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STRESZCZENIE

W  NINIEJSZEJ PRACY PRZEDSTAWIONO WYNIKI ANALIZY
NUMERYCZNEJ MATERIAŁU BRZOZY STWORZONEGO Z

WYKORZYSTANIEM MODELU MAT  143  –  JEDNEGO ZE
STANDARDOWYCH MODELI MATERIAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W

BIBLIOTECE PAKIETU LS-DYNA.  OBLICZENIA WYKONANO NA
BAZIE PARAMETRÓW MECHANICZNYCH BRZOZY DOSTĘPNYCH W
LITERATURZE ORAZ INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENCIE
OPISUJĄCYM ZASTOSOWANĄ METODOLOGIĘ OPISU DREWNA.
DODATKOWO PRZEANALIZOWANO WPŁYW ZMIAN GĘSTOŚCI
BRZOZY NA JEJ WYTRZYMAŁOŚĆ,  JAK RÓWNIEŻ ZMIANĘ

MODUŁÓW YOUNGA ORAZ KIRCHHOFFA.  PRZEPROWADZONE
ANALIZY POZWOLIŁY NA UTWORZENIE NOWEGO OPISU

MATERIAŁOWEGO BRZOZY,  KTÓRY NASTĘPNIE
SKONFRONTOWANO Z PRZEDŁOŻONYM PRZEZ PROF.
WIESŁAWA BINIENDĘ. OTRZYMANE WYNIKI WYKAZAŁY BŁĘDY
W PRACY EKSPERTA ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO, Z KTÓRYCH

NAJPOWAŻNIEJSZYM BYŁO POTRAKTOWANIE MATERIAŁU
DREWNA JAKO IDEALNIE PLASTYCZNEGO,  CO MOGŁO ISTOTNIE

WPŁYNĄĆ NA BŁĘDNE WYNIKI SYMULACJI ZDERZENIA SKRZYDŁA
TU-154M Z BRZOZĄ.

ABSTRACT

THIS PAPER PRESENTS RESULTS OF NUMERICAL ANALYSIS OF

BIRCH PREPARED USING THE MAT 143 DEFINITION WHICH IS
ONE OF THE STANDARD MATERIAL MODELS INCLUDED IN THE

LS-DYNA LIBRARY.  CALCULATIONS WERE BASED ON
MECHANICAL PROPERTIES OF BIRCH AVAILABLE IN LITERATURE

AND INFORMATION CONTAINED IN THE DOCUMENT
DESCRIBING APPLIED METHODOLOGY.  ADDITIONALLY

INFLUENCE OF DENSITY CHANGE ON THE STRENGTH
PROPERTIES,  MODULUS OF ELASTICITY AND RUPTURE WAS

ANALYZED. THE PRESENTED STUDIES ALLOWED TO PREPARE A
NEW NUMERICAL MODEL FOR BIRCH WOOD.  IT WAS

COMPARED TO MATERIAL MODEL PRESENTED BY W. BINIENDA.
OBTAINED RESULTS REVEALED THAT BINIENDA’S SIMULATION

CONTAINS SEVERAL ERRORS. THE MOST IMPORTANT FLAW WAS
ASSUMING A WRONG VALUE OF PLASTICITY PARAMETER FOR

WOOD AS FOR PERFECTLY PLASTIC MATERIAL,  WHICH WOULD
LEAD TO INCORRECT RESULTS OF SIMULATION. 

1. WPROWADZENIE

Mimo upływu ponad czterech lat od katastrofy lotu
PLF 101 pod  Smoleńskiem wciąż  istnieje  relatywnie

duży odsetek ludzi podważających przyczyny katastro-
fy podane w raporcie Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Państwowego1. Głównym organem
przedstawiającym katastrofę smoleńską jako planowa-
ne działanie mające na celu pozbawienie życia Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego jest Zespół Parlamentar-
ny  ds.  Zbadania  Przyczyn  Katastrofy  TU-154M  z  10
kwietnia 2010 roku pod przewodnictwem posła Anto-
niego Macierewicza.
Wśród osób negujących fakt, iż była to typowa kata-
strofa typu CFIT pojawiło się pojęcie pancernej brzozy.
Przymiotnik pancerna wiąże się z tym, iż identyfikują-
cy się z pracami komisji Macierewicza uznają za pew-
nik  niemożliwość zniszczenia konstrukcji  skrzydła sa-
molotu przez zwykłą brzozę. Teza ta została wzmoc-
niona przez serię symulacji, przeprowadzonych przez
wykładowcę Uniwersytetu w Akron profesora W. Bi-
niendę, który wykorzystując oprogramowanie do obli-
czeń zjawisk szybkozmiennych udowadniał,  iż  wspo-
mniane drzewo może jedynie doprowadzić do znisz-
czenia krawędzi natarcia, co nie wpłynęłoby na dalszy
lot prezydenckiego samolotu.
Symulacje te spotkały się z krytyką części  środowisk
naukowych. Szczególnie nieprzychylnie wypowiadano
się  o  zachowaniu  modelu  drzewa,  które  uznano  za
nienaturalne.  W  tej  kwestii  głównym  adwersarzem
eksperta Zespołu Parlamentarnego został profesor Pa-
weł Artymowicz z Uniwersytetu w Toronto, który przy-
równał brzozę Biniendy do gumy.
W związku z faktem, iż jedyną częścią symulacji W. Bi-
niendy możliwą do cząstkowej weryfikacji są modele
materiałowe  –  ich  parametry  zawarto  w  [1,  W.  Bi-
nienda, I Konferencja Smoleńska] – w niniejszej pracy
skupiono się na odwzorowaniu numerycznym brzozy
w oparciu o ogólnodostępne informacje, a następnie
skonfrontowaniu tego modelu z materiałem przedło-
żonym przez W. Biniendę. W tym miejscu należy za-
znaczyć, iż model numeryczny drewna zawarty w [1,
W. Binienda, I  Konferencja Smoleńska] nie jest jedy-
nym wykorzystanym przez współpracownika  Zespołu
Parlamentarnego.  W 2011 została opublikowana sy-
mulacja  [3,  W.  Binienda,  Posiedzenie  Zespołu  Parla-

1  Według badania CBOS z października 2013 r. w zamach wierzy 

28% polskiego społeczeństwa.
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mentarnego 2011], w której drewno nie było tak pla-
styczne,  jak  przedstawione  podczas  I  Konferencji
Smoleńskiej, przy czym podczas kontaktu ze skrzydłem
jego elementy znikały, czego przyczyną były najpraw-
dopodobniej błędne ustawienia parametrów erozji.
Przeprowadzone badania nie miały na celu ukazania
rzeczywistego studium zderzenia, lecz analizę modeli
materiałowych opisujących materiał brzozy. 
W związku z powyższym elementu uderzającego nie
należy traktować jako niedeformowanego skrzydła, co
więcej, przedłożone badania nie są rzeczywistym od-
zwierciedleniem zderzenia płata Tu-154M z drzewem.
Przeprowadzone  obliczenia  są  jednym  z  pierwszych
etapów przygotowawczych dla  pełnej  analizy  nume-
rycznej katastrofy smoleńskiej,  której wyniki zostaną
zaprezentowane w pracy  Modelowanie skutków zde-
rzenia konstrukcji cienkościennej z przeszkodą. 

2. SCHEMAT PRACY

Badanie modeli numerycznych zostało podzielone na
cztery etapy,  przedstawione na schemacie 1.
W pierwszej kolejności przeanalizowano podstawowe
parametry brzozy w oparciu o [1, W. Binienda, I Konfe-
rencja  Smoleńska],  [2,  Zhang  C.  i  in.,  Mathematical
and  Computational  Forestry  &  Natural-Resource
Sciences] oraz [4, Green D. i in., Technical Report FPL-
GTR-190], co pozwoliło na częściową weryfikację da-
nych wprowadzonych przez W. Biniendę. Analiza wła-
ściwości zaimplementowanych przez W. Biniendę zo-
stała przeprowadzona zarówno dla modelu MAT 143,
jak również liniowego.
Znając  parametry  omawianego  drewna,  stworzono
model  CAD analizy oraz przygotowano dane wejścio-
we do LD-Dyna.
Następnie utworzony został model CAD, który wyko-
rzystano do analiz.
Po zakończeniu obliczeń odczytano i zaprezentowano
pełną charakterystykę 

Schemat 1: Schemat pracy

2.  PARAMETRY I MODELOWANIE NUMERYCZNE BRZOZY 

Brzoza, tak jak i inne gatunki drzew, ma budowę ani-
zotropową, przez co stworzenie uogólnionego nume-
rycznego modelu materiałowego dla konkretnego ga-
tunku jest  niemożliwe.  Rozbieżność parametrów de-
terminowana  jest  też  między  innymi  przez  warunki
glebowe,  atmosferyczne  i  pory  roku,  co  wpływa  na
zmianę właściwości mechanicznych.
Na rysunku 1 przedstawiono wykres naprężeń od od-
kształceń ze zilustrowanym wpływem zawartości wil-
goci na parametry.
W  analizach  MES  powszechnie  stosuje  się  pewne
uproszczenia w celu stworzenia numerycznego mate-
riału drewna. Ze względu na słojową budowę drewna,
jego model opisuje się jako ortotropowy o właściwo-
ściach liniowo-sprężystych. Takie rozwiązanie pozwala
na  stosunkowo dokładne  odwzorowanie  charaktery-
styk drewna, jednakże należy pamiętać, iż każdy mo-
del  numeryczny  drewna  winien  być  zweryfikowany
przed implementacją do finalnej symulacji. 

Rysunek  1:  Wpływ zawartości wilgoci na zależność naprę-
żeń od odkształceń  [5, Bodig J.,  Jayne B.,  Krieger Pub Co,
1993]

Przy opisie ortotropowym zastosowano układ współ-
rzędnych ściśle powiązany z  kierunkiem włókien,  co
pokazano na rysunku 2.
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W symulacjach przeprowadzonych przez W. Biniendę
wykorzystano dwa rodzaje modeli materiałowych:

 002 Orthotropic_Elastic;
 143 Wood.

Rysunek  2:  Układ współrzędnych dla ortotropowego opisu
materiału drewna  [4, Green D. i in., Technical Report FPL-
GTR-190]

Oba rozpatrywane modele materiałowe są typu orto-
tropowego, który to jest opisywany następująco:

Rysunek  3:  Generalny  opis  matematyczny  ortotropowego
modelu materiałowego  [7, Murray Y., Federal Highway Ad-
ministration]

Indeks dolny 1 odpowiada za wzdłużne naprężenia, 2
za styczne, zaś 3 za promieniowe. Natomiast 4, 5, 6 są
skróconymi zapisami naprężeń tnących oraz odkształ-
ceń.

W tabeli 1 przedstawiono parametry opisujące właści-
wości sprężyste oraz wytrzymałościowe dla brzozy cu-
krowej z zawartością wilgoci rzędu 12% ze względu na
dostępną  największą  ilość  parametrów dla  tego  ga-
tunku. 
Ponadto w trzeciej kolumnie tabeli 1 podano wartości
z prezentacji Biniendy dla MAT 143, zaś w czwartej dla
materiału liniowego.

Parametr
Wartość

literaturowa
MAT 143
Binienda

Liniowy
Binienda

Gęstość
ρ 650.00 700.00 1000.00

Moduł Younga
EL 1,50e10 1,14e10 1,60e10

ET 7,50e08 2,43e08 1,10e09

ER 1,17e09 - 1,60e09

Moduł Kirchhoffa
GTL 1,11e09 5,88e08 7,00e08

GLR 1,02e09 8,70e07 7,62e08

GRT 2,55e08 - 1,75e08

Współczynnik Poissona
νLT 0,426 0,390 0,451
νRL 0,043 - 0,043
νRT 0,697 - 0,697

Wytrzymałość na ściskanie
XC 5,89e07 3,59e07 -
YC 7,40e06 3,75e06 -

Wytrzymałość na ścinanie
S|| 1,54e07 9,9e06 -
S-|

21,54e07 1,40e07 -
Wytrzymałość na rozciąganie

XT
31,53e08 1,61e08 -

YT 6,60e06 3,45e06 -
Tabela 1:  Parametry brzozy dla: 1) pozycji literaturowej  [4]
[6]; 2) Materiału 143 W. Biniendy [1]; 3) Materiału liniowe-
go W. Biniendy [1]

Należy zaznaczyć, iż – według deklaracji zawartej w [1,
W. Binienda, I Konferencja Smoleńska]  – wartości dla
modelu liniowego powinny być czterokrotnie większe
od podanych w [4, Green i in., Technical Report FPL-
GTR-190]. Jednakże dane przedłożone w  tabeli 1 za-
przeczają temu stwierdzeniu. Otóż gęstość w modelu
liniowym jest jedynie 1,5 razy większa od rzeczywistej
wartości, moduły Younga średnio są większe 1,3 razy,
zaś współczynniki Poissona poza wzdłużnym, który dla
modelu rzeczywistego jest nieznacznie mniejszy, są ta-
kie same.

2 Wartość wybrana z podanego przedziału w [4, str. 181]

3 Wartość wybrana z podanego przedziału w [4, str. 181]
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Wykres  1:  Wykres  przedstawiający zmianę parametru gę-
stości dla różnych opisów brzozy

Wykres  2:  Wykres  przedstawiający zmianę parametru gę-
stości dla różnych opisów brzozy

W związku z powyższym oraz widocznym w symulacji
nienaturalnym zachowaniem materiału brzozy oparte-
go na modelu  ortotropowym (rysunek  4),  skupiono
się w analizie jedynie na MAT 143.

Rysunek  4:  Zachowanie  się  materiału  ortotropowego  w
trakcie zderzenia w symulacji W. Biniendy [1, W. Binienda, I
Konferencja Smoleńska]

Do stworzenia pełnego opisu materiałowego w opar-
ciu o  MAT 143 konieczne było wyznaczenie brakują-
cych parametrów brzozy w oparciu o informacje po-
dane  w  [7,  Murray  Y.,  Federal  Highway Administra-
tion].
W pierwszej kolejności rozpatrzono kwestie opisu wła-
ściwości  zniszczenia  drzewa.  Warto podkreślić,  że w
prezentacji W. Biniendy [1, str. 5, W. Binienda, I Konfe-
rencja Smoleńska] wielkości odpowiadające za sposób
niszczenia drzewa zostały zaczerpnięte z [7, Murray Y.,
Federal  Highway  Administration],  gdzie  wymienione
zostały jedynie dla jodły oraz sosny. Fakt ten nie został

podany przez autora w/w. pracy. Wartości energii pę-
kania obliczono ze wzoru przedstawionego we wzorze
1, ponadto obliczenia te przeprowadzono w oparciu o
formuły pokazane we wzorze 2 oraz 3. Wyniki przed-
stawiono w tabeli 3.

Wzór 1:  Wzór na energię pękania 1 oraz 2  [7, Murray Y.,
Federal Highway Administration]

Wzór 2: Wzór na stałą związaną z modułem materiału orto-
tropowego [7, Murray Y., Federal Highway Administration]

Wzór 3:  Wzory współczynników wykorzystanych w oblicze-
niach przedstawionych we wzorze 2  [7, Murray Y., Federal
Highway Administration]

Ze względu na brak informacji  dotyczących średnich
wartości natężenia pękania, wykorzystano dostępne w
[7, Murray Y., Federal Highway Administration] warto-
ści dla sosny o zawartości wilgoci równej 12%.
Wspomniane parametry ukazano w tabeli 2, a następ-
nie obliczono energię pękania.

Tabela 2:  Średnie wartości natężenia pękania dla sosny  [7,
Murray Y., Federal Highway Administration]

Następnie  wyznaczono  parametry  zniszczenia.  War-
tość  maksymalnego  zniszczenia  równoległego  do
włókna określona została na podstawie danych zawar-
tych w [7, Murray Y., Federal Highway Administration]
jest to parametr bezwymiarowy, jego typowa wielkość
0,99. Parametr zniszczenia prostopadły do włókna ma
taką samą wartość, jak równoległy.
Parametry zmiękczania równoległego oraz prostopa-
dłego do włókna są bezwymiarowe i ich typowe war-
tości  wynoszą  30  [7,  Murray  Y.,  Federal  Highway
Administration].  W  [1,  W.  Binienda,  I  Konferencja
Smoleńska] wielkości te są o rząd wielkości mniejsze,
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zaś zakres występujących wartości mieści się od 10 do
50 [7, Murray Y., Federal Highway Administration].
Parametry  rate-effect  równoległe  do  włókien  odpo-
wiadają  za  właściwości  wzmacniania  wytrzymałości
drewna  przy  ścinaniu,  ściskaniu  oraz  rozciąganiu
równoległym, zaś prostopadłe analogicznie przy dzia-
łaniach prostopadłych do włókien. Z informacji zawar-
tych w [7, Murray Y., Federal Highway Administration]
zaimplementowano  wartości  typowe  dla  czystego
drewna. 
Ostatnimi parametrami brzozy rozpatrywanymi na po-
trzeby modelu numerycznego były właściwości utwar-
dzania (hardening parameters). Pierwszą uwagą zwią-
zaną z owymi wartościami oraz danymi W. Biniendy
dla  MAT 143 jest fakt, iż wielkości podane dla tychże
parametrów są tożsame z podanymi w [7, Murray Y.,
Federal Highway Administration] dla sosny oraz jodły,
które wyznaczono metodami badawczymi w procesie
ewaluacji metodologii  MAT 143. Typowa wartość dla
ściskania równoległego do włókna dla pozycji począt-
kowej powierzchni ugięcia materiału wynosi 0,5, zaś
dla wskaźnika przemieszczenia 1000. Parametry pro-
stopadłe  do włókien opisane są  w procesie  badaw-
czym [7, Murray Y., Federal Highway Administration].
Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia ba-
dań drewna, parametr ten o wartości 0,4 odczytano z
tabeli  dla  sosny  [7,  Murray  Y.,  Federal  Highway Ad-
ministration], zaś dla ściskania wyznaczono procento-
wą zmianę c|| do c-|, a następnie ustalono wartość dla
modelu równą 250.

Parametr Wartość modelu
własnego

MAT 143
Binienda

Gf1|| 207,23 223,39
Gf2|| 909,94 838,40
Gf1-| 1,96 2,10
Gf2-| 8,58 7,88
dmax|| 0,99 0,99
dmax-| 0,99 0,99
B 30,00 3,00
D 30,00 3,00
η|| 4,50e-05 4,50e-06

ηc|| 4,50e-05 4,50e-06

η-| 9,62e-05 9,62e-05

ηc-| 9,62e-05 9,62e-05

n|| 0,107 0,107
n-| 0,104 0,104
N|| 0,50 0,5
N-| 0,40 0,4
c|| 1000,00 400,00
c-| 250,00 100,00

Tabela  3:  Brakujące  do  opisu MAT 143 parametry  brzozy
dla: 1) nowego modelu; 2) Materiału 143 W. Biniendy [1];

Ponadto  weryfikacji  poddano  wartość  literaturową
gęstości  brzozy.  Przeprowadzono badania dla  5 pró-
bek brzozy sezonowanej przez okres dwóch lat. Ozna-
cza to, iż procent wilgoci zawartej w owej mieścił się
w przedziale od 15 do 20 procent. W pierwszej kolej-
ności  zdjęto wymiary próbek – średnica górnej  oraz
dolnej podstawy, wysokość co pozwoliło na wyznacze-
nie objętości badanego drewna. Kolejno każdą z pró-
bek zważono. Otrzymane parametry pozwoliły na wy-
znaczenie gęstości ze wzoru 4.

Wzór 4: Wzór na gęstość materiału

Gęstości próbek przedstawiono w tabeli 4.

Nr próbki Gęstość [kg/m³]
01 762,04
02 765,67
03 757,67
04 610,49
05 594,16

Tabela 4: Gęstości próbek brzozy

Posiadając  wielkości  gęstości  dla  każdej  z  próbek
uśredniono ów parametr. 

Obliczenie 1: Uśredniona wartość gęstości brzozy

Kolejno na podstawie danych literaturowych wyzna-
czono wzór na zmianę gęstości brzozy od zmiany wil-
gotności.

Wykres 1: Zmiana gęstości brzozy od zawartości wilgoci

Zawartość wilgoci [%] Gęstość [kg/m³]
20 639,47
15 646,05

Tabela 5: Gęstość obliczona według wyznaczonego wzoru
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Różnica  pomiędzy  gęstością  wyznaczoną,  a  zbadaną
wynosi circa 50 kg/m³ . Przyczyną takiego stanu rzeczy
może być inna charakterystyka parametrów dla brzozy
występującej  na  kontynentach  północnoamerykań-
skim i europejskim. Ze względu na wykazaną różnicę
konieczne było przeprowadzenie badań związanych z
wpływem gęstości na wytrzymałość drewna, których
wyniki przedstawiono w punkcie 6.
Na bazie wartości przedłożonych w [4, Green D. i in.,
Technical Report FPL-GTR-190] trzech gatunków brzóz
wyznaczony został wpływ gęstości  na moduł Younga
oraz Kirchhoffa. Na  wykresie 2  przedstawiono zależ-
ność modułu Kirchhoffa od gęstości, zaś na wykresie 3
moduły Younga.

Wykres 2: Zależność modułu Kirchhoffa od gęstości;

Wykres 3: Zależność modułu Younga od gęstości;

Ze względu na wykorzystanie w pracy parametrów od-
powiadających brzozie cukrowej, do wyliczeń parame-
trów wzięte zostały równania jej odpowiadające.

3.  PRZYGOTOWANIE MODELU OBLICZENIOWEGO SYMULACJI

ZDERZENIA

Model geometryczny wykorzystany do obliczeń nume-
rycznych został przedstawiony na rysunku 5, gdzie ko-
lorem niebieskim oznaczono drzewo, żółtym ściany –
prosty opis korzeni, oraz zielonym cylinder naciskający
na drzewo.
Średnica drzewa wynosi 500 mm, zaś jego wysokość
12 m. Ściany imitujące korzenie mają wysokość 2 m.
Cylinder  ustawiono  na  wysokości  6,66  m od  dolnej
płaszczyzny drzewa.

Prędkość cylindra jest równa prędkości zderzenia  Tu-
154M z brzozą i wynosi 74,72 m/s.
Siatka obliczeniowa dla modelu drzewa ma wielkość
tożsamą z  zastosowaną  w symulacji  W.  Biniendy  tj.
0,04 m, wielkość siatki nacisku wynosi 0,01 m, zaś dla
ścian podobnie jak w przypadku brzozy. Ponadto dla
stosunkowo równomiernego rozkładu siatki na cylin-
drze dla tej części zastosowano metodę MultiZone.
Cylinder, jak również ściany opisano jako bryły sztyw-
ne, co pozwoliło na zmniejszenie czasu obliczeń. Takie
ustawienie było tym bardziej zasadne, iż nie przepro-
wadzano dla nich analiz wytrzymałościowych, a wyko-
nano je jedynie dla modelu drewna.
Krok czasowy symulacji (initial time step) został okre-
ślony na podstawie wzorów zawartych w [12, T. Bo-
rvall, 13th International LS-Dyna Users Conference].

Wzór 5: Wzór na krok czasowy elementu, gdzie:

li – wielkość elementu,  Ei – moduł Younga elementu,  ρi –
gęstość elementu

Ze względu na równomierną siatkę drzewa, kroki cza-
sowe dla  wszystkich  elementów są  równe.  Do obli-
czeń przyjęto wzdłużny moduł Younga, ze względu na
fakt, iż dla takowego obliczony parametr time step dla
elementu uzyska najmniejszą wartość.

Wartość 1: Wartość kroku czasowego elementów drzewa

Wedle informacji podanych w [12, T. Borvall i in., 13th

International  LS-Dyna  Users  Conference]  globalny
krok czasowy stanowi najmniejszą wartość obliczoną
dla elementów. Tak jak powyżej wspomniano elemen-
ty są sobie tożsame w związku z czym  wartość 1 zo-
stała wprowadzona jako initial time step.
Ponadto parametr  time step scale factor, wedle zale-
ceń podanych w [13, Bala S. i in., 13th International LS-
Dyna Users Conference] zredukowano z wartości do-
myślnej – 0,9, do 0,6.
Ponadto dla kontroli energii (ENERGY_CONTROL) włą-
czono  uwzględnienie  Hourglass  w  bilansie  energe-
tycznym,  natomiast  dyssypacja  energii  została  wyłą-
czona (standardowe ustawienie LS-Dyna).
Czas symulacji wyniósł 0,02 sekundy z krokiem zapisy-
wania danych co 2e-04 sekundy. Erozja elementów zo-
stała wyłączona,  natomiast  parametr  DeathTime  zo-
stał ustawiony na 0,001 sekundy w celu przyspiesze-
nia obliczeń. W symulacji W. Biniendy wartość ta też
musiała być bardzo niska, gdyż zniszczone elementy w
bardzo krótkim czasie znikają.
Poza wprowadzeniem danych materiałowych w  MAT
143  konieczne  było  wprowadzenie  innych  parame-
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trów.  Własny  model  drewna  w  przeciwieństwie  do
modelu W. Biniendy nie został potraktowany jako ide-
alnie plastyczny poprzez zmianę parametru GHARD z 0
na 2, co określone zostało na podstawie informacji dla
sosny  zawartych  w  [7,  Murray  Y.,  Federal  Highway
Administration].  Parametr  odczytano  dla  prędkości
zderzenia  Tu-154M  z  brzozą  (rysunek  6).  Pozostałe
właściwości pozostawiono domyślne.

Rysunek 5: Schemat modelu obliczeniowego

Rysunek 6: Wzrost wytrzymałości w zależności od prędkości
zderzenia

4. ANALIZA WYNIKÓW OTRZYMANYCH DLA RÓŻNYCH MODELI

MATERIAŁOWYCH BRZOZY

W pierwszej kolejności analizie poddano model mate-
riałowy zaprezentowany w [1,  W. Binienda,  I  Konfe-
rencja  Smoleńska]  przez  W.  Biniendę.  Zachowanie
brzozy w trakcie zderzenia przedstawiono w tabeli 6.

t = 0.0000 s

t = 0.0050 s

t = 0.0089 s

t = 0.0122 s

t = 0.0124 s
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t = 0.0200 s

Tabela 6: Symulacja zderzenia dla MAT 143 W. Biniendy

Ponadto na  wykresie 3 przedstawiono zależność od-
kształceń w czasie dla przedstawionych na rysunku 7
elementów  obliczeniowych,  zaś  na  wykresie  4 od-
kształceń od naprężeń dla elementów 1 oraz 2. 

Rysunek 7: Wybrane do wykresu elementy skończone

Wykres 3: Odkształcenia elementów 1. 2 oraz 3

Wykres 4:  Zależność naprężeń od odkształceń dla elemen-
tów 1 oraz 2

Wykres 5 przedstawia wartości naprężeń tnących dla
elementów wskazanych na rysunku 8.

Rysunek  8:  Elementy,  dla których  przedstawiono wykresy
naprężeń tnących

Wykres 5:  Wykres naprężeń tnących dla  elementów wska-
zanych na rysunku 14

El. 4 El. 5 El. 6 El. 7 El. 8

1,26E-20 2,45E+07 1,21E+07 1,10E+07 6,09E+06

Tabela 7: Maksymalne wartości naprężeń tnących

Analiza własnego modelu materiału brzozy wykonana
została w sposób adekwatny do przedstawionego dla
materiału W. Biniendy. 
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t = 0.0000 s

t = 0.0052 s

t = 0.0086 s

t = 0.0130 s

t = 0.0156 s

t = 0.0190 s

t = 0.0200 s

Tabela 8: Symulacja zderzenia dla nowoutworzonego mode-
lu materiałowego brzozy

Wykres 6: Odkształcenia elementów 1. 2 oraz 3

Wykres 7:  Zależność naprężeń od odkształceń dla elemen-
tów 1 oraz 2

Wykres 8: Wykres naprężeń tnących
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El. 4 El. 5 El. 6 El. 7 El. 8

2,56E+07 2,61E+07 7,25E+07 4,62E+07 3,15E+07

Tabela 9: Maksymalne wartości naprężeń tnących

5. PORÓWNANIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW Z WYNIKAMI W.
BINIENDY

Ugięcia  drzewa dla  utworzonego modelu  numerycz-
nego oraz przygotowanego przez W. Biniendę porów-
nano graficznie, co pokazano na rysunku 9, zaś na wy-
kresie 9 zmianę odkształceń w czasie dla obu modeli
materiałowych.

Wykres 9: Porównanie odkształceń MAT 143 WB oraz MAT
143

Rysunek 9:  Graficzne porównanie odkształceń MAT 143 Bi-
niendy oraz MAT 143 utworzonego na potrzeby niniejszej
pracy dla 0,002 sekundy

Maksymalne ugięcie dla modelu Biniendy jest około
trzykrotnie  większe,  niż  w  przypadku  utworzonego
materiału  brzozy.  Fakt  ten  można  bezpośrednio  po-
wiązać z modyfikacją parametru GHARD, która nie zosta-

ła uwzględniona w modelu W. Biniendy. W MAT 143
WB  brzoza  została  potraktowana  jako  idealnie  pla-
styczna, co mogło też mieć wpływ na wyniki symulacji
Biniendy, wykazujące brak zniszczenia dźwigara nr 1.
Porównanie  naprężeń  tnących  dla  elementów  4-8
przedłożono w tabeli 10. Z uzyskanych danych wynika,
iż  dla  stworzonego modelu  ścinanie  przebiegało  dla
znacznie wyższych naprężeń tnących, niż w przypadku
MAT 143 WB.
Ponadto  porównano  ugięcie  materiału  dla  danego
kroku zderzenia dla obliczeń  MAT 143  Biniendy z za-
chowaniem drzewa w jego symulacji. Ugięcie w symu-
lacji W. Biniendy określono szacując stosunek odcinka
ugięcia do odcinka końcowej cięciwy płata, która jest
znana (należy zaznaczyć, iż nie ma pewności zgodno-
ści modelu geometrycznego płata Biniendy z rzeczy-
wistością,  tu założono jednak,  że geometria skrzydła
została przez niego zamodelowana prawidłowo).

El. 4 El. 5 El. 6 El. 7 El. 8
2,56E+07 2,61E+07 7,25E+07 4,62E+07 3,15E+07

1,26E-20 2,45E+07 1,21E+07 1,10E+07 6,09E+06

2.03E+27

x większe

niż u WB

1.06 x

większe

niż u WB

5,99 x

większe

niż u WB

4,20 x

większe niż

u WB

5,17 x

większe

niż u WB
Tabela 10: Porównanie naprężeń tnących

Rysunek 10: Szacowanie ugięcia drzewa

Rysunek 11: Wymiar cięciwy końcowej płata Tu-154M

Ugięcie w modelu MAT 143 WB w porównaniu do sza-
cunkowego ugięcia w symulacji  jest  około 2,45 razy
mniejsze. 
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6. WPŁYW ZMIANY GĘSTOŚCI NA WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA

Ze względu na zróżnicowaną gęstość brzozy – według
informacji zawartych w [14, Herajarvi H., Finnish Fo-
rest  Institute  Metla]  może  ona  dochodzić  do  800
kg/m³

 
 – należało wyznaczyć wpływ zmiany tego para-

metru na inne właściwości (patrz tabela 11 oraz 12).
Co więcej,  dużą wariację gęstości  dla próbek pobra-
nych z  jednego drzewa wykazano w pracy  [15,  Cie-
szewski  C.,  I  Konferencja  Smoleńska]  –  rysunek  12
oraz 13.

Rysunek 12: Wyniki pomiarów gęstości [15, Cieszewski C., I
Konferencja Smoleńska]

Rysunek 13:  Wartość przewidywanych gęstości wg modeli
regresji dopasowanych do danych SilviScan  [15, Cieszewski
C., I Konferencja Smoleńska]

W [15, Cieszewski C., I Konferencja Smoleńska] poka-
zano, iż miejscowo gęstość brzozy może dochodzić na-
wet do przeszło 2000 kg/m³

 
. Wartości omawianego

parametru  przyjmujące  wielkość  rzędu  1000  kg/m³
pojawiają  się  również  w  innych  opracowaniach,  jak
choćby [16,  str.  28,  30,  Lundqvist  S.-O.,  Report  No.:
390].
Ze względu na fakt, iż wielkości przewyższające 2000
kg/m³

 
 zapewne pojawiały się jedynie w bardzo ma-

łych  obszarach  drzewa,  przeprowadzono  obliczenia
numeryczne dla  zakresu gęstości  od  

 
600 kg/m³ do

1000 kg/m³
 
.

Model  wykorzystany  do  przeprowadzenia  analizy
zniszczenia  materiału  brzozy  dla  różnych  gęstości
przedstawiono na rysunku 13.

Rysunek 13: Model wykorzystany do analizy wpływu zmiany
gęstości na wytrzymałość drewna

Badanie przeprowadzono dla 700-milimetrowego ka-
wałka drewna o wymiarach przekroju 60x60 milime-
trów, podpartego na obu końcach. W osi symetrii na
brzozę  oddziałuje  cylinder,  będący  bryłą  doskonale
sztywną, z prędkością 20 m/s

 
. 

Wielkość siatki zarówno dla cylindra jak i próbki drew-
na ustawiono na 0,01 metra.
Siatkę obliczeniową dla analizowanej geometrii przed-
stawiono na  rysunku 14, natomiast podpory geome-
trii drzewa przedłożono na  rysunku 15. Każda z pod-
pór ma szerokość równą ośmiu elementom i jest typu
fixed (nieprzesuwna).

Rysunek 14: Siatka obliczeniowa analizowanej geometrii

Rysunek 15: Podpory geometrii próbki drewna

EL ET ER

600 1.09E+10 5.43E+08 8.47E+08

700 1.60E+10 8.00E+08 1.25E+09

800 2.11E+10 1.06E+09 1.65E+09

900 2.63E+10 1.31E+09 2.05E+09

1000 3.14E+10 1.57E+09 2.45E+09

Tabela 11: Zmiana modułów Younga ze zmianą gęstości

GTL GLR GRT

600 8,03E+08 7,38E+08 1,85E+08

700 1,18E+09 1,09E+09 2,72E+08

800 1,56E+09 1,44E+09 3,59E+08

900 1,95E+09 1,79E+09 4,47E+08

1000 2,33E+09 2,14E+09 5,34E+08

Tabela 12: Zmiana modułów Kirchhoffa ze zmianą gęstości

Czas trwania obliczeń dla każdej z symulacji pokazany
został  w  tabeli  13 (dla komputera wyposażonego w
procesor Intel Core i7 3770K 3,5 GHz, 16GB RAM).
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TYP SYMULACJI CZAS TRWANIA
RO = 600 0 min 16 s
RO = 700 0 min 20 s
RO = 800 0 min 22 s
RO = 900 0 min 22 s

RO = 1000 0 min 20 s
MAT 143 WB 0 min 16 s

ŚREDNI CZAS OBLICZEŃ 0 min 19 s
Tabela 13: Czas trwania obliczeń

W tabeli 14 dla wybranych kroków czasowych przed-
stawiono kadry z symulacji zderzenia cylindra z próbką
drewna o gęstości równej 600 kg/m³ .

Na  rysunku 16 przedstawiono punkty kontrolne dla
wszystkich symulacji.

Rysunek 16: Punkty kontrolne symulacji (elementy białe od
góry oznaczone numerami 1, 2, 3)

Zmiany naprężeń,  odkształceń,  energii  etc.  w czasie
zaprezentowano w tabeli 15.

W kolejnych tabelach w ten sam sposób, co dla gęsto-
ści  600  kg/m³  zaprezentowano  wyniki  dla  gęstości
700,  800,  900  i  1000  kg/m³  oraz  modelu  MAT 143
brzozy  W.  Biniendy  [1,  W.  Binienda,  I  Konferencja
Smoleńska]
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t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 14:  Deformacja materiału drewna w czasie (dla gę-
stości brzozy równej 600 kg/m³)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISESA

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  15:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla gęstości drewna równej 600 kg/m³)

~ 13 ~



t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 16:  Deformacja materiału drewna w czasie (dla gę-
stości brzozy równej 700 kg/m³)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISESA

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  17:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla gęstości drewna równej 700 kg/m³)
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t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 18:  Deformacja materiału drewna w czasie (dla gę-
stości brzozy równej 800 kg/m³)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISES’A

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  19:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla gęstości drewna równej 800 kg/m³)
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t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 20:  Deformacja materiału drewna w czasie (dla gę-
stości brzozy równej 900 kg/m³)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISES’A

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  21:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla gęstości drewna równej 900 kg/m³)
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t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 22:  Deformacja materiału drewna w czasie (dla gę-
stości brzozy równej 1000 kg/m³)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISESA

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  23:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla gęstości drewna równej 1000 kg/m³)
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t = 0.0003 s

t = 0.0006 s

t = 0.0009 s

t = 0.0012 s

t = 0.0015 s

Tabela 24: Deformacja materiału drewna w czasie (dla ma-
teriału W. Biniendy)

NAPRĘŻENIA TNĄCE

NAPRĘŻENIA VON MISESA

NAPRĘŻENIA W OSI Y

ODKSZTAŁCENIA W OSI Y

ENERGIA CAŁKOWITA*

*wykres podany dla całej próbki 
Tabela  25:  Zmiana  naprężeń,  odkształceń  oraz  energii  w
czasie (dla materiału W. Biniendy)
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Bazując na danych otrzymanych w obliczeniach, wy-
znaczono  zmianę  maksymalnych  wartości  naprężeń,
deformacji oraz energii zależną od gęstości materiału
drewna wraz z naniesieniem danych dla brzozy W. Bi-
niendy.

Wykres  10:  Zmiana  maksymalnych  naprężeń  tnących  dla
różnych  gęstości  brzozy  (czerwonym  kolorem wyznaczono
wartość dla materiału W. Biniendy)

Wykres 11:  Zmiana maksymalnych naprężeń V-M dla róż-
nych gęstości brzozy (czerwonym kolorem wyznaczono war-
tość dla materiału W. Biniendy)

Wykres 12: Zmiana maksymalnych naprężeń w osi Y dla róż-
nych gęstości brzozy (czerwonym kolorem wyznaczono war-
tość dla materiału W. Biniendy)

Wykres 13:  Zmiana maksymalnych odkształceń (pkt. C) dla
różnych  gęstości  brzozy  (czerwonym  kolorem  wyznaczono
wartość dla materiału W. Biniendy)

Wykres 14:  Zmiana maksymalnych energii całkowitych dla
różnych  gęstości  brzozy  (czerwonym  kolorem  wyznaczono
wartość dla materiału W. Biniendy)

8. WPŁYW PARAMETRU GHARD NA ODKSZTAŁCENIA

Bazując na modelu materiałowym MAT 143 przygoto-
wanym przez W. Biniendę [1, W. Binienda, I Konferen-
cja Smoleńska] poddano analizie wpływ zmiany para-
metru GHard na odkształcenia próbki drewna podpartej
z jednej strony – rysunek 17. Do analiz numerycznych
wykorzystano  geometrię  zaprezentowaną w punkcie
7. Zakres analizowanych parametrów GHard  wyniósł od
0 do 3 dla kroku co 1. Czas trwania symulacji ustawio-
no na 0.0015 sekundy. Wyniki przemieszczeń dla po-
szczególnych parametrów GHard przedstawiono w tabe-
li 26.

Rysunek 17: Podpora nieprzesuwna
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GHARD = 0

GHARD = 1

GHARD = 2

GHARD = 3

Tabela  26:  Zmiana odkształceń  elementu  kontrolnego dla
zmiennego parametru GHARD (dla materiału W. Biniendy)

Na wykresie 15 przedstawiono zmianę maksymalnego
ugięcia w zależności od parametru GHard.

Wykres  15:  Zmiana  maksymalnych  odkształceń  elementu
kontrolnego dla zmiennego parametru GHARD (dla materiału
W. Biniendy)
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9. WNIOSKI

Na podstawie analizy parametrów modeli materiałów
brzozy  przedstawionych  przez  W.  Biniendę  stwier-
dzono:

 Stwierdzenie,  iż  model  liniowy  jest  cztero-
krotnie mocniejszy od brzozy jest nieprawdzi-
we.  Jego  parametry  są  średnio  1,06  razy
większe  od  rzeczywistych,  gdy  przyjmie  się
gęstość  literaturową  brzozy.  Dla  wartości
określonych  podczas  wspomnianych  w  tek-
ście badań, będących znacznie większymi od
typowych, model  ten staje się  słabszym od
rzeczywistego  drzewa.  Aby  jednoznacznie
określić  stosunek  modelu  liniowego  W.  Bi-
niendy do  brzozy Bodina, należałoby pobrać
próbki jej pnia, a następnie poddać je anali-
zie wytrzymałościowej.

 Model MAT 143 WB opierał się jedynie czę-
ściowo na parametrach brzozy. Pozostałe zo-
stały zaczerpnięte z [5], gdzie podano warto-
ści odpowiadające sośnie oraz świerkowi.

 MAT 143 WB traktuje drewno jako idealnie
plastyczne. W rzeczywistości wraz ze zwięk-
szeniem  prędkości  zderzenia  drewno  ulega
utwardzeniu.

 W  modelu  Biniendy  pojawiają  się  lokalne
odkształcenia,  które  nie  występują  w stwo-
rzonym modelu.

 Maksymalne  ugięcie  dla  modelu  MAT  143
WB jest około 3 razy większe, niż w przypad-
ku stworzonego modelu.

Ponadto  analizy  numeryczne  wykazały  znaczący
wpływ gęstości drewna na jego wytrzymałość, co po
części  związane jest  z  innymi  wartościami  modułów
Younga oraz Kirchhoffa.Wykazano również, iż parame-
trem MAT 143 istotnym  dla badań niszczenia materia-
łu jest GHard. Błędne ustawienie jego wartości, w przy-
padku Biniendy równej 0, opisuje drewno jako ideal-
nie  plastyczne  i  skutkuje  otrzymaniem  materiału
znacznie słabszego od rzeczywistego.
Zauważono także niewspółmiernie mały time step za-
stosowany w symulacji Biniendy [3, W. Binienda, Po-
siedzenie Zespołu Parlamentarnego w 2011] – rzędu
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sekundy. Poza znaczącym wydłużeniem obliczeń

mogło  to  również  wpłynąć  na  zerowanie  się  kroku
czasowego, czemu przeciwdziała się poprzez dodawa-
nie  do  elementów  niefizycznych  mas,  co  skutkuje
otrzymaniem  znacząco  mniej  dokładnych  wyników.
Tak niska wartość jest całkowicie nieuzasadniona, tym
bardziej, iż model geometryczny zarówno brzozy, jak i
skrzydła  został  zbudowany z  relatywnie  dużych  ele-
mentów, o czym świadczy chociażby bardzo mało do-
kładna reprezentacja powierzchni poszycia płata (ry-
sunek 18).

Warto podkreślić, iż  NASA w swoich symulacjach sto-
suje kilka rzędów niższe kroki czasowe – patrz [13, str.
4,  Bala  S.,  13th  International  LS-DYNA Users  Confe-
rence]. W przeprowadzonych obliczeniach krok czaso-
wy  był  niemalże  4000  razy  większy  (dokładnie
8,33·10³  razy większy).

Rysunek 18: Siatka obliczeniowa skrzydła oraz brzozy [3]

Przeprowadzone badania  wykazały  również,  iż  para-
metr GHARD wpływa na zachowanie się materiału drew-
na  pod wpływem nacisku cylindra.  Wykazany  został
spadek odkształceń w miejscu zderzenia wraz ze wzro-
stem wielkości GHARD.
Poza wyznaczeniem błędów W. Biniendy, które poja-
wiły się w procesie modelowania numerycznego ma-
teriału  brzozy  oraz  stworzeniem  nowego  opisu  (ze
względu na brak dostępnych informacji nadal nie jest
to idealny model drewna brzozowego), oraz badaniem
utworzonych  modeli  stwierdzono,  iż  do  bardzo  do-
kładnego  zamodelowania  materiału  wspomnianego
drzewa  należy  przeprowadzić  jego  szczegółowe  ba-
dania, które pozwolą na wyznaczenie wszystkich para-
metrów występujących w metodologii MAT 143 – po-
miary te należałoby wykonać dla drzewa świeżo ścię-
tego.  Bez  przeprowadzenia  wspomnianych  badań  o
wykonywanych  modelach  materiałowych  nie  będzie
można  stwierdzić,  iż  są  to  bardzo  dokładne  opisy
brzozy, a jedynie zbliżone do rzeczywistości, o wciąż
stosunkowo sporym marginesie błędu.
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