
Wstęp 
Przedstawiam Państwu prezentację dotyczącą katastrofy rządowego samolotu Tu-154m 
w dniu 10.04.2010 w Smoleńsku. Zgodnie z moją wiedzą mogę powiedzieć, że lot jako 
element katastrofy można analizować w oparciu o kilka głównych etapów. 

1. Od startu z lotniska w Warszawie do wejscia na ścieżkę lądowania w Smoleńsku (ok.
10 km od progu pasa lądowania). 

2. Od komunikatu o odległości “10 km” od progu pasa do komunikatu o odległości “2km” 
od progu pasa lądowania. 

3. Od komunikatu “2km” do pierwszego kontaktu z drzewami 1.1 km od progu pasa. 

4. Od pierwszego kontaktu z drzewami (1.1 km od progu pasa) do zderzenia z ziemią 
(300-550 metrów od progu pasa). 

Zanim przejdę do analizy etapu 2 oraz 3,  które chciałbym Państwu zaprezentować 
pozwolę sobie przedstawić krótki zarys wszystkich etapów. 



1. Od startu z lotniska w Warszawie do wejscia na 
ścieżkę lądowania w Smoleńsku  

(ok.10 km od progu pasa lądowania) 

W tym etapie, analizie podlegają komunikaty oraz 
informacje, które są normalnie przekazywane w czasie 
lotu. Wypowiedzi pilotów wskazują, że w stenogramach w 
tym punkcie brakuje wielu istotnych komunikatów, bez 
których nie można prawidłowo ocenić tego etapu lotu, a 
które mają istotne znaczenie dla przebiegu katastrofy.  

Pojawiają się także duże nieścisłości dotyczące zeznań 
kontrolerów lotu na temat rozmów z załogą samolotu.  



2. Od komunikatu o odległości “10 km” od progu pasa do 
komunikatu o odległości “2km” od progu pasa lądowania. 

 

Głównym elementem tego etapu jest analiza położenia 
samolotu na podstawie dostępnych parametrów: odległości, 
wysokości, prędkości. Parametry te są ustalane poprzez: 
wskazania urządzeń  samolotu, komunikaty kontrolerów, 
wskazania naziemnych urzadzeń nawigacyjnych oraz dzięki 
systemowi GPS. W naszym przypadku dostępne dane 
pochodzące z stenogramów pozwalają nam na analizę 
parametrów położenia samolotu w oparciu o: 

 komunikaty kontrolerów lotniska 

 wskazania sygnałów systemu NDB 

 komunikaty załogi Tu-154m 



3. Od komunikatu “2km” do pierwszego kontaktu z drzewami 
(1,1km). 

Podobnie jak w poprzednim punkcie, głównym elementem tego 
etapu jest analiza położenia samolotu na podstawie 
dostępnych parametrów: odległości, wysokości, prędkości. 

Dokonuje się to w oparciu o: komunikaty kontrolera lotniska, 
sygnały urzadzeń samolotu, komunikaty załogi Tu-154m.  

Niniejsza analiza skupia się na opracowaniu punktu 2 i 3, 
ponieważ punkt 1 oraz 4 na tym etapie jest trudny do analizy ze 
względu na ograniczony dostęp do materiału dowodowego.  



 
4. Od pierwszego kontaktu z drzewami (1.1 km od progu pasa) 

do zderzenia z ziemią (300-550 metrów od progu pasa) 

Jest to etap, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu 
aerodynamiki, fizyki, mechaniki oraz analiza zniszczeń 
samolotu. Wstępne ustalenia osób zajmujących się tą tematyką 
wskazują, że trajektoria lotu Tu-154m na tym etapie znacznie 
różniła się od tej, która była oficjalnie przedstawiana przez 
komisje MAK oraz prasę. 



W tym miejscu przechodzę do analizy punktu 2 i 3, to znaczy tego, co się 
wydarzyło od momentu wejścia na ścieżkę lądowania (ok. 10 km od progu pasa) 
do miejsca, w którym nastąpił pierwszy kontakt z drzewami w pobliżu bliższej 
radiolatarni NDB. Jednak zanim to nastapi chciałbym krótko wprowadzić w 
zagadnienia poruszane w tej analizie.  
 
W tym miejscu powinniśmy wiedzieć, że aby samolot bezpiecznie wylądował, piloci 
kierujący maszyną muszą otrzymać prawidłowe informacje ze wszystkich źródeł, 
którymi są: 
 
1.  Wskazania odbiorników samolotu dotyczące systemu NDB (non directional 

beacons) – system radiolatarni naprowadzających 
2.  Komunikaty wieży kontroli lotniska 
3.  System GPS 
 
Ta prezentacja będzie próbą analizy informacji pochodzących z powyższych 
źródeł, dotyczących świadomości załogi co do położenia samolotu na ścieżce 
podejścia do lądowania.  
 
Komunikaty wieży kontroli lotu, które stanowią ważną część tego opracowania  
zostaną szczegółowo omówione w dalszej części prezentacji. Teraz chciałbym 
krótko omówić zasadę działania systemu NDB.  



Na kolejnej stronie przedstawię rysunek samolotu lądującego w oparciu o system 
NDB, który ustawia maszynę na odpowiednim kursie w osi pasa startowego oraz 
dzięki któremu załoga w pośredni sposób może zorientować się co do odległosci, w 
jakiej znajduje sie od pasa.  
 
Ma to fundamentalne znaczenie przy podjęciu decyzji o lądowaniu lub odejściu na 
drugi krąg, które dokonuje się nad bliższą radiolatarnią (NDB) w odległości 1,1 km od 
progu pasa startowego.  
 
Załoga jest informowana o tym na podstawie wskazań urządzeń samolotu: zapalonej 
kontrolki i sygnału dźwiękowego, o którym jest mowa w stenogramach.  
 
Czas trwania sygnału dźwiękowego jest ściśle powiązany z kształtem markera 
(znacznika) systemu NDB, który ten sygnał wysyła. Ma on kształt ODWRÓCONEGO 
STOŻKA. Jego wierzchołek znajduje się na wysokości anten. Dlatego, im wyżej leci 
samolot nad radiolatarnią, tym czas trwania sygnału jest dłuższy, co odpowiada 
średnicy stożka.  
 
Na podstawie czasu trwania sygnału dźwiękowego można w przybliżeniu określić 
wysokość, na jakiej znajdował się samolot w chwili przelotu nad radiolatarnią. 





2. Od komunikatu o odległości “10 km” od progu pasa do 
komunikatu o odległości “2km” od progu pasa lądowania. 

Informacje wstępne. 

Zanim przejdę do analizy tego punktu chciałbym podać kilka faktów, które będą istotne dla tej części analizy. 

Wiatr w Smoleńsku w dniu katastrofy: 10 m/s S-E (120°),  przy kierunku lądowania E-W (259°). 

Automat (autopilot) utrzymujący zredukowaną prędkość samolotu został włączony o godz. 08:34:22, a więc 3 minuty 
przed analizowanymi zapisami (dane MAK i rządu RP).  
 
08:34:21,5              Mjr.Protasiuk                    Automat 
08:34:22,6             Technik pokładowy           I automat włączony 

Ostatnia redukcja prędkości nastąpiła tuż przed początkiem scieżki lądowania. 

 08:38:37,2     II pilot             I redukuje 300 

 08:38:49,2     Drugi pilot       I klapy 36,  Mamy 2-8-0  (280 km/h)  

AUTOPILOT UTRZYMUJE STAŁĄ PRĘDKOŚĆ SAMOLOTU. Możliwe zmiany to +/- 10 km/h. W tym wypadku należy 
przypuszczać, że prędkość samolotu na tym odcinku  wynosiła: 80 m/s (288 km/h).  



 
 
 
 
 
 
 

2. Od komunikatu o odległości “10 km” od progu pasa do 
komunikatu o odległości “2km” od progu pasa lądowania.  

Świadomość załogi w zakresie odległości od pasa startowego. 
Chciałbym szczgółowo omówić, jaka mogła być świadomość odległości od pasa 
lotniska załogi Tu 154M w oparciu o komunikaty wieży kontroli lotu. 
 
Na podstawie informacji przekazywanych przez kontrolerów lotu, oceniając to 
zagadnienie z punktu widzenia logiki mamy do wyboru: 
  
Wariant A)  
 
Przyjąć, że komunikaty kontrolerów o odległości były poprawne i sprawdzamy 
prędkość samolotu czy jest zgodna z prędkością 288 km/h (80 m/s). Wariant A 
okazał się niemożliwy, gdyż prędkości samolotu w badanych odcinkach lotu 
znacznie przekraczały ustawioną w auomacie prędkość samolotu.   
 
Wariant B)  
 
Założyć, że zgodnie z logiką i faktami prędkość ustawiona w automacie była 
stała i na tej podstawie obliczyć rzeczywiste położenie samolotu w czasie 
poszczególnych komunikatów o odległości przekazywanych przez kontrolera w 
Smoleńsku. 
 
W związku z niemożliwością wariantu A przedstawiam szczegółowo zakres 
błędu w komunikatach wieży kontroli lotu.  
 



 
 
 
 
 

Wariant B – sprawdzenie zakresu błędu 
komunikatów kontroloerów lotu.  

(Wszystkie czasy są z zapisu MAK i rządu RP) 
 

Od komunikatu 10 km do komunikatu 8 km 
 

08:39:08,7 Kontroler    101-y, odległość 10, wejście na ścieżkę                                  

08:39:30,1 Kontroler     8 na kursie i ścieżce.(odległość 8km)   

            
Prędkośc samolotu pomiędzy odcinkami: 288 km/h (80 m/s) 

 
Czas (pomiędzy komunikatem 10km a komunikatem 8 km) : 21.4s 

 
Odległość pokonana (prędkość pomnożona przez czas) : 1712m 
 

Rzeczywista odległość samolotu w chwili podawania komunikatu o odległości 8km wynosiła – ok. 8288 m 



Wariant B 
Od komunikatu 8 km do komunikatu kontrolera lotu 6 km 

08:39:30,1 Kontroler       8 na kursie i ścieżce.(odległość 8km)   

08:39:49,9 Kontroler Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce  odległość 6 ( w tym samym 
czasie sygnał markera nadajnika NDB 6,324km)         

08:39:50,2  Sygnał dźwiękowy, F=845Hz. Dalsza prowadząca    

Prędkość samolotu pomiędzy odcinkami: 288 km/h (80 m/s) 

Czas (pomiędzy komunikatem 8km a komunikatem 6km): 19.8s 

Odległość pokonana (prędkość pomnożona przez czas): 1584m 

 

Rzeczywista odległość samolotu w chwili podawania komunikatu o odległości 6km oraz 
początku dzwięku markera  NDB 6,324 km wynosiła ok.6704 metry 

             



Sygnał markera dalszej NDB – Potwierdzenie błędnego 
naprowadzania – opis rysunku. 

Marker NDB znajduje się 6,324 km od progu lotniska. 
 - czas sygnału markera ndb wynosił 8 sekund 

 - moment przelotu nad nadajnikiem to środek czasu sygnału ndb (sygnał ma kształt odwróconego 
stożka) 

 - 8 sekund lotu to ok. 640  metrów (8 x 80 m/s) 

 Czyli sygnał dzwiękowy powienien być słyszalny 320 metrów przed oraz 320 metrów za markerem  ndb. Daje 
to odpowiednio fakt, że: 

Sygnał dźwiękowy markera ndb powinien się zacząć 6.65 km od progu pasa, a skończyć 
w odległość 6 km od progu pasa. 

Stenogramy  mówią, że sygnał markera ndb zaczął się 0.3 sekundy po komunikacie 
kontrolera. Oznacza to, że kontroler podawał błędną odległość co potwierdza czas 
rozpoczęcia sygnału markera NDB. 

Błąd w tym momencie wynosił około 700 metrów co jest idealnie potwierdzone przez cas 
sygnału markera ndb.  

Gdy kontroler mówił „6 km na kursie i ścieżce” to samolot był 6.7 km od progu i 
0.3 sekundy póżniej (25 m lotu) zaczął sie sygnał markera który zaczyna się 6.65 
km od progu pasa startowego co potwierdza błędne naprowadzanie na tym etapie. 



Wariant B 
Od komunikatu 6 km do komunikatu 4 km 

08:39:49,9 Kontroler       Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość 6 

08:40:13,5 Kontroler       4 na kursie i ścieżce.( 4km)  
 

Prędkość samolotu pomiędzy odcinkami: 288 km/h (80 m/s) 

Czas pomiędzy komunikatem 6km a komunikatem 4km: 23.6 

Odległość pokonana (prędkość pomnożona przez czas): 1888m 

Rzeczywista odległość samolotu w chwili podawania komunikatu o odległości 
4 km wynosiła 4816 m  



Od komunikatu 4 km do komunikatu 3 km 

 

08:40:13,5 Kontroler       4 na kursie i ścieżce.( 4km)                     

08:40:26,6 Kontroler        3 na kursie i ścieżce.(3km)               

 

Prędkość samolotu pomiędzy odcinkami: 288 km/h (80 m/s) 

Czas pomiędzy komunikatem 4km a komunikatem 3km: 13.1 s. 

Odległość pokonana(prędkość pomnożona przez czas): 1048 m 

 

Rzeczywista odległość samolotu w chwili podawania komunikatu o odległości 
3 km wynosiła 3768 m  

 



Od komunikatu 3 km do komunikatu 2 km 
08:40:26,6 Kontroler       3 na kursie i ścieżce.(3km)              

08:40:38,7 Kontroler       2 na kursie i ścieżce (odległość 2km) 
 

Prędkość samolotu pomiędzy odcinkami: 288 km/h (80 m/s) 

Czas pomiedzy komunikatem 3km a komunikatem 2km : 12.1 sekund 

Odległość pokonana (prędkość pomnożona przez czas): 968 m 

RZECZYWISTA ODLEGŁOŚĆ SAMOLOTU W CHWILI PODAWANIA KOMUNIKATU O ODLEGŁOŚCI 2 
KM WYNOSIŁA OK.2800 m. 

Był to ostatni komunikat o odległości podany przez kontrolę lotu. Dalsze róznice w pojmowaniu odległości od lotniska 
przez załogę Tu-154m mogły mieć swoje konsekwencje w dalszej  fazie lotu. 

Po komunikacie kontrolera 2km na kursie i scieżce załoga po ok. 10 sekundach spodziewala się markera bliższej 
ndb (1.05 km od progu pasa) gdzie miała podjąc decyzję o lądowaniu lub odejściu na drugi krag. 

Był to czas okolo 08:40:50, (w tym miejscu załoga była w rzeczywistości ok.1.8 km od progu pasa) 

Biorąc pod uwagę błąd kontrolera lotniska w podawaniu odległości to załoga Tu-154m mogła się spodziewac progu 
pasa startowego w odległości 800 metrów od rzeczywistego progu pasa startowego.  

W dalszej części postaram się ukazać, że załoga nie miała szans na odkrycie tego błędnego naprowadzenia 
dokonanego przez kontrolerów lotu gdyż zakłóceniu uległy również inne zródła informacji. 



3. Od komunikatu “2km” do pierwszego kontaktu z drzewami. 

Jest to bardzo tajemniczy etap lotu. W trakcie analizy parametrów 
położenia samolotu oraz lotu ukazują się bardzo duże nieścisłości. W tym 
punkcie chciałbym ukazać najważniejsze z nich do jakich należą: 

- prędkość pozioma samolotu 

- prędkość zniżania samolotu 

- czas wyłączenia kanałów autopilota 

- czas trwania sygnału markera NDB. 



Prędkość pozioma samolotu w odcinku 2 km do bliższej ndb 
(1.05 km od progu pasa) 

Wariant A (komunikaty o odległości prawidłowe) 

08:40:38,7  Kontroler            2 na kursie i ścieżce. (odległość 
2km) 

 08:40:56 - 08:40:58,1  Sygnał dźwiękowy F=400 Hz, bliższa 
prowadząca (1,05km – zakładany środek sygnału)  

 

Prędkość samolotu między odcinkami 2km a 1,05 km:52 
m/s = 187 km/h 

 

Minimum prędkości samolotu Tu-154m = 225 km/h  



Prędkość zniżania samolotu w odcinku 2 km do bliższej 
ndb (1.05 km od progu pasa) 

Od wysokości100 metrów do wysokości 90 metrów = 11.1 m/s (BARO)/ 11 m/s (RW) 

Od 90 metrów do 80 metrów = 25.0 m/s (BARO) / 15 m/s (RW) 

Od 80 metrów do 60 metrów = 11 m/s (BARO) / 5.6 m/s (RW) 

Od 60 metrów do 50 metrów = 20 m/s (BARO) / 10 m/s (RW) 

Od 50 metrów do 40 metrów = 14 m/s (BARO) / 10 m/s (RW) 

Od 40 metrów do 30 metrów = 6 m/s (BARO) / 4 m/s (RW) 

Od wysokość 30 metrów do wysokości 20 metrów = 14 m/s (BARO) / 10 m/s (RW) 

08:40:55,2-08:40:56        Nawigator 20 

Komunikat o wysokości 20 metrów był ostatnim komunikatem nawigatora. Według 
komisji MAK w sekundzie po wypowiedzeniu komunikatu nawigatora nastąpiło 
wyłączenie kanałów autopilota czyli rozpoczęcie wznoszenia. 

BARO – wysokościomierz barometryczny 

RW- RadioWysokościomierz  



Czas wyłączenia kanałów autopilota 

08:40:55,2-08:40:56        Nawigator 20 

Według komisji MAK w sekundzie po wypowiedzeniu komunikatu nawigatora nastąpiło wyłączenie 
kanałów autopilota czyli rozpoczęcie wznoszenia. 

08:40:56 – 08:40:58,2      Sygnał dźwiękowy F=400 Hz, ABSU (wyłączenie autopilota) 

08:40:56-08:40:58,1         Sygnał dźwiękowy F=400 Hz, bliższa prowadząca 

08:40:56,6-08:40:57,7      Sygnał dźwiękowy F=400 Hz, ABSU (wyłączenie autopilota) 

08:40:56,6-08:40:58,2      TAWS Pull up, Pull up 

08:40:57,9-08:40:59,0     Sygnał dźwiękowy F=400Hz, ABSU (wyłączenie autopilota 

Biorąc pod uwagę uszkodzenie drzew komisja MAK sugeruje, że wyłączenie kanałów 
autopilota następiło na wysokości 10 metrów przy prędkości zniżania około 8-10 m/s. 

Kanały autopilota sa wyłączane w trakcie gwałtownego odejścia na drugi krąg - przycisk TOGA 
switch" (TakeOff/Go Around switch) lub poprzez gwałtowne podciągnięcie sterów. 



Eksperyment komisji MAK w sprawie odejścia na drugi krąg 

W wrześniu polska prasa informowała, że komisja MAK przekazała Polsce wyniki 
eksperymentu na symulatorze, który przeprowadziła na przełomie czerwca oraz lipca 
2010 roku 

(…)Wśród dokumentów przekazanych pułkownikowi Klichowi, przedstawicielowi 
Polski przy MAK, są także wyniki eksperymentu, który przeprowadzono na 
symulatorach lotu. W jego ramach zmodelowano podejście polskiego Tu-154M do 
lądowania na lotnisku w Smoleńsku. 

-  Próby zostały przeprowadzone w czerwcu lub lipcu; nie pamiętam dokładnej daty. 
Odbyły się na symulatorze na lotnisku Szeremietiewo. Zostały wykonane cztery 
zajścia w różnych konfiguracjach, w różnych warunkach. W wariancie odejścia z 
20 metrów samolot zderzył się z ziemią – powiedział dziennikarzom Klich. (…)* 

-  Eksperyment pokazał, że odejście na drugi krąg, (które skutkuje wyłączeniem 
kanałów autopilota) poniżej 20 metrów skutkuje natychmiastowym 
uderzeniem w ziemię.  



Opadanie samolotu po zapoczątkowaniu odejścia na drugi krąg 
w zależności od prędkości zniżania – dane techniczne Tu-154m. 

Dane z instrukcji mówią, że: 

- w przypadku prędkośći zniżania 3.5 m/s po rozpoczęciu 
manewru wznoszenia samolot Tu-154m opada 10 metrów, 
zanim zacznie się wznosić. 

- w przypadku prędkośći zniżania 5 m/s po rozpoczęciu 
manewru wznoszenia samolot Tu-154m opada 20 metrów 
zanim zacznie się wznosić. 

- w przypadku prędkośći zniżania 8 m/s po rozpoczęciu 
manewru wznoszenia samolot Tu-154m opada 50 metrów 
zanim zacznie się wznosić. 

Według  obliczeń Tu-154m w tym miejscu powinien się zniżał 
się z prędkością 5,5 – 6,6- m/s co powodowało, że 
wyłączenie autopilota nie mogło nastąpić poniżej 25-30 m. 

Według stenogramów i komisji MAK samolot zniżał się z 
prędkością 8-14 m/s co oznacza, że wyłączenie autopilota 
nie mogło nastąpic poniżej wysokości 50-80 metrów. 

Topografia terenu podejścia do lądowania od strony 
wschodniej pokazuje, że teren wznosił sie 5 m na sekudnę 
lotu na niekorzyść samolotu więc dane minimalnej wysokości 
wyłączenia autopilota są jeszcze większe. 



Odejście na drugi krąg - podsumowanie. 

STENOGRAMY KOMISJI MAK MÓWIĄ, ŻE  ZAŁOGA ZACZĘŁA SIĘ RATOWAC  
1,2 KM OD LOTNISKA GDY SAMOLOT BYŁ NA WYSOKOŚCI 10 METRÓW NAD 
ZIEMIĄ. 

KOMISJA MAK SUGERUJE, ŻE  SAMOLOT  PRZELECIAL 600 METRÓW I 
DOPIERO WTEDY SIĘ ROZBIŁ. SLADY USZKODZENIA DRZEW WSKAZUJĄ, ŻE 
NA TYM ODCINKU SAMOLOT WZNIÓSŁ SIĘ O 20 METRÓW. 

EKSPERYMENT PRZEPROWADZONY PRZEZ TĄ SAMĄ KOMISJĘ MAK MÓWI, 
ŻE NIA DA SIĘ UNIKNĄC NATYCHMIASTOWEGO ZDERZENIA Z ZIEMIĄ GDY 
ODEJŚCIE NA DRUGI KRĄG NASTĄPI PONIŻEJ 20 METRÓW. 

OBIE TE INFORMACJE PRZECZĄ SOBIE. 

*Teren się wznosił 5 metrów na sekunde lotu. Nawet gdyby wyłączyli autopilota na 20 
metrach mieliby 2 sekundy na zmianę kierunku prędkości pionowej z zniżania (5 m/s) na 
wznoszenie (5 m/s).  



Czas trwania sygnału 
markera NDB 

  Zdjęcie to przedstawia ogólny zarys działania markerów, 
(które są takżę wykorzystywane w systemie NDB) z 
szczegolnym uwzględnieniem kształtu sygnału markera NDB, 
który ma postać odwróconego stożka. 

  Kształt ten oznacza, że im większa wysokość tym sygnał 
powinien trwać dłużej. Na  wysokości anten sygnał markera 
może nie być odebrany  lub powinie trwac ułamek sekundy. 

  W stenogramach czas sygnału bliższej NDB trwa 2,1 
sekundy. 

  08:40:56-08:40:58,1     Sygnał dźwiękowy F=400 Hz, bliższa 
prowadząca 

  Zapisany w stenogramach polskiego Tu-154m czas sygnału 
markera ndb oznacza w przybliżeniu wysokość 80-100 
metrów. Załoga Tu-154m była wtedy około 1.7-2.0 km od 
lotniska. 

  Komisja MAK sugeruje, że samolot odebrał przez 2.1 
sekundy sygnał markera NDB lecąc na wysokości 6 metrów, 
czyli na wysokości anten markerasystemu NDB. 



Podsumowanie. 

Kończąc tą prezentację możemy stwierdzić, że kontroler lotu podawał załodze komunikat „2km na kursie i scieżce”, podczas gdy: 

-  załoga rządowego Tu-154m była w  rzeczywistości w odległości 2.8 km od progu pasa, a więc 800 metrów dalej niż przypuszczała.  

-  Była także 40-50 metrów poniżej ścieżki I kontroler nie poinformował o tym załogę Tu-154m. 

-  komisja MAK informuje, że załoga nie była również “na kursie”. O fakcie tym także nie została poinformowana. 

Musimy wiedzieć, że załoga korzysta z kilku zródeł informacji. 

- komunikaty kontrolera lotu 

- wskazania odbiorników samolotu dotyczące systemu NDB 

- systemu GPS  

Aby nastąpiło zmylenie załogi musi wystapić sytuacja, że błąd w takim samym zakresie  wystąpi we wszystkich zródłach informacji załogi, 
gdyż jedno poprawne zródło informacji zaalarmowałoby załogę samolotu. 

Analiza etapu od komunikatu 2km do markera bliższej NDB ze szczególnym uwzględnieniem niepodzielnego zdaje się  fragmentu 
mówiącego o wyłączeniu kanałów autopilota oraz czasu trwania markera NDB ukazuje, że fragment ten nie mógł znajdować się w 
miejscu przedstawionym przez komisję MAK. Mówi o tym: nierealny czas wyłączenia kanałów autopilota oraz czas sygnału markera 
bliższej Ndb 

W związku z tym, że kanały autopilota poza odejściem na drugi krag wyłączane są również w punkcie decyzji nad bliższą NDB na 
wysokości 100 metrów należy przypuszczać, że nastąpiło także zmylenie załogi poprzez błędne wskazania sygnałów systemu NDB. 
Zakres błędu przestawionego sygnału pokrywał się z błędnymi komuniktami kontrolera lotu. 

Ostanie zródło informacji – system GPS, według ekspertów od nawigacji jest bardzo łatwy do zmylenia. Najprawdopodobniej dopełnił 
tragedię załogi Tu-154m, która została pozbawiona możliwości prawidłowej oceny swego położenia względem progu pasa lądowania. 



Podsumowanie. 

1.  Kontroler lotu podawał załodze „2km na kursie i scieżce”, podczas gdy załoga 
rządowego Tu-154m była w  rzeczywistości w odległości 2.8 km od progu pasa, a 
więc 800 metrów dalej niż przypuszczała. 

2.  Zmylenie załogi musiało wystąpić na poziomie wszystkich źródeł informacji 
(Komunikaty kontrolera lotu, wskazania odbiorników samolotu dotyczące systemu 
NDB, wskazania GPS), ponieważ, gdyby choć jedno różniło się od pozostałych, 
zaalarmowałoby to załogę.  

3.  W oparciu o moją analizę można stwierdzić, że opisane przez MAK wydarzenia 
począwszy od 2 km przed progiem pasa nie mogły mieć miejsca w sposób przez 
MAK opisywany.  

4.  Analiza stenogramów prowadzi do wniosku, że najprawdopodobniej nastąpiło 
przeklejenie fragmentu dotyczące wyłączenia kanału autopilota I czasu markera 
bliższej ndb  w inne miejsce, w celu uwiarygodnienia wersji prezentowanej przez 
MAK.  


