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NEOGEOGRAFIE
puzzels van ruimte-tijd
MH17: satellietbeelden en het geheim van de vooruitziende blik : een dag voor de crash van vlucht MH17 veranderden Amerikaanse satellieten
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MN17: Space Pictures en het geheim van foresightfavorieten
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De dag vóór de ramp met vlucht MH17 veranderden Amerikaanse satellieten
plotseling, zonder aanwijsbare reden, de aard van de schietpartij in het
oorlogsgebied in de Donbass, veranderden alle plotselinge secundaire taken en
concentreerden zich op de continue schietpartij in de regio van de komende
tragedie, die niet eerder veel aandacht had getrokken - een
verbazingwekkende voorspelling, het vermelden waard en diepe reflectie.
De dood vorig jaar van twee identieke Boeing 777-vliegtuigen (vluchten МН370 en МН17)
van dezelfde luchtvaartmaatschappij met een interval van minder dan zes maanden en in
een zeer vergelijkbaar scenario trok speciale interesse in de gebeurtenissen en hun
verborgen achtergrond. Een redelijke vraag rees - was de crash van vlucht МН17, de
laatste van de dode vliegtuigen, per ongeluk of vooraf gepland, opgevoerd?
Bij het bespreken van de omstandigheden van de dood van MH17 werden ruimtebeelden
meer dan eens gebruikt - meer in het bijzonder spreekt ze hen aan. In het dagelijkse
bewustzijn, verwend door onkritiek, worden ruimtebeelden steeds meer gezien als een dwingend hulpmiddel bij voorbaat en hebben geen zinvolle waarneming
nodig. Deze functie is al lang genoteerd en gebruikt. Het interpretatieniveau van ruimtebeelden is afgenomen . De eerste, nog steeds onhandige, pogingen om
ruimtebeelden direct te vervalsen, begonnen ; vervolgens betoverde deze activiteit velen.
Ruimtebeelden werden ook gebruikt bij de vorming van het beeld van de ramp MH17 in de media.
In eerste instantie probeerden ze op deze manier de militie de schuld te geven van het vliegtuigongeluk. Het eerste beeld van het "satelliettraject" , dat om de media
cirkelde, was echter niet zo en was eerder een verklaring van de vorm "Hallo wereld, ik zou graag Photoshop willen studeren." Verder was het echter niet beter. Te
openhartige manipulatie ondermijnde het geloof in ruimtebeeld.
En tevergeefs. Met satellietbeelden kun je veel interessante dingen ontdekken over het evenement dat op 17 juli 2014 in de lucht boven de Donbass plaatsvond en
over de omstandigheden die eraan voorafgingen. En daar kan de mate van toeval of nonrandomness van een catastrofe in een ander en helderder licht verschijnen.
En om nuttige informatie uit ruimteafbeeldingen te extraheren, is het absoluut niet nodig om ruimteafbeeldingen zelf te hebben - soms kunt u dat doen met
metadata. Deze waarheid is volledig van toepassing op de periode die onmiddellijk voorafgaat aan de crash van een Maleisisch vliegtuig in de lucht boven de
Donbass - het is voldoende om te traceren hoe de focus van klanten met ruimtebeelden in ruimte en tijd beweegt.
We zullen voor dit doel de gegevens gebruiken over satellietbeelden die dagelijks door DigitalGlobe- satellieten op het grondgebied van de DPR worden uitgevoerd in
de week voorafgaand aan de ramp met vlucht MH17. Dit bedrijf is de absolute monopolist op de Amerikaanse markt voor teledetectie met hoge resolutie. Haar
satellieten zijn zelf dual-purpose apparaten en voeren niet alleen en niet zozeer commerciële orders uit als directe orders van speciale structuren in de VS.
Op 11 juli 2014 , ondanks de bewolking, werden drie sites onderzocht op het grondgebied van de DPR. Het gebied waar MH17 een week later valt, was niet
geïnteresseerd in het filmen van klanten.
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Fig. 1. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimteschepen met ultrahoge resolutie op 11 juli 2014, 6 dagen vóór de ramp MH17.
Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
Op 12 juli hebben de satellieten negen enquêtes gehouden op het grondgebied van de DPR. Het gebied van de toekomstige ramp werd ook niet beïnvloed.

Fig. 2. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimtevaartuigen met ultrahoge resolutie op 12 juli 2014, 5 dagen vóór de ramp
MH17. Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
Op 13 juli werd slechts één ruimtebeeld gemaakt op het grondgebied van de DPR. De plaats van de toekomstige ramp was niet in het kader opgenomen.

Fig. 3. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimteschepen met ultrahoge resolutie op 13 juli 2014, 4 dagen vóór de ramp MH17.
Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
14 juli werd het grondgebied van de DNI helemaal niet ingenomen.
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Fig. 4. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimtevaartuigen met ultrahoge resolutie op 14 juli 2014, 3 dagen vóór de ramp
MH17. Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
15 juli . Er zijn nog twee dagen voor de ramp. Er werden ruimtebeelden gemaakt van vijf objecten op het grondgebied van de DPR. De plaats van de toekomstige
catastrofe interesseerde opnieuw niemand.

Fig. 5. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimteschepen met ultrahoge resolutie op 15 juli 2014, 2 dagen vóór de ramp MH17.
Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
16 juli . Er is precies één dag over voor de ramp. En het gedrag van de satellieten verandert plotseling dramatisch. Zonder enige reden veranderen ze drastisch de
gebruikelijke "focale" aard van de enquête en voeren ze continu strip-opnamen uit van een perceel met een oppervlakte van honderd tot honderd kilometer binnen
het grondgebied van de DPR. Deze site heeft een zeer opmerkelijke functie - de plaats van de aankomende dag na de crash van de Maleisische Boeing raakte het
schietgebied en bevindt zich strikt in het midden van dit plein. Een dergelijke vooruitziende blik is niet alleen uniek, maar ook uiterst succesvol - nu heeft de klant
nauwkeurige, meest relevante beelden van het gebied van de aanstaande ramp op het moment dat eraan voorafgaat. Dit vereenvoudigt de geautomatiseerde
restauratie van het beeld van de aankomende ramp rechtstreeks van satellietbeelden aanzienlijk - een onbekende klant heeft een standaard,

Fig. 6. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimteschepen met ultrahoge resolutie op 16 juli 2014, een dag vóór de ramp MH17.
Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
17 juli . Dag van de ramp . Op deze dag, ondanks vrij geschikt weer (in de voorgaande dagen werd het fotograferen ook uitgevoerd met continue bewolking) en
de hitte van gevechten niet afnemend, de satellieten "nemen een dag vrij" - het schieten op het grondgebied van de DVR wordt helemaal niet uitgevoerd. Een

http://www.neogeography.ru/rus/news/main-news/mh17-satellite-images-and-science-of-prescience.html

3/5

16-9-2019

Neogeograﬁe: de mysteries van ruimtetijd - МН17: ruimtebeelden en het mysterie van vooruitziende blik

dergelijke verrassing is zelfs nog verrassender en 'succesvoller' - waardoor het uiterlijk van afbeeldingen waarin het mogelijk zou zijn om feiten te identificeren die
volledig in tegenspraak zijn met de eerder voorbereide versie van de ramp en die geen steen ongemoeid laten , doelbewust worden uitgesloten .

Fig. 7. Het schema voor het fotograferen van het grondgebied van de DPR met ruimtevaartuigen met ultrahoge resolutie op 17 juli 2014, op de dag van de ramp
MH17. Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group
Als u de context uitbreidt, blijkt dat de zone van continu fotograferen door Amerikaanse apparaten de dag vóór de ramp volledig overeenkwam met de voorgestelde
route van vlucht МН17 tot aan de grenzen van de Russische Federatie (Fig. 8).

Fig. 8. Het schema van ruimtebeelden in de gehele zone van de burgeroorlog in Oekraïne, gehouden op 16 juli 2014, een dag vóór de ramp МН17. De geschatte
MH17-vliegroute een dag later wordt weergegeven door een rode stippellijn. Afbeelding: DigitalGlobe en de Neogeography Group

Comments

De

nauwkeurigheid en het succes van de vooruitziende blik, waardoor de Amerikaanse satellieten het grondgebied strikt de dag vóór de ramp hebben
bijgewerkt, waarop het drama de volgende dag zou worden gespeeld, en op de dag van de ramp, "kwamen ze niet" - opmerkelijk en
verbazingwekkend. Het is zo verbazingwekkend dat het de moeite waard is om de mate van kans op een ramp opnieuw te bekijken.

Het is ook de moeite waard om enkele conclusies te trekken.
De crashscenario's van de twee Maleisische Boeing-777-vliegtuigen zijn vergelijkbaar en we kunnen zeggen dat de MH17-crash het mysterie van de MH370vlucht in dezelfde mate verbergt dat het lot van MH370 de sleutel is om te begrijpen wat er met MH17 is gebeurd. Beschouw deze rampen niet één voor één,
maar als schakels in één keten.
Het is van vitaal belang voor Rusland om de prestaties van zijn eigen constellatie van satellieten voor teledetectie op een niveau te brengen waarop het
vergelijkbaar wordt met de prestaties van de beste buitenlandse constellaties. Het is productiviteit, geen resolutie, omdat het bereiken van een recordruimtelijke
resolutie in dit stadium een secundaire taak is en een ton kritische en operationele informatie kan worden verkregen, bijvoorbeeld met behulp van de Canopusfamilie van apparaten . Het zijn deze apparaten die op middellange termijn de basis van de nationale groep kunnen vormen.
Het is noodzakelijk om nationale diensten te ontwikkelen voor het leveren van ruimteafbeeldingen aan consumenten en het verzamelen van bestellingen voor
ruimteafbeeldingen - deze gegevens kunnen op zichzelf veel belangrijke en nuttige informatie bevatten. Het is ook noodzakelijk om een nationale
driedimensionale geo-interface te maken - een analoog van Google Earth, geïmplementeerd in het neogeography- paradigma .
De oprichting van een enkele satellietconstellatie van de SCO-landen, de douane-unie of andere interstatelijke structuren en de toewijzing voor deze structuur
van aanzienlijke aandelen van de orbitale bron van de satellieten van elk van de landen wordt als belangrijk en wenselijk beschouwd en is in de huidige
omstandigheden een voorwaarde voor het tijdig voorkomen van gemeenschappelijke veiligheidsdreigingen. De eerste stappen in deze richting zijn echter al gezet
.
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