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Sejam explosivos usados para limpar terrenos para construções e cavar minas mais profundos 
ou explosivos encontrados pelo exército e pela polícia, é importante entender como as diversas 
misturas químicas e detonadores afetam a potência de uma explosão. Imagens de alta velocidade 

podem ser usadas para capturar quantitativamente explosões, o dano resultante e para medir outros 
parâmetros importantes da explosão. Os dados coletados podem fornecer informações para auxiliar 
no entendimento e na caracterização de uma detonação, os quais podem então levar à criação de 
explosivos melhores e mais precisos. 

O PODER DAS IMAGENS DE ALTA VELOCIDADE
Historicamente, as explosões eram analisadas através da observação manual da cena antes de uma 
explosão e então analisando-se o campo de detritos resultante. Técnicas de imagens avançadas, como 
a ombrografia ou imagens de Schlieren podem ser combinadas com tecnologias de imagem de alta 
velocidade a fim de prover medições relevantes que incluem a expansão rápida e radial da onda de 
choque e da velocidade dos fragmentos que emanam da explosão. 

As explosões são reações térmicas que produzem luzes extremamente brilhantes e que frequentemente 
causam campos de detritos grandes, de alta velocidade e que obscurecem a visão. Tendo em vista que 
uma onda de choque se movimenta de 400 a 600 metros por segundo, a área das imagens precisa ser 
grande o suficiente para capturas tais mudanças; tipicamente, é necessária uma área de cerca de 50 x 
50 centímetros. Também é importante que a maior resolução possível seja usada para garantir dados de 
alta qualidade para o pós-processamento das imagens. Se a câmera for posicionada próxima à explosão, 
a escolha de uma câmera que seja rugosa oferecerá proteção contra as fortes ondas de choque da 
explosão e as potentes movimentações de ar que se seguem após as ondas de choque. 

Técnicas avançadas ... 

podem ser combinadas 

com imagens de 

alta velocidade para 

fornecer medições 

relevantes.
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IMAGENS DE ALTA VELOCIDADE 
DE DETONADORES DE FLUIDOS 
DESSENSIBILIZADOS.
O Grupo de Pesquisas Avançadas em 
Processamento de Explosivos (Advanced 
Explosives Processing Research Group, 
AXPRO) na Colorado School of Mines utilizou 
imagens de alta velocidade para estudar 
detonadores de fluido dessensibilizado 
usados em aplicações de óleo e gás, mais 
especificamente para a perfuração de poços. 
Esses detonadores contêm orifícios que fazem 
com que sejam desativados na presença de 
qualquer líquido, oferecendo uma precaução 
adicional contra qualquer líquido que possa 
entrar na pistola de perfuramento.1 Erika 
Nieczkoski, uma estudante universitária 
pesquisadora da AXPRO, procurava 
determinar se um detonar dessensibilizado, 

o qual é comumente utilizado pela indústria 
do petróleo, funcionava corretamente 
quando exposto aos líquidos utilizados para 
a limpeza do equipamento de perfuração, 
especificamente água, espíritos minerais e 
diesel de petróleo. Os achados deste estudo 
foram adotados pela indústria do óleo e 
do gás para um procedimento de operação 
padronizado para a montagem das cargas 
de perfuração. 

O experimento exigiu observações durante a 
detonação para se entender os estágios e as 
interações dos fluidos com os detonadores. 
Os pesquisadores utilizaram uma câmera 
de alta velocidade para capturar a ativação 
do detonador.  Estas imagens permitiram 
a eles observarem se uma detonação 
ocorreu ou não. Se uma ocorreu, então, uma 

determinação era feita se ela foi um evento 
total ou parcial. Os pesquisadores utilizaram 
uma câmera Phantom v711 operando 
a 59,027 quadros por segundo (fps). As 
explosões foram fotografadas diretamente, 
sem o uso de ombrografia ou de outras 
técnicas de imagem. As figuras 1 e 2 
mostram a configuração do experimento. 
Os vídeos 1 e 2 abaixo mostram alguns dos 
resultados do experimento.

Imagens de alta velocidade identificaram 
se ocorreu uma explosão total ou parcial 
e também possibilitaram a visualização 
e a caracterização de todo o processo de 
detonação, fornecendo evidência visual e 
informações quantitativas sobre os processos 
precisos que ocorreram dentro do detonador 
e durante a explosão. Os pesquisadores 
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Figura 1: Configuração experimental:  
Parte da câmera de alta velocidade

Figura 2: Configuração experimental: Espécime e parte da iluminação

Vídeo 2: Experimento com água produzidaVídeo 1: Experimento com óleo cru

Clique na imagem para iniciar o vídeo. Clique na imagem para iniciar o vídeo. 

https://youtu.be/YFRHDaXf3eg
https://youtu.be/Mbu4mVTgmKk


conseguiram visualizar quais condições 
estavam causando a falha da dessensibilização 
e concluíram que os fluidos de limpeza, 
diesel e espíritos minerais de fato afetaram 
o desempenho do detonador, fazendo 
com que o detonador se dessensibilizasse 
quando aplicado diretamente aos explosivos 
secundários. Além disso, observou-se 
que os detonadores não se tornaram 
dessensibilizados quando totalmente 
submersos em água doce a até 200 cm. A 
figura 3 mostra imagens de um resultado do 
teste dos experimentos com água.

UMA NOVA FORMA DE MEDIR 
ENERGIA DAS ONDAS DE EXPLOSÃO 
O Instituto dos Fabricantes de Explosivos 
(Institute of Makers of Explosives, IME) 
solicitou que os pesquisadores da AXPRO 
desenvolvessem um método ótico de 
medição da força dos detonadores da 
indústria. A AXPRO combinou imagens de 
alta velocidade e ombrografia para criar 
um procedimento repetível, que pudesse 
ser usado para caracterizar com precisão 
a força e o desempenho do detonador.2 

Tradicionalmente, a força do detonador 
tem sido caracterizada utilizando-se 
técnicas indiretas de medição, como por 
exemplo através da detonação de um 
sistema de iniciação na areia, próximo 
a um prego de metal ou próximo a uma 
placa de metal testemunha e analisando-
se o resultado. No entanto, tais métodos 
podem ser imprecisos e demorados. 
Uma abordagem de análise padronizada 
estabelecida ajudaria a garantir que os 
detonadores designados com uma força 
específica possuam de fato a mesma 
força, independentemente do local de 
fabricação, e que pudessem ser utilizados 
como padrão das Nações Unidas para 
testes de caracterização. Uma abordagem 
de teste padrão poderia também ajudar 
agências de aplicação da lei a comparar 
as forças de detonadores caseiros com os 
padrões da indústria.

A nova abordagem criada pela AXPRO 
combina (1) correlação de imagens 
digitais (DIC), uma técnica de medição 
ótica que oferece uma análise quantitativa 

de deslocamento em campo integral 
com (2) ombrografia, uma técnica de 
visualização especializada que fotografa a 
sombra criada quando a onda de choque 
interage com a luz. A abordagem consiste 
na detonação de explosivos em uma 
sala sem qualquer fonte de luz possível, 
capturando-se a reação com uma câmera 
de alta velocidade através d ombrografia, 
e processando-se os cálculos da medição 
através de software de DIC. Os resultados 
são calibrados com manômetros, os 
quais medem diretamente a pressão 
da onda de choque durante o evento. 
O método fornece medições que são 
representam diretamente a saída de 
energia do detonador em uma forma de 
custo relativamente baixo, que apresenta 
alta precisão de dados e reduz o tempo 
da análise em comparação com técnicas 
anteriormente utilizadas.

Para realizar a ombrografia, uma câmera 
Phantom v711 com uma taxa de 9.100 
quadros por segundo e uma resolução de 
608 X 600 pixels foi utilizada, além de uma 
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Figura 3: Imagens do experimento com água abaixo do primeiro orifício de desativação

Imagem pré-detonação Imagem da detonação Imagem da detonação



única fonte de luz AlienBees Flash Unit 
B1600, um espelho em haste de 5 milímetros  
e uma tela retrorefletiva. A figura 4 
mostra a visão aérea da configuração 
experimental da ombrografia. A captura de 
fenômenos extremamente rápidos, como a 
ombrografia, requer o uso de um tempo 
de exposição curto e uma grande abertura 
de lente (f/4.5).  Os explosivos geram 
luzes brilhantes que saturam as imagens, 
entretanto, isso afeta tipicamente apenas 
os primeiros quadros iniciais. Para mitigar 
este efeito, os pesquisadores se valeram 
do modo de intervalo dinâmico extremo 
(EDR) da câmera. A função ‘EDR’ permite ao 
usuário final expor as áreas mais escuras 
do tema e então especificar uma exposição 
EDR em separado e independente em nível 
de pixels para as partes da imagem que 
possam se saturar, preservando assim os 
dados em áreas da imagem propensos à 
superexposição.

Embora as técnicas Schlieren, as quais são 
relacionadas à ombrografia, também foram 
consideradas, os pesquisadores descobriram 
que os espelhos necessários para as fotografias 
Schlieren não apenas limitavam a área de 
análise, mas também aumentavam o custo do 

equipamento necessário. Com a ombrografia, 
eles puderam formar uma sombra em uma 
tela retrorefletiva relativamente barata, 
grande e sem espelhos especiais. Isso permitiu 
que fotografias fossem tiradas de uma área 
de 40 ou 50 quadrados. Estas telas podem 
ser facilmente consertadas ou substituídas se 
forem danificadas por detritos. A unidade de 
flash AlienBees B1600 comumente utilizada 
para fotografia fornecia uma iluminação 
adequada para uma duração suficientemente 
longa para esse teste. 
  
Para calcular as medições usando DIC, os 
pesquisadores utilizaram o software ImageJ 
para acompanhar a posição da onda de 
choque em quadros consecutivos. ImageJ 
é um programa de domínio público em 
Javapara processamento de imagens  
desenvolvido no Instituto Nacional de 
Saúde. Uma imagem da expansão radial 
da onda de choque foi capturada e usada 
para medir a velocidade dos fragmentos. 
A captura de imagens e dados da maior 
qualidade com DIC exigiu a determinação 
da escala com o erro mínimo, além do 
cuidadoso alinhamento da câmera com o 
alvo da fotografia. Além disso, devido ao 
fato de os pesquisadores estarem medindo 

ondas de choque, era importante a correção 
de luzes não paralelas. As figuras 5, 6 e 7 
exibem imagens da detonação e da onda 
de explosão aproximada gerada com o 
software ImageJ.

Os pesquisadores da AXPRO testaram sua 
nova técnica gerando imagens da onda de 
explosão inicial de detonadores de força 
elétrica 6 e 8 e detonadores de ponte de 
fio elétrico. As imagens claras e precisas 
capturadas com a técnica permitiram a eles 
caracterizar o desempenho da explosão 
com alta precisão. Eles puderam então 
usar as imagens e os dados coletados para 
calcular o número Mach por distância, 
o que então permitiu a eles obter um 
coeficiente de rendimento único que se 
relaciona com o invólucro de massa em 
torno da carga explosiva. Eles também 
usaram o momento absorvido pelo 
escudo detonador para calcular a energia 
explosiva total do detonador.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
ILUMINAÇÃO PARA FOTOGRAFIA  
DE EXPLOSIVOS 
A iluminação adequada é importante ao 
fotografar explosivos. Devido ao brilho 

Figura 4: Configuração experimental da ombrografia retrorefletiva
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da explosão, nem sempre é necessária 
iluminação adicional para a fotografia. Na 
realidade, uma consideração mais relevante 
pode ser a limitação da luz emitida pela 
explosão. Um filtro de densidade neutra 
pode ser útil, pois ele reduz a intensidade 
de todos os comprimentos de onda de 
luz igualmente, o que permite o uso de 
combinações de abertura de lentes, tempo 
de exposição e sensibilidade do sensor 
que, de outro modo, produziriam imagens 
superexpostas. Usando a abertura mínima, 
baixos tempos de exposição e um modo 
de câmera EDR, também pode ser útil 
para a redução da luz. As figuras 8, 9 e 
10 demonstram o impacto do tempo de 
exposição reduzido e o modo EDR na 
captura de uma imagem brilhante.

LEDs para explosão podem ser utilizados 
para iluminação se uma imagem de um 
objeto ou área for necessária antes de 
uma explosão. Ao iluminar o objeto, é 

importante que a fonte de luz de iluminação 
e a luz da explosão ambas estejam dentro 
do intervalo dinâmico da câmera. Isto 
pode ser muito difícil, devido aos métodos 
limitados disponíveis para estimar quanta 
luz virá da explosão. Uma boa regra geral 
é começar com iluminação suficiente para 
1 microssegundo ou menos e então, se 
for brilhante demais, a configuração de 
abertura pode ser ajustada ou um filtro 
de densidade neutra pode ser adicionado. 
 
Se um objeto precisar ser visualizado 
durante a detonação, um laser e um filtro 
rejeita-faixa pode ser utilizado para se 
enxergar através da bola de fogo. Quando 
usado em combinação, o laser ilumina o 
objeto com luz de alto brilho e largura de 
banda estreita, enquanto o filtro rejeita-
faixa deixa passar apenas a luz do laser, 
rejeitando a luz de banda larga emitida 
pela explosão. Isso permite à câmera 
gravar detalhes da explosão que de outro 

modo seriam ofuscados pelo brilho da 
bola de fogo. A Cavitar Ltd. Oferece lasers 
de diodo que oferecem as altas taxas de 
repetição a baixas exposições necessárias 
para a realização de imagens de explosões. 
O comprimento de onda próximo 
ao do infravermelho do laser ajuda na 
realização de imagens através da fumaça a 
velocidades acima de 100.000 fps.

Velas de argônio (recipientes ocos 
preenchidos com gás argônio) também 
podem ser usados como fonte de luz 
de alta intensidade para realização de 
imagens com baixo tempo de exposição. 
Uma carga explosiva aciona uma onda 
de choque através do gás argônio para 
criar uma explosão de luz muito intensa. 
A adição de espelhos à configuração 
pode direcionar a luz em uma forma que 
evita a criação de sombras. Esta técnica é 
raramente utilizada devido à configuração 
complicada e devido ao fato de as fontes 

Figura 7: Onda de explosão aproximada gerada utilizando-se o software ImageJ

Figura 5: Imagem da onda de explosão 

Figura 6: Imagem da onda de explosão
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elétricas de luz serem facilmente obtidas (por exemplo, o sistema de 
iluminação MegaSun pode substituir as velas de argônio em fotografias de 
alta velocidade). 

Conclui-se que os dados de alta qualidade obtidos de imagens de alta 
velocidade combinados com a abordagem fotográfica correta e configuração 
de iluminação pode ajudar cientistas a estudar explosivos e seus sistemas 
de detonação em formas que anteriormente não eram possíveis. 
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SOBRE A VISION RESEARCH 
A Vision Research projeta e fabrica câmeras digitais de alta velocidade que podem ser usadas para a 
realização de imagens e análise de explosões em alta velocidade. A Vision Research é uma unidade de 
negócio da Divisão de Análise de Materiais da AMETEK, Inc.

A Phantom v711 é a câmera de segunda geração v710. Ela contém as mesma poderosas especificações 
de sua antecessora, mas é menor, mais leve e possui controles de câmera e de conectividade adicionais. 
A câmera apresenta uma velocidade máxima de 7.530 quadros por segundo em resolução máxima. Em 

resoluções reduzidas, a câmera pode fornecer até 680.000 quadros por segundo 
(fps) ou até 1.400.000 fps com a opção FAST.

Algumas câmeras Phantom da AMETEK Vision Research são mantidas em padrões de licenciamento para exportação.  
Para maiores informações, visite:  www.phantomhighspeed.com/export

Figura 9: Imagem Phantom v2512 a 25.000 fps, 10 μs de exposição, 5 μs EDR

Figura 8: Imagem Phantom v2512 a 25.000 fps, 1 μs de exposição, 5 μs EDR 

Figura 10: Imagem Phantom v2512 a 25.000 fps, 39 μs de exposição, 20 μs EDR
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