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Pytanie

Czy mo żliwe, żeby brzoza w Smole ńsku złamała
skrzyd ło samolotu Tu -154M 10 kwietnia 2010?



Metodologia analizy

 Wirtualny eksperyment 
 Symulacja uderzenia lewego skrzydła samolotu Tu-154 w brzozę za pomocą

programu LsDyna3D
o Szybkość samolotu: 70 m/s albo 80 m/s
o Ciężar samolotu: 78600 kg
o Wysokość uderzenia w brzozę: 5m albo 6m
o Średnica brzozy: 40 cm
o Odległości uderzenia mierzone od końca skrzydła: 3m - 7m
o Wersje orientacji samolotu:

� samolot leci poziomo, 
� samolot wznosi się 5°– 9°
� samolot jest przechylony na lewo 5°lec ąc poziomo 
� samolot jest przechylony na lewo 5°wznosz ąc się 5°– 9°



Reprezentacje matematyczne materia łów 
rekomendowane przez FAA i NASA 

• Dla Brzozy : reprezentacja elastyczna nieizotropowa, lokalnie 
cylindryczna

• Dla Aluminium : reprezentacja elasto-plastyczna z charaterystyką
utwardzeniową izotropową, albo typu J-C z własnościami zależnymi 
od prędkości obciążenia











Dane Materia łowe - Brzoza

• http://www.matbase.com/material/wood/class4-5-10-years/birch/properties

Density(Kg/m3) Longitudinal modulus, 
Eb(Pa)

Radius Modulus, 
Ea(Pa)

Transverse Modulus, 
Ec (Pa) Poisson Ratio, νba Poisson Ratio, νca Poisson Ratio, νcb

550 1.03E+10 5.15E+8 8.034E+8 0.451 0.697 0.043

Shear Modulus, Gab 
(Pa)

Shear Modulus, Gbc 
(Pa)

Shear Modulus, Gca 
(Pa)

Maximum Effective 
Strain

7.04E+8 7.622E+8 1.751E+8 0.05



Parametry Materia łowe Skrzyd ło Tu -154

• Skrzydło
o Konstrukcyjną część skrzydła stanowi keson przenoszący obciążenia podstawowe, 

działające na skrzydło. Nosek i tylna część skrzydła nie są elementami konstrukcyjnymi, 
przenoszą tylko lokalne obciążenia powietrzne i przekazują je do kesonu. 

• Keson wewn ętrzny
o Podłużnice ze środnikiem (wzmocnioną ścianką) ze stopu aluminiowego D16A-TN 

(Д16А-ТН) oraz półką górną i dolną z D16А-Т1 (Д16А-Т1). Podłużnice № 12 i 25 
centropłata wzmocnione.

o Materiał Стрингер wręg kesonu)- stop aluminium V95-T1. Żebra dźwigarowe. Poszycie 
jest wykonane z blachy ze stopu aluminium V95A-T1NV (góra) i D16A-T1V (dół). 

• Część zewnętrzna skrzydła
o Ściany podłużnic wykonane są z blach duraluminiowych D16A-TN, mają zmienne 

grubości. Poszycie podłużnic z B95-T1. 
• Parametry Aluminium D16, V95, AK6, etc. wzięte z http://www.splav.kharkov.com/en/

Density(Kg/m3) Young’s modulus, 
E(Pa)

Yield Stress(Pa) Tangent Modulus, Ec 
(Pa) Poisson Ratio, ν Failure Strain

2850 7.4E+10 4.44E+8 5.738E+8 0.33 0.14
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System Obliczeniowy

• Maszyny z równoległymi procesorami najnowszej 
generacji.

• Metoda iteracyjna obliczeń dynamicznych – krok 
czasowy rzędu 10-9 sekundy.

• Czas realny wymagany do otrzymania pełnych 
rezultatów z tak wysoką dokładnością - około 7-10 dni 
dla każdego przypadku.



Rezultaty

• Wirtualny eksperyment pokazany za 
pomocą animacji: 
oSkrzydła uderzającego w drzewo,
oLokalne zachowanie drzewa,
oLokalne uszkodzenie krawędzi skrzydła



Spojrzenie z kabiny samolotu



Spojrzenie z ziemi przed brzoz ą



Zbli żenie 1



Zbiżenie 2



Brzoza



Skrzyd ło



Wnioski 

• Skrzydło samolotu Tu-154M przecina 
brzozę niezależnie od wysokości 
uderzenia w drzewo, orientacji samolotu, 
czy odległości miejsca uderzenia od końca 
skrzydła.

• Uszkodzenie krawędzi skrzydła nie 
zmniejsza jego powierzchni nośnej, ani 
stabilności samolotu.



Intuicja
• Intuicja często zawodzi w odniesieniu do katastrof lotniczych o 

dużej energii. Przyklad: Columbia
• Energia samolotu jest iloczynem jego masy oraz prędkości do 

kwadratu wg wzoru: Ek=½ m v2
o Samolot Tu-154M ważący 78,600 kg i lecący z prędkością 80 

m/sec uderza w drzewo z energią 252,000,000 J
o Samochód ważący średnio 1000 kg i jadący z z prędkością 60 

km/h (okolo 17 m/sec) uderza w drzewo z energią 144,500 J
o Energia samolotu jest więc 1741 razy wi ększa od energii 

samochodu.
o Sugestia, że skrzydło samolotu Tu-154M złamalo się o brzozę

na podstawie analogii do zniszczenia samochodu po uderzeniu 
w brzozę nie ma podstaw naukowych.






