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Zapis sejsmiczny ze stacji Irkutsk

sejsmogram z zapisem Katastrofy Tunguskiej, O.G. Gladyshev, Katastrofa Tunguska: szczegóły układanki s.183 ISBN 978-5-02-025530-2



Meteor Czelabiński
15 lutego 2013
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13 BB Star
2013 - 2016



Źródło: Marek Grad, Marcin Polkowski, Monika Wilde-Piórko, 
Jerzy Suchocki, Tadeusz Arant. Passive Seismic Experiment „13 
BB Star” in the Margin of the East European Craton, Northern 
Poland, De Gruyter Open, 2015.

Pasywny 
eksperyment sejsmiczny

czerwone okręgi: zaplanowane 
rozmieszczenie stacji

granatowe punkty: finalna 
lokalizacja stacji sejsmologicznych 
(A0, B1-B6, C1-C6)
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W tym samym czasie

crazynauka.pl



Model 2D 
Układ kartezjański



Wyznaczanie promienia r okręgów

r = d ⋅ v

d - różnica czasu wybuchu i czasu zarejestrowania fali 
dźwiękowej
v - stała prędkość dźwięku w powietrzu



GKP:
r1 = 28,31 km (18:08:32)
r2 = 31,64 km (18:08:22)
r3 = 34,97 km (18:08:12)
r4 = 38,30 km (18:08:02)
r5 = 41,63 km (18:07:52)
r6 = 44,96 km (18:07:42)

C3:
r1 = 43,29 km (18:08:32)
r2 = 46,62 km (18:08:22)
r3 = 49,95 km (18:08:12)
r4 = 53,28 km (18:08:02)
r5 = 56,61 km (18:07:52)
r6 = 59,94 km (18:07:42)

C5:
r1 = 43,29 km (18:08:32)
r2 = 46,62 km (18:08:22)
r3 = 49,95 km (18:08:12)
r4 = 53,28 km (18:08:02)
r5 = 56,61 km (18:07:52)
r6 = 59,94 km (18:07:42)



Zawężony obszar 
potencjalnej 
eksplozji



Wybór kartezjańskiego układu 
współrzędnych

r5 obliczone przy założeniu, że v = 333 m/s



Model 3D 
Przybliżenie dla płaskiej Ziemi



oznaczenia stacji 
sejsmologicznych



stacje 267: B1, C5 i GKP (19:07:20) stacje 256: B1, C3 i C5 (19:07:30) - brak przecięcia



stacje 257: B1, C3, GKP (19:08:00) - brak przecięcia



Hipotetyczne miejsce wybuchu 
dla modelu płaskiej Ziemi

Prędkość dająca najlepsze wyniki:
v = 343 m/s



Model 3D 
Przybliżenie dla Ziemi kulistej





Wizualizacja



stacje 257: B1, C3 i GKP (19:07:26)







czas: 19:07:26
v = 343 m/s
φ = 53,619±0,014° N
λ = 17,136±0,066° E
h = 33,5±2,4° km



Lokalizacja eksplozji bolidu 
oraz lokalizacja stacji 
sejsmologicznych 
eksperymentu 13 BB Star



Czy to był bolid?

TAK!


