
3
Programas Computacionais

3.1
Programa SASSI 2000

O programa SASSI 2000, desenvolvido na Universidade da Califórnia,
Berkeley, é um sistema para análise de problemas de interação solo estrutura,
bi ou tridimensionais, submetidos a uma excitação sísmica ou a uma excitação
de carga externa, formulado no domínio da freqüência usando técnicas de
elementos �nitos e o método da subestruturação do volume �exível.

O SASSI, é um poderoso programa, desenvolvido com o advento da
tecnologia, que permite a consideração de efeitos tridimensionais reais com
uma solução linear elástica. Efeitos não-lineares como o comportamento não-
linear do solo sobre estados de deformação tridimensionais e com modelos
constitutivos apropriados, ou com separação dos efeitos, ainda não estão
inclusos no programa e requerem uma solução no domínio. O comportamento
não-linear do solo é avaliado considerando-se somente as não-linearidades
associadas com os problemas de ampli�cação do solo, usando-se propriedades
equivalentes resultantes do último ciclo de um procedimento iterativo, [4].

3.1.1
Método da Subestruturação do Volume Flexível

Subdivide-se o sistema total, Figura3.1(a), em dois subsistemas: um que
é o do sítio original, Figura 3.1(b), e outro da estrutura mais fundação, menos
o solo escavado, Figura 3.1(c), [1].

As equações de movimento do sistema (a) são formuladas para o subsis-
tema (c) em combinação com a solução do subsistema (b). Matricialmente a
equação de movimento pode ser escrita na forma:

M
̂̈
U + KÛ = Q̂ (3-1)

Onde:
M e K - matrizes de massa total e rigidez
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Û - vetor de deslocamentos nodais totais para uma excitação harmônica
na freqüência ω.

Q̂ - vetor de forças devidas à excitação sísmica para uma excitação
harmônica na freqüência ω.

s

i

f

(a) (b) (c)

Estrutura menos
solo escavado

s  - nó da superestrutura
i   - nó da fundação (interação)
f   - nó do volume de solo escavado

- volume de solo escavado

Figura 3.1: Modelo de subestruturação do volume �exível. (a) Sistema Total;
(b) Sítio original, com indicação dos nós de interação do volume de solo �exível
e (c) Estrutura. Fonte: manual teórico do SASSI 2000.

Assim, para cada freqüência ω a equação de movimento tem a forma:

CU = Q (3-2)

Onde:
C - matriz de rigidez dinâmica complexa dependente da freqüência.

E, usando-se os sub-índices adotados na Figura 3.1, s, i e f que indicam
nós da superestrutura, de interação da infraestrutura e de interação no volume
de terreno escavado, respectivamente, tem-se a equação de movimento para
carga sísmica:

[
Css Csi

Cis Cii −Cff + Xff

]{
Us

Uf

}
=

{
0

XffU′
f

}
(3-3)

Onde:
(Cii −Cff ) - termo que indica o particionamento adotado de acordo

com o qual a rigidez e a massa do terreno escavado são subtraídas da rigidez
dinâmica da estrutura. Para estruturas enterradas o número de nós de interação
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na infraestrutura (i) são menores ou iguais ao número de nós de interação no
volume de terreno escavado (f).

Xff - matriz de impedância do terreno dependente da freqüência.
U′

f - movimento de campo-livre para os nós de interação mostrados na
Figura 3.1(b).

A solução do problema requer então três passos principais: resolver
o problema de campo-livre, calcular a matriz de impedância e resolver o
problema estrutural.

O campo-livre, que é o terreno sem a escavação para acomodar a estrutura
será abordado em mais detalhes na seqüência.

A matriz de impedância é uma matriz de rigidez dinâmica do terreno nos
nós de interação. Uma descrição detalhada de como obtê-la pode ser encontrada
no Manual Teórico do SASSI 2000 [1].

A análise estrutural envolve a formação do vetor de carga e da matriz
de rigidez complexa para a estrutura e para o solo escavado e a solução das
equações de movimento para carga sísmica, Equação (3-3). O vetor de carga
para excitação sísmica é obtido utilizando-se os deslocamentos do campo-livre
e a matriz de impedância do terreno. A matriz de rigidez complexa depende
das matrizes de massa e rigidez da estrutura e do solo escavado. Resolve-se
o sistema de equações obtendo-se, assim, as acelerações ou os deslocamentos
desejados.

3.1.2
Resolução do Campo-Livre

Considera-se o problema como bi-dimensional e utiliza-se uma formulação
discreta, onde o campo-livre é representado por camadas horizontais sobre um
semi-espaço elástico ou viscoelástico calculado usando-se técnicas de condições
de contorno da base. A modelagem do terreno requer pelo menos uma camada
sobre o semi-espaço.

O movimento de campo-livre restrito aos nós de interação, localizados
obrigatoriamente nas interfaces das camadas, e necessário quando o sistema é
submetido a uma excitação sísmica, é representado pelo vetorU′

f e calculado
para cada freqüência de análise. Resulta do campo de ondas especi�cado,
da posição do ponto de controle, onde o sismo é de�nido, e da direção do
movimento de controle, acelerograma que representa a excitação. O campo
de ondas é a combinação de ondas planas de corpo (P, SV ou SH), com seus
respectivos ângulos de incidência, com ou sem ondas super�ciais (Rayleigh ou
Love) e seus coe�cientes de participação.
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Dados de entrada
Módulo Site 1
Aceleração da gravidade (g);
Número de camadas de solo (nc);
Propriedades das camadas de solo e do semi-espaço: altura (h), peso

especí�co (γ), velocidades de propagação das ondas S (VS) e P (VP ), amorte-
cimentos associados às ondas S (ξS) e P (ξP );

Números das freqüências de análise (Nf);
Intervalo de tempo (∆t);
Número de pontos da transformada de Fourier (NFFT).

Módulo Site 2
Tipo de onda incidente;
Ângulo de incidência da onda de corpo com o eixo vertical (αi) e

coe�ciente de participação da onda super�cial (ηi);
Direção do movimento de controle (x ou z para ondas P ou SV e R e y

para ondas SH e L);
Camada do ponto de controle (o ponto de controle deve estar localizado

no topo dessa camada);

Módulo House
Número dos nós de interação;
Coordenadas x, y e z dos nós de interação;

Módulo Analys
Coordenadas x e y do ponto de controle (xPC e yPC);
Ângulo entre a componente x' do movimento de controle de�nido no

módulo Site e a coordenada x do sistema (αc).

Parâmetros determinados a partir dos dados de entrada
Módulos complexos de elasticidade transversal e longitudinal do solo

con�nado, respectivamente:
G∗ = G(1− 2ξ2

S) + G(2iξS

√
(1− ξ2

S)), onde G =
V 2

S γ

g
;

M∗ = M(1− 2ξ2
P ) + M(2iξP

√
(1− ξ2

P )), onde M =
V 2

P γ

g
;

Constante de Lamé λ complexa:
λ∗ = −2G∗ + M∗
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Incremento de freqüências em Hz:
∆f =

1

NFFT∆t

Freqüências de análise em rad/s
ω = 2π∆fNf

Matrizes de propriedades das camadas de solo

Quando consideradas ondas P ou SV incidentes:

A =
h

6




2(λ∗ + 2G∗) 0 λ∗ + 2G∗ 0

0 2G∗ 0 G∗

λ∗ + 2G∗ 0 2(λ∗ + 2G∗) 0

0 G∗ 0 2G∗




B̄ =
h

2




0 3G∗ −M∗ 0 −(G∗ −M∗)

3G∗ −M∗ 0 G∗ −M∗ 0

0 G∗ −M∗ 0 −(3G∗ −M∗)

−(G∗ −M∗) 0 −(3G∗ −M∗) 0




G =
1

h




G∗ 0 −G∗ 0

0 λ∗ + 2G∗ 0 −(λ∗ + 2G∗)

−G∗ 0 G∗ 0

0 −(λ∗ + 2G∗) 0 λ∗ + 2G∗




M = fc
hγ

6g




2 0 1 0

0 2 0 1

1 0 2 0

0 1 0 2




+ (1− fc)
hγ

2g




1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




Onde:
fc - fator de combinação entre as matrizes de massa consistente e

concentrada, [22], adotado igual a 0,5 no SASSI 2000.
Quando considerada onda SH incidente:

A =
G∗h
6

[
2 1

1 2

]

G =
G∗

h

[
1 −1

−1 1

]
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M = fc
hγ

6g

[
2 1

1 2

]
+ (1− fc)

hγ

2g

[
1 0

0 1

]

Obtenção da con�guração deformada do campo-livre na vertical do
ponto de controle (PC)

As con�gurações deformadas do campo-livre são obtidas para cada
freqüência de análise e são resultados da combinação de ondas de corpo com
ou sem ondas super�ciais. O SASSI 2000, em sua formulação corrente, permite
a combinação de dois conjuntos de ondas a depender da direção do movimento
de controle, acelerograma do sismo considerado como excitação para o sistema.
Esses conjuntos são ondas P ou SV mais R, para movimento de controle nas
direções x ou z; e, ondas SH mais L, para movimento de controle na direção y.

A Formulação, conseqüentemente, também difere com o tipo de onda.

Ondas de Corpo P ou SV inclinadas
O terreno é representado pelo sistema de n camadas sobre um semi-espaço

com a onda de corpo incidindo no topo de semi-espaço, na vertical do ponto
de controle, onde são calculados os deslocamentos de campo-livre nas direções
x e z, como mostrado na Figura 3.2.

1

2

j

n

n° da
camada

GL

1
2

3

j+1

n

j

n+1

semi-espaço
SVSV

P
a

i

U2

U1

U2j

U2j-1

x

y

z

Figura 3.2: Modelo de onda SV plana incidente. Fonte: manual teórico do
SASSI 2000.

Baseando-se na equação de movimento para o sistema discretizado:
(
K− ω2M

)
U = { 0 Pb }T (3-4)
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Onde:

K = k2A + kB̄ + G (3-5)
A, B̄,G e M - matrizes (2nc+2)x(2nc+2), formadas pelas matrizes de

propriedades dos materiais das camadas e do semi-espaço de�nidas no item
anterior.

Pb - vetor (2) de carregamento no topo do semi-espaço, interface entre
o sistema estrati�cado e o semi-espaço.

U - vetor (2nc+2) de amplitude dos deslocamentosux e uz na interface
de cada camada e no topo do semi-espaço.

Desenvolve-se uma equação para o topo do semi-espaço, expressando-se
a Equação (3-4) na forma particionada:

([
Kl Kc

KT
c Kb

]
− ω2

[
Ml Mc

MT
c Mb

]){
Ul

Ub

}
=

{
0

Pb

}
(3-6)

Onde os su�xos: l, b e c denotam quantidades referentes às camadas,
ao topo do semi-espaço e à interação entre as camadas e o semi-espaço,
respectivamente.

De�nindo-se a matriz de rigidez efetiva como K̄ = K − ω2M através
de condensação estática encontram-se os deslocamentos nas interfaces das
camadas em função dos deslocamentos no topo do semi-espaço, Equação (3-
7), e a relação dos deslocamentos e forças na interface das camadas com o
semi-espaço, ou seja, topo deste, Equação (3-8).

Ul = −K̄−1
l K̄cUb , sendo l=1..2n (3-7)

LUb = Pb (3-8)
Onde:
L(4×4) = −K̄T

c K̄
−1
l K̄c + K̄b

Considerando a re�exão da onda incidente, os deslocamentos e forças no
topo do semi-espaço (x = z = 0) são, respectivamente:

Ub = ikᾱ

{
A1

B1

}
+ ikβ̄

{
A2

B2

}
(3-9)
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Pb = G∗k2α′
{

A1

B1

}
+ G∗k2β′

{
A2

B2

}
(3-10)

Onde:
k =

ω

V ∗
a

- número da onda inicial incidente na interface do semi-espaço.

ᾱ =

[
−1 b

−ai −i

]
, β̄ =

[
−1 −b

ai −i

]
,

α′ =

[
−2a b2 − 1

(1− b2)i −2bi

]
,β′ =

[
2a b2 − 1

(1− b2)i 2bi

]

A1, B1, A2, B2 - coe�cientes complexos representando as amplitudes da
onda incidente P (A1) ou SV (B1) e re�etidas (A2 e B2).

V ∗
a - velocidade de propagação aparente complexa ao longo da interface

do semi-espaço. Calculada com propriedades do semi-espaço da seguinte forma:

V ∗
a =

V ∗
Sb

sin(αi)
se onda SV incidente, e V ∗

a =
V ∗

Pb

sin(αi)
se onda P incidente.

a =

√
(
V ∗

a

V ∗
Pb

)
2

− 1, onde V ∗
Pb =

√
M∗g

γ
, velocidade de onda P complexa

do semi-espaço.

b =

√
(
V ∗

a

V ∗
Sb

)
2

− 1, onde V ∗
Sb =

√
G∗g
γ

, velocidade de onda S complexa do

semi-espaço.

Substituindo-se as Equações (3-9) e (3-10) em (3-8), tem-se um sistema
linear com duas equações e quatro incógnitas. Especi�cando-se um tipo de
onda incidente, as amplitudes das ondas re�etidas normalizadas pela da onda
incidente são encontradas por:

{
A2N

B2N

}
= D−1Q (3-11)

Onde:
D = G∗k2β′ − ikLβ̄

Q = [−G∗k2α′ + ikLᾱ]

{
0

1

}
, para onda SV incidente.

Q = [−G∗k2α′ + ikLᾱ]

{
1

0

}
, para onda P incidente.
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Com as amplitudes das ondas re�etidas normalizadas (A2N e B2N), volta-
se na Equação (3-9) encontrando-se assim os valores dos deslocamentos no topo
do semi-espaço, no caso de onda SV incidente multiplica-se a Equação (3-9) por
(-1). Com esses, pela Equação (3-7) obtêm-se os deslocamentos nas interfaces
das camadas, vetor Ul, formando-se assim o vetor dos deslocamentosU para
cada freqüência e número de onda dados. O vetorU é então normalizado pelo
valor do deslocamento na posição do ponto de controle e direção do movimento
de controle.

Ondas de Corpo SH inclinada
Utiliza-se uma técnica similar à das ondas P e SV, agora correspondendo

ao modelo da Figura 3.3.

1

2

j

n

n° da
camada

GL

1
2

3

j+1

n

j

n+1

semi-espaço

SHSH
a

i

U1

Uj+1

x

y
z

Uj

Figura 3.3: Modelo de onda SH plana incidente. Fonte: manual teórico do
SASSI 2000.

Neste caso a equação de movimento torna-se:
(
k2A + G− ω2M

)
U = { 0 Pb }T (3-12)

Onde:
A,G e M - matrizes (nc+1)x(nc+1), formadas pelas matrizes de propri-

edades dos materiais das camadas e do semi-espaço de�nidas anteriormente.
Pb - vetor (1) de carregamento no topo do semi-espaço, interface entre

o sistema estrati�cado e o semi-espaço.
U - vetor (nc+1) de amplitude dos deslocamentos uy na interface de

cada camada e no topo do semi-espaço.
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Da mesma forma, desenvolve-se uma equação particionada, porém agora
a re�exão da onda incidente produz as seguintes equações para representação
dos deslocamentos e forças, respectivamente, no topo do semi-espaço:

Ub = {C1}+ {C2} (3-13)

Pb = −iG∗kb {C1}+ iG∗kb {C2} (3-14)

Onde:
k =

ω

V ∗
a

- número da onda inicial incidente na interface do semi-espaço.

C1, C2 - coe�cientes complexos representando as amplitudes das ondas
SH incidente (C1) e re�etida (C2).

V ∗
a =

V ∗
Sb

sin(αi)

b =

√
(
V ∗

a

V ∗
Sb

)
2

− 1, onde V ∗
Sb =

√
G∗g
γ

, velocidade de onda S complexa do

semi-espaço.

Substituindo-se as Equações (3-13) e (3-14) na relação de força e des-
locamentos no topo de semi-espaço, tem-se a Equação (3-15), que fornece a
amplitude da onda re�etida normalizada pela da onda incidente:

{C2N} =
L + iG∗kb

−L + iG∗kb
{C1} (3-15)

Encontrada a amplitude da onda re�etida normalizada (C2N), volta-se
na Equação (3-9), para obtenção dos deslocamentos no topo do semi-espaço.
Com esses, pela Equação (3-7), com devida mudança das matrizes K̄l e K̄c,
têm-se os deslocamentos nas interfaces das camadas, vetorUl, formando assim
o vetor dos deslocamentos U para cada freqüência e número de onda dados,
que é novamente normalizado pelo valor do deslocamento na posição do ponto
de controle e direção do movimento de controle.
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3.2
Programa ACS SASSI

O programa ACS SASSI versão 2.2 permite a análise tridimensional
não linear de problemas considerando interação solo-estrutura submetidos a
movimentos incoerentes com variação espacial e excitação sísmica em suportes
múltiplos. Utiliza como base o código do programa SASSI 2000 com adição
das seguintes atribuições, [23]:

� Geração do movimento de controle de�nido por acelerogramas sintéticos
compatíveis com um espectro de resposta de projeto fornecido. Pode-
se ainda considerar, ou não, um fator de correlação entre as duas
componentes horizontais.

� Consideração do comportamento histerético não-linear do solo para aná-
lises sísmicas de interação solo-estrutura usando um método linear equi-
valente para ambas não-linearidades do solo: global (devido à propagação
de ondas no campo-livre) e local (devido à interação solo-estrutura), que
pode ser incluída usando-se elementos de solo de campo próximo. O có-
digo usa uma solução de interação solo-estrutura rápida com base no fato
de que após a primeira iteração, a matriz de impedância da fundação,
calculada usando-se as propriedades do terreno de campo-livre, já está
disponível.

� Modelagem determinística e estocástica da incoerência do movimento sís-
mico, com possibilidade de incluir, na análise de interação solo-estrutura,
a incoerência do movimento da onda plana e os efeitos de passagem da
onda. Vários modelos de incoerência estão implementados: modelo ani-
sotrópico de Luco e Wong 1986, e modelos isotrópicos de Abrahamson
1993 e 2005, para qualquer tipo de solo e estruturas super�ciais, 2006
para fundações enterradas e todo tipo de solo e 2007 para terreno em
rocha.

� Excitações sísmicas múltiplas, signi�cativas no caso de análises de pontes,
barragens ou fundações extensas.

� Cálculo da impedância global equivalente de fundações rígidas, super�-
ciais, embutidas ou enterradas, com formas arbitrárias. Os parâmetros
concentrados de rigidez global dinâmica das fundações, dependentes ou
não da freqüência, rigidez e amortecimento, são calculados para o centro
da fundação.

� Inclui correção da linha de base para funções resposta em acelera-
ção/velocidade, útil no cálculo dos deslocamentos relativos aproximados
da estrutura.
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� Fornece também, como respostas, as funções de transferência de tensão
para elementos estruturais tais como vigas e colunas, úteis na apreciação
do efeito da freqüência de corte nas tensões. Essas funções são fornecidas
apenas para as freqüências de análise.

� Envoltória e suavização controlada de espectros de resposta da estrutura.
� Superposição dos efeitos tridimensionais das funções de resposta de ace-
leração no tempo e espectro de resposta da estrutura. Para acelerograma
somente a soma algébrica é utilizada. Já para espectros de resposta,
combinação linear ponderada e raiz quadrada da soma dos quadrados
são implementadas.

� Inclusão da opção de um esquema de interpolação e suavização das
funções de transferência calculadas e interpoladas.

A incorporação dos movimentos incoerentes do terreno no programa
ACS SASSI requer a substituição do vetor de movimentos do campo-livre,U′

f ,
pelo correspondente vetor de movimento incoerente,UI

f . Para tanto, parte-se
de conceitos probabilísticos para obter-se uma formulação determinística ou
uma aproximação estocástica, através de múltiplas análises, de simulação da
variação espacial do movimento do terreno.

A matriz de covariância para uma componente do movimento incoerente
do terreno, SUI

g
(ω), pode ser relacionada com a correspondente matriz de

coerência, γ(ω), por:

SUI
g
(ω) = γ(ω)S0(ω) (3-16)

onde:
S0(ω) - função densidade de espectro de potência de uma componente

do movimento na estação de referência.

Por de�nição, a matriz de coerência é Hermitiana e positiva de�nida, po-
dendo ser decomposta em autovalores complexos e seus respectivos autovetores
resolvendo-se o problema de autovalor:

(γ(ω)− λ2
i I)φi(ω) = 0; i = 1, 2, . . . , n (3-17)

onde:
λi(ω) - i-ésimo autovalor;
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I - matriz identidade (nxn);
φi(ω) - autovetor (nx1) associado ao λi(ω).

Pelas propriedades de ortonormalidade dos autovetores a matrix de
coerência pode ser de�nida por:

γ(ω) = φ(ω)λ2(ω)φ̄T (ω) (3-18)

onde:
φ(ω) - matriz dos autovetores (nxn);
λ2(ω) - matriz diagonal (nxn) dos autovalores;
φ̄T (ω) - matriz transposta do conjugado deφ(ω).

Substituindo-se a Equação (3-18) na Equação (3-16), tem-se:

SUI
g
(ω) = φ(ω)λ2(ω)φ̄T (ω)S0(ω) (3-19)

Para satisfazer-se a Equação (3-19), o vetor (nx1) de movimento incoe-
rente do terreno é assumido na forma:

UI
g(ω) = φ(ω)λ(ω)ηθ(ω)U0(ω) (3-20)

onde:
ηT

θ (ω) = {eiθ1(ω)eiθ2(ω) . . . eiθn(ω)} - vetor randômico de faseamento (nx1),
em que θ(ω) é o ângulo de fase randômico, uniformemente distribuído entre0
e 2π.

Na análise de problemas considerando interação solo-estrutura, somente
os autovalores dominantes, da matriz de coerência γ(ω), e seus respectivos
autovetores (modos de vibração) são necessários para captar os efeitos de in-
coerência do movimento do terreno na resposta do sistema solo-estrutura. Para
considerar somente os modos dominantes, o vetor de movimento incoerente do
terreno, de�nido na Equação (3-20), pode ser expandido em um somatório dos
modos dominantes, m, onde m 6= n:

UI
g(ω) =

m∑
i=1

φi(ω)λi(ω)ηθi(ω)U0(ω) =
m∑

i=1

UI
gi

(ω) (3-21)
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onde:
UI

gi
(ω) - vetor (nx1) do movimento incoerente do terreno associado ao

i-ésimo modo da matriz de coerência.

Para incluir o efeito da passagem da onda plana coerente nos movimentos
incoerentes do terreno, a Equação (3-21) pode ser expressa na forma mais geral:

ŨI
g(ω) =

m∑
i=1

Φi(ω)Hc(ω)λi(ω)ηθi(ω)U0(ω) =
m∑

i=1

ŨI
gi

(ω) (3-22)

onde:
ŨI

gi
(ω) - vetor (nx1) do movimento incoerente do terreno associado ao

i-ésimo modo da matriz de coerência, que inclui o efeito de passagem da onda
coerente;

Φi(ω) - matriz diagonal (nxn) do autovetorφi(ω);
Hc(ω) - vetor (nx1) da função de transferência que relaciona o vetor

de movimento coerente do terreno ao movimento de controle na estação de
referência, U0(ω).

Nos programas SASSI∗, adota-se U0(ω) = exp(iωt), e U′
f é a função de

transferência entre o movimento coerente do campo-livre e o movimento de
controle, ou seja, o mesmo que Hc(ω) na Equação (3-22). Assim, o vetor de
movimento incoerente do campo-livre, no programa ACS SASSI, é encontrado
por:

UI
f (ω) =

m∑
i=1

Φi(ω)U ′
f(ω)λi(ω)ηθi(ω)U0(ω) =

m∑
i=1

ŨI
fi
(ω) (3-23)

Na análise determinística de sistemas com interação solo-estrutura, deno-
minada �Deterministic (Median) Incoherency Input� no programa ACS SASSI
versão 2.2, propõe-se obter a resposta média baseada em um único conjunto
de movimento incoerente solicitante, e a resposta estrutural devido a essa so-
licitação, associada a cada modo da matriz de coerência, é determinada sem
incluir o ângulo de fase randômico, ou seja, adota-se ηθi(ω) = 1, na Equação
(3-23).
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O ACS SASSI versão 2.2 também permite uma aproximação estocástica
denominada �Stochastically Simulated Incoherency Input� em que se utiliza a
Equação (3-23) para gerar movimentos de campo-livre incoerentes randômicos.
Usando simulação de Monte Carlo, um conjunto de amostras do movimento
incoerente randômico é gerado nos nós de interação do sistema solo-estrutura,
obtidos pela simulação dos ângulos de fase randômicos. Para cada amostra
de movimento incoerente randômico uma análise de interação solo-estrutura
incoerente é realizada. Finalmente, a resposta média é calculada pela média
estatística da resposta de interesse. Assim, a aproximação estocástica implica
em uma série de análises estatísticas da interação solo-estrutura incoerente.

Resumindo-se, a análise da interação solo-estrutura incoerente no
ACS SASSI versão 2.2 compreende os seguintes passos computacionais (uma
única análise no caso da análise determinística, soma algébrica - SA, e múlti-
plas análises para simulação estocástica):

1. Calcular a matriz de coerência do campo livre nos nós de interação;

2. Realizar a fatoração espectral da matriz de coerência (checar sua preci-
são);

3. Fazer a superposição linear dos modos espaciais normalizados para
cada freqüência selecionada (adotando fase zero na SA e um conjunto
randômico de fases na simulação);

4. Calcular a função de transferência incoerente (FTI) incluindo a suavi-
zação dos erros de interpolação para evitar picos espúrios (selecionar o
parâmetro de suavização entre 10 e 100, comparando-se as funções de
transferência coerente (FT) e incoerente);

5. Ajustar as fases da FTI para evitar cancelamento dos efeitos de fase
(opção padrão);

6. Realizar a convolução da FTI complexa com a transformada do movi-
mento de controle de entrada;

7. Calcular acelerogramas nos nós estruturais selecionados pela transfor-
mada inversa de Fourier;

8. Calcular o espectro de resposta médio incoerente na estrutura (ISRS)
nos nós selecionados.
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Cálculo da matriz de coerência
A formação da matriz de coerência do campo-livre depende do modelo

de coerência adotado. O ACS SASSI versão 2.2 tem a opção de cinco modelos:
Luco e Wong 1986 [15], modelo físico, com possibilidade de considerar ani-
sotropia horizontal do movimento, e com diferentes parâmetros de coerência
para as componentes X, Y e Z do movimento; e, quatro modelos empíricos
de Abrahamson - baseados em vários registros de terremotos em diferentes
condições de terreno, sem parâmetros de entrada - 1993 [24] para todo tipo
de terreno, 2005 [25] para fundações super�ciais e todo tipo de terreno, 2006
[26]para fundações enterradas e todo tipo de terreno e 2007 [26] para terreno
em rocha.

Os modelos são de�nidos por:

1. Luco e Wong 1986

γi,j(ξ, ω) = exp
[−(γcωξ/VS)2

]
(3-24)

Onde:

γc - parâmetro de coerência, fornecido pelo usuário, sugerido como tendo
um valor genérico entre 0,0 e 0,30. Esse parâmetro varia signi�cativa-
mente dependendo das características particulares do terremoto e das
condições do terreno local, [23].

ξ = |Xi −Xj| - distância entre os nós de interação i e j.

VS - velocidade da onda S do terreno.

O campo de movimentos incoerentes pode ser assumido como isotrópico
ou anisotrópico. No último caso, a função de coerência para as compo-
nentes de movimento horizontal e vertical podem ser distintas. Além do
mais, no plano horizontal, a função de coerência pode ser anisotrópica
ao longo de uma direção D prede�nida, que pode ser arbitrariamente
orientada. Ao longo da linha D a função de coerência pode ser ajustada
mudando-se seu parâmetro de coerência pela seguinte relação:

γD = γc(1− a cos(αi,j − α)) (3-25)

Onde:

a - fator de escala, tem valores entre 0, campo de movimento horizontal
isotrópico, e 1, campo de movimento horizontal anisotrópico com movi-
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mentos coerentes ao longo da direção da linhaD, ou seja, o parâmetro
de coerência é nulo ao longo dessa linha.

(αi,j − α) - ângulo relativo entre a linha horizontal de�nida pelas lo-
calizações dos pontos i e j (com inclinação αi,j) e a direção D (com
inclinação α).

A opção de inclusão do efeito de passagem de onda em conjunto com
ondas de cisalhamento incoerentes propagando-se verticalmente, inclui
o efeito de passagem de onda devido a mudança do ângulo de fase
(mudança na parte imaginária) da amplitude complexa na freqüência
produzida pelos atrasos das ondas propagando-se em diferentes pontos
do plano horizontal. O efeito de passagem da onda está incluído no fator
de ampli�cação complexo, de�nido por:

A(ω, XD,1 −XD,2) = exp[iω(XD,1 −XD,2)/VD] (3-26)

Sendo:

VD - velocidade horizontal aparente ao longo de qualquer direção prefe-
rencial D.

2. Abrahamson 1993

γi,j(ξ, ω) = tanh{(a1 + a2ξ)[exp[−(b1 + b2ξ)
ω

2π
] +

1

3
(

ω

2π
)−c] + k}(3-27)

onde:

a1, a2, b1, b2, c e k - parâmetros do modelo. Os valores dos parâmetros
ajustados, baseados nos dados registrados no campo de Lotung, são
a1 = 2, 55, a2 = −0, 012, b1 = 0, 115, b2 =, 00084, c = 0, 878 e k = 0, 35.

3. Abrahamson 2005

O modelo de Abrahamson 1993 foi modi�cado para que se tenha a
coerência igual a 1 quando a distância e a freqüência são iguais a
zero, adicionando-se o termo tanh(a3ξ). Assim, as equações do modelo
modi�cado são:
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γi,jPW
(ξ, f) =

[
1 +

(
f tanh(a3ξ)

a1fc(ξ)

)n1
]−1/2 [

1 +

(
f tanh(a3ξ)

a2fc(ξ)

)n2(ξ)
]−1/2

(3-28)

γi,jUN
(ξ, f) =

∣∣γi,jPW
(ξ, f)

∣∣ cos(2πfξRs) (3-29)

γi,j(ξ, f) =
∣∣γi,jPW

(ξ, f)
∣∣ (cos(2πfξRs) + i sin(2πfξRs)) (3-30)

onde:

f - freqüência em Hz,

s - morosidade em s/m,

ξR - distância entre os nós de interação, na direção radial, em m.

Os coe�cientes utilizados no modelo são apresentados na Tabela3.1, para
as componentes horizontal e vertical. A Equação3-28 fornece a coerência
da onda plana, que deve ser empregada se uma única onda inclinada é
usada como entrada no modelo de interação solo-estrutura. A Equação3-
29 fornece a coerência �unlagged�, que deve ser usada quando for adotada
uma onda vertical para análise da interação solo-estrutura. A coerência
complexa, Equação 3-30, pode ser usada com ondas verticais para captar
a defasagem devido à inclinação da onda O termo ξR nas Equações 3-29
e 3-30 depende da direção de propagação da onda. Para uma aplicação
genérica, seu valor médio é:

ξR =
ξ√
2

(3-31)

O termo imaginário depende da direção da propagação da onda. Seu
valor médio é zero para uma direção randômica da onda mas, para cada
sismo, é diferente de zero.
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Tabela 3.1: Coe�cientes do modelo de coerência de Abrahamson 2005, para as
componentes horizontal e vertical

Coef. Comp. Horizontal Comp. Vertical
a1 1,647 3,15
a2 1,01 1,0
a3 0,4 0,4
n1 7,02 4,95

n2(ξ) 5, 1− 0, 51 ln(ξ + 10) 1,685
fc(ξ) −1, 886 + 2, 221 ln( 4000

ξ+1 + 1, 5) exp[2, 43− 0, 025 ln(ξ + 1)− 0, 048[ln(ξ + 1)]2]
s 0,0005 a 0,00025 0,0005 a 0,00025

4. Abrahamson 2006

O modelo de coerência para terreno em solo é desenvolvido usando dados
de quatro arranjos: LSST, Chiba, IV e Hollister. O modelo para coerência
da onda plana é descrito pelo funcional apresentado na Equação3-32.

γi,jPW
(ξ, f) =

[
1 +

(
f tanh(a3ξ)

a1fc(ξ)

)n1
]−1/2 [

1 +

(
f tanh(a3ξ)

a2(ξ)

)n2
]−1/2

(3-32)

Uma análise de regressão é conduzida usando tanh−1(γPW ) pois essa
transformação conduz a resíduos com distribuição aproximadamente
normal. Os coe�cientes resultantes para o modelo, das componentes
horizontal e vertical, são apresentados na Tabela3.2.

Tabela 3.2: Coe�cientes do modelo de coerência de Abrahamson 2006, para as
componentes horizontal e vertical

Coef. Comp. Horizontal Comp. Vertical
a1 1,0 1,0

a2(ξ) 15, 8− 0, 044ξ 100
a3 0,4 0,4
n1 3 1,3
n2 15 3

fc(ξ) 14, 3− 2, 35 ln(ξ + 1) exp(2, 25− 0, 021ξ)
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5. Abrahamson 2007

O modelo de coerência para terreno em rocha é desenvolvido usando
dados do arranjo de Pinyon Flat. O modelo para coerência da onda plana
é descrito pelo funcional da Equação 3-33.

γi,jPW
(ξ, f) =

[
1 +

(
f tanh(a3ξ)

a1fc(ξ)

)n1(ξ)
]−1/2 [

1 +

(
f tanh(a3ξ)

a2

)n2
]−1/2

(3-33)

Também faz-se uma análise de regressão usando tanh−1(γPW ). Os coe�-
cientes resultantes para o modelo, das componentes horizontal e vertical,
são apresentados nas Tabelas 3.3 e 3.4, respectivamente .

Tabela 3.3: Coe�cientes do modelo de coerência de Abrahamson 2007, da
componente horizontal

Coef. Comp. Horizontal
a1 1,0
a2 40
a3 0,4

n1(ξ) 3, 80− 0, 040 ln(ξ + 1) + 0, 0105[ln(ξ + 1)− 3, 6]2

n2 16,4
fc(ξ) 27, 9− 4, 82 ln(ξ + 1) + 1, 24[ln(ξ + 1)− 3, 6]2

Tabela 3.4: Coe�cientes do modelo de coerência de Abrahamson 2007, da
componente vertical

Coef. Comp. Vertical
a1 1,0
a2 200
a3 0,4

n1(ξ) 2, 03 + 0, 41 ln(ξ + 1)− 0, 078[ln(ξ + 1)− 3, 6]2

n2 10
fc(ξ) 29, 2− 5, 20 ln(ξ + 1) + 1, 45[ln(ξ + 1)− 3, 6]2
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Técnicas numéricas especí�cas implementadas para análise de proble-
mas de interação solo-estrutura incoerentes

As análises de problemas de interação solo-estrutura incoerentes, no
ACS SASSI, são realizadas com representação do movimento de entrada pela
transformada complexa de Fourier. Para tanto, assume-se que as amplitudes
de Fourier de duas freqüências vizinhas são estatisticamente não correlacio-
nadas, sendo que nenhuma correlação ou suavização entre os componentes de
freqüências vizinhos é considerada. Se essa suposição é violada, os resultados
no domínio do tempo, obtidos pela transformada inversa de Fourier, podem
�car distorcidos. Como conseqüência da necessidade de se ter uma alta reso-
lução de freqüências para representação complexa de Fourier dos movimentos
estocásticos incoerentes, as amplitudes das funções de transferência incoerentes
são relativamente não suavizada, e assim, o esquema original de interpolação
do SASSI pode resultar em picos e vales espúrios. Também, o faseamento da
resposta complexa é parcialmente determinístico, devido à física da interação
solo-estrutura e parcialmente randômico devido ao movimento incoerente. Para
considerar esses aspectos as seguintes técnicas numéricas são implementadas no
ACS SASSI, versão 2.2, para cálculo das funções de transferência incoerentes:
esquema de interpolação aprimorada e ajuste de fase

Interpolação aprimorada: Baseada no esquema original de interpolação do
SASSI, essa técnica inclui uma capacidade de suavização espectral dos
erros de interpolação. Primeiramente, calculam-se, em todas as freqüên-
cias de Fourier, as diferenças entre as funções de transferência calculadas
usando-se uma interpolação cúbica e a interpolada pelo esquema original
do SASSI. Após, essas diferenças são suavizadas usando-se a técnica de
janela de Parzen [27], por um parâmetro de suavização (�smoothing pa-
rameter�) fornecido pelo usuário. Esse parâmetro representa o número de
passos nas freqüências de Fourier que é utilizado para de�nir a largura
da janela espectral de Parzen. Para pequenos valores desse parâmetro, 1
a 5, a função de transferência complexa suavizada �nal, difere pouco da
calculada pelo esquema original de interpolação do SASSI, e para grandes
valores, as grandes diferenças entre as funções interpoladas são reduzidas
ou eliminadas. Esse fator depende das freqüências de análise adotadas
pelo usuário, e recomenda-se um fator entre 10 e 100. Deve-se notar que a
escolha das freqüências de análise continua sendo essencial para obtenção
de bons resultados. Para análises considerando o movimento incoerente
um conjunto de 100 a 200 freqüências de análise é su�ciente. O programa
permite utilizar até 500 freqüências, diferentemente do SASSI que per-
mite até 100.
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Ajuste de fase: Essa técnica é uma opção padrão para análises incoerentes
no ACS SASSI, versão 2.2, sem interferência do usuário. A natureza es-
tocástica do movimento incoerente é também re�etida no faseamento da
resposta complexa. Para incluir os efeitos randômicos da incoerência do
movimento de entrada no faseamento da resposta complexa, a implemen-
tação ajusta os ângulos de fase da resposta complexa em um intervalo
limite de variação de−π/2 a π/2 . Isso assegura que os cossenos dos ângu-
los de fase, para todos os componentes das freqüências, sejam positivos.
Essa limitação evita a ocorrência randômica de componentes fora de fase
devidos ao movimento incoerente, gerando funções temporais respostas
com maior energia e evitando efeitos de cancelamento.
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