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Kierunek przylotu oraz parametry fizyczne
meteoroidu Morasko wraz z ich implikacjami dla
elipsy rozrzutu – wnioski z badań numerycznych
The direction of impact and dynamic parameters of the Morasko
meteoroid together with their implications for the strewn ellipse –
insight from numerical modeling

Abstract: The Morasko strewn field located near Poznañ, in Poland is an excellent example of well
preserved strewn ellipse with several small hypervelocity impact craters. Although many studies on
this crater field has been conducted since the first meteorite finding in 1914, the discussion of the
strewn ellipse, its shape, size and direction is still ongoing. The proper answers on many questions
concerning the Morasko impact can be given by numerical modeling. In this paper the implica-
tions of the Morasko meteoroid entry parameters on the observed strewn ellipse are presented.
It is shown by numerical modeling, that the Morasko impact occurred from the NE direction,
with the shallow horizontal angle. The strewn ellipse size is modeled together with the number of
big meteorites which probably remain in the Morasko reserved area deep in the ground. The
results described in this paper clearly indicate that the strewn ellipse related to the Morasko fall
is elongated no more than several kilometers and contain over a dozen meteorites weighting more
than 100 kilograms.
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Wstęp

Kratery Morasko znajduj¹ce siê w rezerwacie przyrody we wsi Morasko pod
Poznaniem s¹ przyk³adem œladów pozostawionych na powierzchni Ziemi przez
fragmenty meteoroidu ¿elaznego spadaj¹ce po jego fragmentacji. Szacuje siê, ¿e
7 kraterów uderzeniowych o œrednicach od 20 do 90 metrów zosta³o utworzonych
w glinach i piaskach glacjalnych oko³o 5000 lat temu (Stankowski i Muszyñski
1999; Szczuciñski i in. 2015) przez meteoroid ¿elazny o pocz¹tkowej œrednicy nie
wiêkszej ni¿ kilka metrów (Bronikowska i in. 2017). Istnieje wiele mo¿liwych
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scenariuszy dla wybuchowej interakcji meteoroidu z atmosfer¹ (ang. airburst), przy
czym ostateczny przebieg tego typu zjawisk zale¿y g³ównie od masy, prêdkoœci oraz
sk³adu chemicznego bry³y podró¿uj¹cej przez ziemsk¹ atmosferê (Chyba i in.
1993; Artemieva i Shuvalov 2001; Bland i Artemieva 2006). Fragmentacja naj-
wiêkszych meteoroidów zachodzi tu¿ nad powierzchni¹ Ziemi, skutkuj¹c utworze-
niem pojedynczego krateru uderzeniowego przez s³abo odseparowane fragmenty.
Przyk³adami tego typu kraterów s¹ krater Amguid w Algierii (Lambert i in. 1980),
lub krater Meteor w Arizonie (Artemieva i Pierazzo 2009). Mniejsze obiekty ¿elaz-
ne, po kilku fragmentacjach, z których pierwsza wystêpuje na wysokoœci od kilku
do kilkunastu kilometrów nad Ziemi¹, tworz¹ pola kraterów jak na przyk³ad
Morasko (Stankowski 2008; Pilski i in. 2013; Bronikowska i in. 2017), Sikhote-
-Alin (Artemieva i Shuvalov 2001), lub Kaali (Losiak i in. 2016). Wówczas, poza
dobrze odseparowanymi kraterami, obserwujemy tak¿e elipsê rozrzutu rozci¹gaj¹c¹
siê od kilku do kilkunastu kilometrów, zawieraj¹c¹ meteoryty ró¿nej wielkoœci.
W przypadku meteoroidów kamiennych o rozmiarach od kilku do kilkudziesiêciu
metrów, których fragmentacji towarzyszy gwa³towna „eksplozja”, skutkiem obser-
wowanym na Ziemi jest deszcz meteorytów (Czelabiñsk, Pu³tusk), z których tylko
nieliczne osi¹gaj¹ znacz¹ce rozmiary. Meteoroidy kamienne mog¹ tak¿e zdepono-
waæ ca³¹ swoj¹ energi¹ w atmosferze, powoduj¹c ca³kowite wyparowanie materii
kosmicznej. Tego typu efekt obserwowany by³ podczas katastrofy Tunguskiej
(Chyba i in. 1993). Fragmentacja skutkuj¹ca spadkiem niewielkich meteorytów,
mo¿e byæ tak¿e nastêpstwem kolizji Ziemi z niewielkim meteoroidem ¿elaznym.
Przyk³adem takiej elipsy rozrzutu, zawieraj¹cej meteoryty ¿elazne bez kraterów jest
Twannberg w Szwajcarii (Hofmann i in. 2009).

W przypadku meteoroidów, które po fragmentacji tworz¹ elipsy rozrzutu wraz
z kraterami, kluczowymi parametrami decyduj¹cymi o masie od³amków docie-
raj¹cych do ziemi, ich energii kinetycznej, liczbie i rozk³adzie przestrzennym s¹
parametry fizyczne meteoroidu takie jak: wytrzyma³oœæ, masa, k¹t oraz prêdkoœæ
wejœcia w atmosferê ziemsk¹. Przy czym parametry te niejednakowo oddzia³uj¹ na
kszta³t oraz wielkoœæ elipsy rozrzutu.

Metody badawcze

W niniejszym artykule opisane zosta³y metody badawcze odnosz¹ce siê do modelo-
wania numerycznego spadku meteoroidu Morasko, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem ruchu meteoroidu w atmosferze oraz powsta³ej z jego fragmentów elipsy roz-
rzutu. Opracowanie to nie zawiera metod oraz wyników zwi¹zanych z modelowa-
niem samych kraterów Morasko, jak równie¿ nie odnosi siê do mo¿liwoœci wyzna-
czenia k¹ta oraz kierunku uderzenia na podstawie ich morfologii. Rozwa¿ania
dotycz¹ce wspó³czesnej wiedzy o skoœnych kraterach, jak równie¿ odniesienie tej
wiedzy do kraterów Morasko znajduj¹ siê w innej pracy. Powodem rozdzielenia
dwóch zagadnieñ jakimi s¹: ruch meteoroidu Morasko w atmosferze oraz tworze-
nie siê kraterów Morasko jest dba³oœæ o przejrzystoœæ tekstu oraz jego objêtoœæ.
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Aby zbadaæ elipsê rozrzutu meteorytu Morasko, jej rozmiar, rozci¹g³oœæ, oraz
kierunek przylotu meteoroidu przeprowadzono seriê eksperymentów nume-
rycznych bêd¹cych symulacjami spadku bry³y ¿elaznej o masie w zakresie
600–1100 ton, prêdkoœci wejœcia w atmosferê ziemsk¹ 16–18 km/s, oraz k¹cie
wejœcia 30–43o. Takie parametry pocz¹tkowe meteoroidu Morasko zosta³y wyzna-
czone przez wczeœniejsze badania (Bronikowska i in. 2017), których szczegó³owy
opis daleko wybiega poza temat tego artyku³u. W ich efekcie uzyskiwano modele
elips rozrzutu ró¿ni¹ce siê nieznacznie iloœci¹ oraz wielkoœci¹ kraterów uderzenio-
wych (miêdzy 7 a 10), rozci¹g³oœci¹, liczb¹ du¿ych meteorytów oraz iloœci¹ materii
pozaziemskiej docieraj¹cej do powierzchni Ziemi. Uzyskane modele porównywano
z obserwowanym polem kraterów Morasko, opisuj¹c ich implikacje dla pierwot-
nej, niezerodowanej i nie zaburzonej obserwacyjnie elipsy rozrzutu.

W przeprowadzonych symulacjach uwzglêdniono trzy kluczowe procesy dla
podró¿y meteoroidu przez atmosferê ziemsk¹: ablacjê (utratê masy), deceleracjê
(spowolnienie) oraz fragmentacjê (Melosh 1980; Caplecha i in. 1993). Model
ruchu meteoroidu przez atmosferê ziemsk¹ rozpoczyna siê na wysokoœci 100 kilo-
metrów nad Ziemi¹. Dane takie jak masa, prêdkoœæ oraz k¹t wejœcia w atmosferê
ziemsk¹ s¹ parametrami modelu i ulegaj¹ zmianie przy ka¿dej symulacji. Dla upro-
szczenia przyjêto, ¿e meteoroid jest ¿elazn¹ kul¹ o sta³ych w³aœciwoœciach takich jak
wytrzyma³oœæ, gêstoœæ i wspó³czynnik ablacji. Dla tych parametrów przyjêto war-
toœci reprezentatywne dla meteorytów ¿elaznych, które znaleŸæ mo¿na w literaturze
(np. Knox 1970; Bland i Artemieva 2006). Ruch meteoroidu ca³kowano nume-
rycznie z wykorzystaniem standardowych równañ na ablacjê i deceleracjê (Chyba
i in. 1993):
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W równaniach tych, bêd¹cych równaniami ró¿niczkowymi pierwszego stopnia
m oznacza masê meteoroidu, A jest jego polem przekroju poprzecznego, CD oraz
CH oznaczaj¹ kolejno wspó³czynniki tarcia oraz przep³ywu ciep³a, V to ca³kowita
prêdkoœæ wyra¿ona skalarnie, 	g jest gêstoœci¹ atmosfery, 
SB – sta³a Stefana-Boltz-
mana, T oznacza temperaturê, � to k¹t trajektorii (k¹t pomiêdzy trajektori¹ meteo-
roidu, a horyzontem, który definiuje wektorowe sk³adowe prêdkoœci), 
 oznacza
wspó³czynnik ablacji, natomiast Q to ciep³o ablacji.

Mimo, ¿e równanie (1) da siê w prosty sposób przekszta³ciæ pozbywaj¹c siê nie-
znanych zmiennych, ze wzglêdów matematycznych nie daje siê go rozwi¹zaæ anali-
tycznie. Mówi ono o tym, ¿e utrata masy meteoroidu zale¿y g³ównie od jego prêd-
koœci i pola przekroju poprzecznego, przy czym dla poruszaj¹cych siê powoli
ma³ych meteorytów ablacja przestaje zachodziæ. £atwo zauwa¿yæ, ¿e ablacja jest
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tak¿e ograniczona przez sta³¹ Stefana-Boltzmana, co oznacza, ¿e istnieje jej maksy-
malna wartoœæ niezale¿na od prêdkoœci i masy poruszaj¹cego siê cia³a. Równanie
(2) opisuj¹ce deceleracjê pokazuje, ¿e jest ona wiêksza dla meteoroidów o mniej-
szych masach. Wynika z tego bardzo wa¿ny wniosek – ma³e meteoryty szybciej
wytracaj¹ prêdkoœæ, przechodz¹ w spadek wertykalny, przebywaj¹ krótsz¹ drogê ni¿
du¿e od³amki, przez co na elipsie rozrzutu znajdujemy je dalej od kraterów. Obser-
wowane przez nas sortowanie mas bêd¹ce domen¹ ka¿dej istniej¹cej elipsy rozrzutu
jest bezpoœrednim efektem tego, w jaki sposób deceleracja zale¿y od masy. Problem
ten zostanie szerzej omówiony w rozdziale opisuj¹cym wyniki.

W ka¿dym kroku czasowym prowadzonych symulacji rozwi¹zywane s¹ równa-
nia (1) i (2), natomiast gêstoœæ atmosfery przybli¿ana jest w funkcji wysokoœci.
Wyliczone tak wartoœci s³u¿¹ do obliczania si³y rozci¹gania dynamicznego (ang.
dynamic loading) dzia³aj¹cej na meteoroid. Równie¿ zale¿na od masy wytrzyma³oœæ
meteoroidu wyznaczana jest na podstawia prawa statystyki Weibulla (1951) w ka¿-
dym kroku czasowym. Kiedy rozci¹ganie dynamiczne osi¹gnie wartoœæ wiêksz¹ ni¿
wewnêtrzna wytrzyma³oœæ meteoroidu, rozpoczyna siê symulacja procesu fragmen-
tacji. Proces ten symulowany jest za pomoc¹ zmodyfikowanego modelu Pancake
(Chyba i in. 1993) opisuj¹cego deformacjê meteoroidu:
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Równanie to jest równaniem ró¿niczkowym drugiego stopnia, w którym: r
oznacza promieñ meteoroidu, CD to wspó³czynnik tarcia (0,5 dla sfery poruszaj¹cej
siê z prêdkoœci¹ ponaddŸwiêkow¹), 	g oraz 	m s¹ odpowiednio gêstoœciami atmo-
sfery i meteorytu, natomiast V oznacza ca³kowit¹ prêdkoœæ. Opisuje ono prêdkoœæ
deformacji meteoroidu, który gwa³townie powiêksza swój promieñ, jednoczeœnie
staj¹c siê coraz cieñszy (Pancake oznacza naleœnik). W prowadzonych symulacjach,
deformacja meteoroidu jest przerywana kiedy osi¹ga on promieñ równy 2,5
pocz¹tkowego promienia, zgodnie z sugesti¹ Ivanova i innych (1997). Wówczas,
zdeformowany meteoroid jest zamieniany na chmurê fragmentów o masach okre-
œlonych przez dystrybucje opisan¹ w literaturze dla meteoroidów ¿elaznych, któ-
rych suma nie przekracza masy meteoroidu w chwili przerwania jego ekspansji.
Nowe fragmenty zyskuj¹ prêdkoœci lateralne, natomiast prêdkoœci wzglêdem hory-
zontu dziedzicz¹ po swoim ciele macierzystym. Ich masy, mimo ¿e zgodne
z zadan¹ dystrybucj¹, s¹ losowe, przy czym, aby zachowaæ pêd uk³adu, ka¿dy nowy
parzysty fragment meteorytu posiada swojego „bliŸniaka” o tej samej masie i prze-
ciwnej prêdkoœci. Nieparzyste fragmenty umieszczane s¹ w œrodku symulowanej
chmury od³amków i nie posiadaj¹ dodatkowej prêdkoœci lateralnej. Nastêpnie
wszystkie meteoryty poruszaj¹ siê do powierzchni Ziemi doznaj¹c dalszej ablacji
i deceleracji, natomiast te z nich, których prêdkoœæ i masa s¹ wystarczaj¹ce, mog¹
byæ poddane kolejnym fragmentacjom.
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Wyniki

Prezentowane tu wyniki pomijaj¹ symulacje przeprowadzone na potrzeby badañ
maj¹cych na celu wyznaczenie parametrów pocz¹tkowych dla meteoroidu Mora-
sko oraz odtworzenie procesu formowania siê kraterów Morasko. Wyniki te mo¿-
na znaleŸæ w Bronikowska i in. 2017, gdzie szczegó³owo opisano metodê wyklu-
czenia ca³ego zakresu prêdkoœci, mas i k¹tów wejœcia w atmosferê obiektu ¿elazne-
go, którego rozpad w atmosferze utworzy³ obserwowane obecnie w rezerwacie
Morasko kratery uderzeniowe. W zwi¹zku z tym, prezentowane tu wyniki doty-
cz¹ce elipsy rozrzutu Morasko utworzonej przez meteoroid, którego parametry
wejœciowe wynosz¹: masa pocz¹tkowa miêdzy 600 a 1100 ton, prêdkoœæ wejœcia
w atmosferê miêdzy 16 a 18 km/s, oraz pocz¹tkowy k¹t pomiêdzy trajektori¹
meteoroidu a horyzontem: miêdzy 30 a 43o.

Prezentowane wyniki podzielono na czêœæ dotycz¹c¹ kszta³tu i wielkoœci elipsy
rozrzutu, wraz z predykcjami dotycz¹cymi jej obszarów, w których znajdowaæ
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Fig. 1. Przykładowa dystrybucja prędkości i mas fragmentów powstałych po fragmentacji meteoroidu
żelaznego o masie początkowej 2800 ton, prędkości 18 km/s oraz kącie wejścia w atmosferę 22o. Takie
wartości początkowe są reprezentatywne na przykład dla pola kraterów Kaali. Ilość fragmentów o podo-
bnych masach wynikająca z użytej w symulacjach dystrybucji mas, przedstawiona jest obok każdej krzy-
wej. W symulacjach przeprowadzonych dla kraterów Morasko, poza największymi meteorytami uwzględ-
niono także niewielkie odłamki (o wadze >10 kg), które nie są uwzględnione na powyższym wykresie.
Należy także mieć na uwadze, że opisane na wykresie masy są masami początkowymi, które następnie
w wyniku ablacji znacząco się zmniejszają (patrz legenda wykresu).



powinny siê najwiêksze meteoryty, a tak¿e na rozdzia³ poœwiêcony kierunkowi
przylotu meteoroidu Morasko wynikaj¹cemu z obserwowanej i modelowej elipsy
rozrzutu.

Kształt i rozmiar elipsy rozrzutu w zależności od zadanych parametrów początkowych

Przeprowadzone symulacje numeryczne jawnie wskazuj¹ na zale¿noœæ wielkoœci eli-
psy rozrzutu oraz przestrzennej dystrybucji mas fragmentów od parametrów
pocz¹tkowych (takich jak masa, prêdkoœæ oraz k¹t wejœcia w atmosferê) meteoro-
idu. Po pierwsze, iloœæ du¿ych meteorytów, które znajduj¹ siê na elipsie rozrzutu
zale¿y od masy wejœciowej meteoroidu – wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê mas¹ pocz¹tkow¹
ich iloœæ roœnie. Kiedy masa wejœciowa osi¹ga pewn¹ krytyczn¹ wartoœæ, powy¿ej
której nastêpuje wiêcej ni¿ jedna fragmentacja, iloœæ ta zwiêksza siê w sposób
znacz¹cy. Jest to wynikiem rozbicia na mniejsze meteoryty najwiêkszego frag-
mentu powstaj¹cego w wyniku pierwszej dysrupcji. Prêdkoœæ du¿ych od³amków
meteoroidu docieraj¹cych na powierzchniê Ziemi pozostaje mniej wiêcej sta³a wraz
ze zwiêkszaniem masy pocz¹tkowej cia³a macierzystego, podczas gdy masy poje-
dynczych fragmentów meteoroidu zwiêksza siê. Mimo, ¿e wiêkszy meteoroid roz-
pada siê w atmosferze wy¿ej, przez co meteoryty maj¹ wiêcej czasu, ¿eby „wyhamo-
waæ” w atmosferze ziemskiej, ich masy s¹ wiêksze, przez co staj¹ siê mniej podatne
na deceleracjê. Najwiêksze spadaj¹ce meteoryty tworz¹ kratery uderzeniowe, nato-
miast te, których energia nie jest wystarczaj¹ca do rozpoczêcia tego procesu sku-

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

22 Kierunek przylotu oraz parametry fizyczne meteoroidu Morasko wraz z ich implikacjami...

Tabela 1. Parametry początkowe meteoroidu Morasko (Bronikowska i in. 2017) wykorzystane do badań
nad elipsą rozrzutu. Parametry te zostały wyznaczone we wcześniejszych badaniach poprzez odrzucenie
mas, prędkości i kątów wejścia, które nie skutkują powstaniem obserwowanego pols kraterów Morasko.
Parametry zawarte w tabeli uznaje się za prawdopodobne dla ciała żelaznego, którego rozpad
w atmosferze spowodował powstanie badanej elipsy rozrzutu.

Masa początkowa
[tony]

Prędkość
początkowa [km/s] Kąt początkowy [o] Średnia liczba

kraterów

Średnia średnica
największego

krateru [m]

600 16 41–42 10 81–82

600 17 40–43 8 – 10 80–83

700 16 40 10 82

700 17 37–40 8 – 9 80–84

700 18 36 7 80

800 16 35–37 9–10 80–83

800 17 34–38 8–10 80–86

800 18 33 7 81

900 16 33 9 82

900 17 32–35 7–10 81–86

1000 16 31–32 9–10 80–83

1000 17 30–34 8–10 80–88

1100 16 30–32 9–10 82–87

1100 17 31–32 9–10 84–85



piaj¹ siê w ich s¹siedztwie. Rozk³ad przestrzenny najwiêkszych fragmentów cia³a
macierzystego zale¿y bardziej od prêdkoœci oraz k¹ta wejœcia meteoroidu w atmos-
ferê ziemsk¹ ni¿ od jego masy. Na wykresie (fig. 2) przedstawiono masy oraz prêd-
koœci koñcowe od³amków pochodz¹cych z modelowanego rozpadu atmosferycz-
nego meteoroidu ¿elaznego o parametrach reprezentatywnych dla meteoroidu
Morasko. Symulowane spadki rozpoczyna³y siê z tak¹ sam¹ prêdkoœci¹ oraz k¹tem
wejœcia w atmosferê ziemsk¹, natomiast ró¿ni³y siê mas¹ cia³a macierzystego.

Znacznie wiêkszy wp³yw na kszta³t oraz wielkoœæ powstaj¹cej elipsy rozrzutu ma
k¹t wejœcia meteoroidu w atmosferê rozumiany jako k¹t pomiêdzy trajektori¹
meteoroidu a horyzontem. K¹t ten definiuje wektory prêdkoœci Vx oraz Vy (przez
funkcje trygonometryczne cosinus oraz sinus), w zwi¹zku z czym ma decyduj¹cy
wp³yw na odleg³oœæ wertykaln¹ od³amków, któr¹ pokonuj¹ one w drodze od pun-
ktu fragmentacji do powierzchni Ziemi. Gdyby meteoroidy wchodzi³y w atmosfe-
rê ziemsk¹ pod k¹tem 90o, praktycznie nie tworzy³yby one elips, a okrêgi rozrzutu.
Wraz ze zmniejszaniem siê pocz¹tkowego k¹ta trajektorii meteoroidu, mimoœród
elipsy rozrzutu zwiêksza siê, powoduj¹c jej wyraŸne wyd³u¿enie.
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Fig. 2. Całkowite prędkości uderzenia meteorytów w powierzchnię Ziemi (oś Y) w funkcji ich masy (oś X)
powstające po wejściu w atmosferę meteoroidu żelaznego z prędkością 16 km/s, kątem wejścia w atmo-
sferę 35o oraz masie: 800 (kółka), 900 (kwadraty), 1000 (trójkąty) oraz 1100 (krzyżyki) ton. Na wykresie
uwzględniono jedynie meteoryty o wadze końcowej większej niż 100 kg, mniejsze odłamki były brane pod
uwagę w modelu i stanowiły część całkowitej masy meteoroidu. Na wykresie oznaczono także odłamki
tworzące największy krater Morasko w każdym z przedstawionych modeli. Widoczne dwie populacje
meteorytów powstających po rozpadzie meteoroidu o masie 1100 ton są wynikiem drugiej fragmentacji
spowodowanej wystarczająco dużą masą największego odłamku powstającego po pierwszej dysrupcji.



Na figurze 3. przedstawiono wp³yw k¹ta wejœcia meteoroidu w atmosferê ziem-
sk¹ na wyd³u¿enie elipsy rozrzutu oraz strefy wystêpowania meteorytów o okreœlo-
nych masach. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ze wzglêdu na ograniczenia modelu,
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Fig. 3. Przykładowe elipsy rozrzutu dla modelowego spadku meteoroidu żelaznego o parametrach
początkowych: prędkość wejścia w atmosferę 18 km/s, kąt wejścia w atmosferę: 30o (A), 35o (B) oraz 40o

(C). Kolorami zaznaczono obszary, w których znajdują się meteoryty o różnych masach m: m>100 kg
(symbol wypełnionej gwiazdki) – kolor czerwony (najmniejsza elipsa), 100<m<80 kg (symbol wypełnio-
nego trójkąta) – kolor zielony (elipsa pośrednia), m>20 kg (symbol niewypełnionej gwiazdki) – kolor nie-
bieski (największa elipsa). Meteoryty mniejsze niż 20 kg nie zostały uwzględnione na rysunkach. Kółkami
bez wypełnienia zaznaczono pozycję kraterów, ruch meteoroidu odbywał się od strony prawej do lewej,
po zerowej wartości osi pionowej. Współrzędne meteorytów zostały zorientowane w ten sposób, aby naj-
większy krater znajdował się w punkcie (0,0), natomiast jednostki na osiach pozostały w metrach.



modelowane elipsy pokazuj¹ losowe po³o¿enia fragmentów o prawdopodobnych
masach. O ile sam rozk³ad fragmentów wzglêdem siebie, taki jak strefy wystêpowa-
nia meteorytów o okreœlonych masach, mo¿na traktowaæ jako wystarczaj¹co
dok³adne, o tyle ich po³o¿enia (szczególnie w osi pionowej wykresów) nie s¹ obli-
czane w sposób œcis³y i stanowi¹ jedno z wielu mo¿liwych rozwi¹zañ. Wynika to
z faktu, ¿e masy oraz po³o¿enia fragmentów meteoroidu powstaj¹ce podczas frag-
mentacji s¹ losowane z okreœlonego rozk³adu w taki sposób, aby uk³ad dynamiczny
spe³nia³ warunki zachowania masy oraz pêdu.

Ostatnim z parametrów wejœciowych meteoroidu maj¹cym wyraŸny wp³yw na
obserwowan¹ wielkoœæ oraz kszta³t elipsy rozrzutu jest jego prêdkoœæ pocz¹tkowa.
Przeprowadzone symulacje numeryczne jawnie wskazuj¹, ¿e mniejsza prêdkoœæ
wejœcia meteoroidu w atmosferê ziemsk¹ powoduje zmniejszon¹ elipsê rozrzutu.
Dzieje siê tak poniewa¿ fragmentacja mniejszych meteoroidów zachodzi ni¿ej nad
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Fig. 4. Elipsy rozrzutu meteoroidu żelaznego o masie 800 ton, kącie wejścia w atmosferę ziemską 35o

oraz prędkościach początkowych: 14 km/s (A), 15 km/s (B), 16 km/s (C), 17 km/s (D) oraz 18 km/s (E). Na
rysunku meteoryty o masie końcowej większej niż 1 kg zostały zaznaczone gwiazdkami, skala na obu
osiach jest w metrach. Przedstawione elipsy nie odzwierciedlają rzeczywistego rozrzutu meteorytów w osi
pionowej (Y) ze względu na ograniczenia modelu. Na wszystkich rysunkach meteoroid poruszał się od
strony lewej do prawej.



powierzchni¹ Ziemi (rozci¹ganie dynamiczne jest proporcjonalne do prêdkoœci),
przez co powsta³e fragmenty maj¹ mniej czasu na separacjê. W takim wypadku
nawet niewielkie meteoryty nie przechodz¹ w spadek wertykalny uderzaj¹c
w pod³o¿e z prêdkoœci¹ wertykaln¹ zbli¿on¹ do prêdkoœci du¿ych od³amków. Nie
nastêpuje wówczas wyraŸna segregacja mas, przez co powsta³e strefy wystêpowania
meteorytów o zbli¿onych wielkoœciach przenikaj¹ siê nawzajem. Poni¿ej przedsta-
wiono wyniki symulacji spadku meteoroidu ¿elaznego o masie 800 ton, k¹cie wej-
œcia w atmosferê ziemsk¹ 35o oraz ró¿nych prêdkoœciach pocz¹tkowych.

Wnioski dla elipsy rozrzutu Morasko

Przedstawione wy¿ej wyniki dotycz¹ce wp³ywu parametrów pocz¹tkowych meteo-
roidu na kszta³t i rozmiar elipsy rozrzutu, a tak¿e na rozk³ad przestrzenny meteory-
tów o masach znajduj¹cych siê w okreœlonych przedzia³ach maj¹ zastosowanie dla
wielu obserwowanych spadków na Ziemi, w tym równie¿ dla spadku Morasko.
Najprostsze implikacje zaprezentowanych modeli dla elipsy rozrzutu Morasko
mo¿na streœciæ nastêpuj¹co:

1. Fragmentacja meteoroidu, która doprowadzi³a do uformowania siê kraterów
Morasko da³a równie¿ spadek przynajmniej kilkunastu du¿ych (masa
>100 kg) meteorytów o prêdkoœciach wystarczaj¹cych, aby wbiæ siê g³êboko
w miêkkie pod³o¿e (fig. 2). Meteoryty te pozosta³y najprawdopodobniej
w bliskim s¹siedztwie kraterów na tyle g³êboko, ¿e znajduj¹ siê poni¿ej progu
wykrywalnoœci wspó³czesnych wykrywaczy metali.

2. Elipsa rozrzutu Morasko rozci¹ga siê na kilka kilometrów, przy czym meteo-
ryty o wielkoœci >20 kg znajduj¹ siê w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 500 metrów
(spadek pod k¹tem 40o), do 1500 metrów (spadek pod k¹tem 30o) od najwiê-
kszego krateru. Wraz ze wzrostem masy meteorytów odleg³oœæ ta zmniejsza
siê (fig. 3).

3. Wyznaczona wczeœniej prêdkoœæ pocz¹tkowa meteoroidu Morasko wraz
z jego k¹tem wejœcia w atmosferê wskazuj¹, ¿e meteoryty, których masy by³y
zbyt du¿e, by ich trajektorie mog³y byæ zmieniane przez wiatr (>1 kg),
powinny znajdowaæ siê w odleg³oœci najwy¿ej 2,5 kilometra (dla prêdkoœci
pocz¹tkowej 16 km/s), do 4 km (dla prêdkoœci pocz¹tkowej 18 km/s) od naj-
wiêkszego krateru. Niewielkie meteoryty o mniejszych masach nie by³y uwz-
glêdniane w prowadzonych symulacjach, dlatego ich rozk³ad przestrzenny
pozostaje nieznany (fig. 4).

4. Segregowanie mas obserwowane we wszystkich modelach i wynikaj¹ce z dy-
namiki ruchu meteoroidu oraz jego fragmentów w atmosferze wskazuje kieru-
nek jego przylotu od najmniejszych do najwiêkszych odnajdywanych meteo-
rytów, koñcz¹c na kraterach uderzeniowych. Bior¹c pod uwagê obserwowan¹
elipsê rozrzutu Morasko jest to kierunek NE do SW z pewn¹ niepewnoœci¹
azymutu spadku. Niepewnoœæ ta wynika z du¿ego rozrzutu najmniejszych
meteorytów, który wynikaæ mo¿e z efektów nieuwzglêdnionych w modelu.
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Kierunek przylotu meteoroidu Morasko wskazany przez wielkoœci odnajdywa-
nych meteorytów powsta³ych na skutek fragmentacji cia³a macierzystego w atmos-
ferze jest konsekwencj¹ dzia³aj¹cych praw fizyki wykorzystanych do modelowania
elipsy rozrzutu.

Jak wspomniano wczeœniej, rozwa¿ania dotycz¹ce formowania siê kraterów ude-
rzeniowych Morasko oraz ich ewentualnej skoœnoœci poruszone zosta³y w innym
artykule. Opracowanie stanowi¹ce polemikê ze stanowiskiem prezentowanym
przez Walesiaka (2017) i podwa¿aj¹ce pogl¹d jakoby kierunek spadku meteoroidu
Morasko móg³ byæ wyznaczony na podstawie kszta³tu kraterów zostanie zaprezen-
towane w oddzielnym artykule.
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