
Америчка агенција АП објавила аудио снимак на коме се налази звук којим су наводно нападнуте америчке дипломате на Куби
петак, 13 октобар 2017 16:01

Америчка агенција АП дошла је у посед снимка на коме се налази звук којим су наводно
нападнуте америчке дипломате на Куби.

  

  

Звук подсећа на гомилу цврчака. Високе је фреквенције. Пажљиво слушање открива
постојање више различитих тонова. АП истиче да је овај снимак мистериозних звукова
први од многих снимљених на Куби, због чега су истражитељи и посумњали на напад
звучним, или соничним оружјем.

  

Сматра се да сами снимци нису опасни за слушање. Стручњаци за звук и лекари кажу да
не знају да постоји звук који може узроковати физичке последице кад се слуша у
кратком временском периоду на нормалној висини тона путем стандардне опреме као
што су компјутер или телефон.

  

Није познато која направа узрокује звук који је снимљен. Такође се не зна ни да ли
постоји директна веза између звука и физичких повреда које су претрпеле дипломате.

  

Од јесени 2016, у низу необјашњивих инцидената, касније означених као намерних
напада, повређена су најмање 22 радника америчке амбасаде у Хавани. Званичници
Сједињених Држава кажу да је њиховим дипломатама, генерално, оштећен слух, вид,
равнотежа, пате од когнитивних и проблема са спавањем и друго.

  

Морнарица и обавештајци истражују снимак

  

Снимак са Хаване послат је америчкој Морнарици, која је усавршила способности за
анализирање акустичних сигнала, али и обавештајној служби, сазнаје АП.
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Из Морнарице се још нису огласили, а питање аутентичности снимка није коментарисала
ни портпаролка Стејт департмента Хедер Наурт. Она је јуче рекла да Куба можда има
више информација него што су САД тога свесне.

  

Куба је порекла умешаност или знање о нападу. Кубански званичници такође нису рекли
да ли су САД поделиле снимке са њиховом владом.

  

САД нису окривиле никог директно и званичници кажу да не знају ко је одговоран за
овај случај. Али, Вашингтон је окривио владу кубанског председника Раула Кастра јер
није заштитила америчко особље.

  

Верујемо да је кубанска влада могла зауставити нападе на наше дипломате – изјавио је
шеф особља Беле куће Џон Кели.

  

Нису сви Американци повређени на Куби чули звукове. Од оних који јесу, није јасно да ли
су чули исто. Неки од дипломата погођених нападом су рекли да су чули звукове који су
били ограничени на собу, или делове собе.

  

АП је прегледао неколико снимака са Хаване и сви су имали варијације на један исти,
високи звук. Појединци који су чули звук, потврдили су да је на снимку оно што су чули.

  

- То је тај звук – рекао је један од њих.

  

Кратка анализа снимка

  

Снимак који је објавио АП је дигитално измењен како би се повећао тон и смањила
позадинска бука, али није мењан на друге начине.
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Изгледа да се звук манифестује у импулсима различите дужине – 7 секунди, 12 секунди,
2 секунде – са неким периодима непрекидног звука од неколико минута или више. Онда
на секунд, или 13 секунди, или 4, ступа тишина, пре него што звук поново почне.

  

Звук није један – око 20 звукова на различитим фреквенцијама чини снимке, открио је
АП уз помоћ спектралног анализатора, који мери фреквенцију и амплитуде сигнала.

  

На уво, вишеструке фреквенције могу звучати попут неусклађених тонова на клавиру
који се ударају у исто време. Међутим, кад се прикаже на графикону, звук формира низ
“врхова” који скачу од основне линије, попут шиљака, или прстију руке.

  

Има око 20 таквих шиљака са наизглед истим размаком. Сви ти шиљци потичу од друге
фреквенције – каже Косик Саркар, стручњак за акустику и професор Универзитета
Џорџ Вашингтон.

  

Ово можда није читава слика. Конвенционалне направе за снимање и мерење звукова
можда не могу регистровати веома високе или ниске фреквенције. Зато се испитује да
ли је инфразвук или ултразвук играо улогу у нападу на Куби.

  

(Блиц)
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