueerrrraa ddee iinntteerreesseess eennttrree ppootteenncciiaass yy mmááss
ddeesseennccaannttoo ddeell qquuee jjaammááss rreeccoonnoocceerráánn.. ““LLaaiikkaa”” ffaalllleecciióó aappeennaass ccuuaattrroo hhoorraass
ddeessppuuééss ddeell llaannzzaammiieennttoo,, eennttrree uunn ccaalloorr iinnssooppoorrttaabbllee,, aattaaqquueess ddee aannssiieeddaadd yy
rriittmmoo ccaarrddiiaaccoo ffrreennééttiiccoo...... aa bbuueenn sseegguurroo ffuueerroonn hhoorraass iinnssuuffrriibblleess ppaarraa eell aanniimmaall
ppeerroo ddee eessoo nnaaddiiee jjaammááss ccoommeennttóó nnaaddaa......

EEnn llaa sseegguunnddaa mmiittaadd ddeell aaññoo 11996600 ssee pprroodduujjeerroonn ppoorr ppaarrttee ssoovviiééttiiccaa nnuueevvooss
iinntteennttooss yy eexxppeerriieenncciiaass ccoonn sseerreess vviivvooss eenn eell eessppaacciioo......nnuueevvooss ““mmáárrttiirreess”” ddeell
pprrooggrreessoo yy ddee llaa CCiieenncciiaa.. AA bboorrddoo ddee uunnaa ccááppssuullaa KKoorraabbll,, eell 1188 ddee AAggoossttoo ddeell
mmiissmmoo aaññoo ffuuee llaannzzaaddoo eell ““SSppuuttnniikk--55””,, eenn ssuu iinntteerriioorr vviiaajjaabbaann ddooss nnuueevvoo
ccáánniiddooss,, ““SSttrreellkkaa”” yy ““BBeellkkaa”” qquuiieenneess ppeerreecciieerroonn nnaaddaa mmááss ccoommeennzzaarr eessttaa nnuueevvaa
eexxppeerriieenncciiaa eessppaacciiaall ccoonnddeennaaddaa aall ffrraaccaassoo ddeessddee qquuee eenn JJuulliioo llaass pprriimmeerraass
pprruueebbaass rreessuullttaabbaann ddeessaalleennttaaddoorraass...... EEll 11 ddee DDiicciieemmbbrree ,, ddee nnuueevvoo aa bboorrddoo ddee
uunnaa ccááppssuullaa KKoorraabbll ssaallííaa hhaaccííaa eell eessppaacciioo eell ““SSppuuttnniikk--66””......uunn ffaalllloo eenn eell
rreettrrooccoohheettee ddee llaa nnaavvee iimmppoossiibbiilliittóó eell rreeggrreessoo aa TTiieerrrraa ddee llaa mmiissmmaa......ssuuss
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““ttrriippuullaanntteess””,, llooss ccáánniiddooss ““MMuusshhkkaa”” yy ““PPcchhyyoollccaa”” mmuurriieerroonn aassffiixxiiaaddooss yy pprreessaa ddeell
ppáánniiccoo eenn óórrbbiittaa ccoonn nnuueessttrroo ppllaanneettaa..

EEll 1122 ddee AAbbrriill ddee 11996611 eell pprrooyyeeccttoo ““VVoossttookk””((11996611--11996633)) vviioo ccoorroonnaaddoo ssuu eessffuueerrzzoo
yy ggaannaaddaa llaa pprriimmeerraa bbaattaallllaa aa llooss aammeerriiccaannooss ppoorr eell eessppaacciioo ccuuaannddoo ppoorr pprriimmeerraa
vveezz ccoollooccaarroonn aa uunn hhoommbbrree eenn óórrbbiittaa,, ssee ttrraattaabbaa ddeell ccoossmmoonnaauuttaa YYuurrii AA.. GGaaggaarriinn
qquuiiéénn aa bboorrddoo ddee llaa ““VVoossttookk--11”” yy ggrraacciiaass aa uunn ccoohheettee SSLL--33 ttuuvvoo ttaammaaññoo hhoonnoorr..
PPooccooss ssaabbeenn ddeell aauuttéénnttiiccoo rriieessggoo ddee aaqquueellllaa mmiissiióónn ssuuiicciiddaa.. GGaaggaarriinn nnoo tteennííaa
aappeennaass ccoonnttrrooll ssoobbrree ssuu nnaavvee qquuee eerraa ccoonnttrroollaaddaa ddeessddee TTiieerrrraa ppoorr llooss iinnggeenniieerrooss
ssoovviiééttiiccooss rreessppoonnssaabblleess ddeell pprrooggrraammaa eessppaacciiaall,, dduurraannttee 11 hhoorraa yy 4488 mmiinnuuttooss eell
mmuunnddoo qquueeddóó aassoommbbrraaddoo ppoorr llaa pprrooeezzaa aa llaa qquuee eell HHoommbbrree hhaabbííaa llooggrraaddoo lllleeggaarr..
PPooccooss ssaabbeenn qquuee GGaaggaarriinn nnoo aatteerrrriizzóó ddee ffoorrmmaa ttaann ppeerrffeeccttaa ccoommoo ssee hhiizzoo ccrreeeerr aa
llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa yy eell ppeerriióóddiiccoo ppoorr eexxcceelleenncciiaa ddee llooss mmoossccoovviittaass,, eell ““PPrraavvddaa””,,
ppuubblliiccaabbaa eenn ssuuss ppáággiinnaass eell aatteerrrriizzaajjee ffoorrzzoossoo eenn uunn sseemmbbrraaddoo ddeell ddeessoorriieennttaaddoo
GGaaggaarriinn qquuee ppeeddííaa uunn tteellééffoonnoo ppaarraa qquuee ffuueerraann aa rreeccooggeerrlloo ttrraass ssuu vviiaajjee
aallrreeddeeddoorr ddee llaa TTiieerrrraa...... EEll pprrooggrraammaa ““VVoossttookk”” ffuuee uunn ccoommpplleettoo ééxxiittoo qquuee ssee
eexxtteennddiióó eenn cciinnccoo mmiissiioonneess mmááss hhaassttaa eell aaññoo 11996644 ffeecchhaa eenn llaa qquuee sseerrííaa
ssuussttiittuuiiddoo ppoorr eell pprrooggrraammaa ““VVoosskkhhoodd””,, aattrrááss qquueeddaarroonn iinntteerrmmiinnaabblleess óórrbbiittaass
ssoobbrree llaa TTiieerrrraa,, eell pprriimmeerr hhoommbbrree eenn óórrbbiittaa yy llaa pprriimmeerraa mmuujjeerr eenn eell eessppaacciioo::
VVaalleennttiinnaa VV.. TTeerreesshhkkoovvaa..

EEll iinnggeenniieerroo ddee llaa OOffiicciinnaa CCoonncceeppttuuaall EExxppeerriimmeennttaall 445566,, MM..RRuuddeennkkoo ,, ddeeccllaarraabbaa
aall ddiiaarriioo ““PPrraavvddaa”” ccoommoo ddeessddee eell ccoossmmóóddrroommoo ddee AAssttrraakkáánn ssee llaannzzaarroonn eenn llooss
aaññooss 11995577,, 11995588 yy 11995599 ttrreess mmiissiioonneess pprreeddeecceessoorraass ddeell vvuueelloo ddeell mmííttiiccoo YYuurrii
GGaarraarríínn.. LLaass ttrreess mmiissiioonneess aaccaabbaarroonn eenn ttrraaggeeddiiaa.. AAlleexxiiss DDeeddoovvsskkyy mmuurriióó eenn 11995577
ccuuaannddoo eexxpplloottóó ssuu nnaavvee aa 220000 mmiillllaass ddee ttiieerrrraa...... EEnn 11995588 CChhiibboorriinn mmoorrííaa
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aassffiixxiiaaddoo ccoonn eell ccaannaall ddee ssuu rraaddiioo aabbiieerrttoo eennttrree llaammeennttaacciioonneess yy ttrráággiiccaa aaggoonnííaa
ddee eessaa ffoorrmmaa ddee mmoorriirr.. EEll úúllttiimmoo mmuueerrttoo eerraa eell ccoossmmoonnaauuttaa NNiikkttoovv,, rreevveennttaaddoo
ddeennttrroo ddee ssuu ccááppssuullaa ““VVoossttookk”” ccoommoo ssuuss aanntteerriioorreess yy ddeessggrraacciiaaddooss pprreeddeecceessoorreess..
EEnn eell aaññoo 11996611 eell ccoossmmoonnaauuttaa BBoonnddaarreennkkoo mmoorrííaa ddeennttrroo ddee ssuu ccááppssuullaa ccuuaannddoo llaa
aattmmóóssffeerraa ddee eessttaa ssee iinncceennddiiaabbaa yy eenn eessee mmiissmmoo aaññoo,, eell 44 ddee FFeebbrreerroo,, llooss
ccoossmmoonnaauuttaass ssoovviiééttiiccooss KKoonneevv,, GGrraasseevv yy GGrraasshhuurr ssee ppeerrddííaann ppaarraa ssiieemmpprree eenn eell
EEssppaacciioo ppaarraa nnoo vvoollvveerr jjaammááss......

EEssttooss pprriimmeerrooss vvuueellooss ddee aammbbaass ssuuppeerrppootteenncciiaass aanntteess ddee llooss pprrooggrraammaass
““VVoosskkhhoodd”” yy ““GGeemmiinnii”” eerraann eexxttrreemmaaddaammeennttee aarrrriieessggaaddooss yy ppeelliiggrroossooss,, ssee
sseennttaarroonn ccoonn eellllooss llaass bbaasseess ppaarraa eell ffuuttuurroo ddee llaa aassttrroonnááuuttiiccaa ppeerroo ccuuaallqquuiieerr
ffaalllloo,, ppoorr mmíínniimmoo qquuee ffuueerraa,, ccoonnddeennaabbaa eell ééxxiittoo ddee llaa mmiissiióónn eessppaacciiaall yy llaa vviiddaa ddee
ssuu ccoossmmoonnaauuttaa..

LLooss pprrooggrraammaass ““VVoosskkhhoodd””

LLooss pprrooggrraammaass ““VVoosskkhhoodd”” ((11996633--11996677)) yy tteennííaann ccoommoo mmiissiióónn ccoonnccrreettaa llaa
ppoossiibbiilliiddaadd ddee ppoonneerr eenn óórrbbiittaa yy bbaajjoo uunnaa mmiissmmaa ““nnaavvee”” aa mmááss ddee uunn
ccoossmmoonnaauuttaa aassíí ccoommoo eell rreettoo ddee aaccoommeetteerr llooss pprriimmeerrooss ppaasseeooss eessppaacciiaalleess.. LLaa
ccááppssuullaa ssoovviiééttiiccaa eerraa uunnaa vveerrssiióónn mmooddiiffiiccaaddaa ddee llaa ““VVoossttookk”” ccoonn ccaappaacciiddaadd ppaarraa
ddooss oo ttrreess aassttrroonnaauuttaass ppeerroo ssiinn ssiisstteemmaa ddee eeyyeecccciióónn ddee eemmeerrggeenncciiaa......EErraann
ppuueessttaass eenn óórrbbiittaa ppoorr uunn ccoohheettee ddeell ttiippoo SSLL--44 yy ssuu pprriinncciippaall ddeeffeeccttoo eerraa llaa
iimmppoossiibbiilliiddaadd ddee mmaanniioobbrraarr oo eennssaammbbllaarrssee aa oottrroo mmóódduulloo..

CCoonn llaass mmiissiioonneess ““VVoosskkhhoodd”” ccoommeennzzaarroonn llaass pprriimmeerraass aaddvveerrtteenncciiaass ddeell rriieessggoo
ppaarraa llaa vviiddaa hhuummaannaa ddee eessttooss pprrooyyeeccttooss.. EEll 1122 ddee OOccttuubbrree ddee 11996644,, eenn uunnaa
mmiissiióónn ccaalliiffiiccaaddaa ddee ssuuiicciiddaa yy ttrraass hhaabbeerr qquuiittaaddoo eell ssiillllóónn eeyyeeccttaabbllee aa llaa ccááppssuullaa,,
llooss aassttrroonnaauuttaass FFeeookkttiissttoovv,, KKoommaarroovv yy YYeeggoonnoovv llooggrraarrííaann aaccaabbaarr ccoonn ééxxiittoo ssuu
mmiissiióónn ddee eessttaarr llooss ttrreess aall uunnííssoonnoo eenn eell eessppaacciioo yy ccoonnttrraapprroonnóóssttiiccoo...... EEll 1188 ddee
MMaarrzzoo ddee 11996655 llaa ““VVoosskkhhoodd--22”” llooggrraarrííaa eell pprriimmeerr ppaasseeoo eessppaacciiaall ddee llaa
AAssttrroonnááuuttiiccaa,, aa bboorrddoo ddee llaa ccááppssuullaa ssee eennccoonnttrraabbaann AAlleexxeeii LLeeoonnoovv yy PPaavveell
BBeellyyaayyeevv,, ttuuvvoo uunnaa dduurraacciióónn ddee 1122 mmiinnuuttooss yy nnuueevvaammeennttee ssee aaddeellaannttaarroonn eenn eessttaa
ccaarrrreerraa eessppaacciiaall yy ppoorr ccoonnsseegguuiirr llooggrrooss eessppaacciiaalleess aa llooss nnoorrtteeaammeerriiccaannooss.. LLaa
mmiissiióónn ffuuee uunn ééxxiittoo ppeerroo LLeeoonnoovv nnoo tteennííaa aappeennaass mmoovviilliiddaadd ppoorr llaa pprreessiióónn eenn eell
ttrraajjee,, ccoommeettiióó eerrrroorreess ddee bbuullttoo ccoommoo eell ddee eennttrraarr ppoorr llaa ppaarrttee ddeellaanntteerraa yy ccaassii
ssuuffrriirr uunnaa iinnssoollaacciióónn...... LLeeoonnoovv eenn aaqquueellllaa pprriimmeerraa mmiissiióónn ddiissppoonnííaa ddee uunnaa
ppaassttiillllaa ddee cciiaannuurroo ppoorr ssii qquueeddaabbaa ppeerrddiiddoo eenn eell eessppaacciioo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee
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aallggúúnn ““eerrrroorr””...... SSiinn eemmbbaarrggoo nnoo ttooddoo eess vveerrddaadd ddee aaqquueell ““ppaasseeoo eessppaacciiaall”” ddeell
aassttrroonnaauuttaa rruussoo nnii ttaammppooccoo eess ttooddoo cciieerrttoo lloo qquuee nnooss hhaann ccoonnttaaddoo
hhiissttóórriiccaammeennttee aacceerrccaa ddee aaqquueell lleeggeennddaarriioo mmoommeennttoo…… LLaass ccoommuunniiccaacciioonneess ssee
aabbrriieerroonn aa ffrreeccuueenncciiaass ddee 114433,,662255 ,, 1177,,336655 yy 1188,,003355 MMHHzz.. AA llaass 77 hh.. 2288 mmiinn.. 1133
sseegg ((TT..MM..GG..)) LLeeoonnoorr ccoommeennzzóó ssuu ““ppaasseeoo””,, llaa ssaalliiddaa ffuuee ffiillmmaaddaa yy ttrraannssmmiittiiddaa eenn
ddiirreeccttaa ppaarraa llooss hhaabbiittaanntteess ddee llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa ppaarraa ppoosstteerriioorrmmeennttee sseerr
ddiissttrriibbuuiiddaass aa EEuurroovviissiióónn yy EEEE..UUUU.. TTooddoo ppaarreeccííaa hhaabbeerr ssaalliiddoo ppeerrffeeccttoo ppeerroo uunnaa
vveezz aannaalliizzaaddaass aaqquueellllaass iimmáággeenneess ddeell ccoossmmoonnaauuttaa rruussoo ccoommiieennzzaann aa ssuurrggiirr llaass
pprriimmeerraass dduuddaass ssoobbrree llaa rreeaalliiddaadd yy vveerraacciiddaadd ddee aaqquueellllaa mmiissiióónn ssoovviiééttiiccaa.. AAssíí eell
ttrraajjee ddeell rruussoo LLeeoonnoorr nnoo ppaarreeccííaa sseerr eell mmááss iinnddiiccaaddoo ppaarraa eessttee ttiippoo ddee mmiissiioonneess
,,eerraa mmááss ssiimmiillaarr aa uunn ttrraajjee ddee bbuuzzoo ccoonn eessccaaffaannddrraa qquuee aa uunn ttrraajjee ddiisseeññaaddoo ppaarraa
eessttee eeffeeccttoo,, eenn eell ccuuaall aappeennaass ssee ppooddííaa mmoovveerr yy bbaajjoo uunnaa pprreessiióónn ddee 00,,44
aattmmóóssffeerraass ppaarraa eevviittaarr qquuee ssee ““hhiinncchhaarraa”” ccoommoo uunn gglloobboo……aaúúnn aassíí ssee hhiinncchhóó yy eerraa
eevviiddeennttee uunnaa mmaanniiffiieessttaa lleennttiittuudd yy ppaarraalliizzaacciióónn ddee ssuuss eexxttrreemmiiddaaddeess……aallggoo nnoo
iibbaa bbiieenn……

SSiinn eemmbbaarrggoo sseerrííaa eell eessccrriittoorr eessttaaddoouunniiddeennssee LLllooyydd MMaallllaann qquuiiéénn aalleerrttóó ddeell
ffrraauuddee eenn aaqquueell ssuuppuueessttoo pprriimmeerr ppaasseeoo eessppaacciiaall rruussoo.. RReeccooppiillaannddoo ttooddoo eell
mmaatteerriiaall oobbtteenniiddoo ddee llaa AAggeenncciiaa RRuussaa ssoommeettiióó ttooddoo aa uunn eexxhhaauussttiivvoo eessttuuddiioo
aayyuuddaaddoo ppoorr 3366 eexxppeerrttooss eenn eell tteemmaa,, eennttrree eellllooss llooss mmááss nnoottaabblleess iinnvveessttiiggaaddoorreess
yy aaccaaddéémmiiccooss ddee uunniivveerrssiiddaaddeess yy aaggeenncciiaass gguubbeerrnnaammeennttaalleess nnoorrtteeaammeerriiccaannaass yy
eeuurrooppeeaass……llooss rreessuullttaaddooss ffuueerroonn ddeemmoolleeddoorreess.. LLaass pprriimmeerraass ssoossppeecchhaass ssuurrggiieerroonn
aall rreevviissaarr eell mmeettrraajjee yy ffoottooggrraaffííaass ddeell ppaasseeoo eessppaacciiaall…… ddeessttaaccaabbaa ssuu ppééssiimmaa
ccaalliiddaadd,, ddee eelllloo ssee ddeesspprreennddííaa qquuee ttrraass eessttaa mmaallaa ccaalliiddaadd qquuee ssee ccoonnttrraappoonnííaa aa llooss
eexxcceelleenntteess mmeeddiiooss tteelleevviissiivvooss ssoovviiééttiiccooss ssee eessccoonnddííaa llaa iinntteenncciióónn rreeaall ddee
ddiissiimmuullaarr eerrrroorreess óóppttiiccooss ccoommeettiiddooss dduurraannttee ssuu ggrraabbaacciióónn.. LLaa sseegguunnddaa aannoommaallííaa
ddeetteeccttaaddaa ffuuee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee ttuurrbbuulleenncciiaass eenn llaass iimmáággeenneess qquuee eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee
llooss ccaassooss ssóólloo ppooddííaa sseerr aattrriibbuuiiddoo aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee aallggúúnn ttiippoo ddee fflluuiiddoo…… LLooss
eexxppeerrttooss ddeetteerrmmiinnaarroonn qquuee ssee ttrraattaabbaa ddee aagguuaa yy qquuee llaass iimmáággeenneess lleejjooss ddee sseerr
ttoommaannddoo eenn óórrbbiittaa aa llaa ttiieerrrraa eessttaabbaann ffiillmmaaddaass eenn uunn ttaannqquuee oo ppiisscciinnaa ddee aagguuaa
eenn llaa TTiieerrrraa yy qquuee ffuuee hheecchhoo aassíí ppaarraa ssiimmuullaarr eell eessttaaddoo ddee iinnggrraavviiddeezz eexxiisstteennttee eenn
eell EEssppaacciioo……uunn ffrraauuddee eenn ttooddaa rreeggllaa.. LLaa tteerrcceerraa aannoommaallííaa ffuuee llaa mmiissmmaa eemmiissiióónn
ddeell ffaallssoo yyaa ppaasseeoo eessppaacciiaall,, ppeessee aa lloo ssoosstteenniiddoo hhaassttaa aahhoorraa ssee ddeemmoossttrróó qquuee llaa
eemmiissiióónn tteelleevviissiivvaa nnoo ffuuee eenn ddiirreeccttoo ssiinnoo eenn ddiiffeerriiddoo yy ttooddoo eelllloo ddeessppuuééss ddee qquuee
llooss eexxppeerrttooss cciinneemmaattóóggrraaffooss ccoommpprroobbaarroonn qquuee ttooddoo hhaabbííaa ssaalliiddoo bbiieenn uunnaa vveezz
rreevviissaaddoo eell mmeettrraajjee…… DDooss mmeesseess ddeessppuuééss llaa NNaacciioonnaall BBrrooaaddccaassttiinngg CCoommppaannyy
oobbttuuvvoo ddee llaa AAggeenncciiaa ddee PPrreennssaa NNoovvoossttii llaa eexxcclluussiivvaa ddee ssuu ““TThhee MMaann wwhhoo wwaallkkeedd
iinn SSppaaccee”” eenn vveerrssiióónn CCoolloorr aa 3355 mmmm yy vveerrssiióónn ooffiicciiaall rruussaa…… ssuu eessttuuddiioo ffuuee
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ccoonncclluuyyeennttee yy aappooyyaabbaa aall ccoommpplleettoo eell iinnffoorrmmee ddee MMaallllaann:: eerraa uunn ffrraauuddee yy eenn eellllaa
ssee eennccoonnttrraarroonn aannoommaallííaa ccoommoo::

�� LLaass ssiiggllaass CCCCCCPP nnoo aappaarreecceenn ffiillmmaaddaass ppeessee aa sseerr ggrraabbaacciióónn yy ffoottooggrraaffííaa
ddiirreeccttaa..

�� EEll ccaassccoo ddee LLeeoonnoorr nnoo eess eell mmiissmmoo qquuee eell aappaarreecciiddoo eenn tteelleevviissiióónn,,
ddeessttaaccaannddoo ssuu vviisseerraa rreeccttaanngguullaarr qquuee ccaammbbiiaa ddee uunnaa ffiillmmaacciióónn aa oottrraa..

�� LLooss ttrraajjeess eessppaacciiaalleess nnoo ssoonn llooss mmiissmmooss..
�� LLooss rreefflleejjooss ddeell ssooll eenn llaa vviisseerraa ddee LLeeoonnoorr ssoonn ddiiffeerreenntteess aa llooss

ffoottooggrraaffiiaaddooss eenn llooss aassttrroonnaauuttaass nnoorrtteeaammeerriiccaannooss ,, ssiieennddoo rreeaallmmeennttee uunnaa
eessppeecciiee ddee eessttrreellllaa eenn llaass ffoottooss rreeaalleess nnoorrtteeaammeerriiccaannaass yy rreessuullttaannddoo eenn llaass
rruussaass ccoommoo uunnaa eessppeecciiee ddee eessffeerraa aallaarrggaaddaa yy ssiinn ffoorrmmaa ddee eessttrreellllaa……eessttoo
ddeejjaa ppaatteennttee qquuee nnoo ssoonn iimmáággeenneess ttoommaaddaass eenn eell eessppaacciioo yy ssii ,,ppoorr eell
ccoonnttrraarriioo,, rreefflleejjooss ddee lluucceess ddee eessttuuddiioo ffoottooggrrááffiiccoo..

�� LLaass ppiieerrnnaass ddee LLeeoonnoovv aappaarreecceenn jjuunnttaass eenn llaass ffoottooggrraaffííaass ssiieennddoo eessttaa
ppoossiicciióónn mmuuyy ddiiffíícciill ddee llooggrraarr eenn eessttaaddoo ddee iinnggrraavviiddeezz aassíí ccoommoo llaass
eexxcceessiivvaass iimmáággeenneess ddee mmeeddiioo ccuueerrppoo,, ccoommoo ssii ssee hhuubbiieerraann ccoorrttaaddoo
iinntteenncciioonnaaddaammeennttee ppaarraa nnoo ssaaccaarr aallggoo nnoo ccoonnvveenniieennttee:: ddeettaalllleess,, bbuurrbbuujjaass
ddeell ttaannqquuee ddee aagguuaa,,……

PPaarraa ffiinnaalliizzaarr ccoonn eell ffrraauuddee eell ppaasseeoo ddee LLeeoonnoovv ssee lllleeggóó aa llaa aacceerrttaaddaa ccoonncclluussiióónn
qquuee llaass iimmáággeenneess ddeell ffaallssoo ppaasseeoo eessppaacciiaall hhaabbííaann ssiiddoo ggrraabbaaddaass ccoonn ppeellííccuullaa
iinnffrraarrrroojjaa tteenniieennddoo aall ccoossmmoonnaauuttaa ssuujjeettoo ppoorr aallaammbbrreess,, ccaabblleess oo nnyylloonn ccoonnttrraa uunn
ffoonnddoo aazzuull ccoonn llooss mmiissmmooss ppiinnttaaddooss ddeell mmiissmmoo ccoolloorr…… LLaass ttoommaass iinnffrraarrrroojjaass
ssuussttrraajjeerroonn ttooddaa llaa lluuzz aazzuull ddee llaass ffoottooggrraaffííaass ddiissiimmuullaannddoo aassíí eell ttrruuccaajjee yy
ssuujjeecciioonneess ccrreeaaddaass eenn eell eessttuuddiioo.. PPeerroo aallgguunnaass ppaarrtteess qquueeddaarroonn ssiinn tteeññiirr…… LLaa
mmiissmmaa ppeellííccuullaa iinnffrraarrrroojjaa ppuueeddee sseerr ccoonnttrroollaaddaa dduurraannttee eell rreevveellaaddoo ppaarraa uunnaa
bbaajjaa oo aallttaa ggaammaa…… ddee uunn mmíínniimmoo aa uunn mmááxxiimmoo ddee ccoonnttrraassttee..

LLooss nneeggaattiivvooss ffuueerroonn ccooppiiaaddooss ddee ppeellííccuullaa rreevveerrssiibbllee eenn bbllaannccoo yy nneeggrroo ppaarraa
oobbtteenneerr uunnaa iimmaaggeenn ccllaarraa ddeell ccoossmmoonnaauuttaa yy uunn ffoonnddoo lloo mmááss nneeggrroo ppoossiibbllee..
CCoommppaarraannddoo eessttaass iimmáággeenneess ccoonn oottrraass oobbtteenniiddaass aa 116600 kkiillóómmeettrrooss hhaayy nnoottaabblleess
ddiiffeerreenncciiaass,, aaddeemmááss eemmppaarreejjaannddoo aammbbaass ssee ddeedduuccee qquuee ffuueerroonn ccoollooccaaddooss ssoobbrree
uunn ssooppoorrttee vviirrggeenn qquuee ffuuee iimmpprreessiioonnaaddaa ppoorr lluuzz ccoonnttrroollaaddaa ccoonnssiigguuiieennddoo uunnaa
sseerriiee ddee mmaanncchhaass nneeggaattiivvaass qquuee iimmiittaarrííaann llaa ffoorrmmaa ddee LLeeoonnoovv eenn eell EEssppaacciioo.. DDee
eessttaa ffoorrmmaa iimmiittaabbaann llaa nneeggrraa ssiilluueettaa ddee LLeeoonnoovv ccoommoo uunnaa mmaanncchhaa……
CCuurriioossaammeennttee ttooddoo eell pprroocceessoo ddee ttrruuccaajjee ddee llaa cciinnttaa ffuuee ppeerrffeeccttoo,, oo ccaassii ppeerrffeeccttoo,,
llaa ppeellííccuullaa iinnffrraarrrroojjaa ––ddoonnddee ffiigguurraabbaa ccoonn llooss hhiijjooss yy ccaabblleess ddeell mmoonnttaajjee-- ssee
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ccoollooccóó ccoonnttrraa llaa eemmiissiióónn eenn bbllaannccoo yy nneeggrroo yy aa ssuu vveezz ssoobbrree uunnaa cciinnttaa vviirrggeenn
ppoosstteerriioorrmmeennttee llooss ttrreess mmeettrraajjeess ssee vvoollccaarroonn ssoobbrree uunnaa lláámmiinnaa ddee vviiddrriioo
oobbtteenniieennddoo uunn rreessuullttaaddoo eexxcceelleennttee ppaarraa llaa ééppooccaa:: uunn ““aauuttéénnttiiccoo”” ppaassoo eessppaacciiaall
ddee LLeeoonnoovv.. PPoosstteerriioorrmmeennttee ttooddaa llaa ppeellííccuullaa ffuuee tteeññiiddaa ddee aazzuull ppaarraa ddiissiimmiillaarr
ccuuaallqquuiieerr ppeeqquueeññoo ddeettaallllee qquuee ssee ppuuddiieerraa hhaabbeerr ppooddiiddoo ppaassaarr ppoorr aallttoo ssii bbiieenn eess
vveerrddaadd qquuee nnoo ccoonnttaabbaann ccoonn llaa ddeeddiiccaacciióónn nnii eell eessttuuddiioo aall qquuee sseerrííaa ssoommeettiiddoo ppoorr
ppaarrttee nnoorrtteeaammeerriiccaannaa eell mmeettrraajjee ccoonn ppoosstteerriioorriiddaadd..

EEll rreessuullttaaddoo ffiinnaall ddee ttooddoo eessttoo eess eevviiddeennttee:: eell ccoossmmoonnaauuttaa ssoovviiééttiiccoo AAlleexxeeii
LLeeoonnoovv jjaammááss ppaasseeóó ppoorr eell eessppaacciioo,, ttooddoo ffuuee ggrraabbaaddoo eenn uunnaa ttaannqquuee ddee aagguuaa
hhaabbiilliittaaddoo ppaarraa ttaall eeffeeccttoo yy llaa ppeellííccuullaa mmoonnttaaddaa ccoonn eeffeeccttooss ddee eessttuuddiioo ppaarraa
ssiimmuullaarr ttooddoo lloo qquuee uunnaa eemmpprreessaa ddee ttaall eennvveerrggaadduurraa ssiiggnniiffiiccaabbaa..

UUnnaa eexxppeerriieenncciiaa nnuucclleeaarr

UUnn hheecchhoo qquuee hhaa ppaassaaddoo ccaassii ddeessaappeerrcciibbiiddoo hhiissttóórriiccaammeennttee eess llaa oobbsseessiióónn ddeell
pprreessiiddeennttee ssoovviiééttiiccoo KKrruusscchheevv eenn uussaarr ccoommoo ccoommppoonneennttee ccoommbbuussttiibbllee llaa
eenneerrggííaa nnuucclleeaarr eenn llaass eexxppeerriieenncciiaass eessppaacciiaalleess ppaarraa ttoommaarr llaa ddeellaanntteerraa eenn llaa
ccaarrrreerraa ssoosstteenniiddaa ccoonn llooss nnoorrtteeaammeerriiccaannooss.. TTrraass aaññooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn dduurraannttee
llaa ddééccaaddaa ddee llooss 6600 llooss rruussooss lllleeggaarroonn aall ccoonnvveenncciimmiieennttoo ddee qquuee lloo hhaabbííaann
llooggrraaddoo yy ffuuee eell mmaarriissccaall NNeeddeelliinn,, jjeeffee ddee llaass FFuueerrzzaass ddee PPrrooyyeeccttiilleess DDiirriiggiiddooss ddee
llaa UU..RR..SS..SS.. uunnoo ddee llooss eennccaarrggaaddooss ddee ddiicchhoo pprrooyyeeccttoo.. LLaa pprruueebbaa ffuuee uunn ffrraaccaassaa yyaa
qquuee eell ccoohheettee nnoo hhiizzoo llaa iiggnniicciióónn yy ccoommeennzzóó aa ssuurrccaarr llooss cciieellooss rruussooss……ttooddoo lloo
ccoonnttrraarriioo,, ppeerrmmaanneecciióó dduurraannttee ttrreeiinnttaa mmiinnuuttooss eenn llaa rraammppaa ddee llaannzzaammiieennttoo.. LLooss
aassiisstteenntteess aall eevveennttoo ssaalliieerroonn ddee llooss rreeffuuggiiooss nnuucclleeaarreess uu aall ppooccoo eell ccoohheettee eessttaallllóó
ccoonn ssuu ccaarrggaa rraaddiiooaaccttiivvaa.. CCaassii ttooddooss mmuurriieerroonn,, 330000 ppeerrssoonnaass ddeejjaarroonn llaa vviiddaa eenn
aaqquueellllaa eexxppeerriieenncciiaa eenn llaa qquuee ssee jjuuggóó ccoonn llaa ffuueerrzzaa ddeell ááttoommoo.. LLooss ppeerriióóddiiccooss
mmoossccoovviittaass ““PPrraavvddaa”” ee ““IIzzvveessttiiaa”” ddeeccllaarraarroonn qquuee eell mmaarriissccaall NNeeddeelliinn hhaabbííaa
mmuueerrttoo eenn aaccttoo ddee sseerrvviicciioo dduurraannttee uunn eennssaayyoo aaeerroonnááuuttiiccoo,, eell rreessttoo ddee llooss
ssuuppeerrvviivviieenntteess mmuurriieerroonn ppooccoo aa ppooccoo ddeebbiiddoo aa llooss ddeevvaassttaaddoorreess eeffeeccttooss ddee llaa
rraaddiiooaaccttiivviiddaadd.. EELL pprrooyyeeccttoo nnuucclleeaarr qquueeddóó ssuussppeennddiiddoo yy eessttee iinncciiddeennttee
ssiilleenncciiaaddoo aa llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa..

““SSooyyuuzz””



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa33

LLooss ssiigguuiieenntteess pprrooggrraammaass ddeessaarrrroollllaaddooss ppoorr llaass ddooss aaggeenncciiaass gguubbeerrnnaammeennttaalleess
ddee ccaaddaa ppootteenncciiaa eenn ssuu lluucchhaa ppoorr eell ddoommiinniioo yy ssuupprreemmaaccííaa ddeell eessppaacciioo sseerrííaann
bbaauuttiizzaaddooss ccoommoo ““AAppoolllloo”” ((11996666--11997722)) yy ““SSooyyuuzz”” ((11996677)),, yy sseerrííaann pprreecciissaammeennttee
eenn eellllooss ddoonnddee ssee pprroodduucciirrííaann llaass pprriimmeerraass vvííccttiimmaass mmoorrttaalleess eenn pprroo ddee llaa
CCiieenncciiaa yy eell PPrrooggrreessoo.. EEll pprrooyyeeccttoo ““SSooyyuuzz”” eessttaabbaa mmááss eennccaammiinnaaddoo aa llaa
ppeerrmmaanneenncciiaa ddeell hhoommbbrree eenn eell EEssppaacciioo ccoommoo hháábbiittaatt hhaabbiittuuaall qquuee nnoo nnaattuurraall..

LLaa CCiieenncciiaa ssoovviiééttiiccaa ttaammbbiiéénn ssuuffrriióó llaa dduurreezzaa ddee llaa ppeerrddiiddaa ddee llaass vviiddaass hhuummaannaass
eenn llaa lluucchhaa ppoorr eell EEssppaacciioo,, aa bboorrddoo ddee llaa ““SSooyyuuzz--11”” ,,ccuurriioossoo ddaattoo eell ddee llaass mmuueerrttee
eenn aammbbooss vvuueellooss iinnaauugguurraalleess ddee pprrooyyeeccttoo,, eell 2233 ddee AAbbrriill ddee 11996677 ppeerrddííaa llaa vviiddaa
oottrroo hhiissttóórriiccoo ––ccoommoo ssuuss hhoommóónniimmooss eessttaaddoouunniiddeennsseess-- aassttrroonnaauuttaa ,,ssee ttrraattaabbaa
ddee KKoommaarroovv.. UUnn ffaalllloo eenn eell ddeesspplliieegguuee ddee llooss ppaanneelleess ssoollaarreess qquuee ssuummiinniissttrraabbaann
llaa eelleeccttrriicciiddaadd aa ssuu nnaavvee nnoo ssee ddeesspplleeggaarroonn eenn ssuu ttoottaalliiddaadd yy llaa eenneerrggííaa qquueeddóó
rreedduucciiddaa aall 5500%%,, ddaaddaa llaa ggrraavveeddaadd ddeell iinncciiddeennttee eell aassttrroonnaauuttaa ssoovviiééttiiccoo ddeecciiddiióó
ssuussppeennddeerr llaa mmiissiióónn ..LLaa nnaavvee ssee mmoossttrróó ppooccoo mmaanniioobbrraabbllee yy eell ssiisstteemmaa
aauuttoommááttiiccoo ttaammbbiiéénn ffaallllóó.. LLaa rreeeennttrraaddaa eenn llaa aattmmóóssffeerraa tteerrrreessttrree llaa rreeaalliizzóó eennttrree
ggiirrooss iinnccoonnttrroollaaddooss,, lllleeggaaddoo aa llaa bbaajjaa aattmmóóssffeerraa KKoommaarroovv nnoo ppooddííaa ccoonnttrroollaarr llaa
nnaavvee,, uunn ffaalllloo eenn eell sseennssoorr ddee pprreessiióónn hhiizzoo qquuee eell ppaarraaccaaííddaass pprriinncciippaall ddee llaa
mmiissmmaa nnoo ssee aabbrriieerraa yy eell ddee eemmeerrggeenncciiaa ssee eennrreeddóó ccoonn eell ppaarraaccaaííddaass ddee
ffrreennaaddoo......eell rreessuullttaaddoo ffuuee ddeessaassttrroossoo :: llaa nnaavvee ddee KKoommaarroovv ssee pprreecciippiittóó eenn ccaaííddaa
lliibbrree ssoobbrree eell ssuueelloo,, eell iimmppaaccttoo ffuuee ttrreemmeennddoo.. KKoommaarroovv ssee rreevveennttóó eenn eell iimmppaaccttoo
ffaalllleecciieennddoo eenn eell aaccttoo.. EEll ddaattoo ccuurriioossoo eess qquuee eenn NNoovviieemmbbrree ddee 11996666 ssee rreeaalliizzaarroonn
pprruueebbaass ccoonn llaa ““KKoossmmooss--113333”” yy uunn ffaalllloo eenn eell eessccuuddoo aannttiiccaalloorr hhiizzoo qquuee llaa mmiissiióónn
ffrraaccaassaarraa...... ddee hhaabbeerr eessttaaddoo ttrriippuullaaddaa hhuubbiieerraann mmuueerrttoo ssuuss ttrriippuullaanntteess eenn eell
aaccttoo......yy eerraa llaa aanntteessaallaa ddeell llaannzzaammiieennttoo ddeell ““SSooyyuuzz--11””..

LLooss aacccciiddeenntteess yy ffaallllooss ssee ssuucceeddííaann eenn aammbbooss pprrooyyeeccttooss,, nnii ssoovviiééttiiccooss nnii
nnoorrtteeaammeerriiccaannooss llee ccooggííaann ““eell aaiirree”” aa ssuuss rreessppeeccttiivvaass mmiissiioonneess yy ddee eessttaa ffoorrmmaa llaa
““SSooyyuuzz--33”” ffrraaccaassaabbaa eessttrreeppiittoossaammeennttee ttrraass eell vvaannoo iinntteennttoo ddeell aassttrroonnaauuttaa
BBeerreeggoovvooii ddee aattrraaccaarr ssuu nnaavvee aa llaa ““SSooyyuuzz--22”” nnoo ttrriippuullaaddaa ccoonn ggrraavvee rriieessggoo
dduurraannttee llaa mmiissiióónn ppaarraa ssuu vviiddaa.. LLaass ““SSooyyuuzz ––44”” yy ““SSooyyuuzz--55”” ttuuvviieerroonn oottrroo sseerriioo
iinncciiddeennttee qquuee aa ppuunnttoo eessttuuvvoo ddee aaccaabbaarr ccoonn llaa vviiddaa ddeell aassttrroonnaauuttaa VVoollyynnoovv.. EErraa
EEnneerroo ddee 11996699 yy ttrraass eennssaayyooss ddee aattrraaqquueess eennttrree llaass nnaavveess VVoollyynnoovv qquueeddóó ssóólloo yy
eell mmóódduulloo ddee sseerrvviicciioo nnoo ssee sseeppaarróó aanntteess ddee llaa rreeeennttrraaddaa eenn llaa aattmmóóssffeerraa lloo ccuuaall
hhiizzoo qquuee ssee rreeeennttrraarraa ccoonn ééll,, llaa nnaavvee eennttrróó mmaall VVoollyynnoovv eennttrróó eennttrree ggoollppeess eenn
nnuueessttrraa aattmmóóssffeerraa ppeerrddiieennddoo eell ccoonnoocciimmiieennttoo yy vvaarriiooss ddiieenntteess......yy mmuuyy cceerrccaa ddee
ppeerrddeerr ttaammbbiiéénn llaa vviiddaa......

UUnn aaññoo aanntteess,, eell 2277 ddee MMaarrzzoo ddee 11996688,, ffaalllleeccííaa eell hhéérrooee nnaacciioonnaall ssoovviiééttiiccoo YYuurrii
GGaaggaarriinn eenn uunn eexxttrraaññoo vvuueelloo eexxppeerriimmeennttaall ccuuyyaa ttrraasscceennddeenncciiaa jjaammááss ffuuee
ddeessvveellaaddaa,, úúnniiccaammeennttee ssee ccoonnooccííaa ddee aaqquueell vvuueelloo qquuee eerraa uunnaa ““pprruueebbaa
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eexxppeerriimmeennttaall ccoonn uunn nnuueevvoo ttiippoo ddee aavviióónn””.. CChhooccóó ddee aaqquueellllaa mmiissiióónn eell hheecchhoo ddee
qquuee ffuueerraa eennvviiaaddoo GGaaggaarriinn aa ddiicchhaa pprruueebbaa ccuuaannddoo hhaabbííaa oottrrooss ppiilloottooss
pprreeppaarraaddooss ppaarraa eelllloo,, aall ppaarreecceerr llooss rruussooss eessttaabbaann pprroobbaannddoo rreeaallmmeennttee eell pprriimmeerr
““aavviióónn”” eessppaacciiaall…… sseeggúúnn iinnffoorrmmaacciióónn qquuee hhiizzoo ppúúbblliiccaa GGuueerrmmaann TTiittoovv.. EEss
eexxttrraaññoo qquuee eell aacccciiddeennttee ddee pprroodduujjeerraa ccuuaannddoo GGaaggaarriinn rreeggrreessaabbaa ddee uunn ssuuppuueessttoo
vvuueelloo sseeccrreettoo oorrbbiittaall,, ttooddaa eessttaa iinnffoorrmmaacciióónn sseerrííaa ttééccnniiccaa yy ppaarrcciiaallmmeennttee
ccoorrrroobboorraaddaa ccoonn llooss llaannzzaammiieennttooss ddee llooss ZZoonndd--55 yy ZZoonndd--66 eennttrree SSeeppttiieemmbbrree yy
NNoovviieemmbbrree ddee 11996688 yy qquuee rreeggrreessaarroonn aa llaa TTiieerrrraa aapprroovveecchhaannddoo ccaarraacctteerrííssttiiccaass
ssuuppuueessttaammeennttee pprroobbaaddooss eenn eell pprroottoottiippoo ppiilloottaaddoo ppoorr eell ffaalllleecciiddoo hhéérrooee
ssoovviiééttiiccoo..

LLaass ““SSooyyuuzz”” 66,,77 yy 88 ffrraaccaassaarroonn eenn ssuuss aattrraaqquueess aannttee llaa ddeesseessppeerraacciióónn ddee llaa
aaggeenncciiaa ssoovviiééttiiccaa..

DDuurraannttee eell ddeessaarrrroolllloo ddeell pprrooyyeeccttoo eessppaacciiaall mmuucchhooss qquueeddaarroonn eenn eell ccaammiinnoo,,
vvííccttiimmaass ddeell aavvaannccee aassttrroonnááuuttiiccoo yy vvííccttiimmaass ddeell oollvviiddoo,, ssoonn mmuucchhooss llooss nnoommbbrreess
eessppeeccuullaaddooss ssoobbrree vvííccttiimmaass aannóónniimmaass ddee ttooddoo eelllloo,, aassíí qquueeddaarroonn aattrrááss nnoommbbrree
ddee oottrrooss ffaalllleecciiddooss aa lloo llaarrggoo ddee llaa ddééccaaddaa ddee llooss 6600 ccoommoo CChhiibboottíínn,, RRuubbrroovv,,
BBeehhkkoonneevv,, PPiisseevv......

““SSaallyyuutt””

LLooss nnuueevvooss pprrooyyeeccttooss eessppaacciiaalleess ssee llllaammaarrííaann ““SSkkyyllaabb”” ((11997733--11997799)) yy ““SSaallyyuutt””
((11997711--11998833)).. EEll pprrooyyeeccttoo aammeerriiccaannoo aahhoorraa ssee eennccaammiinnaabbaa aa llaa ppeerrmmaanneenncciiaa eenn eell
eessppaacciioo eenn uunn hháábbiittaatt ddiisseeññaaddoo ppaarraa eelllloo,, ssuu eeqquuiivvaalleennttee ssoovviiééttiiccoo tteennííaa llaa mmiissmmaa
ffiinnaalliiddaadd..

LLaa ““SSaallyyuutt--11”” ffuuee llaa pprriimmeerraa eessttaacciióónn eessppaacciiaall qquuee eell hhoommbbrree ppuussoo eenn óórrbbiittaa
ssoobbrree llaa TTiieerrrraa,, ffuuee eell 1199 ddee AAbbrriill ddee 11997711 .. LLaa mmiissiióónn ““SSooyyuuzz--1111”” ,,llaannzzaaddaa eell 66 ddee
JJuunniioo ddee 11997711 pprroodduujjoo uunn nnuueevvoo aacccciiddeennttee mmoorrttaall ppaarraa ssuuss ooccuuppaanntteess,, eenn llaa
rreeeennttrraaddaa aa llaa aattmmóóssffeerraa ssee pprroodduujjoo uunn ffaalllloo eenn eell iinntteerriioorr ddee llaa nnaavvee,, llaa pprreessiióónn
ssee ddeessccoonnttrroollóó yy llooss ttrreess aassttrroonnaauuttaass ppeerreecciieerroonn.. GGeeoorrggii DDoobbrroovvoollsskkyy,, VViiccttoorr
PPaattssaayyeevv yy VVllaaddiissllaavv VVoollkkookk hhaabbííaann rreeaalliizzaaddoo ssuu mmiissiióónn ccoonn ééxxiittoo ppeerroo
nnuueevvaammeennttee eell iinntteerrééss ddee llaa mmiissiióónn ppuuddoo ccoonn eell iinntteerrééss aa llaa vviiddaa hhuummaannaa,, uunnooss



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa35

ttrraajjeess pprreessuurriizzaaddooss hhuubbiieerraann ssaallvvaaddoo aa llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaa mmuueerrttee ppeerroo nnoo iibbaann
eeqquuiippaaddooss ddee llooss mmiissmmooss yyaa qquuee rreedduuccííaa llaa ccaappaacciiddaadd ddee ccaarrggaa ddee llaa nnaavvee...... TTrreess
vvííccttiimmaass,, ccaassii nniinngguunnaa eexxpplliiccaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddeell ggoobbiieerrnnoo ssoovviiééttiiccoo yy llaa ““SSaallyyuutt
11”” aabbaannddoonnaaddaa 117755 ddííaass ddeessppuuééss ddee ssuu ppuueessttaa eenn óórrbbiittaa,, ¿¿ppaarraa qquuéé ttaannttoo eessffuueerrzzoo
yy ppeerrddiiddaa iinnúúttiill ddee vviiddaass??

LLaass ““SSaallyyuutt”” 22,,33 yy 55 ffoorrmmaabbaann ppaarrttee ddee uunn pprrooggrraammaa mmiilliittaarr ((AAllmmaazz)),, ccoonnssiissttííaa
eenn ppoonneerr uunnaa sseegguunnddaa eessttaacciióónn eenn óórrbbiittaa ppeerroo ttooddaass aaccaabbaarroonn eenn ttrraaggeeddiiaass aall
eexxpplloottaarr eenn eell aaiirree eell ccoohheettee PPrroottóónn qquuee llaa ttrraannssppoorrttaabbaa ,, ffaallllooss eenn llooss ssiisstteemmaass
ddee pprrooppuullssiióónn yy aall ffiinnaall uunn iinncceennddiioo qquuee pprroovvooccóó uunnaa bbrreecchhaa eenn eell ffuusseellaajjee ddee llaa
nnaavvee qquuee oobblliiggóó aa aabbaannddoonnaarrllaa.. LLaa DDOOSS--33 ttaammbbiiéénn ffuuee aabbaannddoonnaaddaa,, llaa ““SSaallyyuutt--
33”” uu ““OOPPSS--22”” lllleeggóó aall eessppaacciioo eell 2255 ddee JJuunniioo ddee 11997744......eell 2233 ddee SSeeppttiieemmbbrree llaa
eessttaacciióónn ffuuee aabbaannddoonnaaddaa ttaammbbiiéénn..

EEll 55 ddee AAbbrriill ddee 11997755 llaa ““SSooyyuuzz 1188 AA”” rreeggiissttrróó uunn ffaalllloo eenn eell ccoohheettee .. LLooss
aassttrroonnaauuttaass MMaakkaarroovv yy LLaazzaarreevv ssaallvvaarroonn llaa vviiddaa ppeerroo llooss ccoonnttiinnuuooss ccaammbbiiooss ddee
aacceelleerraacciióónn ddeejjaarroonn mmaallttrreecchhooss aa aammbbooss,, ccaassii ssee pprreessaaggiiaabbaa uunnaa nnuueevvaa ttrraaggeeddiiaa..

EEll pprrooggrraammaa ““SSaallyyuutt”” sseegguuííaa ccoonn ““ééxxiittoo”” ssuu ddiissccuurrrriirr eessppaacciiaall eennttrree ccoonnttiinnuuaass
mmiissiioonneess yy rreeccoorrddss ddee eessttaanncciiaa eessppaacciiaall,, aassíí llaa ttrriippuullaacciióónn ddee llaa ““SSaallyyuutt--77”” oo
““DDOOSS--66”” ppeerrmmaanneecciióó 223366 ddííaass eenn llaa eessttaacciióónn eessppaacciiaall yy LLeeoonniidd KKiizziimm,, VVllaaddiimmiirr
SSoolloovvyyeevv yy AAlleegg AAttkkoovv eennttrraarroonn eenn llaa HHiissttoorriiaa ddee llaa AAssttrroonnaauuttiiccaa.. .. LLaa ““SSaallyyuutt--77””
ffuuee rreeppeettiiddaammeennttee vviissiittaaddaa ppoorr llaass ““SSooyyuuzz TT””,, eenn FFeebbrreerroo ddee 11999911 aabbaannddoonnóó ssuu
óórrbbiittaa yy ffuuee ddeessttrruuiiddaa ppoorr llaa ffrriicccciióónn ccoonn llaa aattmmóóssffeerraa.. LLaa eessttaacciióónn eessppaacciiaall ttuuvvoo
uunnaa ddee llaass vviiddaass mmááss iinntteerreessaanntteess ddee ccuuaannttaass ppeerrmmaanneecciieerroonn eenn eell EEssppaacciioo aall
sseerrvviicciioo ddeell HHoommbbrree..

LLaa ééppooccaa ddee llooss TTrraannssbboorrddaaddoorreess eessppaacciiaalleess

LLooss rruussooss ddeessaarrrroollllaarroonn eell pprrooyyeeccttoo ““BBuurráánn”” ddee ttrraannssbboorrddaaddoorr ,, eell ““BBuurráánn””
ddiissppoonnííaa ddee ddooss ppeeqquueeññooss mmoottoorreess yy tteennííaa mmááss ccaappaacciiddaadd ddee ccaarrggaa qquuee llooss
ttrraannssbboorrddaaddoorreess nnoorrtteeaammeerriiccaannooss.. EEll ggoobbiieerrnnoo rruussoo nneeggóó ssuu eexxiisstteenncciiaa ppeerroo
ddiiffeerreenntteess iimmáággeenneess ddeell mmiissmmoo ttoommaaddaass eenn 11998833 ppoorr llaa FFuueerrzzaa AAéérreeaa
AAuussttrraalliiaannaa yy ppoorr uunn ssaattéélliittee eessppííaa nnoorrtteeaammeerriiccaannoo iinnddiiccaa llaa rreeaalliiddaadd ddee ssuu
eexxiisstteenncciiaa ccuuaannddoo eessttaabbaa aaccooppllaaddoo aa uunn aavviióónn rruussoo MM--44.. CCiieerrttoo eess qquuee eell
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pprrooyyeeccttoo ““BBuurráánn”” nnoo pprroossppeerróó ddeebbiiddoo aa qquuee llaa AAggeenncciiaa AAeerrooeessppaacciiaall SSoovviiééttiiccaa nnoo
ppooddííaa ccoosstteeaarr ddooss pprrooyyeeccttooss ttaann iimmppoorrttaanntteess ccoommoo eell ““BBuurráánn”” yy llaa ““MMIIRR””.. EEll
pprrooyyeeccttoo rreeaalliizzóó uunn vvuueelloo eexxppeerriimmeennttaall eell 1144 ddee NNoovviieemmbbrree ddee 11998888 ,, eerraa
ccoonnttrroollaaddoo rreemmoottaammeennttee,, nnoo eessttaabbaa ttrriippuullaaddoo yy rreeaalliizzóó ssuu mmiissiióónn eexxiittoossaammeennttee..
LLaa ““MMIIRR”” aaccaabbóó ccoonn eell ““BBuurráánn”” yy hhooyy dduueerrmmeenn eell ssuueeññoo ddeell oollvviiddoo eenn llooss
hhaannggaarreess ddee BBaaiikkoonnuurr eenn KKaazzaakkiissttáánn..

PPoorr ssuu ppaarrttee llaa eessttaacciióónn eessppaacciiaall ““MMIIRR”” cceelleebbrróó 1155 aaññooss ddee eexxiittoossaa eexxiisstteenncciiaa,,
hhaassttaa qquuee eenn MMaarrzzoo ddeell 22000011 eell ddiirreeccttoorr ddeell pprrooggrraammaa ddee vvuueellooss eessppaacciiaalleess ddee
RRuussiiaa ,, VViiccttoorr BBllaaggoovv,, aannuunncciióó eell ffiinnaall ddee llaa ““MMIIRR”” aa uunnooss 33000000 kkiillóómmeettrrooss ddee llaass
ccoossttaass aauussttrraalliiaannaass eenn pplleennoo OOccééaannoo ÍÍnnddiiccoo ,,aall ssuuddeessttee ddee llaass iissllaass PPiittccaaiirrnn eenn
uunnoo ddee llooss mmááss bbeellllooss eessppeeccttááccuullooss eesstteellaarreess ddee ttooddooss llooss ttiieemmppooss..

EEll HHoommbbrree eess aaúúnn iinnccaappaazz ddee rreeccoonnoocceerr ssuu pprrooppiiaa iiggnnoorraanncciiaa yy ssiigguuee
ddeessaaffiiaannddoo aa llaass lleeyyeess nnaattuurraalleess yy aa llaa NNaattuurraalleezzaa.. EEll PPrrooggrreessoo ttiieennee uunn pprreecciioo
qquuee ssee ppaaggaa yy ssee hhaa ppaaggaaddoo ssiieemmpprree eenn ffoorrmmaa ddee vviiddaass hhuummaannaass...... jjaammááss
ssaabbrreemmooss ssii mmeerreecciióó llaa ppeennaa ttaannttoo oo ttaann ppooccoo ppoorr ccoonnsseegguuiirr llooss ssuueeññooss ddee
ggrraannddeezzaa ddeell sseerr hhuummaannoo.. EEll TTiieemmppoo yy llaa gglloorriiaa ddeell ttrriiuunnffoo eennttiieerrrraa yy rreelleeggaa aall
oollvviiddoo eell nnoommbbrree ddee llooss ccaaííddooss eenn pprroo ddeell aavvaannccee ddee eessee pprrooggrreessoo,, ppeerroo llaa CCiieenncciiaa
hhooyy ssaabbee qquuee ssuu eevvoolluucciióónn nnoo hhuubbiieerraa ssiiddoo ppoossiibbllee ssiinn eell ssaaccrriiffiicciioo ddee eessttooss
hhéérrooeess ccaassii aannóónniimmooss qquuee ppaaggaarroonn eell eessffuueerrzzoo ccoonn ssuu pprrooppiiaa vviiddaa…… lláássttiimmaa qquuee
llaa vveerrddaadd hhaayyaa qquueeddaaddoo ssiilleenncciiaaddaa,, iiggnnoorraaddaa ee iinncclluussoo ttrruuccaaddaa eenn bbeenneeffiicciioo ddee
ccoommppeetteenncciiaass eeggooííssttaass qquuee ssóólloo ppeerrjjuuddiiccaarroonn aall sseerr hhuummaannoo…… eessttaa eess llaa oottrraa
hhiissttoorriiaa ddee llaa ccoonnqquuiissttaa ddeell EEssppaacciioo ddeell llaaddoo ssoovviiééttiiccoo…… ttaann ooccuullttaa dduurraannttee aaññooss
ccoommoo iiggnnoorraaddaa yy qquuee hhooyy,, ppoorr ffiinn,, ssee ssaabbee llaa vveerrddaadd..
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LLaa LLuunnaa:: ccoonnssppiirraacciioonneess yy
mmiisstteerriiooss

MMuucchhoo ssee eessttáá hhaabbllaannddoo ddee MMaarrttee yy ddee llaa LLuunnaa,, mmááss aaúúnn ttrraass eell aannuunncciioo,, aa
pprriinncciippiiooss ddee 22000044,, ddeell pprreessiiddeennttee NNoorrtteeaammeerriiccaannoo GGeeoorrggee WW.. BBuusshh ddee
pprrooppoonneerr uunn aammbbiicciioossoo ppllaann ppaarraa rreeggrreessaarr aa nnuueessttrroo ssaattéélliittee yy ppiissaarr ppoorr pprriimmeerraa
vveezz eell ddeesseeaaddoo ppllaanneettaa rroojjoo...... BBaajjoo llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee BBaarraakk OObbaammaa ppaarreeccee qquuee
aaqquueellllaa pprrooppuueessttaa nnoo hhaa rreeccttiiffiiccaaddoo ssuu pprrooppóóssiittoo ppeessee aa llooss ttiieemmppooss ddee ccrriissiiss qquuee
ccoorrrreenn,, qquuiizzááss eell hhaallllaazzggoo ddee aagguuaa eenn llaa LLuunnaa hhaa ssiiddoo eell eessppaallddaarraazzoo ddeeffiinniittiivvoo
ppaarraa ttrraattaarr ddee eessttaabblleecceerr uunnaa ccoolloonniiaa eenn nnuueessttrroo ssaattéélliittee..

EEss llóóggiiccoo ppeennssaarr qquuee mmiissiioonneess ccoommoo ““SSppiirriitt”” yy ““OOppoorrttuunniittyy”” ssiirrvvaann ddee
““eessccaappaarraattee”” ppaarraa rreellaannzzaarr llaa eexxpplloorraacciióónn eessppaacciiaall,, eessttaannccaaddaa ttrraass eell ddeessaassttrree ddee
llaa llaannzzaaddeerraa ““CCoolluummbbiiaa”” eell ppaassaaddoo aaññoo,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo ddeejjaa ddee sseerr ccuurriioossoo qquuee
ssee rreettoommee pprreecciissaammeennttee aahhoorraa eell iinntteerrééss ppoorr vvoollvveerr aa llaa LLuunnaa yy mmááss aa llaarrggoo ppllaazzoo
aa MMaarrttee..

YY ppeennssaarraann llooss lleeccttoorreess:: ssii hhaaccee mmaass ddee ttrreeiinnttaa aaññooss lllleeggaammooss aa llaa LLuunnaa,, ¿¿ppoorr qquuéé
nnoo hheemmooss vvuueellttoo eenn ttaannttoo ttiieemmppoo?? ¿¿ppaarraa qquuéé ssiirrvviióó ttaannttoo eessffuueerrzzoo --eeccoonnóómmiiccoo
ccoommoo tteeccnnoollóóggiiccoo-- ?? ¿¿SSóólloo ppaarraa ““ggaannaarr”” llaa ttaann nnoommbbrraaddaa ““ccaarrrreerraa eessppaacciiaall””??

¿¿RReeaallmmeennttee ffuuiimmooss aa llaa LLuunnaa?? ¿¿LLlleeggaammooss aa llaa LLuunnaa yy vviimmooss aallggoo qquuee nnooss aassuussttóó
yy qquuee ssee nnooss ooccuullttaa aaccttuuaallmmeennttee?? SSii eess aassíí,,¿¿hhaayy pprruueebbaass ppaarraa ppeennssaarr eenn eessttaass
ppoossiibbiilliiddaaddeess?? LLaa rreessppuueessttaa eess SSII yy ccoonn ttooddaa ccoonnttuunnddeenncciiaa ppooddeemmooss aaffiirrmmaarr qquuee
aallggoo mmuuyy eexxttrraaññoo yy mmiisstteerriioossoo rrooddeeoo aa aaqquueellllaass gglloorriioossaass mmiissiioonneess ““AAPPOOLLOO”” ddee
ffiinnaalleess ddee llooss 6600 yy pprriinncciippiiooss ddee llooss 7700..

JJaann AArrmmssttrroonngg ((eessppoossaa ddee NNeeiill AArrmmssttrroonngg)) aabbrraazzóó aa ssuu hhiijjoo RRiicckkyy yy ssoonnrriióó aall ooíírr
qquuee aa llooss aassttrroonnaauuttaass eessttaabbaann aa ppuunnttoo ddee ttooccaarr llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr…… AA ppooccoo mmááss
ddee 330000..000000 kkiillóómmeettrrooss ddee ddiissttaanncciiaa ssuucceeddííaa eessttoo::

AARRMMSSTTRROONNGG:: ““HHoouussttoonn,, aaqquuíí BBaassee ddee llaa TTrraannqquuiilliiddaadd””,, eell ““EEaaggllee”” hhaa
aalluunniizzaaddoo””……
HHOOUUSSTTOONN:: ““rreecciibbiiddoo,, TTrraannqquuiilliiddaadd,, ooss rreeggiissttrraammooss eenn eell ssuueelloo”” //……// ““mmuucchhaass
ggrraacciiaass””……
AALLDDRRIINN:: ““AA vvoossoottrrooss.. MMuucchhaass ggrraacciiaass””

““EEll ““EEaaggllee”” hhaa aalluunniizzaaddoo””,, ddiijjoo.. ““AAhhoorraa eessttáánn eenn llaa LLuunnaa yy eellllooss ssóólloo hhaann ddiicchhoo::
¿¿MMUUCCHHAASS GGRRAACCIIAASS??”” ¿¿PPoorr qquuéé nnoo nnooss ssaalluuddaann?? ¿¿PPoorr qquuéé nnoo eessttáánn
cceelleebbrráánnddoolloo??,, ffuueerroonn llaass pprriimmeerraass ppaallaabbrraass ddee JJaann AArrmmssttrroonngg,, eexxttrraaññaaddaa ttaannttoo
eellllaa ccoommoo llooss ddeemmááss ffaammiilliiaarreess ddee llooss aassttrroonnaauuttaass qquuee aaccaabbaabbaann ddee rreeaalliizzaarr llaa
mmaayyoorr hhaazzaaññaa ddee llaa eessppeecciiee hhuummaannaa,, lllleeggaarr aa oottrroo mmuunnddoo,, llaa LLuunnaa!!!!!!..

¿¿QQuuéé sseennttiiddoo ttiieenneenn eessttooss ccoommeennttaarriiooss?? ¿¿PPoorr qquuéé eenn aallgguunnaa qquuee oottrraa ooccaassiióónn,, llaass
eessppoossaass ddee llooss aassttrroonnaauuttaass ccoommeennttaabbaann qquuee llaass ccoonnvveerrssaacciioonneess eennttrree eell ““AAppoolloo
1111”” yy HHoouussttoonn rreessuullttaabbaann eexxcceessiivvaammeennttee ffrrííaass?? ¿¿CCóómmoo ssii ccoorrrreessppoonnddiieesseenn ttaall vveezz
aa ggrraabbaacciioonneess ddee llooss eennttrreennaammiieennttooss pprreevviiooss??
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HHeemmooss ddee tteenneerr eenn ccuueennttaa qquuee eenn llaa ccaarrrreerraa hhaacciiaa llaa LLuunnaa eexxiissttiieerroonn mmuucchhooss
oobbssttááccuullooss qquuee ttaall vveezz hhaarrííaann iimmppoossiibbllee qquuee eell hhoommbbrree lllleeggaassee eenn 11996699 aa llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr..

TTaann ssóólloo ddooss aaññooss aanntteess eenn 11996677,, eell iinncceennddiioo ddeell ““AAppoolloo II”” mmaattóó aa ttrreess
aassttrroonnaauuttaass ccuuaannddoo ssiimmuullaabbaann ddeennttrroo ddee llaa ccááppssuullaa;; ddeessddee eessttaa ffeecchhaa hhaassttaa JJuulliioo
ddee 11996699 hhuubboo ttaann ssoolloo ttrreess mmiissiioonneess ttrriippuullaaddaass,, ““AAppoolloo 88”” qquuee rrooddeeoo ppoorr
pprriimmeerraa vveezz llaa LLuunnaa,, eell ““AAppoolloo 99”” yy eell ““AAppoolloo 1100”” qquuee hhiizzoo ttooddoo mmeennooss aalluunniizzaarr,,
ssee qquueeddóó aa ppooccooss kkiillóómmeettrrooss ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee;; ssuu mmiissiióónn ffoottooggrraaffiiaarr aall mmiillíímmeettrroo
llaa zzoonnaa ddoonnddee ssee ppoossaarrííaa eell ““AAppoolloo 1111””..

EEss llóóggiiccoo ppeennssaarr qquuee mmuuyy bbiieenn ssaalliieerroonn llooss ppllaanneess ccoonn rreessppeeccttoo aa llaa LLuunnaa ssii
eecchhaammooss uunn vviissttaazzoo aa llaa rreecciieennttee eexxpplloorraacciióónn eessppaacciiaall;; eenn 11998866 ccuuaannddoo eell
““CChhaalllleennggeerr”” eexxpplloossiioonnóó eenn eell aaiirree aa llooss ppooccooss mmiinnuuttooss ddee ddeessppeeggaarr,, ddeettuuvvoo ppoorr
ccoommpplleettoo eell pprrooggrraammaa eessppaacciiaall dduurraannttee 33 aaññooss,, yy rreecciieenntteemmeennttee ccoonn eell ddeessaassttrree
ddeell ““CCoolluummbbiiaa”” eenn 22000033 aall eennttrraarr eenn llaa aattmmóóssffeerraa tteerrrreessttrree,, eell pprrooggrraammaa eessppaacciiaall
ttrriippuullaaddoo ssiigguuee ccoonnggeellaaddoo aa ddííaa ddee hhooyy……

PPoorr ttaannttoo ppeennssaarr qquuee ddeessddee eell ddeessaassttrree ddeell ““AAppoolloo II”” eenn 11996677 aall rroottuunnddoo ééxxiittoo eenn
JJuulliioo ddee 11996699,, aallggoo ddeebbiióó ccaammbbiiaarr eenn eell ppllaanntteeaammiieennttoo ddee llaa ccaarrrreerraa aa llaa LLuunnaa,, ttaall
vveezz --qquuiiéénn ssaabbee-- hhaabbííaa qquuee hhaacceerr ccrreeeerr aa ttooddaa ccoossttaa qquuee eell hhoommbbrree lllleeggaarrííaa aa llaa
LLuunnaa..

EEss aaqquuíí ddoonnddee eemmppiieezzaann aa ssuurrggiirr llaass hhiippóótteessiiss ddeell ffrraauuddee lluunnaarr,, ¿¿CCóómmoo eess
ppoossiibbllee ttaall rreeffiinnaammiieennttoo tteeccnnoollóóggiiccoo eenn ttaann ssoolloo ddooss aaññooss??......

SSuurrggeenn vvaarriiaass hhiippóótteessiiss,, eenn ccoonnccrreettoo ttrreess qquuee eexxppoonneemmooss::

LLaa pprriimmeerraa hhiippóótteessiiss eess llaa ddeell ffrraauuddee lluunnaarr,, nnuunnccaa lllleeggaammooss aa llaa LLuunnaa yy ttooddoo ffuuee
uunn mmoonnttaajjee mmuuyy bbiieenn oorrqquueessttaaddoo qquuee ddeejjoo bbooqquuiiaabbiieerrttoo aa mmeeddiioo mmuunnddoo……

LLaa sseegguunnddaa hhiippóótteessiiss eess llaa ddeell ddeennoommiinnaaddoo ““PPllaann BB””;; vviissttooss llooss aaccoonntteecciimmiieennttooss
ddee 11996677,, yy ccoonn llaa mmeettaa ddee lllleeggaarr aa llaa LLuunnaa aanntteess ddeell ffiinnaall ddee llaa ddééccaaddaa,, ttaall yy ccoommoo
ssee ccoommpprroommeettiióó eell ffaalllleecciiddoo pprreessiiddeennttee JJoohhnn FF..KKeennnneeddyy eenn 11996611,, ssuurrggee eessttaa
ppoossiibbiilliiddaadd eenn eell ssuuppuueessttoo ddee qquuee rreeaallmmeennttee nnoo ssee ppuuddiieessee lllleeggaarr eenn llaa ffeecchhaa yy
hhoorraa.. AAqquuíí hhaabbllaarrííaammooss ddee ttrruuccaajjeess yy mmoonnttaajjeess ffoottooggrrááffiiccooss,, aassttrroonnaauuttaass qquuee nnoo
lllleeggaarroonn aa nniinnggúúnn ssiittiioo yy ddee ccoonnvveerrssaacciioonneess ““ggrraabbaaddaass”” dduurraannttee llooss
eennttrreennaammiieennttooss……qquuee sseerrííaann rreeeennvviiaaddaass ttaall vveezz ddeessddee ccááppssuullaass ““vvaaccííaass”” eenn óórrbbiittaa
lluunnaarr……

LLaa tteerrcceerraa yy úúllttiimmaa hhiippóótteessiiss,, ssuuggiieerree uunnaa mmiisstteerriioossaa ccoonnssppiirraacciióónn ddee ssiilleenncciioo,, eell
hhoommbbrree rreeaallmmeennttee lllleeggóó aa llaa LLuunnaa eenn 11996699,, ppeerroo ddeessddee eennttoonncceess ssee ooccuullttaa yy
mmaanniippuullaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree lloo qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass vviieerroonn aallllíí,, yy qquuee ppooddrrííaa ddaarr
uunnaa eexxpplliiccaacciióónn ccoonnvviinncceennttee aa llaa pprreegguunnttaa ddee ppoorr qquuéé nnoo ssee hhaa vvuueellttoo mmááss..

EEvviiddeenncciiaass ppaarraa mmaanntteenneerr eessttaa hhiippóótteessiiss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn oo ddee llaa ddeell ““PPllaann BB””,,
eexxiisstteenn,, rreettooqquueess ffoottooggrrááffiiccooss,, ffoottooggrraaffííaass pprrááccttiiccaammeennttee ppeerrffeeccttaass qquuee nnooss
hhaacceenn ppeennssaarr qquuee eessttáánn hheecchhaass eenn uunn ““eennoorrmmee ppllaattóó””,, oo qquuee ddeecciirr ddee llaass
mmiisstteerriioossaass ccoonnvveerrssaacciioonneess eennttrree HHoouussttoonn yy eell ““AAppoolloo XXII””……??



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa39

SSii lleeeemmooss llaass ttrraannssccrriippcciioonneess ddeell ““AAppoolloo XXII””,, oobbsseerrvvaarreemmooss mmuucchhaass
ccoonnvveerrssaacciioonneess eenniiggmmááttiiccaass,, ccoonn nnoommbbrreess eenn ccllaavvee,, ppeerroo hhaayy uunnaa qquuee eess ccllaarraa yy
mmuuyy llllaammaattiivvaa,, qquuee ssuucceeddiióó ppooccoo ddeessppuuééss ddee eennttrraarr eell ““AAppoolloo XXII”” eenn oorrbbiittaa
lluunnaarr,, hhoorraass aanntteess ddee aalluunniizzaarr..

�� HHOOUUSSTTOONN:: ““TTeenneemmooss uunnaa oobbsseerrvvaacciióónn qquuee ccrreeeemmooss ppooddrrééiiss ccoommpprroobbaarr,,
ssii tteennééiiss ttiieemmppoo ppaarraa eelllloo.. SSee hhaann rreecciibbiiddoo iinnffoorrmmeess ssoobbrree aallggúúnn ssuucceessoo
eessppeecciiaall ooccuurrrriiddoo eenn llaa vveecciinnddaadd ddeell CCrráátteerr AArriissttaarrccoo ””..

�� AALLDDRRIINN:: ““RReecciibbiiddoo.. SSaaccaarreemmooss eell mmaappaa yy vveerreemmooss aa vveerr qquuéé ppooddeemmooss
ddeedduucciirr ddee lloo ssuucceeddiiddoo eenn eell CCrráátteerr AArriissttaarrccoo””..

�� HHOOUUSSTTOONN:: ““MMiirraa aa vveerr ssii ddiissttiinngguueess aallggoo qquuee mmeerreezzccaa llaa ppeennaa ddee sseerr
ccoommuunniiccaaddoo.. CCaammbbiioo””..

�� AARRMMSSTTRROONNGG:: ““HHoollaa HHoouussttoonn,, eessttooyy mmiirraannddoo hhaacciiaa eell nnoorrttee aall AArriissttaarrccoo,,
hhaayy uunnaa zzoonnaa qquuee aappaarreeccee mmuucchhoo mmaass iilluummiinnaaddaa,, ccoommoo ssii ttuuvviieerraa uunnaa
ppeeqquueeññaa iinntteennssiiddaadd fflluuoorreesscceennttee””..

�� HHOOUUSSTTOONN:: ““RReecciibbiiddoo,, oonnccee,, rreeggiissttrraammooss””..
�� AALLDDRRIINN:: ““EEssttooyy mmiirraannddoo llaa zzoonnaa aahhoorraa…… bbiieenn,, aall mmeennooss uunnaa ddee llaass

ppaarreeddeess ddeell ccrráátteerr aappaarreeccee mmaass iilluummiinnaaddaa……””
�� HHOOUUSSTTOONN:: ““PPuueeddeess ddiisscceerrnniirr aallgguunnaa ddiiffeerreenncciiaa eenn eell ccoolloorr ddee llaa

iilluummiinnaacciióónn yy ssii ssee ddaa eenn llaa ppaarreedd eexxtteerrnnaa oo iinntteerrnnaa ddeell ccrráátteerr?? CCaammbbiioo..
�� AALLDDRRIINN:: EEnn mmii ooppiinniióónn eess eenn llaa ppaarreedd iinntteerrnnaa ddeell ccrráátteerr……
�� --rruuiiddooss yy ppeerrddiiddaa ddee sseeññaall……--

¿¿LLuucceess eenn eell iinntteerriioorr ddeell ccrráátteerr AArriissttaarrccoo?? ¿¿CCóómmoo eess ppoossiibbllee?? GGeeoollóóggiiccaammeennttee llaa
LLuunnaa eess uunn aassttrroo ““mmuueerrttoo”” nnoo hhaayy aaccttiivviiddaadd vvoollccáánniiccaa qquuee aattrriibbuuyyaa eessttaa
lluummiinnoossiiddaadd aa uunn hheecchhoo nnaattuurraall……

DDee hheecchhoo eessttaass lluucceess nnoo ssoonn uunnaa nnoovveeddaadd,, llooss FFLLTT ((FFeennóómmeennooss LLuunnaarreess
TTrraannssiittoorriiooss)) ssoonn hhiissttoorriiaa yyaa ccoonnoocciiddaa ppoorr mmuucchhooss aassttrróónnoommooss,, qquuee hhaann
oobbsseerrvvaaddoo eexxttrraaññaass lluucceess qquuee ssuurrggííaann ddeell ffoonnddoo ddee ccrráátteerreess yy ssee mmoovvííaann
rrááppiiddaammeennttee ppoorr llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa……

TTaall vveezz eessttaabbaann llooss aassttrroonnaauuttaass oobbsseerrvvaannddoo aallggúúnn ttiippoo ddee nnaavvee eessppaacciiaall oo
aaccttiivviiddaadd nnoo hhuummaannaa??

PPooccoo aanntteess ddeell aalluunniizzaajjee,, ssee rruummoorreeaa qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass oobbsseerrvvaarroonn jjuunnttoo aall
ccrráátteerr qquuee ddeebbííaann aalluunniizzaarr uunnaa sseerriiee ddee nnaavveess ““aappaarrccaaddaass””,, ccoommoo ssii lleess
eessttuuvviieesseenn oobbsseerrvvaannddoo……eess ccuuaannddoo HHoouussttoonn ccoorrttaa llaass ccoommuunniiccaacciioonneess yy ppaarreeccee
qquuee ssee pprroodduucceenn uunnaass nneeggoocciiaacciioonneess eennttrree HHoouussttoonn yy llooss aassttrroonnaauuttaass…… hhoorraass
mmááss ttaarrddee,, ttrraass eell ppeerrffeeccttoo aalluunniizzaajjee,, eell ppaasseeoo lluunnaarr ddeell ““AAppoolloo XXII”” ssee ddeemmoorraarrííaa
uunnaass iinntteerrmmiinnaabblleess ““ssiieettee hhoorraass””……

SSii oobbsseerrvvaammooss eell vviiddeeoo ddee llaa ttrraannssmmiissiióónn ddee tteelleevviissiióónn,, uunn aatteemmoorriizzaaddoo NNeeiill
AArrmmssttrroonngg qquuee tteennddrrííaa eell pprriivviilleeggiioo ddee sseerr eell pprriimmeerr sseerr hhuummaannoo eenn ppiissaarr llaa
LLuunnaa,, ssee aaffeerrrraa ffuueerrtteemmeennttee aa llaa eessccaalleerriillllaa,, dduubbiittaattiivvoo ccoommeennttaa ccoommoo eess llaa
ssuuppeerrffiicciiee,, ppeerroo nnoo bbaajjaa……HHoouussttoonn ddeebbee oobblliiggaarrllee aa bbaajjaarr,, ppeerroo eessttee nnoo ssuueellttaa llaa
eessccaalleerriillllaa……ppaarreeccee qquuee llaa vviissiióónn ddee aallggoo cceerrccaannoo aall mmoodduulloo lluunnaarr llee ttiieennee
ppaarraalliizzaaddoo…… iinncclluussoo ccuuaannddoo pprroonnuunncciiaa aaqquueellllaa cceelleebbrree ffrraassee ““EESS UUNN PPEEQQUUEEÑÑOO
PPAASSOO PPAARRAA EELL HHOOMMBBRREE,, UUNN SSAALLTTOO PPAARRAA LLAA HHUUMMAANNIIDDAADD”” ssuu vvoozz aappaarreeccee
ggrraavveemmeennttee eennttrreeccoorrttaaddaa yy ssuu rriittmmoo ccaarrddiiaaccoo aacceelleerraaddoo ttaall yy ccoommoo ddeemmoossttrraarrííaa
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llaa tteelleemmeettrrííaa mmééddiiccaa rreecciibbiiddaa eenn llaa TTiieerrrraa…… ppeerroo,, ¿¿qquuéé hhaarrííaa tteenneerr mmiieeddoo aa NNeeiill
AArrmmssttrroonngg eenn llaa LLuunnaa?? LLaa vveerrssiióónn ooffiicciiaall ccoommeennttaa qquuee eell ““eessffuueerrzzoo”” ddee llaa
rreeccooggiiddaa ddee llaass rrooccaass lluunnaarreess,, aalltteerróó eell ppuullssoo ddee NNeeiill AArrmmssttrroonngg hhaassttaa mmaass ddee
116600 ppuullssaacciioonneess ppoorr mmiinnuuttoo…… bbuueennoo eenn llaa lluunnaa llaa ggrraavveeddaadd eess uunnaa sseexxttaa ppaarrttee llaa
ddee llaa TTiieerrrraa,, llaass ddooss hhoorraass qquuee dduurróó eell ppaasseeoo yy llooss ppooccoo mmaass ddee vveeiinnttee kkiillooggrraammooss
ddee rrooccaass rreeccooggiiddaass eenn llooss eessccaassooss mmeettrrooss rreeccoorrrriiddooss jjuunnttoo aall mmoodduulloo lluunnaarr nnoo
eexxpplliiccaann ddee nniinngguunnaa mmaanneerraa llaa aalltteerraacciióónn aa llaa qquuee ssee vviioo ssoommeettiiddoo NNeeiill
AArrmmssttrroonngg…… ppiilloottoo eexxppeerriimmeennttaaddoo ddee ccoommbbaattee eenn llaa gguueerrrraa ddee CCoorreeaa yy ccoonn
nneerrvviiooss ddee aacceerroo……

OOttrraa vveerrssiióónn ssoossttiieennee,, qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass tteennddrrííaann mmiieeddoo aa hhuunnddiirrssee eenn eell
““rreeggoolliittoo”” lluunnaarr ((uunnaa mmeezzccllaa ddee rrooccaass yy cceenniizzaass)) qquuee eenn aallgguunnaass zzoonnaass ppooddrrííaa
tteenneerr ddee 22 aa 88 mmeettrrooss ddee pprrooffuunnddiiddaadd…… ppeerroo nnoo eess llóóggiiccoo ppeennssaarr eessttoo,, ¿¿ssee hhuunnddiióó
aaccaassoo eell mmoodduulloo lluunnaarr ccoonn ssuuss cciieennttooss ddee kkiillooss ddee ppeessoo?? LLaa eexxpplliiccaacciióónn ooffiicciiaall
nnuueevvaammeennttee nnoo ssee ssoossttiieennee..

TTrraass eell ppaasseeoo lluunnaarr,, llooss aassttrroonnaauuttaass rreeggrreessaarroonn aall mmoodduulloo lluunnaarr yy ttrraass vvaarriiaass
hhoorraass eenncceerrrraaddooss,, vvoollvviieerroonn hhaacciiaa llaa TTiieerrrraa…… UUnnaa mmiissiióónn,, llaa ddeell ““AAppoolloo XXII””,,
ccaallccuullaaddaa iinniicciiaallmmeennttee ppaarraa uunnaa eessttaanncciiaa ddee ttrreess ddííaass eenn llaa LLuunnaa,, ttaall yy ccoommoo
hhaarrííaann oottrraass mmiissiioonneess ppoosstteerriioorreess,, ssee vviioo rreedduucciiddaa aa ppooccoo mmaass ddee 2211 hhoorraass ssoobbrree
llaa LLuunnaa ¿¿QQuuéé hhaabbííaa ssuucceeddiiddoo??

RReecciieenntteemmeennttee ssee hhaa hhaabbllaaddoo ddee llaa tteeoorrííaa ddee qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass hhaallllaarroonn rruuiinnaass
yy eexxttrraaññaass eessttrruuccttuurraass……nnoossoottrrooss nnooss ppuussiimmooss aa ttrraabbaajjaarr yy ttrraass hhoorraass ddee
bbúússqquueeddaa eenn llooss aarrcchhiivvooss eennccoonnttrraammooss cciieerrttaammeennttee uunnooss ffoottooggrraammaass mmuuyy
iinnttrriiggaanntteess……

PPooccoo ddeessppuuééss ddeell aalluunniizzaajjee,, ttrraass llaa bbaajjaaddaa ddeell BBuuzzzz AAllddrriinn ddeell mmoodduulloo lluunnaarr,, eessttee
rreeccooggee uunnaa ccáámmaarraa aannccllaaddaa aa uunnaa ddee llaass ““ppaattaass”” qquuee hhaabbííaa ttrraannssmmiittiiddoo eenn ddiirreeccttoo
hhaassttaa eennttoonncceess……rreeccoorrrree uunnooss mmeettrrooss yy ccoonn ggrraann aaggiittaacciióónn eess gguuiiaaddoo ddeessddee
HHoouussttoonn ppaarraa eennffooccaarr uunnaass ““eexxttrraaññaass”” eessttrruuccttuurraass eenn llaass iinnmmeeddiiaacciioonneess,, uunn ggrraann
rreevvuueelloo ssee ooyyee eenn llaa ssaallaa ddee ccoonnttrrooll yy eell aassttrroonnaauuttaa mmuueevvee uunnaa yy oottrraa vveezz llaa
ccáámmaarraa eennffooccaannddoo aallggoo qquuee ppaarreeccee aarrttiiffiicciiaall……mmiinnuuttooss mmaass ttaarrddee,, yyaa ccoonn llaa
ccáámmaarraa aannccllaaddaa aa uunn ttrrííppooddee yy ssiieemmpprree gguuiiaaddooss ddeessddee TTiieerrrraa ((ppuueess llooss
aassttrroonnaauuttaass nnoo vveenn lloo qquuee llaa ccáámmaarraa ddee tteelleevviissiióónn eessttaa eennffooccaannddoo)) ssee oobbsseerrvvaann
““nnííttiiddaammeennttee”” hhaassttaa 33 eessttrruuccttuurraass ccoonn llaaddooss aanngguulloossooss yy rreeccttooss,, ppaarreecciiddooss aa
““hhaannggaarreess””……

EEnn tteeoorrííaa llaa vveerrssiióónn ooffiicciiaall,, ccoommeennttaa qquuee eell ppaasseeoo lluunnaarr dduurróó ttaann ssoolloo ddooss hhoorraass,,
ppeerroo lloo cciieerrttoo eess qquuee oobbsseerrvvaannddoo eell vviiddeeoo ((eenn ooccaassiioonneess rreeaallmmeennttee ““ssooppoorrííffeerroo””))
vveemmooss qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass ddeessppuuééss ddee ddeesspplleeggaarr llaa bbaannddeerraa yy hhaacceerr eell ffaammoossoo
““tteeaattrroo”” eenn ddiirreeccttoo ssoobbrree llaa LLuunnaa,, ddeessaappaarreecceenn eenn ddiirreecccciióónn hhaacciiaa llaass eexxttrraaññaass
eessttrruuccttuurraass;; ¿¿sseerrííaa eessttaa llaa rraazzóónn ddee llaa aaggiittaacciióónn ddee AArrmmssttrroonngg,, eell oobbsseerrvvaarr uunnaass
eessttrruuccttuurraass oo rruuiinnaass nnoo hhuummaannaass eenn llaa LLuunnaa??......

¿¿ YY ppoorr qquuéé ttaannttaa pprriissaa ppaarraa rreeggrreessaarr?? ¿¿ YY ppoorr qquuéé uunnaa ccuuaarreenntteennaa aall lllleeggaarr aa llaa
TTiieerrrraa qquuee nnoo ttiieennee sseennttiiddoo,, ssii ssee ssuuppoonnee llaa LLuunnaa uunn lluuggaarr ccoommpplleettaammeennttee
eessttéérriill?? TTaall vveezz ppaarraa ssiilleenncciiaarr eell tteessttiimmoonniioo ddee lloo qquuee rreeaallmmeennttee vviieerroonn llooss
aassttrroonnaauuttaass……



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa41

YY lloo qquuee eess mmaass iinnttrriiggaannttee aauunn,, ¿¿CCóómmoo eexxpplliiccaarr llooss rreeppeennttiinnooss ccaammbbiiooss ddee mmooddoo
ddee vviiddaa ddee ttooddaass llaass ttrriippuullaacciioonneess qquuee ffuueerroonn aa llaa LLuunnaa?? EEssttoo nnoo ooccuurrrree hhooyy eenn
ddííaa ppoorr eejjeemmpplloo ccoonn llaass ttrriippuullaacciioonneess ddee llaa EEssttaacciióónn EEssppaacciiaall IInntteerrnnaacciioonnaall oo llaa
((yyaa iinneexxiisstteennttee)) eessttaacciióónn ““MMIIRR””,, ddoonnddee llooss aassttrroonnaauuttaass hhaann mmoorraaddoo mmaass ddee uunn
aaññoo eenn oorrbbiittaa ((!!))

LLaa eetteerrnnaa pprreegguunnttaa eess:: ¿¿ppoorr qquuéé nnoo ssee rreeggrreessóó mmááss aa llaa LLuunnaa,, ddeessppuuééss ddeell ““AAppoolloo
1177””?? ;; ssii rreeaallmmeennttee nnoo ffuuiimmooss aa llaa LLuunnaa,, ccoonn eell ““AAppoolloo XXII”” hhuubbiieessee bbaassttaaddoo ppaarraa
““ggaannaarr”” llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall aa llooss ssoovviiééttiiccooss,, nnoo ttiieennee sseennttiiddoo llaa eexxiisstteenncciiaa ddee oottrraass
mmiissiioonneess ppoosstteerriioorreess……

SSii rreeaallmmeennttee ffuuiimmooss yy lllleeggaammooss,, ¿¿qquuéé ppooddeerroossaa rraazzóónn hhiizzoo qquuee llooss vviiaajjeess aa llaa
LLuunnaa ssee ppaarraalliizzaarraann aahhoorraa hhaaccee mmááss ddee ttrreeiinnttaa aaññooss yy ssee ddeessttrruuyyeessee ttooddaa llaa
iinnffrraaeessttrruuccttuurraa eexxiisstteennttee ppaarraa nnoo ccoonnttiinnuuaarr llooss vvuueellooss lluunnaarreess??

SSeegguurraammeennttee pprroonnttoo ssaallddrreemmooss ddee dduuddaass,, ssii rreeaallmmeennttee vvoollvveemmooss aa llaa LLuunnaa ppaarraa
qquueeddaarrnnooss ddeeffiinniittiivvaammeennttee ccoommoo ssee hhaa aannuunncciiaaddoo rreecciieenntteemmeennttee,, mmuucchhaass
iinnccóóggnniittaass ssee ddeessppeejjaarraann..

LLaass ffeecchhaass eessttáánn aahhíí,, ttaall vveezz 22001122 oo 22001144 sseeaann pprrooppiicciiaass ppaarraa eell ddeesseemmbbaarrccoo eenn llaa
LLuunnaa yy pprreeppaarraarr eell tteerrrreennoo ppaarraa eell pprróóxxiimmoo oobbjjeettiivvoo……eell ppllaanneettaa MMaarrttee yy ssuuss
mmiisstteerriiooss……
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LLaa ttrriippuullaacciióónn ddee llaa mmiissiióónn ““AAppoolloo 1111””,, NNeeiill AArrmmssttrroonngg ccoommaannddaannttee,, MMiicchhaaeell
CCoolllliinnss ppiilloottoo ddeell mmoodduulloo ddee ccoommaannddoo yy sseerrvviicciioo ““CCoolluummbbiiaa”” yy EEddwwiinn EE.. AAllddrriinn
((BBuuzzzz AAllddrriinn)) ppiilloottoo ddeell mmoodduulloo LLuunnaarr ““EEaaggllee””..

LLaannzzaammiieennttoo eell 1166 ddee JJuulliioo ddee 11996699,, lllleeggaaddaa aa llaa lluunnaa eell 2200 JJuulliioo,, aa llaass 1199::0088 eell
LLMM ((mmoodduulloo lluunnaarr)) ssee ssiittúúaa eenn uunnaa oorrbbiittaa ddee ddeesscceennssoo lluunnaarr aa 1144,,55 KKmm.. ddee llaa
ssuuppeerrffiicciiee.. AA llaass 2200::0055 ccoommiieennzzaa eell ddeesscceennssoo aacccciioonnaannddoo eell mmoottoorr ppoorr eessppaacciioo
ddee 775566 sseegguunnddooss..

SSee ppoossaa aa llaass 2200::1177 eenn llaa zzoonnaa ddeennoommiinnaaddaa MMaarr ddee llaa TTrraannqquuiilliiddaadd,, AArrmmssttrroonngg
ccoommuunniiccaa ““HHoouussttoonn,, aaqquuíí BBaassee TTrraannqquuiilliiddaadd,, eell ÁÁgguuiillaa hhaa aalluunniizzaaddoo””..
AArrmmssttrroonngg ppoonnee ssuu ppiiee eenn llaa LLuunnaa aa llaass 0022::5566 ddeell 2211 ddee JJuulliioo ((¿¿¿¿¿¿77 hhoorraass ppaarraa
bbaajjaarr??????)) pprroonnuunncciiaannddoo ssuu cceelleebbrree ffrraassee ((aa llaa vveezz qquuee tteemmbblloorroossaa yy eennttrreeccoorrttaaddaa
vvoozz,, yy ttrraass uunnaa llllaammaaddaa aatteenncciióónn ddeessddee HHoouussttoonn ppaarraa qquuee bbaajjaarraa ddee llaa eessccaalleerriillllaa,,
¿¿tteemmííaa AArrmmssttrroonngg ccoommoo aaffiirrmmaa llaa vveerrssiióónn ooffiicciiaall ddee hhuunnddiirrssee eenn eell ““rreeggoolliittoo
lluunnaarr””?? CCoossaa qquuee nnoo hhaabbííaa ppaassaaddoo ccoonn eell mmoodduulloo lluunnaarr qquuee ppeessaabbaa iinnffiinniittaammeennttee
mmaass qquuee AArrmmssttrroonngg oo ppoorr eell ccoonnttrraarriioo,, uunn AArrmmssttrroonngg aatteemmoorriizzaaddoo yy aassoommbbrraaddoo
aall oobbsseerrvvaarr lloo qquuee eessttaabbaa ffrreennttee aa eellllooss,, lloo mmaanntteennííaa ccaassii ppaarraalliizzaaddoo???????? 77 hhoorraass
ddee nneeggoocciiaacciióónn ccoonn HHoouussttoonn ppaarraa vvoollvveerr aa llaa TTiieerrrraa ¿¿??)) ““EESS UUNN PPEEQQUUEEÑÑOO
PPAASSOO PPAARRAA EELL HHOOMMBBRREE,, UUNN GGIIGGAANNTTEESSCCOO PPAASSOO PPAARRAA LLAA HHUUMMAANNIIDDAADD””..

AAllddrriinn llee ssiigguuee 1199 mmiinnuuttooss mmááss ttaarrddee.. LLooss aassttrroonnaauuttaass ddeesspplliieeggaann iinnssttrruummeennttooss,,
hhaacceenn ffoottooggrraaffííaass yy rreeccooggeenn 2222 kkiillooss ddee rrooccaass yy ttiieerrrraa,, rreeccoorrrreenn 225500 mmeettrrooss aa llaa
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rreeddoonnddaa,, tteerrmmiinnaannddoo eell ppaasseeoo aa llaass 0055::1111.. TTaann ssoolloo 22 hhoorraass ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee
lluunnaarr ((!!))..

AA llaass 1177::5544 ddeell ddííaa 2211 ddee JJuulliioo,, ttrraass 2211 hhoorraass yy 3366 mmiinnuuttooss ppoossaaddooss ddeecciiddeenn
rreeggrreessaarr..

¿¿QQuuéé HHAABBIIAA SSUUCCEEDDIIDDOO?? UUnnaa mmiissiióónn pprrooggrraammaaddaa ppaarraa 33 ddííaass ddee eessttaanncciiaa eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ssee vveerr rreedduucciiddaa aa 22 hhoorraass ddee ““ppaasseeoo”” lluunnaarr yy 1199 hhoorraass eenncceerrrraaddooss
eenn eell mmoodduulloo lluunnaarr ((??)) CCoonnttrraarriiaammeennttee aa llaa vveerrssiióónn ooffiicciiaall ppooddrrííaa ssuuppoonneerrssee eenn
eell ccaassoo ddee qquuee llaass eessttrruuccttuurraass ddeell vviiddeeoo ffuueesseenn rreeaalleess qquuee ““eexxtteennddiieerroonn”” eell ppaasseeoo
lluunnaarr mmuucchhaass mmááss hhoorraass ddee lloo qquuee ssee aaffiirrmmaa..

UUnnaa ccoonnssttaannttee eenn mmuucchhaass ffoottooggrraaffííaass eess llaa ddiivveerrggeenncciiaa ddee llooss áánngguullooss ddee llaass
ssoommbbrraass,, aallggoo iimmppoossiibbllee eenn llaa rreeaalliiddaadd yy qquuee oobbeeddeecceerrííaa aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee mmááss
ddee uunn ppuunnttoo ddee lluuzz,, ttaall vveezz ssii ssee ttrraattaa ddee uunn eessttuuddiioo oo ppllaattóó tteennggaa sseennttiiddoo eessttaa
tteeoorrííaa.. OOttrraa ccuueessttiióónn eess llaa ssuuppeerrppoossiicciióónn ddee iimmáággeenneess ssoobbrree llaa rreettííccuullaa ddee llaa
ccáámmaarraa ffoottooggrrááffiiccaa,, ttaammbbiiéénn iimmppoossiibbllee,, yyaa qquuee llaa rreettííccuullaa oo mmaarrccaa ddeebbee ppoorr
eenncciimmaa ddeell oobbjjeettoo ffoottooggrraaffiiaaddoo,, ssoolloo ttiieennee sseennttiiddoo ssii eell oobbjjeettoo hhaa ssiiddoo rreeccoorrttaaddoo yy
““ppeeggaaddoo”” eenn llaa eesscceennaa..

EEll aassttrroonnaauuttaa ddee eessppaallddaass JJoohhnn YYoouunngg jjuunnttoo aall vveehhííccuulloo ttooddootteerrrreennoo,, mmiissiióónn
““AAppoolloo 1166””,, oobbsseerrvvaammooss ssoommbbrraass ccoonn áánngguullooss ddiiffeerreenntteess,, ssuuppeerrppoossiicciióónn eenn llaa
aammpplliiaacciióónn ddee llaa ddeerreecchhaa ssoobbrree llaa rreettííccuullaa yy uunn eexxttrraaññoo vviirraajjee ddee 9900 ggrraaddooss eenn
llaass hhuueellllaass ddeell rroovveerr,, ttaammbbiiéénn eess ddee ddeessttaaccaarr llaa eexxttrraaññaa lleettrraa CC ssoobbrree uunnaa rrooccaa..
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CCllaarroo eejjeemmpplloo ddee llaa ddiivveerrggeenncciiaa ddee llaass ssoommbbrraass ccoonn áánngguullooss ddiiffeerreenntteess,, llaa hhiilleerraa
ddee ssoommbbrraass ddee llaass rrooccaass ssoonn ccaassii ppeerrppeennddiiccuullaarreess aa llaa ssoommbbrraa ddeell aassttrroonnaauuttaa..
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SSeeggúúnn eell rreellaattoo ddee llooss aassttrroonnaauuttaass eell cciieelloo eenn llaa LLuunnaa,, ssee pprreesseennttaabbaa ccoommoo uunn
““iinnmmeennssoo mmaarr ddee eessttrreellllaass””,, ssiinn eemmbbaarrggoo eenn llaa ffoottooggrraaffííaass llaa aauusseenncciiaa ddee
eessttrreellllaass eess nnoottaabbllee,, sseeggúúnn llaa tteeoorrííaa ooffiicciiaall ddeebbiiddoo aa llaa lluuzz ddee llaa ttiieerrrraa oo aa llaa
sseennssiibbiilliiddaadd ddee llaa ccáámmaarraa ffoottooggrrááffiiccaa;; ttaammbbiiéénn oobbsseerrvvaammooss eenn eessttaa ffoottooggrraaffííaa
ssuuppeerrppoossiicciióónn eenn llaass rreettííccuullaass ffoottooggrrááffiiccaass ((eell aassttrroonnaauuttaa yy llaa bbaannddeerraa))..CCoommoo ssii
llooss aassttrroonnaauuttaass hhuubbiieerraann ssiiddoo aaññaaddiiddooss......ccoommoo uunn ccaallqquuiittoo......
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MMaaggnniiffiiccaa ffoottooggrraaffííaa PPEERRFFEECCTTAA,, mmiissiióónn ““AAppoolloo 1155””,, eess nnoottaabbllee ddeessttaaccaarr llaa
aauusseenncciiaa ddee eessttrreellllaass eenn eell cciieelloo;; ssii oobbsseerrvvaammooss eell mmoodduulloo lluunnaarr ssee vvee
ppeerrffeeccttaammeennttee llaa bbaannddeerraa eessttaaddoouunniiddeennssee ccoonn llaass ppaallaabbrraass ““UUNNIITTEEDD SSTTAATTEESS””,,
yy llaa ppaarrttee ddeell ttrraajjee ddeell aassttrroonnaauuttaa ttaammbbiiéénn aappaarreeccee ccoonn uunnaa lleevvee ssoommbbrraa;;
ssiimmpplleemmeennttee eessttoo eess iimmppoossiibbllee,, eessttaa ppaarrttee ddeell mmóódduulloo yy ddeell ttrraajjee ssee eennccuueennttrraann
ddee eessppaallddaass aall SSooll,, ssóólloo ddeebbeerrííaa hhaabbeerr uunnaa eennoorrmmee ssoommbbrraa nneeggrraa ((ccoommoo ooccuurrrree
ccoonn llaass ssoommbbrraass ddeell ssuueelloo))..

TTaall vveezz eell eejjeemmpplloo mmááss ccllaarroo ddee ssuuppeerrppoossiicciióónn ssoobbrree llaa rreettííccuullaa ddee llaa ccáámmaarraa,,
hheecchhoo iimmppoossiibbllee,, ssoobbrree uunn ffoonnddoo ttaall vveezz rreeaall ssee hhaa ssuuppeerrppuueessttoo eell ttooddootteerrrreennoo yy
eell aassttrroonnaauuttaa.. MMiissiióónn ““AAppoolloo 1177””..
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UUnnaa ccoonnssttaannttee ccuurriioossaa eenn ccaassii ttooddaass llaass ffoottooggrraaffííaass ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr
ttoommaaddaass ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass eess qquuee ““ppaarreeccee”” qquuee ssoolloo eessttaa iilluummiinnaaddaa llaa eesscceennaa
ddoonnddee ssee uubbiiccaann llooss pprrooppiiooss aassttrroonnaauuttaass,, eell rreessttoo ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ssiieemmpprree
aappaarreeccee mmuuyy ddiiffuussaa yy tteennuuee,, ttaammbbiiéénn eess nnoottaabbllee llaa aappaarriicciióónn ddee eessttaass
““aabbeerrrraacciioonneess óóppttiiccaass”” yy eexxttrraaññooss rreefflleejjooss pprroodduucciiddaass mmaass bbiieenn ppoorr uunnaa eessppeecciiee
ddee ““ffooccooss”” mmuuyy cceerrccaannooss aa llooss aassttrroonnaauuttaass……
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LLaa ccoommppoossiicciióónn ddee llaass ddooss ffoottooggrraaffííaass ssuuppeerriioorreess nnooss ddeemmuueessttrraa qquuee eell ffoonnddoo eess
eell mmiissmmoo ppaarraa llaass ddooss ffoottooggrraaffííaass yy qquuee ssee eessttaa ““jjuuggaannddoo”” ccoonn llaass eessccaallaass..
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EEssttaa ccoommppoossiicciióónn ttiieennee vvaarriiooss aassppeeccttooss aa ccoommeennttaarr,, ccoommeennzzaammooss ppoorr llaass ttrreess
ffoottooggrraaffííaass ssuuppeerriioorreess,, vveemmooss ccoommoo iinntteenncciioonnaaddaammeennttee ssee hhaa qquueerriiddoo
““eennccuuaaddrraarr”” llaa TTiieerrrraa aall ffoonnddoo ddee llaass ffoottooggrraaffííaass,, lloo qquuee ddaa mmááss vveerraacciiddaadd aa llaa
eesscceennaa,, ssii eess aassíí yy ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa eell áánngguulloo yy llaa aallttuurraa qquuee ttiieennee eenn eessttaass
ffoottooss llaa TTiieerrrraa,, sseeggúúnn llaa ccoommppoossiicciióónn ddee vvaarriiaass ffoottooggrraaffííaass,, llaa TTiieerrrraa ddeebbeerrííaa ddee
aappaarreecceerr eenn oottrraass ttoommaass,, ssiinn eemmbbaarrggoo nnoo eess aassíí,, ¿¿ssee lleess oollvviiddoo ccoollooccaarr llaa TTiieerrrraa
eenn eessttaass ffoottooss?? MMiissiióónn ““AAppoolloo 1177”” aassttrroonnaauuttaass CCeerrnnaann yy SSmmiicchhtt,, úúllttiimmaa ddee llaass
mmiissiioonneess aa llaa LLuunnaa..
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AArrrriibbaa ddooss ffoottooggrraammaass ccaappttuurraaddooss ddee vviiddeeooss ddee ddiissttiinnttaass mmiissiioonneess lluunnaarreess,, eenn
ddiissttiinnttaass llooccaalliizzaacciioonneess;; aa llaa iizzqquuiieerrddaa yy ddeerreecchhaa vveemmooss qquuee eell ssuueelloo ((rrooccaass yy
hhaassttaa eell áánngguulloo ddee llaass ssoommbbrraass)) eess eell mmiissmmoo,, aall ssuuppeerrppoonneerr llaass ddooss ffoottooggrraaffííaass
oobbsseerrvvaammooss qquuee eennccaajjaann ppeerrffeeccttaammeennttee ((¡¡??))..
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IIgguuaallmmeennttee ddooss ffoottooggrraaffííaass ddiissttiinnttaass ddee ddooss mmiissiioonneess lluunnaarreess ddiissttiinnttaass,, ccoonn ddooss
uubbiiccaacciioonneess lluunnaarreess ddiissttiinnttaass,, oobbsseerrvvaammooss aa llaa iizzqquuiieerrddaa llaa mmoonnttaaññaa yy aa llaa
ddeerreecchhaa llaa mmiissmmaa mmoonnttaaññaa ppeerroo eessttaa vveezz ccoonn eell mmoodduulloo aall ffoonnddoo……ssii
ssuuppeerrppoonneemmooss llaass ffoottooss vveemmooss qquuee ssee aajjuussttaann ppeerrffeeccttaammeennttee,, nnoo hhaayy dduuddaa ddee
qquuee ssee ttrraattaa ddeell mmiissmmoo ffoonnddoo oo ““eesscceennaarriioo””..
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AAllddrriinn eenn uunnoo ddee llooss eennssaayyooss lluunnaarreess ppoorrttaa eenn ssuu ppeecchhoo uunnaa ccáámmaarraa HHaasssseellbbllaadd,,
ccaappaazz ddee rreeaalliizzaarr ppoorr ““ccaarrttuucchhoo”” uunnaass 220000 ffoottooggrraaffííaass,, ccuurriioossaammeennttee ssuu ffoorrmmaattoo
eess ““ccuuaaddrraaddoo”” aa ddiiffeerreenncciiaa ddee llaass ““mmaaggnnííffiiccaass ffoottooggrraaffííaass”” eexxppuueessttaass ppoorr NNAASSAA,,
qquuee ccaassii ttooddaass ssoonn rreeccttaanngguullaarreess..
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CCáámmaarraa HHaasssseellbbllaadd,, aassoommbbrraa ccoommoo llaa ccáámmaarraa qquuee ppoorrttaann eenn eell ppeecchhoo llooss
aassttrroonnaauuttaass NNOO TTIIEENNEE nniinnggúúnn ttiippoo ddee pprrootteecccciióónn ttéérrmmiiccaa,, hheemmooss ddee oobbsseerrvvaarr
qquuee eenn llaa lluunnaa llaa tteemmppeerraattuurraa aall ssooll eess ddee uunnooss 110077 ggrraaddooss cceennttííggrraaddooss,, yy eenn llaa
ssoommbbrraa ddee uunnooss --115533 ggrraaddooss,, aall nnoo hhaabbeerr aattmmóóssffeerraa,, nnoo hhaayy ddiissppeerrssiióónn ttéérrmmiiccaa yy
ppoorr ttaannttoo llaa ddiiffeerreenncciiaa ddee tteemmppeerraattuurraa aa ssooppoorrttaarr ppoorr llaa ccáámmaarraa ffoottooggrrááffiiccaa sseerrííaa
ddee mmaass ddee 220000 ggrraaddooss,, ¿¿eess ppoossiibbllee ssooppoorrttaarr yy ffuunncciioonnaarr AA LLAA PPEERRFFEECCCCIIOONN
ccoommoo vveemmooss eenn llaa ““mmaaggnnííffiiccaass ffoottooggrraaffííaass”” qquuee vveemmooss,, uunnaa eemmuullssiióónn
ffoottooggrrááffiiccaa?? LLaa rreessppuueessttaa ddee ccuuaallqquuiieerr aaffiicciioonnaaddoo aa llaa ffoottooggrraaffííaa,, qquuíímmiiccoo oo
ffííssiiccoo,, eess qquuee NNOO,, ssii nnoo lllleevvaann aall mmeennooss uunnaa pprrootteecccciióónn..

¿¿EEss ppoossiibbllee qquuee nnoo hhaayyaa ssiiqquuiieerraa uunnaa ddeeggrraaddaacciióónn eenn llooss ccoolloorreess ddee llaa eemmuullssiióónn
ffoottooggrrááffiiccaa?? ¡¡MMaarraavviillllaass ddee llaa ttééccnniiccaa ddeell aaññoo 11996699!!
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FFoottooggrraammaass ppeerrtteenneecciieenntteess aall vviiddeeoo ddee llaa ttrraannssmmiissiióónn ddee TTVV ddeell ““AAppoolloo XXII””,,
BBuuzzzz AAllddrriinn mmaanneejjaa llaa ccáámmaarraa ssoobbrree uunn ttrrííppooddee gguuiiaaddoo ppoorr rraaddiioo ddeessddee HHoouussttoonn
ppaarraa eennffooccaarr uunnaass eexxttrraaññaass eessttrruuccttuurraass eenn eell hhoorriizzoonnttee ccoonn ffoorrmmaass aanngguulloossaass..
AAllddrriinn nnoo vvee lloo qquuee llaa ccáámmaarraa eennffooccaa,, eenn eell aauuddiioo oorriiggiinnaall uunn ggrraann rreevvuueelloo
ssaaccuuddee llaa ssaallaa ddee ccoonnttrrooll ddee HHoouussttoonn ccoonn eessttaass eesscceennaass,, pprreevviiaammeennttee,, AAllddrriinn
hhaabbííaa ddeessmmoonnttaaddoo llaa ccáámmaarraa qquuee ffiillmmaarrííaa eell ddeesscceennssoo ddee aammbbooss aassttrroonnaauuttaass ppoorr
llaa eessccaalleerriillllaa ddeell mmoodduulloo lluunnaarr,, ccaammiinnaarrííaa uunnooss ttíímmiiddooss mmeettrrooss ppaarraa oobbtteenneerr uunnaa
ppaannoorráámmiiccaa ddeell mmoodduulloo lluunnaarr yyaa ppoossaaddoo,, ppeerroo aanntteess ddee ccoollooccaarr eell ttrrííppooddee ccoonn
““vvoozz tteemmbblloorroossaa”” yy ccoonnffuussoo ppoorr uunn ggrraann rreevvuueelloo eenn llaa ssaallaa ddee ccoonnttrrooll,, ddiirriiggee llaa
ccáámmaarraa hhaacciiaa llaass eessttrruuccttuurraass..
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FFoottooggrraammaass ppeerrtteenneecciieenntteess aall vviiddeeoo ddee llaa ttrraannssmmiissiióónn ddee TTVV ddeell ““AAppoolloo XXII””,, aall
aammpplliiaarr llooss ffoottooggrraammaass aappaarreecceenn nnííttiiddaammeennttee eessttrruuccttuurraass ““aanngguulloossaass””,, jjuunnttoo aa
llaass ccuuaalleess aappaarreeccee iinncclluussoo aallggúúnn ““aarrtteeffaaccttoo”” oo nnaavvee nnoo iiddeennttiiffiiccaaddaa jjuunnttoo aa eellllaass..
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RReeccoonnssttrruucccciióónn--ssiimmuullaacciióónn ddee uunnaa ddee llaass ppoossiibblleess eessttrruuccttuurraass eennccoonnttrraaddaass eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr..
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¿¿HHuubboo rreeaallmmeennttee uunn ““PPLLAANN BB””?? SSeegguurraammeennttee hhaabbrrííaa uunn ““PPllaann BB””,, llóóggiiccaammeennttee
tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa eell pprreessttiiggiioo qquuee ssee jjuuggaabbaann llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss eenn eessttaa
hhaazzaaññaa,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, ssuu lleeccttuurraa ppuueeddee sseerr aammbbiigguuaa,, ppllaann BB ppaarraa mmeejjoorraarr yy
mmaaqquuiillllaarr llaass iimmppeerrffeecccciioonneess ddee llaa pprrooeezzaa ddee hhaabbeerr lllleeggaaddoo aa llaa LLuunnaa aanntteess qquuee
llooss ssoovviiééttiiccooss?? OO PPllaann BB ppaarraa mmoossttrraarr aall mmuunnddoo qquuiizzááss llaa mmaayyoorr mmeennttiirraa yy
ffrraauuddee ddee llaa hhiissttoorriiaa??

EEnn eell pprriimmeerr ssuuppuueessttoo,, llaass ““ssoossppeecchhoossaass”” ffoottooggrraaffííaass aattrriibbuuiiddaass mmaass bbiieenn aa uunn
““ppllaattóó”” oo ““eesscceennaarriioo aarrttiiffiicciiaall”” mmaaggnniiffiiccaarrííaann ccoonn ffoottooss vveerrddaaddeerraammeennttee ddee
““eessttuuddiioo”” llaa lllleeggaaddaa ddeell hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa,, ppoossiibblleemmeennttee eessttaass ffoottooss eessttuuvviieesseenn
pprreeppaarraaddaass iinncclluussoo aanntteess ddee iinniicciiaarrssee llaa mmiissiióónn ddeell ““AAppoolloo XXII””..

EEnn eell sseegguunnddoo ssuuppuueessttoo,, hhaabbrrííaa qquuee aaddmmiittiirr ccoommoo ““vvaalliiddaass”” llaass ffoottooggrraaffííaass ddee
eessttuuddiioo lloo qquuee nnooss ccoonnlllleevvaa aa llaa ssoossppeecchhaa ddee qquuee hhuubboo ffrraauuddee eenn llaa lllleeggaaddaa aa llaa
LLuunnaa..

EExxiissttiirrííaa uunn tteerrcceerr ssuuppuueessttoo,, eell hheecchhoo ddee iinntteennttaarr ““ccaammuuffllaarr”” uunnaa pprreesseenncciiaa nnoo
ddeesseeaaddaa jjuunnttoo aa llooss aassttrroonnaauuttaass ddeell ““AAppoolloo XXII”” ll ssuuppuueessttaass rruuiinnaass yy eessttrruuccttuurraass
eennccoonnttrraaddaass..

SSii hhuubboo uunn hhoommbbrree ccaappaazz ddee rreeaalliizzaarr ttaall pprrooeezzaa,, ffuuee eell cciinneeaassttaa SSttaannlleeyy KKuubbrriicckk
((cceelleebbrree ppoorr ssuu 22000011 UUnnaa OOddiisseeaa eenn eell EEssppaacciioo 11996688)) rreeccrreeaannddoo eeffeeccttooss
eessppeecciiaalleess yy eesscceennaarriiooss ttaann rreeaalleess ccoommoo llaa aauutteennttiiccaa aavveennttuurraa lluunnaarr..
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FFrraauuddee oo nnoo,, SSttaannlleeyy ssee lllleevvoo ssuu sseeccrreettoo aa llaa ttuummbbaa……

¿¿ QQuuee vviieerroonn eessttooss hhoommbbrreess eenn llaa LLuunnaa qquuee ccaammbbiioo ssuuss vviiddaass ppaarraa ssiieemmpprree?? AA llaa
iizzqquuiieerrddaa NNeeiill AArrmmssttrroonngg eenn ssuu sseegguunnddaa nnoocchhee eenn ccaassaa,, ddeessppuuééss ddee ssuu vvuueelloo
eessppaacciiaall yy llaass ttrreess sseemmaannaass ddee ccuuaarreenntteennaa pprreevveennttiivvaa.. NNeeiill AArrmmssttrroonngg ssee rreeffiieerree
aa ssuu aavveennttuurraa ccoonn uunn aaiirree ddee ““nnii ssiiqquuiieerraa yyoo mmee aattrreevvoo aa ccrreeeerr qquuee sseeaa cciieerrttoo……””..

EEnn eell cceennttrroo MMiikkee CCoolllliinnss,, ppiilloottoo ddeell mmoodduulloo ddee ccoommaannddoo,, oorrbbiittoo llaa LLuunnaa
mmiieennttrraass ssuuss ccoommppaaññeerrooss ddeesscceennddííaann hhaacciiaa llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr,, eell ttrraauummaa
ttaammppooccoo sseerriiaa aajjeennoo aa ééll..

AA llaa ddeerreecchhaa BBuuzzzz AAllddrriinn eenn ssuu pprriimmeerr ddííaa ddee eessttaanncciiaa eenn ccaassaa eenn TTeexxaass ddeessppuuééss
ddee ssuu mmiissiióónn lluunnaarr,, ““UUnn ddííaa ddeeddiiccaaddoo aa ssuu ffaammiilliiaa,, eenn llaa ppiisscciinnaa ddee ssuu ccaassaa,, eenn eell
qquuee hhuubboo ggrraannddeess ssiilleenncciiooss ccaarrggaaddooss ddee eemmoocciióónn yy rreeccuueerrddooss””
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CCoommppaarraacciióónn ddee llooss rreefflleejjooss ddeell SSooll eenn llooss ccaassccooss ddee llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaass
mmiissiioonneess AAppoolloo..

PPoorr ssuu ffoorrmmaa ccoonnvveexxaa,, llooss ccaassccooss ddee llooss aassttrroonnaauuttaass ssuuffrreenn uunn eeffeeccttoo óóppttiiccoo
ssiimmiillaarr aall ddee llooss rreettrroovviissoorreess ddee llooss vveehhííccuullooss,, qquuee ttooddoo lloo qquuee ssee rreefflleejjaa aappaarreeccee
ccoommoo mmaass lleejjaannoo ddee lloo qquuee rreeaallmmeennttee eessttaa((ffoottoo AArrmmssttrroonngg iinnffeerriioorr iizzqquuiieerrddaa)),, eenn
eell ccaassoo ddee ppuunnttooss ddee lluuzz ccoommoo eell ssooll,, aappaarreecceenn eenn ddiicchhoo ccaassoo ((vvééaassee ffoottoo ssuuppeerriioorr
IIzzqquuiieerrddaa,, EEdd WWhhiittee,, pprrooyyeeccttoo GGéémmiinniiss)) ccoommoo uunn ppeeqquueeññoo ppuunnttoo lluummiinnoossoo,, aall
ccoonnttrraarriioo ddee llooss rreefflleejjooss ((ffoottooss ddeerreecchhaa)) ddee llooss ccaassccooss ddee llooss aassttrroonnaauuttaass eenn llaass
mmiissiioonneess ““AAppoolloo””,, ddoonnddee eell ffooccoo lluummiinnoossoo eess mmuuyy aammpplliioo,, ssoolloo eess ppoossiibbllee ssii llaa
ffuueennttee ddee lluuzz eess mmuuyy ggrraannddee yy pprróóxxiimmaa..
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LLaa lllleeggaaddaa ddeell hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa
«« LLaa ttoonntteerrííaa ssiieemmpprree ssee ccrreeee mmááss ffáácciillmmeennttee qquuee lloo qquuee ttiieennee sseennttiiddoo »»

IIssaaaacc AAssiimmoovv
«« HHaayy ccoonnvviicccciioonneess qquuee ccrreeaann eevviiddeenncciiaass »»

MMaarrcceell PPrroouusstt

**NNuueessttrroo aaggrraaddeecciimmiieennttoo aa IInntteerrccoossmmooss ppoorr llaa aauuttoorriizzaacciióónn aa rreepprroodduucciirr eell ssiigguuiieennttee tteexxttoo,,
eexxttrraaííddoo ddee IInntteerrccoossmmooss..iieessppaannaa..eess eenn eell aaññoo 22000022..

EEssttee rreeppoorrttaajjee iinntteennttaa iinnffoorrmmaarr aall lleeccttoorr ssoobbrree llaa ffaallsseeddaadd ddee llooss aarrgguummeennttooss ddee
aaqquueellllooss qquuee,, aa eessttaass aallttuurraass,, pprreetteennddeenn hhaacceerrnnooss ccrreeeerr qquuee nniinngguunnaa ppeerrssoonnaa
ppiissóó llaa LLuunnaa dduurraannttee llaass pprriimmeerraass eexxpplloorraacciioonneess ttrriippuullaaddaass.. EEll tteexxttoo eenn ccoolloorr
aazzuull rreefflleejjaa llaa ppoossiicciióónn ddee aaqquueellllooss qquuee ccrreeeenn qquuee eell sseerr hhuummaannoo nnoo hhaa lllleeggaaddoo aa
llaa LLuunnaa.. LLooss ccoommeennttaarriiooss qquuee ddeeffiieennddeenn llaa vveerraacciiddaadd ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo
eessttáánn eenn eessttee ccoolloorr,, ggrriiss.. EEll rreessttoo ((llooss eennllaacceess yy aallgguunnaass lleettrraass)) eessttáánn eenn ccoolloorr
bbllaannccoo yy rroojjoo..

EEssttaa ppáággiinnaa hhaa ssiiddoo ccrreeaaddaa ggrraacciiaass aa llaa iinneessttiimmaabbllee ccoollaabboorraacciióónn ddee JJiimm SSccoottttii
((aabbaajjoo ddeell ttooddoo eennccoonnttrraarráá eell eennllaaccee aa ssuu ppáággiinnaa)),, uunn cciieennttííffiiccoo ddeell LLaabboorraattoorriioo
LLuunnaarr yy PPllaanneettaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee AArriizzoonnaa,, ddoonnddee ttrraabbaajjaa eenn eell pprrooyyeeccttoo
SSppaacceewwaattcchh ppaarraa oobbsseerrvvaarr,, eessttuuddiiaarr yy ccaattaallooggaarr ppeeqquueeññooss oobbjjeettooss ddeell SSiisstteemmaa
SSoollaarr,, eessppeecciiaallmmeennttee NNeeaarr--EEaarrtthh OObbjjeeccttss ((oobbjjeettooss cceerrccaannooss aa llaa TTiieerrrraa)) yy
ccoommeettaass,, qquuee ppuueeddeenn ssuuppoonneerr uunn rriieessggoo ppaarraa nnuueessttrroo ppllaanneettaa.. UUnnaa ppaarrttee ddee ssuu
rreeppoorrttaajjee ssoobbrree eessttee tteemmaa aappaarreeccee ttrraadduucciiddaa aa ccoonnttiinnuuaacciióónn..

  IImmáággeenneess ((II)) PPuueeddee ppaassaarr ddiirreeccttaammeennttee aa vveerr llaass iimmáággeenneess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn
llaa tteeoorrííaa ddeell mmoonnttaajjee yy lleeeerr uunn ddeebbaattee eenn ttoorrnnoo aa eellllaass..
  IImmáággeenneess ((IIII)) CCoonnttiinnuuaacciióónn ddee llaa sseecccciióónn aanntteerriioorr..
  OOttrrooss aarrgguummeennttooss yy eennllaacceess AAnnáálliissiiss ddee oottrrooss aassppeeccttooss nnoo rreellaacciioonnaaddooss ccoonn
llaass ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn llaa LLuunnaa,, yy uunnaa lliissttaa ddee eennllaacceess aa ppáággiinnaass ssiimmiillaarreess aa
ééssttaa..
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  TTaammbbiiéénn ttiieennee aa ssuu ddiissppoossiicciióónn uunnaa lliissttaa ddee llaass pprruueebbaass ee iinnddiicciiooss
rraazzoonnaabblleess ddee qquuee eell sseerr hhuummaannoo eessttuuvvoo eenn llaa LLuunnaa..

TTeelleevviissiióónn:: EEll ppsseeuuddoo--ddooccuummeennttaall ''OOppeerraacciióónn LLuunnaa'' ccaauussaa eessttrraaggooss eennttrree llooss
ddeessiinnffoorrmmaaddooss
PPaarrttee ddee llaass ppeerrssoonnaass qquuee hhaann vviissttoo eessttee ddooccuummeennttaall--ffiicccciióónn,, eenn eell qquuee
aappaarreecceenn,, eennttrree oottrrooss,, NNiixxoonn,, RRuummssffeelldd yy KKiissssiinnggeerr,, ppiieennssaann eerrrróónneeaammeennttee qquuee
eenn ééll ssee aaffiirrmmaa eenn sseerriioo llaa eexxiisstteenncciiaa ddee uunn mmoonnttaajjee dduurraannttee llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1111..
EEnn rreeaalliiddaadd,, eell ddooccuummeennttaall,, eemmiittiiddoo eenn aallgguunnooss ppaaíísseess dduurraannttee eell DDííaa ddee llooss
iinnoocceenntteess,, eess uunnaa mmeezzccllaa ddee ffiicccciióónn yy rreeaalliiddaadd,, ee iinntteennttaa eennsseeññaarr llaa iimmppoorrttaanncciiaa
ddeell ppeennssaammiieennttoo ccrrííttiiccoo ppaarraa eevviittaarr sseerr mmaanniippuullaaddooss oo eennggaaññaaddooss ffáácciillmmeennttee..
PPuullssee eenn eell ttííttuulloo ppaarraa lleeeerr mmááss ssoobbrree eell ddooccuummeennttaall..

IInnttrroodduucccciióónn::

LLaa tteeoorrííaa ddeell ffrraauuddee lluunnaarr eess eenn bbuueennaa mmeeddiiddaa uunnoo ddee llooss bbuuqquueess iinnssiiggnniiaa ddeell
sseennttiimmiieennttoo aannttiieessttaaddoouunniiddeennssee yy,, eenn eessppeecciiaall,, ddee llaa ppeerrmmaanneennttee iinnccrreedduulliiddaadd
((qquuee nnoo eesscceeppttiicciissmmoo)) ddee uunn cciieerrttoo sseeccttoorr ddee llaa ssoocciieeddaadd hhaacciiaa llaass llllaammaaddaass
vveerrssiioonneess ooffiicciiaalleess oo gguubbeerrnnaammeennttaalleess.. AAccoossttuummbbrraaddooss ccoommoo eessttaammooss aa llooss
eeffeeccttooss eessppeecciiaalleess ddee llaass ppeellííccuullaass aaccttuuaalleess,, nnoo eess rraarroo qquuee hhaayyaa qquuiieenn ccrreeaa qquuee
llooss pprriimmeerrooss vviiaajjeess lluunnaarreess ttrriippuullaaddooss,, rreeaalliizzaaddooss eennttrree 11996688 yy 11997722,, ppuuddiieerroonn
sseerr ffaallssiiffiiccaaddooss ppoorr llaa NNAASSAA ppaarraa ggaannaarr llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall mmaanntteenniiddaa ccoonn llaa
UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa yy,, ddee ppaassoo,, aassoommbbrraarr aall mmuunnddoo eenntteerroo.. EEssttaa iiddeeaa ssee vvee aavvaallaaddaa,,
aaddeemmááss,, ppoorr llaa aappaarreennttee ccoonnttrraaddiicccciióónn,, qquuee ttrraattaarreemmooss mmááss aaddeellaannttee,, ddee qquuee
ttrreess ddééccaaddaass ddeessppuuééss ddee llooss pprriimmeerrooss aalluunniizzaajjeess nnoo ssee lllleevveenn aa ccaabboo mmiissiioonneess
lluunnaarreess ttrriippuullaaddaass..

EEnn rreeaalliiddaadd,, eessttaa tteeoorrííaa nnoo eess mmááss qquuee uunnoo ddee llooss mmuucchhooss mmiittooss qquuee ssee
eexxttiieennddeenn ppoorr eell mmuunnddoo ccoonn aayyuuddaa ddee llaa ddeessiinnffoorrmmaacciióónn.. DDee hheecchhoo,, aall aannaalliizzaarr
ddee ffoorrmmaa oobbjjeettiivvaa yy rriigguurroossaa llooss aarrgguummeennttooss ''ccoonnssppiirraacciioonniissttaass'' qquueeddaann aall
ddeessccuubbiieerrttoo iiddeeaass ddiissppaarraattaaddaass yy ssiinn sseennttiiddoo,, pprrooppiiaass ddee uunn aaffáánn hhiissttéérriiccoo ppoorr
nneeggaarr llaa lllleeggaaddaa ddeell sseerr hhuummaannoo aa llaa LLuunnaa yy ddee uunnaa iiggnnoorraanncciiaa eenn eell tteemmaa mmuuyy
ppooccoo ddeessddeeññaabbllee.. AA ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa aaccoossttuummbbrraaddaa aall ppeennssaammiieennttoo rraacciioonnaall yy
eessccééppttiiccoo,, llaa iiddeeaa ddeell mmoonnttaajjee llee rreessuullttaa iinnmmeeddiiaattaammeennttee ffaallssaa,, yyaa qquuee ttooddooss llooss
""aassppeeccttooss mmiisstteerriioossooss"" yy ""pprruueebbaass ddeell mmoonnttaajjee"" qquuee ddeennuunncciiaann llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee
llaa ccoonnssppiirraacciióónn ttiieenneenn uunnaa eexxpplliiccaacciióónn mmuucchhoo mmááss pprroossaaiiccaa qquuee llaa qquuee pprrooppoonnee
eessttee ggrruuppoo ddee ggeennttee.. EEnn eeffeeccttoo,, llaa vveerrddaadd eessttáá aahhíí ffuueerraa,, ppeerroo mmuucchhooss nnii ssiiqquuiieerraa
ssee mmoolleessttaann eenn bbuussccaarrllaa..

MMuucchhaass ppeerrssoonnaass hhaann ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa bbaannddeerraa qquuee eessttáá oonnddeeaannddoo ssiinn aaiirree,, llaa
ffaallttaa ddee eessttrreellllaass eenn eell ffoonnddoo nneeggrroo ddeell eessppaacciioo,, ssoommbbrraass aappaarreenntteemmeennttee
eexxttrraaññaass,, llaa ffaammoossaa lleettrraa CC ssoobbrree uunnaa ppiieeddrraa,, llaa mmoorrttaall rraaddiiaacciióónn eessppaacciiaall,,
eettccéétteerraa.. TTooddooss eessttooss iinntteerrrrooggaanntteess,, yy oottrrooss,, qquueeddaann ttrraattaaddooss ddee ffoorrmmaa rriigguurroossaa
eenn eessttee rreeppoorrttaajjee,, ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee pprrooppoorrcciioonnaarr aall lleeccttoorr iinnffoorrmmaacciióónn
ccoonnttrraassttaaddaa yy vveerraazz,, yy nnoo mmaanniippuullaaddaa ppoorr uunnaass ccuuaannttaass ppeerrssoonnaass qquuee iinntteennttaann
aapprroovveecchhaarrssee ddee llaa ccrreedduulliiddaadd yy hhaacceerr nneeggoocciioo ccoonn eessttee tteemmaa.. PPaarraa rreeggoocciijjoo ddee llaa
hhuummaanniiddaadd,, ddooccee aassttrroonnaauuttaass ppiissaarroonn yy eexxpplloorraarroonn llaa LLuunnaa dduurraannttee eell ssiigglloo XXXX,,
pprrooppoorrcciioonnáánnddoonnooss vvaalliioossaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree nnuueessttrroo úúnniiccoo ssaattéélliittee nnaattuurraall..

EEll tteexxttoo ssiigguuiieennttee eennccaabbeezzaa llaa ppáággiinnaa ddee JJiimm SSccoottttii::
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«« DDee ppeeqquueeññoo,, sseegguuíí llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo ppoorr llaa tteelleevviissiióónn,, pprreessttaannddoo aatteenncciióónn aa
ttooddaass llaass ttrriippuullaacciioonneess eenn ssuu vviiaajjee ddee iiddaa aa llaa LLuunnaa,, eexxpplloorraacciióónn ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee yy
vvuueellttaa aa llaa TTiieerrrraa.. PPaarreeccííaa mmaaggiiaa ppaarraa uunn nniiññoo ddee 88 oo 99 aaññooss ppeerroo,, sseeggúúnn ccrreeccíí,, eell
pprrooggrraammaa AAppoolllloo eessttiimmuullóó mmii iinntteerrééss ppoorr llaa cciieenncciiaa,, yy yyoo hhaaccííaa ttooddoo lloo ppoossiibbllee
ppaarraa oobbtteenneerr iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo.. MMii iinntteerrééss aaccttuuaall ppoorr eell
pprrooggrraammaa AAppoolllloo eess hhiissttóórriiccoo.. MMee eennccaannttaann llooss ddeettaalllleess ssoobbrree ccóómmoo ffuunncciioonnaabbaann
llaass nnaavveess AAppoolllloo yy eell ccoohheettee llaannzzaaddoorr SSaattuurrnn VV,, aassíí ccoommoo llooss ppoorrmmeennoorreess ddee llaa
eexxpplloorraacciióónn lluunnaarr.. VVii aa llooss aassttrroonnaauuttaass iinnssttaallaarr eexxppeerriimmeennttooss,, rreeccooggeerr mmuueessttrraass
ddee rrooccaass lluunnaarreess,, ttoommaarr ffoottooggrraaffííaass yy ccoossaass aassíí,, eessppeecciiaallmmeennttee dduurraannttee llooss
úúllttiimmooss vvuueellooss aa llaa LLuunnaa,, ppeerroo nnoo ffuuee ssiinnoo mmááss ttaarrddee ccuuaannddoo rreeaallmmeennttee eenntteennddíí
ccóómmoo yy ppoorr qquuéé ttoommaabbaann uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa rrooccaa ddee mmuueessttrraa oo vviissiittaabbaann uunn ccrráátteerr
ddeetteerrmmiinnaaddoo.. EEnntteennddeerr llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo mmee hhaa ccoonndduucciiddoo aa tteenneerr uunn ggrraann
aapprreecciioo ppoorr eellllaass,, aassíí ccoommoo uunnaa ffiirrmmee ccoonnvviicccciióónn ddee llaa aauutteennttiicciiddaadd ddee aaqquueellllaass
mmiissiioonneess.. TTooddoo eennccaajjaa ddeemmaassiiaaddoo bbiieenn ccoommoo ppaarraa hhaabbeerr ssiiddoo mmeennttiirraa,, ccoommoo ddaann
aa eenntteennddeerr llooss ddeeffeennssoorreess ddeell ffrraauuddee.. LLooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa nnoo ffuueerroonn ffaallssooss.. NNoo
ffuuee mmaaggiiaa.. SSóólloo ffuuee iinnggeenniieerrííaa yy cciieenncciiaass aapplliiccaaddaass.. ¡¡YY ffuuee uunn llooggrroo
eexxttrraaoorrddiinnaarriioo!! »» JJiimm SSccoottttii..

LLaass pprreessuunnttaass ''aannoommaallííaass'' eenn llaass ffoottooggrraaffííaass nnoo ssoonn ttaalleess aall sseerr aannaalliizzaaddaass ccoonn
rriiggoorr,, yy ccoonn llaa aayyuuddaa ddee uunn cciieerrttoo ccoonnoocciimmiieennttoo ssoobbrree eell pprriimmeerr pprrooggrraammaa lluunnaarr
ttrriippuullaaddoo

LLaa tteeoorrííaa ddeell mmoonnttaajjee nnoo rreessiissttee aall rreeaalliizzaarr ssoobbrree eellllaa uunn aannáálliissiiss ccrrííttiiccoo yy
rraazzoonnaaddoo::

AAqquueellllooss qquuee aaffiirrmmaann qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo nnoo vviiaajjaarroonn aa llaa
LLuunnaa mmaannttiieenneenn qquuee llooss sseeiiss pprriimmeerrooss aalluunniizzaajjeess ddeell sseerr hhuummaannoo ffuueerroonn
mmoonnttaaddooss ppoorr llaa NNAASSAA eenn uunnooss eessttuuddiiooss eenn llaa TTiieerrrraa,, nnoo eenn eell eessppaacciioo,, ppaarraa
ggaannaarr ddee ffoorrmmaa ffiiccttiicciiaa llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall mmaanntteenniiddaa ppoorr eennttoonncceess ccoonn llaa UUnniióónn
SSoovviiééttiiccaa.. LLaass ffoottooggrraaffííaass yy llooss vvííddeeooss lluunnaarreess ((qquuee,, sseeggúúnn eellllooss,, mmuueessttrraann
ddiivveerrssaass aannoommaallííaass)),, ffuueerroonn ppoossiibblleemmeennttee ggrraabbaaddooss eenn llaa bbaassee ddee llaass FFuueerrzzaass
AAéérreeaass cceerrccaannaa aa SSaann BBeerrnnaarrddiinnoo ((CCaalliiffoorrnniiaa,, EEEEUUUU)) llllaammaaddaa NNoorrttoonn AAiirr FFoorrccee
BBaassee ddoonnddee,, ddiicceenn,, ttiieenneenn llooss eesscceennaarriiooss mmááss ggrraannddeess ddeell mmuunnddoo bbaajjoo eeffiicciieennttee
sseegguurriiddaadd..

EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, iimmaaggiinnoo qquuee ttooddaass llaass bbaasseess ddeell eejjéérrcciittoo ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss
eessttáánn ccoonnssttaanntteemmeennttee bbaajjoo eexxttrreemmaa vviiggiillaanncciiaa;; nnoo ccrreeoo qquuee llaa bbaassee
aanntteerriioorrmmeennttee mmeenncciioonnaaddaa sseeaa uunnaa eexxcceeppcciióónn,, ppoorr lloo qquuee eessttoo nnoo eess mmoottiivvoo ppaarraa
ssoossppeecchhaarr nnaaddaa eenn aabbssoolluuttoo.. DDee hheecchhoo,, oottrrooss aaffiirrmmaann qquuee ttooddoo ssee ggrraabbóó eenn eell
ffaammoossoo ÁÁrreeaa 5511 [[ssiittuuaaddoo eenn GGrroooomm LLaakkee ((NNeevvaaddaa)),, ddoonnddee eell eejjéérrcciittoo ddee EEEEUUUU yy
ssuu DDeeppaarrttaammeennttoo ddee DDeeffeennssaa pprruueebbaann ssuuss aaeerroonnaavveess yy ccoohheetteess eexxppeerriimmeennttaalleess
ddeessddee hhaaccee ddééccaaddaass,, lloo qquuee hhaa pprroovvooccaaddoo nnuummeerroossooss aavviissttaammiieennttooss ddee ""oovvnniiss""
ppoorr llaa zzoonnaa]].. YY oottrrooss,, ttaammbbiiéénn,, aaffiirrmmaann qquuee llaass iimmáággeenneess ssee ttoommaarroonn eenn eell
LLaanngglleeyy RReesseeaarrcchh CCeenntteerr,, eenn VViirrggiinniiaa.. EEssttoo ddaa uunnaa iiddeeaa ddee llaass ddiissccrreeppaanncciiaass
eexxiisstteenntteess eennttrree llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn.. DDiiffíícciillmmeennttee ppooddeemmooss jjuuzzggaarr
eessttaa ppaarrttee ddee ssuu tteeoorrííaa ssii nnoo nnooss aappoorrttaann pprruueebbaass ffeehhaacciieenntteess ddee qquuee eell mmoonnttaajjee
ssee lllleevvóó aa ccaabboo eenn llaa TTiieerrrraa..

EEnn sseegguunnddoo lluuggaarr,, ssii eenn vveerrddaadd ffuuiimmooss aa llaa LLuunnaa,, ccoommoo ssoossttiieenneenn llaa NNAASSAA,, llaa
ccoommuunniiddaadd cciieennttííffiiccaa yy llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llaa ssoocciieeddaadd,, eennttoonncceess llaass pprruueebbaass ddee llaa



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa63

vveerraacciiddaadd ddee llaass eexxpplloorraacciioonneess lluunnaarreess ttrriippuullaaddaass ddeebbeerrííaann rreessiissttiirr ccuuaallqquuiieerr
aannáálliissiiss qquuee hhaaggaammooss ssoobbrree eellllaass.. EEssaass pprruueebbaass hhaann eessttaaddoo eenn ddoommiinniioo ppúúbblliiccoo
ddeessddee hhaaccee mmááss ddee ttrreeiinnttaa aaññooss eenn ffoorrmmaa ddee ffoottooggrraaffííaass,, ggrraabbaacciioonneess ddee vvííddeeoo
eemmiittiiddaass yy vviissttaass eenn ttiieemmppoo rreeaall,, iimmáággeenneess ddee llaass nnaavveess eessppaacciiaalleess AAppoolllloo
ttoommaaddaass ppoorr aassttrróónnoommooss ddeessddee llaa TTiieerrrraa,, eexxppeerriimmeennttooss cciieennttííffiiccooss eemmppllaazzaaddooss
eenn llaa LLuunnaa ((aallgguunnooss ddee llooss ccuuaalleess ttooddaavvííaa ssiigguueenn ssiieennddoo ddee uuttiilliiddaadd,, ccoommoo llooss
rreefflleeccttoorreess lláásseerr,, ccoonn llooss qquuee ppeerriióóddiiccaammeennttee ssee mmiiddee llaa ddiissttaanncciiaa eexxaaccttaa eennttrree llaa
TTiieerrrraa yy llaa LLuunnaa)) oo 338822 kkiillooggrraammooss ddee rrooccaass lluunnaarreess yy mmuueessttrraass ttrraaííddaass ddee llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr qquuee ttiieenneenn eenn ssuu mmiissmmaa ccoommppoossiicciióónn llaa pprruueebbaa ddee qquuee
ffoorrmmaabbaann ppaarrttee ddee llaa LLuunnaa.. ((AAll eexxaammiinnaarr llaa nnaattuurraalleezzaa qquuíímmiiccaa ddee eessaass rrooccaass,,
ccoonn ttééccnniiccaass ddee ddaattaacciióónn rraaddiiooaaccttiivvaass,, hhaa qquueeddaaddoo ddeemmoossttrraaddoo qquuee ssoonn ddee
oorriiggeenn lluunnaarr,, ddeebbiiddoo aa llaa aabbuunnddaanncciiaa ddee cciieerrttooss iissóóttooppooss nnoo pprreesseenntteess eenn llaa
TTiieerrrraa,, aa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass aaddqquuiirriiddaass ddeessppuuééss ddee mmiilleess ddee mmiilllloonneess ddee aaññooss ddee
eexxppoossiicciióónn aa llooss rraayyooss ccóóssmmiiccooss,, aa llooss iimmppaaccttooss ddee mmiiccrroommeetteeoorriittooss,, aa llaa ffaallttaa ddee
aattmmóóssffeerraa,, eettcc..)) DDee hheecchhoo,, eessttaass rrooccaass lluunnaarreess ttrraaííddaass ddee vvuueellttaa ppoorr llooss
aassttrroonnaauuttaass ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo hhaann ssiiddoo aannaalliizzaaddaass ppoorr ddeecceennaass ddee
iinnssttiittuucciioonneess cciieennttííffiiccaass iinnddeeppeennddiieenntteess ddee llaa NNAASSAA yy ddee EEEEUUUU..

TTaammppooccoo eess rraazzoonnaabbllee iiggnnoorraarr llaa iimmpprreessiioonnaannttee ccaannttiiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciióónn
cciieennttííffiiccaa oobbtteenniiddaa ggrraacciiaass aa eessttee pprrooyyeeccttoo,, nnoo ssóólloo ssoobbrree llaa LLuunnaa,, ssiinnoo ssoobbrree eell
ccuueerrppoo hhuummaannoo yy ssuu ccoommppoorrttaammiieennttoo eenn mmiissiioonneess ddee llaarrggaa dduurraacciióónn ((vveerr,, ccoommoo
eejjeemmpplloo,, BBiioommeeddiiccaall rreessuullttss ooff AAppoolllloo)).. LLaass mmááss ddee 2200..000000 ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass
ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass ((ddiissppoonniibblleess íínntteeggrraammeennttee eenn llaa ppáággiinnaa ddeell AAppoolllloo LLuunnaarr
SSuurrffaaccee JJoouurrnnaall yy eenn AAppoolllloo IImmaaggee AAttllaass)) ssoonn ssóólloo uunnaa ppeeqquueeññaa ppaarrttee ddee ttooddoo eell
ttrraabbaajjoo rreeaalliizzaaddoo eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr.. SSoonn mmuucchhooss llooss aarrttííccuullooss cciieennttííffiiccooss
ppuubblliiccaaddooss ddeessddee 11996699 ppoorr oorrggaanniissmmooss cciieennttííffiiccooss iinntteerrnnaacciioonnaalleess
iinnddeeppeennddiieenntteess ddee llaa NNAASSAA,, ggrraacciiaass aall ttrraabbaajjoo qquuee rreeaalliizzaarroonn llooss aassttrroonnaauuttaass eenn
llaa LLuunnaa.. EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, llaa ccaannttiiddaadd ddee pprruueebbaass aa ffaavvoorr ddee llaa vveerraacciiddaadd ddee llaass
mmiissiioonneess AAppoolllloo eess sseenncciillllaammeennttee aabbrruummaaddoorraa..

NNoorrmmaallmmeennttee,, llaa mmiinnoorrííaa qquuee aappooyyaa llaa tteeoorrííaa ddeell mmoonnttaajjee uuttiilliizzaa eell aarrgguummeennttoo
ddee llaa ttííppiiccaa yy ccoommpplleejjaa ccoonnssppiirraacciióónn,, iinncclluuyyeennddoo eenn eellllaa llaa iiddeeaa ddee qquuee ccaaddaa
ddeettaallllee ddeell vviiaajjee ffuuee rreeaalliizzaaddoo mmiinnuucciioossaammeennttee ((ddeell mmiissmmoo mmooddoo qquuee llooss eeffeeccttooss
eessppeecciiaalleess ddee llaa ppeellííccuullaass ddee HHoollllyywwoooodd)) eenn uunnooss eesscceennaarriiooss sseeccrreettooss.. PPoorr
ssuuppuueessttoo,, ssiinn aappoorrttaarr nniinnggúúnn tteessttiimmoonniioo vveerrííddiiccoo nnii nniinngguunnaa pprruueebbaa ddee qquuee eell
rrooddaajjee ssuucceeddiieerraa,, ssiinnoo mmoossttrraannddoo ssuuppuueessttaass ""aannoommaallííaass"" eenn llaass ffoottooggrraaffííaass
oobbtteenniiddaass eenn llaa LLuunnaa.. PPeennsseemmooss ddeetteenniiddaammeennttee eessttoo dduurraannttee uunn mmoommeennttoo..
PPiieennssee aacceerrccaa ddee llaass ppeellííccuullaass ccoonn mmeejjoorreess eeffeeccttooss eessppeecciiaalleess qquuee hhaayyaa vviissttoo
nnuunnccaa.. RReefflleexxiioonnee aahhoorraa eenn llaass ccoonnttrraaddiicccciioonneess yy llooss eerrrroorreess vviissuuaalleess qquuee,,
iinncclluussoo eell ppúúbblliiccoo eenn ggeenneerraall,, ppuueeddee eennccoonnttrraarr eenn eessaass ppeellííccuullaass.. RReettrroocceeddaa
aahhoorraa hhaassttaa 11996699 yy llaass ppeellííccuullaass hheecchhaass ppoorr eennttoonncceess..

¿¿PPooddrrííaammooss hhaabbeerr rreeaalliizzaaddoo uunnaa ffaallssiiffiiccaacciióónn ttaann ggrraannddee qquuee rreessiissttiieerraa,, nnoo ssóólloo
aall aannáálliissiiss ddee llaa ssoocciieeddaadd ddee 11996699 eenn aaddeellaannttee yy aa llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa,, ssiinnoo aa uunnaa
ggeenneerraacciióónn eenntteerraa ddee cciieennttííffiiccooss ffaammiilliiaarriizzaaddooss ccoonn eell eessttuuddiioo ggeeoollóóggiiccoo ddee llooss
ccuueerrppooss cceelleesstteess?? OO bbiieenn ¿¿sseerrííaa llóóggiiccoo aarrrriieessggaarrssee aa rreeaalliizzaarrllaa,, aa ppeessaarr ddeell
ttrreemmeennddoo ddeesspprreessttiiggiioo qquuee hhuubbiieerraa ssuuppuueessttoo qquuee,, ppoorr eejjeemmpplloo,, llaa UURRSSSS oo llaa
ccoommuunniiddaadd cciieennttííffiiccaa lloo ddeessccuubbrriieesseenn?? CCllaarraammeennttee,, nnoo.. DDee hheecchhoo,, ssóólloo uunn
rreedduucciiddoo ggrruuppoo ddee ppeerrssoonnaass ((ppoorr lloo ggeenneerraall,, ccaarreenntteess ddee eesscceeppttiicciissmmoo yy ccoonn
eessccaassoo oo nnuulloo ccoonnoocciimmiieennttoo ssoobbrree llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo yy llaa eexxpplloorraacciióónn eessppaacciiaall
ttrriippuullaaddaa)) eennccuueennttrraann ""ffaallllooss"" aa llaass ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn llaa LLuunnaa qquuee,, ccoommoo
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vveerreemmooss eenn aaddeellaannttee,, nnoo ssoonn ttaalleess yy ppuueeddeenn sseerr eexxpplliiccaaddooss ccoonn uunn ppooccoo ddee
sseennttiiddoo ccoommúúnn,, nnoocciioonneess bbáássiiccaass ddee ffoottooggrraaffííaa yy ccoonnoocciimmiieennttooss ssoobbrree eessttee
pprrooyyeeccttoo eessppaacciiaall..

UUnnaa vveezz mmááss,, llooss ddeessiinnffoorrmmaaddoorreess ((eenn eessttee ccaassoo llooss llííddeerreess ddee llaa tteeoorrííaa ddeell
mmoonnttaajjee)) ssee aapprroovveecchhaann ddee llooss iinnccaauuttooss qquuee,, aall nnoo tteenneerr eell ssuuffiicciieennttee eessppíírriittuu
ccrrííttiiccoo ccoommoo ppaarraa ddiissttiinngguuiirr llaa rreeaalliiddaadd ddee llaa ffiicccciióónn,, ccoommpprraann llooss vvííddeeooss oo lliibbrrooss
eenn llooss qquuee aarrgguummeennttaann ssuu mmááss qquuee ddiissccuuttiibbllee ooppiinniióónn..

EEmmppeecceemmooss aa ttrraabbaajjaarr ccoonn llaa pprriimmeerraa iimmaaggeenn:: eenn llaa LLuunnaa ssóólloo hhaayy uunnaa ffuueennttee ddee
lluuzz,, eell SSooll.. EEnn eessttaa iimmaaggeenn,, BBuuzzzz AAllddrriinn yy NNeeiill AArrmmssttrroonngg ccoollooccaann llaa bbaannddeerraa
nnoorrtteeaammeerriiccaannaa eenn llaa LLuunnaa.. SSii eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz eenn llaa LLuunnaa,, llaa
ssoommbbrraa ddee AAllddrriinn,, AA,, nnoo ddeebbeerrííaa sseerr mmuucchhoo mmááss llaarrggaa qquuee llaa ddee AArrmmssttrroonngg..

LLaa iimmaaggeenn eenn ccuueessttiióónn eess uunn ffoottooggrraammaa ddee uunnaa ppeellííccuullaa ddee 1166mmmm ggrraabbaaddaa ppoorr uunn
ccáámmaarraa aauuttoommááttiiccaa ssiittuuaaddaa eenn llaa vveennttaannaa ddeerreecchhaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr,, dduurraannttee llaa
mmiissiióónn AAppoolllloo 1111..

LLaa ddiiffeerreenncciiaa ppuueeddee sseerr ppeerrffeeccttaammeennttee eexxpplliiccaaddaa ppoorr eell hheecchhoo ddee qquuee llaa
ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa nnoo eess ddee nniinngguunnaa mmaanneerraa ppllaannaa yy,, aa jjuuzzggaarr ppoorr eell bbrriilllloo ddee
llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr iizzqquuiieerrddaa ddee llaa ffoottooggrraaffííaa,, eell eexxttrreemmoo ssuuppeerriioorr ddee llaa ssoommbbrraa ddeell
aassttrroonnaauuttaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa ((ssuuppoonneemmooss qquuee AArrmmssttrroonngg)) eessttáá ssiittuuaaddoo eenn uunnaa
ppeeqquueeññaa ccuueessttaa yy,, ppoorr ttaannttoo,, llaa ssoommbbrraa aappaarreeccee aaccoorrttaaddaa.. EEll áárreeaa ddoonnddee ssee
eennccuueennttrraa llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llaa ssoommbbrraa ddee AAllddrriinn ((ddeerreecchhaa)) eessttáá mmááss oossccuurroo qquuee
eell rreessttoo,, lloo qquuee iinnddiiccaa qquuee ssee ttrraattaa ddee uunnaa lleevvee bbaajjaaddaa,, nnoo ttaann iilluummiinnaaddaa ppoorr eell
SSooll ddeessddee ssuu bbaajjaa ppoossiicciióónn eenn eell cciieelloo.. DDee hheecchhoo,, llaa ssoommbbrraa ddee AArrmmssttrroonngg ppaarreeccee
ddeessppllaazzaarrssee hhaacciiaa aarrrriibbaa ccoonnffoorrmmee ssee aalleejjaa ddee ssuuss bboottaass,, lloo qquuee iinnddiiccaa ddee nnuueevvoo
qquuee ssee eennccoonnttrraabbaa eenn uunnaa lliiggeerraa ccuueessttaa,, llaa ccuuaall ttaammbbiiéénn ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr
ddiirreeccttaammeennttee aa llaa ddeerreecchhaa ddee llaa iimmaaggeenn aass1111--4400--55887755,, eennttrree oottrraass ffoottooggrraaffííaass..

PPuueeddee vviissiittaarr llaa ppáággiinnaa TTeerrrraaiinn aanndd SShhaaddooww ((eenn iinnggllééss)) ppaarraa oobbsseerrvvaarr llaa
iinnfflluueenncciiaa ddeell tteerrrreennoo eenn llaa ddiirreecccciióónn yy eell ttaammaaññoo ddee llaass ssoommbbrraass..

LLoo ddiicchhoo aanntteerriioorrmmeennttee qquueeddaa ddeemmoossttrraaddoo eexxppeerriimmeennttaallmmeennttee mmeeddiiaannttee llaass
ssiigguuiieenntteess iimmáággeenneess,, pprroocceeddeenntteess ddeell ssiittiioo CCllaavviiuuss..oorrgg::
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LLaa pprrooppuueessttaa ddee llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddeell mmoonnttaajjee ddee qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass eessttaabbaann
ssiieennddoo iilluummiinnaaddooss ppoorr uunn ffooccoo aarrttiiffiicciiaall cceerrccaannoo nnoo ttiieennee nniinnggúúnn sseennttiiddoo,, yyaa qquuee,,
ccoommoo vveemmooss eenn llaa ssiigguuiieennttee iimmaaggeenn ssiimmuullaaddaa,, sseerrííaa eell aassttrroonnaauuttaa mmááss lleejjaannoo aall
ffooccoo eell qquuee tteennddrrííaa uunnaa ssoommbbrraa mmááss llaarrggaa,, lloo qquuee nnoo ooccuurrrree eenn llaa ffoottooggrraaffííaa
vveerrddaaddeerraa rreepprroodduucciiddaa mmááss aarrrriibbaa..

IImmaaggeenn:: ccoorrtteessííaa ddee CCllaavviiuuss..oorrgg



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa66

LLaa iimmaaggeenn aanntteerriioorr ddee llaa bbaannddeerraa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa,, yy oottrraass,, mmuueessttrraann qquuee eessttáá
oonnddeeaannddoo.. ¿¿CCóómmoo eess ppoossiibbllee eessttoo ssii eenn llaa LLuunnaa nnoo hhaayy aattmmóóssffeerraa nnii vviieennttoo?? EEssttoo
qquuiieerree ddeecciirr qquuee llaass ffoottooggrraaffííaass ssee ttoommaarroonn aaqquuíí eenn llaa TTiieerrrraa,, ddoonnddee ssíí ppuueeddee
hhaacceerr vviieennttoo..

ÉÉssttee eess uunnoo ddee llooss aarrgguummeennttooss mmááss ffrreeccuueenntteemmeennttee eessggrriimmiiddooss ssoobbrree eessttee tteemmaa
ccoommoo eevviiddeenncciiaa ddee ttrruuccaajjee.. LLooss ppaarrttiiddaarriiooss ddeell mmoonnttaajjee nnoo eennttiieennddeenn qquuee uunnaa
bbaannddeerraa nnoo nneecceessiittaa aayyuuddaa ddeell vviieennttoo ppaarraa mmoovveerrssee..

LLaa bbaannddeerraa eessttaabbaa ssuujjeettaa aa uunn mmáássttiill hhoorriizzoonnttaall ssuuppeerriioorr,, ppaarraa qquuee
ppeerrmmaanneecciieessee eessttiirraaddaa.. AAddeemmááss,, llooss aassttrroonnaauuttaass ((ccoommoo ssee ppuueeddee vveerr eenn llaa
pprriimmeerraa iimmaaggeenn ddee eessttaa ppáággiinnaa)) llaa aarrrruuggaabbaann lliiggeerraammeennttee ccoonn llooss gguuaanntteess aall
ccoollooccaarrllaa,, ppaarraa ddaarr uunn eeffeeccttoo ddee oonnddeeoo yy hhaacceerr aassíí llaa eesscceennaa mmááss aattrraaccttiivvaa.. DDaaddoo
qquuee llaa bbaannddeerraa eerraa ddee nnyylloonn yy nnoo hhaabbííaa aaiirree qquuee ppuuddiieerraa mmoovveerrllaa,, ééssttaa ssee
qquueeddaabbaa ccoonn llaa ffoorrmmaa qquuee llee ddaabbaann llooss aassttrroonnaauuttaass.. EEssttoo eexxpplliiccaa eell aappaarreennttee
""mmoovviimmiieennttoo"" ddee llaa bbaannddeerraa eenn llaass ffoottooggrraaffííaass..

EEll mmoovviimmiieennttoo ddee llaa bbaannddeerraa qquuee ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn aallgguunnooss vvííddeeooss ddee llooss
ppaasseeooss lluunnaarreess ssee ddeebbee aa qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass ggiirraabbaann eell mmáássttiill ddee uunn llaaddoo hhaacciiaa
oottrroo ppaarraa iinntteennttaarr ccllaavvaarrllaa uunn ppooccoo mmááss hhoonnddoo,, oo ssiimmpplleemmeennttee ppaarraa oobbsseerrvvaarr
ccóómmoo ssee ccoommppoorrttaabbaa eenn llaa bbaajjaa ggrraavveeddaadd lluunnaarr.. EEssttoo hhaaccííaa mmoovveerrssee ddee iigguuaall
mmaanneerraa aa llaa bbaarrrraa ssuuppeerriioorr yy,, ppoorr ttaannttoo,, aa llaa bbaannddeerraa,, qquuee aaddqquuiirrííaa ppoorr uunnooss
sseegguunnddooss eell mmiissmmoo mmoovviimmiieennttoo.. PPoorr eelllloo,, nnoo eess nnaaddaa rraarroo qquuee llaa bbaannddeerraa ssiiggaa
mmoovviiéénnddoossee lliiggeerraammeennttee ddee uunn llaaddoo hhaacciiaa oottrroo eenn aauusseenncciiaa ddee vviieennttoo,, iinncclluussoo
uunnooss sseegguunnddooss ddeessppuuééss ddee qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass hhuubbiieerraann ddeejjaaddoo ddee mmoovveerrllaa..
AAddeemmááss,, ddeebbiiddoo aa llaa aauusseenncciiaa ddee aaiirree qquuee ppuuddiieerraa ffrreennaarr aa llaa bbaannddeerraa,, ééssttaa
sseegguuííaa mmoovviiéénnddoossee dduurraannttee mmááss ttiieemmppoo qquuee aaqquuíí eenn llaa TTiieerrrraa,, hhaassttaa qquuee eell
rroozzaammiieennttoo ccoonn ssuu ssooppoorrttee llaa ffrreennaabbaa ppoorr ccoommpplleettoo..

PPoorr oottrroo llaaddoo,, eess eevviiddeennttee qquuee eell aarrgguummeennttoo ddee qquuee llaa bbaannddeerraa eessttaabbaa oonnddeeaannddoo
eess ccoommpplleettaammeennttee ffaallssoo yyaa qquuee,, ssii rreeaallmmeennttee hhuubbiieerraa vviieennttoo,, ssee ddeebbeerrííaa lleevvaannttaarr
ppoollvvoo ddeell ssuueelloo.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, eess bbaassttaannttee ddiiffíícciill ccrreeeerr qquuee hhuubbiieerraa vviieennttoo oo
vveennttiillaaddoorreess eenn uunnaa eessttuuddiioo ddee ggrraabbaacciióónn..

CCoommoo eejjeemmpplloo,, ppuueeddee oobbsseerrvvaarr ccóómmoo llooss aassttrroonnaauuttaass ddeell AAppoolllloo 1177 iinnssttaallaabbaann llaa
bbaannddeerraa eessttaaddoouunniiddeennssee eenn eell vvííddeeoo aa1177vv..11118822112266 ((11''55 MMBB)).. EEnn llaa ppáággiinnaa ddeell
AAppoolllloo LLuunnaarr SSuurrffaaccee JJoouurrnnaall eennccoonnttrraarráá llooss vvííddeeooss ddeell rreessttoo ddee mmiissiioonneess..
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EEnn eell ssiittiioo ooffiicciiaall WWhheerree NNoo FFllaagg HHaass GGoonnee BBeeffoorree ppooddrráá eennccoonnttrraarr mmááss
iinnffoorrmmaacciióónn yy ddaattooss ssoobbrree llaass bbaannddeerraass eennvviiaaddaass aa llaa LLuunnaa..

EEnn llaa iimmaaggeenn ddee aarrrriibbaa yyaa ccoommeennttaaddaa ssee ppuueeddee vveerr ccllaarraammeennttee ccóómmoo eell
aassttrroonnaauuttaa nnoo ccrreeaa nniinngguunnaa ssoommbbrraa ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr.. EEssttoo iinnddiiccaa qquuee llaa
iimmaaggeenn eess uunn mmoonnttaajjee.. ¡¡PPaarreeccee qquuee llaa NNAASSAA oollvviiddóó eessttee iimmppoorrttaannttee ddeettaallllee!!

EEnn llaa iimmaaggeenn ddee aarrrriibbaa,, eell aassttrroonnaauuttaa ((eenn ccoonnccrreettoo JJoohhnn YYoouunngg,, ddee llaa mmiissiióónn
AAppoolllloo 1166)) eessttáá ssaallttaannddoo yy ppoorr eessoo ppaarreeccee nnoo tteenneerr nniinngguunnaa ssoommbbrraa aa ssuuss ppiieess..
EEnn rreeaalliiddaadd,, ssuu ssoommbbrraa eess llaa zzoonnaa oossccuurraa hhoorriizzoonnttaall qquuee eessttáá ssiittuuaaddaa aabbaajjoo yy aa
llaa ddeerreecchhaa.. EEnn llaa iimmaaggeenn eenn bbllaannccoo yy nneeggrroo ddee llaa iizzqquuiieerrddaa,, ggrraabbaaddaa ddeessddee llaa
ccáámmaarraa ddeell vveehhííccuulloo lluunnaarr RRoovveerr dduurraannttee llooss mmiissmmooss iinnssttaanntteess,, ppooddeemmooss
oobbsseerrvvaarr mmááss ccllaarraammeennttee qquuee YYoouunngg ssee eennccuueennttrraa eenn llaa mmiittaadd ddee uunn ssaallttoo,,
""iinnvveennttaannddoo"" uunnaa oorriiggiinnaall mmaanneerraa ddee ssaalluuddaarr aa llaa bbaannddeerraa ddee ssuu ppaaííss,, mmiieennttrraass
ssuu ccoommppaaññeerroo ((CChhaarrlleess DDuukkee,, mmááss aalleejjaaddoo yy aa llaa ddeerreecchhaa)) llee ssaaccaa vvaarriiaass ffoottooss
((ccoommoo llaa qquuee hheemmooss vviissttoo aarrrriibbaa));; ttaammbbiiéénn ppuueeddee aapprreecciiaarrlloo eenn llaa ggrraabbaacciióónn
ssiimmuullttáánneeaa ddeell ccoocchhee lluunnaarr ((11''44 MMBB)).. EEnn llaa iimmaaggeenn ddee llaa iizzqquuiieerrddaa,, eenn llaa qquuee ssee
ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eell mmiissmmoo eeffeeccttoo,, llaa ssoommbbrraa ddee YYoouunngg eessttáá ssiittuuaaddaa aa ssuu
iizzqquuiieerrddaa,, uunn ppooccoo aalleejjaaddaa ddee ssuuss bboottaass..
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ÉÉssttaa eess uunnaa ddee llaass iimmáággeenneess mmááss ddiiffuunnddiiddaass ssoobbrree llooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa.. EEnn eell áárreeaa
mmaarrccaaddoo ccoonn uunnaa BB,, eenn eell qquuee ssee oobbsseerrvvaa uunnaa ssoommbbrraa aa lloo llaarrggoo ddeell ttrraajjee ddee BBuuzzzz
AAllddrriinn,, llaa ssoommbbrraa ddeebbeerrííaa sseerr mmuucchhoo mmááss oossccuurraa ssii eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee
lluuzz eenn llaa LLuunnaa..

SSee eeqquuiivvooccaann ddee nnuueevvoo:: eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz DDIIRREECCTTAA eenn llaa LLuunnaa;; ssiinn
eemmbbaarrggoo,, eexxiisstteenn mmuucchhooss oobbjjeettooss qquuee rreefflleejjaann ddee nnuueevvoo llaa lluuzz ddeell SSooll.. SSoobbrree
ttooddoo llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ((qquuee rreefflleejjaa eell 77%% ddee llaa lluuzz qquuee rreecciibbee)),, ppeerroo ttaammbbiiéénn llaa
TTiieerrrraa,, llooss ttrraajjeess eessppaacciiaalleess ((qquuee eessttaabbaann ddiisseeññaaddooss ppaarraa rreefflleejjaarr bbuueennaa ppaarrttee ddee
llaa lluuzz ddeebbiiddoo aa llaa nneecceessiiddaadd ddee mmaanntteenneerr uunnaa tteemmppeerraattuurraa aacceeppttaabbllee eenn eell
iinntteerriioorr)) yy llooss ddiiffeerreenntteess iinnssttrruummeennttooss uussaaddooss ppoorr eellllooss ((ppoorr eejjeemmpplloo,, eell mmóódduulloo
lluunnaarr,, qquuee eessttaabbaa eeqquuiippaaddoo eenn llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ccoonn uunnaa rreefflleeccttaannttee ccaappaa ddoorraaddaa
ddee MMyyllaarr)) rreefflleejjaann uunnaa bbuueennaa ppaarrttee ddee llaa lluuzz qquuee rreecciibbeenn.. TTooddooss eessttooss oobbjjeettooss,,
eessppeecciiaallmmeennttee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr,, ttaammbbiiéénn iilluummiinnaabbaann ddee ffoorrmmaa iinnddiirreeccttaa aa llooss
aassttrroonnaauuttaass,, yy eess ppoorr eessttoo qquuee ssuuss ttrraajjeess nnoo eessttáánn ccoommpplleettaammeennttee oossccuurrooss..
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HHaayy qquuee tteenneerr ttaammbbiiéénn eenn ccuueennttaa llaa iimmaaggeenn uuttiilliizzaaddaa ccoommoo pprruueebbaa:: llaa ddee llaa
iizzqquuiieerrddaa eess llaa uussaaddaa hhaabbiittuuaallmmeennttee ppoorr llooss qquuee aappooyyaann llaa tteeoorrííaa ddeell mmoonnttaajjee,, yy
eess ppaatteennttee ssuu ppéérrddiiddaa ddee ccaalliiddaadd,, ccoonn lloo qquuee ppuueeddee lllleevvaarr aa eennggaaññoo;; llaa ddee llaa
ddeerreecchhaa eess llaa oorriiggiinnaall..

SSii mmiirraass aall áárreeaa CC vveerrááss qquuee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa ssee ddeessvvaanneeccee eenn llaa ddiissttaanncciiaa,,
aappaarreeccee mmááss oossccuurraa yy ddeessppuuééss ssee eennccuueennttrraa ccoonn eell hhoorriizzoonnttee.. EEnn llaa TTiieerrrraa,, eessttoo
ppuueeddee ooccuurrrriirr ddeebbiiddoo aa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee aattmmóóssffeerraa,, ppeerroo eenn uunn aammbbiieennttee ssiinn
aattmmóóssffeerraa,, eell tteerrrreennoo nnoo ddeebbeerrííaa ddeessvvaanneecceerrssee,, ssiinnoo ppeerrmmaanneecceerr ccoonn ttooddoo ddeettaallllee
hhaassttaa eell hhoorriizzoonnttee lluunnaarr..

CCoommoo yyaa hheemmooss mmeenncciioonnaaddoo aanntteess,, llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa nnoo eess ppllaannaa,, yy lloo mmááss
pprroobbaabbllee eess qquuee eell tteerrrreennoo qquuee ssee vvee ddeettrrááss ddee AAllddrriinn sseeaa eenn rreeaalliiddaadd uunnaa lleevvee
ccuueessttaa oo llaaddeerraa qquuee,, ddeebbiiddoo aa eelllloo,, nnoo rreecciibbee llaa mmiissmmaa ccaannttiiddaadd ddee lluuzz ddeell SSooll qquuee
eell tteerrrreennoo mmááss cceerrccaannoo aall aassttrroonnaauuttaa ((rreeccoorrddeemmooss qquuee eell SSooll ssee hhaallllaabbaa mmuuyy bbaajjoo
eenn eell hhoorriizzoonnttee)),, ddee llaa mmiissmmaa ffoorrmmaa qquuee eenn llaa pprriimmeerraa ffoottooggrraaffííaa.. DDee hheecchhoo,, eell
tteerrrreennoo qquuee ssee vvee ddeettrrááss ddeell aassttrroonnaauuttaa eessttáá mmuuyy cceerrccaannoo aall ccrráátteerr LLiittttllee WWeesstt
((ccoommoo ssee ppuueeddee ccoommpprroobbaarr eenn eell mmaappaa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee)),, ssiittuuaaddoo aa mmaayyoorr aallttuurraa
aa uunnooss 5500 mmeettrrooss ddee ddiissttaanncciiaa,, lloo qquuee aappooyyaa eenn ggrraann mmeeddiiddaa llaa aanntteerriioorr
aaffiirrmmaacciióónn..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, eell mmóódduulloo lluunnaarr,, qquuee ssee eennccuueennttrraa mmuuyy cceerrccaa ddeell lluuggaarr ddoonnddee ssee
rreeaalliizzóó llaa ffoottooggrraaffííaa,, rreefflleejjaa bbaassttaannttee lluuzz aall áárreeaa qquuee hhaayy jjuussttoo ddeettrrááss ddee AAllddrriinn,,
ccoommoo ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaa ffoottooggrraaffííaa aass1111--4400--55888866,, ddoonnddee eell rreessttoo ddeell áárreeaa ssee
vvee mmááss oossccuurraa.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, eenn llaa ffoottooggrraaffííaa oorriiggiinnaall ddee llaa ddeerreecchhaa ssee
oobbsseerrvvaa uunn hhoorriizzoonnttee mmuucchhoo mmááss nnííttiiddoo yy ccllaarroo..

TTaammbbiiéénn eess ppoossiibbllee qquuee eell tteerrrreennoo cceerrccaannoo aall hhoorriizzoonnttee tteennggaa ssiimmpplleemmeennttee uunnaa
ccoommppoossiicciióónn mmááss oossccuurraa qquuee eell rreessttoo..

EEnn llaa zzoonnaa mmaarrccaaddaa ccoommoo DD aappaarreecceenn eexxttrraaññaass eessttrruuccttuurraass,, rreefflleejjaaddaass eenn eell vviissoorr
ddee AAllddrriinn..

HHaayy ddooss oobbjjeettooss rreefflleejjaaddooss eenn llaa ppaarrttee iizzqquuiieerrddaa ddeell vviissoorr ddee AAllddrriinn.. EEll pprriimmeerroo
eess eell eexxppeerriimmeennttoo SSoollaarr WWiinndd CCoolllleeccttoorr ((SSWWCC,, ccoolleeccttoorr ddee vviieennttoo ssoollaarr)),, yy eell
sseegguunnddoo eess llaa bbaannddeerraa eessttaaddoouunniiddeennssee.. AAmmbbooss oobbjjeettooss ppuueeddeenn sseerr mmeejjoorr
aapprreecciiaaddooss eenn llaass iimmáággeenneess aass1111--4400--55888866,, aass1111--4400--55996611 oo aass1111--4400--55992200,, eennttrree
oottrraass ffoottooggrraaffííaass ddeell AAppoolllloo LLuunnaarr SSuurrffaaccee JJoouurrnnaall ((aall qquuee nnooss rreeffeerriirreemmooss ddee
aahhoorraa eenn aaddeellaannttee ccoommoo AALLSSJJ))..

EEnn eell mmoommeennttoo ddee ttoommaarr llaa ffoottooggrraaffííaa eenn ccuueessttiióónn,, AArrmmssttrroonngg ssee eennccoonnttrraabbaa eenn
llaa ppaarrttee iizzqquuiieerrddaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ((vviissttoo ddeessddee ddoonnddee ssee eennccuueennttrraa llaa
eessccaalleerriillllaa)),, mmiieennttrraass qquuee AAllddrriinn eessttaabbaa ssiittuuaaddoo aall oottrroo llaaddoo ddee uunnaa ddee llaass ppaattaass
ddeell mmóódduulloo,, vviissiibbllee aa llaa ddeerreecchhaa ddee llaa iimmaaggeenn..

PPoorr lloo ttaannttoo,, eell oobbjjeettoo vviissttoo ccoommoo mmááss cceerrccaannoo eenn eell vviissoorr ((eell qquuee ssee eennccuueennttrraa
mmááss aa llaa iizzqquuiieerrddaa)) eess eell SSWWCC yy eell oottrroo eess llaa bbaannddeerraa ((qquuee eess ddiiffíícciill ddee aapprreecciiaarr,,
ddaaddoo qquuee ssee eennccuueennttrraa ccaassii ppaarraalleellaa aa nnuueessttrraa llíínneeaa ddee vviissiióónn)).. AA ppeessaarr ddee ssuu
rreellaattiivvaa cceerrccaannííaa,, llooss ddooss oobbjjeettooss aappaarreecceenn ppeeqquueeññooss yy lleejjaannooss ddeebbiiddoo aa llaa ffoorrmmaa
ccoonnvveexxaa yy eessfféérriiccaa ddeell vviissoorr ddee AAllddrriinn,, qquuee hhaaccee qquuee llooss oobbjjeettooss aappaarreezzccaann
ccuurrvvaaddooss,, ppeeqquueeññooss yy mmááss lleejjaannooss ddee lloo qquuee eenn rreeaalliiddaadd eessttáánn..
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EEnn llaa ffoottooggrraaffííaa ddee llaa ddeerreecchhaa ppooddeemmooss oobbsseerrvvaarr ccllaarraammeennttee llooss ddooss oobbjjeettooss qquuee
aappaarreecceenn eenn eell vviissoorr ddee AAllddrriinn.. EEvviiddeenntteemmeennttee,, eenn eell vviissoorr aappaarreecceenn eenn oorrddeenn
iinnvveerrttiiddoo,, aall aaccttuuaarr ééssttee ccoommoo uunn eessppeejjoo..

CCuuaannddoo eell mmóódduulloo aalluunniizzaabbaa eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee,, llaa iinnmmeennssaa ppootteenncciiaa ddee ssuu mmoottoorr
((¡¡pprrooppoorrcciioonnaabbaa 33..000000 llbb ddee eemmppuujjee!!)) hhaabbrrííaa ccrreeaaddoo uunn eennoorrmmee aagguujjeerroo ddeebbaajjoo,,
ssiinn eemmbbaarrggoo,, eenn llaass iimmáággeenneess ((zzoonnaa EE)),, eell tteerrrreennoo ppeerrmmaanneeccee iinnttaaccttoo.. AAddeemmááss,,
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eess iimmppoossiibbllee qquuee uunn aappaarraattoo ttaann ppeessaaddoo ccoommoo eell mmóódduulloo lluunnaarr nnoo ssee hhuunnddaa mmááss
eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee.. ¡¡PPeessaa mmááss ddee 1155 ttoonneellaaddaass!!

EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, eell ppeessoo ttoottaall ddeell mmóódduulloo lluunnaarr eenn llaa TTIIEERRRRAA,, lliissttoo ppaarraa eell
ddeessppeegguuee,, eeffeeccttiivvaammeennttee vvaarriiaabbaa eennttrree 1155 yy 1188 ttoonneellaaddaass,, eess ddeecciirr,, eennttrree 1155..000000 yy
1188..000000 kkiillooggrraammooss ((ddeeppeennddííaa ddee llaa ccaarrggaa ddee ccaaddaa mmiissiióónn)).. PPeerroo llooss ppaarrttiiddaarriiooss
ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn nnoo ccoonnssiiddeerraann eenn nniinnggúúnn mmoommeennttoo qquuee llaa ggrraavveeddaadd eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr eess aapprrooxxiimmaaddaammeennttee sseeiiss vveecceess mmeennoorr qquuee eenn llaa TTiieerrrraa,, yy qquuee
ggrraann ppaarrttee ddee llaa ccaarrggaa ddeell mmóódduulloo eerraa ccoommbbuussttiibbllee qquuee ssee uuttiilliizzaabbaa dduurraannttee eell
ddeesscceennssoo aa llaa LLuunnaa ((eenn ccoonnccrreettoo,, uunnaass 88 ttoonneellaaddaass)).. EEss ddeecciirr,, ppooccoo aanntteess ddeell
aalluunniizzaajjee,, eell ppeessoo ddeell mmóódduulloo eerraa ddee uunnooss 77..000000 kkiillooggrraammooss ((1155..440000 llbbmm --lliibbrraass
ddee mmaassaa--)).. LLaa ggrraavveeddaadd tteerrrreessttrree eejjeerrcceerrííaa 1155..440000 llbbff ((lliibbrraass ddee ffuueerrzzaa)) ssoobbrree eessee
ppeessoo,, ppeerroo llaa LLuunnaa eejjeerrccee 22..660000 llbbff ((uunnaa sseexxttaa ppaarrttee)).. PPoorr ttaannttoo,, ddeebbiiddoo aa llaa
mmeennoorr ggrraavveeddaadd lluunnaarr,, ccuuaannddoo eell mmóódduulloo aallccaannzzaabbaa llaa ssuuppeerrffiicciiee,, ssuu ppeessoo eenn llaa
LLUUNNAA eerraa ddee uunnooss 11..220000 kkiillooggrraammooss ((22..660000 llbbmm)).. EEssttoo eexxpplliiccaa ppoorr qquuéé eell
mmóódduulloo,, qquuee eenn uunn pprriinncciippiioo ppuueeddee ppaarreecceerr ttaann ppeessaaddoo,, ssóólloo ssee hhuunnddííaa uunnooss
cceennttíímmeettrrooss eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr..

EEnn sseegguunnddoo lluuggaarr,, hhaayy qquuee tteenneerr eenn ccuueennttaa qquuee eell mmoottoorr ddee ddeesscceennssoo ddeell mmóódduulloo
lluunnaarr tteennííaa uunn eemmppuujjee mmááxxiimmoo ddee ccaassii 1100..000000 llbbff.. PPeerroo eell mmoottoorr ddeell mmóódduulloo ssee
eennccoonnttrraabbaa ffuunncciioonnaannddoo aa mmeennooss ddeell 2255%% ddee ssuu ppootteenncciiaa mmááxxiimmaa ccuuaannddoo ssee
aacceerrccaabbaa aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ((ppaarraa ccoonnttrraarrrreessttaarr llaass 22..660000 llbbff ddee ssuu ppeessoo)),, ee iinncclluussoo
qquueeddaabbaa ccoommpplleettaammeennttee aappaaggaaddoo uunnaa ffrraacccciióónn ddee sseegguunnddoo aanntteess ddee ttoommaarr ttiieerrrraa
((ggrraacciiaass aa llaass ssoonnddaass qquuee ssee eexxtteennddííaann hhaassttaa uunn mmeettrroo yy mmeeddiioo ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaass
ppaattaass,, ccoommoo ssee ppuueeddee vveerr eenn llaa iimmaaggeenn aass1166--111188--1188889944)),, ppaarraa eevviittaarr qquuee llooss
ggaasseess ppuuddiieerraann ddaaññaarr eell mmóódduulloo..

EEnn ccoommppaarraacciióónn,, uunn aavviióónn HHaarrrriieerr ddee ddeessppeegguuee vveerrttiiccaall ccaarrggaaddoo aall mmááxxiimmoo
pprroodduuccee uunn eemmppuujjee ddee uunnaass 2277..000000 llbbff dduurraannttee eell ddeessppeegguuee,, 1100 vveecceess mmááss qquuee eell
mmóódduulloo lluunnaarr.. YY eell HHaarrrriieerr nnoo pprroodduuccee nniinnggúúnn ccrráátteerr dduurraannttee ssuuss ddeessppeegguueess oo
aatteerrrriizzaajjeess eenn zzoonnaass ddee ttiieerrrraa.. LLaa iiddeeaa ddeell ccrráátteerr nnaaccee ddee llaa iinnccoorrrreeccttaa iinnttuuiicciióónn
ddee qquuee uunn mmoottoorr ddee ccoohheettee ddee ccuuaallqquuiieerr ttaammaaññoo eess mmuucchhoo mmááss ppootteennttee qquuee
ccuuaallqquuiieerr mmoottoorr ddee rreeaacccciióónn.. CCuuaannddoo,, eenn rreeaalliiddaadd,, llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llooss mmoottoorreess
ddee rreeaacccciióónn ssoonn mmááss ppootteenntteess qquuee eell mmoottoorr ddeell mmóódduulloo lluunnaarr..

OOttrroo hheecchhoo iimmppoorrttaannttee aa tteenneerr eenn ccuueennttaa eess qquuee llooss ggaasseess eemmiittiiddooss ppoorr eell mmoottoorr
nnoo ssee ddiirriiggííaann ttrraass ssuu ssaalliiddaa ddiirreeccttaammeennttee hhaacciiaa aabbaajjoo ssiinnoo qquuee,, ddeebbiiddoo aa llaa
ccoommpplleettaa aauusseenncciiaa ddee aattmmóóssffeerraa ((yy,, ppoorr ttaannttoo,, pprreessiióónn)) eenn llaa LLuunnaa,, eerraann
ddiissppeerrssaaddooss hhaacciiaa llooss llaaddooss ttrraass ssuu ssaalliiddaa ppoorr llaa ttoobbeerraa..

AA eessttoo ssee aaññaaddee qquuee eell mmóódduulloo lluunnaarr nnoo aalluunniizzaabbaa ddee ffoorrmmaa vveerrttiiccaall,, ssiinnoo qquuee iibbaa
ddeesscceennddiieennddoo oobblliiccuuaammeennttee hhaassttaa qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass eennccoonnttrraasseenn uunn lluuggaarr
llllaannoo yy rreellaattiivvaammeennttee lliibbrree ddee ppiieeddrraass eenn eell qquuee ffuueerraa mmááss ffáácciill aalluunniizzaarr.. EEss ddeecciirr,,
nnii llooss ggaasseess eemmiittiiddooss ppoorr eell mmóódduulloo lluunnaarr eejjeerrccííaann llaa pprreessiióónn nneecceessaarriiaa,, nnii ééssttee
ppeerrmmaanneeccííaa uunnaa ccaannttiiddaadd ddee ttiieemmppoo ssiiggnniiffiiccaattiivvaa eenncceennddiiddoo ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee
ccoommoo ppaarraa pprroodduucciirr aallggoo ppaarreecciiddoo aa uunn ccrráátteerr..

PPoorr úúllttiimmoo,, eess iimmppoorrttaannttee ccoonnoocceerr qquuee eell ssuueelloo ddee llaa LLuunnaa eessttáá ffoorrmmaaddoo ppoorr uunnaa
ppeeqquueeññaa ccaappaa ddee ppoollvvoo lluunnaarr,, llllaammaaddaa rreeggoolliittoo,, qquuee ccuubbrree llooss pprriimmeerrooss
cceennttíímmeettrrooss ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ((ffoorrmmaaddaa ppoorr eell ccoonnssttaannttee iimmppaaccttoo ddee
mmiiccrroommeetteeoorriittooss dduurraannttee mmiilleess ddee mmiilllloonneess ddee aaññooss,, aall nnoo hhaabbeerr aattmmóóssffeerraa))..
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DDeebbaajjoo ddee eessttaa ccaappaa ssee eennccuueennttrraa uunnaa dduurraa ccaappaa ddee rrooccaa,, qquuee ttiieennee uunnaa
pprrooffuunnddiiddaadd ddee eennttrree 22 yy 88 mmeettrrooss eenn llooss mmaarreess,, yy ddee hhaassttaa 1155 mmeettrrooss eenn llaass
zzoonnaass aallttaass,, lloo qquuee iimmppoossiibbiilliittaa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee uunn ccrráátteerr ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddeell
aalluunniizzaajjee ddeell mmóódduulloo lluunnaarr..

DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, mmuucchhaass ffoottooggrraaffííaass mmuueessttrraann uunnaa lliiggeerraa aalltteerraacciióónn ddeell ssuueelloo
lluunnaarr ppoorr ddeebbaajjoo yy cceerrccaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr.. VVeerr,, ppoorr eejjeemmpplloo,, aass1122--4477--66998877,,
aass1144--6666--99225588,, aass1111--4400--55889922 oo aass1111--4400--55992211 ((ddeell AALLSSJJ)) qquuee mmuueessttrraann nnoo ssóólloo
uunnaa cciieerrttaa ppéérrddiiddaa ddee ccoolloorr ddeebbaajjoo ddee llaa ttoobbeerraa ddeell mmoottoorr,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn cciieerrttaass
aalltteerraacciioonneess rraaddiiaalleess eenn eell ssuueelloo,, pprroocceeddeenntteess ddee llaa iiggnniicciióónn ddeell mmoottoorr.. VVeerr
ttaammbbiiéénn aass1122--4466--66778811,, qquuee mmuueessttrraa uunn rraassttrroo ddee ssuueelloo aalltteerraaddoo aa lloo llaarrggoo ddeell
lluuggaarr ddee aalluunniizzaajjee ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ddeell AAppoolllloo 1122.. DDee hheecchhoo,, aanntteess ddee llaa lllleeggaaddaa
aa llaa LLuunnaa,, ssee ccoonnssiiddeerróó llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee eell tteerrrreennoo nnoo ffuueerraa lloo ssuuffiicciieennttee
ffiirrmmee yy dduurroo ((ssee ccrreeííaa eerrrróónneeaammeennttee qquuee llaass rreeggiioonneess ppllaannaass eerraann ooccééaannooss ddee
ppoollvvoo)),, ppeerroo eell aalluunniizzaajjee ddee vvaarriiaass ssoonnddaass nnoo ttrriippuullaaddaass aanntteess ddeell AAppoolllloo 1111
ccoonnffiirrmmóó llaa vviiaabbiilliiddaadd ddee llooss aalluunniizzaajjeess ttrriippuullaaddooss..

EEnn llaa zzoonnaa FF ssee vvee uunnaa hhuueellllaa ddee aassttrroonnaauuttaa ddeebbaajjoo ddeell ssuuppuueessttaammeennttee iinnmmóóvviill
mmóódduulloo lluunnaarr..

EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, lloo mmááss ccoonnvveenniieennttee eess vveerr llaa aammpplliiaacciióónn ddee llaa iimmaaggeenn oorriiggiinnaall,,
aass1144--6666--99227777,, eenn llaa qquuee ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr qquuee eess mmuuyy ddiiffíícciill aaffiirrmmaarr ccoonn
sseegguurriiddaadd qquuee sseeaa uunnaa hhuueellllaa.. MMááss bbiieenn ppaarreeccee uunnaa mmaarrccaa nnaattuurraall eenn eell tteerrrreennoo
ddee llaass mmuucchhaass qquuee ssee ppuueeddeenn aapprreecciiaarr eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee llaass iimmáággeenneess ddeell ssuueelloo
lluunnaarr.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, ttaammbbiiéénn eess mmuuyy aarrrriieessggaaddoo ddeecciirr qquuee eessttéé jjuussttoo ddeebbaajjoo
ddeell mmóódduulloo lluunnaarr.. SSee ttrraattaa ddee uunn eeffeeccttoo ddee ppeerrssppeeccttiivvaa eenn llaa ffoottooggrraaffííaa,, yy eessaa
mmaarrccaa ppooddííaa eessttaarr ppeerrffeeccttaammeennttee ssiittuuaaddaa eenn eell tteerrrreennoo cceerrccaannoo aa llaa ppaattaa ddeell
mmóódduulloo.. NNoo hhaayy mmááss qquuee vveerr llaa sseeppaarraacciióónn eennttrree llaa ttoobbeerraa yy llaa ppaattaa ddee llaa ddeerreecchhaa
ppaarraa ddaarrssee ccuueennttaa ddee qquuee eell aassttrroonnaauuttaa ppuueeddee ppiissaarr eenn eessee tteerrrreennoo ssiinn aacceerrccaarrssee
ssiiqquuiieerraa aall mmoottoorr.. EEss bbaassttaannttee ddiiffíícciill ccrreeeerr qquuee eessttee aarrgguummeennttoo eess pprruueebbaa ddee
aallgguunnaa ccoonnssppiirraacciióónn.. CCoonn ""pprruueebbaass"" ttaann iinnccoonnssiisstteenntteess ccoommoo ééssttaa nnoo ssee ppuueeddeenn
ssoosstteenneerr mmuucchhaass aaffiirrmmaacciioonneess..

EEnn eessttaa ffoottooggrraaffííaa,, ttoommaaddaa ddeessddee eell mmóódduulloo lluunnaarr,, ssee ppuueeddeenn oobbsseerrvvaarr aall mmeennooss
ddooss aannoommaallííaass.. EEnn eell áárreeaa EE ssee vvee uunnaa ssoommbbrraa aannóómmaallaa eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa
LLuunnaa,, iimmppoossiibbllee ddee rreeaalliizzaarr nnii ssiiqquuiieerraa vvoollaannddoo aa rraass ddee ssuueelloo..
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EEnn rreeaalliiddaadd,, eell ppuunnttoo mmaarrccaaddoo ccoommoo EE nnoo eess uunnaa ssoommbbrraa eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee;; eess,, ddee hheecchhoo,, llaa ssiilluueettaa ddee llaa bbooqquuiillllaa ddee uunnoo ddee llooss
ppeeqquueeññooss mmoottoorreess RRCCSS ((RReeaaccttiioonn CCoonnttrrooll SSyysstteemm;; eess ddeecciirr,,
ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrrooll aa rreeaacccciióónn)) ccoonn llooss qquuee eessttaabbaa ddoottaaddoo eell
mmóódduulloo lluunnaarr ppaarraa eessttaabbiilliizzaarrssee ccoonnttiinnuuaammeennttee dduurraannttee eell
ddeesscceennssoo yy eell aasscceennssoo qquuee,, aall eessttaarr ttaann cceerrccaa ddee llaa vveennttaannaa,,
pprroodduuccee llaa ssiilluueettaa nneeggrraa qquuee vveemmooss eenn llaa iimmaaggeenn..
EEnn eell mmoommeennttoo ddee ttoommaarr llaa iimmaaggeenn,, eell mmóódduulloo nnoo ssee eennccoonnttrraabbaa
ppoossaaddoo eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee oo cceerrccaannoo aa eellllaa,, ssiinnoo qquuee ttooddaavvííaa eessttaabbaa
oorrbbiittaannddoo aa ddeecceennaass ddee kkiillóómmeettrrooss ddee aallttuurraa ssoobbrree eell lluuggaarr ddeell
aalluunniizzaajjee,, qquuee ssee eennccuueennttrraa aapprrooxxiimmaaddaammeennttee ssiittuuaaddoo eenn llaa
mmiittaadd ddee llaa ffoottooggrraaffííaa.. EEll ccrráátteerr qquuee ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaa ppaarrttee
iinnffeerriioorr ddeerreecchhaa eess eell ccrráátteerr MMaasskkeellyynnee,, uunn ppuunnttoo ddee rreeffeerreenncciiaa
iimmppoorrttaannttee dduurraannttee llaa ttrraayyeeccttoorriiaa ddee ddeesscceennssoo ddeell mmóódduulloo EEaaggllee,,
ddee llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1111..

AA llaa iizzqquuiieerrddaa ppuueeddee vveerr uunnoo ddee llooss mmoottoorreess RRCCSS aanntteess
ccoommeennttaaddooss,, vviissttoo ddeessddee eell eexxtteerriioorr.. SSee ppuueeddeenn eennccoonnttrraarr ssiilluueettaass
ssiimmiillaarreess ddee llaass mmiissmmaass bbooqquuiillllaass eenn mmuucchhaass iimmáággeenneess ttoommaaddaass
ddeessddee llaa ccaabbiinnaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr,, ppoorr ddeennttrroo ddee llaass

vveennttaannaass ttrriiaanngguullaarreess ddeell mmiissmmoo.. PPoorr eejjeemmpplloo,, oobbsseerrvvee llaa iimmaaggeenn aass1122--4488--77002255
((ddeell AALLSSJJ)) ttoommaaddaa ddeessddee llaa vveennttaannaa ppoorr eell aassttrroonnaauuttaa ddeell AAppoolllloo 1122 PPeettee
CCoonnrraadd,, ddeessppuuééss ddee aatteerrrriizzaarr eenn llaa LLuunnaa,, ppeerroo aanntteess ddee llaa pprriimmeerraa ssaalliiddaa aall
eexxtteerriioorr.. TTaammbbiiéénn ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr uunnaa bbooqquuiillllaa eenn llaa aammpplliiaacciióónn ddee llaa
pprriimmeerraa iimmaaggeenn ddee eessttaa ppáággiinnaa..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, oobbsseerrvvee llaa ppéérrddiiddaa ddee ccaalliiddaadd ddee llaa iimmaaggeenn uussaaddaa ppoorr llooss
ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn ((iizzqquuiieerrddaa)),, eenn llaa qquuee eell ccoolloorr ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee
lluunnaarr eessttáá ccoommpplleettaammeennttee aalltteerraaddoo.. DDee eessttaa mmaanneerraa ssee ddiissttoorrssiioonnaann llaass pprruueebbaass,,
hhaacciieennddoo mmááss ddiiffíícciill uunn bbuueenn aannáálliissiiss ssoobbrree eellllaass..

EEnn llaa iimmaaggeenn aanntteerriioorr,, ssii mmiirraass aa llaa zzoonnaa mmaarrccaaddaa ccoonn eell 33 nnoo ssee vvee nniinngguunnaa
eessttrreellllaa eenn eell cciieelloo.. DDee hheecchhoo,, nnoo ssee vvee nniinngguunnaa eessttrreellllaa eenn llaass ffoottooggrraaffííaass
ttoommaaddaass ppoorr llaa NNAASSAA eenn llaa LLuunnaa,, yy nnii ssiiqquuiieerraa llooss aassttrroonnaauuttaass mmeenncciioonnaann nnaaddaa
eenn nniinngguunnaa ppaarrttee ssoobbrree llaass mmaarraavviilllloossaass eessttrreellllaass qquuee ssee hhaacceenn vviissiibblleess ffuueerraa ddee
llaa aattmmóóssffeerraa tteerrrreessttrree..

EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, eell áárreeaa oossccuurraa ddee llaa ffoottooggrraaffííaa lluunnaarr aanntteerriioorr ((mmaarrccaaddoo ccoonn eell
33)),, ppoorr eenncciimmaa ddee llaa zzoonnaa iilluummiinnaaddaa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr,, eess llaa zzoonnaa oossccuurraa ddee
llaa LLuunnaa,, nnoo eell cciieelloo.. LLaass mmiissiioonneess lluunnaarreess aatteerrrriizzaarroonn eenn lluuggaarreess cceerrccaannooss aa llaa
zzoonnaa ddee ssoommbbrraa ((eess ddeecciirr,, eenn llooss qquuee hhaaccííaa ppooccooss ddííaass qquuee hhaabbííaa aammaanneecciiddoo))
ddeebbiiddoo aa qquuee aallllíí eess mmááss ffáácciill oobbsseerrvvaarr llooss eelleemmeennttooss ggeeoollóóggiiccooss yy eessttaabblleecceerr
ddiissttaanncciiaass ggrraacciiaass aa llaass llaarrggaass ssoommbbrraass qquuee ssee pprroodduucceenn yy,, aaddeemmááss,, llaa
tteemmppeerraattuurraa eess iinnffeerriioorr.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, eexxpplliiccaarreemmooss ppoorr qquuéé nnoo ssee vveenn
eessttrreellllaass..

EEnn rreeaalliiddaadd,, llaass ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn llaa LLuunnaa nnoo mmuueessttrraann nniinngguunnaa eessttrreellllaa
ppoorrqquuee llaass ccáámmaarraass HHaasssseellbbllaadd qquuee ttoommaarroonn eessaass iimmáággeenneess eessttaabbaann pprreeppaarraaddaass
ppaarraa rreedduucciirr eell iinntteennssoo bbrriilllloo ddeell ddííaa lluunnaarr.. AA ppeessaarr ddee qquuee eell cciieelloo eessttaabbaa
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ccoommpplleettaammeennttee oossccuurroo ddeebbiiddoo aa llaa ffaallttaa ddee aattmmóóssffeerraa,, llaa ssiittuuaacciióónn nnoo eess llaa
mmiissmmaa qquuee eenn llaass nnoocchheess tteerrrreessttrreess.. LLaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa ssee eennccuueennttrraa mmuuyy
iilluummiinnaaddaa ppoorr llaa lluuzz ddeell SSooll ((ppaarraa ccoommpprroobbaarrlloo,, vveerr ccoommoo eejjeemmpplloo llaa ffoottooggrraaffííaa
aass1177--114477--2222558800)).. PPaarraa ttoommaarr uunnaa ffoottooggrraaffííaa eenn uunn ppaaiissaajjee bbaassttaannttee lluummiinnoossoo,, ssee
nneecceessiittaa eessttaabblleecceerr eenn llaa ccáámmaarraa uunn ttiieemmppoo ddee eexxppoossiicciióónn bbrreevvee,, yy aaddeemmááss hhaayy
qquuee cceerrrraarr bbaassttaannttee eell oobbttuurraaddoorr ppaarraa rreegguullaarr llaa lluuzz ((aall iigguuaall qquuee llaa ppuuppiillaa ddeell oojjoo
hhuummaannoo ssee cciieerrrraa rrááppiiddaammeennttee yy ddiissmmiinnuuyyee eell eessppaacciioo ppoorr eell qquuee llaa lluuzz ppaassaa aall
iinntteerriioorr eenn uunn lluuggaarr mmuuyy ssoolleeaaddoo)).. DDee nnoo hhaacceerrlloo aassíí,, ssee ccoorrrree eell rriieessggoo ddee vveellaarr
llaa iimmaaggeenn,, ddeebbiiddoo aall ppaassoo eexxcceessiivvoo ddee lluuzz pprroocceeddeennttee ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ((qquuee
rreefflleejjaa eell 77%% ddee llaa lluuzz qquuee rreecciibbee)).. VVeerr,, ppoorr eejjeemmpplloo,, llaa iimmaaggeenn aass1177--113388--2211002288,,
qquuee eessttáá ccllaarraammeennttee ssoobbrreeeexxppuueessttaa ddeebbiiddoo aa uunn eerrrroorr ddeell aassttrroonnaauuttaa..

EEll ttiieemmppoo ddee eexxppoossiicciióónn ddee llaass ccáámmaarraass HHaasssseellbbllaadd uuttiilliizzaaddaass eenn llaass mmiissiioonneess
AAppoolllloo ((eess ddeecciirr,, eell ttiieemmppoo qquuee ppeerrmmaanneeccííaa aabbiieerrttoo eell oobbttuurraaddoorr)) eerraa ddee 11//225500
sseegguunnddooss ((eess ddeecciirr,, 44 mmiilliisseegguunnddooss)).. CCoommoo ccuuaallqquuiieerr bbuueenn aaffiicciioonnaaddoo aa llaa
aassttrrooffoottooggrraaffííaa ssaabbrráá,, eess bbaassttaannttee ddiiffíícciill rreefflleejjaarr eessttrreellllaass eenn eell nneeggaattiivvoo eenn ttaann
ppooccoo ttiieemmppoo.. SSee nneecceessiittaann aall mmeennooss eennttrree 2200 yy 4400 sseegguunnddooss ccoonn uunnaa ppeellííccuullaa
440000 IISSOO eennffooccaaddaa aall iinnffiinniittoo ppaarraa rreeggiissttrraarr uunnaa ccaannttiiddaadd ddee eessttrreellllaass ssiimmiillaarr aa
llaass vviissiibblleess aa ssiimmppllee vviissttaa.. IInnvviittaammooss aall lleeccttoorr aa ccoommpprroobbaarr eessttooss ddaattooss ppoorr ssíí
mmiissmmoo,, eenn ppáággiinnaass oo lliibbrrooss ddeeddiiccaaddooss aa llaa aassttrrooffoottooggrraaffííaa..

SSii nnoo hhuubbiiéérraammooss iiddoo aa llaa LLuunnaa,, lloo mmááss nnoorrmmaall hhuubbiieerraa ssiiddoo mmoossttrraarr eell ffoonnddoo
lllleennoo ddee eessttrreellllaass,, ccoommoo eenn llaass ppeellííccuullaass ddee cciieenncciiaa--ffiicccciióónn,, ppaarraa hhaacceerrlloo ttooddoo
mmááss ""bboonniittoo"".. PPoorr aaqquueellllaa ééppooccaa yyaa eerraann ppeerrffeeccttaammeennttee ccoonnoocciiddooss llooss
mmeeccaanniissmmooss ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llaa ppoossiicciióónn ddee llaass eessttrreellllaass eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo
yy ddeessddee ccuuaallqquuiieerr lluuggaarr,, ppoorr lloo qquuee nnoo hhuubbiieerraa ssiiddoo uunn iimmppeeddiimmeennttoo ppaarraa llaa
NNAASSAA ssiimmuullaarr llaa ppoossiicciióónn ddee llaass eessttrreellllaass ((ccuuyyaa ppoossiicciióónn rreellaattiivvaa nnoo vvaarrííaa
aapprreecciiaabblleemmeennttee eennttrree llaa TTiieerrrraa yy llaa LLuunnaa))..

DDee mmooddoo ssiimmiillaarr,, llaa vviissttaa ddee llooss aassttrroonnaauuttaass eessttaabbaa aaddaappttaaddaa aa llaass eesscceennaass
ddiiuurrnnaass yy aall eennoorrmmee bbrriilllloo ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ((lllleevvaabbaann vviissoorreess ddoorraaddooss ppaarraa
ffiillttrraarr eell eexxcceessoo ddee lluuzz ssoollaarr)) yy,, ppoorr lloo ttaannttoo,, ppooddííaann vveerr mmuuyy ppooccaass eessttrreellllaass,, oo
nniinngguunnaa.. NNeeiill AArrmmssttrroonngg,, ppoorr eejjeemmpplloo,, nnoo rreeccoorrddóó hhaabbeerr vviissttoo nniinngguunnaa eessttrreellllaa aa
ssiimmppllee vviissttaa dduurraannttee ssuu vvuueelloo,, ppeerroo ssíí ppooddííaa oobbsseerrvvaarrllaass aa ttrraavvééss ddeell tteelleessccooppiioo
ddee nnaavveeggaacciióónn ddeell qquuee ddiissppoonnííaann.. CCoommoo eexxppeerriimmeennttoo ppaarraa ccoommpprroobbaarr eessttoo,,
ppuueeddee iinntteennttaarr oobbsseerrvvaarr ppoorr llaa nnoocchhee aallgguunnaa eessttrreellllaa eenn uunn lluuggaarr iilluummiinnaaddoo
ddiirreeccttaammeennttee ppoorr eell aalluummbbrraaddoo ppúúbblliiccoo;; ccoommpprroobbaarráá qquuee eess mmuuyy ddiiffíícciill.. DDee
ttooddaass ffoorrmmaass,, llooss aassttrroonnaauuttaass ppooddííaann vveerr aallgguunnaass eessttrreellllaass ccuuaannddoo llaass
ccoonnddiicciioonneess eerraann llaass iiddóónneeaass yy llaa ttrriippuullaacciióónn eessttaabbaa eenn uunn lluuggaarr rreellaattiivvaammeennttee
oossccuurroo ((ppoorr eejjeemmpplloo,, ddeennttrroo ddee llaa nnaavvee ccoonn ssuuss lluucceess iinntteerriioorreess aappaaggaaddaass,,
dduurraannttee llaa ppaarrttee eenn ssoommbbrraa ddee llaa óórrbbiittaa))..

PPoorr llaa mmiissmmaa rraazzóónn eexxpplliiccaaddaa aanntteerriioorrmmeennttee,, llaass ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass ddeessddee eell
ttrraannssbboorrddaaddoorr,, llaa eessttaacciióónn MMiirr,, llaa IISSSS oo ccuuaallqquuiieerr oottrraa nnaavvee eessppaacciiaall ((ttrriippuullaaddaa oo
nnoo)) ttaammppooccoo mmuueessttrraann eessttrreellllaass eenn eell ffoonnddoo nneeggrroo ddeell eessppaacciioo,, aa nnoo sseerr qquuee ssee
qquuiieerraa eexxpprreessaammeennttee yy ssee rreeaalliiccee uunnaa eexxppoossiicciióónn ddee mmaayyoorr dduurraacciióónn,, ccoommoo ssee
ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaa pprriimmeerraa ddee eessttaass ffoottooggrraaffííaass ((nnóótteessee qquuee,, ddeebbiiddoo aall mmaayyoorr
ttiieemmppoo ddee eexxppoossiicciióónn,, llaass eessttrreellllaass aappaarreecceenn mmoovviiddaass)).. CCoommoo yyaa hheemmooss ddiicchhoo,,
llaass iimmáággeenneess ttoommaaddaass dduurraannttee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo nnoo ssoonn ddee llaarrggaa eexxppoossiicciióónn,,
yyaa qquuee llaass ccáámmaarraass eessttaabbaann ppeennssaaddaass ppaarraa oobbtteenneerr iimmáággeenneess ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee..
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LLaass ttrreess ssiigguuiieenntteess,, ddee llaa EEssttaacciióónn EEssppaacciiaall IInntteerrnnaacciioonnaall ((IISSSS)),, aassíí ccoommoo
ccuuaallqquuiieerr oottrraa ttoommaaddaa eenn eell eessppaacciioo eenn llaass mmiissmmaass ccoonnddiicciioonneess,, nnoo mmuueessttrraann
eessttrreellllaass.. PPuullssee eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee eellllaass ppaarraa aammpplliiaarrllaass.. PPuueeddee vveerr mmááss ffoottooggrraaffííaass
eenn llaa ggaalleerrííaa ddee iimmáággeenneess..

PPuueeddee eennccoonnttrraarr mmááss iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa ppáággiinnaa PPhhoottooggrraapphhiinngg SSttaarrss

CCoonnttiinnuuaammooss ccoonn eell aannáálliissiiss ddee llaass iimmáággeenneess::

LLaa ffoottooggrraaffííaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa mmuueessttrraa uunnaa mmoonnttaaññaa ppeeqquueeññaa yy uunn ggrraann mmóódduulloo
lluunnaarr.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, llaa ddee llaa ddeerreecchhaa mmuueessttrraa uunnaa ggrraann mmoonnttaaññaa yy uunn ppeeqquueeññoo
LLMM.. SSii eenn llaa sseegguunnddaa iimmaaggeenn eell LLMM ssee vvee ppeeqquueeññoo ppoorrqquuee eessttáá ffoottooggrraaffiiaaddoo
ddeessddee mmááss lleejjooss ¿¿ccóómmoo ppuueeddee llaa mmoonnttaaññaa ddee ddeettrrááss aappaarreecceerr mmááss ggrraannddee,, ssii
ttaammbbiiéénn eessttáá mmááss lleejjooss??

LLaa ffoottooggrraaffííaa ddee llaa ddeerreecchhaa hhaa ssiiddoo rreeccoorrttaaddaa yy aammpplliiaaddaa,, lloo ccuuaall pprroodduuccee eell
eeffeeccttoo ddee iinnccoohheerreenncciiaa qquuee eennggaaññaa aall lleeccttoorr.. EEssttee eexxttrreemmoo ssee ppuueeddee ccoommpprroobbaarr
aall aannaalliizzaarr llaa rreedd ddee ccrruucceess ddee llaass ffoottooggrraaffííaass oorriiggiinnaalleess,, aass1177--114477--2222552277 yy aass1177--
113344--2200443355 ((ddeell AALLSSJJ)),, qquuee eess uussaaddaa ppaarraa eessttaabblleecceerr llaa eessccaallaa ddee llaass iimmáággeenneess yy
llaass ddiissttaanncciiaass.. CCoommoo vveemmooss aabbaajjoo,, llaa ppaarrttee ddeerreecchhaa ddeell mmaacciizzoo ooccuuppaa
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee ddooss ccuuaaddrraaddooss ddee llaa rreedd eenn aammbbaass iinnssttaannttáánneeaass,, lloo qquuee
ddeemmuueessttrraa qquuee ssuu ttaammaaññoo aappaarreennttee eess ccaassii iiddéénnttiiccoo..

EEss uunn eerrrroorr mmuuyy hhaabbiittuuaall ccrreeeerr qquuee llaass mmoonnttaaññaass lluunnaarreess eessttáánn cceerrccaannaass ddeebbiiddoo
aa ssuu ffoorrmmaa rreeddoonnddeeaaddaa,, qquuee rreeccuueerrddaa aa llaass ppeeqquueeññaass ccoolliinnaass tteerrrreessttrreess,, yy aa qquuee
llaa ffaallttaa ddee aattmmóóssffeerraa iimmpplliiccaa llaa iinneexxiisstteenncciiaa ddeell eeffeeccttoo ddee nneebblliinnaa aa ggrraannddeess
ddiissttaanncciiaass,, qquuee eenn llaa TTiieerrrraa nnooss ppeerrmmiittee eessttaabblleecceerr llaa lleejjaannííaa ddee uunn aacccciiddeennttee
ggeeoollóóggiiccoo ccoonn mmááss ffaacciilliiddaadd.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eell mmaacciizzoo mmoonnttaaññoossoo qquuee aappaarreeccee eenn
aammbbaass ffoottooggrraaffííaass,, llllaammaaddoo SSoouutthh MMaassssiiff,, ssee eennccuueennttrraa aa vvaarriiooss kkiillóómmeettrrooss ddee
ddiissttaanncciiaa ddeell lluuggaarr ddee aalluunniizzaajjee ddeell AAppoolllloo 1177,, yy mmiiddee vvaarriiooss mmiilleess ddee mmeettrrooss ddee
aallttuurraa,, ccoommoo ppuueeddee ccoommpprroobbaarrssee eenn ccuuaallqquuiieerr ddooccuummeennttoo oo mmaappaa ddeell vvaallllee
TTaauurruuss--LLiittttrrooww,, eenn eell ccuuaall ssee eennccuueennttrraa ssiittuuaaddoo.. PPoorr eelllloo,, yy tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa
qquuee llaass ffoottooggrraaffííaass eessttáánn rreeaalliizzaaddaass ccoonn uunnaa ddiiffeerreenncciiaa ddee aall mmeennooss cciieenn mmeettrrooss,,
eess ccoorrrreeccttoo qquuee nnoo eexxiissttaa uunnaa ggrraann ddiiffeerreenncciiaa eenn eell ttaammaaññoo aappaarreennttee ddee llaass
mmoonnttaaññaass ppeerroo ssíí eenn eell ddeell mmóódduulloo lluunnaarr..

DDiissppoonnee ddee mmááss iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaa sseecccciióónn SShhrriinnkkiinngg mmoouunnttaaiinnss,, ddee CCllaavviiuuss..oorrgg
((eenn iinnggllééss))..
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EEnn llaass ddooss iimmáággeenneess aanntteerriioorreess ppooddeemmooss oobbsseerrvvaarr aannoommaallííaass ccoonn llaass ssoommbbrraass,,
qquuee aappuunnttaann eenn ddiirreecccciioonneess ttoottaallmmeennttee ddiiffeerreenntteess.. CCoommoo eenn llaa LLuunnaa ssóólloo hhaayy
uunnaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz,, nnoo ssee ppuueeddeenn pprroodduucciirr eessttee ttiippoo ddee ssiittuuaacciioonneess.. PPoorr lloo
ttaannttoo,, eessttoo iinnddiiccaa qquuee ffuueerroonn ssaaccaaddaass eenn uunn eessttuuddiioo..

LLaass aanntteerriioorreess iimmáággeenneess ppuueeddeenn ppaarreecceerr aannóómmaallaass aa pprriimmeerraa vviissttaa,, ppeerroo ssoonn
ccoommpplleettaammeennttee nnoorrmmaalleess ssii ssee ttiieennee eenn ccuueennttaa qquuee,, ccoommoo yyaa hheemmooss
mmeenncciioonnaaddoo pprreevviiaammeennttee,, llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa nnoo eess uunnaa ssuuppeerrffiicciiee ppllaannaa,,
ssiinnoo iirrrreegguullaarr,, yy eessttee hheecchhoo hhaaccee qquuee llaass ssoommbbrraass ddee ddiiffeerreenntteess oobbjjeettooss aappuunntteenn
eenn ddiirreecccciioonneess aappaarreenntteemmeennttee ddiissttiinnttaass.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ttooddooss llooss oobbjjeettooss eessttáánn
ssiieennddoo iilluummiinnaaddooss ppoorr uunnaa ssoollaa ffuueennttee ddee lluuzz ddiirreeccttaa:: eell SSooll ((ddee nnoo sseerr aassíí,, ccaaddaa
oobbjjeettoo tteennddrrííaa vvaarriiaass ssoommbbrraass)) yy,, ppoorr ttaannttoo,, llaa lluuzz iinncciiddee eenn eellllooss ccoonn eell mmiissmmoo
áánngguulloo..

CCoommoo ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaa iimmaaggeenn ssiimmuullaaddaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa,, eenn llaa qquuee ssóólloo
hhaayy uunnaa ffuueennttee ddee lluuzz,, llaass ssoommbbrraass ddee llooss oobbjjeettooss qquuee ssee pprrooyyeeccttaann eenn eell mmiissmmoo
ppllaannoo ((llaa ddeell mmóódduulloo yy llaa ddeell rroottuullaaddoorr)),, ttrraazzaann llaa mmiissmmaa ddiirreecccciióónn.. SSiinn
eemmbbaarrggoo,, ddaaddaa llaa ddiiffeerreennttee iinncclliinnaacciióónn ddeell tteerrrreennoo,, llaass ssoommbbrraass pprroodduucciiddaass ppoorr
llaass ppiieeddrraass ((qquuee ssiimmuullaann llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr)) aappuunnttaann hhaacciiaa ddiiffeerreenntteess
ddiirreecccciioonneess,, ssiinn qquuee eelllloo iimmpplliiqquuee llaa ffaallsseeddaadd ddee llaa iimmaaggeenn.. VVeerr ttaammbbiiéénn llaa
pprriimmeerraa iimmaaggeenn ssiimmuullaaddaa ddee llaa ppáággiinnaa aanntteerriioorr ppaarraa vveerr oottrroo eejjeemmpplloo.. TTaammbbiiéénn
eell áánngguulloo rreellaattiivvoo yy llaa ddiissttaanncciiaa iinnfflluuyyeenn eenn llaa ddiirreecccciióónn aappaarreennttee ddee llaass
ssoommbbrraass..
PPuueeddee vviissiittaarr TTeerrrraaiinn aanndd SShhaaddooww yy EExxaammpplleess ooff SShhaaddooww AAnngglleess,, ddee llaa ppáággiinnaa
CCllaavviiuuss..oorrgg,, ppaarraa oobbsseerrvvaarr ccoonn mmááss ddeetteenniimmiieennttoo eessttee eeffeeccttoo..

EEnn eessttaa iimmaaggeenn aappaarreecceenn ddooss aassttrroonnaauuttaass ccuuyyaass ssoommbbrraass ddiivveerrggeenn ccaassii 9900
ggrraaddooss.. EEssoo eess sseenncciillllaammeennttee iimmppoossiibbllee eenn llaa LLuunnaa,, ddoonnddee llaa lluuzz ddeell SSooll pprrooyyeeccttaa
ssoommbbrraass ccoommpplleettaammeennttee ppaarraalleellaass,, ccoommoo yyaa hheemmooss ddiicchhoo..

LLaa aanntteerriioorr iimmaaggeenn eess eenn rreeaalliiddaadd uunnaa vviissttaa ppaannoorráámmiiccaa ddee 336600 ggrraaddooss,,
ccoommppuueessttaa ppoorr vvaarriiaass ffoottooggrraaffííaass iinnddeeppeennddiieenntteess ddeell pprriimmeerr ppaasseeoo lluunnaarr ddeell
AAppoolllloo 1166 ((eenn llaa aammpplliiaacciióónn ccoommpplleettaa,, llooss eexxttrreemmooss ddee llaa iimmaaggeenn ccooiinncciiddeenn)).. DDee
vveezz eenn ccuuaannddoo dduurraannttee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess,, uunnoo ddee llooss aassttrroonnaauuttaass ssee ddeetteennííaa yy,,
ddeessddee uunn mmiissmmoo ppuunnttoo,, iibbaa ssaaccaannddoo ffoottooggrraaffííaa ttrraass ffoottooggrraaffííaa hhaassttaa ddaarr uunnaa
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vvuueellttaa ccoommpplleettaa,, ddee ffoorrmmaa qquuee ssee ppuuddiieerraa oobbtteenneerr uunnaa vviissttaa ppaannoorráámmiiccaa.. ((HHaayy
mmuucchhooss eejjeemmppllooss ddee eessttee ttiippoo,, yy ppuueeddeenn sseerr ccoonnssuullttaaddooss eenn llaa ppáággiinnaa ddeell AALLSSJJ..))

CCoommoo ppuueeddee ccoommpprroobbaarrssee eenn llaa ggrraabbaacciióónn ssiimmuullttáánneeaa ddee tteelleevviissiióónn ddee llaa ccáámmaarraa
ddeell ccoocchhee lluunnaarr,, eell aassttrroonnaauuttaa CChhaarrlleess DDuukkee ssee eessttaabbaa mmoovviieennddoo ppoorr llooss
aallrreeddeeddoorreess ddeell ccrráátteerr PPlluumm mmiieennttrraass ssuu ccoommppaaññeerroo JJoohhnn YYoouunngg rreeaalliizzaabbaa llaass
ffoottooggrraaffííaass qquuee ffoorrmmaann eessttaa ppaannoorráámmiiccaa ccoonnccrreettaa,, yy ppoorr eelllloo,, aall jjuunnttaarr llaass
iimmáággeenneess,, DDuukkee aappaarreeccee ddooss vveecceess.. LLaa ddiissttaanncciiaa eennttrree eell pprriimmeerr DDuukkee,, eell ddee llaa
iizzqquuiieerrddaa,, yy eell sseegguunnddoo DDuukkee ooccuuppaa aallggoo mmeennooss ddee uunn ccuuaarrttoo ddee llaa ppaannoorráámmiiccaa
ccoommpplleettaa ((eess ddeecciirr,, ccaassii 9900 ggrraaddooss ddee 336600ºº)).. PPoorr ttaannttoo,, aauunnqquuee eenn llaa rreeaalliiddaadd llaass
ssoommbbrraass ssoonn pprrááccttiiccaammeennttee ppaarraalleellaass,, eess llóóggiiccoo qquuee aall jjuunnttaarr llaass ffoottooggrraaffííaass
aammbbaass ssoommbbrraass aappuunntteenn eenn ddiirreecccciioonneess ddiivveerrggeenntteess ccaassii 9900 ggrraaddooss..

LLooss vvííddeeooss ddee llaa pprriimmeerraa mmiissiióónn qquuee aalluunniizzóó,, AAppoolllloo 1111,, ssoonn ddee mmaallaa ccaalliiddaadd.. LLaa
NNAASSAA ddiissmmiinnuuyyóó ssuu ccaalliiddaadd aaddrreeddee ppaarraa qquuee nnoo ppaarreecciieerraa ttaann rreeaall,, yy aassíí ppooddeerr
ddiissiimmuullaarr llooss eerrrroorreess ddeell mmoonnttaajjee..

EEssttee hheecchhoo ssee ddeebbiióó aa qquuee eell AAppoolllloo 1111 nnoo ddiissppuussoo ddee aanntteennaa ddee aallttaa ggaannaanncciiaa
ppaarraa rreettrraannssmmiittiirr iimmáággeenneess eenn ccoolloorr.. LLaa pprriimmeerraa mmiissiióónn qquuee ttuuvvoo ppoorr pprriimmeerraa
vveezz ccoommoo oobbjjeettiivvoo aatteerrrriizzaarr ssoobbrree llaa LLuunnaa nnoo tteennííaa pprreevviissttoo ppaassaarr mmuucchhoo ttiieemmppoo
eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr ((ddee hheecchhoo,, eell ppaasseeoo ddee AArrmmssttrroonngg yy AAllddrriinn dduurróó ssóólloo ddooss
hhoorraass yy mmeeddiiaa)).. TTaammppooccoo lllleevvaabbaann mmuucchhooss iinnssttrruummeennttooss cciieennttííffiiccooss ccoonnssiiggoo,, yyaa
qquuee ssuu pprriinncciippaall oobbjjeettiivvoo eerraa ssóólloo aatteerrrriizzaarr ppoorr pprriimmeerraa vveezz eenn nnuueessttrroo ssaattéélliittee,,
yy rreeggrreessaarr ssaannooss yy ssaallvvooss.. DDeebbiiddoo aa eessttoo,, llooss iinnggeenniieerrooss yy ttééccnniiccooss ddee llaa NNAASSAA
ddeecciiddiieerroonn qquuee nnoo eerraa nneecceessaarriioo lllleevvaarr eenn eessttaa pprriimmeerraa mmiissiióónn uunnaa aanntteennaa ddee
aallttaa ggaannaanncciiaa ((qquuee ttaarrddaarrííaa bbaassttaanntteess mmiinnuuttooss eenn sseerr iinnssttaallaaddaa ssoobbrree llaa
ssuuppeerrffiicciiee)),, ssiinnoo qquuee ssee eemmpplleeaarrííaa uunnaa aanntteennaa ddee mmeennoorr ttaammaaññoo ssiittuuaaddaa eenn eell
mmóódduulloo lluunnaarr.. EEssttaa aanntteennaa,, ddeebbiiddoo aa ssuu mmeennoorr ddiiáámmeettrroo,, nnoo ppooddííaa ttrraannssmmiittiirr
iimmáággeenneess ddee ggrraann ccaalliiddaadd,, ppoorr lloo qquuee llooss ttééccnniiccooss ttuuvviieerroonn qquuee iinnggeenniiáárrsseellaass
ppaarraa rreedduucciirr llaa ccaannttiiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee iibbaa aa sseerr eennvviiaaddaa aa ttrraavvééss ddee eellllaa..

EEnn eell ggrrááffiiccoo ddee llaa iizzqquuiieerrddaa ppooddeemmooss oobbsseerrvvaarr eell pprroocceeddiimmiieennttoo sseegguuiiddoo ppoorr llaa
NNAASSAA ppaarraa rreedduucciirr eell vvoolluummeenn ddee llaa sseeññaall ddee vvííddeeoo,, ccoonn eell ffiinn ddee qquuee ppuuddiieerraa
sseerr eemmiittiiddoo aa ttrraavvééss ddee llaa ppeeqquueeññaa aanntteennaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, eess
nneecceessaarriioo eelliimmiinnaarr eell ccoolloorr,, ccoonn lloo qquuee ssee ccoonnssiigguuee uunnaa rreedduucccciióónn ddee ddooss tteerrcciiooss..
DDeessppuuééss ssee rreedduujjoo eell nnúúmmeerroo ddee llíínneeaass hhoorriizzoonnttaalleess ddee ccaaddaa iimmaaggeenn,, lloo qquuee
lliimmiittaabbaa llaa ccaalliiddaadd,, ppeerroo rreedduuccííaa llaa sseeññaall eenn uunn tteerrcciioo.. PPoorr úúllttiimmoo,, ssee ddiimmiinnuuyyóó
eell nnúúmmeerroo ddee ffoottooggrraammaass ppoorr sseegguunnddoo ddee 3300 aa 1100,, ccoonn lloo qquuee ssee ccoonnsseegguuííaa uunnaa
rreedduucccciióónn aall 55%% eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn llaa iimmaaggeenn eessttáánnddaarr eenn ccoolloorr,, lloo qquuee
ppeerrmmiittííaa qquuee llaa aanntteennaa ddeell mmóódduulloo ppuuddiieerraa ttrraannssmmiittiirr eessttaa iimmaaggeenn ssiinn
pprroobblleemmaass,, aa ccoossttaa ddee llaa ppéérrddiiddaa ddee ccaalliiddaadd..

AA eessttoo ssee aaññaaddííaa qquuee,, ppaarraa aallmmaacceennaarr aaqquuíí eenn llaa TTiieerrrraa llaass hhiissttóórriiccaass iimmáággeenneess
ddeell pprriimmeerr ppaasseeoo ppoorr llaa LLuunnaa,, ssee ooppttóó ppoorr uuttiilliizzaarr uunnaa ccáámmaarraa ssiimmiillaarr aa llaass
eemmpplleeaaddaass ppoorr eell cciinnee,, qquuee ggrraabbaabbaa llaa rreettrraannssmmiissiióónn sseeggúúnn iibbaa aappaarreecciieennddoo eenn
uunn mmoonniittoorr ddee tteelleevviissiióónn..

HHaabbííaa oottrraa rraazzóónn ddee ppeessoo ppaarraa mmaannddaarr llaass iimmáággeenneess ddee llaa pprriimmeerraa mmiissiióónn
mmeeddiiaannttee llaa aanntteennaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr.. LLaa ggeennttee eessttaabbaa mmuuyy iinntteerreessaaddaa eenn vveerr eell
pprriimmeerr ppaassoo ssoobbrree llaa LLuunnaa,, yy NNeeiill AArrmmssttrroonngg nnoo ppooddííaa iinnssttaallaarr eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee
uunnaa aanntteennaa ppaarraa vvííddeeoo eenn ccoolloorr yy ddeessppuuééss ddaarr eessee pprriimmeerr ppaassoo.. DDaaddoo qquuee llaass
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pprriimmeerraass iimmáággeenneess tteennííaann qquuee sseerr eemmiittiiddaass eenn bbllaannccoo yy nneeggrroo ppoorr eessttaa rraazzóónn,, lloo
mmááss rraazzoonnaabbllee eerraa ggrraabbaarr ddeell mmiissmmoo mmooddoo llaa pprriimmeerraa mmiissiióónn yy aassíí eevviittaarr llaa
ppéérrddiiddaa ddee vvaalliioossooss mmiinnuuttooss ccoollooccaannddoo llaa aanntteennaa.. EEnn llaass ssiigguuiieenntteess mmiissiioonneess aa
llaa LLuunnaa,, qquuee eessttuuvviieerroonn mmuucchhoo mmááss ttiieemmppoo eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee yy ssee ddeeddiiccaarroonn ccaassii
ppoorr ccoommpplleettoo aa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa,, ssee eemmpplleeaarroonn aanntteennaass ddee aallttaa
ggaannaanncciiaa ccoommoo llaa ddee llaa iimmaaggeenn ddee llaa ddeerreecchhaa,, qquuee eerraann ppeerrffeeccttaammeennttee ccaappaacceess
ddee ttrraannssmmiittiirr iimmáággeenneess eessttáánnddaarr eenn ccoolloorr..

LLaa hhiippóótteessiiss ddee qquuee llaa NNAASSAA eemmppeeoorróó llaa ccaalliiddaadd ddeell pprriimmeerr vvííddeeoo ddeell AAppoolllloo 1111
nnoo ttiieennee sseennttiiddoo,, yyaa qquuee llaass ffoottooggrraaffííaass ddee llaa mmiissiióónn yy llaass iimmáággeenneess oobbtteenniiddaass
ppoorr llaass ccáámmaarraass ddee llaass vveennttaannaass ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ssoonn ccoommppaarraabblleess eenn ccaalliiddaadd aa
llaass ddee mmiissiioonneess ppoosstteerriioorreess.. EEnn eessttaa ooccaassiióónn,, llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa tteeoorrííaa ddeell
mmoonnttaajjee uuttiilliizzaann uunn ddoobbllee rraasseerroo:: ppoorr uunn llaaddoo,, ccoommoo vveerreemmooss mmááss aaddeellaannttee,,
aaffiirrmmaann qquuee ""llaa ccaalliiddaadd ddee llaass iimmáággeenneess eess ddeemmaassiiaaddoo bbuueennaa yy,, ppoorr ttaannttoo,, eess uunn
mmoonnttaajjee.."" PPoorr eell oottrroo,, ""llaass iimmáággeenneess ddee tteelleevviissiióónn ssoonn mmuuyy mmaallaass,, ppoorr lloo ttaannttoo
eess uunn mmoonnttaajjee.."" CCuuaallqquuiieerr ccaammiinnoo iirrrraacciioonnaall lleess eess úúttiill..

EEnn rreellaacciióónn aa llaa ttrraannssmmiissiióónn ddee llaass iimmáággeenneess aa llaa TTiieerrrraa,, ppuueeddee lleeeerr mmááss ssoobbrree llaa
ddiiffiiccuullttaadd ddee ffaallssiiffiiccaarr llaa tteelleemmeettrrííaa ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo..

EEnn llooss vvííddeeooss ddeell AAppoolllloo 1111,, eess ppoossiibbllee vveerr jjuussttoo lloo qquuee hhaayy ddeettrrááss ddee ccaaddaa
aassttrroonnaauuttaa,, ccoommoo ssii ééssttooss ffuueerraann ffaannttaassmmaass.. ¿¿NNoo ssuuggiieerree eessttoo qquuee llaass iimmáággeenneess
ffuueerroonn ttrruuccaaddaass??

EEssaass iimmáággeenneess ffaannttaassmmaaggóórriiccaass eerraann eell rreessuullttaaddoo ddee llaa pprriimmiittiivvaa tteeccnnoollooggííaa
aauuddiioovviissuuaall uussaaddaa eenn eell pprriimmeerr aalluunniizzaajjee.. LLoo qquuee eenn rreeaalliiddaadd ssuucceeddííaa eerraa qquuee
ccuuaannddoo uunn oobbjjeettoo bbrriillllaannttee ppeerrmmaanneeccííaa iinnmmóóvviill aannttee llaa ccáámmaarraa dduurraannttee uunn
ttiieemmppoo ddeetteerrmmiinnaaddoo,, ééssttee ssee ""qquueemmaabbaa"" eenn llooss rreecceeppttoorreess eelleeccttrróónniiccooss ddee llaa
ccáámmaarraa,, qquuee ppoorr uunnooss sseegguunnddooss ppeerrddííaann ssuu sseennssiibbiilliiddaadd..

EErraa uunn eeffeeccttoo tteemmppoorraall,, ddee llaa mmiissmmaa mmaanneerraa qquuee nnoossoottrrooss ppooddeemmooss vveerr dduurraannttee
uunnooss iinnssttaanntteess llaa lluuzz ddee uunnaa bboommbbiillllaa oo uunn oobbjjeettoo bbrriillllaannttee uunnaa vveezz hheemmooss
ddeejjaaddoo ddee mmiirraarrlloo.. AAssíí,, llaa iimmaaggeenn ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee oo eell mmóódduulloo lluunnaarr,, qquuee nnoo ssee
mmoovvííaann dduurraannttee llaa rreettrraannssmmiissiióónn ddee llaa ccáámmaarraa ffiijjaa ddeell AAppoolllloo 1111,, ppeerrmmaanneeccííaann
eenn llaa ppaannttaallllaa dduurraannttee uunnooss iinnssttaanntteess iinncclluussoo ccuuaannddoo eell aassttrroonnaauuttaa eessttaabbaa ppoorr
ddeellaannttee ddee eellllooss.. PPoorr eessoo,, eenn eell ffoottooggrraammaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa,, ssee ppuueeddee aapprreecciiaarr qquuee
eell hhoorriizzoonnttee lluunnaarr eess ttooddaavvííaa vviissiibbllee aa ttrraavvééss ddee llaa ppiieerrnnaa ddeell aassttrroonnaauuttaa..

((LLaa aanncchhaa ffrraannjjaa oossccuurraa qquuee aattrraavviieessaa llaa ffoottooggrraaffííaa ssee ddeebbee aall rreeffrreessccoo ddee llaa
iimmaaggeenn lllleevvaaddoo aa ccaabboo ppoorr eell mmoonniittoorr ddee tteelleevviissiióónn,, ddee llaa mmiissmmaa ffoorrmmaa qquuee
ooccuurrrree eenn llooss mmoonniittoorreess ddee llooss oorrddeennaaddoorreess aaccttuuaalleess oo eenn ccuuaallqquuiieerr ppaannttaallllaa ddee
tteelleevviissiióónn..))

SSii nnoo hhaabbííaa nnaaddiiee ffuueerraa ¿¿qquuiiéénn ggrraabbóó yy ffoottooggrraaffiióó aa AArrmmssttrroonngg ddeesscceennddiieennddoo ppoorr
llaa eessccaalleerriillllaa??

LLaa ccáámmaarraa qquuee ggrraabbóó llaass iimmáággeenneess eenn bbllaannccoo yy nneeggrroo ddee AArrmmssttrroonngg
ddeesscceennddiieennddoo ((ccoommoo eenn eell ffoottooggrraammaa iinnmmeeddiiaattaammeennttee ssuuppeerriioorr)) eessttaabbaa
eemmppllaazzaaddaa eenn eell MMoodduullaarr EEqquuiippmmeenntt SSttoowwaaggee AAsssseemmbbllyy ((MMEESSAA)),, uunn
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ccoommppaarrttiimmeennttoo ssiittuuaaddoo aa uunn llaaddoo ddeell mmóódduulloo lluunnaarr.. AArrmmssttrroonngg ssiimmpplleemmeennttee
tteennííaa qquuee ttiirraarr lleevveemmeennttee ddee uunn ccaabbllee ssiittuuaaddoo eenn llaa eessccaalleerriillllaa ppaarraa qquuee ssee
aabbrriieessee eell ppeessttiilllloo ddeell MMEESSAA.. LLaa ccáámmaarraa ddee tteelleevviissiióónn ssee ddeesspplleeggaabbaa eennttoonncceess
aauuttoommááttiiccaammeennttee yy eemmppeezzaabbaa aa ggrraabbaarr llaass hhiissttóórriiccaass iimmáággeenneess.. PPoosstteerriioorrmmeennttee,,
llooss aassttrroonnaauuttaass ddeessmmoonnttaarroonn llaa ccáámmaarraa ddee ssuu ssiittiioo yy llaa ccoollooccaarroonn aa uunnaa cciieerrttaa
ddiissttaanncciiaa ddeell mmóódduulloo lluunnaarr,, ppaarraa ggrraabbaarr ssuuss aaccttiivviiddaaddeess dduurraannttee eell ppaasseeoo lluunnaarr..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, nnaaddiiee ttoommóó ffoottooggrraaffííaass ddee ssuu lllleeggaaddaa.. EEll aassttrroonnaauuttaa aall qquuee ssee vvee
eenn aallgguunnaass ffoottooggrraaffííaass ddeesscceennddiieennddoo ddee llaa eessccaalleerriillllaa ((ddeessddee llaa ffoottooggrraaffííaa aass1111--
4400--55886622 hhaassttaa aass1111--4400--55886688)) eess BBuuzzzz AAllddrriinn,, eell sseegguunnddoo eenn bbaajjaarr ddeell mmóódduulloo
lluunnaarr.. FFoottooggrraaffiiaaddoo,, oobbvviiaammeennttee,, ppoorr AArrmmssttrroonngg,, qquuee yyaa ssee eennccoonnttrraabbaa eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee.. DDee hheecchhoo,, AArrmmssttrroonngg aappaarreeccee eenn mmuuyy ppooccaass ffoottooggrraaffííaass ddeell ppaasseeoo
lluunnaarr,, yyaa qquuee ffuuee ééll qquuiieenn lllleevvóó llaa úúnniiccaa ccáámmaarraa ffoottooggrrááffiiccaa llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddeell
ttiieemmppoo..

EEnn llaa ppáággiinnaa TTeelleevviissiioonn ffrroomm tthhee MMoooonn eennccoonnttrraarráá mmááss iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llaa
rreettrraannssmmiissiióónn ddee llooss pprriimmeerrooss ppaassooss ddeell hhoommbbrree eenn llaa LLuunnaa..

EEnn llaa iimmaaggeenn ddee aabbaajjoo,, eenn llaa zzoonnaa ddeell oossccuurroo cciieelloo,, nnoo ssee vvee nniinngguunnaa eessttrreellllaa,, ddee
nnuueevvoo..

YY eess qquuee nnoo ddeebbeerrííaann vveerrssee eessttrreellllaass ((vveerr llaa sseecccciióónn pprreevviiaa eenn llaa qquuee hheemmooss
eexxpplliiccaaddoo ppoorr qquuéé nnoo ssee vvee nniinngguunnaa eessttrreellllaa eenn llaass ffoottooggrraaffííaass))..

EEnn llaa zzoonnaa ddeerreecchhaa vveerrááss qquuee uunn llaaddoo ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ssee eennccuueennttrraa eenn ssoommbbrraa
ppeerroo,, ddee aallgguunnaa mmaanneerraa,, eell ssíímmbboolloo ddee llaa bbaannddeerraa ddee EEEEUUUU eessttáá iilluummiinnaaddoo.. SSii eell
SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz eenn llaa LLuunnaa sseerrííaa iimmppoossiibbllee vveerrlloo ccoonn eessee bbrriilllloo,, ppoorr
lloo qquuee llaa iimmaaggeenn nnoo ppuuddoo sseerr ttoommaaddaa eenn llaa LLuunnaa..

EEllllooss mmiissmmooss aaffiirrmmaann:: ""ssii eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz eenn llaa LLuunnaa......"".. PPeerroo nnoo
lloo eess:: eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz DDIIRREECCTTAA eenn llaa LLuunnaa,, ppeerroo nnoo llaa úúnniiccaa ((vveerr
llaa sseecccciióónn pprreevviiaa qquuee ddeessccrriibbee llaass ssoommbbrraass ddeell ttrraajjee eessppaacciiaall ddee AAllddrriinn)).. EEssaa zzoonnaa
ddeell mmóódduulloo eessttáá iilluummiinnaaddaa ppoorr llaa lluuzz rreefflleejjaaddaa ppoorr llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr yy ppoorr ttooddooss
llooss aappaarraattooss rreefflleeccttaanntteess lllleevvaaddooss aallllíí ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass.. AAddeemmááss,, llaa ppllaaccaa eenn
ccuueessttiióónn ttaammbbiiéénn eessttaabbaa hheecchhaa ddee uunn mmaatteerriiaall rreefflleeccttaannttee,, ppoorr lloo qquuee rreefflleejjaa mmááss
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lluuzz ddee lloo nnoorrmmaall.. EEss llaa mmiissmmaa rraazzóónn ppoorr llaa qquuee eell ttrraajjee eennssoommbbrreecciiddoo ddee JJaammeess
IIrrwwiinn ((AAppoolllloo 1155)) eess ttaammbbiiéénn vviissiibbllee,, oo llaass rruueeddaass eennssoommbbrreecciiddaass ddeell RRoovveerr,, ppoorr
ppoonneerr ssóólloo ddooss eejjeemmppllooss..

VVaayyaammooss aa oottrraa ffoottooggrraaffííaa:: ééssttaa eess uunnaa iimmaaggeenn ddee AAllaann BBeeaann ((AAppoolllloo 1122))
ssuujjeettaannddoo uunn SSppeecciiaall EEnnvviirroonnmmeennttaall EExxaammiinneerr CCoonnttaaiinneerr [[ssiicc]] ((eenn rreeaalliiddaadd ssee
ttrraattaa ddee uunn SSppeecciiaall EEnnvviirroonnmmeennttaall SSaammppllee CCoonnttaaiinneerr,, oo SSEESSCC)).. EEssttaa ffoottooggrraaffííaa
ffuuee ttoommaaddaa ddeessddee uunnaa ccáámmaarraa ssuujjeettaa aall ppeecchhoo ddee CCoonnrraadd.. SSii llaa ccáámmaarraa eessttaabbaa
ssuujjeettaa aall ppeecchhoo ddeell ttrraajjee ddee CCoonnrraadd,, llaa ppaarrttee ddee aarrrriibbaa ddeell ccaassccoo ddee BBeeaann,, LL,, nnoo
ddeebbeerrííaa mmoossttrraarrssee eenn eessttaa ffoottooggrraaffííaa..

EEss ddiiffíícciill aasseegguurraarr qquuee eessttaammooss vviieennddoo llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddeell ccaassccoo ddee BBeeaann,, yyaa
qquuee aall sseerr eessfféérriiccoo nnoo ppooddeemmooss eessttaabblleecceerr ccllaarraammeennttee ccuuááll eess ssuu ccúússppiiddee.. DDee
ttooddaass ffoorrmmaass,, hhaayy vvaarriiaass rraazzoonneess ppoorr llaass qquuee ppooddeemmooss vveerr llaa ppaarrttee ddee aarrrriibbaa ddeell
ttrraajjee ddee uunn aassttrroonnaauuttaa.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr nnoo eess ppllaannaa.. DDee
hheecchhoo,, PPeettee CCoonnrraadd ttoommóó eessttaa ffoottooggrraaffííaa dduurraannttee ssuu ppaarraaddaa eenn llaa llaaddeerraa ddeell
ccrráátteerr SShhaarrpp,, ppoorr lloo qquuee eess mmááss qquuee pprroobbaabbllee qquuee eenn eessee mmoommeennttoo ssee eennccoonnttrraassee
ssiittuuaaddoo eenn uunn tteerrrreennoo ssuuppeerriioorr aall ddee ssuu ccoommppaaññeerroo AAllaann BBeeaann.. UUnnaa ddiiffeerreenncciiaa ddee
2200 cceennttíímmeettrrooss eennttrree ccaaddaa uunnoo ppuueeddee ffáácciillmmeennttee hhaacceerr qquuee ssee mmuueessttrree llaa ppaarrttee
ssuuppeerriioorr ddeell ccaassccoo ddee BBeeaann eenn llaa ffoottooggrraaffííaa..

EEnn sseegguunnddoo lluuggaarr,, llooss aassttrroonnaauuttaass ppooddííaann oorriieennttaarr llaa ccáámmaarraa ccoonn ssuuss mmaannooss
uussaannddoo eell mmaannggoo qquuee ssee oobbsseerrvvaa ccllaarraammeennttee ddeebbaajjoo ddee llaa ccáámmaarraa ddee BBeeaann ((eess
pprreeffeerriibbllee oobbsseerrvvaarrlloo eenn llaa aammpplliiaacciióónn ddee llaa iimmaaggeenn,, aass1122--4499--77227788)).. EEssttoo eess lloo
qquuee ppaarreeccee qquuee eessttáá hhaacciieennddoo PPeettee CCoonnrraadd,, aa jjuuzzggaarr ppoorr llaa ppoossiicciióónn ddee ssuu bbrraazzoo
ddeerreecchhoo,, rreefflleejjaaddoo eenn llaa zzoonnaa ddeerreecchhaa ddeell vviissoorr ddee BBeeaann..

TTaammbbiiéénn hhaayy qquuee ccoonnssiiddeerraarr qquuee,, ddeebbiiddoo aall ppeessoo ddee llaa mmoocchhiillaa ddeell ttrraajjee eessppaacciiaall,,
llooss aassttrroonnaauuttaass tteennddííaann aa iinncclliinnaarrssee uunn ppooccoo hhaacciiaa aaddeellaannttee ppaarraa mmaanntteenneerr eell
eeqquuiilliibbrriioo eenn llaa ggrraavveeddaadd lluunnaarr.. BBeeaann ppuueeddee eessttaarr hhaacciieennddoo eessoo.. ((PPuueeddee oobbsseerrvvaarr
ccóómmoo llooss aassttrroonnaauuttaass ssee iinncclliinnaabbaann lliiggeerraammeennttee hhaacciiaa ddeellaannttee eenn uunnaa ffaammoossaa
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ffoottooggrraaffííaa ddee ppeerrffiill ddee llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1111,, eenn llaa qquuee BBuuzzzz AAllddrriinn ssee eennccuueennttrraa aall
llaaddoo ddee llaa bbaannddeerraa:: aass1111--4400--55887744,, vviissttoo eenn uunnaa iimmaaggeenn ddee llaa ccoolleecccciióónn ddeell AALLSSJJ..))

PPoorr ttooddaass eessttaass rraazzoonneess,, eess ppeerrffeeccttaammeennttee ffaaccttiibbllee qquuee llaa ffoottooggrraaffííaa mmuueessttrree llaa
ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddeell ccaassccoo ddee AAllaann BBeeaann..

TTooddaass llaass ssoommbbrraass rreefflleejjaaddaass eenn eell vviissoorr ddee AAllaann BBeeaann,, MM,, ssee ddiirriiggeenn aa
ddiirreecccciioonneess ddiissttiinnttaass,, nnoo eenn llíínneeaass ppaarraalleellaass,, ccoommoo ddeebbeerrííaa sseerr..

¿¿YY ppoorr qquuéé ddeebbeerrííaann vveerrssee ccoommoo llíínneeaass ppaarraalleellaass?? EEll vviissoorr ddeell aassttrroonnaauuttaa ttiieennee
ffoorrmmaa eessfféérriiccaa,, yy eessttoo ddiissttoorrssiioonnaa ddeemmaassiiaaddoo llaass iimmáággeenneess rreefflleejjaaddaass eenn ééll..
CCoommpprruueebbee llaa iimmaaggeenn ddeell vviissoorr ddee BBuuzzzz AAllddrriinn vviissttaa eenn llaa ppáággiinnaa aanntteerriioorr yy vveerráá,,
ppoorr lloo mmeennooss,, ccuuaattrroo ssoommbbrraass ddiiffeerreenntteess qquuee ssee ccoommppoorrttaann ddee mmaanneerraa iiddéénnttiiccaa aa
llaass rreefflleejjaaddaass eenn eell vviissoorr ddee BBeeaann;; ppeerroo,, aa ppeessaarr ddee qquuee llaass ssoommbbrraass nnoo ssoonn
ppaarraalleellaass eenn eell vviissoorr ddeell aassttrroonnaauuttaa,, ssíí ssee ddiirriiggeenn aa uunn mmiissmmoo ppuunnttoo iimmaaggiinnaarriioo..

EEnn llaa iimmaaggeenn ddee AAllddrriinn,, nnóótteessee ttaammbbiiéénn llaa ddiissttoorrssiióónn ddee llaa ppaattaa ddeell mmóódduulloo
lluunnaarr,, ddeebbiiddaa aa llaa eessffeerriicciiddaadd ddeell ccaassccoo.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, ssii rreeaallmmeennttee llaass
ssoommbbrraass nnoo ffuueerraann ppaarraalleellaass eenn llaa rreeaalliiddaadd ssiiggnniiffiiccaarrííaa qquuee hhaayy vvaarriiaass ffuueenntteess ddee
lluuzz yy,, ssii eexxiisstteenn vvaarriiaass ffuueenntteess ddee lluuzz,, ccaaddaa oobbjjeettoo tteennddrrííaa vvaarriiaass ssoommbbrraass aa llaa vveezz
((ccoommoo llooss ffuuttbboolliissttaass eenn uunn eessttaaddiioo dduurraannttee uunn ppaarrttiiddoo nnooccttuurrnnoo));; ssiinn eemmbbaarrggoo,,
ppooddeemmooss oobbsseerrvvaarr ccllaarraammeennttee eenn llaa iimmaaggeenn ddee BBeeaann yy CCoonnrraadd ((yy eenn ccuuaallqquuiieerr
oottrraa ffoottooggrraaffííaa ddee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess)) qquuee ccaaddaa oobbjjeettoo,, iinncclluuyyeennddoo aa llooss
aassttrroonnaauuttaass,, ssóólloo ttiieennee uunnaa ssoommbbrraa,, lloo qquuee pprruueebbaa ddee nnuueevvoo llaa vveerraacciiddaadd ddee llaa
iimmaaggeenn..

EEll ccoonntteenneeddoorr ddee mmuueessttrraass,, NN,, nnoo ddeebbeerrííaa eessttaarr ttaann iilluummiinnaaddoo.. EEssttoo pprruueebbaa qquuee
ssee uussóó iilluummiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall..

LLaa ttaappaa ddeell SSEESSCC eerraa bbaassttaannttee rreefflleeccttaannttee,, ddaaddoo qquuee ssuu ssuuppeerrffiicciiee eerraa ddee mmeettaall
ppuulliiddoo,, ccoommoo ssee ppuueeddee ccoommpprroobbaarr eenn eessttaa ffoottooggrraaffííaa,, ttoommaaddaa eenn llooss llaabboorraattoorriiooss
dduurraannttee llaass pprruueebbaass pprreevviiaass aa llaa mmiissiióónn.. PPoorr oottrraa ppaarrttee,, eessttáá ssiittuuaaddaa ddee ffoorrmmaa
qquuee ppooddrrííaa eessttaarr ssiieennddoo iilluummiinnaaddaa ppoorr eell ttrraajjee ddee BBeeaann.. YYaa hheemmooss mmeenncciioonnaaddoo
vvaarriiaass vveecceess qquuee eell SSooll eess llaa úúnniiccaa ffuueennttee ddee lluuzz ddiirreeccttaa,, ppeerroo llooss oobbjjeettooss
rreefflleeccttaanntteess ((llooss ttrraajjeess eessppaacciiaalleess yy llaass ddiiffeerreenntteess hheerrrraammiieennttaass ddee llooss
aassttrroonnaauuttaass)) yy llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr rreefflleejjaann ppaarrttee ddee llaa lluuzz rreecciibbiiddaa..

HHaayy uunnaa eexxttrraaññaa aannoommaallííaa eenn eell cciieelloo,, 77.. EEssttáá ttooddaavvííaa ppoorr ddeetteerrmmiinnaarr qquuéé ppooddrrííaa
sseerr..

PPuueeddee qquuee nnoo hhaayyaa ssiiddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo ppoorr llooss sseegguuiiddoorreess ddee llaa tteeoorrííaa ddeell mmoonnttaajjee,,
ppeerroo eessttáá bbiieenn ccllaarroo qquuee eess llaa lluuzz ddeell SSooll ((qquuee ssee eennccuueennttrraa mmááss aa llaa iizzqquuiieerrddaa ddee
eessttaa iimmaaggeenn,, ccoommoo iinnddiiccaann,, ppoorr eejjeemmpplloo,, llaa iilluummiinnaacciióónn yy llooss ddeesstteellllooss eenn eell ttrraajjee
eessppaacciiaall ddee BBeeaann)).. EEll bbrriilllloo ddee llaa lluuzz pprroovveenniieennttee ddeell SSooll aaffeeccttaa aa mmuucchhaass
ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn llaa LLuunnaa,, iinncclluussoo eenn mmaayyoorr mmeeddiiddaa qquuee eenn eessttaa iimmaaggeenn..
CCuuaallqquuiieerr ffoottóóggrraaffoo eexxppeerriimmeennttaaddoo eessttaarráá mmuuyy ffaammiilliiaarriizzaaddoo ccoonn eessttooss ddeesstteellllooss
eenn eell oobbjjeettiivvoo ddee llaa ccáámmaarraa yy ccoonn llaa lluuzz rreefflleejjaaddaa aa llaa hhoorraa ddee ttoommaarr ffoottooggrraaffííaass
hhaacciiaa --oo eenn ccoonnttrraa ddee-- uunnaa lluuzz bbrriillllaannttee ccoommoo llaa ddeell SSooll.. PPuueeddee pprreegguunnttaarr aa
ccuuaallqquuiieerr ffoottóóggrraaffoo pprrooffeessiioonnaall ssoobbrree eessttee ccoonnoocciiddoo eeffeeccttoo,, llllaammaaddoo lleennss ffllaarree eenn
iinnggllééss..
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LLaass hhuueellllaass ddeell vveehhííccuulloo lluunnaarr RRoovveerr eessttáánn bbaassttaannttee bbiieenn ddeeffiinniiddaass,, 55.. SSee
nneecceessiittaa uunnaa mmeezzccllaa ddee aallggúúnn ccoommppuueessttoo yy aagguuaa ppaarraa hhaacceerr eessaass llíínneeaass ttaann bbiieenn
ddeeffiinniiddaass,, yy eenn llaa LLuunnaa nnoo hhaayy aagguuaa.. AAddeemmááss,, ssii oobbsseerrvvaass ccoonn ddeettaallllee,, ttee ddaarrááss
ccuueennttaa qquuee eell vveehhííccuulloo hhiizzoo uunn ggiirroo rreeccttoo ddee 9900 ggrraaddooss.. DDaa llaa iimmpprreessiióónn ddee qquuee
ffuuee mmoovviiddoo yy ppuueessttoo eenn eessee lluuggaarr..

EEll ppoollvvoo lluunnaarr eess mmuuyy ffiinnoo yy ssee aaddhhiieerree aa llaass bboottaass ddee llooss aassttrroonnaauuttaass oo aa
ccuuaallqquuiieerr oobbjjeettoo aa ppeessaarr ddee ssuu ccaarreenncciiaa ddee aagguuaa.. SSee aaggrruuppaa eenn llaa ffoorrmmaa ddee
ccuuaallqquuiieerr mmaarrccaa qquuee ssee hhaaggaa ssoobbrree ééll.. NNoo ssee nneecceessiittaa aagguuaa ppaarraa hhaacceerr eessttoo..
IInnttéénntteelloo uusstteedd mmiissmmoo:: pprruueebbee aa mmaarrccaarr ccoonn uunn oobbjjeettoo hhaarriinnaa sseeccaa oo bbaarrrroo sseeccoo
qquuee,, aauunnqquuee eessttáá ccllaarroo qquuee nnoo eess ppoollvvoo lluunnaarr,, ppuueeddee aayyuuddaarr aa pprroobbaarr qquuee nnoo
hhaaccee ffaallttaa aagguuaa ppaarraa ddeejjaarr eessttee ttiippoo ddee hhuueellllaass.. VVeerráá ccoommoo ooccuurrrree aallggoo ssiimmiillaarr,, aa
ppeessaarr ddee llaa aauusseenncciiaa ddee aagguuaa.. AAll iigguuaall qquuee ppuueeddee vveerr ffáácciillmmeennttee hhuueellllaass ddee
ppiissaaddaass,, ddee rruueeddaass,, oo ddee aanniimmaalleess,, eettcc.. eenn eell ppoollvvoo sseeccoo ddee llaa TTiieerrrraa...... ssiinn aayyuuddaa
ddeell aagguuaa..

LLaa ffoorrmmaa ddee llaass hhuueellllaass ddeell RRoovveerr ((uussaaddoo úúnniiccaammeennttee eenn llaass ttrreess úúllttiimmaass
mmiissiioonneess:: AAppoolllloo 1155,, 1166 yy 1177)) nnoo rreessuullttaann eexxttrraaññaass ssii ssee ttiieennee eenn ccuueennttaa qquuee eessttee
vveehhííccuulloo eellééccttrriiccoo tteennííaa ttrraacccciióónn eenn llaass ccuuaattrroo rruueeddaass,, eess ddeecciirr,, ttaannttoo ttrraasseerraa
ccoommoo ddeellaanntteerraa ((ccoommoo ssee oobbsseerrvvaa ccllaarraammeennttee eenn llaa iimmaaggeenn aass1177--114477--2222552266)),, yy aa
bbaajjaa vveelloocciiddaadd eess ttoottaallmmeennttee ffaaccttiibbllee ddeejjaarr uunnooss ssuurrccooss ccoonn eessee áánngguulloo ccoonn llaass
rruueeddaass ttrraasseerraass..
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EEnn llaa rrooccaa mmaarrccaaddaa ccoonn uunnaa RR ((vveerr iimmaaggeenn ssuuppeerriioorr)) vveerrááss uunnaa lleettrraa CC ttaallllaaddaa eenn
llaa rrooccaa.. EEss uunnaa pprruueebbaa ddee qquuee llaa rrooccaa ffoorrmmaabbaa ppaarrttee ddee uunn ddeeccoorraaddoo,, eenn eell qquuee
ccaaddaa eelleemmeennttoo tteennííaa aassiiggnnaaddoo uunn nnúúmmeerroo oo lleettrraa ddiiffeerreennttee..

EEnn rreeaalliiddaadd,, llaa ""lleettrraa CC"" qquuee ppaarreeccee eessttaarr ssoobbrree llaa ppiieeddrraa eess pprroodduuccttoo ddeell
eessccaanneeaaddoo rreeaalliizzaaddoo aall nneeggaattiivvoo ddee eessttaa iimmaaggeenn.. DDee hheecchhoo,, nnoo aappaarreeccee eenn llaa
ffoottooggrraaffííaa oorriiggiinnaall,, aass1166--110077--1177444466,, nnii eenn llaa ffoottooggrraaffííaa aanntteerriioorr,, aass1166--110077--1177444455..
EEll aauummeennttoo rreepprroodduucciiddoo aa llaa iizzqquuiieerrddaa ((ssiinn ccoorrrreecccciióónn ddee ccoolloorr)) ddee llaa mmiissmmaa
iimmaaggeenn ((pprroovveenniieennttee ddeell IInnssttiittuuttoo LLuunnaarr yy PPllaanneettaarriioo,, LLPPII)) nnoo mmuueessttrraa eessaa
ccaarraacctteerrííssttiiccaa..

LLaass iimmáággeenneess yy llooss ffoottooggrraammaass qquuee ccoonnttiieenneenn llaa ""CC"" ppeerrtteenneecceenn pprroobbaabblleemmeennttee
aa llaa 33ªª oo aa llaa 44ªª ggeenneerraacciióónn ddeessddee llaa iimmaaggeenn oorriiggiinnaall ((llaa pprriimmeerraa ggeenneerraacciióónn,, eess
ddeecciirr,, llooss nneeggaattiivvooss oorriiggiinnaalleess,, ffuueerroonn ccooppiiaaddooss uunnaa vveezz ddeessppuuééss ddeell rreevveellaaddoo yy
ffuueerroonn aallmmaacceennaaddooss ccuuiiddaaddoossaammeennttee ddeessddee eennttoonncceess,, mmiieennttrraass qquuee llaa 22ªª yy llaa 33ªª
ggeenneerraacciióónn ddee nneeggaattiivvooss ssee uussaarroonn ppaarraa llaass rreepprroodduucccciioonneess ssiigguuiieenntteess))..
CCoommoo ssee oobbsseerrvvaa eenn llaa iimmaaggeenn ddee aabbaajjoo,, rreeaalliizzaaddaa ccoonn vvaarriiooss aauummeennttooss,, llaa ""CC""
eess eenn rreeaalliiddaadd uunn ppeelloo.. UUnnaa sseegguunnddaa ttrraazzaa qquuee ppaarreeccee sseerr llaa ssoommbbrraa ddee llaa ppaarrttee
ssuuppeerriioorr ddeell mmiissmmoo eess ccllaarraammeennttee vviissiibbllee.. EEll ppeelloo ((oo ffiibbrraa)) ffuuee pprroobbaabblleemmeennttee
iinnttrroodduucciiddoo ddee ffoorrmmaa aacccciiddeennttaall ccuuaannddoo eell nneeggaattiivvoo ffuuee ccooppiiaaddoo ppaarraa sseerr
ccoorrrreeggiiddoo ccrroommááttiiccaammeennttee,, yy llaa iimmaaggeenn yyaa ccoorrrreeggiiddaa qquuee iinncclluuííaa eell ppeelloo oo ffiibbrraa
eenn ffoorrmmaa ddee CC ffuuee sseegguurraammeennttee pprrooppaaggaaddaa aa ddiiffeerreenntteess ppuubblliiccaacciioonneess..

EEss nneecceessaarriioo sseeññaallaarr qquuee eenn oottrraass ffoottooggrraaffííaass ddee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess aappaarreecceenn
ppeellooss oo ffiibbrraass iinnttrroodduucciiddooss aacccciiddeennttaallmmeennttee dduurraannttee aallggúúnn eessccaanneeaaddoo ((vveerr,, ppoorr
eejjeemmpplloo,, llaa iimmaaggeenn aass1111--4400--55996611)),, lloo qquuee vvuueellvvee aa ppoonneerr ddee mmaanniiffiieessttoo eell nnuulloo
eessffuueerrzzoo qquuee rreeaalliizzaann llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn ppaarraa iinntteennttaarr aaccllaarraarr
eessttooss mmaalleenntteennddiiddooss.. SSii ccoonn uunn ppooccoo ddee ssuueerrttee eell ppeelloo ssee hhuubbiieerraa ccoollooccaaddoo eenn eell
bboorrddee ddee llaa rrooccaa,, ddoonnddee qquueeddaarraa ccllaarroo qquuee nnoo ssee ttrraattaa ddee uunnaa lleettrraa ttaallllaaddaa,, nnoo ssee
hhuubbiieerraa lleevvaannttaaddoo ppoolléémmiiccaa aallgguunnaa..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, uunn ssiisstteemmaa ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaass rrooccaass lluunnaarreess ttaann ssiimmppllee
ccoommoo eell pprrooppuueessttoo ppaarreeccee aaddeemmááss bbaassttaannttee rriiddííccuulloo yy ttoossccoo,, tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa
llaa iinnmmeennssaa ccaannttiiddaadd ddee rrooccaass ddiissttiinnttaass qquuee aappaarreecceenn eenn llaass mmiilleess ddee ffoottooggrraaffííaass
ddee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess.. TTaann ssóólloo llaass rrooccaass lluunnaarreess ttrraaííddaass ddee vvuueellttaa ppoorr llooss
aassttrroonnaauuttaass ((eevviiddeenntteemmeennttee uunnaa ppeeqquueeññaa mmuueessttrraa ddee ttooddaass llaass qquuee ssee
eennccoonnttrraarroonn aallllíí)) eessttáánn ccaattaallooggaaddaass ccoonn eennttrree cciinnccoo yy ssiieettee ddííggiittooss.. EEss eevviiddeennttee
qquuee eell aarrgguummeennttoo ddeell ddeeccoorraaddoo eess uunnaa ""pprruueebbaa"" mmuuyy ppooccoo ssóólliiddaa..

SSii qquuiieerree oobbtteenneerr mmááss iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eessttee aassuunnttoo,, ppuueeddee eennccoonnttrraarrllaa eenn
wwwwww..lluunnaarraannoommaalliieess..ccoomm//cc--rroocckk..hhttmm,, ((eenn iinnggllééss)) ddoonnddee hhaayy iimmáággeenneess yy
aabbuunnddaannttee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ccoonnffiirrmmaann lloo aanntteerriioorrmmeennttee ddiicchhoo..

IImmaaggeenn:: NNAASSAA aass1166--110077--1177444466,, eessccaanneeaaddoo ppoorr LLPPII..
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AAqquuíí eessttáá uunnaa ppoorrcciióónn aammpplliiaaddaa ddee llaa iimmaaggeenn aanntteerriioorr.. HHaayy uunnaa aannoommaallííaa ccoonn
llaass ddeellggaaddaass ccrruucceess qquuee aappaarreecceenn eenn llaass ffoottooggrraaffííaass ttoommaaddaass eenn llaa LLuunnaa,, yy qquuee ssee
eennccuueennttrraann eennttrree eell oobbttuurraaddoorr ddee llaa ccáámmaarraa yy llaa ppeellííccuullaa.. CCoommoo llaa ccrruuzz ddee llaa
iizzqquuiieerrddaa ddee eessttaa iimmaaggeenn ssee eennccuueennttrraa ccoollooccaaddaa ppoorr ddeettrrááss ddeell vveehhííccuulloo lluunnaarr,,
eessttoo ssuuggiieerree qquuee llaa iimmaaggeenn eessttáá ttrruuccaaddaa ((eess ddeecciirr,, ssee ccoollooccóó eell vveehhííccuulloo lluunnaarr
eenncciimmaa ddee llaa iimmaaggeenn ddee llaa LLuunnaa))..

LLaa ppeellííccuullaa ffoottooggrrááffiiccaa nnoo eess uunn ssooppoorrttee ddee ggrraabbaacciióónn ppeerrffeeccttoo,, yy ccuuaannddoo uunn
oobbjjeettoo eess mmuuyy bbrriillllaannttee,, ssee ssaattuurraa yy llaa lluuzz ssee ""vviieerrttee"" aallrreeddeeddoorr,, eenn llaa eemmuullssiióónn.. SSii
mmiirraa ddeetteenniiddaammeennttee eell bboorrddee ddee llaa ccrruuzz ((eess pprreeffeerriibbllee oobbsseerrvvaarr llaa ffoottooggrraaffííaa
oorriiggiinnaall,, aass1166--110077--1177444466,, oo aammpplliiaacciioonneess ccoommoo llaass ddee aabbaajjoo ppaarraa aapprreecciiaarrlloo
mmeejjoorr)),, ddoonnddee ssee eennccuueennttrraa ccoonn llaa aanntteennaa ddeell RRoovveerr,, ssee ppuueeddee aapprreecciiaarr qquuee eessttáá
uunn ppooccoo oossccuurreecciiddoo yy qquuee ccoorrttaa lliiggeerraammeennttee aa llaa aanntteennaa aa ppeessaarr ddee ssuu ssaattuurraacciióónn..
EEssttoo ppuueeddee ooccuurrrriirr ccoonn ppeerrffeeccttaa nnoorrmmaalliiddaadd aall tteenneerr uunn ffoonnddoo mmuuyy bbllaannccoo,, ssiinn
qquuee eelllloo qquuiieerraa ddeecciirr qquuee ssoonn iimmáággeenneess ttrruuccaaddaass.. AAqquuíí eessttáánn aallgguunnaass
aammpplliiaacciioonneess ddee oottrraass ffoottooggrraaffííaass qquuee ppeerrmmiitteenn oobbsseerrvvaarrlloo mmeejjoorr::

LLooss cciinnttuurroonneess ddee rraaddiiaacciióónn,, llaa tteemmppeerraattuurraa yy oottrraass ccuueessttiioonneess::

LLaa tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa eenn llaa LLuunnaa vvaarrííaa eennttrree llooss 226600 FF yy llooss 228800 FF,, ddeemmaassiiaaddoo
ccaalliieennttee ppaarraa qquuee eell cceelluullooiiddee ddee llaass ffoottooss ssoobbrreevviivvaa.. AA eessaass tteemmppeerraattuurraass,, llaa
ppeellííccuullaa ssee aarrrruuggaa yy ssee ffuunnddee,, qquueeddaannddoo ccoommpplleettaammeennttee iinnsseerrvviibbllee..

NNoo eess lloo mmiissmmoo llaa tteemmppeerraattuurraa ddeell aaiirree qquuee llaa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee.. EEnn llaa LLuunnaa,, aall nnoo
hhaabbeerr aaiirree,, ssóólloo nnooss ppooddeemmooss rreeffeerriirr aa llaa tteemmppeerraattuurraa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr.. ÉÉssttaa
ppuueeddee lllleeggaarr aa llooss 228800 ggrraaddooss FFaahhrreennhheeiitt ((113388 ººCC)).. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eessoo nnoo ssiiggnniiffiiccaa
qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass yy ssuuss iinnssttrruummeennttooss ssee eennccoonnttrraasseenn aa eessaa tteemmppeerraattuurraa,,
ppoorrqquuee ééssttaa ddeeppeennddee ddee llaass pprrooppiieeddaaddeess ddee ccaaddaa oobbjjeettoo.. AAqquueellllooss oobbjjeettooss qquuee
rreefflleejjaann uunn mmaayyoorr ppoorrcceennttaajjee ddee llaa lluuzz ssoollaarr,, ssee eennccuueennttrraann aa mmeennoorr
tteemmppeerraattuurraa,, yy vviicceevveerrssaa..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, eessttaa tteemmppeerraattuurraa mmááxxiimmaa ssóólloo ssee aallccaannzzaa dduurraannttee eell mmeeddiiooddííaa
lluunnaarr ((eell ddííaa lluunnaarr dduurraa uunnooss 1144 ddííaass tteerrrreessttrreess)).. DDuurraannttee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo,, nnoo
ssee aallccaannzzaarroonn tteemmppeerraattuurraass ttaann aallttaass,, yyaa qquuee llooss vvuueellooss aa llaa LLuunnaa ssee
pprrooggrraammaarroonn ddee ttaall mmaanneerraa qquuee,, aall rreeaalliizzaarr ccaaddaa aalluunniizzaajjee,, eell SSooll nnoo ssee
eennccoonnttrraabbaa mmuuyy aallttoo eenn eell hhoorriizzoonnttee,, aapprrooxxiimmaaddaammeennttee uunn ddííaa ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr
aammaanneecciiddoo eenn llaa zzoonnaa ddeell aalluunniizzaajjee,, ppoorr lloo qquuee llaass tteemmppeerraattuurraass eerraann,, eenn
rreeaalliiddaadd,, rreellaattiivvaammeennttee mmooddeerraaddaass,, iinncclluussoo ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ppaassaaddoo eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee ttrreess ddííaass tteerrrreessttrreess ((eell ttiieemmppoo mmááxxiimmoo qquuee ppeerrmmaanneecciieerroonn llaass úúllttiimmaass
mmiissiioonneess eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee))..

AAddiicciioonnaallmmeennttee,, llaass ccáámmaarraass uuttiilliizzaaddaass eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ((HHaasssseellbbllaadd 550000EELL DDaattaa
CCaammeerraass)) eessttaabbaann ddoottaaddaass ddee ffiinnaass ccaappaass ddee ppllaattaa ((ttaannttoo eenn eell eexxtteerriioorr ccoommoo eenn
llooss ccaarrggaaddoorreess iinntteerriioorreess)) qquuee rreefflleejjaabbaann ppaarrttee ddee llaa lluuzz rreecciibbiiddaa,, yy eell cceelluullooiiddee
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ddee llaass ccáámmaarraass ssee mmaanntteennííaa eenn ccaarrggaaddoorreess hheerrmmééttiiccooss ssiinn aaiirree,, qquuee ppeerrmmiittííaann uunn
aaiissllaammiieennttoo ccaassii ttoottaall ffrreennttee aall ccaalloorr yy pprrooppoorrcciioonnaabbaann pprrootteecccciióónn ccoonnttrraa llaass
vvaarriiaacciioonneess ddee tteemmppeerraattuurraa,, ppeerrmmiittiieennddoo uunnaa tteemmppeerraattuurraa iinntteerrnnaa mmááss
uunniiffoorrmmee.. AAssíí,, llaa ppeellííccuullaa eerraa pprrootteeggiiddaa eeffiicciieenntteemmeennttee ddeell ccaalloorr pprroodduucciiddoo ppoorr
llaa lluuzz ssoollaarr.. DDee hheecchhoo,, ssee mmaanntteennííaa aa uunnaa tteemmppeerraattuurraa ddee eennttrree 5500 yy 110000
FFaahhrreennhheeiitt ((eennttrree 1100 yy 3388 ººCC))..

SSii qquuiieerree,, ppuueeddee lleeeerr mmááss ssoobbrree llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass ccáámmaarraass uuttiilliizzaaddaass eenn llaa
LLuunnaa..

TTaammbbiiéénn eess iinntteerreessaannttee eell lliibbrroo eelleeccttrróónniiccoo PPhhoottooggrraapphhyy EEqquuiippmmeenntt aanndd
TTeecchhnniiqquueess:: AA SSuurrvveeyy ooff NNAASSAA DDeevveellooppmmeennttss..

AAllrreeddeeddoorr ddee llaa TTiieerrrraa,, eexxiissttee uunn cciinnttuurróónn ddee rraaddiiaacciióónn llllaammaaddoo ddee VVaann AAlllleenn..
NNiinnggúúnn sseerr hhuummaannoo ppuueeddee aattrraavveessaarr eessee cciinnttuurróónn yyaa qquuee eell nniivveell ddee rraaddiiaacciióónn
pprreesseennttee eenn eessaa zzoonnaa ssuuppeerraa llooss 330000 GGrraayyss [[uunniiddaadd ddee rraaddiiaacciióónn aabbssoorrbbiiddaa]].. AA
nnoo sseerr qquuee eessttééss rrooddeeaaddoo ppoorr uunnaa ccaappaa ddee ccuuaattrroo ppiieess ddee pplloommoo..

LLooss cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn ffuueerroonn
ddeessccuubbiieerrttooss ppoorr pprriimmeerraa vveezz ppoorr eell ssaattéélliittee
EExxpplloorreerr 11,, eell pprriimmeerroo llaannzzaaddoo ppoorr EEssttaaddooss
UUnniiddooss ((eell 3311 ddee eenneerroo ddee 11995588)).. EEssttee
ssaattéélliittee ffuuee ddiisseeññaaddoo ppoorr uunn ggrruuppoo ddee
cciieennttííffiiccooss lliiddeerraaddooss ppoorr JJaammeess VVaann AAlllleenn,,
ddee aahhíí eell nnoommbbrree.. EEssttaass rreeggiioonneess ssee ccrreeaann
ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa iinntteerraacccciióónn ddeell
vviieennttoo ssoollaarr ((eell fflluujjoo ddee pprroottoonneess yy
eelleeccttrroonneess pprroovveenniieennttee ddeell SSooll)) ccoonn eell ccaammppoo
mmaaggnnééttiiccoo ddee llaa TTiieerrrraa,, qquuee rreettiieennee uunnaa ggrraann
ccaannttiiddaadd ddee ppaarrttííccuullaass ccaarrggaaddaass yy rraaddiiaacciióónn
eenn eessaa zzoonnaa.. EEssttooss cciinnttuurroonneess ddee rraaddiiaacciióónn
ssee eexxttiieennddeenn ddeessddee uunnooss 11..000000 kkiillóómmeettrrooss
hhaassttaa mmááss ddee 6655..000000 kkiillóómmeettrrooss ddee aallttuurraa
ssoobbrree llaa TTiieerrrraa,, aallccaannzzaannddoo eell mmááxxiimmoo ddee
rraaddiiaacciióónn eenn ttoorrnnoo aa llooss 33..220000 yy 2200..000000
kkiillóómmeettrrooss..

LLaa NNAASSAA ccoonnooccííaa ppeerrffeeccttaammeennttee llooss ppeelliiggrrooss
ddeerriivvaaddooss ddee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee eessttee cciinnttuurróónn
ddee rraaddiiaacciióónn.. DDee hheecchhoo,, lllleevvóó aa ccaabboo
eexxppeerriimmeennttooss pprreevviiooss aa llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo
ppaarraa iinnvveessttiiggaarr ssuu nnaattuurraalleezzaa.. PPoorr eejjeemmpplloo,,
llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaa mmiissiióónn GGéémmiinnii 1100
ssoobbrreevvoollaarroonn llaa zzoonnaa ccoonnoocciiddaa ccoommoo
AAnnoommaallííaa MMaaggnnééttiiccaa ddeell AAttlláánnttiiccoo SSuurr
((SSoouutthheerrnn AAttllaannttiicc MMaaggnneettiicc AAnnoommaallyy,,
SSAAMMAA)),, uunnaa eessppeecciiee ddee pprroolloonnggaacciióónn aa
mmeennoorr aallttuurraa yy ddee mmeennoorr iinntteennssiiddaadd qquuee llooss
cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn..
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AAnntteess ddee ccoonnssiiddeerraarr llaa rraaddiiaacciióónn aabbssoorrbbiiddaa ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass,, eess ccoonnvveenniieennttee
aaddqquuiirriirr uunnaa nnoocciióónn bbáássiiccaa ddee llaa rraaddiiaacciióónn yy llaass uunniiddaaddeess uuttiilliizzaaddaass ppaarraa
mmeeddiirrllaa.. LLaa uunniiddaadd mmááss uuttiilliizzaaddaa aaccttuuaallmmeennttee ppaarraa ccuuaannttiiffiiccaarr llaa ddoossiiss ddee
rraaddiiaacciióónn qquuee ssee aabbssoorrbbee eess eell ggrraayy.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, aanntteess ssee uuttiilliizzaabbaa eell rraadd
((rraaddiiaattiioonn aabbssoorrbbeedd ddoossee,, oo ddoossiiss ddee rraaddiiaacciióónn aabbssoorrbbiiddaa)).. 11 rraadd eeqquuiivvaallee aa 00''0011
ggrraayyss..

EEll eeffeeccttoo bbiioollóóggiiccoo ddee llaa rraaddiiaacciióónn ddeeppeennddee ddee llaa rreeggiióónn ddeell ccuueerrppoo qquuee hhaayyaa ssiiddoo
eexxppuueessttaa,, aassíí ccoommoo ddeell ttiippoo ddee rraaddiiaacciióónn.. DDeebbiiddoo aa eessttoo,, eell rraadd ssee mmooddiiffiiccaa
mmeeddiiaannttee uunn ffaaccttoorr llllaammaaddoo RRBBEE ((rreellaattiivvee bbiioollooggiiccaall eeffffeeccttiivveenneessss,, oo eeffiiccaacciiaa
bbiioollóóggiiccaa rreellaattiivvaa)).. EEll rreessuullttaaddoo eess uunnaa nnuueevvaa uunniiddaadd llllaammaaddaa rreemm ((rrooeennttggeenn
eeqquuiivvaalleenntt ffoorr mmaann,, oo eeqquuiivvaalleennttee rrooeennttggeenn ppaarraa eell hhoommbbrree)).. PPoorr úúllttiimmoo,, 11
SSiieevveerrtt ((SSvv)) eeqquuiivvaallee aa 110000 rreemm..

SSee hhaa ccoommpprroobbaaddoo eexxppeerriimmeennttaallmmeennttee qquuee eell mmaayyoorr ppeelliiggrroo ddee llaa rraaddiiaacciióónn nnoo
ssee eennccuueennttrraa eenn uunnaa eexxppoossiicciióónn sseevveerraa yy ccoorrttaa,, ssiinnoo eenn uunnaa eexxppoossiicciióónn
ccoonnttiinnuuaaddaa oo ppeerriióóddiiccaa,, aauunnqquuee sseeaa ddee mmeennoorr iinntteennssiiddaadd.. EEll ttiieemmppoo ddee
eexxppoossiicciióónn ddee ccaaddaa nnaavvee AAppoolllloo aa eessttaa rraaddiiaacciióónn ffuuee bbrreevvee ((uunnaass ccuuaattrroo hhoorraass

NNiivveelleess ddee rraaddiiaacciióónn mmeeddiiaa
ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo

NNºº ddee
mmiissiióónn

DDoossiiss rreecciibbiiddaa
((eenn rraaddss))

77 00..1166

88 00..1166

99 00..2200

1100 00..4488

1111 00..1188

1122 00..5588

1133 00..2244

1144 11..1144

1155 00..3300

1166 00..5511

1177 00..5555

((BBaaiilleeyy,, JJ.. VVeerrnnoonn,, ""RRaaddiiaattiioonn PPrrootteeccttiioonn aanndd
IInnssttrruummeennttaattiioonn"",,eenn BBiioommeeddiiccaall RReessuullttss ooff AAppoolllloo,,
JJoohhnnssoonn SSppaaccee CCeenntteerr..))
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ppoorr mmiissiióónn,, aapprrooxxiimmaaddaammeennttee)),, yyaa qquuee eemmppeezzaabbaann aa ppaassaarr ppoorr eessttaa zzoonnaa aa uunnaa
vveelloocciiddaadd ddee uunnooss 4400..000000 kkmm//hh.. CCaaddaa nnaavvee AAppoolllloo ppaassóó ppoorr eellllooss ddooss vveecceess,, uunnaa
ddee iiddaa yy oottrraa ddee vvuueellttaa.. EEnn ttoottaall,, llooss aassttrroonnaauuttaass ppaassaarroonn mmeennooss ddee uunnaa hhoorraa eenn
llaa ppaarrttee mmááss ddeennssaa ddeell cciinnttuurróónn ddee rraaddiiaacciióónn,, yy eessttaabbaann bbiieenn pprrootteeggiiddooss eenn ssuu
nnaavvee eessppaacciiaall.. EEll pprriinncciippaall ppeelliiggrroo ddee llooss cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn lloo ccoonnssttiittuuyyeenn
llooss pprroottoonneess yy eelleeccttrroonneess ddee aallttaa eenneerrggííaa,, ccoonnttrraa llooss qquuee eess rreellaattiivvaammeennttee ffáácciill
pprrootteeggeerrssee ((eell ccaassccoo ddee llaa nnaavvee yy llooss ccrriissttaalleess ddee llaass vveennttaannaass ssoonn ssuuffiicciieenntteess ppaarraa
ffrreennaarrllooss)).. PPaarraa eelllloo nnoo ssee nneecceessiittaa eessttaarr rreeccuubbiieerrttoo ddee vvaarriiooss mmeettrrooss ddee mmeettaall
ppeessaaddoo.. EEll pplloommoo ssiirrvvee ppaarraa ffrreennaarr llaa rraaddiiaacciióónn pprroovveenniieennttee ddee ppaarrttííccuullaass
ccaarrggaaddaass ((eell ccaassoo ddee llooss cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn)),, ppeerroo nnoo eess eell mmééttooddoo iiddeeaall
ppaarraa hhaacceerrlloo.. PPoorr eejjeemmpplloo,, aaccttuuaallmmeennttee ssee uussaa uunnaa ffiinnaa ccaappaa ddee ppoolliieettiilleennoo eenn llaass
nnaavveess eessppaacciiaalleess ppaarraa rreeaalliizzaarr eessttaa ttaarreeaa..

OOttrroo ddaattoo aa tteenneerr eenn ccuueennttaa eess qquuee llaa ttrraayyeeccttoorriiaa sseegguuiiddaa ppoorr llaass nnaavveess AAppoolllloo nnoo
aattrraavveessaabbaa llaa ppeeoorr zzoonnaa ddee llooss cciinnttuurroonneess eenn nniinnggúúnn mmoommeennttoo.. EEssttoo ssee ddeebbííaa aa
qquuee,, ppaarraa aallccaannzzaarr llaa LLuunnaa,, llaa óórrbbiittaa ddeebbííaa eessttaarr iinncclliinnaaddaa eenn ttoorrnnoo aa 3300ºº
rreessppeeccttoo ddeell EEccuuaaddoorr tteerrrreessttrree ((llaa iinncclliinnaacciióónn eexxaaccttaa vvaarriiaabbaa ppaarraa ccaaddaa mmiissiióónn)),,
ppoorr lloo qquuee llaa nnaavvee ssóólloo ppaassaabbaa ppoorr llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee llooss cciinnttuurroonneess ((qquuee,, ccoommoo
ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eenn llaa iimmaaggeenn ssuuppeerriioorr,, ssóólloo eessttáánn pprreesseenntteess uunnooss 4400ºº ppoorr
eenncciimmaa yy ppoorr ddeebbaajjoo ddeell EEccuuaaddoorr)).. EEssttoo mmiinniimmiizzaabbaa aaúúnn mmááss ssii ccaabbee llaa ddoossiiss
rreecciibbiiddaa eenn llaa nnaavvee..

EEnn llaa ttaabbllaa aaddjjuunnttaa ppooddeemmooss vveerr llooss nniivveelleess ddee rraaddiiaacciióónn rreecciibbiiddooss ppoorr llaa
ttrriippuullaacciióónn ddee ccaaddaa mmiissiióónn,, eexxpprreessaaddooss eenn rraaddss ((ccoommoo yyaa hheemmooss ddiicchhoo,, uunnaa
uunniiddaadd uuttiilliizzaaddaa ppaarraa ccuuaannttiiffiiccaarr llaass ddoossiiss rreecciibbiiddaass eenn llaa ppiieell ddee ccaaddaa ppeerrssoonnaa))..
EEssttooss ddaattooss pprroocceeddííaann ddee llooss ddoossíímmeettrrooss ppaarraa mmeeddiirr llaa rraaddiiaacciióónn aabbssoorrbbiiddaa qquuee
ttooddooss llooss aassttrroonnaauuttaass lllleevvaabbaann eenn ssuu ccuueerrppoo dduurraannttee eell vvuueelloo.. AAddeemmááss ddee eessttoo,, llaa
nnaavvee lllleevvaabbaa sseennssoorreess eenn eell iinntteerriioorr yy eenn eell eexxtteerriioorr ppaarraa mmeeddiirr llaa rraaddiiaacciióónn..

CCoommoo ssee ppuueeddee vveerr,, llaa ddoossiiss ddee rraaddiiaacciióónn rreecciibbiiddaa ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass dduurraannttee
ccaaddaa vvuueelloo nnoo eess mmuuyy sseevveerraa.. LLaa eexxppoossiicciióónn mmááss aallttaa eess llaa ddeell AAppoolllloo 1144,, ccuuyyaa
ddoossiiss eess eeqquuiivvaalleennttee aa uunnooss 22''8855 rreemm ((2288''55 mmSSvv)),, uunnaass ddiieezz vveecceess llaa ccaannttiiddaadd ddee
rraaddiiaacciióónn ddee ffoonnddoo ppoorr aaññoo,, yy 11//114400 llaa ddoossiiss lleettaall ((llooss eessttáánnddaarreess ddee sseegguurriiddaadd
eessttaabblleecceenn uunn mmááxxiimmoo ddee 00''55 rreemm aall aaññoo ppaarraa eell ppúúbblliiccoo eenn ggeenneerraall,, 55 rreemm aall aaññoo
ppaarraa llooss ttrraabbaajjaaddoorreess nnuucclleeaarreess,, yy 335500--440000 rreemm ccoommoo ddoossiiss lleettaall ppaarraa eell sseerr
hhuummaannoo)).. CCoommoo nnoorrmmaa ggeenneerraall,, llooss ssíínnttoommaass nnoo ccoommiieennzzaann aa mmoossttrraarrssee hhaassttaa
llooss 2255 rreemm;; aall eexxppoonneerrssee aa uunnaa ddoossiiss ddee rraaddiiaacciióónn aa ccoorrttoo ppllaazzoo ddee 5500 aa 220000 rreemm
ddiissmmiinnuuyyee eell nnúúmmeerroo ddee ggllóóbbuullooss bbllaannccooss eenn llaa ssaannggrree,, yy ssee ttiieenneenn vvóómmiittooss yy
sseennssaacciióónn ddee mmaalleessttaarr;; uunnaa ddoossiiss ddee mmááss ddee 440000 rreemm eess ffaattaall ccaassii
iinnssttaannttáánneeaammeennttee,, iinncclluuyyeennddoo ccáánncceerr yy oottrraass aalltteerraacciioonneess ggeennééttiiccaass..

PPoorr úúllttiimmoo,, eess iimmppoossiibbllee ddeejjaarr ddee mmeenncciioonnaarr qquuee eell mmiissmmoo JJaammeess VVaann AAlllleenn hhaa
ccoommeennttaaddoo ppúúbblliiccaammeennttee qquuee llaa iiddeeaa ddee qquuee llaa rraaddiiaacciióónn ddee llooss cciinnttuurroonneess qquuee
lllleevvaann ssuu nnoommbbrree ffuueerraa mmoorrttaall ppaarraa llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llooss vvuueellooss lluunnaarreess AAppoolllloo
eess uunn eejjeemmpplloo mmááss ddee llaa iinnsseennssaatteezz ddee llooss aarrgguummeennttooss ddee eessttee ggrruuppoo ddee ggeennttee..

EEnn llaass ppáággiinnaass
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((ttooddaass eellllaass eenn iinnggllééss)) eennccoonnttrraarráá iinnffoorrmmaacciióónn bbáássiiccaa ssoobbrree llaa rraaddiiaacciióónn yy ssuuss
eeffeeccttooss,, yy uunnaa ccoommpplleettaa ddeessccrriippcciióónn ddeell aammbbiieennttee ddee rraaddiiaacciióónn yy llooss eeffeeccttooss
ppssiiccoollóóggiiccooss eenn llooss aassttrroonnaauuttaass ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo,, rreessppeeccttiivvaammeennttee..

OOttrraass eexxcceelleenntteess ppáággiinnaass ssoobbrree eessttee tteemmaa ssoonn::

TThhee VVaann AAlllleenn BBeellttss aanndd TTrraavveell ttoo tthhee MMoooonn ((LLooss cciinnttuurroonneess ddee VVaann AAlllleenn yy llooss
vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa)) yy RRaaddiiaattiioonn PPllaann ffoorr tthhee AAppoolllloo LLuunnaarr MMiissssiioonn ((PPllaann ssoobbrree
rraaddiiaacciióónn ppaarraa llaass mmiissiioonneess lluunnaarreess AAppoolllloo))..

PPuueeddee lleeeerr mmááss ssoobbrree llaa úúllttiimmaa ccoonnttrroovveerrssiiaa ssuusscciittaaddaa ppoorr llooss cciinnttuurroonneess ddee
rraaddiiaacciióónn..

LLaa pprrooppiiaa NNAASSAA aaffiirrmmaa qquuee uunnaa ggrraann eerruuppcciióónn ssoollaarr,, aaccoommppaaññaaddaa ddee ffuueerrttee
eemmiissiióónn ddee rraaddiiaacciióónn,, eess eell mmaayyoorr ppeelliiggrroo ppaarraa llaa ssaalluudd qquuee aaffrroonnttaarráánn llooss
aassttrroonnaauuttaass aa llaa hhoorraa ddee vviiaajjaarr aa MMaarrttee.. ¿¿PPoorr qquuéé nnoo ffuuee ttaammbbiiéénn uunn ggrraavvee
ppeelliiggrroo eenn llaass mmiissiioonneess aa llaa LLuunnaa??

LLaa mmiissiioonneess aa llaa LLuunnaa dduurraabbaann mmeennooss ddee ddooss sseemmaannaass ccoommoo mmááxxiimmoo,, yy llaass
ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee ccooiinncciiddiirr eenn eessee ttiieemmppoo ccoonn uunn eevveennttoo ddee eessttee ttiippoo eerraann mmuuyy
rreemmoottaass.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, uunnaa mmiissiióónn ttrriippuullaaddaa aa MMaarrttee ppooddrrííaa dduurraarr uunnooss ddooss aaññooss
((qquuiizzáá mmááss)),, ppoorr lloo qquuee ttiieennee ppooccaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee eevviittaarrlloo.. LLooss aassttrroonnaauuttaass
ccoonnooccííaann llaa ppeeqquueeññaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee eessttee rriieessggoo yy lloo aassuummííaann aanntteess ddee rreeaalliizzaarr ssuu
vvuueelloo.. PPaarraa mmiinniimmiizzaarr eenn lloo ppoossiibbllee eell rriieessggoo ddee ccooiinncciiddeenncciiaa ccoonn uunn ggrraann eevveennttoo
ssoollaarr,, llooss eexxppeerrttooss aannaalliizzaabbaann ccoonnssttaanntteemmeennttee eell eessttaaddoo ddeell SSooll yy ssuu ssuuppeerrffiicciiee,,
aanntteess ddeell llaannzzaammiieennttoo yy dduurraannttee ccaaddaa vvuueelloo,, ddaaddoo qquuee llaa aaccttiivviiddaadd ssoollaarr eess hhaassttaa
cciieerrttoo ppuunnttoo pprreeddeecciibbllee..

TTrraass llaa pprreessuunnttaa mmiissiióónn lluunnaarr,, llooss aassttrroonnaauuttaass eessttuuvviieerroonn eenn llaarrggaa ccuuaarreenntteennaa..
PPoossiibblleemmeennttee llaa NNAASSAA aapprroovveecchhóó eennttoonncceess ppaarraa llaavvaarrlleess eell cceerreebbrroo..

EEll ppeerrííooddoo ddee ccuuaarreenntteennaa ddee llooss pprriimmeerrooss aassttrroonnaauuttaass qquuee ppiissaarroonn llaa LLuunnaa ffuuee
ddee 2211 ddííaass ((eess ddeecciirr,, ttrreess sseemmaannaass,, uunn ppllaazzoo rraazzoonnaabbllee ppoorrqquuee eess eell ttiieemmppoo
nnoorrmmaall ddee iinnccuubbaacciióónn ddee aallgguunnaass eennffeerrmmeeddaaddeess)),, dduurraannttee llooss ccuuaalleess llooss mmééddiiccooss
rreeaalliizzaarroonn llaass pprruueebbaass ppllaanneeaaddaass ppaarraa ccoonnttrroollaarr llaa ssaalluudd ddee llooss aassttrroonnaauuttaass yy nnoo
ssee pprroodduujjoo nniinnggúúnn aaccoonntteecciimmiieennttoo eexxttrraaññoo nnii llaa ddeetteecccciióónn ddee oorrggaanniissmmooss
bbaacctteerriiaannooss eexxttrraatteerrrreessttrreess..

EEll mmiissmmoo pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ccuuaarreenntteennaa,, ccoonn mmuuyy ppeeqquueeññaass vvaarriiaacciioonneess,, ffuuee
sseegguuiiddoo ppoorr llaass ttrriippuullaacciioonneess ddeell AAppoolllloo 1122 yy 1144 ((llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1133 nnoo ttuuvvoo
ccuuaarreenntteennaa,, yyaa qquuee nnoo ppiissóó llaa LLuunnaa)).. DDaaddoo qquuee hhaassttaa eennttoonncceess nnoo ssee hhaabbííaa
ddeetteeccttaaddoo nniinngguunnaa aannoommaallííaa,, llaa NNAASSAA ddeecciiddiióó ssuupprriimmiirr llaa ccuuaarreenntteennaa ppaarraa llooss
aassttrroonnaauuttaass ddee llooss vvuueellooss ppoosstteerriioorreess ((AAppoollllooss 1155,, 1166 yy 1177))..

PPuueeddee lleeeerr uunnaa ccoommpplleettaa ddeessccrriippcciióónn ddeell pprroocceessoo eenn TThhee LLuunnaarr QQuuaarraannttiinnee
PPrrooggrraamm..
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EEnn eell eessppaacciioo hhaayy mmiilllloonneess ddee mmiiccrroommeetteeoorriittooss vviiaajjaannddoo aa vveelloocciiddaaddeess ddee iinncclluussoo
66..000000 mmiillllaass ppoorr hhoorraa ((uunnooss 1100..000000 kkmm//hh)),, qquuee aall iimmppaaccttaarr ccoonn llaa nnaavvee llaa
rreedduucciirrííaann aa ttrriizzaass..

EEnn rreeaalliiddaadd,, hhaayy bbaassttaannttee mmááss qquuee uunnooss ""mmiilllloonneess"" ddee ppeeqquueeññooss mmeetteeoorriittooss ppoorr
eell eessppaacciioo,, yy vviiaajjaann aa vveelloocciiddaaddeess ddee iinncclluussoo ¡¡2200..000000 mmiillllaass ppoorr hhoorraa!! ((uunnooss
3333..000000 kkmm//hh)).. PPeerroo,, aa ppeessaarr ddeell ggrraann nnúúmmeerroo ddee ppeeqquueeññooss mmeetteeoorriittooss yy ddee ssuuss
aallttaass vveelloocciiddaaddeess,, llaa ddeennssiiddaadd ddee eessooss oobbjjeettooss eenn eell SSiisstteemmaa SSoollaarr eess ttaann bbaajjaa qquuee
llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee iimmppaaccttoo ccoonn llaass nnaavveess oo llooss aassttrroonnaauuttaass eess rreeaallmmeennttee ppeeqquueeññaa..
DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, llaass nnaavveess yy llooss ttrraajjeess eessppaacciiaalleess uuttiilliizzaaddooss ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass
ttiieenneenn uunnaa ccaappaa ddee KKeevvllaarr,, ddiisseeññaaddaa ppaarraa ffrreennaarr eessttaass ppaarrttííccuullaass ttaann ppeeqquueeññaass
((iinncclluussoo ddeell ttaammaaññoo ddee vvaarriiaass mmiiccrraass)),, mmiinniimmiizzaarr llooss ddaaññooss ddee llooss eessppoorrááddiiccooss
iimmppaaccttooss yy pprrootteeggeerr aassíí aa llooss aassttrroonnaauuttaass ddee eessttaa ppeeqquueeññaa aammeennaazzaa..
DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, ddeecceennaass ddee nnaavveess eessppaacciiaalleess nnoo ttrriippuullaaddaass hhaann ppaassaaddoo ppoorr llaa
mmiissmmaa zzoonnaa qquuee llaass nnaavveess AAppoolllloo,, eenn ssuu vviiaajjee aa óórrbbiittaass aallttaass oo aa oottrrooss ppllaanneettaass,, yy
nnoo hhaann ssuuffrriiddoo ddaaññoo aallgguunnoo..

EEss iimmppoossiibbllee qquuee eell vveehhííccuulloo lluunnaarr,, ccoonn eell qquuee ssuuppuueessttaammeennttee ppaasseeaabbaann llooss
aassttrroonnaauuttaass ppoorr llaa LLuunnaa,, ccuuppiieessee eenn eell ppeeqquueeññoo mmóódduulloo lluunnaarr..

ÉÉssttee eess uunn aarrgguummeennttoo mmuuyy ffáácciill ddee rreebbaattiirr,, ssoobbrree ttooddoo tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa qquuee
ccuuaallqquuiieerraa ppuueeddee vveerr ccóómmoo llooss aassttrroonnaauuttaass ddeessccaarrggaabbaann eell vveehhííccuulloo lluunnaarr ddee uunnoo
ddee llooss llaatteerraalleess ddeell mmóódduulloo.. EEffeeccttiivvaammeennttee,, eell RRoovveerr nnoo ccaabbííaa eenntteerroo eenn eell
mmóódduulloo lluunnaarr,, ppeerroo ssíí pplleeggaaddoo.. EEll aarrmmaazzóónn ddeell vveehhííccuulloo eellééccttrriiccoo,, iinncclluuyyeennddoo llaass
rruueeddaass,, llooss aassiieennttooss pplleeggaabblleess yy llooss iinnssttrruummeennttooss pprriinncciippaalleess,, eessttaabbaa aallmmaacceennaaddoo
eenn uunnoo ddee llooss llaaddooss ddeell mmóódduulloo ((vveerr iimmaaggeenn aapp1155--KKSSCC--7711PPCC--334455)),, yy llooss
aassttrroonnaauuttaass lloo ssoollttaabbaann ffáácciillmmeennttee mmeeddiiaannttee ppoolleeaass.. UUnnaa vveezz eenn eell ssuueelloo,, ssóólloo
rreessttaabbaa aaññaaddiirrllee oottrrooss iinnssttrruummeennttooss,, aalloojjaaddooss aa ssuu vveezz eenn oottrraa zzoonnaa ddeell mmóódduulloo
lluunnaarr.. VVeerr,, ccoommoo mmuueessttrraa,, eessttee vvííddeeoo ddeell AALLSSJJ ((88''66 MMBB)),, eenn eell qquuee ppooddeemmooss
oobbsseerrvvaarr aa llooss aassttrroonnaauuttaass pprraaccttiiccaannddoo eell ddeesspplliieegguuee ddeell vveehhííccuulloo eenn llaa TTiieerrrraa..
TTaammbbiiéénn eess ppoossiibbllee vveerr eell ddeesspplliieegguuee ddeell vveehhííccuulloo lluunnaarr rreeaalliizzaaddoo ppoorr llooss
aassttrroonnaauuttaass ddeell AAppoolllloo 1155 eenn llaa LLuunnaa:: aa1155..llrrvvddeepp ((55 MMBB)),, aassíí ccoommoo llooss ddeell rreessttoo
ddee mmiissiioonneess qquuee lllleevvaarroonn vveehhííccuulloo,, AAppoollllooss 1166 yy 1177 ((eenn llaa ppáággiinnaa ddeell AALLSSJJ)).. EEnn
eessttee vvííddeeoo,, eell ppaassoo ddee llooss ffoottooggrraammaass ssee hhaa aacceelleerraaddoo ppaarraa ppeerrmmiittiirr oobbsseerrvvaarr llaa
ooppeerraacciióónn mmááss rrááppiiddaammeennttee,, ddaaddoo qquuee dduurraabbaa aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 2200 mmiinnuuttooss..

EEll oorrddeennaaddoorr ddeell mmóódduulloo lluunnaarr nnoo eerraa mmuucchhoo mmááss rrááppiiddoo qquuee eell pprroocceessaaddoorr ddee
uunnaa ccaallccuullaaddoorraa ddee bboollssiilllloo aaccttuuaall,, ¿¿ccóómmoo eess ppoossiibbllee qquuee ccoonnssiigguuiieerraa hhaacceerr
aatteerrrriizzaarr uunnaa nnaavvee eenn llaa LLuunnaa,, ccuuaannddoo nnii ssiiqquuiieerraa uunn oorrddeennaaddoorr ppeerrssoonnaall ddee
ggaammaa bbaajjaa ppuueeddee eejjeeccuuttaarr rrááppiiddaammeennttee uunn ssiimmuullaaddoorr ddee vvuueelloo lluunnaarr??

EEnn rreeaalliiddaadd,, llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llaa ccaappaacciiddaadd ddee pprroocceessaammiieennttoo nneecceessaarriiaa ppaarraa
eejjeeccuuttaarr uunn ssiimmuullaaddoorr ddee vvuueelloo lluunnaarr ssee eemmpplleeaa eenn ccaallccuullaarr llaass tteexxttuurraass yy
ggrrááffiiccooss ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr yy ddee llaa nnaavvee,, nnoo llooss ddaattooss ddeell vvuueelloo eenn ssíí..
AAffoorrttuunnaaddaammeennttee,, eell oorrddeennaaddoorr ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ssóólloo tteennííaa qquuee gguuiiaarr ddee ffoorrmmaa
pprreecciissaa eell mmóódduulloo,, nnoo ccaallccuullaarr yy mmoossttrraarr tteexxttuurraass.. AAuunnqquuee eerraa lleennttoo,, ssee ttrraattaabbaa
ddee tteeccnnoollooggííaa ppuunnttaa ppaarraa llaa ééppooccaa yy ffuuee uunnoo ddee llooss pprriimmeerrooss eenn uuttiilliizzaarr cciirrccuuiittooss
iinntteeggrraaddooss;; ddiissppoonnííaa ddee uunn ssiisstteemmaa ooppeerraattiivvoo mmuuyy rroobbuussttoo,, ccaappaazz ddee eejjeeccuuttaarr llaass
ttaarreeaass iimmpprreesscciinnddiibblleess ppaarraa eell ééxxiittoo ddeell vvuueelloo iinncclluussoo aauunnqquuee ssuucceeddiieerraann ffaallllooss
sseeccuunnddaarriiooss..
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LLaa hhiissttoorriiaa ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa eelleeccttrróónniiccaa eenn llaa ddééccaaddaa ddee 11996600 yy llaa
ccoonnssttrruucccciióónn ddee llooss oorrddeennaaddoorreess qquuee vvoollaarroonn aa bboorrddoo ddee llaass nnaavveess AAppoolllloo eessttáá
ddooccuummeennttaaddaa eenn eell lliibbrroo JJoouurrnneeyy ttoo tthhee MMoooonn:: TThhee HHiissttoorryy ooff tthhee AAppoolllloo
GGuuiiddaannccee CCoommppuutteerr,, ddee EEllddoonn CC.. HHaallll..

PPuueeddee lleeeerr ddeettaallllaaddaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eell oorrddeennaaddoorr ddeell mmóódduulloo lluunnaarr eenn TThhee
AAppoolllloo OOnn--bbooaarrdd CCoommppuutteerrss oo eenn CCoommppuutteerr TTeecchhnnoollooggyy..

LLaass iimmáággeenneess mmuueessttrraann ccllaarraammeennttee qquuee nnoo hhaayy ppoollvvoo lluunnaarr ssoobbrree llaass ppaattaass ddeell
mmóódduulloo ¿¿CCóómmoo ppuueeddee sseerr??

EEssttee aarrgguummeennttoo ppaarrttee ddee llaa iiddeeaa ddee qquuee dduurraannttee llaa ooppeerraacciióónn ddee aalluunniizzaajjee ssee
ffoorrmmaabbaann ggrraannddeess nnuubbeess ddee ppoollvvoo aallrreeddeeddoorr ddeell mmóódduulloo,, yy eessttaa úúllttiimmaa iiddeeaa eess
ccoommpplleettaammeennttee iinncciieerrttaa.. DDeebbiiddoo aa llaa aauusseenncciiaa ddee aattmmóóssffeerraa eenn llaa LLuunnaa,, nnoo ssee
ffoorrmmaabbaa nniinngguunnaa ppoollvvaarreeddaa,, ssiinnoo qquuee llaass ffiinnaass ppaarrttííccuullaass eeyyeeccttaaddaass ppoorr llooss ggaasseess
ddeell mmóódduulloo sseegguuííaann uunnaa ttrraayyeeccttoorriiaa ppeerrffeeccttaammeennttee ppaarraabbóólliiccaa dduurraannttee uunnooss
sseegguunnddooss hhaassttaa ccaaeerr uunnooss mmeettrrooss mmááss aalllláá.. LLoo aanntteerriioorrmmeennttee ddiicchhoo ppuueeddee
ccoommpprroobbaarrssee eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee llooss vvííddeeooss ddee llooss aalluunniizzaajjeess ((ddiissppoonniibblleess eenn AAppoolllloo
AArrcchhiivvee))..

EEll mmoottoorr ddeell mmóódduulloo eemmppuujjaabbaa aall ppoollvvoo cciirrccuunnddaannttee hhaacciiaa aabbaajjoo yy hhaacciiaa llooss
llaaddooss,, yy ééssttee ssee mmoovvííaa ssóólloo hhaacciiaa llooss llaaddooss ((yyaa qquuee nnoo ppuueeddee iirr mmááss aabbaajjoo)).. NNoo
ppuueeddee mmaanntteenneerrssee fflloottaannddoo nnii vvoollvveerr hhaacciiaa aattrrááss,, ccoommoo ooccuurrrriirrííaa eenn uunn aammbbiieennttee
ccoonn aaiirree,, ssiinnoo ssóólloo sseerr eexxppuullssaaddoo hhaacciiaa aaffuueerraa.. RReeccoorrddeemmooss qquuee eell úúnniiccoo mmoottiivvoo
ppoorr eell qquuee eexxiisstteenn nnuubbeess ddee ppoollvvoo eenn llaa TTiieerrrraa eess ppoorrqquuee eell aaiirree eexxiisstteennttee llaass
ttrraannssppoorrttaa,, ccoonnttrraarrrreessttaannddoo mmoommeennttáánneeaammeennttee llaa aacccciióónn ddee llaa ggrraavveeddaadd..

HHaayy qquuee ccoonnssiiddeerraarr ttaammbbiiéénn qquuee llaass ppaattaass eessttaabbaann mmuuyy iinncclliinnaaddaass yy ppoorr ttaannttoo,,
ddee hhaabbeerr lllleeggaaddoo,, eell ppoollvvoo rreessbbaallaarrííaa ppoorr llaass ppaattaass rreeccuubbiieerrttaass ddee MMyyllaarr.. DDee ttooddaass
ffoorrmmaass,, llaa ttoobbeerraa ddeell mmoottoorr ssee eennccuueennttrraa mmuuyy cceerrccaa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ((ccoommoo ssee
oobbsseerrvvaa eenn llaa ffoottooggrraaffííaa aass1177--114400--2211337700)) yy ppoorr eelllloo eess aaúúnn mmááss ddiiffíícciill qquuee eell
ppoollvvoo eexxppuullssaaddoo lllleegguuee aa ppoossaarrssee ssoobbrree eellllaass ((yyaa qquuee,, ccoommoo hheemmooss ddiicchhoo,, nnoo ssee
ffoorrmmaa nniinngguunnaa nnuubbee ddee ppoollvvoo aallrreeddeeddoorr)).. PPoorr eelllloo,, ssóólloo hhaayy ppeeqquueeññaass mmuueessttrraass
ddee ppoollvvoo eenn llaa bbaassee ddee llaass ppaattaass ((ccoommoo mmuueessttrraann,, eennttrree oottrraass,, llaass ffoottooggrraaffííaass
aass1166--110077--1177444411 yy aass1166--110077--1177444422)),, ppoossiibblleemmeennttee ddeeppoossiittaaddoo aallllíí ppoorr eell
mmoovviimmiieennttoo ddee llooss aassttrroonnaauuttaass aallrreeddeeddoorr ddee llaass ppaattaass ddeell mmóódduulloo..

¿¿PPoorr qquuéé eell ppoollvvoo lluunnaarr lleevvaannttaaddoo nnoo ppeerrmmaanneeccee fflloottaannddoo mmááss ttiieemmppoo qquuee aaqquuíí
eenn llaa TTiieerrrraa?? CCoonn ttooddaa sseegguurriiddaadd,, llaa mmeennoorr ggrraavveeddaadd ddee llaa LLuunnaa hhaarráá qquuee fflloottee
dduurraannttee mmuucchhoo mmááss ttiieemmppoo..

ÉÉssttee eess uunnoo ddee llooss aassppeeccttooss qquuee mmááss ccoonnffuussiióónn ccrreeaa.. CCoommoo yyaa hheemmooss
aarrgguummeennttaaddoo,, eell ppoollvvoo nnoo fflloottaa eenn eell vvaaccííoo.. LLaa úúnniiccaa rraazzóónn ppoorr llaa qquuee ""fflloottaa"" eenn llaa
TTiieerrrraa eess eell aaiirree.. EEnn llaa LLuunnaa,, ddeebbiiddoo aa llaa aauusseenncciiaa ddee aattmmóóssffeerraa,, ttooddooss llooss
oobbjjeettooss,, sseeaann ddeell ttaammaaññoo qquuee sseeaann,, ccaaeenn ccoonn llaa mmiissmmaa aacceelleerraacciióónn yy vveelloocciiddaadd,,
ccoommoo ssee eennccaarrggóó ddee ddeemmoossttrraarr eell aassttrroonnaauuttaa DDaavvee SSccootttt dduurraannttee eell tteerrcceerr ppaasseeoo
lluunnaarr ddee llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1155 aall ddeejjaarr ccaaeerr aall mmiissmmoo ttiieemmppoo uunnaa pplluummaa yy uunn
mmaarrttiilllloo ddee ggeeóóllooggoo ((ppuueeddee ddeessccaarrggaarr uunnaa vveerrssiióónn ddee bbaajjaa rreessoolluucciióónn,, 00''88 MMBB,,
ddeell vvííddeeoo ddeell eexxppeerriimmeennttoo ddee SSccootttt,, oo bbiieenn uunnaa vveerrssiióónn ddee aallttaa rreessoolluucciióónn,, 66''44
MMBB)).. LLaa úúnniiccaa rraazzóónn ppoorr llaa qquuee,, eenn llaa TTiieerrrraa,, uunnaa pplluummaa ssee rreettrraassaarrííaa ccoonn
rreessppeeccttoo aall mmaarrttiilllloo eess llaa rreessiisstteenncciiaa ddeell aaiirree..
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PPoorr eessttoo,, yy aa ppeessaarr ddee qquuee llaa ggrraavveeddaadd lluunnaarr eess sseeiiss vveecceess mmeennoorr,, eell ppoollvvoo ccaaee
mmááss rrááppiiddaammeennttee qquuee eenn llaa TTiieerrrraa,, ddeebbiiddoo aa qquuee eell eeffeeccttoo ddee ffaallttaa ddee aaiirree eess
ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee mmááss iimmppoorrttaannttee qquuee llaa mmeennoorr ggrraavveeddaadd.. DDee ttooddaass ffoorrmmaass,, eell
ppoollvvoo eenn llaa LLuunnaa ccaaee mmááss ddeessppaacciioo qquuee uunnaa rrooccaa eenn llaa TTiieerrrraa,, ddaaddaa llaa mmeennoorr
ggrraavveeddaadd eexxiisstteennttee eenn nnuueessttrroo ssaattéélliittee.. EEssttee hheecchhoo ssee ccoonnvviieerrttee aassíí eenn uunnaa
pprruueebbaa ddee llaa vveerraacciiddaadd ddee llooss aalluunniizzaajjeess,, yyaa qquuee eess lliitteerraallmmeennttee iimmppoossiibbllee
rreepprroodduucciirr eenn llaa TTiieerrrraa eessttee ccoommppoorrttaammiieennttoo lluunnaarr.. SSii ssee hhaaccee eell vvaaccííoo eenn uunn
ggrraann eesscceennaarriioo eenn llaa TTiieerrrraa,, eell ppoollvvoo ccaaeerrííaa mmuucchhoo mmááss rrááppiiddaammeennttee qquuee eenn llooss
vvííddeeooss lluunnaarreess,, mmááss oo mmeennooss aa llaa mmiissmmaa vveelloocciiddaadd qquuee uunnaa rrooccaa ccaayyeennddoo eenn llaa
TTiieerrrraa ((ddaaddoo qquuee eell ffrreennaaddoo ddeell aaiirree eess pprrááccttiiccaammeennttee ddeesspprreecciiaabbllee eenn oobbjjeettooss ddee
ssuuffiicciieennttee mmaassaa)).. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eenn llooss vvííddeeooss ddee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess ddee llaass
mmiissiioonneess AAppoolllloo,, eell ppoollvvoo ssee ccoommppoorrttaa ccoommoo lloo ddeebbeerrííaa hhaacceerr eenn aauusseenncciiaa ddee aaiirree
yy ccoonn bbaajjaa ggrraavveeddaadd.. SSiinn mmooddeerrnnooss eeffeeccttooss eessppeecciiaalleess eess iimmppoossiibbllee ttrruuccaarr eessttee
ccoommppoorrttaammiieennttoo lluunnaarr..

LLaass iimmáággeenneess ssoonn ttooddaass ppeerrffeeccttaass,, nniinngguunnaa eessttáá ccoorrttaaddaa oo bboorrrroossaa.. PPoorr lloo ttaannttoo,,
ffuueerroonn pprreeppaarraaddaass eenn uunn eessttuuddiioo.. EEss ddeecciirr,, ttooddoo ttrruuccaaddoo..

NNaaddaa mmááss lleejjooss ddee llaa rreeaalliiddaadd.. AA ppeessaarr ddee qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass pprraaccttiiccaarroonn
dduurraannttee mmuucchhooss mmeesseess ppaarraa ssaaccaarr bbuueennaass ffoottooss yy vvííddeeooss,, uunnaa ppaarrttee ddee llaass mmááss ddee
2200..000000 ffoottooggrraaffííaass ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo ((ddiissppoonniibblleess íínntteeggrraammeennttee eenn llaa
ppáággiinnaa ddeell AALLSSJJ)) ttiieennee ddeeffeeccttooss,, yyaa sseeaann ddee eennccuuaaddrree,, nniittiiddeezz oo ssoobbrreeeexxppoossiicciióónn
((ssoobbrree ttooddoo aall pprriinncciippiioo yy aall ffiinnaall ddee ccaaddaa ccaarrrreettee,, qquuee ssuueellee eessttaarr ppaarrcciiaallmmeennttee
vveellaaddoo))..

EEssttoo ssee ddeebbííaa,, ccoommoo eess llóóggiiccoo,, aa llaass eennoorrmmeess ddiiffiiccuullttaaddeess qquuee ccoommppoorrttaabbaa eell
hheecchhoo ddee ttrraabbaajjaarr ccoonn uunn ttrraajjee eessppaacciiaall pprreessuurriizzaaddoo.. DDee hheecchhoo,, aallgguunnooss
aassttrroonnaauuttaass ddiijjeerroonn ppoosstteerriioorrmmeennttee qquuee hhaabbííaann ssaaccaaddoo aallgguunnaass ffoottooss ddee ffoorrmmaa
iinnvvoolluunnttaarriiaa aall aapprreettaarr eell ggaattiilllloo ddee llaa ccáámmaarraa ssiinn qquueerreerrlloo.. LLoo qquuee ppaassaa eess qquuee
eessttaass iimmáággeenneess ""ddeeffeeccttuuoossaass"" nnoo ssee mmuueessttrraann eenn llaass rreevviissttaass,, ppeerriióóddiiccooss oo
rreeppoorrttaajjeess ssoobbrree llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo,, qquuee uuttiilliizzaann llaass iimmáággeenneess mmááss ffaammoossaass,,
ssoobbrree ttooddoo.. EEss nneecceessaarriioo eecchhaarr uunn vviissttaazzoo aall ccaattáállooggoo ccoommpplleettoo,, qquuee ppuueeddee sseerr
eennccoonnttrraaddoo eenn llaa ppáággiinnaa ddeell AALLSSJJ oo eenn AAppoolllloo AArrcchhiivvee,, ppaarraa eennccoonnttrraarr eessttee ttiippoo
ddee ffoottooss.. AAqquuíí eessttáá uunnaa ppeeqquueeññaa mmuueessttrraa ddee aallgguunnaass ddee eellllaass:: aass1122--4466--66773388,,
aass1166--111122--1188227733,, aass1177--113388--2211002288,, aass1177--114400--2211335511,, aass1177--113344--2200444433,, aass1177--113344--
2200444455,, aass1177--114466--2222229944,, aass1166--111177--1188885533,, aass1166--110077--1177444455,, aass1155--8822--1111116677..

¿¿PPeerroo ppoorr qquuéé lloo hhaarrííaann??::

CCuuaattrroo ppoossiibblleess rraazzoonneess ppoorr llaass qquuee llaa NNAASSAA ffaallsseeaarrííaa uunn vviiaajjee aa llaa LLuunnaa::
DDIINNEERROO -- LLaa NNAASSAA jjuunnttóó 3300..000000 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess iinntteennttaannddoo lllleeggaarr aa llaa
LLuunnaa.. EEssoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee aallgguuiieenn eessttáá ccoonnssiigguuiieennddoo mmuucchhoo ddiinneerroo ppaarraa ssuu pprrooppiioo
iinntteerrééss..

LLaa ffiinnaanncciiaacciióónn gglloobbaall ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo aasscceennddiióó aa 1199..440088 mmiilllloonneess ddee
ddóóllaarreess ((nnoo 3300..000000));; yy llooss qquuee ccoonnsseegguuííaann eell ddiinneerroo eerraann llaass ccoommppaaññííaass
aaeerroonnááuuttiiccaass ((ccoommoo BBooeeiinngg,, RRoocckkeettddyynnee,, GGrruummmmaann,, NNoorrtthh AAvviiaattiioonn,, LLoocckkhheeeedd,,
DDoouuggllaass,, eettcc..)),, iinnddeeppeennddiieenntteess ddee llaa NNAASSAA,, yy ssuuss ttrraabbaajjaaddoorreess,, ttaannttoo eemmpplleeaaddooss
ccoommoo iinnggeenniieerrooss ((qquuee ddiisseeññaarroonn yy ccoonnssttrruuyyeerroonn llooss ccoohheetteess,, llaass nnaavveess,, llooss
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vveehhííccuullooss lluunnaarreess,, llooss ttrraajjeess eessppaacciiaalleess,, llaass rraammppaass ddee llaannzzaammiieennttoo,, eettcc..)),, aassíí
ccoommoo ttooddooss aaqquueellllooss qquuee pprrooppoorrcciioonnaarroonn ttooddooss llooss mmaatteerriiaalleess nneecceessaarriiooss..

LLaa eexxpplloorraacciióónn eessppaacciiaall ttiieennee uunn eeffeeccttoo ppoossiittiivvoo ppaarraa llaass eeccoonnoommííaass nnaacciioonnaalleess::
ssee ccaallccuullaa qquuee ppoorr ccaaddaa ddóóllaarr iinnvveerrttiiddoo eenn eell eessppaacciioo ssee ccoonnssiigguueenn 77 ddóóllaarreess eenn
aauummeennttoo ddeell eemmpplleeoo ((uunnaass 440000..000000 ppeerrssoonnaass ttrraabbaajjaarroonn,, eenn uunn mmoommeennttoo oo eenn
oottrroo,, ppaarraa eell pprrooyyeeccttoo AAppoolllloo)) yy eenn pprroodduuccttooss ddeerriivvaaddooss,, ccoommoo cciirrccuuiittooss
iinntteeggrraaddooss ddee aallttaa tteeccnnoollooggííaa ((qquuee ddeesseemmbbooccaarroonn ffiinnaallmmeennttee eenn eell oorrddeennaaddoorr
qquuee eessttáá uussaannddoo ppaarraa lleeeerr eessttaa ppáággiinnaa)),, mmiinniiaattuurriizzaacciióónn ddee ccoommppoonneenntteess,,
mmaatteerriiaall ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ppaarraa llaa cciieenncciiaa,, eettcc.. LLaa mmaayyoorrííaa ddee eessttooss aavvaanncceess ssee
hhuubbiieerraann ccoonnsseegguuiiddoo ddee iigguuaall mmaanneerraa ppeerroo,, mmuuyy pprroobbaabblleemmeennttee,, ssuu uussoo eenn eell
pprrooggrraammaa eessppaacciiaall aacceelleerróó eenn ggrraann mmeeddiiddaa ssuu ddeessaarrrroolllloo..

AATTEENNCCIIÓÓNN -- EEnn llaa ppeellííccuullaa ""WWaagg tthhee DDoogg"",, eell pprreessiiddeennttee ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss
mmaannttiieennee rreellaacciioonneess sseexxuuaalleess ccoonn uunnaa nniiññaa ddee 1122 aaññooss.. EEssttoo ssaallee aa llaa lluuzz uunnaa
sseemmaannaa aanntteess ddee llaass eelleecccciioonneess.. PPaarraa qquuee llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa ssee oollvviiddee ddeell ccaassoo,, eell
PPrreessiiddeennttee llaannzzaa uunnaa gguueerrrraa ccoonnttrraa AAllbbaanniiaa.. EEll ccaassoo ddee llaa LLuunnaa eess ppaarreecciiddoo.. LLaa
ssoocciieeddaadd nnoo eessttaabbaa ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaa gguueerrrraa ddee VViieettnnaamm yy,, ppaarraa hhaacceerr qquuee llaa
ggeennttee ssee oollvviiddaarraa ddee eessaa gguueerrrraa,, EEEEUUUU ffaallsseeóó llaa lllleeggaaddaa ddeell hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa.. SSii
ccoommpprruueebbaass llaass ffeecchhaass,, llooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa tteerrmmiinnaarroonn aabbrruuppttaammeennttee ccaassii aall
mmiissmmoo ttiieemmppoo qquuee llaa gguueerrrraa ddee VViieettnnaamm..

EEll pprrooggrraammaa AAppoolllloo ssee iinniicciióó mmuucchhooss aaññooss aanntteess ddee qquuee EEEEUUUU ssee vviieerraa
rreeaallmmeennttee iimmpplliiccaaddoo eenn llaa gguueerrrraa ddee VViieettnnaamm.. EEnn jjuulliioo ddee 11996600,, llaa NNAASSAA
aannuunncciióó ssuu iinntteenncciióónn ddee rreeaalliizzaarr vvuueellooss ttrriippuullaaddooss aa llaa LLuunnaa ttrraass eell pprrooggrraammaa
MMeerrccuurryy.. PPoosstteerriioorrmmeennttee,, eell 2255 ddee mmaayyoo ddee 11996611,, dduurraannttee uunn ddiissccuurrssoo ddeell
pprreessiiddeennttee JJoohhnn FFiittzzggeerraalldd KKeennnneeddyy,, ssee ccoonnccrreettóó llaa iiddeeaa ddee lllleevvaarr aa ccaabboo
aalluunniizzaajjeess ttrriippuullaaddooss;; ccaassii ccuuaattrroo aaññooss aanntteess ddee qquuee EEEEUUUU eennttrraarraa eenn gguueerrrraa ((eell
pprriimmeerr ddeesseemmbbaarrccoo ddee ttrrooppaass ddee ccoommbbaattee nnoorrtteeaammeerriiccaannaass eenn VViieettnnaamm ssee
pprroodduujjoo eenn mmaarrzzoo ddee 11996655))..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, llooss ppllaanneess ddee ffiinnaalliizzaacciióónn ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo yyaa eessttaabbaann ccaassii
ccoommpplleettaaddooss ccuuaannddoo ssee lllleeggóó aa llaa LLuunnaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz,, eenn 11996699,, vvaarriiooss aaññooss
aanntteess ddee qquuee ssee vviisslluummbbrraarraa ttooddaavvííaa eell ffiinn ddee llaa gguueerrrraa ddee VViieettnnaamm.. LLaa pprriimmeerraa
eexxpplloorraacciióónn ddee nnuueessttrroo ssaattéélliittee nnoo ttuuvvoo lluuggaarr ddee ffoorrmmaa aabbrruuppttaa.. EEnn pprriinncciippiioo,, ssee
ppllaanneeóó hhaassttaa eell vvuueelloo ddeell AAppoolllloo 2200,, ppeerroo eessttaa úúllttiimmaa mmiissiióónn ffuuee ccaanncceellaaddaa eenn
eenneerroo ddee 11997700.. DDeessppuuééss ddeell aacccciiddeennttee ddeell AAppoolllloo 1133,, ssee aannuullaarroonn llaass mmiissiioonneess
AAppoolllloo 1188 yy AAppoolllloo 1199,, ddeebbiiddoo pprriinncciippaallmmeennttee aa llooss ddrráássttiiccooss rreeccoorrtteess eenn eell
pprreessuuppuueessttoo ddee llaa NNAASSAA,, aall tteemmoorr aa nnuueevvooss aacccciiddeenntteess yy aa llaa aaccuummuullaacciióónn ddee
ssuuffiicciieennttee mmaatteerriiaall lluunnaarr ppaarraa iinnvveessttiiggaacciióónn,, ccoonnvviirrttiieennddoo aa llaa mmiissiióónn AAppoolllloo 1177
eenn eell úúllttiimmoo vviiaajjee aa llaa LLuunnaa dduurraannttee eell ssiigglloo XXXX,, eenn ddiicciieemmbbrree ddee 11997722.. LLaass
ccoonnvveerrssaacciioonneess ppaarraa llaa ddeesseessccaallaaddaa ddeell ccoonnfflliiccttoo ddee VViieettnnaamm ttuuvviieerroonn lluuggaarr aa
pprriinncciippiiooss ddee 11997733,, pprroodduucciiéénnddoossee llaa rreettiirraaddaa ppaauullaattiinnaa ddee ttrrooppaass dduurraannttee llooss
mmeesseess ssiigguuiieenntteess..

SSiinn eemmbbaarrggoo,, llooss vvuueellooss eessppaacciiaalleess ddee EEssttaaddooss UUnniiddooss nnoo tteerrmmiinnaarroonn ttrraass eell
pprrooggrraammaa AAppoolllloo:: eenn mmaayyoo ddee 11997733 ffuuee llaannzzaaddoo eell llaabboorraattoorriioo eessppaacciiaall SSkkyyllaabb,, yy
ddííaass ddeessppuuééss ssuu pprriimmeerraa ttrriippuullaacciióónn.. FFuuee sseegguuiiddaa ppoorr ddooss ttrriippuullaacciioonneess mmááss
hhaassttaa pprriinncciippiiooss ddee 11997744.. EEnn jjuulliioo ddee 11997755 ssee rreeaalliizzóó llaa mmiissiióónn AASSTTPP,, qquuee
ccoonnssiissttiióó eenn llaa uunniióónn eenn óórrbbiittaa ddee uunnaa nnaavvee AAppoolllloo ccoonn oottrraa SSooyyuuzz,, ddee llaa UURRSSSS..
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DDeessppuuééss,, llaa NNAASSAA ssee cceennttrróó eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee uunnaa nnaavvee rreeuuttiilliizzaabbllee,, eell
ttrraannssbboorrddaaddoorr eessppaacciiaall,, qquuee vvoollaarrííaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz eenn 11998811..

PPAARRAA GGAANNAARR LLAA CCAARRRREERRAA EESSPPAACCIIAALL -- AA ffiinnaalleess ddee llooss aaññooss 6600 yy pprriinncciippiiooss
ddee llooss 7700,, RRuussiiaa yy llooss EEEEUUUU ""ppeelleeaabbaann"" ppaarraa vveerr qquuiiéénn eerraa mmeejjoorr.. LLooss ssoovviiééttiiccooss
iibbaann ppoorr ddeellaannttee ddee llooss nnoorrtteeaammeerriiccaannooss:: llaannzzaarroonn eell SSppuuttnniikk,, eell pprriimmeerr ssaattéélliittee
aarrttiiffiicciiaall;; ppuussiieerroonn eenn óórrbbiittaa aall pprriimmeerr aassttrroonnaauuttaa,, YYuurrii GGaaggaarriinn;; eell ccoossmmoonnaauuttaa
LLeeoonnoovv rreeaalliizzóó eell pprriimmeerr ppaasseeoo eessppaacciiaall,, eettcc.. AAddeemmááss,, eenn eenneerroo ddee 11996677,, llooss ttrreess
aassttrroonnaauuttaass ddeell AAppoolllloo 11 mmuurriieerroonn eenn eell iinncceennddiioo ddee ssuu ccááppssuullaa dduurraannttee llooss
eennttrreennaammiieennttooss.. UUnnaa vveezz qquuee llooss eessttaaddoouunniiddeennsseess ssee ddiieerroonn ccuueennttaa ddee qquuee nnoo
ppooddrrííaann eennvviiaarr aall hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa,, nnoo ppooddííaann ddeecciirr:: ""MMuuyy bbiieenn RRuussiiaa,, nnoossoottrrooss
lloo ddeejjaammooss..""

¿¿YY llooss ssoovviiééttiiccooss ssee iibbaann aa vvoollvveerr ccrreeyyéénnddoossee eell eennggaaññoo?? HHaabbrrííaa ssiiddoo bbaassttaannttee
ffáácciill ddeessaaccrreeddiittaarr aa llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo ssii hhuubbiieerraann ssiiddoo ffaallsseeaaddaass.. SSii ffuueerraa aassíí,, eell
ggoobbiieerrnnoo ssoovviiééttiiccoo hhaabbrrííaa ssiiddoo eell pprriimmeerroo eenn ddeennuunncciiaarrlloo,, mmeejjoorr qquuee ddeecciiddiirr
eessccoonnddeerr ssuuss ffaalllliiddooss iinntteennttooss ddee lllleevvaarr uunnaa ttrriippuullaacciióónn aa llaa LLuunnaa.. DDee hheecchhoo,, llooss
ssoovviiééttiiccooss sseegguuííaann ddee ffoorrmmaa rruuttiinnaarriiaa llaa ttrraayyeeccttoorriiaa ddee llooss ssaattéélliitteess mmááss
iimmppoorrttaanntteess llaannzzaaddooss ppoorr ssuu rriivvaall,, yy llaass nnaavveess AAppoolllloo nnoo ffuueerroonn uunnaa eexxcceeppcciióónn
((aall iigguuaall qquuee hhaaccííaa EEEEUUUU ccoonn llooss pprriinncciippaalleess ssaattéélliitteess ssoovviiééttiiccooss)).. DDee ttooddaass
ffoorrmmaass,, eess llaa FFAAII ((FFeeddeerraacciióónn ddee AAssttrroonnááuuttiiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall)),, eenn llaa qquuee eenn ssuu
ddííaa eessttaabbaa rreepprreesseennttaaddaa llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa,, llaa qquuee ssee eennccaarrggaa ddee vvaalliiddaarr
ooffiicciiaallmmeennttee llooss rrééccoorrddss qquuee ttiieenneenn lluuggaarr eenn llaass mmiissiioonneess eessppaacciiaalleess,, ccoommoo hhiizzoo
((eennttrree oottrrooss ccaassooss)) ccoonn eell pprriimmeerr ppaasseeoo eessppaacciiaall ddee LLeeoonnoovv.. PPoorr ssuuppuueessttoo,, nnoo
hhuubboo nniinnggúúnn pprroobblleemmaa ccoonn llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo,, qquuee ddee hheecchhoo oosstteennttaann vvaarriiooss
rrééccoorrddss eessppaacciiaalleess..

LLooss llooggrrooss iinniicciiaalleess ddee llaa UURRSSSS ffuueerroonn eexxcceelleenntteess ppeerroo,, eenn ggeenneerraall,, llaa tteeccnnoollooggííaa
eessppaacciiaall ssoovviiééttiiccaa ffuuee ssuuppeerraaddaa aa ppaarrttiirr ddee 11996655 ppoorr llaa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa,, qquuee
pprroossppeerróó ggrraacciiaass aall ffuueerrttee iimmppuullssoo eeccoonnóómmiiccoo qquuee EEEEUUUU ddiioo aa llaa NNAASSAA.. LLaass
ccaauussaass ddeell ffrraaccaassoo ddeell pprrooggrraammaa lluunnaarr ttrriippuullaaddoo ssoovviiééttiiccoo ssoonn ddiivveerrssaass yy
ccoommpplleejjaass,, yy eessttáánn ttrraattaaddaass ccoonn mmááss pprrooffuunnddiiddaadd ((yy ppoorr llooss pprrooppiiooss
pprroottaaggoonniissttaass)) eenn llaa eexxcceelleennttee ppáággiinnaa WWhhyy ddiidd tthhee SSoovviieett UUnniioonn lloossee tthhee MMoooonn
RRaaccee??,, ppeerroo ccaabbee mmeenncciioonnaarr llaa ttaarrddaannzzaa eenn eell ccoommiieennzzoo ddeell pprrooggrraammaa ((llooss
ddiirriiggeenntteess ccoommuunniissttaass ddiieerroonn ssuu vviissttoo bbuueennoo aall pprrooyyeeccttoo eenn aaggoossttoo ddee 11996644,, ttrreess
aaññooss ddeessppuuééss qquuee llaa NNAASSAA)).. AAddeemmááss,, llaa ffaallttaa ddee uunnaa ffiinnaanncciiaacciióónn aaddeeccuuaaddaa yy llaa
ppeeccuulliiaarr ffoorrmmaa ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn ddeell pprrooyyeeccttoo rreeaalliizzaaddaa ppoorr eell eessttaaddoo ccoommuunniissttaa
lloo aaffeeccttaarroonn ggrraavveemmeennttee..

EEnn eell aassppeeccttoo ttééccnniiccoo,, llaa mmuueerrttee ddee SSeerrggeeii KKoorroolleevv,, eell iinnggeenniieerroo jjeeffee ddeell
pprrooggrraammaa eessppaacciiaall ssoovviiééttiiccoo,, eenn eenneerroo ddee 11996666,, ssuuppuussoo iimmppoorrttaanntteess rreettrraassooss.. LLaa
ccoonnssttrruucccciióónn ddeell ccoohheettee lluunnaarr NN11 ((eell eeqquuiivvaalleennttee ssoovviiééttiiccoo aall SSaattuurrnn VV ddee llaa
NNAASSAA)) eessttuuvvoo ppllaaggaaddaa ddee iinncciiddeenntteess yy ccaammbbiiooss ddee ddiisseeññoo:: eell pprriimmeerroo ddee eellllooss
eessttaallllóó eenn ffeebbrreerroo ddee 11996699,, ppooccooss sseegguunnddooss ddeessppuuééss ddeell llaannzzaammiieennttoo,, yy llooss ttrreess
vvuueellooss nnoo ttrriippuullaaddooss ddee pprruueebbaa rreeaalliizzaaddooss dduurraannttee llooss ssiigguuiieenntteess ccuuaattrroo aaññooss
aaccaabbaarroonn eenn ffiiaassccoo.. PPoorr eelllloo,, aa ppaarrttiirr ddee 11997733,, llaa UURRSSSS ddeecciiddiióó cceennttrraarrssee eenn eell
llaannzzaammiieennttoo aallrreeddeeddoorr ddee llaa TTiieerrrraa ddee llaass ddiiffeerreenntteess eessttaacciioonneess oorrbbiittaalleess SSaallyyuutt
((mmeeddiiaannttee ccoohheetteess pprreevviiaammeennttee ddiisseeññaaddooss yy ffiiaabblleess,, qquuee nnoo tteennííaann llaa ssuuffiicciieennttee
ppootteenncciiaa ppaarraa lllleevvaarr uunnaa ttrriippuullaacciióónn aa llaa LLuunnaa)),, tteerrrreennoo eenn eell qquuee ttoommaarroonn
vveennttaajjaa ssoobbrree EEEEUUUU dduurraannttee mmááss ddee ddooss ddééccaaddaass..
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EEXXTTRRAATTEERRRREESSTTRREESS -- PPuueeddee qquuee llooss aassttrroonnaauuttaass ssíí eessttuuvviieerraann eenn llaa LLuunnaa,, ppeerroo
aallllíí ssee eennccoonnttrraarroonn ccoonn nnaavveess eessppaacciiaalleess aalliieennííggeennaass oo ccoonn rruuiinnaass ddee
cciivviilliizzaacciioonneess aanntteerriioorreess.. LLaa NNAASSAA ddeecciiddiióó ooccuullttaarrlloo ttooddoo ttrruuccaannddoo llaass
ffoottooggrraaffííaass..

LLaass aaffiirrmmaacciioonneess ddee ssuuppuueessttooss ''eennccuueennttrrooss'' eennttrree eexxttrraatteerrrreessttrreess yy aassttrroonnaauuttaass
eenn llaa LLuunnaa nnoo ssee ssoossttiieenneenn eenn nniinngguunnaa pprruueebbaa oo ffuunnddaammeennttoo,, ssiinnoo eenn llaa mmááss
ppuurraa eessppeeccuullaacciióónn.. LLooss ddooccee aassttrroonnaauuttaass qquuee ppiissaarroonn llaa LLuunnaa eennttrree 11996699 yy 11997722
nnoo hhaann ddeeccllaarraaddoo nnaaddaa eenn eessee sseennttiiddoo;; eess mmááss,, hhaann ddeessmmeennttiiddoo ttaalleess hhaabbllaadduurrííaass
ssiieemmpprree qquuee hhaann tteenniiddoo llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee hhaacceerrlloo.. LLaa LLuunnaa hhaa ssiiddoo
ccaarrttooggrraaffiiaaddaa ccaassii eenn ssuu ttoottaalliiddaadd,, yy eessttáá ccoommpplleettaammeennttee ddeessiieerrttaa.. AAddeemmááss,, llaass
ggrraabbaacciioonneess ddee llooss ppaasseeooss lluunnaarreess eessttáánn ddiissppoonniibblleess eenn llaa ppáággiinnaa ddeell AALLSSJJ.. SSii lloo
ddeesseeaa,, ppuueeddee lleeeerr uunnaa ddiissccuussiióónn mmááss aammpplliiaa ddee eessttee tteemmaa..

SSii ttaann eexxiittoossoo ffuuee eell pprrooggrraammaa AAppoolllloo ¿¿ppoorr qquuéé nnoo hhaann vvuueellttoo aa llaa LLuunnaa ddeessddee
eennttoonncceess??

PPoorrqquuee,, ddeessaaffoorrttuunnaaddaammeennttee,, ssee tteerrmmiinnóó llaa vvoolluunnttaadd ppoollííttiiccaa ddee sseegguuiirr
ffiinnaanncciiaannddoo eessooss ccoossttoossooss vviiaajjeess.. UUnnaa vveezz aallccaannzzaaddooss llooss oobbjjeettiivvooss pprriinncciippaalleess
ddeell pprrooyyeeccttoo ((ssuuppeerraarr aa llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa eenn llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall,, oobbtteenneerr
aabbuunnddaannttee mmaatteerriiaall lluunnaarr ppaarraa iinnvveessttiiggaacciióónn,, eettcc..)),, llaa ccllaassee ppoollííttiiccaa nnoo ccrreeííaa
jjuussttiiffiiccaaddaa llaa iinnvveerrssiióónn eenn nnuueevvooss vviiaajjeess lluunnaarreess ttrriippuullaaddooss,, ppoorr lloo qquuee
rreeaalliizzaarroonn rreeccoorrtteess pprreessuuppuueessttaarriiooss..

EEnn llaa ggrrááffiiccaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr llaa eevvoolluucciióónn ddeell pprreessuuppuueessttoo ddee
llaa NNAASSAA eenn rreellaacciióónn aall pprreessuuppuueessttoo gglloobbaall ddee EEEEUUUU.. DDuurraannttee llaa pprriimmeerraa mmiittaadd
ddee llaa ddééccaaddaa ddee 11996600,, eell pprreessuuppuueessttoo ddee llaa NNAASSAA aallccaannzzóó ssuu mmááxxiimmoo ((ccoonn
mmoottiivvoo ddeell ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoohheettee SSaattuurrnn yy llaa nnaavvee AAppoolllloo)).. SSiinn eemmbbaarrggoo,, aa
pprriinncciippiiooss ddee llaa ddééccaaddaa ddee 11997700 ssuuffrriióó uunn ccoonnssiiddeerraabbllee ddeesscceennssoo qquuee,, ddee hheecchhoo,,
oobblliiggóó aa llaa NNAASSAA aa ssuussppeennddeerr llaass mmiissiioonneess lluunnaarreess AAppoolllloo 1188,, 1199 yy 2200..

AA ppeessaarr ddee eelllloo,, ccoommoo yyaa hheemmooss ccoommeennttaaddoo,, llooss vvuueellooss eessppaacciiaalleess ccoonnttiinnuuaarroonn::
eell pprrooggrraammaa AAppoolllloo ffuuee sseegguuiiddoo ppoorr eell mmeennooss ccoossttoossoo ((ppeerroo nnoo mmeennooss
aammbbiicciioossoo)) llaabboorraattoorriioo eessppaacciiaall SSkkyyllaabb,, eenn óórrbbiittaa tteerrrreessttrree.. LLaass ddiiffiiccuullttaaddeess
eeccoonnóómmiiccaass ccoonnttiinnuuaarroonn,, yy llaa NNAASSAA ssee vviioo oobblliiggaaddaa aa ddeejjaarr eenn ttiieerrrraa llaa eessttaacciióónn
SSkkyyllaabb BB ppoorr ffaallttaa ddee ddiinneerroo ppaarraa eell llaannzzaammiieennttoo yy eell ppoosstteerriioorr mmaanntteenniimmiieennttoo
ddee llaass ttrriippuullaacciioonneess eenn óórrbbiittaa tteerrrreessttrree.. DDeessddee eennttoonncceess,, ddeeddiiccóó llaa mmaayyoorr ppaarrttee
ddee ssuu rreellaattiivvaammeennttee mmeerrmmaaddoo pprreessuuppuueessttoo aall ddeessaarrrroolllloo ddee uunnaa nnaavvee
rreeuuttiilliizzaabbllee,, eell ttrraannssbboorrddaaddoorr eessppaacciiaall..

EEss nneecceessaarriioo tteenneerr eenn ccuueennttaa qquuee,, ddeessddee eell aalluunniizzaajjee ddeell AAppoolllloo 1111 eenn jjuulliioo ddee
11996699,, eell iinntteerrééss ddee llaa ooppiinniióónn ppúúbblliiccaa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa eenn llooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa
hhaabbííaa ddeeccaaííddoo eenn ggrraann mmeeddiiddaa.. AAuunnqquuee ppuueeddaa ppaarreecceerr ssoorrpprreennddeennttee,, llaa úúllttiimmaa
mmiissiióónn ((AAppoolllloo 1177)),, ssiinn dduuddaa llaa mmááss pprróóssppeerraa ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa cciieennttííffiiccoo,,
ccaassii nnoo rreecciibbiióó aatteenncciióónn mmeeddiiááttiiccaa eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn eell pprriimmeerr aalluunniizzaajjee..

NNoo tteennddrrííaa sseennttiiddoo rreeppeettiirr ddee nnuueevvoo llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo,, yyaa qquuee ppaarrttee ddee llaass
ttaarreeaass qquuee rreeaalliizzaarroonn llooss aassttrroonnaauuttaass eenn aaqquueellllaa ééppooccaa ppuueeddeenn sseerr aaccttuuaallmmeennttee
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rreeaalliizzaaddaass ppoorr ssoonnddaass aauuttoommááttiiccaass ddee mmeennoorr ccoossttee,, yy eell pprróóxxiimmoo oobbjjeettiivvoo eenn llaa
ccoonnqquuiissttaa ddee llaa LLuunnaa eess uunnaa pprreesseenncciiaa hhuummaannaa ppeerrmmaanneennttee,, yy nnoo ddee vvaarriiooss ddííaass
((ccoommoo eerraa eell ccaassoo ddeell pprrooggrraammaa AAppoolllloo))..

PPoorr oottrraa ppaarrttee,, nnóótteessee eenn eell ggrrááffiiccoo llaa iinnyyeecccciióónn eeccoonnóómmiiccaa ccoonn mmoottiivvoo ddeell
aacccciiddeennttee ddeell ttrraannssbboorrddaaddoorr CChhaalllleennggeerr,, eenn 11998866..

¿¿PPoorr qquuéé nnoo ssee ffaacciilliittaann iimmáággeenneess ddee tteelleessccooppiiooss qquuee ccoommpprruueebbeenn
ddeeffiinniittiivvaammeennttee qquuee llooss aalluunniizzaajjeess ffuueerroonn rreeaalleess??

NNii ssiiqquuiieerraa eell tteelleessccooppiioo eessppaacciiaall HHuubbbbllee ((eell mmeejjoorr eenn lluuzz vviissiibbllee ssiittuuaaddoo eenn
óórrbbiittaa tteerrrreessttrree)) ppuueeddee oobbsseerrvvaarr llooss iinnssttrruummeennttooss ddeejjaaddooss eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa
LLuunnaa ppoorr llooss aassttrroonnaauuttaass.. PPaarraa ddeemmoossttrraarr eessttoo ssee nneecceessiittaa aapplliiccaarr uunn ppooccoo ddee
ttrriiggoonnoommeettrrííaa bbáássiiccaa..

EEll aanncchhoo ddeell mmóódduulloo ddee ddeesscceennssoo ddeell LLMM ((qquuee ppeerrmmaanneeccííaa eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr
ttrraass eell ddeessppeegguuee ddee rreeggrreessoo)) nnoo ssuuppeerraa llooss 1100 mmeettrrooss,, yy llaa ddiissttaanncciiaa mmíínniimmaa
eennttrree llaa TTiieerrrraa yy llaa LLuunnaa eess ddee uunnooss 335566..000000 kkiillóómmeettrrooss.. PPoorr ttaannttoo,, eell áánngguulloo
vviissuuaall,, qq,, qquuee aabbaarrccaa eell mmóódduulloo ddee ddeesscceennssoo,, vviissttoo ddeessddee óórrbbiittaa tteerrrreessttrree,, eess::

qq == 1100 mm // 33''5566xx110088 mm;; qq == 11''6633xx1100--66 ggrraaddooss,,

eess ddeecciirr,, uunnaass 66 mmiilllloonnééssiimmaass ddee sseegguunnddooss ddee aarrccoo ((uunn sseegguunnddoo ddee aarrccoo eess llaa
sseexxaaggééssiimmaa ppaarrttee ddee uunn mmiinnuuttoo,, qquuee aa ssuu vveezz eess llaa sseexxaaggééssiimmaa ppaarrttee ddee uunn
ggrraaddoo)).. LLaa ccáámmaarraa WWFFPPCC22 iinnssttaallaaddaa eenn eell HHuubbbbllee ttiieennee uunnaa rreessoolluucciióónn ddee
880000xx880000 ppiixxeellss ccoonn uunn ccaammppoo ddee vviissiióónn ddee 3355 sseegguunnddooss ddee aarrccoo.. CCaaddaa uunnoo ddee
llooss ppiixxeellss ttiieennee uunn áánngguulloo vviissuuaall mmíínniimmoo ddee uunnooss 4466 mmiilllloonnééssiimmaass ddee sseegguunnddooss
ddee aarrccoo.. EEss ddeecciirr,, llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddeell mmóódduulloo lluunnaarr ddeebbeerrííaa sseerr aall mmeennooss ddiieezz
vveecceess mmááss ggrraannddee ppaarraa qquueeddaarr rreefflleejjaaddaa eenn uunnaa iimmaaggeenn ddeell tteelleessccooppiioo HHuubbbbllee
ccoommoo uunn ssiimmppllee ppuunnttiittoo.. PPuueeddee vveerr iimmáággeenneess ddee llaa LLuunnaa ttoommaaddaass ppoorr eell HHuubbbbllee
eenn hhttttpp::////ooppoossiittee..ssttssccii..eedduu//ppuubbiinnffoo//pprr//11999999//1144//iinnddeexx..hhttmmll

EExxiisstteenn iimmáággeenneess ddee llooss mmóódduullooss lluunnaarreess eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee,, ffoottooggrraaffiiaaddooss ddeessddee llaa
óórrbbiittaa lluunnaarr ppoorr llooss rreessppeeccttiivvooss mmóódduullooss ddee ccoommaannddoo ((CCSSMM)) ddee llaass ddiiffeerreenntteess
mmiissiioonneess AAppoolllloo.. PPoorr ssuu ppaarrttee,, llaa ssoonnddaa nnoo ttrriippuullaaddaa CClleemmeennttiinnee,, qquuee oorrbbiittóó
aallrreeddeeddoorr ddee llaa LLuunnaa eenn 11999944,, ddeetteeccttóó aalltteerraacciioonneess eexxaaccttaammeennttee eenn eell lluuggaarr ddee
aalluunniizzaajjee ddeell AAppoolllloo 1155,, eenn llaa rreeggiióónn HHaaddlleeyy--AAppeennnniinnee,, lloo qquuee iinnddiiccaarrííaa ddee nnuueevvoo
llaa vveerraacciiddaadd ddee llooss vvuueellooss lluunnaarreess,, ppeerroo ttooddaavvííaa nnoo ssee ttiieenneenn iimmáággeenneess ccoonn mmááss
ddeettaallllee.. PPaarraa ffiinnaalleess ddee 22000044 eessttáá pprreevviissttoo eell llaannzzaammiieennttoo ddee uunnaa mmiissiióónn pprriivvaaddaa,,
llllaammaaddaa TTrraaiillbbllaazzeerr,, qquuee ssíí sseerráá ccaappaazz ddee ffoottooggrraaffiiaarr ccoonn ddeettaallllee ttaannttoo llooss lluuggaarreess
ddee aalluunniizzaajjee ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo ccoommoo llooss ddee llaass mmiissiioonneess ssoovviiééttiiccaass nnoo
ttrriippuullaaddaass qquuee ppeerrmmaanneecceenn aallllíí..
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PPuueeddee vveerr iinnffoorrmmaacciióónn ee iimmáággeenneess ddeell lluuggaarr ddee aalluunniizzaajjee ddeell AAppoolllloo 1155 oobbtteenniiddaass
ppoorr llaa ssoonnddaa CClleemmeennttiinnee..

LLooss ffllaasseess ddee lluuzz yy llaa rraaddiiaacciióónn::

UUnnoo ddee llooss ""llííddeerreess"" ddee llaass iiddeeaass ccoonnssppiirraacciioonniissttaass,, BBaarrtt SSiibbrreell,, hhaabbllóó eenn eell
pprrooggrraammaa ddee rraaddiioo eessttaaddoouunniiddeennssee AAMM CCooaasstt ttoo CCooaasstt eenn eenneerroo ddee 22000033,,
aaffiirrmmaannddoo:: LLooss aassttrroonnaauuttaass ddeell ttrraannssbboorrddaaddoorr eessppaacciiaall qquuee hhaann vvoollaaddoo eenn
óórrbbiittaass aallttaass ((cceerrccaa ddee llooss cciinnttuurroonneess ddee rraaddiiaacciióónn ddee VVaann AAlllleenn)) hhaann
eexxppeerriimmeennttaaddoo ffllaasseess ddee lluuzz ccoonn llooss oojjooss cceerrrraaddooss,, ccoommoo rreeaacccciióónn aa llaa rraaddiiaacciióónn
ccóóssmmiiccaa.. CCoommoo llooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo nnoo hhaabbllaarroonn ddee eessee
ffeennóómmeennoo,, eess eevviiddeennttee qquuee nnuunnccaa ppaassaarroonn aa ttrraavvééss ddee llooss cciinnttuurroonneess ddee
rraaddiiaacciióónn.. EEss ddeecciirr,, llooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa nnuunnccaa ssuucceeddiieerroonn..

LLaa ppooccaa iinnvveessttiiggaacciióónn qquuee lllleevvaann aa ccaabboo llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa ccoonnssppiirraacciióónn yy ssuu
iiggnnoorraanncciiaa ssoobbrree llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo eess aassoommbbrroossaa.. LLooss aassttrroonnaauuttaass ddee llaass
mmiissiioonneess AAppoolllloo ssíí eexxppeerriimmeennttaarroonn eessee ffeennóómmeennoo.. LLaa ttrriippuullaacciióónn ddeell AAppoolllloo 1111,,
pprriimmeerraa eenn aalluunniizzaarr eenn eell ssaattéélliittee,, ccoommeennttóó eessttee hheecchhoo dduurraannttee ssuu rreeggrreessoo aa llaa
TTiieerrrraa.. VVaarriiaass ddee llaass mmiissiioonneess ssiigguuiieenntteess,, ccoommoo AAppoolllloo 1166 yy 1177,, pprreessttaarroonn mmááss
aatteenncciióónn aa eessttee eeffeeccttoo yy llaa NNAASSAA lleess ppiiddiióó qquuee lloo ddeessccrriibbiieerraann cciieennttííffiiccaammeennttee,,
rreeaalliizzaannddoo iinncclluussoo eexxppeerriimmeennttooss ccoonn ppllaaccaass ffoottooggrrááffiiccaass ppaarraa iinnvveessttiiggaarr eessttee
ffeennóómmeennoo..

DDee hheecchhoo,, hhaa qquueeddaaddoo ppuubblliiccaaddoo eenn iinnffoorrmmeess rreeaalliizzaaddooss ppoorr llaa NNAASSAA aa
pprriinncciippiiooss ddee llooss aaññooss sseetteennttaa.. VVeerr,, aa ttííttuulloo ddee eejjeemmpplloo,, llaass ssiigguuiieenntteess
ppuubblliiccaacciioonneess cciieennttííffiiccaass::

  WW.. OOssbboorrnnee eett aall..,, BBiioommeeddiiccaall rreessuullttss ooff AAppoolllloo;; sseecccciióónn IIVV,, ccaappííttuulloo 22
((AAppoolllloo LLiigghhtt FFllaasshh IInnvveessttiiggaattiioonnss))..
  BBeennssoonn,, RR..EE..;; yy PPiinnsskkyy,, LL..SS.. ""BBiioommeeddiiccaall eexxppeerriimmeennttss:: ppaarrtt cc.. vviissuuaall lliigghhtt
ffllaasshh pphheennoommeennoonn.."" AAppoolllloo 1166 PPrreelliimmiinnaarryy SScciieennccee RReeppoorrtt.. NNAASSAA SSPP--331155,, 11997722..
  PPiinnsskkyy,, LL..SS..;; OOssbboorrnnee,, WW..ZZ..;; BBaaiilleeyy,, JJ..VV.. ""VViissuuaall lliigghhtt ffllaasshh pphheennoommeennoonn..""
AAppoolllloo 1177 PPrreelliimmiinnaarryy SScciieennccee RReeppoorrtt.. NNAASSAA SSPP--333300,, 11997733..
  PPiinnsskkyy,, LL..SS.. eett aall.. ""LLiigghhtt ffllaasshheess oobbsseerrvveedd bbyy aassttrroonnaauuttss oonn AAppoolllloo 1111
tthhrroouugghh AAppoolllloo 1177.."" RReevviissttaa SScciieennccee vvooll.. 118833,, 11997744,, pppp.. 995577--995599..

DDee eessttaa ffoorrmmaa,, nnoo ssóólloo qquueeddaa rreebbaattiiddoo uunnaa vveezz mmááss uunn aarrgguummeennttoo ddee eessttee ttiippoo,,
ssiinnoo qquuee aaddeemmááss ssee pprruueebbaa ddee nnuueevvoo llaa vveerraacciiddaadd ddee llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo..
¿¿CCóómmoo ppooddííaa,, ddee lloo ccoonnttrraarriioo,, ppuubblliiccaarr llaa NNAASSAA mmaatteerriiaall cciieennttííffiiccoo ssoobbrree eessttee
ffeennóómmeennoo eenn llaa ddééccaaddaa ddee 11997700 ssii nnoo hhaabbííaa mmaannddaaddoo aassttrroonnaauuttaass mmááss aalllláá ddee
llooss cciinnttuurroonneess ddee rraaddiiaacciióónn ddee VVaann AAlllleenn??

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eessttee eexxppeerriimmeennttoo eenn LLiigghhtt FFllaasshheess EExxppeerriimmeenntt PPaacckkaaggee
((NNAASSAA))..

SSii ssiigguuee iinntteerreessaaddoo,, ppuueeddee lleeeerr uunnaa lliissttaa ddee pprruueebbaass ee iinnddiicciiooss rraazzoonnaabblleess ddee qquuee
eell sseerr hhuummaannoo eessttuuvvoo eenn llaa LLuunnaa..

CCoonncclluussiióónn::
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CCrreeaass oo nnoo ccrreeaass qquuee ffuuiimmooss aa llaa LLuunnaa,, eessppeerroo qquuee eessttee iinnffoorrmmee ttee hhaayyaa ttrraaííddoo
aallgguunnaass pprreegguunnttaass iinntteerreessaanntteess qquuee hhaacceerrttee..

LLoo ssiieennttoo,, ppeerroo nnoo eennccuueennttrroo nniinnggúúnn aarrgguummeennttoo ccoonnvviinncceennttee eenn llaass iiddeeaass ddee eessttee
ggrruuppoo ddee ggeennttee,, qquuee aaddoolleeccee ddee uunnaa ffaallttaa iimmpprreessiioonnaannttee ddee vviissiióónn ccrrííttiiccaa yy rriiggoorr aa
llaa hhoorraa ddee aannaalliizzaarr hheecchhooss.. SSóólloo eennccuueennttrroo ""pprruueebbaass"" eeqquuiivvooccaaddaass qquuee nnii ppoorr
aassoommoo ddeemmuueessttrraann qquuee llooss aalluunniizzaajjeess ffuueerroonn uunn mmoonnttaajjee.. CCrreeoo qquuee llaa ccoohheerreenncciiaa
ddee ttooddaass llaass pprruueebbaass ddiissppoonniibblleess eess ddeemmaassiiaaddaa ccoommoo ppaarraa ppoonneerr eenn dduuddaa llooss
aalluunniizzaajjeess eenn llaa LLuunnaa dduurraannttee eell pprrooggrraammaa AAppoolllloo..

LLooss aarrgguummeennttooss yy ""pprruueebbaass"" ddee llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddeell mmoonnttaajjee pprreesseennttaaddooss aaqquuíí eenn
ccoolloorr aazzuull ssoonn mmuuyy ssiimmiillaarreess ((ddee hheecchhoo,, llaass iimmáággeenneess,, iinncclluuyyeennddoo llaass
aannoottaacciioonneess ssoobbrree eellllaass,, ssoonn ccoommpplleettaammeennttee iiddéénnttiiccaass)) eenn ccaassii ttooddaass llaass
ppuubblliiccaacciioonneess qquuee aappooyyaann eessaa tteeoorrííaa.. LLaa ddeessaaccrreeddiittaacciióónn rreeaalliizzaaddaa eenn eessttee
rreeppoorrttaajjee,, ppoorr lloo ttaannttoo,, eessttáá ddiirriiggiiddaa aa ccuuaallqquuiieerraa ddee eessooss ddooccuummeennttooss ccoonn
aarrgguummeennttooss sseemmeejjaanntteess..

LLoo mmeejjoorr sseerrííaa qquuee ccoonnssuullttaarraa llaass pprruueebbaass uusstteedd mmiissmmoo,, mmááss qquuee ccoonnffiiaarr eenn llaass
iinntteerrpprreettaacciioonneess sseessggaaddaass ddee llooss ttrraaffiiccaanntteess ddee mmiisstteerriiooss,, yy ttaammbbiiéénn eess
aaccoonnsseejjaabbllee oobbsseerrvvaarr llaass ffoottooggrraaffííaass oorriiggiinnaalleess,, ddee mmuucchhaa mmaayyoorr ccaalliiddaadd qquuee llaass
rreepprroodduucciiddaass ppeennoossaammeennttee ppoorr llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddeell mmoonnttaajjee,, mmoossttrraaddaass
aanntteerriioorrmmeennttee.. VVeerr,, ppoorr eejjeemmpplloo,, llooss eexxcceelleenntteess ssiittiiooss AAppoolllloo LLuunnaarr SSuurrffaaccee
JJoouurrnnaall,, AAppoolllloo AArrcchhiivvee oo AAppoolllloo IImmaaggee AAttllaass ((LLPPII)) ppaarraa ppooddeerr ccoonntteemmppllaarr llaa
ccoolleecccciióónn ccoommpplleettaa ((yy eenn aallttaa rreessoolluucciióónn)) ddee llaass mmááss ddee 2200..000000 iimmáággeenneess
ttoommaaddaass dduurraannttee llooss vviiaajjeess aa llaa LLuunnaa,, aassíí ccoommoo ttooddooss llooss vvííddeeooss ggrraabbaaddooss
dduurraannttee llaass eexxpplloorraacciioonneess lluunnaarreess..
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““OOppeerraacciióónn LLuunnaa””

EEll 2200 ddee JJuulliioo ddee 11996699 eess uunnaa ddee eessaass ffeecchhaass ddiiffíícciilleess ddee oollvviiddaarr,, eessee mmiissmmoo ddííaa llaa
HHuummaanniiddaadd aassiissttííaa aabbssoorrttaa aa ccoommoo uunn sseerr hhuummaannoo ppoonnííaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz uunn ppiiee
((ffííssiiccaammeennttee)) eenn llaa LLuunnaa,, eenn nnuueessttrroo ssaattéélliittee sseelléénniiccoo..

EEll ccoommaannddaannttee NNeeiiss AArrmmssttrroonngg pprroonnuunncciiaabbaa eessaa ffrraassee yyaa hhiissttóórriiccaa:: ““uunn ppeeqquueeññoo
ppaassoo ppaarraa eell hhoommbbrree,, uunn ggrraann ppaassoo ppaarraa llaa HHuummaanniiddaadd””.. YY eell HHoommbbrree ccaaííaa
eexxttaassiiaaddoo aannttee llaa ggrraannddiioossiiddaadd ddeell pprrooggrreessoo yy llaa tteeccnnoollooggííaa.. LLooss
nnoorrtteeaammeerriiccaannooss,, aa ssuu vveezz,, ppoonnííaann uunnaa ppiiccaa eenn FFllaannddeess yy llooggrraabbaann aannttiicciippaarrssee aall
rriivvaall ssoovviiééttiiccoo…… LLaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall eessttaabbaa ggaannaaddaa yy eell hhiittoo iinnaallccaannzzaabbllee..

LLaa LLuunnaa hhaabbííaa ssiiddoo ccuuiiddaaddoossaammeennttee ffoottooggrraaffiiaaddaa eenn llaass mmiissiioonneess ddee llaass RRaannggeerrss
yy llaass OOrrbbiitteerr eennttrree 11996644 yy 11996666.. EEll eessffuueerrzzoo eessttaaddoouunniiddeennssee ffuuee ddeennooddaaddoo
iinnvviirrttiieennddoo mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess eenn uunn pprrooyyeeccttoo qquuee ssee ccrreeííaa eeffíímmeerroo yy llaa
oobbsseessiióónn,, eennttrree oottrraass,, ddeell pprreessiiddeennttee aammeerriiccaannoo JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy..

EEnn uunn ccéélleebbrree ddiissccuurrssoo tteelleevviissaaddoo aa ttooddaa llaa nnaacciióónn aammeerriiccaannaa JJFFKK pprroommeettííaa
lllleeggaarr yy sseerr llooss pprriimmeerrooss eenn ppiissaarr llaa LLuunnaa yy eenn bbaassee aa eessaa pprroommeessaa ssee ttrraabbaajjoo ssiinn
rreepprriimmiirr eessffuueerrzzooss.. EErraa uunnaa ccuueessttiióónn ddee oorrgguulllloo nnaacciioonnaall..

EEll 1166 ddee JJuulliioo ddee 11996699 eell AAppoolloo 1111 ssaallííaa ccoonn ddeessttiinnoo llaa LLuunnaa,, eenn ssuu iinntteerriioorr eell
mmóódduulloo qquuee hhaarrííaa hhiissttoorriiaa:: eell EEaaggllee.. EEll 2200 ddee JJuulliioo AArrmmssttrroonngg,, CCoolllliinnss yy AAllddrriinn
aallccaannzzaabbaann ssuu ssuueeññoo:: nnuueessttrroo eexxttrraaññoo ssaattéélliittee..

DDuurraannttee ddooss hhoorraass ppaasseeaarroonn ppoorr llaa LLuunnaa,, oottrraa ffrraassee ssee hhiizzoo lleeggeennddaarriiaa:: ““¡¡QQuuéé
mmaaggnnííffiiccaa ddeessoollaacciióónn!!””.. YY llaa NNAASSAA mmoonniittoorriizzaabbaa ccaaddaa mmoommeennttoo,, ccaaddaa mmiinnuuttoo,,
ccaaddaa sseegguunnddoo ddee llaa vviiddaa ddee aaqquueellllooss aassttrroonnaauuttaass eenn llaa LLuunnaa..

SSee rreeccooggiieerroonn uunnaa vveeiinntteennaa ddee kkiillooss ddee ppiieeddrraass lluunnaarreess yy ssee rreeaalliizzaarroonn ddiiffeerreenntteess
pprruueebbaass eenn llaa LLuunnaa.. HHoorraass mmááss ttaarrddee eell EEaaggllee ssee iimmppuullssaabbaa yy eell ccaammiinnoo tteennííaa
oottrroo oobbjjeettiivvoo:: rreeggrreessaa aa llaa TTiieerrrraa..
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EEll mmóódduulloo aammeerriizzóó eenn eell PPaaccííffiiccoo yy llaa ggeessttaa hhuummaannaa ssee hhaabbííaa aallccaannzzaaddoo.. PPaarreeccííaa
mmeennttiirraa qquuee eell hhoommbbrree hhuubbiieerraa lllleeggaaddoo ttaann lleejjooss yy ppoorr eelllloo ccoommeennzzóó ttooddaa uunnaa
ccoorrrriieennttee ddee ooppiinniióónn ccoonnssppiirraannooiiccaa qquuee ccrreeííaa qquuee eell sseerr hhuummaannoo jjaammááss ppiissóó llaa
LLuunnaa……

YY ssuurrggeenn llooss OOVVNNIISS……

PPoorr qquuee ccoommeennzzaarroonn aa ssuurrggiirr ccoommeennttaarriioo eenn eell qquuee ssee aaffiirrmmaabbaa qquuee llooss
aassttrroonnaauuttaass ddeell EEaaggllee eessttuuvviieerroonn vviiggiiaaddooss ppoorr eexxttrraaññaass lluucceess uu OObbjjeettooss
VVoollaaddoorreess NNoo IIddeennttiiffiiccaaddooss ee iinncclluussoo ddee ccóómmoo eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr hhaabbrrííaann
eennccoonnttrraaddoo uunnaass eexxttrraaññaass ccoonnssttrruucccciioonneess…… CCoonnssttrruucccciioonneess eexxttrraatteerrrreessttrreess,,
ccllaarroo……

AAssíí ttaammbbiiéénn ssee ccoommeennzzóó aa aaffiirrmmaarr qquuee ttooddaass llaass iimmáággeenneess eemmiittiiddaass ppoorr llaa NNAASSAA
nnoo eerraann mmááss qquuee uunn mmoonnttaajjee eenn uunn eessttuuddiioo eenn uunnaa bbaassee eenn NNuueevvoo MMééxxiiccoo,, ppaarraa
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eelllloo aarrgguummeennttaannddoo uunnaa sseerriiee ddee aannoommaallííaass eennvvuueellttaass eenn uunn hhaalloo ddee mmiisstteerriioo
ssoobbrree llaass ffoottooggrraaffííaass oobbtteenniiddaass eenn llaa LLuunnaa oo eenn llaass iimmáággeenneess.. SSiinn eemmbbaarrggoo ttooddoo
eess ppeerrffeeccttaammeennttee eexxpplliiccaabbllee ddeessddee uunn ppuunnttoo ddee vviissttaa ttééccnniiccoo qquuee nnaaddaa ttiieennee nnii ddee
aannoorrmmaall,, nnii ddee eexxttrraaññoo,, nnii ddee ccoonnssppiirraannooiiccoo……

SSii eell ccoommaannddaannttee AArrmmssttrroonngg nnoo hhuubbiieerraa ppiissaaddoo llaa LLuunnaa llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa nnoo
hhuubbiieerraa ddeejjaaddoo ppaassaarr aaqquueellllaa ooppoorrttuunniiddaadd,, nnii eell sseerrvviicciioo sseeccrreettoo ssoovviiééttiiccoo ((KKGGBB)),,
ppaarraa ddeejjaarr eenn rriiddííccuulloo aall ggoobbiieerrnnoo aammeerriiccaannoo yy,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, llaa UUnniióónn SSoovviiééttiiccaa
aacceeppttóó llaa ddeerrrroottaa nnoobblleemmeennttee..

TTrraass eell aalluunniizzaajjee ddeell AAppoolloo 1111 cciinnccoo mmiissiioonneess mmááss aalluunniizzaarroonn ee hhiicciieerroonn
ddiiffeerreenntteess pprruueebbaass ddee llaass qquuee ssee oobbttuuvviieerroonn mmááss pprruueebbaass eenn ffoorrmmaa ddee rrooccaass
lluunnaarreess rreeccooggiiddaass ppoorr llaass ddiiffeerreenntteess mmiissiioonneess lluunnaarreess ((hhaassttaa eell AAppoolloo 1177)) yy llaa
pprruueebbaa ddeell vveehhííccuulloo lluunnaarr eenn eell vvaallllee TTaauurruuss--LLiittttrrooww..

AAssíí ppuueess llaa lllleeggaaddaa aa llaa LLuunnaa ddeebbee sseerr uunnaa aaffiirrmmaacciióónn rroottuunnddaa yy uunn ppllaanntteeaarr
dduuddaass…… QQuuiizzááss dduuddaass aalleennttaaddaass ppoorr eessee ddooccuummeennttaall ““bbrroommaa”” qquuee lllleevvaabbaa ppoorr
ttííttuulloo ““OOppeerraacciióónn LLuunnaa”” yy qquuee eerraa ssóólloo uunnaa bbrroommaa ssoobbrree llaa lllleeggaaddaa aa nnuueessttrroo
ssaattéélliittee iinntteerrvviinniieennddoo ppeerrssoonnaajjeess ddee ggrraann vvaallííaa eenn llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall oo
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hhaacciiéénnddoossee eeccoo ssee aaqquueelllloo qquuee ssiittúúaann aa SSttaannlleeyy KKuubbrriicckk eenn llaa ddiirreecccciióónn,, eenn ppllaattóó,,
ddee llaass iimmáággeenneess lluunnaarreess eemmiittiiddaass…… PPeerroo ¿¿ssaabbeenn?? SSii vveenn llaass iimmáággeenneess qquuee lllleeggaann
ttrraass llooss ttííttuullooss ddee ccrrééddiittoo ddeessccuubbrriirráánn ccoommoo ttooddoo eerraa uunnaa bbrroommaa…… LLaa ““OOppeerraacciióónn
LLuunnaa”” nnoo ffuuee mmááss qquuee eessoo qquuee nnoo ppuueeddee eemmppaaññaarr nnii ppllaanntteeaarr dduuddaass ssoobbrree llaa
iinnnneeggaabbllee lllleeggaaddaa ddeell sseerr hhuummaannoo aa llaa LLuunnaa..
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FFeennóómmeennooss ttrraannssiittoorriiooss eenn llaa
LLuunnaa

EEss eell iinnvveessttiiggaaddoorr sseevviillllaannoo IIggnnaacciioo DDaarrnnaauuddee RRoojjaass--MMaarrccooss qquuiiéénn eessttuuddiiaa uunn
ccuurriioossoo ffeennóómmeennoo qquuee ooccuurrrree eenn nnuueessttrroo ssiinngguullaarr ssaattéélliittee,, ssoonn llooss TT..LL..PP..,,
ddeejjeemmooss qquuee sseeaa ééll qquuiiéénn llooss eexxpplliiqquuee::

SSee ddeennoommiinnaann FFeennóómmeennooss TTrraannssiittoorriiooss LLuunnaarreess oo TTrraannssiieenntt LLuunnaarr PPhheennoommeennaa
((TT.. LL.. PP.. )) cciieerrttaass mmooddiiffiiccaacciioonneess rreeppeettiiddaammeennttee aaddvveerrttiiddaass eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa
lluunnaa.. CCoonnssiisstteenn eenn lluucceess ,, ccaammbbiiooss ddee ccoolloorraacciióónn ,, vvaarriiaacciioonneess ddee lluummiinnoossiiddaadd ,,
aappaarreenntteess aalltteerraacciioonneess eenn llaa eessttrruuccttuurraa ddeell ssuueelloo lluunnaarr ,, nniieebbllaass oo bbrruummaass qquuee
ddiiffiiccuullttaann uunnaa nnííttiiddaa vviissiióónn ddeessddee llaa TTiieerrrraa ,, eettccéétteerraa..
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DDiicchhaass aalltteerraacciioonneess ccoommeennzzaarroonn aa rreeggiissttrraarrssee eenn eell ssiigglloo XXVVIIII ,, hhaaccee mmááss ddee 330000
aaññooss ,, ddeebbiiddoo pprroobbaabblleemmeennttee aa llaa iinnvveenncciióónn ddeell tteelleessccooppiioo.. DDeessddee eennttoonncceess ssee
hhaann ssuucceeddiiddoo iinniinntteerrrruummppiiddaammeennttee,, aauunnqquuee nnoo eenn uunnaa sseeccuueenncciiaa rreegguullaarr..

LLaass mmeenncciioonnaaddaass vvaarriiaacciioonneess hhaann ssiiddoo oobbsseerrvvaaddaass ppoorr aassttrróónnoommooss,, aassttrrooffííssiiccooss
yy hhoommbbrreess ddee cciieenncciiaa ddee llooss ccuuaattrroo ccoonnttiinneenntteess,, yy eenn eessppeecciiaall ppoorr llooss
sseelleennóóggrraaffooss bbrriittáánniiccooss ddee llaa RRooyyaall AAssttrroonnoommiiccaall SSoocciieettyy..

SSee ttiieennee nnoottiicciiaa ddee uunn eelleevvaaddoo nnúúmmeerroo ddee iinncciiddeenntteess lluunnaarreess.. EEll vvoolluummeenn ddee llooss
TTLLPP qquuee yyaacceenn oollvviiddaaddooss eenn llooss aannaalleess aassttrroonnóómmiiccooss ppuueeddee sseerr ccoonnssiiddeerraabbllee..

LLaass ttrraannssffoorrmmaacciioonneess rreeggiissttrraaddaass nnoo ooccuurrrreenn ddee mmaanneerraa uunniiffoorrmmee eenn ttooddaa llaa
ssuuppeerrffiicciiee ddee nnuueessttrroo ssaattéélliittee ,, ssiinnoo qquuee ttiieennddeenn aa ccoonncceennttrraarrssee uunnaa yy oottrraa vveezz
eenn rreeggiioonneess eessppeecciiaalleess ccoommoo AArriissttaarrccoo,, PPllaattóónn,, MMaarree CCrriissiiuumm,, LLiinnnneeoo,, HHyyggiinnuuss,,
AAllffoonnssoo,, EErraattóósstteenneess,, MMeessssiieerr AA yy MMeessssiieerr BB yy oottrraass..

LLaass ccaauussaass ddee llooss TTLLPP nnoo ssee eennccuueennttrraann aaúúnn ddeeffiinniittiivvaammeennttee eessttaabblleecciiddaass.. SSee
hhaann ffoorrmmuullaaddoo ddiivveerrssooss ssuuppuueessttooss ssoobbrree llaa nnaattuurraalleezzaa yy oorriiggeenn ddee llaass aannoommaallííaass
rreeppoorrttaaddaass (( hhiippóótteessiiss vvoollccáánniiccaa,, ggeeooqquuíímmiiccaa,, ggeeootteeccttóónniiccaa,, rraaddiiaaccttiivvaa,, eettcc)),, ppeerroo
nniinngguunnoo hhaa llooggrraaddoo eexxpplliiccaarr hhaassttaa hhooyy ddee mmaanneerraa ssaattiissffaaccttoorriiaa llaa ccoommpplleejjaa
ffeennoommeennoollooggííaa ddeetteeccttaaddaa..

EEll aannáálliissiiss rriigguurroossoo ddee llooss TTLLPP eeffeeccttuuaaddoo eenn llooss aaññooss sseesseennttaa yy sseetteennttaa ppoorr llaa
NNAASSAA yy eell LLuunnaarr aanndd PPllaanneettaarryy LLaabboorraattoorryy ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee TTuuccssoonn
((AArriizzoonnaa)),, hhaabbrráá ssiiddoo iinnddiissppeennssaabbllee ppaarraa aasseegguurraarr eell ééxxiittoo mmaatteerriiaall yy cciieennttííffiiccoo
ddee llaass eexxppeeddiicciioonneess lluunnaarreess yy ddee llaa pprrooggrreessiivvaa ccoonnqquuiissttaa ddeell vveecciinnoo ssaattéélliittee..



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa ©© JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa104

CCaabbee ccoonntteemmppllaarr llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee llooss TTLLPP ccoonndduuzzccaann aall ddeessccuubbrriimmiieennttoo ddee
mmooddaalliiddaaddeess ddee eenneerrggííaa nnoo uuttiilliizzaaddaass hhaassttaa aahhoorraa ((nnuueevvooss mmiinneerraalleess oo
ccoommbbuussttiibblleess,, ccaalloorr oo rraaddiiaacciióónn aapprroovveecchhaabblleess,, eettcc))..

EEll eessttuuddiioo ddee llooss TTLLPP eess ssuusscceeppttiibbllee ddee iinndduucciirr uunn mmeejjoorr ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa
eessttrruuccttuurraa iinntteerrnnaa ddee llaa lluunnaa ,, lloo qquuee ffaacciilliittaarrííaa eell ddeesseennvvoollvviimmiieennttoo ddee uunnaa
tteeoorrííaa ccoonnssiisstteennttee ssoobbrree eell oorriiggeenn yy ffoorrmmaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa ssoollaarr..

AAssíí mmiissmmoo llooss TTLLPP ppuueeddeenn aabbrriirr nnuueevvooss hhoorriizzoonntteess eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa ggeeoollooggííaa
eennddóóggeennaa ,, eell vvuullccaanniissmmoo yy llaa ggeeootteeccttóónniiccaa..

SSee hhaa ssuuggeerriiddoo qquuee ppuuddiieerraa eexxiissttiirr aallgguunnaa ccoonnccaatteennaacciióónn eennttrree llooss eevveennttooss eenn
nnuueessttrroo ggeeooiiddee cciirrccuunnddaannttee yy ddeetteerrmmiinnaaddooss sseeííssmmooss tteerrrreessttrreess.. EEll aannáálliissiiss ddee llooss
TTLLPP yy ddee eessttaass eevveennttuuaalleess iinntteerrddeeppeennddeenncciiaass nnooss aacceerrccaarrííaa uunn ppooccoo mmááss aall llooggrroo
ddee uunnaa aacccciióónn pprreevviissoorraa oo ccoorrrreeccttoorraa ddee llooss tteerrrreemmoottooss..

LLooss ffeennóómmeennooss ttrraannssiittoorriiooss ddeebbeenn sseerr eessttuuddiiaaddooss ppoorr eexxiiggeenncciiaass ddee llaa
iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa ppuurraa ——qquuee ssiieemmpprree ccoonnffoorrmmaa llooss cciimmiieennttooss ddeell pprrooggrreessoo
ttééccnniiccoo yy eell ddeessaarrrroolllloo iinndduussttrriiaall——,, ccoonn iinnddeeppeennddeenncciiaa ddee llaass aapplliiccaacciioonneess
iinnmmeeddiiaattaass ddee llooss ppoossiibblleess ddeessccuubbrriimmiieennttooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llooss TTLLPP..

LLaa ppootteenncciiaa mmááss iinntteerreessaaddaa eenn ddeessvveellaarr llooss aarrccaannooss ddee llaa ffííssiiccaa lluunnaarr eess
oobbvviiaammeennttee yy eenn pprriimmeerr ttéérrmmiinnoo llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ,, ddeebbiiddoo aa ssuu aaccttuuaall
pprriimmaaccííaa eenn eell pprrooggrraammaa iinntteerrppllaanneettaarriioo.. YY aassíí mmiissmmoo llooss ddeemmááss ppaaíísseess qquuee
hhaacceenn ddee llooccoommoottoorraa eeccoonnóómmiiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa ((UUnniióónn EEuurrooppeeaa,, RRuussiiaa,, CChhiinnaa,,
JJaappóónn,, eettcc)) ,, yyaa qquuee ttaannttoo llaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall ccoommoo llaa iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa eenn
ssíí mmiissmmaa ccoonnssttiittuuyyeenn pprreessuuppuueessttooss iinneevviittaabblleess eenn eell pprrooggrreessoo mmaatteerriiaall,, ddee llooss
qquuee yyaa nnoo ssee ppuueeddee pprreesscciinnddiirr..

UUnnaa iinnddaaggaacciióónn sseerriiaa yy rriigguurroossaa aacceerrccaa ddeell eenniiggmmaa ddee llooss hheecchhooss iinneexxpplliiccaaddooss eenn
eell ppllaanneettooiiddee qquuee nnooss oorrbbiittaa ,, ccoonnssiissttiirrííaa eennttrree oottrraass eenn llaass ssiigguuiieenntteess
aaccttuuaacciioonneess::

--LLlleevvaarr aa ccaabboo uunnaa rreeccooppiillaacciióónn eexxhhaauussttiivvaa ddee llaass ooccuurrrreenncciiaass nnoo ccoonnvveenncciioonnaalleess
rreeggiissttrraaddaass hhaassttaa eell pprreesseennttee ppoorr llooss sseelleennóóggrraaffooss ddee ttooddaass llaass llaattiittuuddeess..

--AAccuummuullaarr llaa nneecceessaarriiaa bbiibblliiooggrraaffííaa ssoobbrree llooss TTLLPP ((lliibbrrooss ,, rreevviissttaass ,, bboolleettiinneess ,,
rreeccoorrtteess ddee pprreennssaa ,, ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa eennttrree aassttrróónnoommooss ,, eettcc.. LLaa NNAASSAA eeddiittóó eenn
jjuulliioo ddee 11996688 uunn ““CChhrroonnoollooggiiccaall CCaattaalloogg ooff RReeppoorrtteedd LLuunnaarr EEvveennttss”” ,, qquuee
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iinncclluuyyee 557799 ccaassooss ,, uuttiilliizzaannddoo uunn ccrriitteerriioo rreellaattiivvaammeennttee rreessttrriiccttiivvoo eenn ccuuaannttoo aa
llaass ffuueenntteess ccoonnssuullttaaddaass.. PPoosstteerriioorrmmeennttee hhaa ppuubblliiccaaddoo oottrrooss rreeppeerrttoorriiooss mmááss
ccoommpplleettooss ddee TTLLPP))..

--LLooccaalliizzaarr llooss TTLLPP eenn eessttee mmaatteerriiaall bbáássiiccoo iinnffoorrmmaattiivvoo..

--FFiicchhaarr iinnddiivviidduuaallmmeennttee ccaaddaa TTLLPP ,, rreeggiissttrraannddoo ssuuss ddiivveerrssaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass
((eeppiissooddiioo aaccaaeecciiddoo,, ccoommaarrccaa,, ccrráátteerr,, ppuunnttoo eexxaaccttoo,, ffeecchhaa yy hhoorraa,, dduurraacciióónn,,
cciirrccuunnssttaanncciiaass sseelleennooggrrááffiiccaass ((ccrroonnoollooggííaa mmeennssuuaall iimmppeerraannttee eenn eell ssaattéélliittee,,
mmoommeennttoo rreellaattiivvoo ddee llaa nnoocchhee oo ddííaa lluunnaarr,, ffaassee,, tteerrmmiinnaattoorr,, áánngguulloo ddee iinncciiddeenncciiaa
ddee llaa lluuzz ssoollaarr,, ssoommbbrraass pprroodduucciiddaass eenn eessee iinnssttaannttee yy oottrrooss ppaarráámmeettrrooss
rreelleevvaanntteess)),, oobbsseerrvvaattoorriioo aassttrroonnóómmiiccoo,, tteelleessccooppiioo uuttiilliizzaaddoo,, nnoommbbrree ddeell
oobbsseerrvvaaddoorr,, eettccéétteerraa))..

--CCaattaallooggaarr llaass ffiicchhaass sseeggúúnn ttooddooss llooss ppoossiibblleess ccrriitteerriiooss ddee ccllaassiiffiiccaacciióónn ccoonn
ppootteenncciiaall iinntteerrééss cciieennttííffiiccoo ((oorrddeenn ccrroonnoollóóggiiccoo ,, ppoorr áárreeaass lluunnaarreess,, sseeggúúnn llaa
ttiippoollooggííaa ddeell ffeennóómmeennoo,, tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa llaa ffaassee yy eell ““ddííaa”” mmeennssuuaall eenn eell
ssaattéélliittee,, eettcc))..

--OOrrggaanniizzaarr eennuummeerraacciioonneess aalltteerrnnaattiivvaass ddee llooss TTLLPP,, ddee aaccuueerrddoo ccoonn ttaalleess
eennccaassiillllaammiieennttooss:: lliissttaa hhiissttóórriiccoo--ccrroonnoollóóggiiccaa ddee llooss TTLLPP,, eeffeemméérriiddeess
vviissuuaalliizzaaddaass eenn ccaaddaa cciirrccoo lluunnaarr,, ssiinngguullaarriiddaaddeess hhaabbiiddaass ddee ccaaddaa ttiippoo,, TTLLPP
pprroodduucciiddooss eenn llaass ddiissttiinnttaass hhoorraass,, eettcc....
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--SSoommeetteerr eessttaa iinnffoorrmmaacciióónn aa ttrraattaammiieennttoo eessttaaddííssttiiccoo,, eenn bbuussccaa ddee ppoossiibblleess
rreegguullaarriiddaaddeess ,, lleeyyeess ddee ccoommppoorrttaammiieennttoo ,, rreellaacciioonneess ccoonn oottrraass vvaarriiaabblleess,, oo
iinnddiicciiooss ddee ssiiggnniiffiiccaacciióónn cciieennttííffiiccaa aall mmaarrggeenn ddee llaass ppaauuttaass mmeerraammeennttee aalleeaattoorriiaass
vviinnccuullaabblleess aa llaass ccaauussaass ddee llooss TTLLPP..

--BBrriinnddaarr aa llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa ccoommuunniiddaadd cciieennttííffiiccaa iinntteerrnnaacciioonnaall llaass ddiissttiinnttaass
aaggrruuppaacciioonneess llóóggiiccaass ddee llooss TTLLPP,, aall oobbjjeettoo ddee ssuu ssoollvveennttee aannáálliissiiss ee
iinntteerrpprreettaacciióónn ttééccnniiccaa eessppeecciiaalliizzaaddaa..

--EEllaabboorraarr llaa aaddeeccuuaaddaa bbiibblliiooggrraaffííaa yy uunn rreessuummeenn eenn vvaarriiooss iiddiioommaass rreellaattiivvoo aall
pprrooggrraammaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ddee llooss TTLLPP..
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EEnnccuueennttrrooss iimmppoossiibblleess eenn llaa LLuunnaa

LLaa nnoottiicciiaa ssaallttóó ddee llaa mmaannoo ddee CCllaarrkk CC.. MMccCClleellllaanndd,, eexx aassttrroonnaauuttaa yy eexx mmiieemmbbrroo
ddee llaa ccoommiissiióónn MMUUFFOONN ((eennccaarrggaaddaa ddee rreeccoolleeccttaarr iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llooss oovvnniiss)),,
ccuuaannddoo rreevveellóó qquuee ééll yy llaa NNaassaa ssaabbeenn qquuee eexxiisstteenn llooss eexxttrraatteerrrreessttrreess yy qquuee
dduurraannttee uunnaa mmiissiióónn eessppaacciiaall ddeessddee ssuu nnaavvee ppuuddiieerroonn vveerr uunn ddiissccoo iinntteelliiggeennttee..

MMccCClleellllaanndd,, qquuiieenn ffuuee mmiieemmbbrroo ddee llaa MMUUFFOONN ddeessddee 11995588 aa 11999922,, nnaarrrróó aa TThhee
CCaannaaddiiaann ddeettaalllleess sseeccrreettooss ddee uunn aassoommbbrroossoo iinncciiddeennttee ooccuurrrriiddoo dduurraannttee llaa
mmiissiióónn SSTTSS--8800 ddee llaa NNaassaa aa bboorrddoo ddeell ttrraannssbboorrddaaddoorr CCoolluummbbiiaa yy qquuee aallttooss
ooffiicciiaalleess ssee llaannzzaarroonn ccoonn rraappiiddeezz aa ooccuullttaarr llooss hheecchhooss..

LLoo ooccuurrrriiddoo ffuuee ccoonnffiirrmmaaddoo ppoorr eell ddooccttoorr FFrraannkklliinn SSttoorryy MMuussggrraavvee ((ttrriippuullaannttee
ddee llaa mmiissiióónn SSTTSS--8800)).. EEnnttoonncceess vviieerroonn qquuee ddee pprroonnttoo aappaarreecciióó uunn oobbjjeettoo eenn
ffoorrmmaa ddee ddiissccoo mmuucchhoo mmááss ggrraannddee qquuee eell ttrraannssbboorrddaaddoorr,, mmiieennttrraass ssee
eennccoonnttrraabbaann aa uunnaass 119900 mmiillllaass ddee aallttuurraa ((uunnooss 330066 kkiillóómmeettrrooss))..

DDrr.. FFrraannkklliinn SSttoorryy MMuussggrraavvee

MMuussggrraavvee aaddmmiittiióó qquuee vviioo eell oobbjjeettoo,, ppeerroo qquuee nnoo ppuuddoo iiddeennttiiffiiccaarr lloo qquuee eess.. AA
ddiiffeerreenncciiaa ddee oottrrooss oobbjjeettooss qquuee vviioo,, ééssttee ppaarreeccííaa vveenniirr ddee ""nniinngguunnaa ppaarrttee,, ffuuee
mmuuyy iimmpprreessiioonnaannttee"",, ddiijjoo..

TTrraass rreeggrreessaarr aa llaa TTiieerrrraa,, MMuussggrraavvee ffuuee iinntteerrrrooggaaddoo ssoobbrree eell eennccuueennttrroo yy eell
cciieennttííffiiccoo rreevviissóó uunnaa ggrraabbaacciióónn ddee vvííddeeoo ddeell eennccuueennttrroo eennttrree eell CCoolluummbbiiaa yy eell
oovvnnii mmiieennttrraass vvoollaabbaann ssoobbrree DDeennvveerr,, CCoolloorraaddoo..

IInnddiiccóó qquuee eell oobbjjeettoo ppaarreeccííaa eessttaarr ccoonnttrroollaaddoo ppoorr uunnaa iinntteelliiggeenncciiaa ccaammbbiiaannddoo ssuu
vveeccttoorr ddee vvuueelloo.. LLoo mmááss ddeessccoonncceerrttaannttee ffuuee qquuee ppaarreeccííaa sseegguuiirr aall CCoolluummbbiiaa yy ssuu
ttrriippuullaacciióónn aa ttrraavvééss ddeell eessppaacciioo..

DDeessppuuééss ddee llaa mmiissiióónn eell cciieennttííffiiccoo ssee ccoonnvveenncciióó nnoo ssóólloo ddee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee llooss
eexxttrraatteerrrreessttrreess,, ssiinnoo ddee qquuee eessttáánn aaccáá.. EEll aassttrroonnaauuttaa aahhoorraa ddeecciiddiióó eemmpprreennddeerr
uunnaa mmiissiióónn ppeerrssoonnaall ddee rreevveellaacciióónn..
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EEll ttrraannssbboorrddaaddoorr CCoolluummbbiiaa

EEnn uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa rreecciieennttee ssoobbrree aassttrroonnoommííaa,, MMuussggrraavvee,, aall ffiinnaall ddee ssuu
eexxppoossiicciióónn,, mmoossttrróó iimmáággeenneess eenn uunnaa ppaannttaallllaa ggrraannddee,, qquuee mmoossttrraabbaann uunnaa
rreepprreesseennttaacciióónn aarrttííssttiiccaa ddee llooss mmaallvvaaddooss eexxttrraatteerrrreessttrreess ggrriisseess yy ssaaccuuddiióó aa ssuu
aauuddiittoorriioo aall ddeecciirr:: ""¡¡EEssttooss ttiippooss ssoonn rreeaalleess,, lloo ggaarraannttiizzoo!!""..

EEssttee tteessttiimmoonniioo ssee ssuummaa aa oottrraa sseerriiaa rreevveellaacciióónn rreeaalliizzaaddaa ppoorr mmiilliittaarreess rreettiirraaddooss
ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss qquuee ppiiddeenn aall ggoobbiieerrnnoo nnoo sseegguuiirr ooccuullttaannddoo llaa vveerrddaadd yy
nnaarrrraarroonn ccóómmoo llooss eexxttrraatteerrrreessttrreess iinntteerrffiirriieerroonn ccoonn bbaasseess nnuucclleeaarreess..

OOttrrooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa NNaassaa qquuee hhaann ddeeccllaarraaddoo ssoobbrree llooss eexxttrraatteerrrreessttrreess ssoonn
GGoorrddoonn CCooooppeerr,, DDoonnaalldd SSllaayyttoonn,, GGeennee CCeerrnnaann,, FFrraannkk BBoorrmmaann,, NNeeiill AArrmmssttrroonngg
yy SSccootttt CCaarrppeenntteerr,, qquuiieenneess iinnssiisstteenn eenn qquuee llooss oovvnniiss ssoonn rreeaalleess yy qquuee llooss sseerreess
iinntteelliiggeenntteess eexxttrraatteerrrreessttrreess eexxiisstteenn..
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HHeelliioo 33:: eessee oossccuurroo oobbjjeettoo ddee
ddeesseeoo sseelleenniittaa

ÚÚllttiimmaammeennttee ssee eessttáá hhaabbllaannddoo ddee llooss ppllaanneess ddee cchhiinnooss,, jjaappoonneesseess yy rruussooss ppaarraa
eennvviiaarr hhoommbbrreess aa llaa LLuunnaa.. UUnnaa ddee llaa rraazzoonneess ppaarraa eessttaa nnuueevvaa ccaarrrreerraa eessppaacciiaall
eessttáá eenn eell HHeelliioo 33..

EEll HHeelliioo 33 eess uunn iissóóttooppoo ddeell HHeelliioo qquuee ttiieennee eenn ssuu nnúúcclleeoo ddooss pprroottoonneess yy uunn ssóólloo
nneeuuttrróónn aa ddiiffeerreenncciiaa ddeell iissóóttooppoo mmááss ccoommúúnn ((HHeelliioo 44)) qquuee ttiieennee ddooss nneeuuttrroonneess
eenn eell nnúúcclleeoo..

AAuunnqquuee eell HHeelliioo eess eell sseegguunnddoo eelleemmeennttoo mmááss aabbuunnddaannttee eenn eell UUnniivveerrssoo,, eessttáá
pprreesseennttee eenn llaa TTiieerrrraa eenn ppeeqquueeññaass ccaannttiiddaaddeess ddeebbiiddoo aa ssuu lliiggeerreezzaa lloo qquuee hhaaccee
qquuee eessccaappee ccoonn ffaacciilliiddaadd ffuueerraa ddee llaa aattmmóóssffeerraa ccoommoo ppaassaa ccoonn eell HHiiddrróóggeennoo..

LLaa mmaayyoorr ppaarrttee eess pprroodduucciiddaa ppoorr llaa ddeessiinntteeggrraacciióónn nnaattuurraall ddee llooss eelleemmeennttooss
rraaddiiaaccttiivvooss ccoommoo eell UUrraanniioo,, eell TToorriioo yy eell RRaaddiioo.. DDee llaa eessccaassaa ccaannttiiddaadd ddee HHeelliioo
ddiissppoonniibbllee eenn llaa TTiieerrrraa ssóólloo uunnaa ppaarrttee mmuuyy ppeeqquueeññaa,, aallrreeddeeddoorr ddee 11 ááttoommoo ppoorr
ccaaddaa mmiillllóónn ddee ááttoommooss ddee HHeelliioo eenn llaa aattmmóóssffeerraa,, eess ddee HHeelliioo 33..

LLoo qquuee hhaaccee iinntteerreessaannttee aa eessttee iissóóttooppoo eess qquuee ppooddrrííaa sseerr uussaaddoo eenn llaass ffuuttuurraass
cceennttrraalleess nnuucclleeaarreess ddee ffuussiióónn.. LLaa ffuussiióónn nnuucclleeaarr eess eell pprroocceessoo ppoorr eell qquuee ddooss oo
mmááss ááttoommooss ddee eelleemmeennttooss lliiggeerrooss ssee uunneenn oo ffuussiioonnaann ppaarraa ffoorrmmaarr oottrrooss
eelleemmeennttooss mmááss ppeessaaddooss ggeenneerraannddoo eenneerrggííaa eenn eell pprroocceessoo..

AA ddiiffeerreenncciiaa ddee llaa ffiissiióónn nnuucclleeaarr,, eenn llaa qquuee ssee rroommppeenn ááttoommooss ppeessaaddooss ccoommoo eell
uurraanniioo oo eell pplluuttoonniioo,, eessttaa rreeaacccciióónn nnuucclleeaarr pprroodduuccee mmuucchhooss mmeennooss rreessiidduuooss
rraaddiiaaccttiivvooss..

AAccttuuaallmmeennttee ssee eessttáánn uuttiilliizzaannddoo ddooss iissóóttooppooss ddeell HHiiddrróóggeennoo ppaarraa ccoonnsseegguuiirr llaa
rreeaacccciióónn ddee ffuussiióónn:: EEll DDeeuutteerriioo ((uunn pprroottóónn yy uunn nneeuuttrróónn)) yy eell TTrriittiioo ((uunn pprroottóónn yy
ddooss nneeuuttrroonneess))..

HHaayy uunn ggrraann pprrooyyeeccttoo iinntteerrnnaacciioonnaall llllaammaaddoo IITTEERR yyaa eenn mmaarrcchhaa ppaarraa ccoonnsseegguuiirr
uunn rreeaaccttoorr ddee ffuussiióónn ooppeerraattiivvoo ppeerroo hhaayy mmuucchhooss pprroobblleemmaass ppoorrqquuee ppaarraa iinniicciiaarr
eell pprroocceessoo ssee rreeqquuiieerreenn tteemmppeerraattuurraass ssuuppeerriioorreess aa llooss 110000 mmiilllloonneess ddee ggrraaddooss
ccoommoo llaass ddeell cceennttrroo ddeell SSooll ddeennttrroo ddee uunn ccoonntteenneeddoorr oo rreeaaccttoorr.. EEssttáá pprreevviissttoo qquuee
eell rreeaaccttoorr IITTEERR eessttéé ooppeerraattiivvoo ddeennttrroo ddee uunnooss 1100 aaññooss,, aauunnqquuee nnoo hhaayy sseegguurriiddaadd
eenn eelllloo..

CCuuaannddoo ssee ccoonnssiiggaa ccoonnssttrruuiirr rreeaaccttoorreess ddee ffuussiióónn ddee ddeeuutteerriioo--ttrriittiioo ssee ppooddrráá
mmeejjoorraarr llaa tteeccnnoollooggííaa ppaarraa uussaarr eell HHeelliioo 33 eenn lluuggaarr ddeell TTrriittiioo ccoommoo ccoommbbuussttiibbllee
ppoorrqquuee ccoonn eell HHeelliioo 33 ssee nneecceessiittaann tteemmppeerraattuurraass aaúúnn mmaayyoorreess..
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PPeerroo,, ¿¿ppoorr qquuéé uussaarr HHeelliioo 33 eenn lluuggaarr ddee TTrriittiioo??

PPaarraa eemmppeezzaarr,, eenn llaa ffuussiióónn DDeeuutteerriioo--TTrriittiioo ssee pprroodduucceenn nneeuuttrroonneess ccoonn llaa
ccoonnssiigguuiieennttee rraaddiiaaccttiivviiddaadd iinndduucciiddaa eenn eell ccoonntteenneeddoorr,, lloo qquuee hhaaccee qquuee ssee
ddeetteerriioorree eenn ppooccoo ttiieemmppoo..

TTaammbbiiéénn eell HHeelliioo 33 eess uunn iissóóttooppoo eessttaabbllee yy ppoorr lloo ttaannttoo nnoo rraaddiiaaccttiivvoo,, aa
ddiiffeerreenncciiaa ddeell TTrriittiioo qquuee eemmiittee rraaddiiaacciióónn bbeettaa ((eelleeccttrroonneess)) ccoonnvviirrttiiéénnddoossee eenn
HHeelliioo 33,, ppoorr lloo qquuee eenn ccaassoo ddee aacccciiddeennttee,, llaa rreeaacccciióónn ssee ppaarraa aauuttoommááttiiccaammeennttee yy
nnoo ssee pprroodduucceenn ffuuggaass rraaddiiooaaccttiivvaass..

PPeerroo,, ¿¿ppoorr qquuéé llaa LLuunnaa??

HHeemmooss ddiicchhoo qquuee eell HHeelliioo 33 eess eessccaassoo eenn llaa TTiieerrrraa,, ppeerroo nnoo eenn eell eessppaacciioo
eexxtteerriioorr.. EEss uunnoo ddee llooss ccoommppoonneenntteess ddeell vviieennttoo ssoollaarr.. NNoo lllleeggaa aa llaa TTiieerrrraa ppoorrqquuee
eess ddeessvviiaaddoo ppoorr eell ccaammppoo mmaaggnnééttiiccoo ppeerroo ssíí aa llaa LLuunnaa yy aallllíí ssee ddeeppoossiittaa eenn llaa
ssuuppeerrffiicciiee.. EEssttee HHeelliioo lluunnaarr ffuuee ddeetteeccttaaddoo eenn llaass rrooccaass ttrraaííddaass aa llaa TTiieerrrraa ppoorr llaass
mmiissiioonneess AAppoolllloo..

SSii eess vviiaabbllee eeccoonnóómmiiccaammeennttee iirr aa llaa LLuunnaa ppoorr eessee HHeelliioo ddeeppeennddeerráá bbáássiiccaammeennttee
ddee qquuee ssee ccuullmmiinneenn ccoonn ééxxiittoo llooss pprrooyyeeccttooss ddee ffuussiióónn nnuucclleeaarr.. TTaall vveezz eell HHeelliioo 33 yy
ssuu ssuummiinniissttrroo sseeaa aall ffiinnaall llaa rraazzóónn pprriinncciippaall ppoorr llaa qquuee eell hhoommbbrree ccrreeee bbaasseess
ppeerrmmaanneenntteess eenn llaa LLuunnaa.. PPeerroo ttaammbbiiéénn ppooddrrííaa ppaassaarr qquuee nnuunnccaa lllleegguueemmooss aa
ccoonnttrroollaarr llaa eenneerrggííaa ddeell ccoorraazzóónn ddee llaass eessttrreellllaass..

MMiirraannddoo aa llaa LLuunnaa
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LLooss iinnvveessttiiggaaddoorreess yy llooss eennttuussiiaassttaass ddeell eessppaacciioo mmiirraann hhaacciiaa eell hheelliioo 33 ccoommoo llaa
ffuueennttee ddee ccoommbbuussttiibbllee ppeerrffeeccttaa:: eess eexxttrreemmaaddaammeennttee ppootteennttee,, nnoo eess
ccoonnttaammiinnaannttee yy vviirrttuuaallmmeennttee ssiinn ssuubbpprroodduuccttooss rraaddiiaaccttiivvooss.. AAnnuunncciiaann qquuee sseerráá eell
ccoommbbuussttiibbllee ddeell ssiigglloo 2211.. EEll pprroobblleemmaa eess qquuee mmuuyy ppooccoo ddee ééll ssee eennccuueennttrraa eenn llaa
TTiieerrrraa,, ppeerroo...... ¡¡hhaayy mmuucchhoo eenn llaa LLuunnaa!!
..
LLaa ssoocciieeddaadd eessttáá hhaacciieennddoo eessffuueerrzzooss ppoorr mmaanntteenneerrssee aall ddííaa eenn llaass ddeemmaannddaass ddee
eenneerrggííaa,, llaass ccuuaalleess ssee eessppeerraa qquuee aauummeenntteenn mmuullttiipplliiccaaddaass ppoorr oocchhoo ppaarraa eell aaññoo
22005500 ccuuaannddoo llaa ppoobbllaacciióónn mmuunnddiiaall aallccaannccee llaa cciiffrraa ddee 1122 mmiill mmiilllloonneess ddee
hhaabbiittaanntteess.. LLaa rreessppuueessttaa ppuueeddee sseerr llaa LLuunnaa..

LLooss cciieennttííffiiccooss eessttiimmaann qquuee eexxiisstteenn uunn mmiillllóónn ddee ttoonneellaaddaass ddee hheelliioo 33 eenn llaa lluunnaa,,
eenneerrggííaa ssuuffiicciieennttee ppaarraa eell mmuunnddoo ppaarraa mmiilleess ddee aaññooss.. EEll eeqquuiivvaalleennttee ddee uunnaa
ccaarrggaa ssiimmppllee ddeell ttrraassbboorrddaaddoorr eessppaacciiaall,, qquuee eess ddee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 2255
ttoonneellaaddaass,, ppooddrrííaa pprroovveeeerr ttooddaa llaa eenneerrggííaa qquuee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss rreeqquuiieerreenn
dduurraannttee uunn aaññoo,, sseeggúúnn eell aassttrroonnaauuttaa ddee llaa AAppoolloo 1177 ee iinnvveessttiiggaaddoorr ddeell FFTTII,,
HHaarrrriissoonn SScchhmmiitttt.. LLooss aassttrroonnaauuttaass ddeell AAppoolloo eennccoonnttrraarroonn hheelliioo 33 eenn llaa lluunnaa eenn
11996699,, ppeerroo eell eennllaaccee eennttrree eell iissóóttooppoo yy llooss rreeccuurrssooss lluunnaarreess nnoo ssee rreeaalliizzóó ssiinnoo
hhaassttaa 11998866..

""LLeess ttoommóó 1155 aaññooss aa llooss ggeeóóllooggooss lluunnaarreess yy aa llooss ppiioonneerrooss ddee llaa ffuussiióónn ppaarraa
ttooppaarrssee uunnooss ccoonn oottrrooss"",, ddiijjoo SScchhmmiitttt,, eell úúllttiimmoo aassttrroonnaauuttaa eenn ddeejjaarr ppiissaaddaass
ssoobbrree llaa LLuunnaa.. ""AAuunnqquuee eell hheelliioo 33 sseerrííaa ssuummaammeennttee aappaassiioonnaannttee"",, ddiiccee BBrryyaann
PPaallaasszzeewwsskkii,, llííddeerr ddee ccoommbbuussttiibblleess aavvaannzzaaddooss eenn eell GGlleennnn RReesseeaarrcchh CCeenntteerr ddee
LLeewwiiss FFiieelldd ddee llaa NNAASSAA,, ""pprriimmeerroo tteenneemmooss qquuee rreeggrreessaarr aa llaa lluunnaa yy sseerr ccaappaacceess
ddee rreeaalliizzaarr aahhíí ooppeerraacciioonneess ddee iimmppoorrttaanncciiaa""..

JJiimm BBeennssoonn,, pprreessiiddeennttee ddee SSppaacceeDDeevv eenn PPoowwaayy,, CCaalliiffoorrnniiaa,, eessttuuvvoo ddee aaccuueerrddoo
qquuee llaa mmeettaa eess eennccoonnttrraarr ffuueenntteess ddee ccoommbbuussttiibbllee eenn eell eessppaacciioo.. PPeerroo ppaarraa ééll,, eell
aagguuaa yy nnoo eell hheelliioo 33 eess llaa ffuueennttee iiddeeaall ddee ccoommbbuussttiibbllee.. SSuu mmeettaa ppeerrssoonnaall eess ccrreeaarr
ggaassoolliinneerraass eenn eell eessppaacciioo mmeeddiiaannttee eell mmiinnaaddoo ddee aasstteerrooiiddeess eenn bbuussccaa ddee aagguuaa.. EEll
aagguuaa ppuueeddee sseerr eelleeccttrroolliizzaaddaa eenn ccoommbbuussttiibbllee ddee hhiiddrróóggeennoo uu ooxxííggeennoo,, oo uuttiilliizzaaddaa
ddiirreeccttaammeennttee ccoommoo uunn pprrooppeelleennttee mmeeddiiaannttee ssuuppeerr--ccaalleennttaammiieennttoo ccoonn rraayyooss
ssoollaarreess..

""EEll aagguuaa eess mmááss pprrááccttiiccaa yy ccoonnffiiaabbllee aa ccoorrttoo ppllaazzoo"",, ddiijjoo.. PPeerroo llooss ddee llaa pprrooppuueessttaa
ssóólloo ccrreeeenn qquuee eell hheelliioo 33 ppuueeddee ppaaggaarrssee ppoorr ssíí ssoolloo.. ""EEll aagguuaa nnoo eess ttaann vvaalliioossaa"",,
ddiijjoo SScchhmmiitttt.. AAddeemmááss ddeell hheelliioo,, uunn pprroocceessoo ddee mmiinneerrííaa pprroodduucciirrííaa aagguuaa yy
ooxxííggeennoo ccoommoo ssuubb--pprroodduuccttooss..

FFuueennttee:: hhttttpp::////wwwwww..ssppaaccee..ccoomm
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EEll úúllttiimmoo ggrraann mmiisstteerriioo:: ssuu oorriiggeenn

FFuueennttee:: AArrttííccuullooss HHiippóótteessiiss ddeell ggrraann iimmppaaccttoo yy GGeeoollooggííaa ddee llaa LLuunnaa

AAll ddeessccuubbrriirr qquuee llaa ccoommppoossiicciióónn ddee llaa LLuunnaa eerraa llaa mmiissmmaa qquuee llaa ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee
tteerrrreessttrree ssee ssuuppuussoo qquuee ssuu oorriiggeenn tteennííaa qquuee vveenniirr ddee llaa pprrooppiiaa TTiieerrrraa.. UUnn ccuueerrppoo
ttaann ggrraannddee eenn rreellaacciióónn aa nnuueessttrroo ppllaanneettaa ddiiffíícciillmmeennttee ppooddííaa hhaabbeerr ssiiddoo
ccaappttuurraaddoo nnii ttaammppooccoo eerraa pprroobbaabbllee qquuee ssee hhuubbiieessee ffoorrmmaaddoo jjuunnttoo aa llaa TTiieerrrraa..
AAssíí,, llaa mmeejjoorr eexxpplliiccaacciióónn ddee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa LLuunnaa eess qquuee ééssttaa ssee oorriiggiinnóó aa
ppaarrttiirr ddee llooss ppeeddaazzooss qquuee qquueeddaarroonn ttrraass uunnaa ccaattaaccllííssmmiiccaa ccoolliissiióónn ccoonn uunn
pprroottooppllaanneettaa ddeell ttaammaaññoo ddee MMaarrttee eenn llooss aallbboorreess ddeell ssiisstteemmaa ssoollaarr ((hhiippóótteessiiss ddeell
ggrraann iimmppaaccttoo)).. EEssttaa tteeoorrííaa ttaammbbiiéénn eexxpplliiccaa llaa ggrraann iinncclliinnaacciióónn aaxxiiaall ddeell eejjee ddee
rroottaacciióónn tteerrrreessttrree qquuee hhaabbrrííaa ssiiddoo pprroovvooccaaddaa ppoorr eell iimmppaaccttoo..

LLaa eennoorrmmee eenneerrggííaa ssuummiinniissttrraaddaa ppoorr eell cchhooqquuee ffuunnddiióó llaa ccoorrtteezzaa tteerrrreessttrree aall
ccoommpplleettoo yy aarrrroojjóó ggrraann ccaannttiiddaadd ddee rreessttooss iinnccaannddeesscceenntteess aall eessppaacciioo.. CCoonn eell
ttiieemmppoo,, ssee ffoorrmmóó uunn aanniilllloo ddee rrooccaa aallrreeddeeddoorr ddee nnuueessttrroo ppllaanneettaa hhaassttaa qquuee,, ppoorr
aaccrreecciióónn,, ssee ffoorrmmóó llaa LLuunnaa.. SSuu óórrbbiittaa iinniicciiaall eerraa mmuucchhoo mmááss cceerrccaannaa qquuee llaa
aaccttuuaall yy eell ddííaa tteerrrreessttrree eerraa mmuucchhoo mmááss ccoorrttoo yyaa qquuee llaa TTiieerrrraa rroottaabbaa mmááss
ddeepprriissaa.. DDuurraannttee cciieennttooss ddee mmiilllloonneess ddee aaññooss,, llaa LLuunnaa hhaa eessttaaddoo aalleejjáánnddoossee
lleennttaammeennttee ddee llaa TTiieerrrraa,, aa llaa vveezz qquuee hhaa ddiissmmiinnuuiiddoo llaa vveelloocciiddaadd ddee rroottaacciióónn
tteerrrreessttrree ddeebbiiddoo aa llaa ttrraannssffeerreenncciiaa ddee mmoommeennttoo aanngguullaarr qquuee ssee ddaa eennttrree llooss ddooss
aassttrrooss.. EEssttee pprroocceessoo ddee aalleejjaammiieennttoo ccoonnttiinnúúaa aaccttuuaallmmeennttee aa rraazzóónn ddee 3388 mmmm ppoorr
aaññoo..

TTrraass ssuu ffoorrmmaacciióónn,, llaa LLuunnaa eexxppeerriimmeennttóó uunn ppeerriiooddoo ccaattaaccllííssmmiiccoo,, ddaattaaddoo eenn
ttoorrnnoo aa hhaaccee 33880000--44000000 mmiilllloonneess ddee aaññooss,, eenn eell qquuee llaa LLuunnaa yy llooss oottrrooss ccuueerrppooss
ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr iinntteerriioorr ssuuffrriieerroonn vviioolleennttooss iimmppaaccttooss ddee ggrraannddeess aasstteerrooiiddeess..
EEssttee ppeerrííooddoo,, ccoonnoocciiddoo ccoommoo iinntteennssoo bboommbbaarrddeeoo ttaarrddííoo ((llaattee hheeaavvyy
bboommbbaarrddmmeenntt)),, ffoorrmmóó llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llooss ccrráátteerreess oobbsseerrvvaaddooss eenn llaa LLuunnaa,, aassíí
ccoommoo eenn MMeerrccuurriioo.. EEll aannáálliissiiss ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa LLuunnaa aarrrroojjaa iimmppoorrttaanntteess
ddaattooss ssoobbrree eessttee ppeerriiooddoo ffiinnaall eenn llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell SSiisstteemmaa ssoollaarr.. PPoosstteerriioorrmmeennttee
ssee pprroodduujjoo uunnaa ééppooccaa ddee vvuullccaanniissmmoo ccoonnssiisstteennttee eenn llaa eemmiissiióónn ddee ggrraannddeess
ccaannttiiddaaddeess ddee llaavvaa,, qquuee lllleennaarroonn llaass mmaayyoorreess ccuueennccaass ddee iimmppaaccttoo ffoorrmmaannddoo llooss
mmaarreess lluunnaarreess yy qquuee aaccaabbóó hhaaccee 33000000 mmiilllloonneess ddee aaññooss.. DDeessddee eennttoonncceess,, ppooccoo
mmááss hhaa aaccaaeecciiddoo eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee lluunnaarr qquuee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee nnuueevvooss ccrráátteerreess
ddeebbiiddoo aall iimmppaaccttoo ddee aasstteerrooiiddeess..

RReecciieenntteemmeennttee,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, llooss ddaattooss eennvviiaaddooss ppoorr llaa ssoonnddaa jjaappoonneessaa SSEELLEENNEE
hhaann mmoossttrraaddoo qquuee ddiicchhoo vvuullccaanniissmmoo hhaa dduurraaddoo mmááss ddee lloo qquuee ssee ppeennssaabbaa,,
hhaabbiieennddoo aaccaabbaaddoo eenn llaa ccaarraa ooccuullttaa hhaaccee 22550000 mmiilllloonneess ddee aaññooss..

CCuurriioossiiddaaddeess

�� EEll ttéérrmmiinnoo sseelleenniittaa,, ddee oorriiggeenn ggrriieeggoo,, eess eell ssuuppuueessttoo ggeennttiilliicciioo ddee eessttee
ssaattéélliittee.. PPrroovviieennee ddeell nnoommbbrree ""SSeelleennee"",, ddiioossaa aassoocciiaaddaa aa llaa LLuunnaa..
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�� LLaa ppaallaabbrraa iinngglleessaa ppaarraa mmeess,, mmoonntthh,, pprroovviieennee ddee mmoooonntthh,, uunnaa ffoorrmmaa
ssaajjoonnaa pprriimmiittiivvaa ppaarraa lluunnaacciióónn ((ssiieennddoo llaa ppaallaabbrraa mmoooonn,, ‘‘LLuunnaa’’ eenn
iinnggllééss)),, ddeebbiiddoo aall pprriimmiittiivvoo uussoo ddee uunn ccaalleennddaarriioo lluunnaarr eenn llaa ccuullttuurraa
ssaajjoonnaa.. DDee ffoorrmmaa ssiimmiillaarr,, eell nnoommbbrree nneeeerrllaannddééss ddee llaa LLuunnaa eess mmaaaann,, yy llaa
ppaallaabbrraa nneeeerrllaannddeessaa ppaarraa ""mmeess"" eess mmaaaanndd..

�� EEnn ccaasstteellllaannoo eell pprriimmeerr ddííaa ddee llaa sseemmaannaa,, ««lluunneess»»,, ttiieennee ssuu rraaíízz eenn eell ««ddííaa
ddee llaa LLuunnaa»» ((LLuunnaaee ddiieess,, eenn llaattíínn)).. EEssttoo ssee ppuueeddee vveerr ttaammbbiiéénn eenn eell
iiddiioommaa iinnggllééss,, eenn qquuee mmoonnddaayy vviieennee ddee mmoooonn ddaayy,, eenn iittaalliiaannoo ——LLuunneeddii——
,, eenn ffrraannccééss ddoonnddee ssee llllaammaa LLuunnddii yy eenn nneeeerrllaannddééss ddoonnddee ssee llllaammaa
MMaaaannddaagg.. ((VVeerr sseemmaannaa..))

�� EEnn eell iiddiioommaa ttuurrccoo,, llaa ppaallaabbrraa AAyy ((mmeess)) ttaammbbiiéénn ssiiggnniiffiiccaa lluunnaa.. EEll oorriiggeenn
ddee eessttaa ccooiinncciiddeenncciiaa eess eell hheecchhoo ddee qquuee eell mmuussuullmmáánn eess uunn ccaalleennddaarriioo
lluunnaarr..

�� EEnn llooss iiddiioommaass cchhiinnoo yy jjaappoonnééss llaass ppaallaabbrraass ''lluunnaa'' yy ''mmeess'' ssee eessccrriibbeenn ccoonn
eell mmiissmmoo ccaarráácctteerr:: ((lloo qquuee ssee ccoonnooccee ccoommoo kkaannjjii eenn jjaappoonnééss oo hhaannzzii eenn
cchhiinnoo)),, ddeebbiiddoo aa qquuee aammbbaass ccuullttuurraass eemmpplleeaann ccaalleennddaarriiooss lluunnaarreess..

�� LLooss kkiilliiwwaa ccrreeeenn qquuee llaa LLuunnaa eess uunnaa ppootteenncciiaa mmaassccuulliinnaa.. SSeeggúúnn ssuu pprrooppiiaa
mmiittoollooggííaa,, eell ddiiooss ddee llaa LLuunnaa MMeellttíí ??iippáá jjaalláá((uu)) ffuuee eell ccrreeaaddoorr ddee ttooddoo eell
uunniivveerrssoo..

�� UUnnaa ddee llaass eettiimmoollooggííaass mmááss ccoommuunneess ssoobbrree eell oorriiggeenn ddee llaa ppaallaabbrraa MMééxxiiccoo
ddiiccee qquuee ssiiggnniiffiiccaa:: ""LLuuggaarr eenn eell cceennttrroo ddee llaa lluunnaa"" oo mmááss pprreecciissaammeennttee::
""EEnn eell llaaggoo ddee llaa lluunnaa""..

�� EEll 99 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 11996699,, llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss eemmiittiieerroonn uunnaa eessttaammppiillllaa
cceelleebbrraannddoo llaa lllleeggaaddaa ddeell hhoommbbrree aa llaa LLuunnaa,, ooccuurrrriiddaa 4400 ddííaass aanntteess.. EEssttaa
eemmiissiióónn ffuuee ppuubblliicciittaaddaa ccoommoo ""LLaa pprriimmeerraa eessttaammppiillllaa eenn llaa LLuunnaa"" yy aaúúnn
eess ccoommúúnn qquuee ssee ppiieennssee qquuee ttiieennee uunn ggrraann vvaalloorr,, aauunnqquuee ééssttee eess íínnffiimmoo eenn
rreeaalliiddaadd,, ddaaddaa ssuu ggrraann ttiirraaddaa..

�� EEnn 11995533,, eell aabbooggaaddoo cchhiilleennoo JJeennaarroo GGaajjaarrddoo VVeerraa rreeggiissttrróó llaa pprrooppiieeddaadd ddee
llaa LLuunnaa ppaaggaannddoo 4422..000000 ppeessooss ddee llaa ééppooccaa,, ooffiicciiaalliizzáánnddoossee llaa eessccrriittuurraa eell
2255 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 11995544 eenn eell CCoonnsseerrvvaaddoorr ddee BBiieenneess RRaaíícceess ddee llaa
cciiuuddaadd ddee TTaallccaa.. SSeeggúúnn ssuuss pprrooppiiooss ddiicchhooss,, eell eennttoonncceess pprreessiiddeennttee
eessttaaddoouunniiddeennssee,, RRiicchhaarrdd NNiixxoonn,, ccuummpplliióó llaa ffoorrmmaalliiddaadd ddee ppeeddiirrllee
ppeerrmmiissoo ppaarraa eell aalluunniizzaajjee ddee llaa AAppoolloo 1111 eenn 11996699,, aa lloo qquuee rreessppoonnddiióó
aaffiirrmmaattiivvaammeennttee.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eenn 11996677 ssee ffiirrmmóó uunn ttrraattaaddoo eenn llaass
NNaacciioonneess UUnniiddaass qquuee pprroohhííbbee llaa ccoommpprraavveennttaa ddee oobbjjeettooss eexxtteerriioorreess aa llaa
TTiieerrrraa,, aa ppeessaarr ddee lloo ccuuaall,, eenn 11998800,, eell eessttaaddoouunniiddeennssee DDeennnniiss HHooppee
ffoorrmmaalliizzaa ddee nnuueevvoo eenn uunnaa ooffiicciinnaa ddeell rreeggiissttrroo ddee SSaann FFrraanncciissccoo llaa
""ccoommpprraa"" ddee llaa LLuunnaa,, ddeeddiiccáánnddoossee ddeessddee eennttoonncceess aa vveennddeerr ""ppaarrcceellaass"" eenn
ssuueelloo lluunnaarr..
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EEppííllooggoo

LLaa LLuunnaa eenn cciiffrraass
DDeessddee llooss ccoonnffiinneess ddeell uunniivveerrssoo ssoommooss uunn ppllaanneettaa ppeerrddiiddoo aabbooccaaddoo aa llaa
ddeessttrruucccciióónn,, ppoorr llaa pprrooppiiaa HHuummaanniiddaadd yy ssuu ccrruueellddaadd oo ppoorr uunnaa ffuuttuurraa yy lleejjaannaa
nnéémmeessiiss ssoollaarr.. PPeerroo eenn ttooddooss eessttooss mmiilllloonneess ddee aaññooss ssiieemmpprree tteennddrreemmooss uunn
ssiilleenncciioossoo aaccoommppaaññaannttee,, ddee oorriiggeenn dduuddoossoo yy qquuee ddeessppiieerrttaa ppaassiioonneess yy lleeyyeennddaass::
llaa LLuunnaa..

AA eellllaa,, aa ssuu HHiissttoorriiaa,, aa ssuu CCoonnqquuiissttaa,, aa ssuuss ccoonnssppiirraacciioonneess,, aa ssuuss mmiisstteerriiooss…… aa
ttooddoo eelllloo yy mmuucchhoo mmááss hhaa eessttaaddoo ddeeddiiccaaddoo eessttee lliibbrroo,, uunn lliibbrroo ccoonn eell áánniimmoo eenn
eennttrreetteenneerr yy eennsseeññaarr,, ssóólloo eessppeerroo qquuee ccoonn ssuu lleeccttuurraa hhaayyaa ccoonnoocciiddoo uunn ppooccoo
mmeejjoorr aa nnuueessttrroo ssaattéélliittee.. DDee lloo qquuee eenn ééll hhaa ssuucceeddiiddoo,, eessttáá ssuucceeddiieennddoo oo ssuucceeddeerráá
ssee lloo ddeejjoo aa ssuu ccrriitteerriioo ttrraass llaa lleeccttuurraa ddeell mmiissmmoo,, ccrreeoo qquuee ttiieennee ssuuffiicciieenntteess
eelleemmeennttooss ddee jjuuiicciioo ccoommoo ppaarraa ssaabbeerr jjuuzzggaarr yy sseeppaarraarr llaa lleeyyeennddaa ddee llaa rreeaalliiddaadd..

MMiirraannddoo aall cciieelloo iinnffiinniittoo,, ddeessddee eell cceennttrroo ddee AAnnddaalluuccííaa,, eenn nnoocchhee eessttrreellllaaddaa,,

JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa

ggaarrcciiaabbaauuttiissttaa..jjoosseemmaannuueell@@ggmmaaiill..ccoomm

Desde el espacio, la Luna luce como 

una esfera gris-blanquecina, con 

cráteres de varios tamaños. 

Elementos orbitales 
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Inclinación 5,1454°

Excentricidad 0,0549 

Período 

orbital

sideral

27d 7h 43,7m

Radio orbital 

medio
384.400 km

Satélite de la Tierra

Características físicas 

Masa 7,349 × 1022 kg

Densidad 3,34 g/cm3

Área de 

superficie 
38 millones de km2

Diámetro 3.474,8 km 

Diámetro

angular

Perigeo 33' 28,8"
Apogeo 29' 23,2"
Medio 31' 5,2" 

Gravedad 1,62 m/s2

Velocidad de 

escape
2,38 km/s

Periodo de 

rotación
27d 7h 43,7min

Inclinación 1,5424°
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axial

Albedo 0,12

Composición 

corteza

Oxígeno 43%
Silicio 21%
Aluminio 10%
Calcio 9%
Hierro 9%
Magnesio 5%
Titanio 2%
Níquel 0,6%
Sodio 0,3%
Cromo 0,2%
Potasio 0,1%
Manganeso 0,1%
Azufre 0,1%

Fósforo
500
ppm

Carbono
100
ppm

Nitrógeno
100
ppm

Hidrógeno
50
ppm

Helio
20
ppm

Características atmosféricas 

Presión 3 × 10-10 Pa

Temperatura

Mínima 40 K
Media
(día)

380
K

Media
(noche)

120
K

Máxima
396
K

Composición

Helio 25%
Neón 25%
Hidrógeno 23%
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Argón 20%
Metano ?
Amoníaco ?
Dióxido 
de
carbono

trazas



JJoossee MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa                                  

118

BBiibblliiooggrraaffííaa

AA ccoonnttiinnuuaacciióónn ppuueeddee vviissiittaarr oottrraass ppáággiinnaass ssiimmiillaarreess aa ééssttaa ((llaa mmaayyoorrííaa eenn
iinnggllééss)),, eenn llaass qquuee eennccoonnttrraarráá mmááss iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llaa ffaallsseeddaadd ddee llooss
aarrgguummeennttooss yy llaass ""pprruueebbaass"" ddee llooss ppaarrttiiddaarriiooss ddee llaa iiddeeaa ddeell mmoonnttaajjee..

EEll 2200 ddee jjuulliioo ddee 11996699 lllleeggaann aa llaa lluunnaa llooss pprriimmeerrooss sseerreess hhuummaannooss aa bboorrddoo ddeell
AAppoolllloo 1111.. MMááss ddee ccuuaattrroo ddééccaaddaass ddeessppuuééss ooss rreeccoommiieennddoo uunnaa sseelleecccciióónn ddee lliibbrrooss
qquuee aappoorrttaann iinnffoorrmmaacciióónn yy ddooccuummeennttooss ggrrááffiiccooss ssoobbrree eessttee iimmppoorrttaannttee
aaccoonntteecciimmiieennttoo::

EEll hhoommbbrree lllleeggaa aa llaa lluunnaa……

�� LLUUNNAATTIICCOOSS ddee AAnnddrreeww SSmmiitthh SSeerrrraannoo..

�� MMIISSIIOONN:: LLAA LLUUNNAA.. LLAA MMAAYYOORR AAVVEENNTTUURRAA DDEELL HHOOMMBBRREE,, VVaarriiooss
aauuttoorreess..

�� AAPPOOLLOO 1111:: MMiissiióónn llaa LLuunnaa,, VVaarriiooss AAuuttoorreess..

�� LLUUNNAA:: LLAA AAPPAASSIIOONNAANNTTEE HHIISSTTOORRIIAA...... SSccootttt LL.. MMoonnttggoommeerryy..

�� OOBBJJEETTIIVVOO:: LLAA LLUUNNAA ddee DDaann PPeerrrryy..

�� AASSTTRROONNAAUUTTIICCAA.. LLAA HHIISSTTOORRIIAA DDEESSDDEE EELL SSPPUUTTNNIIKK ddee GGiilleess
SSppaarrrrooww..

�� LLAA CCAARRRREERRAA EESSPPAACCIIAALL:: DDEELL SSPPUUTTNNIIKK AALL AAPPOOLLOO 1111 ddee RRiiccaarrddoo
AArrttoollaa..

�� WWEERRNNHHEERR VVOONN BBRRAAUUNN EENNTTRREE EELL AAGGUUIILLAA YY LLAA EESSVVAASSTTIICCAA ddee
JJaavviieerr CCaassaaddoo..

�� MMIISSIIOONN:: LLAA LLUUNNAA ddee AAllaann DDyyee..

�� LLAA CCOONNQQUUIISSTTAA DDEE LLAA LLUUNNAA ddee MMaarrttaa CCoommaass..

�� LLAA CCAARRAA OOCCUULLTTAA DDEE LLAA LLUUNNAA ddee RRooggeerr OOllmmooss yy LLeewwiiss YYoorrkk..

�� LLAA CCOONNSSPPIIRRAACCIIÓÓNN LLUUNNAARR ¡¡VVAAYYAA TTIIMMOO!! ddee EEuuggeenniioo FFeerrnnáánnddeezz
AAgguuiillaarr..

�� MMOOOONNFFIIRREE:: TTHHEE EEPPIICC JJOOUURRNNEEYY OOFF AAPPOOLLOO 1111 ddee NNoorrmmaann MMaaiilleerr yy
CCoolluumm MMccCCaannnn..

�� LLAA LLUUNNAA:: UUNNAA BBIIOOGGRRAAFFIIAA ddee DDaavviidd WWhhiitteehhoouussee..
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�� GGUUIIAA PPAARRAA OOBBSSEERRVVAARR LLAA LLUUNNAA ddee GGeerraalldd NNoorrtthh..

�� EELL JJAARRDDIINN DDEE LLAASS GGAALLAAXXIIAASS ddee MMaarriiaannoo MMoolleess..

�� EELL CCOOSSMMOOSS:: IIMMAAGGEENNEESS DDEESSDDEE LLAA ...... ddee VVaarriiooss AAuuttoorreess..

�� AARRTTEE EENN EELL UUNNIIVVEERRSSOO ddee JJaavviieerr CCaassaaddoo

�� HHOOUUSSTTOONN TTEENNEEMMOOSS UUNN PPRROOBBLLEEMMAA ddee JJaavviieerr CCaassaaddoo..

RReevviissttaass::

�� EEssppaacciioo..

�� AAssttrroonnoommííaa..

�� MMááss AAlllláá ddee llaa CCiieenncciiaa..

�� EEnniiggmmaass..

�� AAññoo//CCeerroo..

AAuuddiiooss,, vviiddeeooss,, IInntteerrnneett::

EEnn eessppaaññooll::

  3300 aaññooss ddeell pprrooyyeeccttoo AAppoolloo ..
  EEll ggrraann ""eennggaaññoo"" ddeell aatteerrrriizzaajjee eenn llaa LLuunnaa ((NNAASSAA))..
  ¿¿QQuuee eell hhoommbbrree nnoo hhaa lllleeggaaddoo aa llaa LLuunnaa??..
  PPrruueebbaass lluunnaarreess..
  CCoommeennttaarriiooss ssoobbrree eell ''ddooccuummeennttaall iinnoocceennttaaddaa'' ddee LLaa NNoocchhee TTeemmááttiiccaa eenn LLaa 22

EEnnllaacceess rreeccoommeennddaaddooss::

  SSiittiioo ooffiicciiaall ddee llaa NNAASSAA ddeemmoossttrraannddoo llaa ffaallsseeddaadd ddee llaa tteeoorrííaa ddee llaa
ccoonnssppiirraacciióónn ..
  MMoooonnbbaassee CCllaavviiuuss ..
  RReeddzzeerroo MMoooonn HHooaaxx,, oottrraa eexxcceelleennttee ppáággiinnaa ssoobbrree eell tteemmaa ..
  AAppoolllloo MMoooonn LLaannddiinnggss.. AA RReessoouurrccee ffoorr UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee HHooaaxx CCllaaiimmss
((aarrcchhiivvoo PPDDFF)) ..
  NNoonn--ffaakkeedd MMoooonn LLaannddiinnggss!!,, ddeell aassttrróónnoommoo JJiimm SSccoottttii ..
  AA DDeebbuunnkkiinngg ooff tthhee MMoooonn HHooaaxx TThheeoorryy ..
  EExxcceelleennttee aarrttííccuulloo ssoobbrree llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass úúnniiccaass ddee llaass rrooccaass lluunnaarreess ttrraaííddaass
ppoorr llaass mmiissiioonneess AAppoolllloo ..

OOttrrooss eennllaacceess::

  RReeppoorrttaajjee ddee ''BBaadd AAssttrroonnoommyy'':: FFooxx TTVV aanndd TThhee AAppoolllloo MMoooonn HHooaaxx ..
  BBuueennaa ppáággiinnaa qquuee mmuueessttrraa llaass ccoonnddiicciioonneess ddee lluuzz ddee llaass iimmáággeenneess lluunnaarreess ..
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  AAnnaallyyssee ccrriittiiqquuee ddee ""UUnn ppaass ddee ttrroopp"" ssuurr llaa lluunnee!! ((eenn ffrraannccééss)) ..
  UUnn aarrttííccuulloo ssoobbrree eell tteemmaa qquuee ddeessmmiieennttee aa oottrroo ppuubblliiccaaddoo eenn eell nnaaddaa vveerraazz
WWeeeekkllyy WWoorrlldd NNeewwss ..
  TThhee SSttrraaiigghhtt DDooppee ..
  MMaaddSSccii NNeettwwoorrkk ccoonntteessttaa uunnaa pprreegguunnttaa ssoobbrree llaa rraaddiiaacciióónn eessppaacciiaall ..
  IImmáággeenneess ee iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llaass rrooccaass lluunnaarreess rreeccooggiiddaass dduurraannttee llaass
mmiissiioonneess AAppoolllloo ..
  MMááss eennllaacceess aa ppáággiinnaass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llaass rrooccaass lluunnaarreess..
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SSeeccrreettooss  eenn  llaa  LLuunnaa  
““CCuuaaddeerrnnoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn””  

©© JJoosséé MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa
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�� JJoosséé MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa
((SSoobbrree tteexxttooss pprrooppiiooss yy tteexxttoo ddee iinnvveessttiiggaacciioonneess pprrooppiiaass))
SSeeccrreettooss eenn llaa LLuunnaa

�� EEddiicciioonneess DDiiggiittaalleess 22001111..

TTeexxttoo:: JJoosséé MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa
MMaaqquueettaacciióónn:: JJoosséé MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa
PPrriinntteedd iinn SSppaaiinn -- IImmpprreessoo eenn EEssppaaññaa ppoorr IImmpprreessiioonneess ddiiggiittaalleess..

JJoosséé MMaannuueell GGaarrccííaa BBaauuttiissttaa..-- ggaarrcciiaabbaauuttiissttaa..jjoosseemmaannuueell@@ggmmaaiill..ccoomm

EEssttaa oobbrraa eess ggrraattuuiittaa yy ssiinn áánniimmoo ddee lluuccrroo ppoorr ppaarrttee ddeell aauuttoorr..
  

RReesseerrvvaaddoo ttooddooss llooss ddeerreecchhooss.. EEll ccoonntteenniiddoo ddee eessttaa oobbrraa eessttáá pprrootteeggiiddoo ppoorr llaa LLeeyy,, qquuee eessttaabblleeccee ppeennaass ddee pprriissiióónn yy//oo
mmuullttaass,, aaddeemmááss ddee llaass ccoorrrreessppoonnddiieenntteess iinnddeemmnniizzaacciioonneess ppoorr ddaaññooss yy ppeerrjjuurriiooss,, ppaarraa qquuiieenneess rreepprroodduujjeerreenn,, ppllaaggiiaarreenn,,
ddiissttrriibbuuyyeerreenn,, oo ccoommuunniiccaarreenn ppúúbblliiccaammeennttee,, eenn ttooddoo oo eenn ppaarrttee,, uunnaa oobbrraa lliitteerraarriiaa,, aarrttííssttiiccaa oo cciieennttííffiiccaa,, oo ssuu
ttrraannssffoorrmmaacciióónn,, iinntteerrpprreettaacciióónn oo eejjeeccuucciióónn aarrttííssttiiccaa oo cciieennttííffiiccaa,, oo ssuu ttrraannssffoorrmmaacciióónn,, iinntteerrpprreettaacciióónn oo eejjeeccuucciióónn aarrttííssttiiccaa
ffiijjaaddaa eenn ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee ssooppoorrttee oo ccoommuunniiccaaddaa aa ttrraavvééss ddee ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, ssiinn llaa ppeerrcceeppttiivvaa aauuttoorriizzaacciióónn


