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ABSTRACT
Since the earliest Civilizations, men have sought to develop armourfor extra
protection against enemies' aggressions. In this sense, the scientific and technical
development of armours counteracts the constant improvement of the weapons
and their piercing power. In fact, the armours are often developed for specific
purposes in order to enhance their performance in protecting people and equipment.
To meet this objective, it is often necessary to use innovative solutions, in terms
of materials and their quality/quantity used in the manufacture and the type of the
armour itself.
The armour efficiency evaluation is extremely important to ensure the safety
of the user in many activities, both military and civilian. However, this information
is usually considered confidential, due to the risk that it poses to the military and
civil society, and/or the strong economic interests of the companies that commercialize
protective equipment. When these tests are performed, the results are generally
restricted to merely qualitative aspects, such as the damage done by the projectile.
However, it is not common to assess the value of the remaining energy of the
impact that is not absorbed by the armour, which is transmitted to the user or
equipment. In other words, is the piercing of the armour sufficient to ensure the
safety of the user?
The present thesis focused on the development of an innovative experimental
methodology to quantify the residual energy transmitted through the armour to the
user from the impact of the projectile. To allow the necessary ballistic tests under
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controlled laboratory conditions, a new electromagnetic impulse system has been
developed. It has the advantages of the absence of noise, smoke or lights, and also
allows testing different types of projectiles with continuous adjustment of the
energy impact. The test methodology was assessed with different types of armour
in service at the Portuguese Army. In fact, the present work fills the gap in the
evaluation of personal armours, as an asset that can be applied in the future by the
Portuguese army for an independent evaluation of personal armours.
Keywords: Evaluation of shielding; Energy balance; Degradation of shielding;
electromagnetic Impulse.
RESUMO
Desde os primórdios da história, o ser humano tem procurado criar e aperfeiçoar
mecanismos que o protejam das agressões do inimigo. Neste sentido, o
desenvolvimento técnico e científico em torno das blindagens tem procurado
contrariar o constante aperfeiçoamento dos projécteis e do seu poder de penetração.
De facto, as blindagens são muitas vezes desenvolvidas para fins específicos de
forma a aumentar o seu desempenho na protecção de pessoas e equipamentos.
Para cumprir este objectivo, é muitas vezes necessário recorrer a soluções inovadoras,
tanto em termos dos materiais e da respectiva qualidade/quantidade utilizada no
fabrico, como ao nível do formato da própria blindagem.
A avaliação do desempenho das blindagens é extremamente importante para
garantir a segurança do utilizador nas mais diversas actividades, tanto militares,
como civis. No entanto, esta informação é considerada muitas vezes sigilosa pelo
risco que representa para a sociedade militar e civil, e/ou por fortes interesses
económicos por parte das empresas que comercializam estes equipamentos de
protecção. Quando realizada, esta avaliação restringe-se geralmente a aspectos
meramente qualitativos, tais como a verificação do dano produzido pelo projéctil.
No entanto, não é usual avaliar o valor da energia remanescente de impacto que,
não sendo absorvida pela blindagem, é transmitida ao utilizador ou equipamento.
Por outras palavras, será a não penetrabilidade da blindagem uma condição suficiente
para garantir a segurança?
A presente investigação incidiu no desenvolvimento de uma metodologia
experimental inovadora que permita quantificar a energia remanescente de impacto,
transmitida através da blindagem ao utilizador, a quando da interacção com o
projéctil. Para permitir realizar os ensaios balísticos em condições laboratoriais
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controladas foi desenvolvido um sistema de impulsão electromagnética que possibilita
a ausência de ruído, de fumos ou clarões, consentindo o disparo de diferentes tipos
de projécteis com ajuste contínuo da energia de impacto. Para testar a metodologia
desenvolvida foram utilizadas blindagens representativas das actividades do Exército
Português. De facto, o contributo do presente trabalho permite preencher uma
lacuna na avaliação de blindagens, apresentando-se como uma mais-valia, na medida
que poderá ser utilizado futuramente pelo Exército Português para uma avaliação
independente de blindagens.
Palavras-chave: Avaliação de Blindagens; Energia Remanescente; Degradação
das Blindagens; Impulsão Electromagnética.
INTRODUÇÃO
A utilização de blindagens é de extrema importância no actual cenário de
guerra moderno, assim como no cenário de guerrilha urbana. Compreender o nível
de protecção balística em diferentes cenários (projécteis, estilhaços, armas brancas...)
é uma necessidade para garantir a segurança das forças militares e policiais. Deste
modo, o desenvolvimento de metodologias de avaliação do comportamento mecânico
de blindagens são ferramentas preciosas para permitir seleccionar as protecções
balísticas mais adequadas ao cenário de guerra da missão em causa.
A possibilidade de reproduzir diferentes situações de tiro real em condições
laboratoriais controladas, onde seja possível variar a energia de impacto ou a forma
como o projéctil colide com a blindagem, associada à monitorização das principais
variáveis físicas da interacção entre o projéctil e a blindagem, é de importância
fundamental para a compreensão do mecanismo de dissipação da energia de impacto.
Procura-se igualmente criar condições para a realização de ensaios balísticos em
diferentes acessórios de protecção (coletes balísticos, capacetes, escudos antimotim, entre outros) e mais do que isso conhecer um dos aspectos que não é
habitualmente considerado neste tipo de avaliação, mas que tem uma importância
muito grande ao nível da segurança de pessoas e equipamentos, a energia de
impacto que não é absorvida pela blindagem. A contabilização desta energia
remanescente de impacto é particularmente crítica no caso de capacetes e coletes
à prova de bala.
Este trabalho de investigação teve dois objectivos principais: 1) a concepção,
o projecto e o fabrico de uma metodologia (fundada no equipamento de Hopkinson)
e de um equipamento de disparado electromagnético, capaz de impulsionar projécteis
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em condições de energia próximas das verificadas em tiro real, assim como,
monitorizar os principais parâmetros de tiro; 2) a avaliação do comportamento
mecânico (níveis de penetração, dano induzido e energia remanescente) de algumas
blindagens pessoais utilizados pelo Exercito Português quando solicitadas em
condições de tiro real, simulado em condições laboratoriais controladas.
1. ESTADO DE ARTE – AVALIAÇÃO DE BLINDAGENS
Os ensaios de avaliação de blindagens em Portugal, são na sua maioria realizados
em campos de tiro apropriados (Campo de tiro de Alcochete, Campo Militar de
Santa Margarida, Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas, entre outros),
de acordo com as normas NEB/T E-316, NIJ Std 0108.01, entre outras. Os
ensaios são realizados com a execução de três disparos na blindagem, formando
um triângulo segundo a norma NATO Stanag 4190 (Monteiro, 2007).
A grande lacuna no nosso País, no que diz respeito a este ponto, depara-se
com a análise de resultados, uma vez que as conclusões deste tipo de ensaios
são meramente qualitativas, ou seja, limitam-se a verificar unicamente os danos,
em especial se determinado tipo de projéctil perfura/penetra ou não a blindagem.
Além dos disparos realizados contra as blindagens, um dos métodos qualitativos,
mais comum nos centros de investigação balística, consta da utilização de
gelatina balística. Esta é um tipo de solução gelatinosa que tem por objectivo
simular a densidade e a viscosidade do tecido muscular humano para analisar
o impacto do projéctil sobre ele. Deste modo, depois de se efectuar o disparo,
realiza-se a inspecção visual à gelatina balística para verificar os possíveis
danos causados pelo impacto. Esta espelha os resultados de expansão mais
próximos à realidade, sendo o principal método de comparação do poder de
impacto, mas é simplesmente uma inspecção visual.
Tudo o que sejam técnicas/métodos de análise/avaliação das energias absorvidas,
pela blindagem e as remanescentes transmitidas ao ser humano, até ao presente
trabalho não existiam. Tal facto dificultava e era uma seria falha na avaliação
da eficiência das blindagens utilizadas pelo Exército Nacional, pois fazer ensaios
de avaliação de blindagens, não pode unicamente pressupor a penetrabilidade
do projéctil, tem sim que se verificar se a blindagem em termos energéticos
minimiza a energia remanescente transmitida ao soldado.
Para além dos tradicionais ensaios de balística utilizados pelo exército português,
existem outras técnicas utilizados por diversos exércitos estrangeiros. Uma das
soluções é utilizada pela H.P. White Laboratory, empresa que se dedica à
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avaliação das blindagens do exército Americano e que tem ligação ao
Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os coletes balísticos são testados
qualitativamente e quantitativamente. Para realizar as avaliações, está
implementado um sistema sequencial, constituído pela arma de fogo (responsável
pela propulsão do projéctil), dois sensores de velocidade (permitindo conhecer
o seu valor em determinado ponto desejado) e por último o suporte com a
blindagem a analisar (Figura 1). Através dos sensores disponíveis é possível
fazer uma avaliação das energias envolvidas no processo.

Start Sensor Set

Test Barrel

(center of set of light screens or
other velocity sensors)

Location of Velocity Measurement

Handgun Rounds: 5.0 m ± 1.0 m (16.4 ft ± 3.28 ft)
Rifle Rounds: 15.0 m ± 1.0 m (49.2 ft ± 3.28 ft)
2.5 m ± 25 mmf (8.2 ft ± 1.0 in)
Backing Material Fixture
Stop Sensor Set
Armor Panel

Length to be adjusted
to meet velocity
accuracy requirements

Figura 1 – Esquema ilustrativo do sistema sequencial de avaliação de blindagens

Um ponto ainda interessante neste processo é o facto do suporte da blindagem ser
uma caixa que contem um bloco homogéneo de material deformável (óleo à base de
argila modelada), sendo este colocado em contacto com a parte de trás da blindagem
(colete balístico) durante os ensaios. Desta forma a quando o ensaio, é definida a
"assinatura do impacto", que se traduz pelo maior nível de identação sofrido no
bloco homogéneo, sendo esta medida através da distância paralela aos picos superiores
e inferiores perpendiculares à superfície de impacto (BFS) (Figura 2).
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Figura 2 – Suporte da blindagem em caixa contendo um bloco homogéneo de material deformável,
antes e depois do impacto de um projéctil
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Por último referir ainda, que os coletes são também testados para objectos
perfurantes, como por exemplo espadas, facas ou até "pica gelo". O método
utilizado passa pela utilização de um mecanismo que tem por base um martelo
de queda comum.
2. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
A quantificação do desempenho de uma blindagem balística, nomeadamente
do valor de energia remanesceste transmitida à pessoa ou ao objecto a proteger,
é uma tarefa difícil pois combina a realização de ensaios destrutivos numa zona
localizada da blindagem com a necessidade de monitorizar a evolução de aspectos
físicos numa fracção de tempo reduzida. Aspectos como a monitorização da
acção mecânica do projéctil sobre a blindagem ou da evolução da energia
cinética do projéctil, ou mesmo a realização de ensaios em condições laboratoriais
controladas e seguras são condições que concorrem para a necessidade de
desenvolver uma bancada de ensaios específica.
2.1. Conceito
A barra de Hopkinson é um dispositivo desenvolvido para caracterizar
mecanicamente materiais a elevadas velocidades de deformação (normalmente
entre 102 e os 104 s-1). O modo de utilização mais conhecido da barra de
Hopkinson é a designada Split Hopkinson Bar (Figura 3). Esta consiste
em duas longas barras cilíndricas com o mesmo diâmetro, designadas por
barra incidente e barra transmissora, e uma barra cilíndrica de menor
comprimento, designada por barra de impacto ou barra projéctil, normalmente
impulsionada por uma arma de pressão de ar comprimido contra a barra
incidente. O ar é normalmente fornecido através de um reservatório de alta
pressão e a pressão do disparo é controlada através de válvulas. As maiores
Sistema
propulsor

Barra
Incidente

Provete

Barra
Actuadora

Barra
Transmissora

Estrutura

Figura 3 – Barra de Hopkinson
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desvantagens dos sistemas Split Hopkinson Bar compressivos podem ser
resumidas com a necessidade de elevadas pressões de forma a atingir elevadas
taxas de extensão; falta de repetitibilidade da pressão do disparo e elevado
ruído da operação devido à instantânea expansão do ar e da dimensão total
da montagem do aparato.
A figura 3 apresenta um esquema simplificado do princípio de funcionamento
de uma barra de Hopkinson. O ensaio consiste em disparar uma barra
projéctil de encontro a uma barra incidente. O impacto resultante provoca
uma onda de pressão elástica que se propaga ao longo da barra incidente
até à interface com o material a ensaiar, provocando a sua deformação.
Parte dessa onda é transmitida para a barra transmissora e uma outra parte
é reflectida para a barra incidente. A propagação das ondas de pressão ao
longo das barras é monitorizada através da utilização de extensómetros
colocados nas barras, os quais medem as deformações elásticas destas. Os
sinais obtidos são seguidamente amplificados e apresentados num
osciloscópio. Através da manipulação matemática das medições de extensão
nas barras é possível determinar a curva tensão-extensão do material.
Na presente investigação a barra de Hopkinson modificada (maquina de
ensaios de balística) foi desenvolvida de modo a permitir quantificar a
energia remanescente de impacto transmitida através de uma amostra de
blindagem sob diferentes condições de energia de impacto. As principais
diferenças entre este sistema e uma barra de Hopkinson tradicional, são:
– a barra incidente não é utilizada na aquisição, não contendo o conjunto
típico de extensómetros, sendo responsável sim pela fixação do sistema
de acoplagem do projéctil a testar. Este sistema permite assim, de uma
forma rápida uma troca de projécteis e ainda uma eficaz fixação;
– a barra transmissora, a qual efectua a medição do valor das energias
remanescentes, encontrar-se fixa;
– devido às desvantagens dos sistemas compressivos, desenvolveu-se
um sistema propulsor baseado em electromagnetismo.
2.2. Elementos estruturais
A bancada de ensaios balísticos consiste numa barra de Hopkinson
modificada, pelo que existe semelhança nos elementos estruturais que são
necessários para o seu funcionamento. De referir que a presente bancada
de ensaios se encontra dividida em duas partes.
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A primeira parte constituída por: a) estrutura principal do disparador (serve
de apoio e fixação ao disparador); b) estrutura secundária do disparador
(dá uma maior estabilidade, rigidez e altura ao disparador, funcionando
ainda como armazém do banco de potência).
A segunda parte é onde estão instaladas as barras de Hopkinson e é onde
se realizam os ensaios de balística propriamente ditos, sendo designada
por estrutura principal do aparato (c). Nesta estrutura estão montados os
seguintes sistemas: d) barra incidente (que têm acoplado o projéctil de
calibre 9 mm ou 5.56 mm), e) chumaceiras das barras e os respectivos
grampos de fixação, f) a barra transmissora (com extensómetros para leitura
das deformações), g) o suporte para as amostras de blindagens, h) o
respectivo dispositivo de fixação e i) o suporte, o alvo e o sensor de
deslocamento. O projecto global destes diferentes sistemas e a respectiva
integração na bancada de ensaios pode ser observado na figura 4.
O dimensionamento dos elementos estruturais teve como principais critérios
uma elevada rigidez e massa, de forma a permitir resistir aos elevados
carregamentos que se verificam durante os ensaios, assim como, minimizar
a amplitude das vibrações ao longo da sua estrutura. De facto este último
aspecto, com forte influência na qualidade dos resultados finais, foi igualmente
assegurado através da utilização de uma estrutura bipartida, tal como
referido anteriormente; Deste modo, as vibrações provenientes do disparador
não são transmitidas ao resto da estrutura nem influenciam os valores lidos
nos extensómetros. A bancada de ensaios soma um peso total de 1,4 toneladas.
Estrutura Principal
do Disparador
Barra incidente
Alvo do Sensor
Matriz das amostras
de Blindagens
Barra Transmissora
Estrutura Secundaria
do Disparador
Suporte do Sensor
Estrutura Principal do Aparato
Dispositivo
de Fixação

Chumaceiras das barras e Grampos de
Fixação

Figura 4 – Modelo 3D da Bancada de Ensaios Balísticos
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No que diz respeito à estrutura principal e secundária do disparador, estas
foram produzidas a partir de perfis de aço U e L, tendo as suas ligações
sido feitas através de cordões de soldadura.
De modo a que o disparador electromagnético possa estar fixo foram
também desenvolvidos três aros (Figura 5a). Estes aros foram concebidos
de forma a facilitar a operação de alinhamento do disparador, permitindo
um impacto uniaxial e ainda de modo a abraça-lo em todo o seu diâmetro.
De modo a que a barra incidente se movimente ao longo do eixo de impacto
com o menor atrito possível e que a barra transmissora fique no alinhamento
axial da anterior, são necessárias quatro chumaceiras (duas para cada
barra) (Figura 5b). Para o seu interior foram ainda desenvolvidos casquilhos
a partir de teflon de modo a reduzir o atrito.
Uma vez que as chumaceiras das barras tinham que se encontrar fixas na
mesa da estrutura do aparato, mas ao mesmo tempo permitir uma fácil
manipulação de modo a variar as posições das barras, foi projectado e
desenvolvido um sistema de grampos nos quais estas encaixam (Figura
5c). Os grampos abraçam assim a mesa da estrutura, garantindo a fixação
dos suportes das barras.
A barra incidente é um dos constituintes deste aparato. No presente
trabalho esta não é utilizada como nos tradicionais Hopkinson (tal como
referido anteriormente). Existe, pois um corpo de menor massa ao sofrer
um impacto de outro com maior massa, vai deslocar-se com uma velocidade
superior à daquele que lhe impõe o deslocamento. Esta barra resume-se a
um varão cilíndrico de alumínio, tendo um comprimento de 1350mm, diâmetro
de 30mm e um peso de 2,5 quilos. Na extremidade a montante, esta dispõe
duma rosca interior a qual permite a fixação do sistema de acoplagem do
projéctil a testar (Figura 6c). Este sistema permite assim, de uma forma
rápida uma troca de projécteis e ainda uma eficaz fixação.
A barra transmissora consiste num varão cilíndrico de alumínio, com 1350
mm de comprimento por 25 mm de diâmetro. É essencial que a relação
comprimento - diâmetro satisfaça a teoria unidireccional da propagação das
ondas de pressão, dai o comprimento ser muito maior que o diâmetro. Só
desta forma é possível obter uma onda de pressão pura, assim como medir
as ondas incidentes e reflectidas de forma independente (Salisbury, 2001).
Também esta barra se encontra montada de forma diferente dos tradicionais
sistemas de Hopkinson, estando constrangida a montante no eixo de impacto,
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de modo a que a simulação do ensaio balístico seja o mais real possível.
Deste modo a onda a medir será inevitavelmente só a da barra incidente,
estando esta a funcionar praticamente como uma típica célula de carga
extensómétrica. Para que fosse possível fixar a barra, foi projectado e
desenvolvido um dispositivo que permitisse aguentar os níveis de energia
envolvidos nos ensaios balísticos (Figura 5. d). Ainda na barra transmissora
a jusante, foi desenvolvida uma matriz para fixar as amostras de blindagens
a testar (Figura 5. 0e). Este foi produzido através de varão de aço de
diâmetro 40mm, e permite acoplar a blindagem, possibilitando realizar os
ensaios em condições extremas, isto é, confinando as energias de disparo
a uma zona restrita.

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 5 – Projecto de componentes para guiamento e fixação: a) Aro para fixação do disparador
electromagnético; b) Chumaceiras com casquilhos de teflon; c) Grampo para fixação
das chumaceiras; d) Dispositivo de fixação da barra transmissora; e) Matriz para
fixação das blindagens.

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 6 – Fabrico de montagem de componentes para guiamento e fixação: a) Aro para fixação do
disparador electromagnético; b) Grampo para fixação das chumaceiras; c) Matriz para
acoplagem dos diferentes projecteis; d) Dispositivo de fixação da barra transmissora;
e) Matriz para fixação das blindagens.
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2.3. Sistema Propulsor - Disparador Electromagnético
O presente disparador electromagnético foi concebido de forma a poderse efectuar ensaios balísticos com os projécteis standard NATO de armas
ligeiras, com níveis de energia iguais/semelhantes ao de um disparo real,
vindo assim colmatar uma lacuna à já muito existente. Esta nova concepção
estrutural visa permitir activações lineares silenciosas, sem emissão de
fumos, com elevadas taxas de energia.

Figura 7 – Representação em detalhe do disparador electromagnético - vista em corte

O sistema desenvolvido é constituído por: 1) Escudo Magnético; 2) Tampo
Montante; 3) Tampo Jusante; 4) Tampa; 5) Casquilhos; 6) Chumaceira; 7)
Bobina; 8) Tubo das Bobinas; 9) Separador Ferromagnético a Montante;
10) Separador Ferromagnético a Jusante; 11) Separador Dieléctrico; 12)
Barra de Impacto; 13) Núcleo Ferromagnético; 14) Batente Montante; 15)
Batente Jusante.
O princípio de funcionamento do disparador consiste na incorporação de
vários núcleos ferromagnéticos na barra de impacto, fazendo corresponder
uma bobina a cada, permitindo assim um somatório de forças originárias
de cada um dos conjuntos bobina/núcleo, sendo o disparo efectuado
simultâneo. O funcionamento caracteriza-se pela simultânea e rápida passagem
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