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RESUMO

Este trabalho apresenta uma abordagem numérica para a simulação da detonação 
de explosivos. O fenômeno é abordado matematicamente utilizando a teoria clássica da 
propagação de ondas de choque. O pulso de pressão responsável pela reação química de 
decomposição se propaga no explosivo com a velocidade de detonação característica do 
explosivo, marcando a separação entre explosivo detonado e não-detonado, e por conse-
qüência, a separação entre a equação de estado para um caso ou o outro. Para a aproxi-
mação numérica, o “Smoothed Particle Hydrodynamics” foi empregado nas equações de 
governo como alternativa aos problemas de malha comuns em sistemas com alta taxa de 
deformação. O código construído é validado comparando os resultados de uma simulação 
particular com dados experimentais da literatura.
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ABSTRACT

This paper presents a numerical approach to simulate the detonation of 
explosives. The phenomenon is mathematically tackled using the classical 
theory of shock waves propagation. The pressure pulse responsible for chemical 
decomposition reaction propagates in the explosive with the detonation velocity 
of the explosive, marking the separation between detonated and undetonated 
explosive, and consequently, the separation between the equation of state for 
detonated explosive and undetonated explosive. For numerical approximation, the 
Smoothed Particle Hydrodynamics was used to estimate the governing equations 
and as an alternative for mesh problems, common in systems with high strain rate. 
The constructed code is validated by comparing the results of a particular simulation 
with experimental data from literature.
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INTRODUÇÃO

A detonação é a reação química de decomposição de um explosivo nos seus 
produtos em um curto espaço de tempo, onde elevados valores de pressão são 
alcançados na frente de detonação. Devido à rapidez com que o pulso se propaga 
e ao elevado volume gasoso produzido, várias aplicações práticas que envolvem a 
interação com corpos inertes foram desenvolvidas. Destacando-se para baixos ex-
plosivo ou propelentes (deflagração): sistemas de segurança (“airbag” e materiais 
infláveis de salvatagem), projeção de corpos, motores de combustão etc. Para os 
alto explosivos (AE), pode-se citar: fragmentação de cascas, colapso de materiais, 
endurecimento, metalurgia do pó, união (soldagem por explosão), cortes em cha-
pas, demolições, exploração petrolífera (carga oca) etc.

O processo de detonação libera a energia em um curto intervalo de tempo 
(Meyers, 1994). Após a iniciação, uma onda de choque com a velocidade caracte-
rística do explosivo percorre o explosivo não detonado, provocando a compressão e 
a iniciação desta porção, caracterizando assim uma reação auto-sustentável. Esta 
velocidade, ou velocidade de detonação, é de aproximadamente 8,0 km/s (Walters 
e Zukas, 1989), e os valores de pressão atingem algumas dezenas de gigapascais, 
em que 90 % da reação está concluída entre 1,0 μs e 1,0 ps (Davis, 1981). 

Valores de Pressão, energia de detonação e velocidade de detonação, carac-
terísticos de cada explosivo, são encontrados em Cooper (1997). As equações de 
estado (EDE) devem levar em conta se o explosivo está ou não detonado. Barroso 
(2009) apresenta a EDE para explosivo sólido e Lee (2006) para os produtos da 
detonação. Meyers (1994) apresenta a teoria hidrodinâmica para o fenômeno da 
explosão.

Métodos computacionais são indispensáveis na política atual de desenvolvi-
mento científico, reduzindo tempo, custos e riscos. Em especial, as técnicas lagran-
geanas permitem rastrear facilmente pontos específicos e tratar interfaces. Devido 
às altas taxas de expansão associadas à detonação, métodos numéricos sem ma-
lha representam uma boa opção ao problema da distorção excessiva das malhas.

O “Smoothe Particle Hydrodynamics” (SPH) surgiu inicialmente para proble-
mas astrofísicos com Monaghan e Gingold (1977) e Lucy (1977); Monaghan e Gin-
gold (1983) adaptam o método para simular choques, introduzindo a viscosidade 
artificial; Swegle e Attaway (1995) o empregam na simulação de detonações.

Este trabalho tem por objetivo simular a detonação de um AE e obter os con-
tornos de pressão e massa específica. É apresentada a detonação de uma placa 
semi-infinita de Comp B de 500 mm de comprimento por 50 mm de altura, onde é 
possível verificar que os valores de pressão e massa específica tendem para os 
disponíveis na literatura, obtidos de procedimentos experimentais.

DESENVOLVIMENTO

Os métodos computacionais sem malha operam naturalmente em um sistema 
de coordenadas lagrangeanas com o sistema de referência fixo a cada partícula, o 
que facilita o monitoramento da posição e demais propriedades físicas de um de-
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terminado ponto do corpo. As equações de conservação de massa, momentum e 
energia desprezando os desviadores de tensão são (Lee, 2006):

Onde são: massa específica, velocidade, pressão e energia interna, 
respectivamente.

A equação da energia deve apresentar um acréscimo da energia provenien-
te da detonação do explosivo . Neste trabalho, a detonação foi considerada 
instantânea na frente de onda. Quando a onda atinge a partícula, ela passa a ser 
considerada detonada e esta parcela é adicionada a energia interna. Esta situação 
só ocorre uma vez para cada partícula durante cada simulação.

Uma equação de estado deve ser acrescentada para relacionar as variáveis 
de estado:

Explosivo sólido
A velocidade de propagação de uma onda de choque  depende da veloci-

dade com que as partículas do meio estão se movendo . Para vários materiais, 
a relação linear entre estas velocidades é uma boa aproximação, conforme confir-
mado experimentalmente (Cooper, 1997):

Onde  e  são os parâmetros de choque obtido por técnicas experimentais.
A onda de choque apresenta uma fina espessura (Meyers, 1994) e a modela-

gem matemática clássica a trata como uma descontinuidade, dividindo o material 
em uma região afetada e a outro não. A Figura 1 apresenta esquematicamente o 
distúrbio provocado pela onda, onde o subscrito “0” indica as condições iniciais.

Figura 1 - Divisão do corpo em duas regiões devido à passagem da onda de choque

As equações algébricas de conservação em relação à frente de onda e a 
Equação 5 possibilitam a obtenção das relações de �akine-Hugoniot que relacio-5 possibilitam a obtenção das relações de �akine-Hugoniot que relacio- possibilitam a obtenção das relações de �akine-Hugoniot que relacio-
nam pressão e energia interna após a passagem da frente de onda (Zel’dovich e 
Raizer, 2002):
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A EDE de Mie-Grüneisen, baseada em princípios da física quântica, apresen-
ta uma correção da pressão quando a energia for diferente da prevista pela Equa-
ção 7 (Meyers, 1994):

Explosivo detonado
Após a detonação, a Equação 8 não representa mais uma boa aproximação. 

Uma série de EDE foram desenvolvidas, destacando-se a de Jones-Wilkins-Lee que 
descreve com boa aproximação a expansão dos produtos gasosos, onde os coefi-
cientes de ajuste (A, B, R1, R2 e w) são determinados experimentalmente (Lee, 2006).

SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS

O SPH é uma ferramenta numérica para aproximação integral do valor da fun-
ção em ponto definido por um vetor , onde se conhece a distribuição da função 
no domínio de integração  com centro em . O desenvolvimento se baseia na 
identidade matemática:

Onde δ é a função Delta de Dirac que vale 1 (um) se x = x’  e 0 (zero) nos de-
mais casos; e  x’  é um vetor qualquer dentro do domínio de integração.

No domínio computacional discreto onde o domínio de integração passa a ser 
chamado de domínio de suporte, substituindo o volume infinitesimal (dx’) pelo volu-
me finito (m/p) da partícula e aproximando a função Delta de Dirac por um funcional  
(W). Tem-se a aproximação  (Liu e Liu, 2007):

 Onde N é o número de partículas no domínio de suporte, i e j representam as 
partículas dos pares de interação, W

ij
 são as ponderações da interpolação entre os 

pares com valor dependente da posição relativa entre x e x’ e h
ij 
é o comprimento 

característico médio do par. Este último valor está associado às dimensões do do-
mínio de suporte, e marca a parcela do domínio do problema utilizada na aproxima-
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ção de determinada partícula.
Tomando a aproximação como o valor da função, a Equação 11 pode ser em-11 pode ser em- pode ser em-

pregada para se obter expressões para o divergente de um campo vetorial  e o 
gradiente de um campo escalar , observando que o único termo que depende 
de x

i
 está associado à função de interpolação:

Viscosidade artificial
Em simulações que envolvam choque de partículas com gradientes elevados 

de pressão, um termo de viscosidade artificial deve ser introduzido para se manter 
a estabilidade numérica diluindo este gradiente ao longo das partículas do domínio 
de suporte. Estas oscilações numéricas surgem da hipótese da onda ser tratada 
como uma descontinuidade (Lee, 2006) e são utilizadas como correção do valor de 
pressão calculado pela EDE. O modelo utilizado neste trabalho foi o proposto por 
Monaghan e Pongracic (Monaghan e Pongracic, 1985):

a e b são os coeficientes linear e quadrático da viscosidade artificial,xij = xi – xj, vij 
= vi – vj , cij é a média das velocidades do som, ρij  é a média das massas específicas e:

 
 O termo ς  foi introduzido para evitar singularidades quando |xij| se torna 
muito pequeno.

Aproximação das equações de governo
As equações de governo do problema podem ser aproximadas considerando 

as Equações 12, 13 e 14, que após algumas manipulações algébricas:
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 A fim de se reduzir o tempo computacional, optou-se por adotar um passo de 
tempo variável com a expressão transcrita em Liu e Liu (2007).

em que ς  é o número de Courant, que foi tomado como 0,3 nas simulações 
apresentadas.

O comprimento característico pode variar no espaço e no tempo. Neste traba-
lho acompanhou a mudança na massa específica:

A raiz quadrada foi empregada por se tratar de uma simulação bidimensional, 
satisfazendo a hipótese de que este comprimento esteja associado ao raio de uma 
circunferência.

SIMULAÇÕES

Para se avaliar o código construído, optou-se por simular a detonação de uma 
placa semi-infinita de Comp B de 500 mm de comprimento e 50 mm de altura com 
iniciação plana na extremidade esquerda (x = 0). Onde pulso de pressão percorre 
o explosivo com velocidade igual a da de detonação do Comp B. O explosivo foi 
dividido em 50.000 partículas, esta configuração no início da simulação é exibida 
na Figura 2. Valores experimentais apontam para pressão de 29,04 GPa e massa 
específica de 2,337 g/cm³ na frente de detonação (Cooper, 1997). 

Figura 2 - Configuração inicial do explosivo

Os parâmetros de ajuste da EDE do explosivo sólido e dos produtos da 
detonação são apresentados, respectivamente, nas Tabela 1 e Tabela 2. Constam 
na Tabela 2, a velocidade de detonação do explosivo (uD)  e a energia de 
detonação por unidade de massa (eD), que definem respectivamente, a velocidade 
com que a frente de onda de detonação percorre o explosivo e a variação na 
energia interna provocada pela reação de decomposição.
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Tabela 1 - Parâmetros de choque para o Comp B sólido

Barroso, 2009 

Tabela 2 - Ajuste da EDE de JWL dos produtos da detonação

Lee, 2006

Acompanhando o desenvolvimento da onda no tempo, é possível acompanhar a 
evolução do pulso de pressão e da massa específica. Após 2,5 µs de simulação, as cur-
vas de pressão e massa específica aproximadas numericamente são apresentadas nas 
Figura 3 (a) e (b), respectivamente. Os valores máximos calculados foram de 2,1298 g/
cm³ (- 8,866 %) e 22,3812 GPa (- 22,930 %). Os valores percentuais elevados mostram 
que os resultados estão afastados dos valores de referência, pois o pulso de pressão 
está em processo de desenvolvimento. Com o transcorrer da simulação, a detonação se 
aproxima do regime permanente e os valores se aproximarão dos esperados.

Figura 3 - Contornos em t = 2,5 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)
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No tempo de 10,0 µs, os resultados obtidos estão mais próximos dos ideais e 
são apresentandos na Figura 4. Os valores máximos calculados foram de 2,2809 
g/cm³ e 27,1834 GPa, respectivamente - 2,240 % e - 6,393 % para os cálculos de 
massa específica e pressão.

Figura 4 - Curvas em t = 10,0 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

No tempo de 20,0 µs, os valores de pressão e massa específica obtidos na frente 
de onda são de 28,2814 GPa e 2,3133 g/cm³, respectivamente - 2,612 % e  - 1,014 %. 
A Figura 5 apresenta as curvas para pressão e massa específica neste tempo.

Figura 5 - Contornos em t = 20,0 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

A Figura 6 exibe a evolução no tempo dos máximos valores de pressão (a) e 
massa específica (b) obtidos numericamente. As linhas horizontais apontam para 
os valores de referência do explosivo. 

Figura 6 - Evolução: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

A detonação do explosivo se encera no tempo de 62,657 µs, o que é verifica-
do nos resultados acima como uma queda brusca nos valores calculados. A simu-
lação foi executada até o tempo de 70,0 µs.
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Observa-se que para tempos superiores a 20,0 µs, os valores máximos de 
pressão e massa específica se aproximam bastante dos da referência. Caracteri-
zando a convergência do código construído. A Figura 7 apresenta o erro percentual 
em função do tempo. Os valores calculados convergiram para o esperado após a 
fase inicial de desenvolvimento do pulso de pressão. Após 20,0 µs o valor absoluto 
do erro percentual ficou abaixo de 2 % nas aproximações de pressão e massa es-
pecífica. O tempo de 62,657 µs marca o final da detonação do explosivo, explican-
do a queda em ambos os gráficos apresentados.

Figura 7 - Erro percentual médio em função do tempo: (a) pressão  e (b) massa específica

CONCLUSÕES

O SPH se mostrou uma ferramenta eficiente na determinação do perfil de 
pressão no fenômeno da detonação de explosivos, visto que os valores aproxima-
dos numericamente convergiram para os obtidos experimentalmente, conforme se 
observa na Figura 7.

O principal motivador para utilização deste método é a sua característica na-
tural de operar em um sistema de coordenadas Lagrangeanas, sem uso de malha. 
Fenômenos que envolvam altas taxas de deformação como ocorre nas detona-
ções, estão associados à degeneração de malhas computacionais provocadas pelo 
excesso de distorção, sendo necessário um constante remapeamento. O método 
de elementos discretos SPH se mostrou, igualmente, eficiente na abordagem nu-
mérica deste tipo de problemas.

O baixo erro percentual valida o código, possibilitando que a metodologia seja 
empregada para problemas reais. Tais como casos de difícil geometria e, principal-
mente, interações com materiais inertes.
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