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NEOGEOGRAFIE
puzzels van ruimte-tijd
Graficon-2018: Digital Earth in Tomsk : 24-27 september 2018, Graficon-2018 conferentie werd gehouden aan de Tomsk Polytechnic University.
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MH17: verborgen subtekst
afdruk

E. mail

Maandag 08 augustus 2016 10:40

P over na de tweede verjaardag van de beroemde crash passagiersvliegtuig
Boeing-777 vlucht MH17 over de Donbas, dit onderwerp is nog niet verloren zijn
relevantie. Daarom is het de moeite waard om nogmaals de voor de hand liggende
en bekende feiten te herinneren die slecht passen in de actief gepromote versie en
daarom vaak worden genegeerd. Tegelijkertijd zijn deze feiten nieuwsgierig en de
achterliggende subtekst is nieuwsgierig.
Op de tweede verjaardag van de val van MH17 op het hoogtepunt van de burgeroorlog in
Oekraïne, zijn de ware oorzaken van de ramp nog steeds gehuld in mysterie, ondanks de
intensiteit van de duidelijkheid die eromheen is gecreëerd. Maar kunstmatige helderheid is
een vorm van kunstmatig beslagen mist.
Daarom herinnert het Neogeography-portaal, om de mist van valse duidelijkheid een beetje te
verdrijven, interessante feiten die slecht passen in de actief gepropageerde versie van
gebeurtenissen twee jaar geleden.
Feit 1 Interessant is dat de vlucht van vlucht MH17 niet op één punt werd onderbroken, zoals zou moeten, maar op twee totaal verschillende. Volgens de Flight
Data Recorder (FDR) stierf het vliegtuig om 13 uur 20 minuten 03 seconden op de coördinaten 48.12715N en 38.52630538E 1 (zie screenshot in Fig. 1a).
Tegelijkertijd, een online zender (transponder) geïnstalleerd op hetzelfde vliegtuig, die elke minuut open signalen uitzendt over de exacte locatie van het vliegtuig en
de vluchtparameters, negeerde de catastrofe en ging mysterieus verder zonder zelfs het verlies van het vliegtuig op te merken. Hij werkte, alsof er nog minstens
anderhalve minuut niets was gebeurd, vloog minstens anderhalve dozijn kilometer op dezelfde hoogte, met dezelfde snelheid en koers,erin geslaagd is om
gedurende deze periode ten minste tweemaal de exacte actuele informatie over zijn eigen locatie bij te werken , die geen tekenen van een catastrofe bevat die
daadwerkelijk is gebeurd. Het waren de gegevens van de transponder aan boord die werden gebruikt om de vluchtroute MH17 in de online service
FlightRadar24.com te visualiseren (zie de screenshot in Fig. 1b). Zijn laatste signaal werd verzonden om 13 uur 21 minuten 28 seconden, en op dat moment was de
zender in goede gezondheid op het punt met coördinaten 48.0403N en 38.7728E 2 .

Fig. 1 (a, b). Fig. 1a links - het laatste deel van de vlucht MH17, vastgelegd door de vluchtrecorder, en de gebieden van de val van het wrak van het vliegtuig. Bron:
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Fig. 1b, rechts, is het laatste deel van de vlucht van vlucht MH17, vastgelegd door middel van objectieve controle en onmiddellijk na
de ramp gevisualiseerd, evenals de coördinaten van punten die met succes door de transponder zijn gepasseerd voordat deze werd uitgeschakeld. Bron:
FlightRadar24.com
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Feit 2 Alles zou goed zijn, maar de transponder van het MH17-vliegtuig vloog veel over het wrak van het vliegtuig zelf, dat onder het dorp viel. Hrabovo, dat kan
het niet zijn, maar een feit (fig. 2). Het onmogelijke anachronisme heeft slechts één natuurlijke verklaring: de transponder die aan boord van de MH17 is
geïnstalleerd, werd op een bepaald punt van de route uitgeschakeld en de signalen werden geïmiteerd door een kloon aan boord van een ander vliegtuig, bevond
zich plotseling in de buurt en vloog vooruit in afwachting van het hoogtepunt van de ramp nabij dezelfde koers. Dit is de tijd om een onbekend vliegtuig terug te
roepen waarvan het uiterlijk in de laatste handeling van de tragedie werd vastgelegd door radarmiddelen met objectieve controle 3 .

Fig. 2. Het verschil in de coördinaten van de ramp volgens de gegevens van verschillende on-board recorders MH17, gepresenteerd in Fig. 1 en 2, en de plaats van
de daadwerkelijke val van het wrak van het vliegtuig. Bron: Google Earth en Neogeography
Feit 3 Het is interessant dat een dergelijke verklaring verstoken is van enige kunstmatigheid - integendeel, het is de meest plausibele. Het feit is dat vreemde
manipulaties met transponders in de lucht tijdens de voorbereiding van de MH17-crash letterlijk één voor één de identieke manipulaties herhalen die zes maanden
eerder aan boord van een identiek vliegtuig van dezelfde luchtvaartmaatschappij (Boeing-777 van Malaysia Airlines-vlucht MH370) zijn uitgevoerd. Het was de
kwaadwillige uitschakeling van de zenders die informeerde over de locatie van het vliegtuig dat de belangrijkste, enige onmiskenbare en officieel erkende voorwaarde
werd voor de vooraf opgevoerde tragedie van MH370 4 . Het hergebruik van hetzelfde scenario tijdens de ramp met MH17 maakt de verklaring voor beide rampen
veel natuurlijker en het motief veel transparanter.

Fig. 3 (a, b). Fig. 3a, links - een diagram van het filmen van DigitalGlobe (VS) orbitale groeperingen van de gebieden van de burgeroorlog in Oekraïne van 1 juni
2014 tot de ramp МН17. Het is opmerkelijk dat er geen interesse is in de Krim of het conflictgebied in het algemeen, met uitzondering van twee oefenterreinen.
Bron: DigitalGlobe en Neogeography. Fig. 3b aan de rechterkant - een poging om een stortplaats te schieten, waarvan het centrum precies samenvalt met de locatie
van de toekomstige ramp МН17, werd een week eerder gedaan, maar toen verhinderde het weer. Bron: DigitalGlobe en Neogeography
Feit 4 Onmiddellijk een dag voor de crash veranderden Amerikaanse satellieten de aard van de schietpartij in het gebied van de burgeroorlog in Oost-Oekraïne
drastisch en voerden voor het eerst in een week een continu onderzoek uit naar de regio, precies in het midden waarvan het vliegtuig een dag later zal worden
vernietigd 5. Dit gebied trok eerder vreemd de aandacht van Amerikaanse satellieten (Fig. 3a); De satellieten voerden een vergelijkbaar onderzoek uit in hetzelfde
gebied, met name een week eerder, maar toen konden dichte wolken voorkomen (afb. 3b). 16 juli 2014 was er geen wolk meer en niets belette het vliegtuig de
volgende dag midden in het gebied te vallen, de dag ervoor zorgvuldig bijgewerkt, en zelfs met nauwkeurigheid verrassend voor een willekeurig evenement. Deze
nauwkeurigheid is niet goed in overeenstemming met de versie over de nederlaag van het vliegtuig door externe krachten. Het is niet minder nieuwsgierig dat het
vliegtuig een gevaarlijk gebied moest passeren, en pas op het laatste moment werd de koers gewijzigd zodat het de mogelijkheid kreeg om precies in het midden te
komen voor de gearrangeerde scène 6 .
Feit 5 Als we aannemen dat het vliegtuig door een soort raket is vernietigd, moet je het onwaarschijnlijke toegeven. De raket raakte het vliegtuig precies "point to
point" en de waarschijnlijke afstand van de explosie vanaf de neus van het vliegtuig langs de X-as wordt geschat op een nogal vreemde 0,0 m 7 . Zeer
ongebruikelijke lokalisatie, opnieuw dwingend om te twijfelen aan de dominante versie van de nederlaag van het vliegtuig vloog van buiten de raket.
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bevindingen

De combinatie van drie kenmerken: a) tekenen van opzettelijke manipulaties met het transpondersignaal dat zes maanden eerder in het incident met het
MH370-vliegtuig succesvol was uitgewerkt, b) de geforceerde doorgang van route MH17 op de dag van de ramp door het centrum vooraf voorbereid door
satellieten en speciaal bijgewerkt de dag vóór de ramp, en ) ongewone lokalisatie van de explosie aan boord van het vliegtuig - vereisen een heroverweging van
de omstandigheden van de ramp.
Er zijn geen feiten die wijzen op de nederlaag van het vliegtuig door middel van luchtverdediging van de DPR vanaf de grond. Tegelijkertijd zijn er tekenen van
vroege voorbereiding op de ramp. Hierdoor kan men twijfelen aan de willekeur van wat er is gebeurd, en tegelijkertijd aan alle andere conclusies die worden
getrokken op basis van deze speculatieve veronderstelling.
Het incident met de MH370 is de sleutel tot het ontrafelen van de omstandigheden van de ramp met de MH17 en vice versa. Beide incidenten zijn duidelijk met
elkaar verbonden, zoals schakels in dezelfde keten.

1 MH17-crash. Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. p. 47
2 MH17: nog een mysterie
3 21 juli 2014. Speciale briefing door het Russische ministerie van Defensie
4 Feitelijke informatie. Veiligheidsonderzoek voor MH370
5 "MN17: ruimtebeelden en het mysterie van vooruitziende blik
6 "... MH17 heeft een verzoek gedaan ... om van baan te veranderen door naar links te draaien en 20 NM naar het noorden af te wijken ..." MH17 Crash. Rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. p. 25
7 MH17 Crash. Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. p. 141
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