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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo estimar parâmetros da lei de 
queima de um propelente a partir da balística interna de uma arma. O pro-
blema direto é constituído por um modelo de parâmetros concentrados. 
Neste modelo, funções representativas da energia perdida e da força de 
resistência ao movimento do projétil no interior da arma são propostas, com 
base em simulações numéricas realizadas com software PRODAS. Os pa-
râmetros da lei de queima são estimados, por meio de uma abordagem de 
problema inverso, utilizando o método PSO (Particle Swarm Optimization). 
A solução numérica do problema direto é obtida pelo método de Runge-
-Kutta de 4ª ordem. Os resultados do modelo proposto são comparados 
com os resultados do software PRODAS e com dados experimentais.

PalavRaS-chavE: balística interna, propelentes, estimativa de 
parâmetros, PSO.

aBSTRacT: This work aims to estimate parameters of the propellant 
burning law from interior ballistics of a gun. The direct problem is based 
on a lumped parameters model. In this model, representative functions of 
lost energy and of resistance force, which acts against the projectile motion 
inside the gun, are proposed based on numerical simulations performed 
with PRODAS software. The burning law parameters are estimated by an 
inverse problem approach, employing Particle Swarm Optimization (PSO). 
The numerical solution of the direct problem is obtained by Runge-Kutta 4th 
order method. The results of the model are compared with the results of 
PRODAS software and with experimental data.

KEywORdS: interior ballistics, propellants, parameter estimation, 
PSO.

1. Introdução

A balística interna é o ramo da balística que estuda os 
fenômenos que ocorrem desde o instante da percussão da 
cápsula (ou estopilha) até o instante em que o projétil sai 
pela boca da arma. Neste contexto, a arma é uma máqui-
na térmica que recebe o calor proveniente da combustão do 
propelente e realiza trabalho movimentando o projétil. Desta 
forma, a balística interna se dedica a estudar os processos 
termodinâmicos desta máquina e a dinâmica do projétil no 
interior da arma [1,2].

Ao se descrever a combustão do propelente e a conse-
quente geração de gás no interior da arma, modelos mate-
máticos da lei de queima do propelente são empregados. 
Contudo, por vezes, os parâmetros presentes nestas leis não 
são facilmente determinados. Ademais, alguns destes parâ-
metros costumam ser determinados em bombas manométri-
cas, diferindo, portanto, das condições reais de combustão 
do propelente no interior do armamento. Neste sentido, a 
determinação dos parâmetros da lei de queima a partir das 
curvas de pressão da balística interna do armamento se torna 
uma estratégia a ser investigada.

 As estimativas de parâmetros, empregando técnicas de 
problema inverso, são práticas bem conhecidas em diversos 
problemas de engenharia. Estas técnicas podem empregar 
métodos de otimização como o PSO (Particle Swarm Opti-
mization) [3]. O PSO é um método estocástico e evolutivo 
inspirado na dinâmica de um bando de pássaros em busca de 
alimento, ponderando o conhecimento individual e o global 
da população, visando minimizar a função objetivo. 

O presente trabalho estima parâmetros da lei de queima 
de um propelente a partir da balística interna de uma arma. 
O problema direto é baseado no modelo de parâmetros con-
centrados [4,5,6]. Neste modelo, funções representativas da 
energia perdida e da força de resistência ao movimento do 
projétil no interior da arma são propostas, com base em si-
mulações numéricas realizadas com software PRODAS. Os 

parâmetros da lei de queima são estimados, por meio de uma 
abordagem de problema inverso, utilizando o método PSO 
[3]. A solução numérica do problema direto é obtida pelo 
método de Runge-Kutta de 4ª ordem. 

2. Metodologia

O modelo de parâmetros concentrados necessita de uma 
série de parâmetros e funções desconhecidas como a energia 
perdida e a força de atrito. O PRODAS é utilizado como fon-
te dos dados indispensáveis ao modelo e indisponíveis sob a 
forma de dados experimentais.

As equações diferenciais, que governam o modelo de 
parâmetros concentrados, são resolvidas pelo método de 
Runge-Kutta de quarta ordem. O intervalo de integração uti-
lizado foi de 0,01 ms. Tal intervalo foi escolhido após uma 
análise de convergência. Isto é, o intervalo foi reduzido gra-
dualmente até que não se observasse mais mudanças nos re-
sultados da simulação.

O problema inverso de estimativa de parâmetros da lei 
de queima é resolvido empregando o método PSO, minimi-
zando a diferença quadrática entre os dados simulados no 
PRODAS e os dados simulados com o modelo de parâmetros 
concentrados. Portanto, neste trabalho, os dados simulados 
no PRODAS são utilizados como os dados experimentais 
usualmente presentes em problemas inversos.

3. Problema direto
 O modelo físico-matemático da balística interna 

utilizado no presente trabalho é conhecido como método dos 
parâmetros concentrados [4,5,6] e constitui o problema dire-
to. Este método é baseado na lei de queima do propelente, na 
termodinâmica dos gases gerados pela queima e na dinâmica 
do projétil. 

Neste trabalho foi utilizada uma lei de queima que consi-
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dera a influência não só da pressão, mas também da posição 
(S) e da velocidade (v) do projétil, sendo constantes KS e Kv, 
respectivamente, o coeficiente de deslocamento e o coefi-
ciente de velocidade [5].

  (1)

onde f é a função de forma do propelente, B é a constan-
te da taxa de queima, P é a pressão do gás, a é o índice de 
pressão do propelente e Web a espessura característica a ser 
queimada. A razão B/Web é denominada vivacidade.

 A fração volumétrica (z) e o fator de forma (k) 
introduzem no modelo informações sobre a geometria dos 
grãos do propelente. 

z = (1 – f ) (1 + k f)    (2)

A fim de descrever o comportamento dos gases, é adota-
da a equação de estado de Nobel-Abel, a qual é amplamente 
empregada em problemas de combustão de propelentes sóli-
dos no interior de armas, face às elevadas pressões presentes 
nestes sistemas (Farrar e Leeming, 1983). 

  (3)

onde Volg, Rg, mg e Tg são, respectivamente, o volume, a 
constante, a massa e a temperatura absoluta do gás, sendo c o 
co-volume.

A energia total fornecida pela queima do propelente (Q) 
divide-se em energia cinética do projétil (W), a qual consiste 
no trabalho realizado pela máquina térmica, na variação de 
energia interna do gás (DU) e na energia perdida (Elost). 

Q = W + U + Elost    (4)

     (5)

  (6)

W = 0.5mp v2     (7)

   (8)

onde F é a constante de força do propelente, g é a razão 
doscalores específicos do gás, mc é a massa inicial do prope-
lente e  mp  é a massa do projétil. 

A avaliação do volume de gás considera o volume inicial 
de gás na câmara de combustão, a queima do propelente e 
ainda o movimento do projétil.

 
(9)

onde rc é a massa específica do propelente, D é o calibre 
e Volcc é o volume inicial da câmara de combustão.

Desta forma, a pressão pode ser expressa por

 
(10)

 A dinâmica de translação do projétil é descrita pela 2a 
Lei de Newton, considerando a pressão (P) atuando na base do 
projétil, a pressão atmosférica (Patm) atuando à frente deste, e uma 
força de resistência (Fr), a qual contabiliza os efeitos do atrito.

  (11)

A partir da velocidade do projétil é possível determinar 
a posição do projétil, aplicando a definição de velocidade 
instantânea.

     (12)

No modelo proposto, a energia perdida e a força de re-
sistência são funções desconhecidas. Portanto, para o fecha-
mento do modelo, as mesmas precisam ser determinadas. Da 
mesma maneira, os parâmetros B, Ks, e Kv da lei de queima 
também são desconhecidos e devem ser estimados.

A condição inicial para o problema de balística interna 
considera o projétil em repouso e o propelente sólido não 
ignitado. A pressão inicial da câmara de combustão é igual 
a 101 kPa, a qual é igual a pressão atmosférica. Além disso, 
considera-se que o gás na câmara possui as mesmas proprie-
dades do gás proveniente da combustão do propelente e, com 
base no PRODAS, considera-se que a pressão mínima para 
que haja o movimento do projétil é igual a 7,5757 MPa.

A Tab. 1 apresenta os valores dos parâmetros relativos ao 
propelente, ao gás proveniente da combustão do propelente 
e à arma, a qual, no caso em estudo, é um fuzil 7,62 x 51mm.

A função energia perdida foi determinada com base nos 
dados da simulação realizada com o PRODAS, os quais fo-
ram inseridos em uma planilha e por meio do balanço de 
energia descrito na Eq. 4, explicitando-se o termo Elost. 
Analogamente, a função de resistência foi determinada uti-
lizando os dados provenientes do PRODAS e a 2ª lei de 
Newton aplicada ao projétil, explicitando-se o termo Fr.
 

4. Problema inverso
As constantes B, KS e Kv foram estimadas empregando 

uma abordagem de problema inverso, utilizando o PSO. A 
dinâmica evolutiva de cada partícula j da população no PSO 
é descrita por uma velocidade Dxj

 
e por uma posição xj.

 (13)

    (14)
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Tabela 1. Dados de entrada do problema direto
Parâmetro Símbolo Valor

Comprimento balístico Web 0,28 mm

Comprimento do grão l 2,13 mm

Fator de forma k 0

Massa inicial de propelente mc 2,67 g

Massa específica do propelente ρc 1578 kg/m3

Índice de pressão (expoente) a 0,69

Co-volume dos gases c 0,001 m3/kg

Índice adiabático do gás γ 1,24

Constante de força F 0,9774 MJ/kg

Calibre da arma D 7,62 mm

Massa do projétil mp 8,949 g

Volume da câmara Volcc 3,209 cm3

Comprimento do cano L 533 mm

Nas Eq. 13 e Eq. 14, o parâmetro inercial α e o parâ-
metro de aprendizagem β controlam a dinâmica evolutiva 
das partículas. As características randômicas do método são 
introduzida pelos números randômicos r1,j e r2,j, os quais pos-
suem distribuição uniforme no intervalo [0,1]. O sobrescrito 
i identifica a iteração no processo de otimização. ej é o me-
lhor conjunto de parâmetros da história da partícula j e eg 
é o melhor conjunto de parâmetros da população [3]. Este 
processo evolutivo é repetido até que o critério de parada 
seja satisfeito.

A função objetivo é dada por

   (15)

onde ej é o vetor com os parâmetros B, KS e Kv referentes 
a partícula j; P(ti)PRODAS é a pressão calculada pelo PRODAS 
no instante ti; P(ej ti)  é a pressão calculada pelo modelo de 
parâmetros concentrados no instante ti, com ej; e h é o número 
de partículas na população. Além disso, o critério de parada 
estabelece que o processo deva parar quando por 100 iterações 
consecutivas a função objetivo variar menos que 1%.

 
  (16)

onde eg é um vetor que contém o melhor conjunto de parâmetros B, 
KS e Kv da população na iteração i.

O algoritmo de problema inverso foi configurado com α = 0,5, 
β = 2 e com 30 partículas na população. Os resultados do problema 
inverso são apresentados na Tab. 2.
  

Tabela. 2 Constantes da lei de queima

Constante Valor

B 5,771.10-7 [m2/sPa0,69]

KS -0,459 [s-1]

Kv 0,380

5. Resultados
A Figura 1 apresenta pressões ao longo do tempo obtidas 

experimentalmente e em simulações com o PRODAS e com 
o modelo de parâmetros concentrados (empregando os dados 
da Tab. 2). A média dos desvios entre a curva calculada pelo 
PRODAS e a calculada pelo modelo proposto foi menor que 
19 MPa, o que é cerca de 6% da pressão máxima. Conclui-
-se, portanto que o modelo com os parâmetros estimados da 
lei de queima simula adequadamente a balística interna do 
fuzil.

A Tabela 3 reporta dados experimentais e simulados com 
o PRODAS e com o modelo de parâmetros concentrados, 
considerando as condições da Fig. 1. Ressalta-se que não há 
dado disponível sobre a fração mássica consumida de prope-
lente no experimento e a velocidade de boca (V0) é medida 
experimentalmente por um sensor localizado a 2,5 m da boca 
da arma. Portanto, a velocidade de boca real é maior do que 
a registrada no experimento.

Tabela 3. Comparação dos parâmetros desempenho
Parâmetros Concentrados PRODAS Experimento

Pressão máxima [MPa] 320,7 320,3 327,7

V0 [m/s] 842,6 842,0 828,0*

z 93% 100% Desconhecida
*velocidade medida a 2,5 metros da boca da arma.

Fig 1. Pressões experimentais e simuladas com o modelo de parâmetros concentrados e com o PRODAS.
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As discrepâncias relativas nas pressões máximas e nas 
velocidades de boca, simuladas com o PRODAS e com o 
modelo de parâmetros concentrados, são da ordem de 0,1%. 
Este fato mostra que o procedimento adotado para estimar 
os parâmetros da lei de queima foi eficaz. Ademais, ao se 
avaliar as discrepâncias relativas entre os experimentos e as 
simulações, com relação às pressões máximas e às veloci-
dades de boca, se encontram valores da ordem de 2%, o que 
indica que os modelos apresentam boa concordância com os 
experimentos.

6. Conclusões
 O presente trabalho estimou parâmetros da lei de quei-

ma de um propelente a partir da balística interna de uma 
arma, indicando uma metodologia para avaliar os valores de 
parâmetros balísticos de propelentes usualmente desconhe-
cidos e levando em conta as características da arma. Esta 
metodologia se fundamentou em uma abordagem de proble-
ma inverso. O problema direto consistia em um modelo de 
parâmetros concentrados e o problema inverso foi resolvido 
pelo método PSO. Os resultados alcançados se mostraram 
satisfatórios, considerando os dados de simulações realiza-
das com o software PRODAS como dados experimentais 
para o problema inverso.

As funções de energia perdida e da força de resistência 
requeridas no fechamento do modelo de parâmetros concen-
trados foram obtidas a partir, respectivamente, do balanço de 
energia na arma e de quantidade de movimento do projétil, 
empregando as simulações realizadas com o software PRO-
DAS. 

O modelo de parâmetros concentrados proposto repre-

sentou satisfatoriamente a balística interna, apresentando 
discrepâncias relativas com relação aos experimentos para as 
pressões máximas e as velocidades de boca da ordem de 2%. 
Ademais, este modelo apresentou discrepâncias relativas da 
ordem de 0,1% com relação aos dados obtidos com o PRO-
DAS para a pressão máxima e para a velocidade de boca. 
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