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Van de redactie van Polismi : De vertaling werd voorbereid door het vertaalteam "U", "M" en nessie264. We zijn de wijngaardsite van
Saker zeer dankbaar voor het samenwerken aan de voorbereiding van dit belangrijke materiaal. introductie
100 jaar geleden klonken er schoten in Sarajevo. Historici beschouwen deze daad van geweld als een factor die een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het ontketenen van de Eerste Wereldoorlog. Misschien zullen hun toekomstige collega's, gezien de gebeurtenissen
rond het neergestorte vliegtuig van vlucht МН17, besluiten dat ze als een aanzet tot het begin van de laatste wereldoorlog dienden.
Dit rapport onderzoekt de omstandigheden rond de dood van 298 passagiers aan boord van de Maleisische voering op vlucht MH17.
Dit werk werd uitgevoerd als reactie op de circulerende opvattingen in de samenleving, die niet gebaseerd zijn op feiten, maar op nietonderbouwde verklaringen, die steeds meer lijken op een luidruchtige botsing van belangen die leidde tot het begin van de Eerste
Wereldoorlog. Ik hoop dat een onpartijdige beschouwing van alle beschikbare feiten ons zal helpen agressieve pogingen om een
oorlog uit te lokken te vernietigen.
In paragraaf 1 wordt ingegaan op wat we weten over het BUK M-1-complex. Sectie 2 beschrijft feitelijke informatie over een
neergestorte MH17-vlucht. Sectie 3 beschouwt de mogelijkheid dat het vliegtuig werd neergeschoten door milities van de
Volksrepubliek Donetsk. Sectie 4 onderzoekt de mogelijkheid dat het vliegtuig werd neergeschoten door de Oekraïense luchtmacht.
Sectie 5 geeft speculatieve interpretaties van gebeurtenissen die betrekking hebben op een neergestort vliegtuig.
Dit rapport is gebaseerd op informatie die op 1 augustus 2014 is gepubliceerd. Met de komst van nieuwe informatie zal het rapport
worden aangevuld. We hopen dat door het lezen van dit rapport het publiek dit kan helpen verbeteren, toevoegingen aan de
beschikbare gegevens kan voorstellen en / of signiﬁcante lacunes in op feiten gebaseerde informatie kan identiﬁceren.
Sectie 1. Raketsysteem "Buk M-1"
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Om te begrijpen wat er is gebeurd met vlucht MH17, moeten we begrijpen welke mogelijkheden het Buk M-1 luchtafweerraketsysteem
heeft. Het sleutelwoord hier is "complex". Het Buk-complex bestaat uit verschillende afzonderlijke componenten die synchroon werken,
hoewel ze zich op korte afstand van elkaar bevinden. Componenten die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten, bieden bescherming
op middellange afstand tegen vliegtuigen, kruisraketten en ballistische raketten. De belangrijkste componenten * van het systeem
bestaan uit een detectie- en doelaanduidingsstation (SOC), een commandopost en een of meer zelfrijdende schietsystemen (SOU)
met radars, bekend onder de afkorting TELAR.
De locator van het detectie- en doelaanduidingsstation scant het luchtruim binnen een straal van 140 km. Het vliegtuig van vlucht
МН17 bewoog met een snelheid van 900 km / u en vloog 1 km in 4 seconden. Op die snelheid zou de MH17 de radarbereik in minder
dan 9,5 minuten overschrijden. De beschikbare tijd om te beslissen of een vliegtuig al dan niet werd neergeschoten, was strikt beperkt.
Informatie van het detectie- en doelaanduidingsstation wordt verzonden naar een mobiele commandopost. De commandopost moet
zich op een veilige afstand van de radarzender bevinden, omdat elk apparaat dat elektronische signalen uitzendt een tactisch doelwit
wordt. De commandopost geeft herkenning van het doel, bepaalt het teken "vriend of vijand" en geeft een commando om het vuur te
openen. De commandopostoperator selecteert de op de radar aangegeven doelen en bepaalt hoeveel raketten nodig zijn om het
geselecteerde doel te onderscheppen.
Zodra de beslissing om het vuur te openen bij de commandopost wordt genomen, wordt informatie over het doelwit naar zelfrijdende
schietinstallaties gestuurd. Het doelwit bevindt zich mogelijk niet binnen het bereik van alle zelfrijdende schietsystemen. Sommigen
van hen zijn mogelijk op een geschiktere plek voor aanvallen. Het is raadzaam om schoten te vermijden op een doelwit dat weg
beweegt van de positie van de raketwerper. Het lanceren van een raket op een terugtrekkend vliegtuig staat bekend als schieten op
een inhaalbaan en wordt niet als de beste oplossing beschouwd.
Elk zelfaangedreven schietsysteem is uitgerust met 4 raketten klaar voor lancering. Het startcommando kan worden gegeven vanaf
een externe opdrachtpost of handmatig door de installatieoperator. In een eerdere versie van het Buk-complex had het zelfrijdende
schietsysteem geen eigen radar. Ze was volledig afhankelijk van de informatie over het doel dat de commandopost haar had
doorgegeven. Tijdens de strijd probeerde de vijand het systeem te blokkeren en de hoofdradar te vernietigen. Dit maakte de rest van
het complex onwerkbaar. Om dit te voorkomen, installeerden latere modellen van het Buk-complex detectie- en
doelaanwijzingsstations op elk zelfaangedreven schietsysteem. Een hulpradar kan op 42 km afstand van een zelfaangedreven
schietsysteem doelen detecteren. Hulpdetectie- en richtstation geeft veel minder informatie, dan het hoofdstation. De radarindicator
van een zelfaangedreven brandsysteem geeft alleen een markering van constant formaat op het scherm weer, ongeacht het type
vliegtuig, of het nu een Boeing 777 of een licht tweezittervliegtuig is. Noch de transponder, noch het herkenningssysteem "vriend of
vijand" is dat niet. De operator selecteert het doel, richt er een of meer raketten op en laat ze los.
Om het vliegtuig te raken, wordt de raket in de richting van het doel gericht en wordt vrijgegeven. Onder de neus kuip van de raket is
een homing radar. Het signaal van de locator, verzonden naar de hoofdradar voor zoeken en volgen van het doel, "trekt" het doel en
reﬂecteert het echosignaal in de ruimte. De startkop scant de ruimte op zoek naar het gereﬂecteerde signaal en selecteert de
interceptiecursus. Dit is zeer belangrijke informatie.
Als je na het horen van een vliegtuig 's nachts met een zaklamp de tuin in rent, is het onwaarschijnlijk dat je het vliegtuig kunt zien. De
straal van de zaklamp is niet voldoende om het vliegtuig hoog in de lucht te verlichten. De kracht van de zaklampstraal wordt verzwakt
door de afstand tot het vliegtuig en slechts enkele fotonen worden weerspiegeld in je ogen. Om het vliegtuig op 33.000 voet te zien,
hebt u een zeer krachtige schijnwerper nodig.
Hetzelfde geldt voor radar. De startkop scant het luchtruim op zoek naar een radar-gereﬂecteerde puls van het doel. De raket geeft de
voorkeur aan een sterker door het doel gereﬂecteerd signaal dan aan een zwakker. Het signaal van grote doelen is sterker. De meeste
militaire vliegtuigen zijn relatief klein en zijn ontworpen om het gereﬂecteerde radarmomentum te minimaliseren. In vergelijking met het
verzwakte signaal van de jager gloeit de Boeing 777 als een luchtschip.
De raket bevat een radarzender waarmee hij eindelijk het doelwit kan vangen. Deze zender functioneert ook als een externe zekering.
Het meet de tijd gedurende welke de zenderpuls terugkeert van het doel. Wanneer de gemeten tijdspanne overeenkomt met een
afstand van 50 voet van het doel, wordt een raketkernkop tot ontplofﬁng gebracht. Een explosieve lading, gelijk aan de explosie van 6
155 mm-schalen, bedekt het doel met kleine stukjes gloeiend granaatscherven. Deze schadelijke elementen naaien op de romp,
snijden controlelijnen, verminken en doden degenen die zich in het vliegtuig bevinden en schakelen de hoofdonderdelen uit. Als hete
granaatscherven in het brandstofcompartiment terechtkomen, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot ontbranding.
Opgemerkt moet worden dat als het hoofddetectie- en doelaanduidingsstation een zoekbereik van 140 km heeft, het bereik van de
radar van een zelfrijdende kanonbevestiging slechts 42 km is. Het Buk-complex werd voor het eerst in gebruik genomen in 1980 en is
sindsdien verschillende keren gemoderniseerd. Het bereik van de vernietiging van het doelwit van dit complex hangt af van het type
raketten dat wordt gebruikt. In het allereerste Buk-raketsysteem werden 9M38-raketten met een bereik van 30 km gebruikt. Raketten
voor de Buk M-1 hadden een index van 9M38M1 en een bereik van 35 km. Het Buk M-2-complex maakt gebruik van meer
geavanceerde 9M38-raketten met een bereik van 42 km. De exacte mogelijkheden van het Buk-complex, dat beschikbaar is in
Oekraïne, zijn niet bekend, maar er wordt aangenomen dat dit een Buk-aanpassing M-1 of M-2 is.
Sectie 2. Crash van vlucht MH17 van Malaysian Airlines
Het vliegtuig van vlucht MH17 vloog op een hoogte van 33.000 voet. De cabine was verzegeld, dus de omstandigheden voor
passagiers waren hetzelfde als op 7.000 voet. Vanwege het verschil in interne en externe druk, nemen eventuele openingen of gaten
in de romp snel toe, omdat de lucht erin snel ontsnapt naar de externe atmosfeer. Na een raketexplosie blijft kinetische energie het
vliegtuig voortstuwen met een snelheid van 1 km om de 4 seconden. Een beschadigde romp wordt vernietigd door luchtstroom als
gevolg van hoge snelheid. Een raket initieert vernietiging en de kinetische energie van het vliegtuig voltooit ze. Wanneer de
luchtstroom het vliegtuiglichaam in stukken vernietigt, begint het snelheid te verliezen. Besturingssystemen falen, de motor en het
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brandstofsysteem werken mogelijk niet, de bemanning is mogelijk al dood en het radiostation zwijgt. Het zal langs een ballistisch
traject vallen. Gezien het gewicht van het vliegtuig en de beginsnelheid, kan het 20 tot 30 kilometer vliegen voordat het op de grond
landt.

Hoewel de exacte oorzaak van de crash van vlucht MH17 ter discussie staat, zijn er enkele feiten die we al kennen. En deze feiten zijn
niet te ontkennen. Bewoners van de buitenwijken van de stad Rassipnoye zeiden dat ze lichamen uit de lucht zagen vallen. Dit
betekent dat de romp van het vliegtuig aanzienlijke structurele schade heeft geleden en passagiers in de luchtstroom zijn gevallen. De
motoren van het vliegtuig, evenals de zware delen van het vliegtuig, vielen op een veld met zonnebloemen, gelegen naast de
pluimveebedrijf ten zuiden van de stad Grabovo. Een veld met puin bevond zich tussen deze twee punten, met zwaardere fragmenten
die naar het oostelijke deel van het veld vielen. Afbeelding 1 toont een puinveld (DebrisField). De afstand langs de lijn getrokken
tussen Rassipnoye en Grabovo is 5 km, en tussenliggende markeringen worden aangebracht met een interval van 1 km. Deze lijn
wijst de weg
De luchtverkeersleidingsdienst van Oekraïne heeft de Maleisische luchtvaartmaatschappijen meegedeeld dat het radarcontact met het
vliegtuig verloren was om 16:23 lokale tijd of om 14:23 GMT. De laatste positie van MH17, opgenomen door de radar, laat zien dat het
vliegtuig 50 km van de Russische grens met 118 graden ten opzichte van de echte meridiaan reisde en met een snelheid van 490
knopen (907 km / u) bewoog.
We kunnen deze gegevens op de tekeningen toepassen om ons begrip van wat er is gebeurd te vergroten. Een veld met puin buiten
de stad Grabovo bevindt zich langs de lijn van de vliegroute met een koers van 090 graden. Dit is een signiﬁcante afwijking van de
koers gevolgd door MH17 toen de laatste keer op het radarscherm stond - de koers die hij op dat moment volgde was 118 graden. We
kunnen de koerslijn 090 graden naar het westen voortzetten tot deze kruist met de MH17-baan op een punt 50 km van de Russische
grens. Dit punt ligt dicht bij de waarschijnlijke plaats waar de catastrofale schade aan het vliegtuig en zijn systemen heeft
plaatsgevonden. Deze twee gecombineerde paden worden getoond in afbeelding 2.
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Bewoners van Torez zeiden dat ze om 16:20 lokale tijd (14:20 GMT) 2 explosies hoorden. Sommigen hoorden maar één explosie. Het
is mogelijk dat dit de geluiden waren van de explosie van een Buk-raket nabij MH17. Gezien het verschil van 3 minuten tussen de
explosies en de verdwijning van het vliegtuig uit het radarscherm van de luchtverkeersleiding, kan worden aangenomen dat de raket
het doel ongeveer 3 km daarvoor had beschadigd, toen het vliegtuig nog op 118 graden bewoog. In 3 minuten, terwijl het vliegtuig
deze afstand vloog, vernietigde aerodynamische kracht het vliegtuig. Zodra МН17 veranderde in een gescheurde stapel metaal,
verloor het alle elementaire aerodynamische kenmerken en begon het te vallen.
De raketten van het BUK M-1-complex bewegen met een snelheid van bijna 3 Mach. Ze moeten vanaf de gronduitgangspositie stijgen
en de hoogte van het doel bereiken. In het geval van vlucht MH17 zou de raket ongeveer 8,85 km verticaal opstijgen. De raketsnelheid
bij bijna Mach 3 is 2.284 mijl per uur of 3.375 voet per seconde. Een verticaal gelanceerde Buk-raket zou ongeveer 10 seconden
duren om de hoogte te bereiken waarop het vliegtuig van vlucht MH17 vloog. Gedurende deze 10 seconden zou de MH17 2,5 km
vliegen. Als we 2,5 km terug rijden langs de MN-17 koers (groen segment), zullen we het impactpunt vinden als het lanceerplatform
zich direct onder het vliegtuig bevond.
Het is echter onwaarschijnlijk dat het opstartprogramma er direct onder zat. Het Buk M-1-complex is uitgerust met 9K37M-raketten met
een bereik van 35 km. Dat komt overeen met 114.828 voet die de raket aﬂegt met een snelheid van 3.375 voet per seconde.
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Rusland publiceerde satellietbeelden (zie afbeelding 3), die de Oekraïense Buk M1 toont op een positie 30 km ten oosten van Donetsk
en 8 km ten zuiden van Shakhtyorsk. Een raket gelanceerd vanuit een dergelijke positie zou 21 seconden duren om de afstand tot
MH17 af te leggen. Gedurende deze periode zou MH17 5,2 km vliegen. Als we 5,2 km terug langs de vliegbaan van het vliegtuig bij
118 gaan en een cirkel met een diameter van 70 km tekenen, zullen we de plaats vinden waar het Buk-complex zelfrijdende
schietsysteem zich vermoedelijk zou bevinden.
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Als we al deze informatie combineren en op een kaart weergeven, zien we het volgende (zie afbeelding 4). De rode lijn geeft het
verloop van MH17 118 graden aan. De aangrenzende schaal is 50 km lang en geeft de afstand weer tussen MH17 en de Russische
grens op het moment dat het vliegtuig van het scherm van de radar van de luchtverkeersleiding verdween. Het slagpunt van de raket
moet ten noordwesten van deze 50 km afstand liggen. Een veld met puin tussen Rassipnoye en Grabovo wordt afgebeeld als een
blauw ovaal van ongeveer 10 km lang. De afstand van het westelijke uiteinde van het veld met puin tot de MH17-koers van 118 graden
is 20 km. Dit komt overeen met het verwachte traject van objecten die vielen vanaf een hoogte van 33.000 voet toen het vliegtuig elke
4 seconden met een snelheid van 1 km bewoog. De groene sector, die zich uitstrekt langs het pad van MH17, toont de afstand gelegd
tussen 16: 23 en 16:20; het tijdstip waarop de inwoners van Torez een of twee explosies hoorden en het tijdstip waarop het vliegtuig
van het radarscherm van de luchtverkeersleiding verdween. De gele sector, die zich uitstrekt langs het traject van MH17, toont de
afstand en toont de vliegtijd van de raket, die 21 seconden duurde. De grijze cirkel toont een bereik van 35 km, met het midden aan
het einde van de gele sector. De raket die de vlucht van de MH17 neerschoot, moest binnen deze grijze cirkel worden gelanceerd.
Sectie 3. Positie van het Buk Militia Complex gevonden door The Telegraph
The Telegraph kondigde de locatie aan van de schietpositie van het Buk-complex ten zuidoosten van het dorp Snezhnoye. Deze
plaats werd geïdentiﬁceerd met foto's van de Oekraïense veiligheidsdienst van Oekraïne, de veiligheidsdienst van het ministerie van
Binnenlandse Zaken van Oekraïne. De beelden gepresenteerd door de SBU zijn gemaakt in Torez en dienen om het omgekeerde
spoor te tonen van de Buk-raket gelanceerd door militietroepen.
Een blogger probeerde de positie op de grond op dit rookspoor te bepalen met behulp van de beschikbare oriëntatiepunten op de foto.
Volgens deze veronderstellingen bleek de schietpositie ten zuiden van het dorp Snezhnoye te liggen. Een journalist van de Londense
publicatie The Telegraph onderzocht een verdacht gebied en ontdekte een perceel verschroeide aarde in een tarweveld. Sporen in de
buurt toonden een soort transport door deze plaats, waarschijnlijk gevolgd. Deze positie ten zuiden van het dorp Snezhnoye valt
samen met het beeld op het netwerk, dat de Buk-raketwerper toont, die zich naar het zuiden verplaatst langs een weg met een
doorlopende scheidingsstrook die van Snezhnoye naar de Russische grens gaat.
De plaats waar de lancering plaatsvond, werd bepaald door Google maps. Dit wordt getoond in Fig. 5. De grijsblauwe cirkel toont een
straal van 35 km voor de 9M38M1-raket. De zwarte stip in het midden markeert de positie van waaruit, zoals The Telegraph
suggereert, een schot werd afgevuurd.
Volgens dit voorgestelde schema is het onmiddellijk duidelijk dat het onderscheppingspunt meer dan 50 km verwijderd is van de
geschatte schietpositie ten zuiden van Snezhnoye. Het is aanzienlijk verder dan de straal van 35 km van de Buk M1-raket. Het is
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absoluut onmogelijk dat een raket gelanceerd door de Buk vanuit deze positie MH17 kan raken, zodat het zou leiden tot zijn val voorbij
Brave. De zelfrijdende schietradar kon de MH17 niet detecteren. Het vliegtuig bevond zich buiten zowel de straal van 42 km van de
radar als de straal van 35 km van het raketbereik.

Fig. Figuur 6 toont de waarschijnlijke locatie van het puinverstrooiingsgebied als de radar van het Buk-complex ten zuiden van het
dorp Snezhnoye op het vroegst mogelijke moment MH17 detecteerde. Met dezelfde eerder toegepaste gegevens, wordt het duidelijk
dat het strooiveldgebied bijna direct op de raketlanceringsplaats valt.
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De 118-graden koers voor de MH17-vliegroute kan worden bijgewerkt op basis van gegevens van de radarradardienst, maar de exacte
locatie van deze route kan twijfelachtig zijn. Bij sommige reconstructies werd aangetoond dat MH17 direct boven Horlivka passeerde.
Dit zou betekenen dat de MH17 nog verder verwijderd was van de straal van de raketlancering voor de Buk M 1, die zich in een
schietpositie ten zuiden van Snezhnoye bevond. Fig. 7 toont een cirkel van 50 km aan de rand van de Russische grens. Zelfs als
MH17 direct boven Gorlovka passeerde, bevindt de radarvangzone, die de verschijning van een puinverstrooiend veld in de buurt van
Khrabroy suggereert, zich nog steeds buiten de straal van de raket gelanceerd door het Buk-complex vanuit een positie ten zuiden van
Snezhnoye.
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Fig. 8 toont de reconstructie van de route bij 118 graden, die direct boven Gorlovka passeert. Het puinveld bevindt zich nog steeds
ongeveer op dezelfde plaats, maar is georiënteerd langs de koers. Het witte segment toont het traject van de vrije val, het groene
segment geeft de afgelegde afstand aan in de 3 minuten-afstand tussen het bericht over de explosies en het verlies van signaal op de
radar, en het gele segment toont de afgelegde afstand tijdens het naderen van de raket. Het is onmogelijk voor het Buka M 1-complex,
gelegen op een positie ten zuiden van Snezhnoye, zoals gemeld door The Telegraph, om het vliegtuig van vlucht MH17 neer te
schieten. De schietzone ligt veel verder ten noorden van de 50 km lange strook langs de Russische grens.
Eerder werd opgemerkt dat de BBC-bemanning in het gebied van Snezhnoye was, die ook op zoek was naar de positie van waaruit
het Buk-complex aan het schieten was. Ze vonden niets en vonden ook geen bewijs van lokale bewoners over het waargenomen
spoor van de raketlancering. Mensen van The Telegraph verschenen later en vonden echt een positie voor verschroeide aarde en
sporen van zwaar materieel. Ongeacht wat, volgens zijn verklaringen, mensen van The Telegraph ontdekten, was het fysiek
onmogelijk om de MH17 te onderscheppen met een raket gelanceerd vanuit hun aangegeven positie.
Het volgende deel is gewijd aan de studie van de beschikbare gegevens om de positie van het Buk-complex te bepalen, dat een raket
lanceerde die het vliegtuig van vlucht MH17 neerschoot en 298 mensen het leven kostte.
Afdeling 4. Onderzoek van de verantwoordelijkheid van Oekraïne
Elk systeem dat elektromagnetische golven uitzendt, kan worden getraceerd en de locatie op de grond kan met grote nauwkeurigheid
worden bepaald. Dit is hoe uw mobiele telefoon uw locatie bepaalt. Alle militairen zijn geïnteresseerd in het bepalen van welke troepen
zich nabij hun grenzen bevinden. Het is natuurlijk en redelijk voor Rusland om de locatie te bepalen en de wapens en systemen aan
zijn westelijke grenzen te identiﬁceren, net zoals het natuurlijk en redelijk is voor de NAVO om de locatie van Russische troepen te
identiﬁceren.
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Fig. 8b is gebaseerd op gegevens vrijgegeven door de Russen. Het groen gearceerde gebied toont het 140 km lange dekkingsgebied
van de hoofdradar voor het zoeken en vastleggen van doelen voor automatisch volgen van het Buk-complex, gelegen in s. Koud, ten
zuiden van Donetsk. De gearceerde cirkels tonen de stralen van de radar van drie zelfrijdende kanonnen "Buk" van de Oekraïense
luchtmacht (structureel wordt het luchtverdedigingssysteem van Oekraïne naar de luchtmacht van het land gestuurd) in het
routegebied MH17. Het verschil in de vangzone van de radar van de hoofdradar ten opzichte van de straal van 42 km van de
hulpradar is meteen duidelijk. Ondanks deze grotere straal moest de MH17 het radarzoekgebied in minder dan 9,5 minuten in het
groen overschrijden.
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Fig. 9 toont in detail hoe de Buki zich bevonden in het gebied waarover de MH17-vliegroute zich bevond. Elke positie is driehoekig in
bereik en azimut volgens de gegevens gepresenteerd door de Russische Federatie in de presentatie op 21 juli. De resulterende
posities werden vervolgens overgedragen naar de kaartafbeelding die in deze publicatie werd gebruikt. Het vlieggebied wordt
geblokkeerd door de radar van de drie "Buk": zelfrijdende schietsystemen in Avdeevka (paars punt), Mayak nederzetting (groen punt)
en Shakhtyorsk (rood punt). De locatie in Shakhtyorsk is dezelfde als aangegeven in ﬁguur 3. Alle drie de posities waren waarschijnlijk
gerelateerd aan radardetectie en doelaanduiding (SOC) in s. Het bevroor en had daarom een voordeel in termen van het zoekbereik
en de selectie van doelen die door deze radar werden herkend.
De positie in Avdeevka ligt binnen de zone die ons interesseert, maar op de grens van het bereik van de raketlancering. Vanuit deze
positie kan de raket op het doelwit worden afgevuurd op een inhaalbaan, wat niet de optimale positie is om vuur te openen. Bovendien
zou een vanuit deze positie afgeschoten raket MH17 hebben geraakt in het gebied van het staartgedeelte, en dit deel van het vliegtuig
zou het meest hebben geleden. In de beschikbare gepubliceerde foto's van het staartgedeelte is te zien dat er geen sporen van
fragmenten zijn van de explosie op het staartgedeelte. Om deze reden verdwijnt de positie in Avdeevka.
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In ﬁg. Figuur 10 laat zien dat Mayak dit gebied binnengaat, maar in dit geval zou de raket het vlak van vlucht MH17 loodrecht op zijn
koers naderen. Het middelste deel van het vliegtuig zou de meeste schade hebben. Aangezien, als gevolg van de explosie van de
raketkop van een raket, het doelwit wordt geraakt door rondvliegende, witgloeiende, opvallende elementen en de raket vanuit deze
richting zou exploderen in het vleugelgebied, is het zeer waarschijnlijk dat dit de brandstoftank zou doen ontbranden. Er is geen teken
van vlam in de video van de crash van vlucht MH17 tot het moment dat het de grond raakt wanneer een vuurbal ﬂitst. Deze vuurbal
ontstond waarschijnlijk toen intacte brandstoftanks die in de vleugelstructuur waren geplaatst de grond raakten, splitsten en een wolk
brandstof spoten die onmiddellijk ontstak. Uit de afbeeldingen van het puinveld, dat het centrale compartiment van het vliegtuig
volledig was uitgebrand. Als het vliegtuig werd geraakt door een raket gelanceerd vanuit een positie in Mayak, zou het vliegtuig
hoogstwaarschijnlijk in vlammen worden ondergedompeld wanneer het viel. De positie in Mayak is dus uitgesloten.
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Er blijft een positie ten zuiden van Shakhtyorsk, getoond in Fig. 11. Deze positie is optimaal voor lancering, aangezien het vliegtuig de
lanceerpositie zou naderen en er niet van weg zou gaan, waardoor schieten op een doelwit op een inhaalbaan wordt uitgesloten. Het
vliegtuig van vlucht MH17 lag duidelijk binnen het bereik van 35 km van de raket. De raket zou van stuurboord in het voorhoofd
naderen. De Buk-raketten zijn ontworpen om ongeveer 50 voet van het doel te exploderen en iets erboven. Een explosie in deze
positie moest de rechterkant van de cockpit vernietigen (het is twijfelachtig dat ze ooit een cockpit zouden vinden), en de schadelijke
elementen moesten door de cockpit breken en via de bakboordzijde naar buiten komen. Dit komt overeen met de afbeeldingen
verkregen uit het puinveld.
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Fig. 12 is gemaakt om de hypothese te bevestigen dat het vliegtuig vanaf een machinegeweer of kanon vanaf de stuurboordzijde is
afgevuurd. Haar vuur zou schade hebben toegebracht aan het bovenste vlak van de vleugel. Hetzelfde beeld wordt ongeveer
geroteerd in de richting waarin de MH17 (rode lijn) vloog. Extra raketbaanlijnen zijn toegevoegd, parallel aan de oranje referentielijn
die overeenkomt met sporen van schade aan de vleugel.
Het is duidelijk dat dit spoor, dat door het bovenste deel van de rechtervleugel loopt, spreekt voor de hypothese van de schadelijke
elementen van de raketkernkop, die aan stuurboord en voor de cockpit aankomen. Sommige van de opvallende elementen, of een
deel van de vernietigde romp van het vliegtuig, vlogen waarschijnlijk terug en raakten het oppervlak van de vleugel, dat de schade
veroorzaakte, wat wordt geïnterpreteerd als een spoor van een kanon van een vliegtuig.
Volgens dezelfde ﬁguur wordt aangenomen dat een wolk van schadelijke elementen van de raketkernkop de stuurboordzijde van het
vliegtuig raakte en vanaf de linkerkant vloog, waardoor een deel van de romp onder het cockpitvenster aan bakboordzijde ernstig werd
http://pda.warandpeace.ru/ru/analysis/view/93242/
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beschadigd. De gaten die worden voorgesteld voor gaten van 30 mm kanonschalen zijn groter dan wat 30 mm kanonschalen zouden
worden verwacht. Er wordt aangenomen dat de kanonnen van de Oekraïense Su-25 vliegtuigen zijn geladen met explosieve en
brandbommen. Explosieve 30 mm granaten exploderen bij contact en vernietigen de romp volledig. Wat als een inlaat van een 30 mmprojectiel geldt, is waarschijnlijk een uitlaat voor de opvallende elementen van een raketkernkop die uit de romp vliegt nadat ze door
de cockpit zijn gepasseerd. Grotere lege ruimtes worden waarschijnlijk vertegenwoordigd door cabine-uitrusting,
Gemengde munitie bestaat meestal uit explosieve en brandbommen in afwisselende volgorde. Elk brandbaar projectiel van een kanon
dat de cockpit bereikt, zou hoogstwaarschijnlijk brand veroorzaken. In het videobeeld van de vliegtuigcrash zijn er geen tekenen van
brand voordat ze de grond raken.
Een vliegtuigkanon vuurt meestal bursts af om een doel te bedekken met een wolk van lood om vernietiging te garanderen. Een
beschadigde cabine aan de linkerkant van de romp duidt duidelijk op meerdere treffers. Waarom is dan op het vlak van de
linkervleugelconsole een spoor van slechts één schaal zichtbaar?
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De getroffen linkervleugelconsole sluit ook een raket uit Mayak uit. Afbeelding 13 toont de bewegingsrichting van de slagelementen bij
het loodrecht schieten op de koers van het vliegtuig. Omdat de raket zo is ontworpen dat de kernkop tot boven het doel wordt
gedreven en exploderende explosieve elementen naar beneden vliegen, is het duidelijk dat een van Mayak onderschepte raket
schade aan het vleugelvlak en, hoogstwaarschijnlijk, een vuurbal op hoogte zou veroorzaken. Ooggetuigenverslagen wijzen op de
ineenstorting van het vliegtuig in delen aan de hemel, maar ze rapporteren geen vuurbal.
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Afbeelding 14 toont de geschatte richting van de opvallende elementen van een raketkop als de raket werd afgevuurd vanuit het Bukcomplex van de Oekraïense luchtmacht die in Avdeevka werd ingezet. Nogmaals, aangezien de raket is ontworpen om te ontploffen
boven het doel en de opvallende elementen naar beneden en naar voren vliegen, in het geval van een onderschepping door
Avdeevka, zouden de staart van het vliegtuig en aangrenzende vliegtuigen zeer waarschijnlijk worden vernietigd. Afbeeldingen uit het
puinveld laten zien dat deze fragmenten van het vliegtuig grotendeels intact zijn gebleven en niet zijn aangetast.
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Afbeelding 15 laat zien dat voor een raket gelanceerd vanaf een positie nabij Shakhtyorsk, onderschepping mogelijk blijft, zelfs als de
gevolgde koers naar het noordoosten wordt verplaatst. En hoewel vluchtondersteunende diensten een koers van 118 graden
rapporteerden, is de exacte afstemming van deze richting ten opzichte van de grond onderhevig aan verschillende interpretaties.
Figuur 15 toont alle mogelijke variaties. De onderste van de drie koerslijnen toont MH17, die ten zuiden van Horlivka passeert. De
middelste lijn toont MH17, die direct boven Gorlovka loopt, en de meest noordelijke lijn toont een alternatieve route met een bewaard
gebleven puinveld. In elke versie is het mogelijk om het Buk-complex te onderscheppen vanuit een positie ten zuiden van
Shakhtyorsk. Merk op dat in elk geval de raketten het doel aan stuurboordzijde van de cockpit onderscheppen.
Bij het toepassen van de positie aangegeven door The Telegraph op de kaart (zie Fig. 16), is te zien dat de Buk-raketwerper die in
Snezhnoye werd ingezet, het vliegtuig van vlucht MH17 niet kon onderscheppen op het geschatte punt van een raketaanval. Zelfs als
het Buk-complex zelfrijdende schietsysteem zich in Snezhnoye zelf zou bevinden, zou de MH17-onderschepping in de
tegenovergestelde richting hebben plaatsgevonden. De resulterende schade zou sterk verschillen van de waargenomen.
Er waren geen aanwijzingen dat de rebellen het volledige Buk M-1-complex hadden veroverd. Het bewijs dat er bestaat suggereert dat
de rebellen een zelfaangedreven geweer in beslag namen vanuit een Oekraïense militaire faciliteit in Donetsk. Er is geen bewijs dat
het vastgelegde systeem operationeel was. De meeste soldaten trainen om apparatuur te vernietigen of uit te schakelen die in handen
van de vijand zou kunnen vallen. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de door de rebellen gevangen zelfrijdende schietinstallatie
buiten werking was. Dit verklaart waarom het onmiddellijk naar het oosten werd gegooid en niet werd ingezet om Donetsk tegen
luchtaanvallen te beschermen. Er is geen bewijs dat de rebellen een Buk-raketdoeldetectiestation (SOC) of een Bukraketopdrachtpost hebben verworven.
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Beroofd van de mogelijkheden van het belangrijkste doeldetectiestation, zou de Buk-raketwerper volgens The Telegraph ingezet in
een positie ten zuiden van Snezhny, een maximaal doeldetectiebereik van 42 km hebben. Haar radar kon door geen enkel vliegtuig
buiten dit bereik worden gedetecteerd. Zoals te zien in afbeelding 16, werd het vliegtuig van vlucht MH17 geraakt door een raket toen
het meer dan 50 km verwijderd was van de positie in Snezhnoye (aangegeven door The Telegraph). Op 33.000 voet was het vliegtuig
van vlucht MH17 niet zichtbaar met het blote oog. Het vliegtuig werd niet gehoord. Vraag die moet worden gesteld: Hoe identiﬁceerden
de rebellen een potentieel doelwit buiten de overname van het Buk-schietterrein met zelfaandrijving en buiten het visuele bereik? Stel
dat de rebellen telepaten zijn. Zelfs als de rebellen telepathische vermogens hadden, is het bereik van Buk-raketten beperkt tot 35
kilometer. Als het een ouder systeem was (en veel Oekraïense apparatuur is oud, verouderd en in slechte staat), zou het vliegbereik
van de raket beperkt zijn tot 30 km. De schade die te zien is in de afbeeldingen van het wrakveld valt niet samen met de schade die
zou kunnen zijn veroorzaakt door de raketkop van de explosie op koers of licht aan bakboordzijde.
Ten slotte, als de raket zou worden afgevuurd vanuit een positie dichtbij Snezhnoye, zouden de inwoners van Snezhnoye
waarschijnlijk de lancering van de raket of de schietpositie van het raketsysteem observeren en fotograferen. Het feit van de
verplaatsing van het Buk-complex naar het oosten is volledig gedocumenteerd. Waarom zijn er geen snapshots van de rebellenraket
of een indrukwekkend inversiespoor na de lancering? Waarom konden noch BBC-verslaggevers, noch The Telegraph-medewerkers,
die uitgebreid onderzoek hebben verricht in Snezhnoye en in de gebieden ten zuiden ervan, een lokale ooggetuige vinden van de
gebeurtenissen van de vermeende raketlancering?
De reden dat er geen bewijs werd gevonden, was dat de raket die het vliegtuig van vlucht MH17 neerschoot niet werd gelanceerd
vanuit een positie in de buurt van Snezhnoye.
Tot slot wil ik twee gedachten en een deﬁnitief beeld presenteren. De Saker Falcon presenteerde eerder zijn interpretatie van de
beschikbare crashgegevens. Dit rapport bevat mijn interpretatie van dezelfde gegevens. Beide interpretaties zullen waarschijnlijk
fouten bevatten en beide zullen waarschijnlijk veranderen als er meer informatie beschikbaar komt. Ik probeerde het bewijs zo
nauwkeurig mogelijk te presenteren en verwelkomde kritiek of aanvullende informatie. Dit is de eerste gedachte.
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Afbeelding 17 met dank aan het Amerikaanse leger.
Het Amerikaanse leger heeft een jaarlijks budget dat het totale budget van alle andere strijdkrachten over de hele wereld overschrijdt.
De Amerikaanse strijdkrachten baden in geld, ze hebben een willekeurig aantal personeelsleden en wapens en uitrusting tot hun
beschikking. Naast oppervlaktebeelden van verkenningssatellieten en een drone-squadron dat in Oekraïne opereert, scant het
Amerikaanse leger ook het operatietheater met behulp van satelliet-infrarooddetectoren als onderdeel van zijn raketafweerprogramma.
Deze infraroodsatellieten zijn speciaal ontworpen om een onmiddellijke waarschuwing te geven voor eventuele lanceringen van
raketten. Deze satellieten zijn naar verluidt gevoelig genoeg om brandpunten van bosbranden te detecteren. Ondanks een
verscheidenheid aan moderne technische mogelijkheden, het enige beeld
Wereldburgers moeten opletten dat de Verenigde Staten geen redelijke verklaringen hebben gegeven die kunnen helpen bij het
identiﬁceren van de criminelen die het vliegtuig van vlucht MH17 hebben neergeschoten. Het grootste deel van hun 'bewijs' bestaat uit
het opnieuw vertellen van wat er op sociale netwerken te vinden is. En veel van wat werd gevonden op sociale netwerken, zoals
bewezen, werd vervalst door de Veiligheidsdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne.
Toen neonazi's in Oekraïne een democratisch gekozen regering ten val brachten, doet het Westen niets aan demagogie tegen Poetin.
Wanneer een niet-gekozen regering van Oekraïne haar eigen burgerbevolking van Donbass aanvalt met behulp van luchtvaart, Gradrakettenwerpers met meerdere lanceringen en ballistische raketten, heeft het Westen niets te maken met anti-Poetin-demagogie.
Wanneer neonazi's uit Kiev levend in Odessa verbranden, op hen schieten terwijl ze proberen te ontsnappen aan de vlam en een
zwangere vrouw verkrachten voordat ze haar met een telefoondraad wurgen, heeft het Westen niets te maken met anti-Poetindemagogie.
Wanneer 298 onschuldigen sterven, is het Westen opnieuw bezig met anti-Poetin-demagogie. Maar tot slot doet hij meer. In de
persoon van de Verenigde Staten geeft hij een karikatuur af die bedoeld is om opstandelingen in de war te brengen, mensen die
vechten tegen misdaden die tegen hen zijn gepleegd door een niet-gekozen regering in Kiev. Door hun acties tonen de Verenigde
Staten en alle leiders die hen evenaren een compleet, totaal en ﬂagrant gebrek aan respect voor de basisprincipes van democratische
vrijheden voor de burgers van Nederland, Maleisië, Australië en anderen wier leven werd verkort in de crash van vlucht MH17.
Dit jaar is 100 jaar geleden sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog. Elke lezing van de geschiedenis van dit conﬂict toont aan dat
politieke leiders en de media al het mogelijke hebben gedaan om een oorlog uit te lokken, niet om het te voorkomen. De acties van
Oekraïne, de onverantwoorde aanvallen en het gebabbel van Obama, Kerry, Cameron en anderen zijn vergelijkbaar met het
ontwikkelde plan, ontworpen om te provoceren wat waarschijnlijk de laatste wereldoorlog zal zijn.
http://pda.warandpeace.ru/ru/analysis/view/93242/
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De burgers van de wereld moeten actie ondernemen om hen te stoppen.
Let op:
* - Het Buk M1-complex omvat een commandopost (KP 9S470M1), een doeldetectiestation (SOC 9S18M1), zes zelfrijdende
schietsystemen (SOU 9A310M1) en drie lanceringsladen (ROM 9A39M1).
De basis van het complex is een commandopost die alle elementen van het systeem beheert en coördineert. Het verzamelt en
verwerkt informatie van een doeldetectiestation en zelfrijdende schietsystemen, verbindt sporen en sporen tot 15 doelen en de zes
gevaarlijkste daarvan worden automatisch verdeeld tussen de JMA. De kern van de commandopost is een digitaal computersysteem,
gecombineerd met de geautomatiseerde werkplekken van de commandopostcommandant en operators, waarmee u de luchtsituatie
en de gevechtsoperatie van het complex kunt controleren. Het punt kan zowel in de zelfstandige besturingsmodus als in de
gecentraliseerde modus (vanuit een hogere commandopost) werken.

Commandopost (KP) 9S470 SAM Buk-M1-2
Het proces van gevechtswerk is zo geautomatiseerd mogelijk dankzij het gebruik van high-speed digitale computersystemen. Ze
lossen de taken van doelverdeling op, verwerken informatie over de parameters van doelen, genereren gegevens voor het schieten en
regelen de begeleiding van de raket. De coagulatie- en implementatietijd van het complex is 5 minuten; de overdracht van standbymodus naar gevechten duurt niet langer dan 20 seconden.
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Radardoel detectie (SOC) 9S18M1-1 SAM Buk-M1-2
Het doeldetectiestation is een drie-assige circulaire kijklocator met meerkanaals digitale signaalverwerking. Het werkt in combinatie
met een digitale computer, ontdekt doelen en bepaalt hun nationaliteit. Vervolgens wordt deze informatie via communicatielijnen naar
de commandopost verzonden. Afhankelijk van de resultaten van de analyse van de interferentiesituatie, wijzigt het station automatisch
de bedrijfsmodi (tot 40 graden in de hoogte van het doel) en de inspectiesnelheid van de zone. Het maximale kijkbereik is 160 km,
hoogte 30 km.
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Zelfrijdende schietsysteem 9A310 SAM Buk-M1-2 (9A310 zelfrijdende lanceervoertuig voor Buk-M1-2 luchtverdedigingssysteem)
Zelfrijdende schietinstallatie zoekt en begeleidt het doelwit, zowel in een vooraf bepaalde sector van verantwoordelijkheid als volgens
doelaanduiding, bepaalt hun nationaliteit, lanceert een raket en verlicht het doelwit, verzendt radiocorrectie-informatie. Op zijn gidsen
staan vier raketten klaar voor lancering. Het ontwerp van de installatie stelt je in staat om snel de gevechtspositie te wijzigen, met een
snelheid van maximaal 30 km / u om enkele kilometers te verwijderen met de apparatuur ingeschakeld en klaar voor daaropvolgend
werk voor een periode van niet meer dan 20 s, wat zijn overlevingskansen verhoogt in de omstandigheden van het gebruik van
precisiewapens. Het zelfrijdende schietsysteem omvat ook een multifunctioneel radarstation, een optisch televisie-systeem voor het
bewaken en volgen van doelen, een digitaal computersysteem en een raketgeleidingskanaal. De meeste werkbeheerhandelingen
worden uitgevoerd door een computersysteem. Het radarstation van de installatie heeft speciale bedrijfsmodi die een hoge
ruisimmuniteit bieden tegen actieve interferentie van verschillende soorten en het afstellen van signaalonderdrukking door lokale
objecten. Zelfaangedreven afvuursysteem kan zowel als onderdeel van het complex werken (volgens doelaanduiding van de
commandopost), als autonoom in een speciﬁeke verantwoordelijkheidssector.
Een lanceerinrichting wordt gebruikt om raketten te vervoeren en op te slaan. Er worden acht raketten op geplaatst: vier op
lanceergidsen en de rest op transportlodges. Indien nodig, door commando's van de JMA, kan het starten. De structuur van deze
installatie omvat een kraaninrichting, waarmee het laden en lossen van vuren, evenals start-laadinstallaties worden uitgevoerd.
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Start-laden installatie 9A39M1 SAM Buk-M1-2 (9A39M1 launcher-loader voertuig voor Buk-M1-2 Luchtverdedigingssysteem)
Bron: Polysmi
Editor: Fyva
250.746
08/21/14 21:00

Competente analyse. Een nieuw belangrijk punt is dat de tanks intact zijn gevallen.
Lookomore
08/21/14 21:38 uur

> 250746
Competente analyse. Een nieuw belangrijk punt is dat de tanks intact zijn gevallen.
Bedankt, kameraad. Geen grapje. )

kouroush
08/21/14 23:46

iets past niet bij mij. Er staat dat de snelheid van het vliegtuig 1 km is in 4 seconden.
verder: "de raket beschadigde het doelwit ongeveer 3 km daarvoor, .... 3 minuten voordat het vliegtuig deze afstand vloog",
bleek dat het vliegtuig 1 km / min of 60 km / h vloog ??
en in het origineel ook ...
250.746
08/22/14 01:16

> Lookomore
Bedankt, kameraad. Geen grapje. )
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Het feit is dat de versie over het neerhalen van een Boeing met behulp van lucht-lucht raketten op gelijke voet in het netwerk
circuleert. En in deze analyse is deze versie afgesneden en wordt deze niet beschouwd vanwege onbruikbaarheid vanwege een
aantal factoren. Het belangrijkste is dat als de raket de motoren had beschadigd, de piloten het in zwarte dozen hadden weerspiegeld.
Men geloofde dat raketten met een lading van vijf kilogram onmiddellijk het vliegtuig en motoren vernietigden met de gelijktijdige
onmiddellijke vernietiging van Boeing-piloten. Maar deze versie wordt niet indirect beïnvloed door brandstoftanks die naar de grond
vliegen.
camrad
08/22/14 01:22

Dus de gele pers ontsteekt: Link

Aimak
08/22/14 08:59

Nou ja, veel woorden. De auteur probeerde duidelijk zijn onderzoek een beeld van de wetenschap te geven. Ik was erg tevreden met
het "omgekeerde" spoor van de raket. De raket maakt gebruik van een brandstofmotor die loopt van 10 tot 15 seconden. Wanneer het
de hoogte bereikt waarop een inversiesleep wordt gevormd, zal de motor worden uitgeschakeld en zal de raket alleen door inertie
bewegen.
PS Tegelijkertijd ben ik overtuigd van de schuld van de Oekraïners bij deze ramp.
fadinn
08/24/14 15:23 uur

Een inversiespoor op het aardoppervlak is niet mogelijk, maar achter de Buk-raket bevindt zich een duidelijk wit spoor van verbrande
brandstof. Je kunt de video bekijken en bewonderen.
https://www.youtube.com/watch?v=vOzhSHAfMuA
Ik herinner me geen ooggetuigen die over dit spoor in de lucht spraken tijdens de vernietiging van een Boeing. Of mis ik iets?
Amerikaanse satellieten registreren alle raketlanceringen vanaf het oppervlak van de planeet en ze zijn stil. Ze willen de waarheid niet
vertellen. Waarom?.

radio operator
08/24/14 19:51

> fadinn
Een inversiespoor op het aardoppervlak is niet mogelijk, maar achter de Buk-raket bevindt zich een duidelijk wit spoor van
verbrande brandstof. Je kunt de video bekijken en bewonderen.
https://www.youtube.com/watch?v=vOzhSHAfMuA
Ik herinner me geen ooggetuigen die over dit spoor in de lucht spraken tijdens de vernietiging van een Boeing. Of mis ik iets?
Amerikaanse satellieten registreren alle raketlanceringen vanaf het oppervlak van de planeet en ze zijn stil. Ze willen de
waarheid niet vertellen. Waarom?.
Oh, je hoeft niet te lachen, er is niet genoeg geld om controle uit te oefenen. Hier is een analyse van het oude maar interessante daar
over de satellieten die allemaal zijn uitgekauwd.
link

shaitan
08/31/14 10:54 PM

Input uit verschillende bronnen in MH17-rapport Link
KUALA LUMPUR: Het voorlopige rapport over het incident MH17 van Malaysia Airlines, opgesteld door de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, zal feiten uit verschillende bronnen bevatten, waardoor een eerste voorlopige volgorde van de crash kan worden
gepresenteerd.
Het bestuur, dat het onderzoek leidt, zei dat onderzoekers informatie uit verschillende bronnen zouden verzamelen, waaronder de
cockpit stemrecorder van het vliegtuig, vluchtgegevensrecorder, satelliet- en andere beelden en radargegevens.
“Gegevens worden vergeleken om te bepalen of de verschillende bronnen met elkaar bevestigen of een ander beeld geven. Dit is een
delicaat en tijdrovend proces dat nog moet worden voltooid. ”
Het voegde daaraan een discussie toe
zal worden gehouden tussen het internationale onderzoeksteam en de raad over conceptversies van het voorlopige rapport,
voorafgaand aan publicatie.
“De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) stelt dat de normale periode voor het opstellen van een voorlopig rapport twee
tot vier weken is. Verantwoorde uitzonderingen zijn echter toegestaan.
"Gezien de bijzondere en complexe omstandigheden rond dit voorval, is het nog niet duidelijk wanneer het voorlopige rapport zal
worden gepubliceerd," zei het.
Het bestuur zei dat het tussentijdse rapport, dat ook veiligheidswaarschuwingen zou bevatten, moet worden vrijgegeven tijdens een
onderzoek, zoals uiteengezet door de ICAO.
Het bestuur heeft eerder aangekondigd dat het het voorlopige rapport van vlucht MH17 begin volgende maand zal vrijgeven.
http://pda.warandpeace.ru/ru/analysis/view/93242/
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De resultaten van de analyse van de twee MH17-black boxes
zouden echter alleen worden opgenomen in het eindrapport, dat volgend jaar zou worden vrijgegeven.

C2H5OH
08/31/14 23:26

1. Een sprookje met beuken, alleen een sprookje, en alle pogingen om hier een redelijk verhaal uit te zuigen, zijn een terugtrekking uit
een echt onderwerp.
2. Maar de realiteit toont nog steeds de vinger aan de rand van het luchtmachtvliegtuig ...
3. Het ICAO-rapport zal niet openbaar worden gemaakt tot het einde van de gevechten in het Zuidoost Militair District, en des te meer
wanneer de ATO lege lucht lijdt ... want het komt erop neer een mes in de rug van de junta te steken.
4. De "wereldgemeenschap" lijkt DURKU te omvatten - ik zie niets en hoor niets ... en er gebeurde helemaal niets ... en de Russische
Federatie heeft niet de mogelijkheid om het complot te beïnvloeden.
falen door een aantal factoren. Maar objectieve feiten zeggen dat er een TAM-vliegtuig was, hoewel hij volgens objectieve
FACTOREN daar niet in kon komen ... MIRACLE - hij klom erin en schoot zichzelf af, en eindigde toen aan boord van het pistool.
En toen de Oekraïners Tu154 neerschoten, barsten ze ook dat de S-200 niet zo'n afstand en hoogte raakte ... ECHTER!
En de Arabieren die RPT-7 gebruiken, hameren op de ONKILBARE Abrams ... ze weten gewoon niet dat ze niet te doden zijn.
Alanv
09/01/14 00:16

" Maar objectieve feiten zeggen dat er een TAM-vliegtuig was, hoewel hij volgens objectieve FACTOREN daar niet kon komen ..."
Blijkbaar wel. De mogelijkheden van de motoren laten het toe. Het probleem is dat de cockpit niet onder druk staat, maar zijn
gemodiﬁceerde vliegtuigen onder druk staan. En volgens verschillende rapporten heeft Oekraïne dergelijke wijzigingen aangebracht
aan zijn aanvalsvliegtuig ...
Maar! Cui zal echter verkopen? Volgens dat alles denk ik zelf meer dat Boeing door Sushka is neergeschoten, maar ik begrijp er geen
"WAAROM" ??? Bij het plannen van een dergelijke operatie zijn er te veel rek, te veel hypotheses, te veel toegewijde mensen, het is
niet bekend wat en wie zal zien en repareren ... Bovendien is de internationale CIVIL-corridor bekend bij ALLE piloten, er is druk
verkeer. Te riskant voor Oekraïne ...
Nu, als bij toeval, zoals de Tu-154, zou het ZEER vergelijkbaar zijn. Maar piloot Su zou gezien hebben WAT hij voor ogen had ...
Andrycha
09/01/14 00:25

En waarom kregen ze dat het precies de SU-25 was? Misschien was MIG-29 dat? Het ministerie van Defensie zei tijdens een brieﬁng
dat het naar verluidt SU-25 was. Waarom?
Alanv
09/01/14 02:34

> Andrycha
En waarom kregen ze dat het precies de SU-25 was? Misschien was MIG-29 dat? Het ministerie van Defensie zei tijdens een
brieﬁng dat het naar verluidt SU-25 was. Waarom?

Omdat Oekraïne niet echt MiG's moet verhogen. Wat zullen ze in de lucht doen? De 29e op aarde werkt helemaal niet, en het leger
van NovoRussia heeft nog geen luchtvaart ... Maar de Su-25e is ERG NODIG voor hen.
Bovendien is het "schot uit geweren" van een MiG neergeschoten door een langeafstandsraket vanaf n0 km helemaal niet nodig. Deze
"gaten" in de cockpit zijn namelijk grotendeels op alles gebaseerd.
Nog een keer. Als ze zouden schieten vanuit een BUK vanuit een 70-pond kernkop, zouden de passen in de "aluminium loop" bijna
onvermijdelijk meteen "volgepropt" zijn, daar is een ondermijning daar. Omdat de lichamen BIJNA ONMIDDELLIJK werden verwijderd
- zou dit OOK ONMIDDELLIJK bekend zijn. En de onze - ze keken eerst naar hen en westerlingen en familieleden. Hierover is echter
"stilte in de lucht".
C2H5OH
09/01/14 17:53

dat Boeing werd getroffen door Sushka, maar ik begrijp er geen "WAAROM" ???
De juiste vraag! Super correct.
En het antwoord is duidelijk - PROVOCATIE! niet strategisch maar tactisch, shit hier en nu, en daar ... we zullen zien.
En de touwtjes worden getrokken door de "Roekeloze" Kiev ... ja er was een samenzwering van kwaadaardige trollen, met als doel
Rusland in de oorlog of de NAVO te trekken ... eens dat dit gelijkwaardig is.
Wat nu? En nogmaals, NIETS! Ze zullen alles afwijzen - ik ben ook mijn hut niet ... ZEGGEN, de piloot werd gek, de hel leek hem van
zulke overbelastingen en zuurstofgebrek ... En WAT hij daar op 10000m binnenkwam - met schrik zijn er terroristen met Iglami ze
worden neergehaald door stijlen !!!
Ziet u hoe soepel - en zij veroorzaakten de oorlog, en zij bleven zelf "schoon", de pijlen naar de schakelman bewegend !?
http://pda.warandpeace.ru/ru/analysis/view/93242/
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argus98
09/01/14 20:01

a) Wit-blauw-rode kleuring b) van verre is het mogelijk om voor IL-86/96 c) de waarschijnlijkheid te nemen dat de piloot een dak heeft
verloren - niet nul
Reacties plaatsen is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers
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