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RESUMO

A possibilidade de estimar a profundidade da penetração produzida por um jato de 
carga oca é muito importante, tanto na avaliação do desempenho de uma dada carga 
quanto no desenvolvimento de uma nova concepção de projeto.  Nesta parte do trabalho, 
o modelo desenvolvido na Parte 1 – Formulação Teórica – é implementado e utilizado em 
simulações numéricas. Os resultados do modelo analítico desenvolvido foram comparados 
com resultados experimentais, mostrando que o modelo é capaz de reproduzir, satisfato�
riamente, os fenômenos de formação, alongamento, ruptura e penetração de um jato de 
carga oca.

Palavras-chave: carga oca, colapso do revestimento, formação de um jato, pene�
tração de um jato.

ABSTRACT

The possibility of to estimate the penetration depth achieved by a shaped char�
ge jet is very important as much in evaluating the performance of a given charge as in 
development of a new charge design. In this part of the paper, the model developed 
in Part 1 – Theoretical Formulation – is implemented and used in numerical simula�
tions. The results of the developed analytical model were compared with experimental 
results, showing that the model is able to satisfactorily reproduce the phenomena of 
formation, stretching, breakup and penetration of a shaped charge jet.

Keywords: shaped charge, liner collapse, jet formation, jet penetration.
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INTRODUÇÃO

 As simulações numéricas foram realizadas com 5 (cinco) diferentes tipos de 
cargas ocas, cônicas e com revestimento de cobre. Para todas, estavam disponí�
veis alguns resultados experimentais e os mesmos foram utilizados para avaliação 
e comparação com os resultados numéricos.

 A carga oca padrão BRL 81,3 mm foi utilizada em simulações numéricas 
para avaliação dos parâmetros de formação do jato e do alongamento do jato. Os 
resultados numéricos obtidos para os parâmetros de formação do jato foram com�
parados com os resultados também numéricos apresentados por Walters e Zukas 
(1989), enquanto que os resultados numéricos obtidos para o alongamento do jato 
foram comparados com os resultados experimentais apresentados por Chou et al. 
(1977). As características da carga oca padrão BRL 81,3 mm estão listadas nas 
Tabelas 1 e 2.  

 A carga oca padrão BRL 83,82 mm foi utilizada em simulações numéricas 
para avaliação do efeito do standoff e os resultados numéricos foram comparados 
com os resultados experimentais apresentados por Hancock (2001). As caracterís�
ticas da carga oca padrão BRL 83,82 mm estão listadas nas Tabelas 3 e 4.  

 Três diferentes cargas, geometricamente proporcionais, foram utilizadas em 
simulações numéricas para avaliação da penetração obtida sob um standoff tam�
bém proporcional. Os resultados numéricos foram comparados com os resultados 
experimentais apresentados por �iPersio, �imon e �artin (19�0). As característi� �iPersio, �imon e �artin (19�0). As característi��iPersio, �imon e �artin (19�0). As característi�
cas das cargas ocas proporcionais estão listadas nas Tabelas 2 e 5.

 Considere a Figura 1 como uma representação esquemática para as cargas 
ocas consideradas. �ela, observam�se os seguintes dados de entrada: DC � o diâ�� o diâ�
metro externo da carga explosiva (sem o invólucro), U

D
 � a velocidade de detonação 

da carga explosiva,  � a Constante de Gurney, D � o diâmetro externo da base 
do revestimento, e � a espessura do revestimento, α  � o semi�ângulo do vértice,  ρ

J
 � 

a massa específica do revestimento e ρ
E
 - a massa específica da carga explosiva. A 

altura do cone h2 é calculada pela Equação (1), obtida a partir da própria geometria 
do problema.

Figura 1. Configuração esquemática para uma carga oca padrão BRL.
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�iscretizando�se o revestimento em N elementos de mesmo comprimento , a 
posição inicial (x, y), do centro de massa de cada elemento (i) do revestimento, será:
 

 

A massa de cada elemento (i) do revestimento é obtida multiplicando�se a 
massa específica pelo volume de cada anel (i). �a Figura 2, podemos calcular a 
área da seção de cada anel como  e o volume como .

 A massa de cada anel de explosivo, ao redor de cada anel de elemento (i) 
do revestimento, é obtida multiplicando-se a massa específica pelo volume de cada 
anel. O volume de cada anel de explosivo (V

E
(i)) é calculado pela diferença entre o 

volume total do cilindro (com diâmetro DC) em torno de cada elemento, o volume 
do elemento do revestimento (vol(i) ) e o volume da região oca abaixo de cada ele�
mento (vazio(i)).
 

 
 

Figura 2. Seção transversal de cada anel de elemento (i) do revestimento.

Tabela 1. Geometria da carga oca padrão BRL 81,3 mm.

�emi�ângulo do vértice (α) 21º

�iâmetro externo da carga explosiva (DC) 81,3 mm

�iâmetro externo da base do revestimento (DC) 81,3 mm

Espessura do revestimento (e) 1,905 mm
Fonte: Walters e Zukas, 1989.
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Tabela 2. Propriedades dos materiais utilizados na carga oca padrão BRL 81,3 mm e nas cargas ocas propor-
cionais – Revestimento de cobre e composto B como explosivo.

Massa específica do revestimento (ρ
J
) 8920 kg/m3

Massa específica da carga explosiva  (ρ
E
) 1717 kg/m3

Velocidade de detonação do explosivo (U
D
) 7890 m/s

Constante de Gurney ( ) 2350 m/s

Fonte: Walters e Zukas, 1989.

Tabela 3. Geometria da carga oca padrão BRL 83,82 mm.

Semi-ângulo do vértice (α) 21º

�iâmetro externo da carga explosiva (DM) 83,82 mm

�iâmetro externo da base do revestimento (D) 83,82 mm

Espessura do revestimento (e) 2,0574 mm

Fonte: Hancock, 2001.

Tabela 4. Propriedades dos materiais utilizados na carga oca padrão BRL 83,82 mm – Revestimento de 
cobre e octol como explosivo.

Massa específica do revestimento (ρ
J
) 8920 kg/m3

Massa específica da carga explosiva (ρ
E
) 1821 kg/m3

Velocidade de detonação do explosivo (U
D
) 8480 m/s

Constante de Gurney  ( ) 189� m/s

Fonte: Walters e Zukas, 1989.

Tabela 5. Geometria das cargas ocas proporcionais.
Carga 2 Carga 3 Carga 4

Semi-ângulo do vértice (α) 21º 21º 21º

�iâmetro externo da carga explosiva (DM) 48 mm 72 mm 9� mm

�iâmetro externo da base do revestimento (D) 48 mm 72 mm 9� mm

Espessura do revestimento  (e) 1,778 mm 2,��7 mm 3,55� mm

Fonte: DiPersio, Simon e Martin (1960).

 As simulações foram realizadas com N=100, para o número de elementos, e 
um intervalo de tempo ∆t= 0,01x(1) / U

D
.
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RESULTADOS NUMÉRICOS

Parâmetros de Formação e Alongamento do Jato (Carga Oca Padrão 
BRL 81,3 mm)

Ângulos de projeção (α) e colapso (β)

 Os resultados simulados obtidos para os ângulos de projeção (δ ) de cada 
elemento, apresentados na Figura 3 (a), quando comparados com os valores forne�
cidos por Walters e Zukas (1989), mostram uma pequena diferença, talvez atribuí�
da à utilização de diferentes formulações na interação explosivo/revestimento, uma 
vez que os resultados apresentados por Walters e Zukas (1989) foram obtidos com 
o código BA�C, que utiliza a teoria de �eforneaux na interação explosivo/revesti�
mento, ao passo que o modelo proposto utiliza a teoria de Gurney.

Figura 3. (a) ângulo de projeção e (b) ângulo de colapso, ambos em função da posição original do elemento 
no revestimento.

Quanto ao ângulo de colapso (β), os resultados simulados, apresentados na 
Figura 3 (b), mostram um comportamento qualitativamente semelhante aos resulta�
dos de Walters e Zukas (1989). No entanto, mesmo com essa semelhança, a repar�
tição de massa entre jato e escória, que depende desse ângulo, apresentou uma 
considerável diferença: 81 g para a simulação numérica e 50 g para os resultados 
de Walters e Zukas (1989).

Velocidades de Colapso ( V
C 
) e do Jato ( V

J 
) 

 
 Quanto à velocidade de colapso de cada elemento, os resultados apresenta�

dos na Figura 4 (a) mostram boa semelhança, tanto na forma quanto na magnitude, 
independente das diferentes formulações utilizadas na interação entre o explosivo 
e o revestimento.

 Nos resultados de Walters & Zukas, percebe�se uma distribuição mais unifor�
me da velocidade de colapso, ao longo do revestimento, diferentemente do modelo 
desenvolvido que, utilizando a relação de Gurney, mostra uma velocidade de co�
lapso que diminui acentuadamente para os elementos de massa próximos à base, 
onde há mais massa de revestimento e menos explosivo.
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Figura 4. (a) velocidade de colapso e (b) velocidade do jato, ambas em função da posição original do ele-
mento no revestimento.

 As diferenças encontradas em δ, β, V
C 
 produzem uma diminuição significati�

va na velocidade do jato, observada pela Figura 4 (b).
 Uma alternativa para a obtenção de uma velocidade de jato mais realística é 

a utilização do critério de Chanteret (1993), a partir de um novo ângulo de colapso, 
agora denominado de pseudo�ângulo de colapso, calculado a partir das velocida�
des de colapso ( V

C 
) e de movimento da junção (V

1 
), conforme a Figura 8 da Parte 

1 e a Equação 7. A Figura 5 apresenta o resultado obtido na velocidade do jato 
com a utilização do critério de Chanteret. Percebe�se que, para a carga oca padrão 
BRL 81,3 mm, o critério confere à velocidade do jato um perfil mais aproximado do 
resultado disponibilizado por Walters e Zukas (1989).

 

Figura 5. Velocidade do jato corrigida pelo critério de Chanteret.

Alongamento do Jato

 A Figura � apresenta os resultados obtidos para o comprimento do jato pro�A Figura � apresenta os resultados obtidos para o comprimento do jato pro�
duzido por uma carga oca padrão BRL 81,3 mm. Os resultados foram obtidos em 
três instantes diferentes: 135 µs, 1�9 µs e 209 µs, a fim de serem comparados com 
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os resultados experimentais apresentados por Chou et al. (1977).
 A Tabela � sintetiza as posições alcançadas pela ponta do jato, para compa�

ração com os resultados apresentados por Chou et al. (1977), e a Tabela 7 ilustra o 
resultado das características do jato em 209µs.

Figura 6. Comprimento do jato simulado para uma carga oca padrão BRL 81,3 mm.

 Os resultados apresentados na Tabela � mostram que a hipótese de consi�
derar os elementos do jato com velocidade constante é bastante razoável, produ�
zindo desvios da ordem máxima de 2,93%, em relação aos resultados experimen�
tais. 
 

Tabela 6. Posição da ponta do jato.

Posição da ponta do jato (mm)

Tempo (µs) Chou et al. (1977) �imulação numérica

135 939 9��,548

1�9 120� 1210,55�

209 1522 1500,�03

 Para os resultados da Tabela 7, observa�se que a seção transversal do jato 
aumenta da ponta para a cauda. Percebe�se, também, que a utilização da formu�
lação com a velocidade da ponta do jato permite caracterizar o acúmulo de massa 
nessa região, causado pelo empilhamento dos elementos próximos ao vértice, tra�
duzido pelo aumento do diâmetro nos primeiros segmentos, até ocorrer a ruptura.

Tabela 7. Características do jato em 209 sµ  (Simulação numérica).

Posição J(i), mm
Comprimento L(i+1), 

mm
�iâmetro, mm

1500,�03 14,015 2,598

1485,539 9,727 3,818

14�4,895 10�,478 2,184
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1343,113 153,333 2,433

1171,205 178.�71 2.851

971,572 195,779 3,3�9

753,514 220,819 4,014

511,313 195,31� 5,422

298,�9� 1�4,99� 7,�21

Avaliação do Efeito do Standoff (Carga Oca Padrão BRL 83,82 mm)

 O efeito do standoff na penetração foi analisado para uma carga oca padrão 
BRL 83,82 mm, em um alvo de RHA (rolled homogeneous armor) com ρt = kg/m3. 
Os resultados estão apresentados na Figura 7 e na Tabela 8. O efeito de varia�
ção da penetração, para diferentes valores de standoff, é obtido utilizando�se uma 
formulação linear para a velocidade de corte, em função do standoff, conforme 
Tabela 1 da Parte 1. O comportamento está coerente ao demonstrar um resultado 
crescente da penetração, até que seja atingido um valor ótimo, e uma redução da 
capacidade de penetração para longas distâncias de standoff.

Figura 7. Penetração normalizada em diâmetros do cone (P/D), em função do standoff, para uma carga oca 
padrão BRL 83,82 mm.

Tabela 8. Penetração em função do standoff.

Penetração normalizada (P/D)

Standoff (em D) 2 5 8 12 15 20 25

DiPersio, Simon e Merendino 
(HANCOCK, 2001) 4,79 5,54 5,51 4,77 4,64 3,42 1,62

Simulação numérica 4,10 5,18 5,74 5,74 5,25 3,95 1,53
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Avaliação da Penetração para Cargas Geometricamente Proporcionais

 As simulações numéricas para as cargas proporcionais foram desenvolvidas 
com um standoff de 3 (três) vezes o diâmetro do cone de cada carga. Em todas as 
cargas utilizou�se uma velocidade de corte de 2,0 km/s e um alvo de aço macio com 
ρ

l 
= 7850 kg/m3.

 Os resultados apresentados na Figura 8, simulados para as três cargas pro�
porcionais, mostram que a penetração final obtida obedece a uma proporção rela�
tiva ao diâmetro das cargas de, aproximadamente, � vezes D.

Figura 8. Resultados simulados para a penetração, em função do tempo, ambos normalizados pelo diâmetro 
do cone, para três cargas geometricamente proporcionais.

 A Figura 9 e a Tabela 9 apresentam uma comparação entre os resultados 
do modelo desenvolvido com os resultados dos experimentos realizados por �iPer�
sio, �imon e �artin (19�0), considerando�se a carga de nº 4. Percebe�se uma boa 
aproximação entre os resultados, indicando que o modelo desenvolvido consegue 
reproduzir apropriadamente o comprimento do jato e sua respectiva velocidade.

Figura 9. Comparação entre os resultados simulados com a carga 4 e os resultados experimentais apre-
sentados por DiPersio, Simon e Martin (1960), para a penetração em função do tempo, ambos relativos ao 

diâmetro do cone.
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Tabela 9. Penetração para carga 4 (standoff: 3D).

Tempo normalizado (µs/

cm)

Penetração normalizada (P/�)

�iPersio, �imon e �artin (19�0) �imulação numérica

5,02 1,59 1,59

10,85 2,91 2,95

14,89 3,71 3,�9

20,24 4,50 4,50

24,90 5,03 5,0�

31,20 5,5� 5,��

42,80 5,82 �,33

Os resultados obtidos para a velocidade de penetração e para a velocidade 
do jato estão apresentados na Figura 10 e nas Tabelas 10 e 11, respectivamente. 
Eles também mostram boa concordância com os resultados experimentais obtidos 
por �iPersio, �imon e �artin (19�0).

Figura 10. Comparação entre os resultados simulados com a carga 4 e os resultados experimentais apre-
sentados por DiPersio, Simon e Martin (1960), para: (a) velocidade de penetração e (b) velocidade do jato, 

ambas em função do tempo normalizado pelo diâmetro do cone.

Tabela 10. Velocidade de penetração para carga 4 (standoff: 3D).

Tempo normalizado (µs/cm)
Velocidade de penetração, U

P
 (m/s)

�iPersio, �imon e �artin (19�0) �imulação numérica

5,02 2730 2�80

10,85 17�0 1982

14,89 1810 1�47

20,24 1320 1302

24,90 1120 105�

31,20 8�0 771

42,80 220 320

Tabela 11. Velocidade do jato para carga 4 (standoff: 3D).



52    – 1o Trimestre de 2015

Tempo normalizado (µs/cm)
Velocidade do jato, V

J 
 (m/s)

�iPersio, �imon e �artin (19�0) �imulação numérica

5,02 5�30 54�4

10,85 4410 4337

14,89 3920 3821

20,24 3400 3313

24,90 3050 2972

31,20 2�70 2�03

42,80 2080 2092

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O comprimento do jato, sua posição com o tempo e a penetração no alvo, 
dependem do modelo inicial de colapso e de formação. Considera�se um bom mo�
delo, quando ele demonstra capacidade de combinar resultados razoavelmente 
precisos com baixo custo computacional. Os resultados alcançados mostram boa 
concordância com alguns experimentos, o que pode permitir a realização de boas 
estimativas de penetração com o código implementado.

 No tocante à velocidade do jato e à repartição de massa entre o jato e a es�
cória, o modelo talvez precise de uma melhor formulação para a interação da onda 
de detonação do explosivo com o revestimento metálico, diferentemente de uma 
simples aplicação da teoria de Gurney.

 Outras formulações podem ser aplicadas tanto nas fases de alongamento e 
de ruptura do jato quanto na fase de penetração. Entretanto, os resultados obtidos 
com formulações mais simplificadas, abrem uma discussão simples de custo/bene�
fício, aplicável à qualquer estudo que venha a ser sugerido para futuras implemen�
tações.
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