
Błędy w materiałach dla prokuratury: 

EKSPERTYZA TECHNICZNA DESZYFRACJA I ANALIZA DANYCH Z POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW 

PARAMETRÓW, ATM 

 

Stronie polskiej przekazano następujące kopie nagrania z rosyjskiego systemu FDR MSRP-64: 

a) niepełną kopię z KBN-1-1, której zapis zakooczył się „kilka sekund przed początkiem 41 minuty”, 

b) wadliwą kopię zapisu rejestratora MŁP-14-5, przekazaną przez Komitet Śledczy przy Prokuraturze 

FR, wykonaną bez udziału strony polskiej. Jak określili polscy eksperci, ilośd błędów w tym zapisie 

„jest wyraźna, ale nie wpływa na ogólny obraz zarejestrowanego lotu”, 

c) wadliwą kopię zapisu rejestratora MŁP-14-5, wykonaną w obecności przedstawicieli Prokuratury 

Generalnej RP i KBWLLP. Polscy eksperci ocenili jej jakośd następująco: „jest najgorsza z 

porównywanych i posiada na tyle dużo ubytków danych, że nie znaleziono żadnej w pełni poprawnej 

Subramki” 

W dostępnej dokumentacji nie ma informacji, czy strona polska otrzymała dodatkowy, prawidłowy 

zapis z KBN-1-1 w miejsce a). 

Pomimo faktu, że oba zapisy z MŁP-14-5, do których miała dostęp strona polska były wadliwe, 

eksperci ATM wykorzystali do analiz koocówki lotu wadliwą kopię wymienioną w b), i 

zarekomendowali niewykonywanie dodatkowych kopii danych ani z MŁP-14, ani z KBN-1-1.  

EKSPERTYZA TECHNICZNA DESZYFRACJA I ANALIZA DANYCH Z POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW 

PARAMETRÓW, ATM 

 

Polscy eksperci nie porównywali ze sobą danych zapisanych we wszystkich poszczególnych kadrach 

(szczególnie w katastroficznej fazie lotu), ale tylko 3 parametry (wysokośd barometryczna, 

pochylenie, przechylenie) w każdej pierwszej ramce wyodrębnionych wcześniej pełnych subkadrów. 

Sprawdzono wyłącznie po każdym pierwszym półsekundowym kadrze 3 wybranych parametrów z 

kolejnych minut.  

Ostatni porównany subkadr pochodzi z 08:40:00. 

Przyjęta metoda uniemożliwiła porównanie między sobą danych z ostatniej jednej minuty i 3,5 

sekund zapisu, zawierających niepełny subkadr: 

„Dla czasu 08:41:00 brak jest porównania ponieważ zapis zakooczył się przed upłynięciem pierwszego 

Subkadru czyli 5-ciu sekund ostatniej rozpoczętej minuty zapisu.” 

Z powyższego zapisu wynika, że polscy eksperci zaniechali próby porównania identyczności w/w 

zapisów a) b) c) z zapisem ATM QAR oraz ze sobą wzajemnie dla czasu FDR pomiędzy 08:40:00,5 a 

08:41:04,0.  

Przyjęta przez ekspertów z ATM „wyrywkowa” metoda porównywania zapisów wyklucza możliwośd 

stwierdzenia, czy dostarczone stronie polskiej, zaczynające się o 08:40:00,5 kadry zapisów a) b), c) w 

ogóle dotyczą lotu z 10.04.2010, i jaką ilośd błędów zawierają poszczególne pliki danych z rosyjskich 

rejestratorów w stosunku do ATM QAR w czasie po 08:40:00,5.  



 

EKSPERTYZA TECHNICZNA DESZYFRACJA I ANALIZA DANYCH Z POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW 

PARAMETRÓW, ATM 

 

Uzupełniając zapis brakującej, ostatniej 1,5 sekundy w ATM QAR usunięto bez żadnego uzasadnienia  

ostatnie, prawidłowo zarejestrowane 0,5 sekundy i zastąpiono je 0,5 sekundy zapisu z MŁP-14-5, o 

którym to zapisie wcześniej stwierdzono, że zawiera „wyraźną ilośd błędów”.  

Zostało to opisane w następujący sposób: 

„W zapisie z rejestratora ATM-QAR/R128ENC usunięto ostatni Kadr (ostatnie pół sekundy) i dodano 

do niego 4 kadry wyekstrahowane z zapisu rejestratora MŁP-14-5.” 

W wytworzonej dla prokuratury dokumentacji nie potwierdzono, że 0,5 sekundy z rejestratora MŁP-

14-5, którą nadpisano rejestrację ATM QAR, jest: 

- tożsame z zapisem ATM QAR w tym miejscu, 

- pozbawione w tym miejscu błędów lub posiadające lepszą jakośd niż zapis z ATM QAR. 

Należy w tym miejscu wspomnied, że polscy eksperci w [UWAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO PROJEKTU RAPORTU 

KOOCOWEGO MAK Z BADANIA WYPADKU SAMOLOTU TU-154M NR BOCZNY 101, 2011], str.52, ocenili,  iż: 

„rejestrator ATM QAR jest rejestratorem z pamięcią półprzewodnikową i błędy w zapisie danych 

praktycznie nie występują”. 

Tym bardziej usunięcie prawidłowych danych ATM QAR jest niezrozumiałe. 

Prawidłowy zapis ostatniej 0,5 sekundy z polskiego rejestratora zastąpiono danymi wykonanymi 

bez udziału przedstawicieli strony polskiej, o niewiadomej jakości. Także kolejne 1,5 sekundy 

danych, którymi uzupełniono brakujący zapis ATM QAR, ma nieznaną jakośd, i nie zostało 

przeanalizowane przez polskich ekspertów w celu potwierdzenia ich pochodzenia z lotu w dniu 

10.04.2010 oraz nie zostało przez nich zweryfikowane w zakresie braku błędów w zapisie.  

Formułowanie ostatecznych wniosków dotyczących sprawności i zachowania samolotu w ostatnich 

2 sekundach rejestracji FDR na podstawie kopii zapisów o niezweryfikowanej wiarygodności i ilości 

błędów jest przedwczesne. 

Do dnia dzisiejszego nie ujawniono zapisu z ostatniej prawidłowo zapisanej przez ATM QAR 0,5 

sekundy- ani w postaci nieprzetworzonej (cyfrowej), ani przetworzonej. 
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Opracowanie ATM zawiera jedynie nieskomentowane przez autorów wykresy parametrów pracy 

instalacji elektrycznej oraz wyposażenia awionicznego, wykonane z dokładnością uniemożliwiającą 

określenie dokładnego czasu poszczególnych zdarzeo. Na podstawie dostępnej dokumentacji można 

jedynie określid, czy dany zapis miał miejsce, czy też nie. W ekspertyzie nie określono dokładnego 



momentu zapisanych przez rejestratory parametrów lotu zdarzeo katastroficznych, których zapisami 

są widoczne na wykresach w dokumencie parametry: POZARWSU, STARTWSU, PODDWIBR, 

G1NIESPR, G2NIESPR, G3NIESPR, S1NIESPR, AGBEZKONTR, SPRRW5NR1, SPRRW5NR2, USTERMGW1, 

LSIEC, NPKP1SIEC3. To pozwala stwierdzid, że ekspertyza przygotowana na potrzeby prokuratury jest 

niewystarczająca z punktu widzenia celu, któremu ma służyd. 
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IES- Zakład Kryminalistyki Nr Dz. E.2506/2010/K 

 

 

Rekonstrukcja trajektorii opracowanej przez biegłych prokuratury z firmy ATM 

Rysunek pokazuje rekonstrukcję fragmentu trajektorii obliczeniowej ATM (czerwona linia) oraz 

odczyty wysokości radiowej (czasy odczytów na podstawie innego dowodu którym dysponuje PW- 

stenogramów CVR wg IES). Na liniach wymiarowych odniesiono wysokości do gruntu. W 

pomaraoczowych okręgach zaznaczono wysokości zapisane przez system TAWS w punktach #36 i 

#37. 

Biegli Prokuratury Wojskowej, korzystając z nieprzetworzonych danych cyfrowych z rejestratora ATM 

QAR o wysokości radiowej, prędkości samolotu oraz wiatru przeprowadzili obliczenia i otrzymali 

wysokości nad poziomem pasa w kolejnych sekundach. Biegli nie wykorzystali zapisów wysokości 

TAWS, skutkiem czego ich trajektoria jest w TAWS-ach #36 i #37 zaniżona o kilkanaście metrów 1.  

Biegli, opisując metodologię prac nad swoją trajektorią, wprost przyznali, że dopasowywali ją do 

uszkodzeo drzew: pierwszej przyciętej brzozy i złamanej brzozy na działce dr. Bodina.  

O zaniżeniu trajektorii ATM świadczy jej porównanie  z odczytami wysokości radiowej dokonywanymi 

przez nawigatora, pochodzącymi ze stenogramu IES: poczynając od 100 metrów jest zaniżona od 

kilkunastu do 20 metrów, dopiero ok.30-20 metrów nad gruntem odczyty wysokości zaczynają 

zgadzad się z obliczonym przez ATM położeniem samolotu. 

 

 

                                                           
1  Dotyczy to także zapisanych w TAWS#36 i TAWS#37 wysokości radiowych, które powinny być generalnie spójne z wartościami 

wysokości z RW, pochodzącymi z odczytu FDR i CVR. 



Różnice w wysokościach między trajektorią ATM [10] a stenogramem IES. 

Odczyt 2P Odczyt N Wys.baro wg  Różnica Uwagi 

[m] [m] ATM [m] 

 

  

[m] 

  100 

 

88 -12 wysokośd baro 

 

100 88 -12 wysokośd radio 

 

100 80 -20 wysokośd radio 

 

90,80 70 -20 wysokośd radio 

 

70 53 -17 wysokośd radio 

RW-60 

 

47 -13 nastawnik RW 

 

60 44 -16 wysokośd radio 

 

50 38 -12 wysokośd radio 

 

40 32 -8 wysokośd radio 

 

30 23 -7 wysokośd radio 

 

20 18 -2 wysokośd radio 

 

 W analizie trajektorii ATM stwierdzono przesunięcie czasowe większości odczytów wysokości 

zapisanych przez CVR o ok. 12-20 m, co dla średniej prędkości opadania 7 m/s (obliczonej przez 

ekspertów ATM) oznacza różnice czasowe między odczytem nawigatora a minięciem danej wysokości 

ok.1,7-2,85 sekundy)2.  

„Niska” trajektoria opracowana przez ATM przechodzi w pobliżu ostatniej wysokości radiowej z 

punktu TAWS#38, ale ignoruje wysokośd barometryczną w tym punkcie. 

Powyższe fakty rodzą wątpliwości co do prawidłowych wartości przynajmniej części wysokości npm. 

obliczonych w trajektorii firmy ATM, które wydają się byd tak zaniżone w stosunku do wysokości na 

jakich znajdował się samolot, aby trafid w ślady na drzewach, albo też czasów wypowiedzi w 

stenogramach IES, pochodzących z zapisu CVR. 

Wyjaśnienia wymaga wpływ przyjętej przez biegłych zaniżonej wysokości pasa startowego (251 m 

npm wg ATM [10], przy 258 m npm wg MAK [7]) na przebieg trajektorii obliczeniowej. 

Na podstawie analizy trajektorii ATM widad, że Prokuratura Wojskowa dysponuje dwoma 

wzajemnie sprzecznymi dowodami w sprawie. 

 

                                                           
2  Biorąc pod uwagę, że zapis rejestratora CVR posiada znaczniki czasowe, które były używane do ustalania czasu zdarzeń podczas 

sporządzania opinii przez IES, tak duże przesunięcie odczytów wysokości w czasie jest niezrozumiałe i wymaga wyjaśnienia. 



IES- Zakład Kryminalistyki Nr Dz. E.2506/2010/K 

Biegli prokuratury z IES pracując na kopiach CVR ustalił, że czas, jaki upłynął między włączeniem się w 

kabinie sygnału dźwiękowego sygnalizującego odłączenie przez pilota pierwszego i ostatniego (z 

trzech) kanałów ABSU to ok. 2,7 sekundy. Natomiast wg wykresów z KBN-1-1 i ATM QAR, 

znajdujących się w raportach MAK i KBWLLP ten czas to ok. 5,5 sekundy. Jest oczywiste, że włączenie 

się sygnału dźwiękowego ok. 2,8 sekundy przed wykonaniem czynności, którą ten dźwięk miałby 

sygnalizowad, jest niemożliwe. Oznacza to, że albo wykresy parametrów dyskretnych posiadają 

błędne wartości, albo też IES nieprawidłowo zidentyfikował dźwięk odłączania ABSU. 

Na podst.referatu PODSUMOWANIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAO NAD ZACHOWANIEM SAMOLOTU. DANE, 

MOŻLIWOŚCI I PROBLEMY BADAWCZE, Marek Dąbrowski, II Konferencja Smoleoska, 2013. 
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