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Hoe de Maleisische "Boeing" werd neergeschoten

Omdat sinds de eerste dag na het moment van de crash van de Maleisische "Boeing" sloot ik
me bij de versie aan waarbij het vliegtuig werd neergeschoten door de Oekraïense SU-25
aanvalsstraaljager, en kan ik eenvoudigweg niet nalaten een nieuw onderzoek te publiceren,
over de argumenten over dit onderwerp.
Een staaf van de "lucht-lucht" raket R-60M werd gevonden tussen het wrak van MH17.
Een model werd in
Nederland
geassembleerd met
behulp van de
fragmenten van de
"Boeing" die in Donetsk
werd neergeschoten.
Met behulp van de
foto's van de
fragmenten van de
crashsite is het mogelijk
om het casco bij
benadering te
reconstrueren. Onder
de foto's waren er
minstens twee die het
BUK-sprookje
weerleggen.
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Op één van de foto's zien we het object, dat eruitziet als een staaf van de AAM-raket R-60M.
Op de andere foto - een rond gat in de luchtinlaat van de juiste motor. Er zijn ten minste negen
gaten in de huid die kenmerkend zijn voor het effect van een "lucht-lucht" raket.
Rond, vierkant, staafvormig.. Wat raakte de Boeing?
Al in de volgende week, op 3, 5 en 6 maart 2015, kunnen bijna vijfduizend mensen familieleden en vrienden van degenen die stierven in de "Boeing" catastrofe in Donbass - het
model van de Maleisische luchtvaartmaatschappijen zien de Boeing-777 die is gemaakt van
wrakdelen op de vliegbasis Gilze-Rijen in Nederland. De laatste grote fragmenten, een hele
vrachtwagen, bevinden zich nog steeds in Petropavlovka - de Nederlandse journalisten wisten
ze pas op 22 februari 2015 te bereiken.
UPD- foto uit de hangar, 03.03.15
RECONSTRUCTIE De linkerkant van de " Boeing". De rechterkant van de "Boeing" .

De linkerkant van de stuurcabine trok meteen de meeste aandacht. Het vliegtuig had daar de
meeste schade. Het grootste gat in het midden van het fragment heeft rafelige randen, naar
buiten gebogen, wat kenmerkend is voor een interne explosie of decompressie vanwege een
scherpe drukverandering.
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Verderop op de
foto zien we meer
dan 20 grote
ronde gaten, die
onder andere het
glazen frame en
de linkerkant van
de cabine zijn
binnengedrongen.
Het materiaal van
de huid in dit
gebied heeft de
hoogste dichtheid
- het is gemaakt
van versterkt
aluminium
(titaniumplaten
worden gebruikt
volgens andere
gegevens), dat in
twee lagen is
gelegd om schade
aan de cabine te
voorkomen in het
geval van een
mogelijke botsing
met een vogel.
Volgens sommige
gegevens is de
dikte van de
eerste laag 1,8
mm en de dikte
van de tweede
laag 0,8 mm.
We weten ook dat
de dikte van het
grootste deel van
de huid van de
romp van de
"Boeing" -777
slechts ongeveer
2 mm (0,09 inch)
is.
Als we op de foto's inzoomen, zien we een groot aantal kleine markeringen- " pockmarks "en
zwarte vlekken van roet aan de buitenkant van de cabine, en ook de randen van de externe
huid die naar binnen zijn gebogen. Dit suggereert dat de kernkop explodeerde in de directe
nabijheid van de huid van het vliegtuig. Volgens sommige schattingen kan de afstand tussen de
stuurcabine en het epicentrum van de explosie tussen 50 cm en 4-5 m bedragen . Tegelijkertijd
is de straal van de impactzone van de "BUK" 17 m, de raket explodeert boven en voor het doel,
maakt een klim en creëert een grote wolk gemaakt van zesduizend scherven. ( bron ).
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Citation from mh17webtalks: Detonatieproducten - het waren juist die die het vele aantal sporen
op de cockpitfragmenten achterlieten - het vermogen verliezen om mechanische schade aan te
richten (de kinetische energie verliezen) op de afstand van de explosieplaats gelijk aan 15 ... 20
stralen van het explosieve blok. Dienovereenkomstig krijgen we, gezien de explosieve
blokradius van 10-15 cm , 1,5 - 3,0 m. De explosiegolf komt eerst na het begin van de explosie,
daarna de hete gassen en vervolgens de omvangrijkere, granaatscherffragmenten . Maar gas
vertraagt zeer snel, dus de sporen daarvan kunnen alleen worden gevonden naast de
explosieplaats.
De "BUK" komt niet overeen met de foto met betrekking tot de afstand tot de explosie.
Misschien komt het overeen met de grootte van de gaten?
Om de diameter van de gaten in de huid van de cabine te achterhalen, moeten we de diameter
van de kop van de standaard luchtvaartnagel weten. Het is gelijk aan 0,488 inch of 11 mm.
Door de parameters te correleren krijgen we de grootte van de gaten van ongeveer 20-30 mm .
De diameter van
de ronde gaten in
de huid van de
cabine in de
grootte van 2-3
diameters van de
hoed van de
vliegtuigklinknagel.
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De geel-rode contouren van sommige gaten zijn vaag zichtbaar op de eerste foto - misschien is
dit een spoor van de koperen behuizing van de schaal die deze gaten produceerde.
Als een kogel een obstakel binnendringt, duwt het een deel van het materiaal van het obstakel
naar voren en verbreedt het, waardoor de deeltjes op de kogel achterblijven in het gat dat wordt
gevormd. De wrijfband, die enkele millimeters breed is, laat de deeltjes van het roet
geproduceerd tijdens het schot, het pistoolvet, metalen deeltjes van de loop en van de kogel
zelf).
Er zit echter geen koper op de granaatscherven subprojectielen van de "BUK", maar er zit
koper op de granaten van vliegtuigkanonnen.
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Het lint
van pantserdoordringende en explosieve granaten in een vliegtuigkanon, de granaatscherven
hebben een cilindrische vorm. Dit wordt hier duidelijk weergegeven: hoe het vliegtuigkanon
GSh-30 schiet

Naast enkele tientallen ronde en ovale gaten, bevinden zich in het voorste deel van de
"Boeing" minstens vijf meer gaten, die een rechthoekige en vierkante vorm hebben. Geen van
hen drong echter aan de buitenkant door dus het is moeilijk om hun grootte te bepalen Maar
we kunnen spreken van de maten buitenkant door, dus het is moeilijk om hun grootte te
bepalen. Maar we kunnen spreken van de maten boven 1 cm .
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In de beschrijving van de R27-raketkarakteristieken, bijvoorbeeld (deze kan ook op Su-25
worden gemonteerd), wordt de aanwezigheid van voorbereide kubussen boven de staven in de
kernkop van de raket vermeldt. De voormalige dienstleden van de luchtmacht van Rusland en
Oekraïne schrijven op hun forum dat R-60 is uitgerust met kant-en-klare granaatscherfelementen naast de wolfram- staven (een vergelijkbare beschrijving van de granaatscherven
en op staaf gebaseerde kernkop is aanwezig op andere websites ). ( Een vergroot beeld van
de kernkop van de R-60 trainingsraket .) Afgezien hiervan komt geen enkel bekend gat in de
vliegtuighuid, inclusief de huid van de cokpit overeen met het laatst getoonde element.
De huid aan de zijkant van de stuurcabine trekt de aandacht. De lading van een
gefragmenteerde kernkop kan verschillende oppervlakken van de "Boeing" binnen
verschillende hoeken binnentreden. De vorm van het gat kan hiervan afhankelijk zijn -het kan
bijvoorbeeld rond zijn (als een bolvormig subprojectiel de juiste hoek raakt) of het kan
langwerpig zijn (onder scherpe hoek).
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Zo ziet het eruit als een normale kogel metaal raakt.

Misschien verklaart dit de aanwezigheid van gaten van verschillende grootte op een van de
huidstukken aan de zijkant van de stuurcabine (punt 4 op het schema aan de linkerkant van de
Boeing ).
Door de gaten te vergelijken met de klinknagelkoppen kunnen we zien dat de breedte van deze
gaten varieert tussen 3 cm en 10 cm. De penetratiehoek van deze scherven kan gelijk zijn aan
25-30 graden.
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HOE "BUK" VUURT
De 9М38М1-raket, die wordt gebruikt in de "BUK-M1" -complexen, bestaat uit de fragmentatie
kernkop 9Н314, die 70 kg weegt. In zijn basis bevinden zich 32 kg sub-projectielen (4500 subprojectielen, elk met een gewicht van 8 g in de vorm van een I-sectie [iets tussen de vorm van
Н en Х] en van 1500 kubussen, die elk 4 g wegen). De bron

Op internet staat een foto van een van de kernkoppen van het raketcomplex. De I-sectongranaatscherven –13 mm. De diameter van kubussen is minder dan 10 mm (bron)
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Als dit type van de "grond-lucht" raket werd gebruikt om de "Boeing" neer te halen, dan zouden
de meeste granaatscherven karakteristieke rechthoekige sporen achterlaten (de I-vormige
fragmenten hebben betere penetratiekrachten dan de kubussen ).
Een van de "Livejournal" -gebruikers voerde een experiment uit - de "BUK" zou het volgende
type sporen in de huid van de "Boeing" moeten achterlaten als ten minste enkele
subprojectielen van de 4.5 duizend er schuin dicht in zouden vliegen in de juiste hoek.
Een
gedetailleerde
omschrijving klik
[hier]
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Op de huid van de ontdekte fragmenten van de "Boeing" is er geen enkel gat van deze
grootte.
Bovendien, zoals de auteur van het experiment zegt, zouden de subprojectielen die met een
snelheid van 1200 m / s vliegen een duidelijker spoor in het dunne materiaal van de romp
moeten achterlaten in plaats van te zeggen in de plating van de cabine, waar de aluminium
laag is versterkt. Met de correctie voor de HE-lading en de penetratiehoek kunnen de "BUK" fragmenten sporen met de diameter van 18-20 mm in de huid achterlaten. Men kan lezen over
de werkelijke grootte die overblijft door de fragmentatiekosten. zie (hier) (hier) en (hier)

Twee vierkante fragmenten die in de cabine werden gevonden, werden blootgelegd - een ervan
werd uiteindelijk gemaakt van keramiek, de andere kwam niet overeen vanwege de
afgeschuinde rand zie (hier)
Hoe een met een “BUK” neergeschoten vliegtuig eruit ziet.
Op internet staan foto's van de overblijfselen van drie vliegtuigen die de afgelopen 15 jaar zijn
neergeschoten, vermoedelijk met behulp van "BUK" SAM-complexen. In alle drie de gevallen
bleef de bemanning enige tijd in leven na de raketaanval. In alle gevallen ziet de huid van de
vliegtuigen er ongeveer hetzelfde uit: veel kleine ronde of kruisvormige gaten. Meer details hier.
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Het wrak van het An-26-vliegtuig, dat op 14
juli 2014 in Oekraïne werd neergeschoten, op
een hoogte van 6500 m.
Het is bekend dat op 29 juni 2014 de
militiejagers de militaire eenheid 1402 in
Donetsk veroverden, waar één defect "BUK" voertuig was. Destijds zeiden de DPRvertegenwoordigers echter dat ze het niet
zouden repareren. Het is ook bekend dat de
"Osa" -complexen die aanwezig zijn in
Oekraïne ook in staat zijn om de doelen zoals
An-26 of Su-25 te raken op een hoogte van
6000 m.
Staafvormige gaten. Een van de staven werd gevonden
We kunnen ten minste drie gaten in het wrak zien: op de linkervleugel, in het gebied van de
tweede linkerdeur, op de elementen van de staart (zie het schema Linkerkant van "Boeing").
Het gat in de huid naast de tweede linkerdeur heeft bijvoorbeeld een lengte van ongeveer 10
cm.

Beide fotoʼs linker vleugel
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cabinevloer
nabij de 2de
linker deur

Naast dit gat en de frames die er langs "worden gesneden" zien we een langwerpig element,
dat uitwendig vergelijkbaar is met een fragment van het staafvormige subprojectiel van de
"lucht-lucht" luchtvaartraket R-60M .

Links - dit is ongeveer hoe de op staven gebaseerde kernkop die wordt gebruikt op de
Oekraïense aanvalsstralen eruit ziet (Bron). Rechts - de kernkop van de R-60-raket
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De dwarsdoorsnede van de raket zonder de opvallende elementen (Bron)

REFERENTIE Su-25M1 aanvalsstraal, R-60M raket
Het materiaal van de kernkopstaven is de legering van zirkonium en molibdaine / wolfram. De
kernkop heeft een relatief laag vermogen en is maximaal effectief door binnen het frame van
het doelvliegtuig te penetreren. De ontstekers zijn de contactloze radiodetonator
"Kolibri" (ontwikkeld in 1971) en ook de contact-backup-ontsteker. De straal van de radioontsteker is 5 m. De schadestraal is 2,5 m. (Bron)
Hier is een beschrijving van de R-60M kernkop (het 62M-model). De gebruikte staven
verschillen enigszins van de klassieke dunne langwerpige sagittale (anatomisch vlak) staven.
In de exportvariant wordt een set "pseudostaven" gebruikt. Deze subprojectielen zijn gemaakt
van wolfram, dat zwaarder is dan staal. "De overlappende sub-projectielen gemaakt van
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wolfram, die twee keer zwaarder is dan gelegeerd staal. De snijd de power wing set,
luchtframes en motoren," - zegt de beschrijving van de R-60M kernkop.
Sommige bronnen vermelden de massa van de staven: 3 g. De massa van de kernkop is 3 kg.
De staven zijn aangelegd in het geval met een driehoekige omlijsting - de staven hebben
waarschijnlijk een driehoekige doorsnede. "De ruimte tussen de behuizing en de staafvormige
subprojectielen is gevuld met TNT, die piramidale gaten heeft naast elk semi-voorbereid
subprojectiel in de behuizing. De subprojectielen wegen 3 g en bereiken een snelheid van 7,5
km / s " (bron)

De staafvormige kernkop van R-60M (62М) met wolfram-staven loodrecht
op elkaar gelegd zou niet resulteren in lineaire, maar eerder in enorme
delta- en diamantvormige gaten.
Alleen R-62 en vanaf de jaren 80 werden R-62M geëxporteerd. 70% van beide raketten
had een granaatscherf (of "op pseudo-stang gebaseerd") in plaats van op staven
gebaseerde kernkop. Bron
We kunnen grote inkomende haveloze delta-gaten zien, bijvoorbeeld aan de rechterkant in de
huid van het tweede compartiment. Het roetspoor is op een van hen te zien. Bovendien zijn
twee vergelijkbare gaten te zien op de vloer van de bagageruimte vooraan, niet ver van de
stuurcabine.
Zes delta- en ruitvormige gaten en drie snijgaten op de linkervleugel en op het onderste
deel van de huid naast de tweede linkerdeur:

Voor de Nederlandse vertaling van Russisch-talige gekoppelde siteʼs: Gebruik de Google Crome browser

Hoe de Maleisische “Boeing” werd neergeschoten - Kolonel Cassad - LiveJournal
https://cassad-eng.livejournal.com/133434.html (vertaling: Google Translate / correctie: Willem Zweers

Voor de Nederlandse vertaling van Russisch-talige gekoppelde siteʼs: Gebruik de Google Crome browser

Hoe de Maleisische “Boeing” werd neergeschoten - Kolonel Cassad - LiveJournal
https://cassad-eng.livejournal.com/133434.html (vertaling: Google Translate / correctie: Willem Zweers

Voor de Nederlandse vertaling van Russisch-talige gekoppelde siteʼs: Gebruik de Google Crome browser

Hoe de Maleisische “Boeing” werd neergeschoten - Kolonel Cassad - LiveJournal
https://cassad-eng.livejournal.com/133434.html (vertaling: Google Translate / correctie: Willem Zweers

Voor de Nederlandse vertaling van Russisch-talige gekoppelde siteʼs: Gebruik de Google Crome browser

Hoe de Maleisische “Boeing” werd neergeschoten - Kolonel Cassad - LiveJournal
https://cassad-eng.livejournal.com/133434.html (vertaling: Google Translate / correctie: Willem Zweers

Bron fotoʼs
De vormen van de gaten komen overeen met de schade die zou worden verwacht van de
kernkop van de R-60M, die op Su-25M1 aanvalsstralen is gemonteerd.
De raket kan gericht zijn geweest op de "Boeing" -motor, maar explodeert op 5 m van de
zijkant, waaronder het gebied naast de linkervleugel en de vloer bij de uitgang L2, waar de twee
gaten zijn gevonden die kenmerkend zijn voor de staven. De Oekraïense PO "Arsenal" werkte
aan de modernisering van deze raket. De raketten waren uitgerust met een bijna volledig
perspectief infrarood geleidingssysteem OGS-75T "Komar-M". (Het ondersteunt vergroting van
het beeld tot 2/4 of zelfs 1/4 (de mogelijkheid om in het voorste halfrond van het doel te
lanceren gezien de peiling onder een bepaalde hoek), wordt verzorgd door de koeling van de
foto-ontvanger van de doelzoekende kop. Serieproductie werd gedaan door NPK
"Progress" (stad van Kiev, bron). Het richtbereik - sector van 34 graden. De maximale snelheid
van doelverplaatsing - 35 graden / sec.
Het is ook mogelijk dat na activering van de heflading op de kortste afstand tot de "Boeing" de
kernkop opende en de drager R-60 de huid van de "Boeing" raakte in het gebied van het
landingsgestelchassis, dicht bij de motoren.
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"Shrapnel-rod kernkoppen worden meestal gebruikt op de" lucht-lucht "raketten vanwege hun
compacte afmetingen. Op het moment dat de target het dichtst wordt benaderd, wordt de
heflading geëxplodeerd en gaat een straal staven naar het doel bijna ruimtesnelheid. Als er een
treffer is, kan een dergelijke staaf in het vliegtuig kunnen doordringen alleen vanwege de
kinetiek in bijna elk vliegtuig, waardoor de interne infrastructuur van het vliegtuig wordt
vernietigd en de apparatuur aan boord wordt geruïneerd. De kinetiek van de staaf is zodat het
zelfs in staat is om zelfs een titanium longherone in twee te snijden. Een dergelijke kernkop
heeft nog een voordeel: de raket hoeft niet perfect nauwkeurig te zijn - hij wordt opgeblazen
voordat hij in contact komt met het doel en de staven verspreiden zich naar het vliegtuig in een
kegel Zelfs als slechts 2-3% van deze staven het doel raakt, is het vliegtuig gedoemd. " ( Op
Bron -pagina bestanden van Jeroen Akkermans aanklikken)
HOE DE "BOEING" VAN DE MH17 IS NEERGESCHOTEN
Slechts zeven seconden verstreken na het moment van de laatste reactie van de bemanning
van de MH17 tot het verlies van de verbinding met het vliegtuig. De bemanning had niet
genoeg tijd om de verzenders te informeren over een dreigende situatie (als we de
authenticiteit van de "ontbrekende" gegevens van het luchtverkeersleidingskantoor in
Dnepropetrovsk moeten geloven). Dus de gebeurtenissen in de stuurcabine ontvouwden zich
snel.
Na de impact werd de "Boeing" omgedraaid en verloor hij snel snelheid - van 900 km / u tot 400
km / u en later gleed het van de hoogte van 10 duizend meter naar de hoogte van ongeveer 2
duizend meter. De inwoners van Grabovo en Torez hoorden twee luide knallen in de lucht. Na
onder de wolken te zijn gegaan, begon de "Boeing" te desintegreren - een groot stuk van de
romp landde in een bosplantage het dichtst bij de oorspronkelijke plaats waar het vliegtuig werd
geraakt. Dit was een onderdeel van business-class en van het tweede compartiment van de
economy-class. Ze werden gevonden in Petropavlovka. Daarnaast vonden ze in Rassypnoye
de gescheiden cockpit en lijken van nog 40 mensen. De staart en het centrale deel van de
romp, samen met het landingsgestel en de vleugels vlogen het verst - in het veld van het dorp
Grabovo.
Tussen juli 2014 en februari 2015 werden de meeste Boeing-stukken gevonden. De
rechtervleugel en de rechterkant van de business-klasse, en ook de neus van de "Boeing"
ontbreken. Tot nu toe zijn drie passagiers van het vliegtuig niet geïdentificeerd. In totaal waren
er 298 mensen aan boord. Volgens de Maleisische pers zijn metalen fragmenten gevonden in
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het lichaam van de piloot. In totaal werden 25 metalen objecten gevonden die het vermoeden
van onderzoekers opwekten.
De linkerkant van de cabine, de vloer van de cabine, kreeg de meeste schade van de
granaatscherven. Talrijke gaten zijn zichtbaar in de stoel van de gezagvoerder en verscheidene
gaten in de stoel van de tweede piloot. Ten minste vier gaten zijn zichtbaar in het lichaam van
de gezagvoerder. Al deze gaten hebben een ronde vorm.

De achterkant van de stoel van de tweede piloot, aan de zijkant en achterkant zijn talloze gaten
te zien.
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Gezien de overblijfselen van het roet en een groot aantal kleine zwarte stippen - de sporen van
impact door de detonatieproducten, was de raketlading in precies dit gebied - buiten de
stuurcabine van dichtbij.
Gezien de hoogte van deze vlucht - 10 duizend meter, kon de cabine worden bereikt door een
SAM-complex (S-300, "BUK") of door een "lucht-lucht" raket.
En omdat er geen sporen zijn van de impact van staafvormige subprojectielen in de cockpit,
maar er veel gaten zijn met gekartelde randen - het was daar waar fragmentatie explodeerde.
Dergelijke granaten met ronde contactelementen worden gebruikt in de GSh-30
vliegtuigkanonnen, ze zijn ook karakteristiek voor de S-200 en S-300 SAM's.
Omdat er geen kruisvormige sporen zijn - de dominante subprojectielen van de BUK-raket, en
omdat de daadwerkelijke explosie plaatsvond op een afstand minder dan 5 m, kunnen we de
versie van het gebruik van BUK vergeten. De S-200-complexen worden sinds 2001 "niet
gebruikt" in Oekraïne, niemand heeft een lancering van S-300-raketten in dit gebied
geregistreerd.
AANVAL OP DE BOEING VANAF RECHTS, "IN ACHTERVOLGING"
Zo ontstond de versie van een of twee Su-25M1-aanvalsstraaljagers. Dit zijn gemoderniseerde
aanvalsstraaljagers, die aanwezig zijn in Oekraïne (op het moment van de tragedie had de
Oekraïense luchtmacht vijf van dergelijke straaljagers - een van de zes Oekraïense Su-25M1
werd één dag voor de ramp met de "Boeing" neergeschoten).
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De gemoderniseerde Su-25M1 heeft digitale pistoolvizieren, waardoor de richtprecisie met 30%
wordt verbeterd in vergelijking met de standaardanalogen. Het praktische plafond van een
Su-25M1 is 10000m. De maximale snelheid is 975 km / u.
"Dankzij de installatie van een satellietnavigatiesysteem kan het vliegtuig de doelen raken, zelfs
als de piloot ze visueel niet identificeert, als hij maar hun coördinaten kent. Het vliegtuig kan
zijn normale wapens zowel overdag als 's nachts tegen gronddoelen gebruiken. Ook onder de
omstandigheden van slecht zicht en zonder de noodzaak om wolken te verlaten. De hoogte
waarop het mogelijk is om de wapens te gebruiken werd aanzienlijk verhoogd, met bijna een
factor 3 ".
Naast het object dat tussen het wrak wordt gevonden, dat vergelijkbaar is met het staafvormige
subprojectiel van de R-60M-raket, wordt deze versie bevestigd door het fragment van de
luchtinlaat van de rechter motor van de "Boeing".
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Het fragment staat ons ondersteboven - aan de linkerkant zien we een stuk van de interne huid
die is afgescheurd en de rechterkant is de andere kant met vage RR-letters - als dit stuk wordt
gedraaid, is dit een onderdeel van de luchtinlaat van de JUISTE MOTOR.
Dit kleine gaatje werd ontdekt op de rechter motor van de "Boeing" - zoals aangegeven door de
respectabele bronnen van de Wall Street Journal. De randen van het gat zijn naar buiten
gescheurd, dus in dit geval drong het stuk granaatscherven de luchtinlaat binnen door te
stromen vanaf de staartzijde.
Er is nog een deel van de motor - de rand van de turbine met de sporen van de inkomende
gaten, maar het is onmogelijk om te bepalen tot welke van de motoren deze behoort. Het is
bekend dat dit fragment werd gevonden in de buitenwijken van Petropavlovka, waar zich de
juiste luchtinlaat bevond. De linkerdeur werd hier echter ook gevonden, die zich voor de
linkermotor bevindt.

Als dit inderdaad een fragment van de juiste motor is, werd de aanval uitgevoerd met
een vliegtuigkanon van rechts en van achteren en later van rechts via de brede en de
rechter motor naar de cockpit. Hoogstwaarschijnlijk werd vuur van dichtbij geopend
(ongeveer 500 - 700 m).
De rechterkant van de "Boeing" -huid tussen de cabine en de tweede deur aan de rechterkant
werd niet gevonden (er zijn tenminste geen foto's van in de open toegang). Wall Street Journal
publiceerde de foto's van de bagagerekken aan de rechterkant van de business-class. Op de
vliegbasis Gilze-Rijen mochten de journalisten niet in de buurt komen van juist deze fragmenten
van business-class door ze met vierkanten te bedekken omdat de objecten van belang zijn voor
het onderzoek.
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BRON
Su-25 (wendbaar).
Het vliegtuig is uitgerust met een dubbele loop immobiel GSh-30 kanon links van het vliegtuig in
het onderste neusgedeelte van de romp (het kaliber is 30 mm, de munitielading is 250
granaten), waarvan wordt verondersteld dat het zwak gepantserde voertuigen kan vernietigen.
Doelen zoals APC's (pantser-infanterievoertuigen). Bovendien kunnen maximaal 4 GSh-23L
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kanonnen worden gemonteerd, die elk een mobiel affuit hebben dat 30 graden naar beneden
kan kantelen (de munitielading is 260 granaten), en ook twee "lucht-lucht" raketten R-60 of
R-27. In sommige varianten is het mogelijk om de R-77-raketten te monteren.

Hier ziet u de eerste aanval met het vliegtuigkanon aan de rechterkant en de achterkant "in
achtervolging" - de kogels doordringen in de motorhuid, de rechterkant van de business-class
en raken de piloten in de rug. Deze versie wordt hier in meer detail besproken.
P.S. >> noot van de vertaler....
Voordat het gesteggel begint over maximale snelheden en maximale vlieghoogtes van de
Boeing versus één van de vele SU25 uitvoeringen even het volgende: Zoals op het plaatje te
zien is kan men 2 dingen denken, nl. a) De Boeing vliegt de straaljager voorbij en die opent het
vuur of b) de straaljager gaat de Boeing inhalen en voordat hij er voorbij is vuurt hij een raket af.
Beide opties zijn even dodelijk zoals is gebleken.
Ook het vliegtuigkanon GSh-30 met pantserdoorboring of fragmentatiemunitie (zie hierboven)
met het kaliber van 30 mm of de vier kanonnen GSh-23 met de munitie van 23 mm kaliber
kunnen worden gebruikt voor het vuren. Verschillende gaten op het ontdekte stuk huid van de
cockpit en ook de achterkant van de stoel van de tweede piloot werden hoogstwaarschijnlijk
beschadigd door de granaatscherven niet groter dan 20-30 mm, die vanaf de zijkant van de
staart vlogen. Dit wordt voorgesteld uit verschillende bronnen (link en een andere link).
De piloten konden de aanvalsstraal jager niet zien - ze waren dodelijk gewond aan de
achterzijde. Pas daarna viel de Su-25 de cockpit van voren aan, toen de "Boeing" gedraaid
werd. Dit is hoe de talrijke in- en uitlaatopeningen op de cockpitbeplating werden gevormd.
Ingangs- en uitgangsgaten in de cockpit
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De achterzitting van de piloot. Het is mogelijk om te vergelijken hoe de gaten die ontstaan door
de stof en het metaal te dringen.
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Het lichaam van de bemanningscommandant met gaten in de borst.
CONCLUSIE:
Een gecombineerde aanval van een Su-25 M1 aanvalsstraal werd uitgevoerd tegen de
Maleisische Boeing. De eerste aanval van de Su-25M1 werd uitgevoerd in de koers van de
"Boeing" -vlucht in een achtervolging - hoogstwaarschijnlijk bevond de aanvalsjager zich aan de
rechterkant van de staart van het Maleisische vliegtuig en schoot hij terwijl hij in de richting van
de rechter motor ging - in deze richting loste de straaljager verschillende schoten met zijn 23
mm of 30 mm vliegtuigkanon.
De piloten stierven na de eerste aanval, een grootschalige decompressie vond plaats in de
cabine, de elektronica viel uit, het vliegtuig ging naar rechts en de "Boeing" werd waarschijnlijk
opnieuw aangevallen door straaljager, maar deze keer aan de linkerkant , in het cockpitgebied
vanaf de zijkant van de gezagvoerder met behulp van het vliegtuigkanon en een R-60M-raket in
het gebied van de linkermotor en de linkerdeur, waarop de sporen van penetratie door
staafvormige subprojectielen bleven.
P.S. De auteur van de foto - de Nederlandse correspondent van RTL Jeroen Akkermans waarnaar ik met betrekking tot dit fragment verwees, negeerde dit onderwerp. Helaas kunnen
we alleen beoordelen op basis van de foto.
http://evanesce-girl.livejournal.com/79977.html (in het Russisch) - link (dit is de oorspronkelijke
auteur)
Yandex-vertaling van de opmerkingen daar:
https://translate.yandex.com/translate?url=http://evanesce-girl.livejournal.com/79977.html
%23comments&lang=ru-en
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Repost van het originele Russische artikel door colonelcassed: http://
colonelcassad.livejournal.com/2077046.html (in het Russisch)
Yandex-vertaling van de opmerkingen daar:
https://translate.yandex.com/translate?url=http://colonelcassad.livejournal.com/2077046.html
%23comments&lang=ru-en
Commentaar Willem Zweers
Al deze feiten - de SU25M1 aangaande - zijn evengoed van toepassing op de SU25KM (Door
Israël gemoderniseerde versie) waarvan er 2 stuks (eigendom van Georgië) op de
luchtmachtbasis van Dnepropetrowsk op de dag zelve in actie zijn gesignaleerd.
De genoemde bewapening wordt ook gebruikt door een andere straaljager nl de Mig-29.
Er zijn getuigen die beweren dat zij 2 Migʼs 29 bij een passagiersvliegtuig hebben gezien.
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