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Czy ten eksperyment pomoże wyjaśnić katastrofę
smoleńską? Zobacz film
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Świat
Brytyjczycy sprawdzili, co dzieje się z samolotem, który uderza w ziemię z
prędkością 225 km/h. Do eksperymentu posłużył im stary model Boeinga 727,
czyli samolot o podobnych parametrach co Tu-154. Prędkość samolotu z jaką
uderzył o ziemię była taka sama jaką miał prezydencki samolot w chwili
katastrofy. Zobacz efekty?
Brytyjczycy również chcą pomóc przy wyjaśnieniu
katastrofy smoleńskiej. Eksperyment z samolotem
Boeing pokazuje, że w czasie uderzenia o ziemię
samolot łamie się tylko na dwie części, a nie jak w
przypadku
Tu-154
na
wiele
kawałków.
Dzięki
zainstalowaniu specjalistycznych urządzeń i manekinów
Brytyjczycy oszacowali, że w podobnej katastrofie
obrażenia 78 proc. osób nie byłyby śmiertelne.
Co można sądzić o tym eksperymencie? Obejrzyj film:
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Ale przecież "nasz" samolot uderzył o brzozę, która obcięla mu skrzydło, obrócił się do góry
kołami i dachem, najsłabsza częścią, uderzył o ziemię. To dlatego nie można porównać tych
dwóch wypadków. "Nasz samolot" rozpadł się na kawałki przez lądowanie na dachu, dlatego
zginęli wszyscy pasażerowie. Po co to jątrzenie skoro wszystko już wyjaśnione? - tak myślą
ludzie. Bo myślą telewizorami, internetem, gazetami - dla własnej wygody zwolnili się z bania
odpowiedzialności za to, co myślą. Wierzymy w to, co nam podadzą media, choćby to było nie
wiem jak bardzo absurdalne. I już nie wiele pomogą takie eksperymenty jak wyżej. Ludzie dla
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