
Over rakelingse passages en onverwachte inslagen





Passage 2012 DA14: 15 februari



Ook op 15 februari: Chelyabinsk



Traject van de vuurbol



 Nadert het aardoppervlak met 18 km/s onder een hoek
van 16°.

 Ontploft op een hoogte van 25-30 km.

 Grootste stukken slaan in nabij Chelyabinsk.

 Kleinere stukken vallen naar beneden.

 Inslag op 15 februari om 9 u. 20 lokale tijd (4 u. 20 bij
ons).



Geen verband met 2012 DA14!





Veel waarnemingen
 Chauffeurs hebben camera om zich te beschermen

tegen valse ongevalclaims of corrupte verzekeraars.

 Explosie helderder dan de zon!

(Magnitude -30 voor wie er recht onder stond; de zon
heeft magnitude -26,7.)











Chelyabinsk-meteorieten
 Inslag in Chebarkul-meer (10 km van de stad). Deze

meteoriet heeft afmetingen in de orde van 60 cm en
weegt ca. 600 kg. Hij werdbedekt door 2,5 m sediment, 
maar werd succesvol geborgen.

 Verscheidene kleinere fragmenten gevonden in de 
ruime omgeving.

 Strooiveld minstens 65 × 6 km!

 Type meteoriet: gewone chondriet.





















Berging grootste fragment
 Gevallen in het Chebarkul-meer

 Uit het meer gehaald op 16 oktober 2013

 Massa in de orde van grootte van 600 kg



Te bezichtigen in lokaal museum …



Veroorzaakte schade
 De schokgolf van de explosie kon infrasoon minstens

een hele omwenteling van de aarde lang gevolgd
worden!

 De schokgolf veroorzaakte vooral glasbraak (meer dan
100 000 ramen sneuvelden!).

 Enkele (reeds minder stabiele?) structuren begaven
het, zoals het dak van een zinkfabriek.

 Ongeveer 1500 personen zochten medische verzorging.

 Er waren gelukkig geen doden!











Impact van Chelyabinsk
 Oorspronkelijk object ca. 20 m, 10 000 ton.

 Energie vrijgekomen bij de explosie: ca. 500 kton TNT 
(30 × de kracht van de atoombom op Hiroshima).

 Belangrijkste geregistreerde inslag sinds Sikhote Alin 
(10 kton TNT) en Tunguska op 30 juni 1908 (3 à 5 Mton
TNT).

 Belangrijke wake-up call!



Een compilatie …



Tunguska (30 juni 1908)



Onbevestigde inslagen
 Rio Curaca, Brazilië (13 augustus 1930)

 Rupununi, Frans Guyana
(11 december 1935)

Daily Herald, 6 maart 1931



Sikhote Alin (12 februari 1947)
 Ongeveer 30 ton teruggevonden.

 Grootste meteoriet: ca. 1.75 ton
(Fersman Min. Mus., Moskou).



Net gemist: Grand Teton, Wyoming 
(10 augustus 1972)



Een video …



Komeet Shoemaker-Levy 9 sloeg in 
op Jupiter (juli 1994)
 Komeet brak in meer dan 20 stukken door een (te) 

nauwe passage langs Jupiter in 1992; in 1994 stortten
alle fragmenten neer in de atmosfeer van Jupiter



Inslag op Jupiter



Epiloog: tien jaar later …
 Op 12 februari 2023 om 20:18 UTC ontdekt Krisztián

Sárneczky in Hongarije de kleine planetoïde 2023 CX1.

 Grootte: ca. 1 meter.

 Snel wordt duidelijk dat deze binnen de eerstvolgende
uren zal inslaan ter hoogte van het Kanaal.

 Meer dan 60 waarnemers hebben de corresponderende
vuurbol waargenomen op 13 februari om 02:59 UTC en
gerapporteerd aan de International Meteor Organization.



Epiloog: tien jaar later …



Epiloog: tien jaar later …



Epiloog: tien jaar later …



Epiloog: tien jaar later …
 Een nauwkeurigere berekening …



Epiloog: tien jaar later …
 Een nauwkeurigere berekening …



Epiloog: tien jaar later …
 En het eerste resultaat (15 februari!) …



Epiloog: tien jaar later …
 Dit is de 7de voorspelde impact van een planetoïde:

1. 2008/10/06 – 2008 TC3 (4 m) – Soedan

2. 2014/01/02 – 2014 AA (3 m) – Atlantische Oceaan

3. 2018/06/02 – 2018 LA (3 m) – Grens Botswana-Z.-Afr.

4. 2019/06/22 – 2019 MO (6 m) – bezuidens Puerto Rico

5. 2022/03/11 – 2022 EB5 (2 m) – Zee van Noorwegen

6. 2022/11/19 – 2022 WJ1 (1 m) – Erie/Ontariomeer

7. 2023/02/13 – 2023 CX1 (1 m) – Kanaal
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