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Resumo 

 

Esta tese analisa o contributo das cargas verticais à superfície e ainda a proximidade à superfície de 

uma camada com elevado potencial de liquefação nos assentamentos à superfície. As simulações 

numéricas para a realização desta dissertação foram realizadas recorrendo ao software FLAC. 

Na primeira parte deste trabalho apresenta-se a descrição, calibração e validação do modelo numérico. 

Foi realizada uma análise de elemento único, análise de modelos constitutivos, principalmente, o 

PM4Sand, e ainda, a avaliação elementos free-field, função attach e elementos de Cable + Slave como 

possíveis condições de fronteira lateral. 

A segunda parte consiste no estudo de sensibilidade baseado no modelo numérico bidimensional. Este 

modelo possui 3 camadas (duas de argila e uma de areia com potencial de liquefação). A camada de 

areia encontra-se entre as camadas de argila. É ainda analisado a influência da proximidade da camada 

de areia à superfície. Todos os modelos possuem nível freático fixo à superfície. Conclui-se que, numa 

situação de carga aplicada à superfície, a influência da desta reduz-se à medida que a distância 

aumenta em profundidade e lateralmente. Concluiu-se também que elementos de areia muito próximos 

da superfície podem não sofrer liquefação devido ao acréscimo das tensões efetivas iniciais. Por fim, 

verificou-se que numa situação de campo livre os assentamentos não são expressivos enquanto que 

numa situação de carga aplicada imediatamente abaixo da carga aplicada, os assentamentos relativos 

da camada de areia aumentam à medida que a camada com potencial de liquefação se encontra mais 

próximo da superfície. 

 

 

Palavras-chave: Sismo, liquefação, fundação superficial, FLAC 
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Abstract 

 

This work analyzes the effect of surface loads at the surface, the influence of the proximity of a sand 

layer with liquefaction potential in the displacements. The numerical simulations were done with FLAC. 

In the first part of the work is presented the description, calibration and validation of the numerical model 

more exactly, single-element calibration, an analysis on constitutive models, most importantly, 

PM4Sand. It was evaluated the use of Free-field boundaries, the use of the attach function and the use 

of cables + Slave elements as lateral boundary conditions. 

The second part consists on a sensitivity analysis using a two-dimensional numerical model. It has 3 

layers, two of them are clay and the other one is sand with high liquefaction potential. The sand layer is 

located between both clays’ layers. The influence of the proximity to the surface of the sand layer was 

analyzed. The groundwater level is located at surface. Some conclusion was reached: the first one 

consists in a situation that applied load is present; the influence of this load reduces in depth and in 

lateral distance; and, in the same situation, if an element of sand is close to the surface, it could not 

suffer liquefaction due to the increases of the initial vertical effective stresses. Finally, in a free field 

situation the displacements are not representative when comparing with an applied load situation, 

specifically below the applied load, the relative displacements of the sand layer increases with the 

proximity of the sand layer to the surface. 

Keywords: Earthquake, liquefaction, shallow foundation, FLAC 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento e Objetivo 

Sendo a liquefação um fenómeno conhecido pela sua complexidade, a necessidade de conseguir 

retratar estes efeitos numericamente de forma coerente, é algo que tem merecido a atenção da 

comunidade científica. Nesta dissertação tem-se como objetivo recorrer a um modelo numérico que 

represente de uma forma adequada o comportamento de um solo com elevado potencial de liquefação 

quando sujeito a uma ação sísmica para avaliar o efeito da profundidade da camada no 

desenvolvimento da liquefação, bem como da existência de carga à superfície 

Para atingir o objetivo anterior, foi necessário testar qual a melhor abordagem para simular a liquefação 

recorrendo à simulação numérica, em particular, ao modelo constitutivo e às condições de fronteira 

lateral a adotar. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é constituída e organizada em 5 capítulos, em que o presente e primeiro capítulo 

corresponde à introdução onde se aborda o enquadramento, objetivos e estrutura desta dissertação. 

O segundo capítulo é apresentado uma revisão de conceitos que é necessária para a compreensão e 

desenvolvimento do presente trabalho. Neste capítulo é abordado, de forma resumida, temas como o 

comportamento do solo sob ações cíclicas, os efeitos de sítio e os efeitos da liquefação  

No Capítulo 3 é apresentada toda a calibração do modelo numérico. Referem-se as considerações 

iniciais, os modelos constitutivos utilizados, nomeadamente, o PM4Sand, que tem a capacidade de 

modelar a geração de pressão intersticial nos solos quando sujeitos a uma ação cíclica; a validação da 

propagação de onda de corte, e ainda, a análise do modelo unidimensional com 3 camadas (duas de 

argila e uma de areia) em que a camada de areia tem associado o modelo constitutivo PM4Sand. Tanto 

na validação da propagação da onda de corte como no modelo unidimensional são avaliadas diferentes 

condições de fronteira lateral. Estas fronteiras lateral são modeladas com recurso a elementos Free-

Field, com recurso à função attach e, por fim, com recurso a elementos cables em conjunto com a 

função Slave. 

No quarto capítulo é realizado uma análise do modelo numérico bidimensional em que se analisa duas 

situações: uma com a existência de uma fundação superficial com sobrecarga aplicada e, uma segunda 

numa situação sem qualquer tipo de fundação superficial e sobrecarga à superfície (Campo livre). 

Dentro destas duas situações ainda é analisado a proximidade da camada de areia à superfície. Para 
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isso a espessura da camada argila superior, Hcrust, é alterada para valores de 2m, 4m, e 8m, 

respetivamente.  

No Capítulo 5 apresentam-se as principais considerações finais e sugestões de desenvolvimentos 

futuros. 
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2. Efeitos de sítio sísmicos e liquefação 

 

2.1. Introdução 

Neste capítulo será explicado de forma resumida o que é a liquefação e os tipos de liquefação que 

podem ocorrer. Para além disso, será referido sucintamente alguns critérios mais cruciais para a análise 

da suscetibilidade de um dado solo à ocorrência da liquefação. 

 

2.2. Comportamento do solo sob solicitações cíclicas  

Quando um solo é sujeito a uma dada ação cíclica, o comportamento do solo poderá ser dividido em 

três fases distintas: a fase das pequenas deformações, as ditas médias deformações e, por fim, as 

grandes deformações. 

Pequenas deformações 

Na gama das pequenas deformações (distorção de 10-6 a 10-5), o solo apresenta um comportamento 

elástico linear. O módulo de rigidez (G) deste é equivalente ao módulo de rigidez no estado inicial G0, 

devido à inexistência de degradação de rigidez nesta gama de deformações. A energia dissipada nesta 

fase é reduzida [1]. 

Médias deformações 

Para esta gama de deformações (distorção de 10-5 a 10-3), o solo deixa de apresentar comportamento 

elástico linear e, passa a um comportamento elasto-plástico. No gráfico da tensão-deformação 

começam a surgir trajetórias com o comportamento não linear que se denominam por histereses. A 

partir destas histereses, é possível calcular o módulo de rigidez secante Gsec. O valor do Gsec vai 

decrescendo com o aumento da distorção. Ocorre a dissipação de energia durante o movimento cíclico 

que é descrito pelo coeficiente de amortecimento do solo. 𝜉, que tem a tendência a aumentar com o 

aumento da distorção. As deformações obtidas nesta fase são de caráter irreversível [1]. 

 



 

4 
 

 

Figura 2.1: Exemplo de uma trajetória de tensão-deformação Não-linear - Histerese 
 

Grandes deformações 

Por fim, na gama das grandes deformações (> 10-3), o solo apresenta deformações irreversíveis e uma 

grande degradação da rigidez, com o grande aumento da distorção e da energia dissipada. Isto leva a 

uma grande alteração das características do material comparativamente ao estado inicial deste [1]. Os 

ciclos histeréticos são cada vez mais instáveis comparativamente aos que surgem nas médias 

deformações. Nas grandes deformações já estamos perto numa situação de rotura. 

É corrente recorrer a curvas dependentes da distorção para representar as propriedades dinâmicas do 

solo (rigidez e amortecimento). Nesta dissertação considerou-se as curvas propostas por Ishibashi e 

Zhang [2]. Estas curvas foram determinadas experimentalmente sendo possível posteriormente 

determinar equações que permitem relacionar diversos fatores, entre os quais, o Índice de Plasticidade, 

IP e, tensão efetiva de confinamento 𝑝’. Estas adequam-se tanto a argilas e areias normalmente 

consolidadas, como a compostos por cascalhos ou argilas sobreconsolidadas. 

 

A equação geral da curva de degradação de rigidez é a seguinte: 

 

 
𝐺

𝐺
= 𝐾(𝜎′ )  (2.1) 

 

As variáveis para determinar a equação geral (2.1) são as seguintes: 
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𝑚(𝛾, 𝐼𝑃) − 𝑚 = 0,272 1 + tanh ln

0,000556

𝛾

,

𝑒 , × ,
 (2.2) 

 

 
𝐾(𝛾, 𝐼𝑃) = 0,5 1 + tanh ln

0,000102 + 𝑛

𝛾

,

 (2.3) 

 

 𝑛(𝐼𝑃) =

⎩
⎨

⎧
0,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑃 = 0

3,37 × 10 × 𝐼𝑃 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝐼𝑃 ≤ 15

7,00 × 10 × 𝐼𝑃 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 15 < 𝐼𝑃 ≤ 70

2,70 × 10 × 𝐼𝑃 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑃 ≥ 70

 (2.4) 

 

O coeficiente de amortecimento é determinado da seguinte forma: 

 

 
𝜉 = 0,333

1 + 𝑒 , × ,

2
0,586

𝐺

𝐺
− 1,547

𝐺

𝐺
+ 1  (2.5) 

 

De notar que, 𝐺 𝐺⁄  é um valor adimensional e tem de ser menor ou igual a 1; IP refere-se ao índice de 

plasticidade, 𝛾 refere-se à distorção que nestas fórmulas é colocada também no seu valor real e não 

em percentagem e, por fim, 𝜎′  corresponde à tensão efetiva de confinamento, também conhecida por 

𝑝′. 

Se aplicarmos estas fórmulas em siltes e argilas, a rigidez e o coeficiente de amortecimento são 

bastante afetados pelo Índice de Plasticidade solo. Observando a equação (2.5) verificamos que, o 

coeficiente de amortecimento, 𝜉, diminui com o aumento de IP. Por outro lado, para argilas muito 

plásticas, pode-se afirmar que o efeito da tensão de confinamento, 𝑝′, é desprezável na caracterização 

de curvas de degradação do módulo de rigidez [2]. 

 

2.2.1. Liquefação 

2.2.1.1. Descrição do Fenómeno 

O fenómeno da liquefação entende-se por uma redução da resistência ao corte e/ou da rigidez, devida 

ao aumento da pressão intersticial em solos saturados que origina deformações permanentes 

significativas e ainda uma quase anulação da tensão efetiva do solo [3]. O aumento da pressão 

intersticial e, consequente, redução da tensão efetiva do solo ocorre devido à necessidade que os solos 

soltos têm de se densificarem quando sujeitos a uma ação cíclica. No entanto, a velocidade da ação é 

superior à capacidade de drenagem, levando a que a resposta se aproxime de condições não drenadas 

(variação de volume nula)  

Kramer [1] distingue dois tipos de liquefação: Liquefação de fluxo e Mobilidade cíclica. 
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A liquefação de fluxo é aquela que produz os efeitos mais dramáticos. Esta pode ocorrer quando a 

tensão tangencial necessária para o equilíbrio estático da massa do solo (tensão tangencial estática) é 

superior à resistência ao corte do solo após o evento sísmico. Criam-se assim condições para 

ocorrerem grandes deformações pós-sismo [1]. 

A mobilidade cíclica ocorre com mais frequência que a liquefação de fluxo, mas as consequências 

desta são geralmente menos graves. Esta ocorre quando a tensão tangencial estática é inferior à 

resistência ao corte do solo após o sismo. As deformações devido à mobilidade cíclica ocorrem de 

forma incremental durante o movimento sísmico. Estas deformações denominadas por Lateral 

Spreading podem ocorrer em terrenos com uma ligeira inclinação ou terrenos praticamente planos perto 

de corpos de água [1]. 

2.2.1.2. Suscetibilidade dos solos 

A liquefação ocorre predominantemente em solos arenosos, mas também foi observada em materiais 

siltosos e em cascalho [1]. Para a realização desta dissertação iremos focar-nos em materiais arenosos 

com potencial de liquefação. 

As avaliações da suscetibilidade dos solos à liquefação baseiam-se alguns critérios: 

 

Critério geológico 

Depósitos recentes aluvionares, depósitos eluviais e coluviões com granulometria uniforme e soltas 

tem uma elevada suscetibilidade à liquefação. 

Visto que a liquefação só ocorre em solos saturados, a profundidade do nível freático influencia a 

suscetibilidade do solo a ocorrer liquefação. Esta suscetibilidade reduz-se com o aumento da 

profundidade do nível freático. Os efeitos da liquefação são observados em situações onde o nível 

freático é superficial. 

É bom referir que os aterros construídos pelo homem sem recurso a qualquer tipo de técnica de 

compactação são suscetíveis a que ocorra liquefação nestes [1]. 

Critério da composição do solo 

Características como tamanho da partícula, forma e gradação são características que afetam 

diretamente a suscetibilidade de um solo de liquefazer. Isto porque, estas características tendem a 

influenciar a variação de volume de um dado solo. Quanto maior for a possibilidade de um solo variar 

o seu volume maior será a possibilidade de existir liquefação. 

Solos com partículas mais redondas têm a tendência de densificarem mais facilmente e, como 

consequência, a existe uma maior probabilidade de ocorrer liquefação nestes comparativamente a 

solos com uma forma mais angular. No que toca à gradação como já foi referido, um solo mal graduado 

(granulometria uniforme) é mais suscetível à liquefação [1]. 

 



 

7 
 

Critérios de estado 

Um outro fator que condiciona a suscetibilidade de um solo à liquefação é o seu estado inicial (tensões 

e densidade no momento do sismo). Quanto mais solto for o solo, mais baixa será a sua densidade 

(solo contrátil). Neste tipo de solo, quando saturado, numa situação não drenada existe a tendência de 

geração de pressão intersticial devido à necessidade deste de contrair quando sujeito a uma ação 

cíclica [1].  

 

2.3. Efeitos de sítio sísmicos  

À medida que a onda de corte percorre materiais com diferentes valores de rigidez, as características 

desta vão-se alterando. Este fenómeno é justificado pelos efeitos de sítio. Os efeitos de sítio influenciam 

a amplitude, frequência e duração de uma ação sísmica. O quanto os efeitos de sitio afetam a onda de 

corte depende da estratigrafia, da topografia do local, das propriedades dos materiais que constituem 

tanto do substrato rochoso como as camadas de solo mais superficiais, e ainda, das características da 

própria ação sísmica [1].  

Uma forma de caracterizar os efeitos de sítio é a determinação da função de transferência de um 

depósito de solo. 

Figura 2.2: Modelo de propagação da onda num depósito de solo [1] 
 

A função de transferência, 𝐹(𝜔), relaciona o movimento na base do depósito e o movimento na 

superfície. Esta é descrita pela seguinte equação: 

 

 𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝐴𝑒 ( ∗ ) +  𝐵𝑒 ( ∗ ) (2.6) 

 

Em que 𝜔 corresponde à frequência angular, 𝑘∗é o número de onda complexo, 𝑡 representa o tempo 

e, por fim, o 𝑧 corresponde à cota em que 𝑧 = 0 é a superfície e 𝑧 = 𝐻 é a cota da base do depósito. 

De notar que, 𝐴 e 𝐵 são as amplitudes das ondas que se propagam no sentido ascendente e 

descendente. 
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A equação (2.6) após manipulação algébrica e utilizando algumas expressões obtém-se a equação: 

 

 
|𝐹(𝜔)| =

𝑢 (𝑧 = 0)

𝑢 (𝑧 = 𝐻)
=

1

cos
𝜔𝐻
𝑉

+ 𝜉
𝜔𝐻
𝑉

 

(2.7) 

 

Com 𝐻 a profundidade total do depósito, 𝜉 o coeficiente de amortecimento e 𝑉  velocidade de 

propagação da onda S no solo em questão. 

As expressões admitidas para obter a equação (2.7) são as seguintes: 

 

 𝑘∗ =
𝜔

𝑉 ∗ (2.8) 

 

Em que, 𝑘∗, 𝜔 e 𝑉 ∗, correspondem ao número de onda complexo, frequência angular e valor complexo 

das velocidades das ondas S. 

 

 𝐺∗ = 𝐺(1 + 𝑖2𝜉) (2.9) 

 

Onde 𝐺∗, 𝐺 e 𝜉 designam-se por módulo de rigidez complexo, módulo de rigidez e coeficiente de 

amortecimento, respetivamente. 

 

 
𝑉 ∗ =

𝐺

𝜌
 

 

(2.10) 

 

Em que algumas das variáveis já foram referidas à exceção do 𝜌 que representa a densidade do solo. 

Por fim, as condições de fronteira para a dedução da equação (2.7): 

 

 
𝜏(0, 𝑡) = 𝐺

𝛿𝑢(0, 𝑡)

𝛿𝑧
= 0 

(2.11) 

 



 

9 
 

 𝜔 =
𝑉

𝐻

𝜋

2
+ 𝑛𝜋  𝑐𝑜𝑚 𝑛 = 0,1,2, … , ∞ (2.12) 

 

Comentários: 

 A amplificação da onda sísmica depende da frequência da ação a que o solo é sujeito e, o 

coeficiente de amortecimento tem influência na resposta do solo; 

 Observando a equação (2.7) podemos deduzir que os valores obtidos serão sempre iguais ou 

superiores a 1. Podendo assim deduzir que o movimento à superfície vai ser igual ou superior 

àquele que a base do depósito está sujeita. De notar, que existe valores de pico elevados que 

surgem em frequências semelhantes à frequência natural do depósito. Este pico deve-se a um 

efeito de ressonância que acontece quando aos valores da frequência da ação e da frequência 

natural do solo são idênticas. Contudo os valores de pico vão diminuindo com o aumento da 

frequência visto existir amortecimento; 

 Por fim, podemos ainda dizer que as frequências de ressonância onde existe um pico de 

amplificação da ação dependem da geometria, isto é, do 𝐻; e, dependem ainda das 

propriedades das camadas de solo, mais concretamente, da velocidade da propagação das 

ondas S, 𝑉 . 

 

2.4. Efeitos da liquefação 

Os efeitos da liquefação são variados desde afetar estruturalmente qualquer infraestrutura perto de um 

local onde ocorra este fenómeno como também influenciar as ações sísmicas à superfície 

Alteração da resposta sísmica 

A influência do módulo de rigidez, G, e da característica de amortecimento do solo na resposta sísmica 

é já conhecida. Um depósito de solo ao sofrer redução de rigidez passa a amplificar diferentes 

frequências, com impacto direto à mudança das amplitudes e fase do movimento à superfície. Nos 

casos mais extremos a ação sísmica poderá ser severamente atenuada.  
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Figura 2.3 - Exemplo de alteração da resposta sísmica de um dado depósito e respetivo registo de geração de 
pressão intersticial – adaptado [4] 

 

Sand Boils 

As Sand Boils são pequenas erupções à superfície de uma mistura predominante de água e areia. Este 

fenómeno baseia-se na diminuição do volume do solo e na incompressibilidade da água. Com a 

diminuição de volume do solo, a água presente neste irá ser comprimida gerando assim um excesso 

de pressão intersticial. Uma forma de este excesso pressão intersticial desaparecer é de a água sair 

da zona onde se encontra criando assim Sand Boils à superfície.  
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3. Modelo Numérico 

 

3.1. Considerações iniciais 

3.1.1. Introdução 

Para o desenvolvimento numérico desta dissertação foi utilizado o software FLAC 7.0 (Fast Lagrangian 

Analysis of Continua). O FLAC 7.0 é um software de cálculo baseado no método das diferenças finitas 

com esquema explícito bidimensional.  

 

3.1.2. Malha de diferenças finitas 

Visto que, irá ser analisado solo sujeitos a ações sísmicas, é necessário garantir que a propagação das 

ondas sísmicas seja bem definida pelo software. Segundo Kuhlemeyer e Lysmer [5], para que haja uma 

boa representação da transmissão da onda no modelo numérico esta deverá ser medida entre 8 e 10 

pontos ao logo do seu comprimento. Assim sendo, o tamanho de cada elemento deverá ser inferior à 

seguinte relação: 

 
∆𝑙 ≤

𝜆

10
 (3.1) 

 

sendo ∆𝑙 a extensão de cada elemento na direção de propagação da onda de corte e 𝜆 o comprimento 

de onda associado à frequência máxima, 𝑓 , de uma determinada ação sísmica. 

 

Considerando a velocidade de propagação das ondas S num dado solo, 𝑉 , 

 
𝑉 =

𝜆

𝑇
= 𝜆𝑓 (3.2) 

 

Então a dimensão máxima de cada elemento em função da velocidade das ondas S, 𝑉 , e da frequência 

máxima da ação, 𝑓 , é: 

 

 
∆𝑙 ≤

𝑉

10𝑓
 (3.3) 
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O FLAC tem a capacidade de definir automaticamente o passo de cálculo (time steps) mínimo, como é 

referido no manual [6], de forma a que haja sempre convergência no cálculo. Este valor é determinado 

com através da Equação (3.4) 

 ∆𝑡 = 2
𝑀

𝑘
 (3.4) 

 

Em que 𝑀 corresponde à massa e 𝑘 corresponde à rigidez. 

3.1.3. Peso volúmico do solo 

A definição da massa volúmica do solo no FLAC, é feita em função da densidade do solo seco, 𝜌 , 

da porosidade, 𝑛, do grau de saturação, 𝑆𝑟, e da densidade da água, 𝜌á , através da seguinte 

equação: 

 𝜌 = 𝜌 + 𝑛 ∙ 𝑆𝑟 ∙ 𝜌á  (3.5) 

 

 

O facto de o peso volúmico ser o saturado ou húmido, vai depender do grau de saturação do solo que 

está presente na equação (3.5) na determinação do 𝜌 . Para estar num estado saturado, 𝑆𝑟, tem de 

ser igual a 100%. Para estar no estado húmido o valor tem de estar no intervalo dos 0% e 100%. 

 

3.1.4. Condições de fronteira disponíveis no FLAC 

O FLAC possui dois tipos de condições de fronteira para a simulação de ações dinâmicas: Fronteiras 

Viscosas Absorventes (Quiet Boundaries) e Fronteiras de Campo-livre (Free-field Boundaries) [6]. 

Estas fronteiras são utilizadas para reduzir a dimensão do modelo numérico, agilizando assim o 

processo de cálculo. Para além destas duas, foi um dos objetivos desta dissertação tentar usar uma 

outra condição de fronteira lateral com base nas funcionalidades do FLAC. Tentou-se criar condições 

de fronteira com a função attach e com a implementação de elementos (cables) com o objetivo de 

modelar a propagação vertical de ondas de corte (Tied nodes).  

Quiet Boundaries 

As Quiet Boundaries formuladas por Lysmer e Kuhlemeyer [7] visam a absorver as ondas sísmicas na 

fronteira inferior. Esta consiste em amortecedores independentes nas direções normal e de corte, ao 

longo das fronteiras do modelo definidas pelo utilizador. Para simular o efeito da ação sísmica 

introduzida no afloramento rochoso, o FLAC recomenda que sejam calculadas as tensões 

representadas na Equação (3.6) que são aplicadas na base do modelo onde estão aplicadas as Quiet 

Boundaries: 
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 𝜎 = −𝑓′ ∙ 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑣

𝜏 = −𝑓′ ∙ 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑣
 (3.6) 

 

onde 𝑣  e 𝑣  são as componentes normal e de corte da fronteira, 𝜌 é a massa volúmica do material do 

semi-espaço, 𝑉  e 𝑉  as velocidades de propagação das ondas P (primária) e S (Secundária ou da onda 

de corte) no semi-espaço, respetivamente. 

O fator 𝑓’ caracteriza a energia que é absorvida por estas fronteiras, representando as ondas que se 

propagam no sentido descente do modelo [8]. O FLAC sugere um valor de 𝑓′ igual a 2. Mas segundo o 

mesmo, este valor também pode estar compreendido entre o valor 1 e 2. Em outros exemplos presentes 

no manual do FLAC, este sugere que seja realizada uma análise prévia para determinar o valor em 

concreto do fator 𝑓′ [6]. 

Free-field Boundaries 

A condição de fronteira de campo livre (Free-field) visam absorver ondas que atingem a fronteira lateral 

do modelo. Esta condição de fronteira tenta reproduzir um efeito de campo-livre. 

 

Figura 3.1: Representação das condições de fronteira dinâmicas - adaptado [6] 
 

Na Figura 3.1 podemos ver a sugestão de modelação numérica sugerida pelo manual do FLAC [6] para 

uma análise dinâmica do um depósito sujeito a uma ação sísmica. Na base do modelo, AC, temos a 

existência das condições de fronteira Quiet Boundaries e, nas fronteiras laterais, BA e DC, temos a 

presença das condições de fronteira Free-field. 
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A condição de fronteira Tied nodes visa assegurar que as fronteiras laterais do modelo têm um 

movimento sincronizado, tal como acontece quando há propagação vertical da onda de corte. Esta 

condição de fronteira é materializada através do comando attach e dos elementos cables. Os cables 

são elementos com massa e rigidez axial reduzida. De forma a que os nós destes estejam ligados 

possuam o mesmo movimento em x e y, existe a necessidade de ativar o comando Slave. Este 

comando é utilizado em conjunto com os elementos cables para garantir a propagação vertical da onda 

de corte. 

Na Figura 3.2 tenta-se ilustrar o que foi referido. 

 

 

Figura 3.2 - Representação das condições de fronteira – Attach e “Cables” + Slave 
 

3.2. Modelos constitutivos 

3.2.1. Enquadramento  

Para que a simulação numérica da resposta de um solo sujeito a uma ação cíclica, é necessária uma 

lei constitutiva que represente adequadamente a degradação da rigidez, a dissipação de energia e, em 

solos saturados, a possível geração de pressão intersticial. 

3.2.2. Modelo elástico perfeitamente plástico com critério de rotura de Mohr-Coulomb 

A primeira lei constitutiva utilizada é disponibilizada pelo FLAC, caracteriza-se por ter uma fase elástica 

não linear e fase perfeitamente plástica com critério de rotura de Mohr-Coulomb: 

 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎′ tan ∅ (3.7) 

 

em que 𝜏 representa a tensão de corte máxima, 𝑐  a coesão efetiva do solo, 𝜎′  a tensão efetiva normal 

e ∅ o ângulo de atrito do solo. 
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Para simular a degradação de rigidez e o crescimento do amortecimento, o FLAC tem uma função 

Hysteretic Damping, que descreve sob ação harmónica uma histerese similar à obtida em ensaios 

laboratoriais. A curva de degradação de rigidez normalizada produzida por este modelo é descrita pela 

equação: 

 

 𝐺

𝐺
= 𝑠 (3 − 2𝑠) (3.8) 

Com 

 

 
𝑠 =

𝐿 − 𝐿

𝐿 − 𝐿
 (3.9) 

 

 𝐿 = log (𝛾) (3.10) 

 

Com esta equação, a aferição dos parâmetros 𝐿  e 𝐿  pode ser feita facilmente a partir de curvas de 

degradação de rigidez experimentais. 

O manual do FLAC [6] recomenda que, para além do amortecimento histerético produzido pela 

histerese do modelo elástico perfeitamente plástico, seja adotado o amortecimento de Rayleigh para 

filtrar as altas frequências resultantes da integração numérica  

O amortecimento de Rayleigh varia com a frequência, pelo que se define um valor baixo do coeficiente 

de amortecimento, 𝜉 , para a frequência natural do depósito de solo, 𝑓  (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Variação do coeficiente de amortecimento com a frequência angular - adaptado [6] 
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Os coeficientes de amortecimento de Rayleigh 𝛼 e 𝛽 relacionam-se com 𝜉 e 𝜔  através das seguintes 

equações: 

 
𝜉 =  

𝛼

2𝜔
+

𝛽𝜔

2
 (3.11) 

 

 
𝛼 =

2𝜉

𝜔 + 𝜔
× 𝜔 𝜔  (3.12) 

 

 
𝛽 =

2𝜉

𝜔 + 𝜔
 (3.13) 

 

A resposta deste modelo foi testada numa análise com um único elemento de solo, com 1m de lado e, 

com propriedades presentes na Tabela 3.1. Na primeira simulação, foi aplicado o modelo constitutivo 

elástico linear perfeitamente plástico. Na segunda simulação foi utilizado o modelo elástico não linear 

perfeitamente plástico. Os parâmetros 𝐿  e 𝐿  foram calibrados para simular a curva de degradação de 

rigidez de uma areia tendo-se obtido valores de -3,325 e 0,823, respetivamente: 

 

Tabela 3.1: Propriedades do solo do elemento 
𝛾 [𝑘𝑁/𝑚 ] 𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜈 𝐺 [𝑀𝑃𝑎] 𝐾 [𝑀𝑃𝑎] 𝑉  [𝑚 𝑠⁄ ] 𝑐 [𝑘𝑃𝑎] ∅ (°) 

20,0 20,0 0,20 8,33 11,11 64,6 20,0 0,0 

 

Relativamente ao coeficiente de amortecimento e frequência natural do solo adotadas na ativação do 

amortecimento de Rayleigh foram de 2% e 2.0 Hz, respetivamente. 

Nas fronteiras laterais do elemento foram adotadas as condições de fronteira de campo livre (Free-field 

Boundaries) e o deslocamento vertical do elemento de solo foi impedido, como é apresentado na Figura 

3.4, de forma a manter constante o volume do elemento e simular condições não drenadas. 

 

Figura 3.4 - Condições de fronteira do elemento de solo 
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No que toca à ação dinâmica que o elemento vai estar sujeito, esta assemelha-se a uma função 

harmónica com amplitude crescente em que os seus parâmetros estão detalhados na Tabela 3.2. 

 

 𝑎(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) (3.14) 

 

Onde 𝐴 representa a amplitude da ação, 𝜔 a frequência angular da ação, 𝜑 o ângulo de fase e 𝑡 

corresponde ao tempo da ação. Os valores destes parâmetros estão apresentados na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2: Parâmetros da ação harmónica 
𝐴 [𝑚] 𝑓 [𝐻𝑧] 𝜔 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 𝜑 [𝑟𝑎𝑑] 

Entre 1 e 32 2,0 12,6 0,0 

 

 

Figura 3.5: Ação harmónica da amplitude variável a que o elemento está sujeito 
 

A primeira simulação está representada na Figura 3.6. É possível observar que inicialmente existe um 

comportamento elástico linear, mas ao atingir a rotura, existe a passagem imediata para o 

comportamento perfeitamente plástico. Observa-se também que o solo atinge a rotura com os 20.0 

kPa, algo que é expectável visto que, o ângulo de atrito ∅ (°) é nulo e, com base na equação (3.7), a 

resistência total do solo é igual à coesão efetiva do solo 𝑐 . É notar que, neste caso não existe a 

degradação de rigidez, algo já era previsto visto não ter sido ativado a função Hysteretic Damping nesta 

simulação 
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Figura 3.6 - Relação tensão-deformação: modelo elástico linear perfeitamente plástica 
 

Os resultados da segunda simulação são ilustrados para a gama das pequenas a médias deformações 

(Figura 3.7a) e das grandes deformações (Figura 3.7b). É possível observar as histereses onde 

claramente existe uma degradação da rigidez visto que, o Gsec, vai diminuindo com o aumento da 

distorção cíclica. Este aumento da distorção deve-se ao aumento progressivo da amplitude da ação 

dinâmica aplicada sobre o solo. Na Figura 3.7b, a relação tensão-deformação não atinge a envolvente 

de rotura. A resposta encontra-se em regime elástico não linear. Para confirmar isso, realizou-se um 

novo cálculo em que se reduziu-se a coesão do elemento de solo de 20 kPa para os 4 kPa (Figura 3.8), 

de forma a intersetar a histerese observada na Figura 3.7b. 
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(b) Grandes Deformações 

Figura 3.7: Relação tensão-deformação: modelo elástico não-linear 
 

 

 

Figura 3.8: Relação tensão-deformação: modelo elástico não-linear após a redução da coesão para 4kPa 
 

Com a Figura 3.8 podemos concluir que a redução da coesão para 4 kPa fez com que o solo atinge-se 

a plastificação para a mesma ação. O que comprova que na Figura 3.7 apesar dos valores de distorção 

elevados este não atingiu a rotura visto ainda estar numa situação elastoplástica. 

 

Na Figura 3.9 compara-se as equações analíticas, com a curva experimental de Ishibashi & Zhang [2] 

com a resposta do modelo 
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Figura 3.9 - Comparação das curvas de degradação de rigidez teórica e obtida por simulação numérica 
 

O FLAC permite que o modelo elástico perfeitamente plástico seja acoplado a um módulo ativado com 

o comando FINN que permite simular a geração de pressões intersticiais a partir da variação de volume 

de cada elemento. Esta abordagem não tem representatividade física, dado que a geração de pressão 

intersticial se deve à baixa permeabilidade em relação à velocidade da ação, o que condiciona a 

variação de volume. Numa fase inicial desta dissertação esta solução foi utilizada para tentar modelar 

a geração de pressão intersticial. Após a aplicação deste comando, os resultados extraídos não 

apresentavam valores aceitáveis e, para além disso, este comando afetava resposta do movimento dos 

elementos de solo. Por este motivo e, pela própria formulação do modelo (a necessidade determinar a 

variação de volume para determinar as pressões intersticiais) esta abordagem foi descartada focando 

totalmente no modelo constitutivo de seguida enunciado que será usado nos capítulos subsequentes. 

3.2.3. Modelo elastoplástico avançado - PM4Sand 

O modelo PM4Sand tem sido cada vez mais utilizado em estudos de liquefação gerados por ações 

sísmicas [9]. O modelo PM4Sand é uma versão melhorada do modelo Dafalias-Manzari [10] 

apresentado por Boulanger e Ziotopoulou [11] [9] 

Este modelo permite simular a degradação de rigidez, a variação do amortecimento, a acumulação de 

pressão intersticial, e a influência do nº de ciclos de carregamento, a drenagem e consequentes 

assentamentos após o sismo [9]. 

Boulanger e Ziotopoulou [11] [9] propõem uma abordagem em que o nº de parâmetros do modelo a 

definir é de apenas de 3. Estes parâmetros são os seguintes 𝐷 , 𝐺  e ℎ  que se definem por 

compacidade relativa aparente, coeficiente do módulo de rigidez e parâmetro da taxa de contração, 

respetivamente. Os primeiros dois parâmetros podem ser estimados com base no valor do (𝑁 )  

(número de pancadas SPT corrigido) através das equações (3.15) e (3.16). Relativamente a equações 

que regem o comportamento do modelo PM4Sand estas são apresentadas em anexo. 
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𝐷 =

(𝑁 )

𝐶
 (3.15) 

 

 𝐺 = 167 (𝑁 ) + 2.5 (3.16) 

 

Existe a necessidade de corrigir o valor de 𝐺  obtido pela equação (3.16) com a pressão atmosférica: 

 

 
𝐺 = 𝐺 ∙ 𝑝 ∙

𝑝′

𝑝𝑎

,

 (3.17) 

 

Onde 𝐺  determina-se através da equação (3.16), 𝑝  é a pressão atmosférica que é igual 101,3 kPa e, 

𝑝′ é a tensão efetiva de confinamento.  

Relativamente ao ℎ  este é alterado iterativamente até que o valor de CRR (Cyclic Resistance Ratio) 

desejado é atingido. Este pode ser obtido através de correlações com base no SPT [11]. 

 

3.2.3.1. Resultados 

Para este subcapítulo foi considerado um único elemento de solo em que cada lado tem a dimensão 

de 1 metro. Para além disso foi considerado as condições de fronteira como estão presentes na Figura 

3.10 de forma a garantir volume constante compatível com as condições não drenadas em todas as 

fases de cálculo 

 

Figura 3.10 - Condições de fronteira de um único elemento de solo 
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Para além das condições fronteira apresentadas na Figura 3.10, foi ainda admitido um estado inicial de 

tensões totais isotrópicas de 50 kPa, pressão intersticial de 10 kPa e correspondente tensão efetiva de 

40 kPa. 

O elemento estará sujeito a uma ação (Figura 3.11) descrita pela equação (3.18), com uma grande 

diferença da amplitude mínima à máxima, de forma a que seja possível analisar como o modelo se 

comporta às pequenas, médias e grandes deformações. 

 𝑣(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜋/2 ) (3.18) 

 

Tabela 3.3 - Parâmetros da ação harmónica imposta 

𝐴 [𝑚] 𝑓 [𝐻𝑧] 

Entre 0,0001 e 0,036 5 

 

  
Figura 3.11 - Ação imposta sobre o elemento de solo 

 

Para uma análise correta dos resultados obtidos é importante ter em conta os parâmetros de solo 

utilizados no elemento. De forma a facilitar a implementação do PM4Sand decidiu-se usar parâmetros 

já testados e apresentados no seu manual de utilização [11], valores estes que estão presentes na 

Tabela 3.4: 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros de calibração do modelo PM4Sand adotados [11] 

𝐷  𝐺  ℎ  

0,35 487 0,53 

 

Os parâmetros de solo considerados para analisar o comportamento do PM4Sand estão presentes na 

Tabela 3.5. Estes valores são baseados na Areia de Nevada [12] para valores de 𝐷 = 40% e 𝑝’ =

 40 𝑘𝑃𝑎. 
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Tabela 3.5: Parâmetros de solo do elemento - adaptado [12] 
𝜌 [𝐾𝑔/𝑚 ] 𝐺 [𝑀𝑃𝑎] 𝜈 𝐾 [𝑀𝑃𝑎] 𝑐 [𝑘𝑃𝑎] ∅ (°) 𝑛 𝑘 (𝑚/𝑠) 

1500 44,64 0,33 116,41 0,0 33,0 0,432 5,6 × 10  

 

No que toca às tensões presentes no elemento estas têm de estar conforme os valores referidos 

anteriormente, mais concretamente a tensão total de confinamento inicial 𝑝 , tensão efetiva de 

confinamento inicial 𝑝′  e pressão intersticial inicial 𝑢  têm de ser iguais a −50 𝑘𝑃𝑎, −40 𝑘𝑃𝑎 e 10 𝑘𝑃𝑎, 

respetivamente.  

 

 
𝑝 = 𝑝 + 𝑢 𝑐𝑜𝑚 𝑝 =

𝜎 + 𝜎 + 𝜎

3
 (3.19) 

Nota: Valores de 𝑝  e 𝑝 são de sinal negativo e 𝑢 sinal positivo 

 

 

Figura 3.12 - Variação de p, p' e u em função do tempo 
 

Como é possível observar na Figura 3.12, à medida que a intensidade da ação aumenta, ocorre 

geração de pressão intersticial. Numa fase inicial, visto que a intensidade da ação é reduzida, os valores 

das tensões não apresentam uma alteração significativa. A partir daí, a amplitude da ação aumenta, e 

começa a surgir um aumento gradual da pressão intersticial que só estabiliza perto dos 12s de ação 

quando a tensão efetiva praticamente se anula. Durante toda a simulação, o valor de 𝑝 sofre alguma 

oscilação e não tem uma variação significativa. 
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Um parâmetro frequentemente utilizado para verificar a existência de liquefação é a taxa do excesso 

de pressão intersticial, 𝑟 , que o quociente entre diferença da pressão intersticial, ∆𝑢, e a tensão vertical 

efetiva inicial, 𝜎′ . 

 

 
𝑟 =

∆𝑢

𝜎′
 (3.20) 

 

 

 

Figura 3.13 - Variação de ru em função do Nº ciclos 
 

Como é possível observar na Figura 3.13, o desenvolvimento do valor de ru muito se assemelha ao 

desenvolvimento em função do tempo da pressão intersticial como é representado na Figura 3.12. Mas, 

neste caso, relaciona-se o valor de ru com o nº de ciclos. Com a Figura 3.13 é possível mostrar que o 

modelo PM4Sand modela corretamente desde o início até ocorrer a liquefação e, consegue representar 

a variação da pressão intersticial em função do nº ciclos em que o elemento é sujeito. Analisando os 

resultados, observa-se que não existe alteração significativa nos primeiros 20 ciclos (primeiros 4s) e a 

partir daí o valor ru vai aumentando até que atingir o valor de 1,0, valor este que nos informa que o 

elemento de solo foi liquefeito. Os valores de ru negativos justificam-se porque 𝜎′  é constante e a 

aplicação da tensão de corte cíclica, leva à flutuação da tensão principal máxima. 

Como o aumento gradual da amplitude da ação (Figura 3.11), o valor do módulo de rigidez vai-se 

reduzindo. Na Figura 3.14 apresenta-se histereses para os diferentes níveis de intensidade de ação 

considerada. 
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a) b) 

  

c) d) 

 

(e) 
Figura 3.14 - Relação tensão-deformação do elemento de solo com Modelo PM4Sand 

Pequenas deformações  t = [0, 2s] 
Pequenas deformações  t = ]2, 4s] 

Médias deformações  t = ]4, 8s] 
Médias deformações  t = ]8, 14s] 

 

De uma forma geral, observando a Figura 3.14-(e) é evidente a clara degradação do módulo de rigidez 

à medida que a intensidade da ação aumenta. Nos primeiros 4s (Figura 3.14 (a) e (b)), observa-se 
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claramente uma situação elástica em que a histerese ainda não percetível, a deformação é recuperada, 

estamos na gama das pequenas deformações; nos 4s seguintes (Figura 3.14 (c)) já se define 

corretamente as histereses e é possível evidenciar a degradação de rigidez com a diminuição da 

inclinação da histerese, nesta fase já se entrou na gama da médias deformações. A partir dos 8s de 

simulação (Figura 3.14 (d)) é possível observar a clara degradação a cada ciclo que passa. Apesar não 

se atingirem as grandes deformações, após atingir o valor de 0,11% de distorção, o elemento já tinha 

o módulo de rigidez substancialmente baixo comparativamente ao valor inicial.  

Para confirmar se a degradação de rigidez imposta pelo modelo PM4Sand é aceitável na Figura 3.15 

compara-se a degradação de rigidez do modelo PM4Sand com curvas de degradação experimentais 

propostas por Ishibashi e Zhang [2] 

 

 
Figura 3.15 - Comparação da degradação de rigidez obtida pelo PM4Sand com as curvas Ishibashi e Zhang [2] 
 

Na Figura 3.15 estão representadas 3 curvas experimentais, 𝑝 = 1, 10 𝑒 40 𝑘𝑃𝑎, para mostrar o quanto 

a degradação de rigidez é dependente das tensões efetivas. As curvas determinadas para valores de 

p' muito baixo correspondem a extrapolação e devem ser entendidas como meras referências. Em 

situações em que a pressão intersticial sobe, as tensões efetivas reduzem afetando assim o quanto o 

módulo de rigidez degrada. 

Na Figura 3.16 mostra a trajetória de tensões: 
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Figura 3.16 - Relação entre a tensão tangencial e a tensão efetiva vertical 
 

Observa-se a clara envolvente de rotura em que tanto a tensão tangencial como as tensões efetivas 

tendem para zero. 

 

Em suma, podemos afirmar que o modelo PM4Sand, modela os principais aspetos das areias sujeitas 

a uma ação cíclica.  

 

3.3. Simulação numérica de propagação unidimensional de ondas de 

corte 

Nesta secção apresenta-se um estudo de sensibilidade sobre a melhor forma de modelar a propagação 

unidimensional de ondas de corte, particularmente em relação às condições de fronteira adotar no 

software FLAC. De forma a confirmar se o FLAC tem a capacidade de modelar corretamente a 

propagação vertical da onda de corte, irá comparar-se os resultados obtidos por este com a solução 

analítica de propagação unidimensional de ondas de corte em meio visco-elástico, e ainda, com os 

resultados obtidos através de um outro software com o nome DeepSoil [13] que recorre ao método 

linear equivalente. 

 

3.3.1. Características do depósito de solo e da ação dinâmica 

Começou-se por modelar a propagação de ondas de corte em regime elástico linear. Foi registado os 

valores de aceleração na base e na superfície do depósito. A coluna de solo possui 10m de espessura 

e foi discretizada em elementos possuem uma altura que depende do resultado obtido através da 

equação (3.3); esta depende do 𝑉  e da frequência da ação aplicada. Considerou-se amortecimento de 

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

𝜏
[k

Pa
]

𝜎′v [kPa]



 

28 
 

Rayleigh com um coeficiente de amortecimento mínimo 𝜉  de 2%, ajustado à frequência fundamental 

do depósito [8]. As propriedades do material que constitui a coluna está apresentado na Tabela 3.6 

 

Tabela 3.6: Propriedades dos materiais da coluna de solo 
𝛾  [𝑘𝑁/𝑚 ] 𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜈 𝐺 [𝑀𝑃𝑎] 𝑉  [𝑚 𝑠⁄ ] 

20,0 88,3 0,22 36,1 134,33 

 

A ação a que vai estar sujeita na base do solo é governada pela seguinte função harmónica amortecida: 

 

 𝑢(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)𝑒 .  (3.21) 

 

Os valores dos parâmetros usados na equação (3.21) estão presentes na tabela  

 

Tabela 3.7: Parâmetros da função harmónica amortecida 

𝐴 [𝑚] 𝑓 [𝐻𝑧] 𝜔 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 𝜑 [𝑟𝑎𝑑] 𝜉 [%] 

1,0 5,0 31,4 0 2,0 

 

 

Figura 3.17: Ação dinâmica aplicada 
 

 

Como foi referido, com base na frequência da ação, 𝑓, e da velocidade da onda S, 𝑉  , é possível 

determinar a altura do elemento a usar na malha através da equação (3.3): 
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∆𝑙 ≤
𝑉  

10𝑓
=

134,33

10 × 5
≤ 2,7𝑚  

 

Para simplificação considera-se a altura de todos os elementos com 0,5m. 

 

3.3.1.1. Análise de condições de fronteira laterais 

Relativamente a este tipo será admitido que a coluna de solo terá uma base rígida em regime elástico 

com amortecimento de Rayleigh.  As condições a analisadas são: campo livre (Free-Field Boundaries), 

Attach e Cables. 

 

 

Figura 3.18: Comparação entre os resultados obtidos pela solução analítica e pelo Deepsoil com as diversas 
condições de fronteira laterais 

 

Podemos observar que todas as condições de fronteira testadas propagam adequadamente a onda de 

corte. As frequências próprias do sistema são relativamente bem previstas pelo modelo, enquanto que 

as amplitudes das frequências mais elevadas são atenuadas devido ao amortecimento de Rayleigh 

possuir valores mais elevados para as altas frequências. 
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3.4. Modelo 1D com geração de excessos de pressão intersticial 

Nesta secção analisa-se a proposta unidimensional de um depósito de solo com o modelo constitutivo 

PM4Sand e com possibilidade de ocorrer geração de pressão intersticial. Também será feito um estudo 

de sensibilidade da melhor condição de fronteira lateral a utilizar para este fenómeno. Na base do 

depósito foram inseridas as Quiet Boundaries para simular o semi-espaço. 

 

3.4.1. Modelo unidimensional  

A coluna de solo é composta por três camadas sendo que duas delas são argila e a restante camada 

é composta por areia com potencial de liquefação. O modelo constitutivo da camada de areia é 

PM4Sand e, o modelo constitutivo das camadas de argila é o modelo elástico não linear perfeitamente 

plástico. A análise do primeiro será em tensões efetivas e do segundo em tensões totais, isto significa 

que, no primeiro irá ser possível modelar a geração de pressão intersticial enquanto que no segundo 

isso já não será possível. A disposição das camadas no modelo está representada na Figura 3.19.  

Os parâmetros de solo utilizados na modelação da coluna estão presentes na Tabela 3.8. Os valores 

adotados para a argila correspondem a um solo com 𝐼𝑃 ≈ 30. A camada L1 tem a característica de um 

solo argiloso NC (Normalmente consolidado), enquanto que a camada L3 tem características de um 

solo argiloso SC (Sobreconsolidado). A camada de L2 tem propriedades similares à areia Nevada. 

 

Tabela 3.8 - Parâmetros de cada uma das camadas da coluna de solo 

Camada 𝜌 [𝐾𝑔/𝑚 ] 𝐺 [𝑀𝑃𝑎] 𝐾 [𝑀𝑃𝑎] 𝑛 𝑘 (𝑚/𝑠) ∅ (°) 𝑐 [𝑘𝑃𝑎] 𝜓 (°) 𝜎  

L1 1644,65 33,2 155 0,390 8,2e-12 0 33,2 0 0 

L2 1627,37 63,1 137 0,385 1,63e-9 33 - 0 0 

L3 1751,45 190,2 887,4 0,350 1,0e-12 0 190,2 0 0 

 

Camada 𝐿  𝐿  𝐷  𝐺  ℎ  

L1 -2,55 0,60 - - - 

L2 - - 0,58 705 0,11 

L3 -2,55 0,60 - - - 
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Figura 3.19 - Modelo da coluna de Solo com 14m de profundidade e respetivas dimensões de cada camada 

 

A Figura 3.19 representa o modelo unidimensional de solo que é utilizado em todas as avaliações das 

condições de fronteira lateral. Este modelo é uma malha com 4 elementos de largura e 70 de altura, 

com elementos com 0,25m de largura e 0,2 de altura, em que cada elemento possui 4 nós. Para além 

disto, existe ainda alguns aspetos que se mantêm constantes nas iterações que serão apresentadas 

nos subcapítulos seguintes: o primeiro corresponde às tensões horizontais presentes no solo sendo 

que estas regem-se pela equação (2.6)(3.22): 

 

 𝜎 = 𝜎 = 𝐾 ∙ 𝜎  𝑐𝑜𝑚 𝐾 = 0,5 (3.22) 

 

O equilíbrio hidrostático de todo o modelo é o segundo aspeto que se mantém constante, mais 

precisamente as condições de fronteiras relacionada com a pressão intersticial e valores de saturação 

assumidos para garantir o correto funcionamento do modelo numérico. Estas condições são: 

 Fixar a pressão intersticial nas fronteiras verticais do modelo para evitar o escoamento nas 

fronteiras; 

 A consideração do valor inicial da saturação igual a 0 à superfície e a fixação deste valor 

durante todo o cálculo. 

Um terceiro aspeto que se mantém constante em todas as simulações é a ação a que a coluna é sujeita. 

Esta ação é na gama das acelerações (Figura 3.20) e é regida pela equação (3.23) em que 𝑓 = 3,3 𝐻𝑧 

e a sua amplitude é variável ao longo do tempo; até aos 4s A = 0,05𝑔, dos 4 aos 8s A = 0,10𝑔 e por fim 

o resto da ação A = 0,20𝑔, onde 𝑔 é a aceleração gravítica. 
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 𝑎(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡 ) (3.23) 

 

 

Figura 3.20 - Ação imposta ao modelo da coluna de solo 
 

Por fim, e não menos importante, o quarto aspeto a considerar são os parâmetros de calibração do 

Rayleigh Damping, nomeadamente a frequência natural da coluna de solo o coeficiente de 

amortecimento mínimo. Para isso realiza-se uma análise elástica usando uma ação pouco intensa. No 

final da simulação, com base nas acelerações na base e superfície obtidas desta simulação, determina-

se as amplitudes de Fourier (|𝐹(𝜔)|) em função da frequência (𝑓). O valor de frequência que possuir o 

maior valor da amplitude de Fourier corresponde à frequência natural da coluna de solo, 𝑓 . Neste caso 

em específico esse valor é de 6,44 Hz. O valor do coeficiente de amortecimento mínimo adotado é de 

0,5% tal como é sugerido no manual de utilização do PM4Sand [11].  

É de referir que a camada de argila não tem uma influência decisiva na liquefação da camada de areia. 

Optou-se por simular o seu comportamento recorrendo ao modelo elástico não linear perfeitamente 

plástico com critério de rotura de Mohr Coulomb com resposta não drenada. 

 

3.4.2. Modelação de fronteira lateral com elementos Free-field 

Como já foi referido, o manual do FLAC [6], sugere a utilização das fronteiras free-field para as análises 

dinâmicas. Por este motivo, será testado em primeiro lugar o modelo com comando free-field no modelo 

unidimensional descrito. 

Posto isto, foi realizada a modelação baseada em todos os valores referidos anteriormente. As 

acelerações obtidas deste modelo estão apresentadas em profundidade na Figura 3.21. Nesta figura 

está representado as acelerações de cada uma das três camadas, argila (L1), areia (L2) e argila (L3).  
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Figura 3.21 - Acelerações ao longo do modelo unidimensional em função do tempo – fronteiras do tipo Free-
field 

 

 

É possível observar de imediato na Figura 3.21 que na camada de argila (L3) existe uma propagação 

correta da onda e, ao chegar à camada de areia (L2), existe algum tipo de perturbação que não permite 

a propagação da onda até à superfície. O manual do PM4Sand [11], os autores referem: 

 

“The ability to use the DLL with FLAC's "free-field" lateral boundary conditions option has 

not been configured at this time. The user should not have PM4Sand in the outer column 

of elements against which the free-field lateral boundary condition will be applied. 

Similarly, it cannot be used in the bottom row of elements above a compliant base.” 

 

Tendo em conta os resultados obtidos e a recomendação do manual do PM4Sand é descartado o uso 

de fronteiras Free-field na continuação desta dissertação. 
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3.4.3. Modelação de fronteira lateral com a função attach 

Sucintamente, a teoria por de trás de uma situação Tied Nodes é que os nós lateralmente opostos 

estejam ligados de forma a possuírem o mesmo movimento em toda a simulação, isto é, possuem os 

mesmos deslocamentos verticais e horizontais. No manual do FLAC [6] não existe nenhuma proposta 

para realizar esta condição. Por esse mesmo motivo foi avaliado se a função attach é uma opção viável 

para replicar este comportamento. Na Figura 3.22 está apresentado um exemplo do que a função irá 

fazer no modelo representado na Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.22 - Simulação da condição Tied Nodes no modelo unidimensional recorrendo ao comando attach 
 

Na Figura 3.23 são apresentados os resultados em termos de acelerações: 

 

Figura 3.23 - Acelerações ao longo do modelo unidimensional em função do tempo - attach 
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Na Figura 3.23 é evidente, que existe a propagação da onda até à superfície. 

Foi também analisada a evolução do excesso de pressão intersticial (Figura 3.24). O modelo 

constitutivo adotado para a argila não considera a possibilidade de haver alteração da pressão 

intersticial, o que corresponde a uma análise em tensões totais. O mesmo não se pode dizer sobre a 

camada de areia visto que a sua análise é realizada em tensões efetivas o que promove a variação da 

pressão intersticial. Na Figura 3.24 é apresentado a variação de ru na camada de areia (L2) em função 

do tempo. Esta foi determinado com base na equação (3.20). Na Figura 3.24, é possível observar que 

a maioria dos elementos atinge o valor próximo de 1, valor este que reflete que o elemento em questão 

sofreu liquefação, sendo que os elementos superiores são os primeiros a atingir a liquefação. 

 
Figura 3.24 - Variação de ru na camada de areia ao longo do tempo – condição de fronteira attach 

  
 

Na Figura 3.25 demonstra que existe uma diminuição das tensões efetivas até a um valor próximo de 

zero. Este decréscimo é repentino chegando os valores perto do mínimo ao fim de 2s de ação.  

 

Figura 3.25 - Variação da tensão efetiva vertical em função do tempo – attach (Profundidade 3,1m) 
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Na Figura 3.26 apresenta-se a histerese descrita no plano tensão tangencial com a distorção; esta 

atinge valores em que existe quase uma anulação de resistência. 

 

Figura 3.26 - Variação da tensão tangencial em função da distorção do elemento – condição de fronteira attach 
(Profundidade 3,1m) 

 

Na Figura 3.27, apresenta-se a relação entre a tensão tangencial com a tensão efetiva vertical. Aqui é 

possível ver claramente a envolvente de rotura na formação do gráfico com aspeto de uma “borboleta” 

onde as tensões chegam mesmo atingir a envolvente. Esta envolvente de rotura tem como base o 

ângulo de atrito, 𝜙′, e na coesão nula, 𝑐′, da areia do modelo. 

 

 

Figura 3.27 - Variação da tensão tangencial em função da tensão efetiva vertical - condição de fronteira attach 
(Profundidade 3,1m) 

 

Com base nas figuras apresentadas anteriormente podemos concluir que a utilização do modelo 

constitutivo PM4Sand com a função attach a simular uma situação Tied Nodes é uma abordagem 

adequada; os resultados obtidos são bastante elucidativos na existência de liquefação em alguns 
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elementos de areia e, para além disso, apresentam as diversas relações que descrevem o efeito da 

liquefação no solo de forma correta. 

 

3.4.4. Modelação de fronteira lateral com recurso a elementos cables + Slave 

Nesta secção apresenta-se os resultados obtidos com recurso a elemento cable cuja massa, área e 

rigidez assumem valores reduzidos. O objetivo pretendido é conseguido ligando os nós das 

extremidades do elemento cable através do comando slave. Com esta função estes nós apresentam o 

mesmo movimento ao longo do tempo. 

 

Tabela 3.9 - Propriedades dos cables 

𝜌 [𝑘𝑔/𝑚 ] 𝐸 [𝑃𝑎] 𝐴 [𝑚 ] 

0,001 0,001 0,001 

 

As acelerações obtidas são apresentadas na Figura 3.28: 

  

Figura 3.28 - Acelerações ao longo do modelo unidimensional em função do tempo - Cables + Slave 
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Figura 3.29 - Variação de ru na camada de areia ao longo do tempo – Cables + Slave 

 

 

Figura 3.30 - Variação da tensão efetiva vertical em função do tempo – Cables + Slave (Profundidade 3,1m) 
 

 

Figura 3.31 - Variação da tensão tangencial em função da distorção do elemento - Cables + Slave 
(Profundidade 3,1m) 
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Figura 3.32 - Variação da tensão tangencial em função da tensão efetiva vertical - Cables + Slave 
(Profundidade 3,1m) 

 

Os resultados apresentados na Figura 3.28, Figura 3.29, Figura 3.30, Figura 3.31 e Figura 3.32 são em 

muito parecidos, de forma global, com os resultados obtidos com a função attach apresentados na 

Figura 3.23, Figura 3.24, Figura 3.25, Figura 3.26 e Figura 3.27, respetivamente. Portanto, ambas as 

funções são opção viável para condição de fronteira lateral para a continuação desta dissertação. 

 

3.4.5. Condição de fronteira lateral considerada 

Os resultados obtidos recorrendo às duas condições de fronteira lateral, attach e cable + Slave, foram 

de uma forma global semelhantes. Posto isto, a decisão de qual a condição de fronteira a adotar não 

se podia basear em qual das duas apresentava melhores resultados. Os fatores de decisão 

considerados são os seguintes: 

Incremento de tempo dinâmico (Dynamic Timestep): O passo de cálculo, o timestep dinâmico para 

o modelo com função attach e para os cables + slave é similar, na ordem de 1,516e-05s, pelo que 

ambos têm o mesmo tempo de cálculo. 

Tempo de inicialização das tensões: Nesta fase cálculo, fase esta realizada antes da análise 

dinâmica, os resultados já são ligeiramente diferentes. Para o modelo numérico considerado, com a 

função attach, o FLAC realiza o cálculo das tensões inicias quase de forma instantânea, enquanto que 

com o recurso a cables, esta inicialização de tensões demora cerca de 5s. 

Facilidade na implementação do modelo numérico: Este fator é subjetivo, isto porque, depende 

muito da capacidade e a destreza que o utilizador tem com o software FLAC. A ativação da função 

attach no modelo numérico não ocupa mais que uma linha no código, enquanto que para a ativação 

dos cables é mais complicado, isto porque, para cada cabo necessário para ligar dois pontos é preciso 

duas linhas de código, a primeira para criar o cabo e ligá-lo aos pontos pretendidos e, a segunda linha 

serve para ativar o comando Slave. Sendo que, por este motivo, o recurso a cables para simular os 

Tied Nodes, é mais complicado de implementar no código.  
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Com base nos fatores referidos acima a função attach será adotada na continuação desta dissertação 

porque inicializa as tensões mais rapidamente e é mais fácil de implementar no código do modelo 

numérico. 
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4. Estudo de Sensibilidade 

 

Nesta secção é apresentado o modelo bidimensional com o objetivo de estudar o efeito da sobrecarga 

aplicada à superfície na iniciação e desenvolvimento da liquefação.  

 

4.1. Modelo bidimensional  

O modelo bidimensional tem mesma estratificação do modelo unidimensional, duas camadas de argila 

e uma camada de areia a meio. Relativamente às dimensões do modelo, este tem uma largura de 120m 

e uma altura de 32m; a espessura da camada de areia é 4m. Os valores referidos anteriormente 

mantiveram-se constantes em todas as simulações numéricas realizadas para reduzir o número de 

variáveis do problema. As espessuras das camadas de argila vão depender dos valores da Hcrust valores 

estes que são 2m, 4m e 8m. Hcrust corresponde à espessura da camada superior de argila, camada L1. 

Portanto irão ser realizadas 6 simulações numéricas nesta secção, onde destas, 3 são sem Carga 

superficial e as outras 3 com Carga superficial aplicada. Na Figura 4.1 apresenta-se o esquema do 

modelo. 

 

 
Figura 4.1 Representação esquemática do modelo bidimensional utilizado 

 

Na Figura 4.1 observa-se na horizontal uma divisão em 6 zonas no modelo bidimensional. Nestas zonas 

são recolhidas e analisadas a informação em profundidade. A perfil UNB1 refere-se ao lado esquerdo 

da fundação, UB1 ao centro e USB1 ao lado direito da fundação. Relativamente às zonas FFB1S, FFS 

e FFSW estas estão a uma distância de B/2, B e 3B, respetivamente, onde B corresponde à largura da 

fundação superficial. Analisa-se estas 6 zonas com o objetivo de observar se o bolbo de tensões afeta 

estas zonas e, se sim, de que forma. De notar que, na situação sem carga aplicada estas zonas também 

são analisadas de forma a comparar as duas situações. 

O elemento de fundação superficial considerou-se que é constituído por betão armado com peso 

volúmico de 25 kN/m3, uma largura de B=10m e uma espessura de 0,70m. Por si só este apresenta 
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uma carga aplicada de 17,5 kPa. Para além do peso próprio do elemento de fundação, ainda é aplicada 

uma sobrecarga de 80kPa, perfazendo assim uma carga vertical aplicada à superfície de 97,5 kPa. 

Relativamente aos parâmetros de solo, admitiu-se manter os valores utilizados no modelo 

unidimensional. Estes valores são relembrados na Tabela 4.1. O parâmetro ângulo de dilatância foi 

adotado com valor nulo, dada a sua reduzida influência no desenvolvimento da liquefação. 

 

Tabela 4.1 - Parâmetros de solo utilizados no modelo bidimensional 

Camada 𝜌 [𝐾𝑔/𝑚 ] 𝐺 [𝑀𝑃𝑎] 𝐾 [𝑀𝑃𝑎] 𝑛 𝑘 (𝑚/𝑠) ∅ (°) 𝑐 [𝑘𝑃𝑎] 𝜓 (°) 𝜎  

L1 1644,65 33,2 155 0,390 8,2e-12 0 33,2 0 0 

L2 1627,37 63,1 137 0,385 1,63e-9 33 - 0 0 

L3 1751,45 190,2 887,4 0,350 1,0e-13 0 190,2 0 0 

 

Camada 𝐿  𝐿  𝐷  𝐺  ℎ  

L1 -2,55 0,60 - - - 

L2 - - 0,58 705 0,11 

L3 -2,55 0,60 - - - 

 

Antes de analisar as simulações numéricas existe a necessidade de verificar o factor de segurança 

global, principalmente, modelos com carga aplicada à superfície para averiguar se existe a rotura do 

modelo devido à carga aplicada. Para isso, considerou-se duas situações (Sem liquefação e Com 

Liquefação, antes e depois de ocorrer liquefação, respetivamente) e, para essas duas situações 

considerou-se dois tipos de rotura: 

 

Situação 1 - Sem liquefação: 

Hipótese 1 – Rotura argila 

𝑞 = 5,14 × 𝑐  

Hipótese 2 – Punçoamento argila + rotura de areia 

𝑞 = 𝑞 + 𝑞  

𝑞 = 𝐻 × 𝑐 × 2 

𝑞 =
1

2
𝛾 𝐵 × 𝑁 𝑠 𝑖 +  𝑐 × 𝑁 𝑠 𝑖  +  𝑞 × 𝑁 𝑠 𝑖    
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Situação 2 - Com liquefação: 

Hipótese 1 – Rotura argila 

𝑞 = 5,14 × 𝑐  

Hipótese 2 – Punçoamento argila 

𝑞 = 𝐻 × 𝑐 × 2 

 

Com é possível observar, a única diferença é para a situação 2, hipótese 2, onde a resistência é só 

oferecida pela camada de argila, visto que, após a liquefação a areia perdeu a sua rigidez.  

Considerando a carga aplicada de 97,5 kPa como foi referido anteriormente, os resultados dos fatores 

de segurança global estão presentes 

 

Tabela 4.2 - - Fatores de segurança global para as diferentes hipóteses para a Situação 1 - Sem liquefação 
 Hcrust 
 2 4 8 
 qrd [kPa] 

Hip. 1 170,65 170,65 170,65 
Hip. 2 1092,59 1225,39 1490,99 

 Fator de Segurança 
Hip. 1 1,75 1,75 1,75 
Hip. 2 11,21 12,57 15,29 

 

Tabela 4.3 - Fatores de segurança global para as diferentes hipóteses para a Situação 2 - Com liquefação 
 Hcrust 
 2 4 8 
 qrd [kPa] 

Hip. 1 170,65 170,65 170,65 
Hip. 2 132,8 265,6 531,2 

 Fator de Segurança 
Hip. 1 1,75 1,75 1,75 
Hip. 2 1,36 2,72 5,45 

 

Apesar dos valores de Fator de segurança em ambas as situações serem superiores a 1 é expectável 

grandes deformações apesar de não se atingir a rotura. De notar que, da situação 1 para a situação 2 

o fator de segurança da Hip.2 reduz-se drasticamente isto porque a areia não oferecer qualquer 

resistência após sofrer liquefação. 
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Relativamente à ação que o modelo bidimensional irá ser sujeito tem por base o sismo ocorrido em 

Kobe, Japão em 1995. Para reduzir o tempo de cálculo não foi considerada toda a ação deste mesmo 

sismo, conforme é indicado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 - Ação imposta no modelo bidimensional 
 

 

 

4.2. Modelo de referência: Campo Livre 

Adotou-se como referência o modelo em que a camada superior de argila tem um valor de Hcrust = 4m, 

a camada de areia (camada L2) tem uma espessura 4m e, a camada de argila inferior (camada L3) tem 

24m de espessura. A frequência fundamental deste modelo é de 𝑓 = 5,1 𝐻𝑧, determinada através da 

função de transferência obtida em regime elástico. Considera-se ainda que não existe carga aplicada 

à superfície do modelo.  

Na Figura 4.3 apresentam-se os sinais temporais de aceleração em profundidade. Na camada de areia 

observa-se picos que se encaixam em geral nos instantes em que ru é unitário (Figura 4.4) 
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Figura 4.3 - Acelerações em profundidade em função do tempo - Hcrust = 4m – Perfil UB1 
 

 

  

Figura 4.4 - Variação de ru em profundidade na camada de areia (L2) em função do tempo - Hcrust = 4m 
 

A histerese (Figura 4.5) mostra a significativa degradação de rigidez com o nº de ciclos de carga e o 

elevado valor da distorção alcançado, aproximadamente 10%. 
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Figura 4.5 - Variação da tensão tangencial em função da distorção do elemento - Hcrust = 4m - Profundidade 
5,8m 

 

A Figura 4.6 mostra a trajetória de tensões. O estado inicial corresponde a 𝜎′ ≈ 58 𝑘𝑃𝑎 e 𝜏 = 0. Depois 

de alguns ciclos de baixa amplitude que geram pressão intersticial, o elemento atinge a liquefação e 

descreve a “borboleta” característica destas situações. 

 

 

Figura 4.6 - Variação da tensão tangencial em função da tensão efetiva vertical - Hcrust = 4m - Profundidade 
5,8m 

 

Nota: O ponto negro presente na Figura 4.6 representa o estado inicial das tensões. 
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4.3. Influência da sobrecarga à superfície 

Nesta secção será apresentado os resultados do modelo bidimensional com e sem sobrecarga à 

superfície, de forma a permitir analisar a sua influência. São apresentados os resultados por perfil (p.e. 

UNB1, UB1, etc.). Os resultados apresentados são retirados do centro da camada de areia por se 

considerar que essa localização representa de forma global o comportamento da camada como um 

todo. Será apresentado o campo inicial tensão efetivas verticais para mostrar o efeito da sobrecarga a 

ainda será apresentado o campo de deslocamentos da camada de areia como um todo. Relembrar 

que, como foi referido na análise de modelo unidimensional, as camadas de argila foram modeladas 

de forma simplificada e a sua resposta não é analisada visto estar fora do âmbito de estudo. 

 

4.3.1. Campo de tensões efetivas verticais iniciais 

Na Figura 4.7 apresenta-se o campo inicial de tensões efetiva verticais perfeitamente uniforme, 

enquanto que na Figura 4.8 é evidente na zona central o acréscimo de tensão efetivas devido à 

sobrecarga aplicada. Tornando-se evidente o efeito que a sobrecarga tem sobre o estado de tensão 

inicial. 

 

 

Figura 4.7 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Campo livre - Hcrust = 2m 
 

 

Figura 4.8 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Com sobrecarga - Hcrust = 2m 
 

Da Figura 4.9 à Figura 4.12 apresentam-se configurações semelhantes às descritas na Figura 4.7 e 

Figura 4.8 para Hcrust = 4 e 8m. 
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Figura 4.9 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Campo livre- Hcrust = 4m 
 

 

Figura 4.10 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Com sobrecarga - Hcrust = 4m 
 

 

Figura 4.11 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Campo livre - Hcrust = 8m 
 

 

Figura 4.12 - Tensão vertical efetiva inicial do modelo bidimensional – Com sobrecarga- Hcrust = 8m 
 

  



 

49 
 

4.3.2. Relação 𝜏 −  𝜎′  e 𝜏 −  𝛾 durante ação sísmica 

Nesta subsecção será apresentado a relação entre a tensão tangencial com a tensão efetiva vertical 

(Figura 4.13 e Figura 4.15) e ainda a relação entre a tensão tangencial com a distorção (Figura 4.14 e 

Figura 4.16) no decorrer da ação sísmica. Serão apresentados os resultados dos pontos centrais da 

camada areia para cada valor de Hcrust bem como a apresentação dos resultados dos 6 perfis referidos 

na Figura 4.1 para avaliar a influência que a sobrecarga tem em zonas mais afastadas lateralmente. 

Os resultados entre a situação campo livre e com sobrecarga serão diretamente comparados.  

Na Figura 4.13, representa os 3 perfis em linha com a sobrecarga onde é clara a evidência que esta 

tem sobre a resposta dos elementos de areia. À primeira vista, os estados iniciais de tensões são 

diferentes para ambas as situações onde o valor das tensões iniciais é superior para a situação de 

carga aplicada à superfície. Na zona central, UB1, existe apenas um acréscimo no valor da tensão 

efetiva vertical, mas o estado inicial das tensões nos perfis UNB1 e USB1 para além de também existir 

um acréscimo na tensão efetiva vertical ocorre ainda um aumento da tensão tangencial inicial 

comparativamente à situação de campo livre. Em segundo lugar, é possível observar no perfil UB1 que 

existe uma clara influência da carga aplicada à superfície no desenvolvimento dos valores das tensões 

durante o sismo. É mais evidente, na situação de Hcrust = 2m, à profundidade 3,8m, em que a trajetória 

das tensões tem uma certa dificuldade em criar a forma de “borboleta”, forma esta que é vulgarmente 

conhecida por ocorrer em situações onde ocorre liquefação. Para além disso, as tensões efetivas não 

atingem valores reduzidos que promovessem a ocorrência de liquefação. Esta perturbação da 

sobrecarga aplicada vai se atenuando com a distância da camada de areia à superfície. Para Hcrust =4 

e 8m, as trajetórias das tensões com sobrecarga aplicada quase se assemelham àquela obtida pela 

situação de campo livre. Levando a uma conclusão de que a influência da sobrecarga aplicada vai se 

reduzindo com o aumento da distância da camada de areia à superfície, isto é, reduz com o aumento 

de profundidade. Na Figura 4.14 é possível constatar que a sobrecarga também afeta os valores obtidos 

nas deformações, valores estes que vão aumentando em profundidade.  

Na Figura 4.15 e Figura 4.16 representa-se figuras semelhantes às Figura 4.13 e Figura 4.14, 

respetivamente, mas neste caso nos perfis FFB1S, FFS3 e FFSW afastados lateralmente da carga 

aplicada à superfície. É possível observar que os resultados obtidos na situação com sobrecarga 

aplicada assemelham-se bastante aos resultados na situação em campo livre. Com esta informação 

pode-se concluir que a influência da carga aplicada para além de se reduzir em profundidade também 

se reduz com o afastamento lateral da zona de aplicação da carga. 
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Figura 4.13 - Relação entre a tensão tangencial com a tensão efetiva vertical nos perfis UNB1, UB1 e USB1, 
para diferentes valores de Hcrust 
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Figura 4.14 - Relação entre a tensão tangencial com a distorção nos perfis UNB1, UB1 e USB1, para diferentes 
valores de Hcrust 
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Figura 4.15 - Relação entre a tensão tangencial com a tensão efetiva vertical nos perfis FFB1S, FFS3 e FFSW, 
para diferentes valores de Hcrust 
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Figura 4.16 - Relação entre a tensão tangencial com a distorção nos perfis FFB1S, FFS3 e FFSW, para 
diferentes valores de Hcrust 
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4.3.3. Desenvolvimento da tensão total, efetiva e tangencial durante a ação sísmica 

Na presente subsecção apresenta-se a evolução das tensões totais, efetivas e tangencial em função 

do tempo. Os resultados apresentados correspondem à situação com sobrecarga em dois perfis, UB1 

(imediatamente abaixo da carga aplicada) e FFSW (afastado 3B do local de aplicação, B a largura da 

carga aplicada), para os vários valores de Hcrust. 

Na Figura 4.17, Figura 4.18 e Figura 4.19, estão divididas em tensões verticais, horizontais e 

tangenciais no centro da camada de areia em cada um dos perfis, para cada valor de Hcrust. De uma 

forma global, os elementos as tensões efetivas apresentam uma redução chegando mesmo a anular-

se levando a que esse elemento sofra liquefação. Com a exceção da Figura 4.17, UB1, as tensões 

efetivas verticais não atingem valores reduzidos o que se pode deduzir que este elemento não sofreu 

liquefação devido à carga aplicada que provocou um acréscimo nas tensões efetivas iniciais.  

Outra observação que é possível tirar é que a variação das tensões totais verticais nos dois perfis, nas 

três situações, Hcrust = 2, 4 e 8m (Figura 4.17, Figura 4.18 e Figura 4.19), não variam muito ao longo do 

tempo. O mesmo não acontece com as tensões totais horizontais, nos mesmos casos, que não se 

mantém e que até aumenta o seu valor. Isto deve-se ao facto de existir geração de pressões intersticiais 

no decorrer do sismo promove o aumento das tensões totais horizontais. Este fenómeno é mais 

evidente no perfil UB1. 

Em suma, a camada de areia, para os três valores de Hcrust, sofreu de uma forma geral liquefação. Com 

exceção dos elementos da profundidade 3,8m, para Hcrust = 2m (Figura 4.17), em que devido à sua 

proximidade à superfície levaram a que estes elementos não sofressem liquefação, confirmando assim 

a influência que a carga tem nos elementos com potencial de liquefação sujeitos a uma ação sísmica. 
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UB1 FFSW 

 

Figura 4.17 – Variação da tensão totais, efetivas e tangencial em função do tempo para a situação com 
sobrecarga nos perfis UB1 e FFSW – Hcrust = 2m 
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UB1 FFSW 

 

Figura 4.18 – Variação da tensão totais, efetivas e tangencial em função do tempo para a situação com 
sobrecarga nos perfis UB1 e FFSW – Hcrust = 4m 
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UB1 FFSW 

 

Figura 4.19 – Variação da tensão totais, efetivas e tangencial em função do tempo para a situação com 
sobrecarga nos perfis UB1 e FFSW – Hcrust = 8m 
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4.3.4. Assentamentos na camada de areia após ação sísmica 

Para a condição de campo livre (Figura 4.20,Figura 4.22 e Figura 4.24), o campo de deslocamentos da 

camada de areia tem um comportamento bastante heterogéneo e de amplitude reduzida (≤ 10 ). 

Sabendo que esta camada sofreu liquefação, é possível confirmar a complexidade deste fenómeno 

devido a essa heterogeneidade. Há determinadas zonas em que ocorreu um ligeiro movimento vertical 

este não apresenta uma coerência ao longo do campo de assentamentos. Apesar de se manter uma 

certa heterogeneidade no campo de assentamento, para a situação de carga aplicada, na zona abaixo 

dessa mesma carga, existe um valor elevado de deslocamento vertical quando comparado com todo o 

campo de assentamentos. Este fenómeno é repetido quando o Hcrust = 2, 4 e 8m, representado pela 

Figura 4.21, Figura 4.23 e Figura 4.25, respetivamente. 

É de salientar que os campos de assentamentos representados estão associados exclusivamente à 

análise sísmica, isto é, não existe qualquer efeito da análise estática nos resultados obtidos. Isto 

porque, foi considerado nas linhas de código um “reset” dos valores dos deslocamentos em cada passo 

de cálculo principalmente antes do início da análise dinâmica do problema. 

 

 

Figura 4.20 – Assentamentos na camada de areia – Campo livre- Hcrust = 2m 
 

 

Figura 4.21 – Assentamentos na camada de areia – Com sobrecarga - Hcrust = 2m 
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Figura 4.22 – Assentamentos na camada de areia – Campo livre- Hcrust = 4m 
 

Figura 4.23 – Assentamentos na camada de areia – com sobrecarga - Hcrust = 4m 
 

 

Figura 4.24 – Assentamentos na camada de areia – Campo livre - Hcrust = 8m 
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Figura 4.25 – Assentamentos na camada de areia – Com sobrecarga - Hcrust = 8m 
 

 

Na Figura 4.26 e Figura 4.27 apresenta-se a evolução de assentamento relativos da camada de areia 

em função do tempo para a situação de campo livre e para a situação de carga aplicada, 

respetivamente. Os resultados obtidos são heterogéneos como foi observado nas figuras anteriores, 

mas é possível observar a influência que a sobrecarga tem sobre os assentamentos relativos finais na 

camada de areia. Para além disso a distância da camada de areia à superfície também exibe influência 

no assentamento final na zona centrada com o eixo de sobrecarga aplicada, zona UB1. Relembrar 

ainda que a zona FFSW encontra-se a 3B de distância lateral sendo B=10m. 

 

UB1 FFSW 

 

Figura 4.26 - Assentamentos relativos da camada de areia em função do tempo no modelo sem Sobrecarga para 
a zona UB1 e FFSW - Campo livre 
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UB1 FFSW 

 

Figura 4.27 - Assentamentos relativos da camada de areia em função do tempo para a zona UB1 e FFSW – 
Sobrecarga 

 

Como é possível observar todas a figuras representam uma situação de campo livre com exceção da 

Figura 4.27 - UB1, onde mesmo assim os valores de assentamentos atingidos são reduzidos (<0,20m).  

Considerando as figuras apresentadas é possível concluir que: 

 Na situação de campo livre, os assentamentos são praticamente independentes da 

proximidade da camada de areia à superfície (espessura da Crust, Hcrust), e na fase dinâmica 

os valores dos deslocamentos são reduzidos; 

 Na zona por baixo da carga aplicada na camada de areia, os valores dos assentamentos 

aumentam significativamente quando a Crust tem uma menor espessura, isto é, a camada de 

areia encontra-se mais próxima da superfície. 

Com Hcrust = 2m, o acréscimo de tensão efetiva é maior na camada de areia, logo são necessários mais 

ciclos de carregamento para atingir a liquefação, o que tem consequências no assentamento total final. 

Com Hcrust = 8m, o acréscimo de tensão efetiva é inferior, em relação às restantes situações analisadas, 

sendo assim necessário um menor número de ciclos de carregamento para atingir a liquefação. No 

entanto, como a camada é mais profunda, a amplificação das ondas acaba por ser menor do que nas 

restantes situações analisadas, fazendo com que o assentamento total final seja inferior.  

  

-0,250

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0 2 4 6 8 10 12 14

As
se

nt
am

en
to

 [m
]

Tempo [s]

-0,250

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0 2 4 6 8 10 12 14

As
se

nt
am

m
en

to
 [m

]

Tempo [s]

Hcrust = 4m Hcrust = 8m Hcrust = 2m 



 

60 
 

5. Considerações Finais e Desenvolvimentos Futuros 

 

5.1. Considerações Finais 

O trabalho apresentado nesta dissertação proporcionou uma oportunidade de compreensão da 

liquefação, um fenómeno conhecido no universo de engenharia sísmica aplicada à geotecnia. Para 

além disso a possibilidade de modelar numericamente um fenómeno extremamente complexo com um 

modelo constitutivo avançado. Ao longo do desenvolvimento desta dissertação muitos obstáculos foram 

surgindo desde o entendimento do fenómeno ao entendimento do software utilizado, o FLAC. Verificou-

se a necessidade de validar como funcionam os programas de modelação numérica para que o modelo 

que se pretende criar seja representativo.  

Com base nos estudos apresentados verifica-se que: 

 O modelo PM4Sand mostra ter capacidade de simular o comportamento do solo arenoso 

mesmo com a redução significativa da tensão efetiva; 

 Foram avaliadas diversas condições de fronteira lateral que conseguiam fazer com que o 

modelo numérico propaga-se corretamente as ondas de corte nomeadamente, o recurso a 

elementos Free-field Boundaries proposto no manual [6], o recurso à função attach e o recurso 

a elementos cables em conjunto com a função Slave. Posteriormente analisado um modelo 

unidimensional com a capacidade de modelar a geração de pressões intersticiais numa 

camada de areia quando utilizado o modelo constitutivo PM4Sand. Foi também possível 

determinar que as condições de fronteira com recurso à função attach e com recurso e 

elementos cable + Slave são dois tipos de condição de fronteira lateral adequados para 

implementar em modelos unidimensionais deste tipo. Uma delas foi escolhida para a 

continuação do desenvolvimento da dissertação. O fator de decisão para a escolha de uma 

das duas foi o tempo de inicialização das tensões iniciais antes da análise dinâmica acabando 

por se optar pelo recurso à função attach como condição de fronteira lateral; 

 Por fim, foi realizado um modelo bidimensional onde se testou algumas variantes: a primeira 

foi a existência ou não de um elemento de fundação superficial com sobrecarga aplicada à 

superfície do modelo e, a segunda foi a variação da distância da camada de areia à superfície. 

Mostrou-se que existência ou não de carga aplicada à superfície do terreno afeta bastante o 

comportamento dos elementos de areia quando sujeitos a uma ação sísmica, de tal maneira 

que, numa situação onde a camada de areia encontra-se próxima da superfície e se encontra 

confinada entre 2 camadas impermeáveis, pode ocorrer uma situação em que elementos de 

areia não sofram liquefação devido ao facto de, a carga aplicada aumentar a tensão efetiva 

nestes elementos levando a que estes sejam sujeitos a um fenómeno de endurecimento 

durante a ação sísmica. Relativamente aos assentamentos obtidos durante a ação sísmica, foi 

concluído que: numa situação de campo livre, a proximidade da camada de areia à superfície 

não apresenta qualquer influência nos assentamentos relativos da camada de areia e os 
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valores destes assentamentos não são expressivos. O mesmo já não possível afirmar na 

situação de carga aplicada, principalmente por baixo da zona de aplicação da carga. Quanto 

mais próximo tiver a camada de areia da superfície (menor espessura da Crust, Hcrust) maior 

será o valor do assentamento relativo por baixo da carga aplicada. 

 

 

5.2. Desenvolvimentos Futuros  

Como desenvolvimento futuro sugere-se, utilizando uma camada de areia, a variação da posição do 

nível freático, a variação da espessura lateralmente da camada de areia e analisar a resposta da argila 

com recurso a modelos constitutivos mais complexos para também analisar a sua resposta.  

Também se sugere a utilização de mais que uma camada de areia, intercaladas com camadas de argila 

reduzindo e confinando a possibilidade de drenagem. 

Para além disto, a introdução de massa na estrutura para simular o efeito de interação solo-estrutura, 

a utilização de outras ações sísmicas, e ainda, a simulação do comportamento de outros tipos de areia. 
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Anexos 

Anexo A – Fórmulas do modelo constitutivo PM4Sand 
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Anexo B – Códigos FLAC 

Some words before you start working: 

I would like to say that if you want to create a model please see the codes below and change only what 
you need. This is the one of the best ways to learn how to use FLAC. Another thing that I would like to 
advise you for improving your workflow is: please take time and learn some programming language to 
help you doing this work. As your work evolve the complexity and the amount of data created per 
numeric model grow exponentially. The number of files created it’s large to manipulate it by “hand”. One 
language that I can’t recommend enough is Python (of course this can change with the time but for the 
time being, 2018, this is a great programming language to learn). Python is straight forward. If you 
manage to understand FISH, you can handle python without a doubt. Python has great libraries like 
Pandas, Matplot, Numpy that are extremely useful in this kind of works. As an example: in my case from 
the unidimensional model until the bidimensional model all the data was manipulated using python. I 
was capable transform the .his files that come from FLAC with that horrific “Fixed Width” to csv files; I 
was capable of merging files by parameter, organize the way I wanted and also do some quick 
calculations just to plot the graphs (the part of creating some of the excel files was also done with 
python). Some numeric models created close to 1000 files and I managed to manipulate all that data in 
manner of minutes (3-4 minutes to be exact). Normally you take 1min to transform the data in a fixed 
width file to columns in excel. And I only started to work with it 2 months before the deadline, if I knew 
that python had all these capabilities and more in the beginning of my thesis, the amount of work done, 
and results presented would be far greater. If I had the time to understand Matplot I would automate 
80% of my work regarding manipulating data and plotting the results. Another thing would be the creation 
of files that run in FLAC command line. So please, please consider learning some programming 
language that can help you developing your work. Also, you will gain a hard skill that I believe 100% 
that will help you in the future, either in your professional or personal life.  

Hope you understand everything and Have a nice work! 

Edgar da Silva Godinho 

 

Single-element 

Modelo elástico perfeitamente plástico com 
comportamento não linear Mohr-Culomb 

 

;activate dynamic analysis 

config dynamic 

;create a grid with 1 element 

grid 1,1  

;give value to each one of the 4 points in clockwise 

gen 0.0,0.0 0.0,1.0 1.0,1.0 1.0,0.0 i=1,2 j=1,2 ; 

;attribute elastic model to the element 

model elastic i=1,1 j=1,1 

group 'User:Solo' notnull 

;attribute mohr coulomb model to the element 

model mohr notnull group 'User:Solo' 

;different soil properties of the element 

prop density=2000 bulk=1.111111e7 notnull group 
'User:Solo' 

prop shear=8.333333e6 cohesion=20000 notnull group 
'User:Solo' 

prop friction=0 dilation=0 tension=0 notnull group 
'User:Solo' 

;create histories 

history 1 dytime 

history 2 xdisp i=1, j=1 

history 3 xdisp i=1, j=2 

history 4 sxy i=1, j=1 

;create a function that calculate strain 

def strain1 

 strain1=xdisp(1,2)-xdisp(1,1) 

end 

history 5 strain1 

hist 6 read ../motion/acc_AnexoA.txt 

hist write 6 table 6 

;as the line say 

apply ffield  
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apply xacc 1.0 hist table 6 from 1,1 to 2,1 

apply yacc 0.0 hist table 6 from 1,1 to 2,1 

fix y i=2 j=2  

fix y i=1 j=2  

;here we “activate” the non linear behavior in the elastic 
part of the soil 

ini dy_damp hyst default -3.325 0.823 

;set dynamic time. You can either use or not this line. 

;at this stage I suggest you to use 

set dydt=1.0e-4 

;”activate” the Rayleigh damping 

set dy_damping rayleigh=0.02 2  

history 999 unbalanced 

solve dytime 10  

 

;create files that are stored in folder “m” 

set hisfile m/mohr-xdisp-j1.his 

history write 2 vs 1 

set hisfile m/mohr-xdisp-j2.his 

history write 3 vs 1 

set hisfile m/mohr-sxy-strain.his 

history write 4 vs 5 

 

set hisfile ../complete_mohr.his 

history write 2 vs 1 
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Transfer function 

 

config dynamic  

 

;grid with 21 elements 

grid 1,21  

 

m elastic  

 

gen 0.0,-0.2 0.0,0.0 1.0,0.0 1.0,-0.2 i=1,2 j=1,2 

gen 0.0,0.0 0.0,10.0 1.0,10.0 1.0,0.0 i=1,2 j=2,22 

 

;definition of group layers 

group 'camada' i=1,1 j=2,21 

group 'bedrock' i=1,1 j=1,1 

 

;definition of soils properties 

model elastic notnull group 'camada' 

prop density=2000.0 bulk=5.33333e7 notnull group 
'camada' 

prop shear=36089097.8 notnull group 'camada' 

 

model elastic notnull group 'bedrock' 

prop density=2250.0 bulk=1.2e8 notnull group 'bedrock' 

prop shear=9e7 notnull group 'bedrock' 

 

history 1 dytime  

;acceleration top of bedrock 

history 2 xaccel i=1 j=2 ; 

;acceleration at surface 

history 3 xaccel i=1 j=22  

history 4 xdisp i=1 j=2  

history 5 xdisp i=1 j=22  

history 21 xvel i=1 j=2  

history 22 xvel i=1 j=22  

 

;IF WE WANT RIGID BASE 

;read file 

hist 6 read 1D_acc_AnexoA.txt  

hist write 6 table 6 

 

;Condições de fronteira 

 

fix x j=1 

fix y j=1 

 

;if this part we have 3 situations 

;basically you decide what do you want to test 

;and erase the other two 

;first - attach 

attach aside from 1,22 to 1,1 bside from 2,22 to 2,1 

;second – free field boundaries 

apply ff 

 

;third – cables + slave 

 

;--Node cables-- 

free x j=2,21 

 

struct cable begin grid 1,21 end grid 2,21 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,20 end grid 2,20 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,19 end grid 2,19 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,18 end grid 2,18 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,17 end grid 2,17 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,16 end grid 2,16 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,15 end grid 2,15 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,14 end grid 2,14 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,13 end grid 2,13 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,12 end grid 2,12 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,11 end grid 2,11 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,10 end grid 2,10 seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,9  end grid 2,9  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,8  end grid 2,8  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,7  end grid 2,7  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,6  end grid 2,6  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,5  end grid 2,5  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,4  end grid 2,4  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,3  end grid 2,3  seg 1 prop 1 

struct cable begin grid 1,2  end grid 2,2  seg 1 prop 1 
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struct prop 1 a 0.001 dens 0.001 e 0.001 

 

struct node 1  slave x y 2 

struct node 3  slave x y 4 

struct node 5  slave x y 6 

struct node 7  slave x y 8 

struct node 9  slave x y 10 

struct node 11 slave x y 12 

struct node 13 slave x y 14 

struct node 15 slave x y 16 

struct node 17 slave x y 18 

struct node 19 slave x y 20 

struct node 21 slave x y 22 

struct node 23 slave x y 24 

struct node 25 slave x y 26 

struct node 27 slave x y 28 

struct node 29 slave x y 30 

struct node 31 slave x y 32 

struct node 33 slave x y 34 

struct node 35 slave x y 36 

struct node 37 slave x y 38 

struct node 39 slave x y 40 

struct node 41 slave x y 42 

;if we want rigid base uncomment and don’t use quiet 
boundaries 

;apply xacc 1.0 hist table 6 from 1,1 to 2,1  

 

set dydt=1e-4 ;incremento de tempo de cálculo 

set dy_damping rayleigh=0.02 3.35825 

history 999 unbalanced  

solve dytime 5 

set hisfile NomeFicheiro.txt 

his write 3 2 vs 1 

 

;IF WE WANT XQUIET BOUNDARIES 

;Lê ficheiro 

hist 6 read 1D_acc_AnexoA.txt  

hist write 6 table 6 

 

; directory is changed to call file in case of nested calls 

; se tiver a usar na linha de comando pode-se usar 
esta função set cd  

; se tiver a usar GUI deve tirar estas linhas com set cd 

; meter ficheiro int.fis e qq coisa .dat no ficheiro onde 
se busca data file 

set cd name 'C:\Program Files 
(x86)\Itasca\FLAC700\gui\fishlib\Tables\' 

 

call 'INT.FIS' 

set cd back ;volta para a pasta inicial 

set int_in=6 int_out=7 

integrate 

 

;Condições de fronteira 

 

;or attach or cable Slav 

apply ffield  

apply xquiet from 1,1 to 2,1 

apply yquiet from 1,1 to 2,1 

fix y 

 

;Aplica tensão no inicio 

apply sxy -450000.0 hist table 7 from 1,1 to 2,1 

set dydt=1e-4  

set dy_damping rayleigh=0.02 3.35825 

history 999 unbalanced  

solve dytime 5 

set hisfile NomeFicheiro.txt 

his write 3 2 vs 1 
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Single element - Calibração 

Modelo elastoplástico avançado PM4Sand 

 

conf dyn gw 

;we consider dyn off for the static calculation 

set dyn=off 

set flow=off 

; 

grid 1 1 

; 

m pm4sand 

; 

gen 0,0 0,1 1,1 1,0 i=1,2 j=1,2 

; 

;---PROPRIEDADES DO SOLOS---Areia Nevada 

prop dens = 1500 

; 

prop D_r = 0.349927106 

prop G_o = 486.8844832 

prop h_po = 0.53 

; 

prop shear = 44.64e6 

prop bulk = 1.1641412e8 

; 

prop cohesion = 100000 

prop dilation = 0 

prop tension = 0 

prop friction = 33 

prop poros = 0.432 

prop k11 = 5.6e-5 ;permeability 

prop k22 = 5.6e-5 

; 

prop P_atm=1.01e5 

 

;---CONDIÇÕES DE FRONTEIRA 

;fix movements in specific directions 

fix x i=1 j=1 

fix y i=1 j=1 

fix x i=1 j=1 

fix y i=2 j=1 

fix y i=1 j=2 

fix y i=2 j=2 

; 

;---CONDIÇÕES INICIAS 

;initial stress conditions 

ini sxx = -50e3 

ini syy = -50e3 

ini szz = -50e3 

apply sxx -50e3 i=1 

apply sxx -50e3 i=2 

ini pp = 10e3 

solve 

 

;In this situation We need to put water after define initial 
pp 

;---PROPRIEDADES DA ÁGUA 

water bulk=2.2e9 density=1e3 tens=1e10; 

solve 

 

;TENSÃO MÉDIA E TOTAL 

; 

def p_eff 

  p_eff=(sxx(1,1)+syy(1,1)+szz(1,1))/3+pp(1,1) 

end 

; 

def p_tot 

  p_tot=(sxx(1,1)+syy(1,1)+szz(1,1))/3 

end 

 

def strain 

  strain=(xdisp(1,2)-xdisp(1,1))/1 ;L=1 

end 

; 

step 20000 

; 

history 1 dytime 

history 4 sxy i=1 , j=1 

history 11 p_eff 

history 12 pp i=1, j=1 
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history 13 p_tot 

history 14 strain 

history 15 vsi i=1, j=1 

history 49 xvel i=1; j=2 

history 50 xvel i=2, j=2 

history 51 xaccel i=1, j=1 

history 52 xaccel i=1, j=2 

history 53 esyy i=1, j=1 

history 54 esxx i=1, j=1 

history 55 syy i=1, j=1 

history 56 sxx i=1, j=1 

his nstep 100 

; 

;after static analysis we activate dyn calculation 

set dyn=on 

; 

initial ydisp=0 

initial xdisp=0 

; 

prop first_call 0.0 

; 

set=large 

; 

 

;this function create the applied movement in terms of 
velocity. This action is harmonic and with a variable 
amplitude 

def sin_wave 

  while_stepping 

 

  vv=$x*sin(2.*pi*freq*dytime) 

 

  if dytime <= 2 then 

    $x = ampl 

  else 

    if dytime <= 4 then 

      $x = 2 * ampl 

    else 

      if dytime <= 6 then 

        $x = 4 * ampl 

      else 

        if dytime <= 8 then 

          $x = 8 * ampl 

        endif 

      endif 

    endif 

  endif 

 

  xvel(1,2)=vv 

  xvel(2,2)=vv 

end 

 

 

 

 

set dy_damp=rayl 0.05 20 

;this variables are for the action 

set ampl=0.016 freq 5 

;this value is high because FLAC only calculate until 
100.000 steps. This way the model doesn’t finish due 
the lack of steps 

set step 10000000 

 

set dydt 1.0e-4 

;activate to handle large deformations 

set=large 

history 999 unbalanced 

solve dytime 8 

 

;creation of files that are stored in folder m 

 

set hisfile m/sxy-peff-pm4sand.his 

history write 4 vs 11 

set hisfile m/peff-pm4sand.his 

history write 11 vs 1 

set hisfile m/strain-pm4sand.his 

history write 14 vs 1 

set hisfile m/ptot-pm4sand.his 

history write 13 vs 1 

set hisfile m/pp-pm4sand.his 
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history write 12 vs 1 

set hisfile m/xaccel-base-pm4sand.his 

history write 51 vs 1 

set hisfile m/xaccel-top-pm4sand.his 

history write 52 vs 1 

set hisfile m/xvel-esq-pm4sand.his 

history write 49 vs 1 

set hisfile m/xvel-dir-pm4sand.his 

history write 50 vs 1 

set hisfile m/esyy-pm4sand.his 

history write 53 vs 1 

set hisfile m/esxx-pm4sand.his 

history write 54 vs 1 

set hisfile m/syy-pm4sand.his 

history write 55 vs 1 

set hisfile m/sxx-pm4sand.his 

history write 56 vs 1 
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Modelo unidimensional  

 

;---0_inputparameters.fis---- 

;USER INPUTS 

def parameters 

  ; 

  ;LAYER 1 

  ;thickness (m) 

  layer1_thickness=3.0 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer1_density=1644.651307738615 

  layer1_bulk=154928666.6666667 

  layer1_shear=33198999.999999996 

  layer1_porosity=0.390248324681942 

  layer1_permeability=8.163265306122449e-12 

  layer1_friction=0.0 

  layer1_cohesion=33199.0 

  layer1_dilation=0.0 

  layer1_tension=0.0 

  ; 

  ;LAYER 2 

  ;thickness (m) 

  layer2_thickness=5.0 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer2_density=1627.3734585760542 

  layer2_bulk=136656029.50292158 

  layer2_shear=63072013.616733044 

  layer2_porosity=0.38527017217438997 

  layer2_permeability=1.6326530612244897e-09 

  layer2_friction=33.0 

  layer2_cohesion=0.0 

  layer2_dilation=0.0 

  layer2_tension=0.0 

  ; 

  ;PM4-SAND properties (for dynamic analyses) 

  layer2_Dr=0.5775636996112187 

  layer2_Go=608.2240669960547 

  layer2_hpo=0.11187010886007083 

  ; 

  ;LAYER 3 

  ;thickness (m) 

  layer3_thickness=6.0 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer3_density=1751.4460223759006 

  layer3_bulk=887390000.0000001 

  layer3_shear=190155000.0 

  layer3_porosity=0.35065436585383275 

  layer3_permeability=1.0204081632653062e-13 

  layer3_friction=0.0 

  layer3_cohesion=190155.0 

  layer3_dilation=0.0 

  layer3_tension=0.0 

; 

  ;GROUND WATER TABLE (negative) 

  wth= 0.0 

  k0x=0.5 

  k0z=0.5 

  ;WIDTH of entire model(m) 

  model_width=1 

end 

parameters 

; 

;---1_setup_geometry.fis---- 

config dyn gw cppudm extra 1 

set gravity=9.81 

;CREATE GRID 

grid 4, 70 

;CALCULATE NUMBER OF THE GRID POINTS 

def geometry 

  FFNW= 1.0 

  FFS= 3.0 

  FFSW= 5.0 

  L1E1= 71.0 

  L1E2= 70.0 

  L1E3= 63.0 
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  L1E4= 57.0 

  L2E1= 56.0 

  L2E2= 55.0 

  L2E3= 43.0 

  L2E4= 32.0 

  L3E1= 31.0 

  L3E2= 30.0 

  L3E3= 16.0 

  L3E4= 2.0 

  BE= 1.0 

end 

geometry 

; 

GENERATE MODEL GEOMETRY 

def generation 

 command 

  ; Generate elements from left edge of model to center 
of the model 

  gen -0.5,-14.0 -0.5,-8.0 0.0,-8.0 0.0,-14.0 rat 1.0,1.0 
i=FFNW,FFS j=BE,L3E1 

  gen -0.5,-8.0 -0.5,-3.0 0.0,-3.0 0.0,-8.0 rat 1.0,1.0 
i=FFNW,FFS j=L3E1,L2E1 

  gen -0.5,-3.0 -0.5,0.0 0.0,0.0 0.0,-3.0 rat 1.0,1.0 
i=FFNW,FFS j=L2E1,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from left edge of model to center 
of the model 

  gen 0.0,-14.0 0.0,-8.0 0.5,-8.0 0.5,-14.0 rat 1.0,1.0 
i=FFS,FFSW j=BE,L3E1 

  gen 0.0,-8.0 0.0,-3.0 0.5,-3.0 0.5,-8.0 rat 1.0,1.0 
i=FFS,FFSW j=L3E1,L2E1 

  gen 0.0,-3.0 0.0,0.0 0.5,0.0 0.5,-3.0 rat 1.0,1.0 
i=FFS,FFSW j=L2E1,L1E1 

 end_command 

end 

generation 

; 

group 'Layer 3' j = BE,L3E1 

group 'Layer 2' j = L3E1,L2E1 

group 'Layer 1' j = L2E1,L1E1 

; 

; Assign the materials to the group names 

m e 

model mohr notnull group 'Layer 3' 

prop bulk=layer3_bulk shear=layer3_shear notnull 
group 'Layer 3' 

prop friction=layer3_friction notnull group 'Layer 3' 

prop cohesion=layer3_cohesion notnull group 'Layer 3' 

prop dilation=layer3_dilation notnull group 'Layer 3' 

prop tension=layer3_tension density=layer3_density 
notnull group 'Layer 3' 

prop por=layer3_porosity perm=layer3_permeability j 
BE L3E1 

; 

model mohr notnull group 'Layer 2' 

prop bulk=layer2_bulk shear=layer2_shear notnull 
group 'Layer 2' 

prop friction=layer2_friction notnull group 'Layer 2' 

prop cohesion=layer2_cohesion notnull group 'Layer 2' 

prop dilation=layer2_dilation notnull group 'Layer 2' 

prop tension=layer2_tension density=layer2_density 
notnull group 'Layer 2' 

prop por=layer2_porosity perm=layer2_permeability j 
L3E1 L2E1 

; 

model mohr notnull group 'Layer 1' 

prop bulk=layer1_bulk shear=layer1_shear notnull 
group 'Layer 1' 

prop friction=layer1_friction notnull group 'Layer 1' 

prop cohesion=layer1_cohesion notnull group 'Layer 1' 

prop dilation=layer1_dilation notnull group 'Layer 1' 

prop tension=layer1_tension density=layer1_density 
notnull group 'Layer 1' 

prop por=layer1_porosity perm=layer1_permeability j 
L2E1 L1E1 

; 

;---2_water_table.fis--- 

def pore_pressure 

loop i (1,igp) 

  loop j (1,jgp) 

    if y(i,j)>wth then 

      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=abs((y(i,j)-wth))*1000*9.81 

    end_if 
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  end_loop 

end_loop 

loop i (1,izones) 

  loop j (1,jzones) 

    
pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)
) 

  end_loop 

end_loop 

end 

; 

def vertical_stress 

top = 0.0 

loop jj (1,jzones) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 

  bot=top-
9.81*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1
))*1000) 

  loop i (1,izones) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

; 

def horizontal_stress 

loop i (1,izones) 

  loop j (1,jzones) 

    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

; 

def ininv 

  pore_pressure 

  vertical_stress 

  horizontal_stress 

end 

ininv 

; Define boundary conditions for static calculations 

def boundary_c 

 command 

   fix y j=BE 

 

  ;if we want to use attach, use next line: 

   attach aside from FFNW,L1E1 to FFNW,BE bside 
from FFSW,L1E1 to FFSW,BE 

 

  ;if we want to use cables, use next couple of lines: 

 

  ;--Node cables-- 

 

   free x j=2,L1E1 

 

; Y  =  [2 a 71] 

;repeat the next line n times until use all values of Y 

   struct cable begin grid FFNW,Y end grid FFSW,Y seg 
1 prop 1 

 

   struct prop 1 a 0.001 dens 0.001 e 0.001 

 

; A = [odd numbers from 1 to 139] 

; B = [even numbers from 2 to 140] 

;replace A and B until using all values 

;example: struct node 1 slave x y 2  

;then A = 3, B = 4 

 

   struct node A slave x y B 

 

   fix pp i=FFNW 

   fix pp i=FFSW 

   ini sat 0.0 j=L1E1 

   fix sat j=L1E1 

 endcommand 

end 

boundary_c 

;------------------------------------------------------- 

set sratio 1.0e-6 

set dyn off 
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set mech on flow off 

water bulk=0.0 dens=1000 tens=1.0e10 

step 1 

solve 

; 

set mech off flow on 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow off 

water bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow on 

water bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

;coupled solution 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

;---4_pm4sand.fis----- 

group 'Layer 2pm4' j = L3E1,L2E2 

; 

model pm4sand group 'Layer 2pm4' 

prop D_r=layer2_Dr G_o=layer2_Go h_po=layer2_hpo 
group 'Layer 2pm4' 

prop density=layer2_density poros=layer2_porosity 
group 'Layer 2pm4' 

prop k11=layer2_permeability k22=layer2_permeability 
group 'Layer 2pm4' 

prop P_atm=1.013E5 group 'Layer 2pm4' 

step 1 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=0.0  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech off flow on 

water  bulk=2.2e9 dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

apply discharge 0.0 i=FFNW j = BE,L1E1 

apply discharge 0.0 i=FFSW j = BE,L1E1 

apply pp 0.0 j=L1E1 

; 

set dyn on 

set=large 

set corr_ffrot on 

set sratio 1.0e-5 

;############# 

ini dy_damp hyst default -2.55 0.6 j L2E1 L1E1 

ini dy_damp hyst default -2.55 0.6 j BE L3E1 

;############# 

;rayleigh damping to get to equilibrium 

set dy_damp=rayl 0.1 6.44 

solve 

 

set mech on flow off 

water bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

 

set mech on flow on 

water bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

 

;coupled solution 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

;rayleigh damping for dynamic simulations 

set dy_damp=rayl 0.005 6.44 

solve 

;Reset displacements 

set dytime 0 

initial  xdisp  = 0.0  ydisp = 0.0 

prop first_call 0.0 

 

;--5_ex_variables.fis--- 

;calculate horizontal shear strain 

def save_shear_strain 
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   whilestepping 

   if nstep = nsample then 

 loop i (1,izones) 

   loop j (1,jzones) 

  ex_1(i,j) = 100*( xdisp(i,j+1)- 
xdisp(i,j))/0.2 

   end_loop 

 end_loop 

   nstep = 1 

   endif 

   nstep = nstep + 1 

end 

;save_shear_strain      ; --> it is executed in 
"7b_run_ground_motion" file 

 

;---6_allocated_histories.fis---- 

his 1 dytime 

his x parameter i=FFS j=y 

;Take hist from “six parameters” from each value of y 

; parameter = [ xacc, xdisp, esyy, sxy, pp, ex_1] 

; x  =  [2 to 315] 

; y = [1, 3, 5, 6, 8, 10 

    11, 13, 15, 16, 18,  

    20, 21, 23, 25, 26, 

    28, 30, 31, 32, 33, 

    34, 35, 36, 37, 38, 

    39, 40, 41, 42, 43, 

    44, 45, 46, 47, 48, 

    49, 50, 51, 52, 53, 

    54, 55, 56, 58, 60,  

    61, 63, 65, 66, 68, 

    70, 71 

    ] 

 

;---7a_load_ground_motion.fis---- 

his 998 read ../../motions/InputTiedNode_Pm4Sand.txt 

hist write 998 table 998 

def solvetime 

solvetime = 12.0 

end 

solvetime 

; 

;---7b_load_ground_motion.fis--- 

def integrate 

 command 

    table int_out erase 

 end_command 

 nitem = table_size(int_in) 

 xold  = xtable(int_in,1) 

 yold  = ytable(int_in,1) 

 val = 0.0 

 xtable(int_out,1) = xold 

 ytable(int_out,1) = val 

 loop ii (2,nitem) 

   xnew = xtable(int_in,ii) 

   ynew = ytable(int_in,ii) 

   val = val + 0.5*(yold + ynew)*(xnew-xold) 

   xtable(int_out,ii) = xnew 

   ytable(int_out,ii) = val 

   xold = xnew 

   yold = ynew 

 end_loop 

end 

set int_in=998 int_out=999 

integrate 

def apply_stress 

   ;gm is the scale factor to from the base scale factor 
e.g 0.25 

   amp_scale = 9.81 * gm_scale ; Scaling factor for 
input ground motion (set to 9.81 if file units are in g) 

   factor=-
1.6*sqrt(layer3_shear/layer3_density)*layer3_density 

command 

 

;uncomment the next 2 lines below if we want to use 
free-field boundary instead of attach. 

; it’s necessary use attach function in the static part.  

; After that we need to remove attach and apply ff 

 

;apply ff 

;attach remove aside from FFNW,L1E1 to FFNW,BE 
bside from FFSW,L1E1 to FFSW,BE 



 

78 
 

apply xquiet  from FFNW,BE to FFSW,BE 

apply yquiet  from FFNW,BE to FFSW,BE 

apply sxy factor hist table 999 from FFNW,BE to 
FFSW,BE ; apply shear stress 

;apply yacc 0.0 hist 999 j 1  ; apply y acceleration of 0.0 

endcommand 

end 

apply_stress 

; 

def set_nstep 

;----history output every 0.01 seconds 

$nnn = int(0.01/dytdel) 

command 

hist nstep = $nnn 

end_command 

end 

set_nstep 

; 

;Reset displacements 

set dytime 0 

initial  xdisp  = 0.0  ydisp = 0.0 

prop first_call 0.0 

; 

;Dynamic calculations 

set steps 5000000000 

set multistep on 

set nsample=80 nstep=50 

save_shear_strain ;funtion defined in 
"5_ex_variables.fis" file 

solve dytime solvetime 

; 

;---9_allocated_results.fis---- 

;this create the name of file and store to the folder m 

set hisfile m/attach_parameter-Ey.his 

hist write x vs 1 

;it’s importante note confuse the history numbers 

;when we are associating a parameter to a specific file 

; parameter = [ xacc, xdisp, esyy, sxy, pp, ex_1] 

; x  =  [2 a 315] 

; y = [1, 3, 5, 6, 8, 10 

    11, 13, 15, 16, 18,  

    20, 21, 23, 25, 26, 

    28, 30, 31, 32, 33, 

    34, 35, 36, 37, 38, 

    39, 40, 41, 42, 43, 

    44, 45, 46, 47, 48, 

    49, 50, 51, 52, 53, 

    54, 55, 56, 58, 60,  

    61, 63, 65, 66, 68, 

    70, 71 

    ] 

 

;prepare a file to store de plot in folder “i” 

;this folder it’s necessary to be created 

; eps is a kind of file with high quality images 

;it can be changed 

set output i/attach_grid_original_boundary.eps 

; postscript is way of plotting  

;we ca find in the manual the explanation 

;in this case the plot has the size of a A4 sheet 

set plot postscript a4 

;here we specify what we want to plot 

plot pen grid original group attach cyan 

 

;another example 

set output i/attach_grid_final.eps 

set plot postscript a4 

plot pen grid magnify 10 

 

;another one 

set output i/attach_shear_stress.eps 

set plot postscript a4 

plot pen sxy fill 

 

set output i/attach_total_yy_stress.eps 

set plot postscript a4 

plot pen syy fill 
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Modelo bidimensional S/ e C/ Carga 

 

;0_inputparameters.fis 

 

;USER INPUTS 

; 

def parameters 

  gm_scale=1.000 

  ; 

  ;TOP LAYER 

  ;  ; 

  ;thickness (m) 

  layer1_thickness=2.0 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer1_density=1644.651307738615 

  layer1_bulk=154928666.6666667 

  layer1_shear=33198999.999999996 

  layer1_porosity=0.390248324681942 

  layer1_permeability=8.163265306122449e-12 

  layer1_friction=0.0 

  layer1_cohesion=33199.0 

  layer1_dilation=0.0 

  layer1_tension=0.0 

  ; 

  ;  ;MIDDLE LAYER 

  ; 

  ;  ;thickness (m) 

  layer2_thickness=4 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer2_density=1620.795107 

  layer2_bulk=131000000.0 

  layer2_shear=60400000.0 

  layer2_porosity=0.388379205 

  layer2_permeability=1.6300000000000002e-09 

  layer2_friction=33.0 

  layer2_cohesion=0.0 

  layer2_dilation=0.0 

  layer2_tension=0.0 

  ; 

  ;  ;PM4-SAND properties (for dynamic analyses) 

  layer2_Dr=0.5775636996112187 

  layer2_Go=608.2240669960547 

  layer2_hpo=0.11187010886007083 

  ; 

  ;  ;BASE LAYER 

  ; 

    ;thickness (m) 

  layer3_thickness=26 

  ; 

  ;Mohr-Coulomb properties 

  layer3_density=1751.4460223759006 

  layer3_bulk=887390000.0000001 

  layer3_shear=190155000.0 

  layer3_porosity=0.35065436585383275 

  layer3_permeability=1.0204081632653062e-13 

  layer3_friction=0.0 

  layer3_cohesion=190155.0 

  layer3_dilation=0.0 

  layer3_tension=0.0 

  ; 

  ; 

  ;GROUND WATER TABLE (negative) 

  ; 

  ; 

  wth= 0.0 

  k0x=0.5 

  k0z=0.5 

  ; 

  ;WITH of entire model(m) 

  model_width=120 

  ; 

 

  ;FOOTING 

  footing_width=10 

  footing_length=1 

  footing_thick=0.7 
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  footing_E=33000000000.0 

 

..;to do an Analysis without applied load 

  ;consider a density 100 

  ;this value doesn’t effect the behavior 

  ; the reason why we do this is because 

..; of the aumomated grid generation 

..;a good thing to compare with certain the same zones 

..;with diferente scenarios consider 

 

  footing_density=2500 

 

..; here we change the applied load 

  ;if we need situation without load this value should be  

--;bearing_c = zero 

  bearing_c=80000 

  y_c= layer1_thickness + footing_width 

  ; 

  ;INTERFACE 

  interface_n_stiffness=20000000.0 

  interface_s_stiffness=20000000.0 

  interface_cohesion=0 

  interface_dilation=0 

  interface_friction=33 

  ; 

  ;MESH 

  ;element thickness (vertical size - constant in the first 
and third layers) 

  element_thickness=0.4 

  ;element thickness to liq layer 

  element_thickness_liq=0.4 

  ;element width under footing 

  element_footing_width=1 

  ;average element width outside of footing area (the 
size of the elements decrease towards the center of the 
model) 

  element_soil_width=2 

end 

parameters 

 

 

;------1_setup_geometry.fis 

 

config dyn gw cppudm extra 1 

set gravity=9.81 

; 

def geometry 

 ; width at the left edge of the model and right side of 
the footing 

 x_w_s = model_width/2.0 - footing_width/2.0 

 ; thickness of whole model 

 y_t_s= layer1_thickness + layer2_thickness + 
layer3_thickness 

 ; 

 ; CALCULATE NUMBER OF ELEMENTS 

 ; 

 ; Rows of elements in Layer 1 

 y_e_l1 = int(layer1_thickness/element_thickness) 

 ; Rows of elements in Layer 2 

 y_e_l2 = int(layer2_thickness/element_thickness_liq) 

 ; Rows of elements in Layer 3 

 y_e_l3 = int(layer3_thickness/element_thickness) 

 ; Rows of elements in whole model 

 y_e = y_e_l1 + y_e_l2 +y_e_l3 

 ;Rows of elements in layer 2 until y_c depth 

 y_e_yc=int((y_c-
layer1_thickness)/element_thickness_liq) 

 ; 

 ; Four zones between right edge of footing and right 
edge of model 

 ;(B/2, B, 3B, 4B) 

 ; Elements in zone b/2 

 x_e_b2=int((footing_width/2)/1) ;1m is the horizontal 
size of the element in this zone 

 ; Elements in zone b 

 x_e_b=int((footing_width/2)/1) ;1m is the horizontal 
size of the element in this zone 

 ;Elements in zone 3b 

 x_e_3b=int((2*footing_width)/1.5) ;1.5m is the hor. size 
of the element in this zone 

 ; Columns of elements in zone 4b 

 x_e_out=int((x_w_s-
(3*footing_width))/element_soil_width) 

 ; Columns of elements under footing 
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 x_e_f = int(footing_width / element_footing_width) 

 ;columns of elements in whole model 

 x_e =(2*(x_e_b2 + x_e_b + x_e_3b + x_e_out)) + 
x_e_f 

 ; 

 ;CALCULATE NUMBER OF THE GRID POINTS 

 ; 

 ; Bottom of the model 

 BE = 1 

 ; Interface of layer 3 and layer 2 (L2B) 

 L3E1 = BE + y_e_l3 

 ; Interface of layer 2 and layer 1 (L1B) 

 L2E1 = L3E1 + y_e_l2 

 ; Top of model 

 L1E1 = L2E1 +y_e_l1 

 ; Points in layer 3 

 L3E2 = L3E1 - 1 

 L3E3 = BE + int(y_e_l3/2) 

 ; points in layer 2 

 L2E9 = L3E1 + 2 

 L2E6 = L3E1 + int(y_e_l2/2) 

 L2E4 = L2E1 - 3 

 L2E2 = L2E1 - 1 

 YC= L2E1- y_e_yc 

 ; Points in layer 1 

 L1E2 = L1E1 - 1 

 L1E3 = L2E1 + int(y_e_l1/2) 

 L1E4 = L2E1 + 1 

 ; 

 ; Left edge of model 

 FFNE5 = 1 

 ; Left edge of footing 

 FFNE1 = FFNE5 + x_e_b2 + x_e_b + x_e_3b + 
x_e_out 

 ; Right edge of footing 

 FFSE1 = FFNE1 + x_e_f 

 ; Right edge of model 

 FFSE5 = x_e + 1 

 ;3b  to the right of the footing 

 FFNE4=FFNE5+x_e_out 

 ;b to the right of the footing 

 FFNE3=FFNE5+x_e_out + x_e_3b 

 ;b/2 to the right of the footing 

 FFNE2=FFNE5+x_e_out + x_e_3b+x_e_b 

 ; Mid-point of footing 

 UB1E1 = FFNE1 + int(x_e_f/2) 

 ; b/2 to the left of the footing 

 FFSE2=FFSE1+x_e_b2 

 ; b to the left of the footing 

 FFSE3=FFSE1+x_e_b2+x_e_b 

 ;3b to the left of the footing 

 FFSE4=FFSE1+x_e_b2+x_e_b+x_e_3b 

end 

geometry 

; 

; CREATE GRID 

grid x_e,y_e 

; 

; Turn on GUI outputs to see the process in the 
command drive mode 

set echo on 

set message on 

; 

; GENERATE MODEL GEOMETRY 

def generation 

 ; COORDENATES ALONG OF THE BOTTOM OF 
THE MODEL 

 ; Left edge of model 

 x04 = -(model_width/2) 

 y04 = -(y_t_s) 

 ;divisions to the left 

 x14= -(3*footing_width)-(footing_width/2) 

 y14= y04 

 x24= -(footing_width)-(footing_width/2) 

 y24= y04 

 x34= -(footing_width/2)-(footing_width/2) 

 y34= y04 

 ; Left edge of footing 

 x44 = x04 + x_w_s 

 y44 = y04 
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 ; Right edge of footing 

 x54 = x44 + footing_width 

 y54 = y04 

 ;divisions to the right 

 x64= (footing_width/2)+(footing_width/2) 

 y64= y04 

 x74= (footing_width)+(footing_width/2) 

 y74= y04 

 x84= (3*footing_width)+(footing_width/2) 

 y84= y04 

 ; Right edge of model 

 x94 = x04 + model_width 

 y94 = y04 

 ; 

 ; COORDINATES AT INTERFACE OF LAYER 3 AND 
LAYER 2 

 ; Left edge of model 

 x03 = x04 

 y03 = -(layer1_thickness+layer2_thickness) 

 ;divisions to the left 

 x13= -(3*footing_width)-(footing_width/2) 

 y13= y03 

 x23= -(footing_width)-(footing_width/2) 

 y23= y03 

 x33= -(footing_width/2)-(footing_width/2) 

 y33= y03 

 ; Left edge of footing 

 x43 = x44 

 y43 = y03 

 ; Right edge of footing 

 x53 = x54 

 y53 = y03 

 ;divisions to the right 

 x63= (footing_width/2)+(footing_width/2) 

 y63= y03 

 x73= (footing_width)+(footing_width/2) 

 y73= y03 

 x83= (3*footing_width)+(footing_width/2) 

 y83= y03 

 ; Right edge of model 

 x93 = x94 

 y93 = y03 

 ; 

 ; COORDINATES AT INTERFACE OF LAYER 2 AND 
LAYER 1 

 ; Left edge of model 

 x02 = x04 

 y02 = -(layer1_thickness) 

 ;divisions to the left 

 x12= -(3*footing_width)-(footing_width/2) 

 y12= y02 

 x22= -(footing_width)-(footing_width/2) 

 y22= y02 

 x32= -(footing_width/2)-(footing_width/2) 

 y32= y02 

 ; Left edge of footing 

 x42 = x44 

 y42 = y02 

 ; Right edge of footing 

 x52 = x54 

 y52 = y02 

 ;divisions to the right 

 x62= (footing_width/2)+(footing_width/2) 

 y62= y02 

 x72= (footing_width)+(footing_width/2) 

 y72= y02 

 x82= (3*footing_width)+(footing_width/2) 

 y82= y02 

 ; Right edge of model 

 x92 = x94 

 y92 = y02 

 ; 

 ; COORDINATES AT TOP OF MODEL 

 ; Left edge of model 

 x01 = x04 

 y01 = 0.0 

 ;divisions to the left 

 x11= -(3*footing_width)-(footing_width/2) 

 y11= y01 

 x21= -(footing_width)-(footing_width/2) 
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 y21= y01 

 x31= -(footing_width/2)-(footing_width/2) 

 y31= y01 

 ; Left edge of footing 

 x41 = x44 

 y41 = y01 

 ; Right edge of footing 

 x51 = x54 

 y51 = y01 

 ;divisions to the right 

 x61= (footing_width/2)+(footing_width/2) 

 y61= y01 

 x71= (footing_width)+(footing_width/2) 

 y71= y01 

 x81= (3*footing_width)+(footing_width/2) 

 y81= y01 

 ; Right edge of model 

 x91 = x94 

 y91 = y01 

 ; 

 command 

  ; Generate elements from left edge of model to 3b to 
the left edge of the footing 

  gen x04,y04 x01,y01 x11,y11 x14,y14 rat 0.97, 1.0 
i=FFNE5,FFNE4 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from 3b to the left of the footing 
to b to the left edge of the footing 

  gen x14,y14 x11,y11 x21,y21 x24,y24 rat 1.0, 1.0 
i=FFNE4,FFNE3 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from b to the left of the footing to 
b/2 to the left edge of the footing 

  gen x24,y24 x21,y21 x31,y31 x34,y34 rat 1.0, 1.0 
i=FFNE3,FFNE2 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from b/2 to the left of the footing 
to left edge of footing 

  gen  x34,y34 x31,y31 x41,y41 x44,y44 rat 1.0, 1.0 
i=FFNE2,FFNE1 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements under footing 

  gen x44,y44 x41,y41 x51,y51 x54,y54 rat 1.0, 1.0 
i=FFNE1,FFSE1 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from right edge of footing to b/2 
to the right of the footing 

  gen x54,y54 x51,y51 x61,y61 x64,y64 rat 1.0, 1.0 
i=FFSE1,FFSE2 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from b/2 to the right of the 
footing to b to the right of the footing 

  gen x64,y64 x61,y61 x71,y71 x74,y74 rat 1.0, 1.0 
i=FFSE2,FFSE3 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from b to the right of the footing 
to 3b to the right of the footing 

  gen x74,y74 x71,y71 x81,y81 x84,y84 rat 1.0, 1.0 
i=FFSE3,FFSE4 j=BE,L1E1 

  ; 

  ; Generate elements from 3b to the right of the footing 
to right edge of model 

  gen x84,y84 x81,y81 x91,y91 x94,y94 rat 1.03, 1.0 
i=FFSE4,FFSE5 j=BE,L1E1 

 endcommand 

end 

generation 

group 'Layer 1' j = L2E1,L1E2 

group 'Layer 2' j = L3E1,L2E2 

group 'Layer 3' j = BE,L3E2 

; 

; Assign the materials to the group names 

m e 

model mohr notnull group 'Layer 1' 

prop bulk=layer1_bulk shear=layer1_shear notnull 
group 'Layer 1' 

prop friction=layer1_friction notnull group 'Layer 1' 

prop cohesion=layer1_cohesion notnull group 'Layer 1' 

prop dilation=layer1_dilation notnull group 'Layer 1' 

prop tension=layer1_tension  density=layer1_density 
notnull group 'Layer 1' 

prop por=layer1_porosity perm=layer1_permeability j 
L2E1 L1E1 

; 

model mohr notnull group 'Layer 2' 

prop bulk=layer2_bulk shear=layer2_shear notnull 
group 'Layer 2' 
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prop friction=layer2_friction notnull group 'Layer 2' 

prop cohesion=layer2_cohesion notnull group 'Layer 2' 

prop dilation=layer2_dilation notnull group 'Layer 2' 

prop tension=layer2_tension  density=layer2_density 
notnull group 'Layer 2' 

prop por=layer2_porosity perm=layer2_permeability j 
L3E1 L2E1 

; 

model mohr notnull group 'Layer 3' 

prop bulk=layer3_bulk shear=layer3_shear notnull 
group 'Layer 3' 

prop friction=layer3_friction notnull group 'Layer 3' 

prop cohesion=layer3_cohesion notnull group 'Layer 3' 

prop dilation=layer3_dilation notnull group 'Layer 3' 

prop tension=layer3_tension density=layer3_density 
notnull group 'Layer 3' 

prop por=layer3_porosity perm=layer3_permeability j 
BE L3E1 

 

;-----2_water_table.fis 

 

def pore_pressure 

loop i (1,igp) 

  loop j (1,jgp) 

    if y(i,j)>wth then 

      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=abs((y(i,j)-wth))*1000*9.81 

    end_if 

  end_loop 

end_loop 

loop i (1,izones) 

  loop j (1,jzones) 

    
pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)
) 

  end_loop 

end_loop 

end 

; 

def vertical_stress 

top = 0.0 

loop jj (1,jzones) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 

  bot=top-
9.81*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1
))*1000) 

  loop i (1,izones) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

; 

def horizontal_stress 

loop i (1,izones) 

  loop j (1,jzones) 

    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

; 

def ininv 

  pore_pressure 

  vertical_stress 

  horizontal_stress 

end 

ininv 

; Define boundary conditions for static calculations 

def boundary_c 

 command 

   fix y j=BE 

   ;fix x i=1 

   ;fix x i=FFSE5 

   attach aside from FFNE5,L1E1 to FFNE5,BE bside 
from FFSE5,L1E1 to FFSE5,BE 

   fix pp i=FFNE5 

   fix pp i=FFSE5 

   ini sat 0.0 j=L1E1 

   fix sat j=L1E1 
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 endcommand 

end 

boundary_c 

;------------------------------------------------------- 

set sratio 1.0e-6 

set dyn off 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=0.0  dens=1000 tens=1.0e10 

step 1 

solve 

; 

set mech off flow on 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow on 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

;coupled solution 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

 

;-------3_structure.fis 

 

def footing 

 footing_area=footing_length*footing_thick 

 footing_inertia = footing_area* footing_thick* 
footing_thick /12 

end 

footing 

struc prop=1001 density=footing_density E=footing_E  
I=footing_inertia 

struc prop=1001 a=footing_area 

struc beam beg -1.500,0.0 end 1.500,0.0 seg=3 
interface 1 prop=1001 

interface 1 as from node 1 to node 4 bs from 
FFSE1,L1E1 to FFNE1,L1E1 

interface 1 cohesion=interface_cohesion 
dilation=interface_dilation 

interface 1 friction=interface_friction unglued 
kn=interface_n_stiffness 

interface 1 ks=interface_s_stiffness tbond=0.0 
sbratio=100.0 bslip=on 

;struc node=1  fix r 

;struc node=2  fix r 

apply pressure bearing_c from FFNE1,L1E1 to 
FFSE1,L1E1 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=0.0  dens=1000 tens=1.0e10 

step 1 

solve 

; 

set mech off flow on 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow on 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

;coupled solution 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

 

;------4_pm4sand.fis 

 

group 'Layer 2pm4' j = L3E1,L2E2 

; 

model pm4sand group 'Layer 2pm4' 

prop D_r=layer2_Dr G_o=layer2_Go h_po=layer2_hpo 
group 'Layer 2pm4' 
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prop density=layer2_density poros=layer2_porosity 
group 'Layer 2pm4' 

prop k11=layer2_permeability k22=layer2_permeability 
group 'Layer 2pm4' 

prop P_atm=1.013E5 group 'Layer 2pm4' 

; 

step 1 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=0.0  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech off flow on 

water  bulk=2.2e9 dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

apply discharge 0.0 i=FFNE5 j = BE,L1E1 

apply discharge 0.0 i=FFSE5 j = BE,L1E1 

apply pp 0.0 j=L1E1 

; 

set dyn on 

set=large 

set corr_ffrot on 

set sratio 1.0e-5 

;############# 

ini dy_damp hyst default -2.55 0.6 j L2E1 L1E1 

ini dy_damp hyst default -2.55 0.6 j BE L3E1 

;############# 

;rayleigh damping to get to equilibrium 

set dy_damp=rayl 0.1 2.3454 

solve 

; 

set mech on flow off 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

set mech on flow on 

water  bulk=10  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

; 

;coupled solution 

water  bulk=2.2e9  dens=1000 tens=1.0e10 

solve 

;rayleigh damping for dynamic simulations 

set dy_damp=rayl 0.005 2.3454 

solve 

;Reset displacements 

set dytime 0 

initial  xdisp  = 0.0  ydisp = 0.0 

prop first_call 0.0 

 

;-----5_ex_variables.fis 

 

;calculate horizontal shear strain 

def save_shear_strain 

   whilestepping 

   if nstep = nsample then 

 loop i (1,izones) 

   loop j (1,jzones) 

  ex_1(i,j) = 100*( xdisp(i,j+1)- 
xdisp(i,j))/element_thickness_liq 

   end_loop 

 end_loop 

   nstep = 1 

   endif 

   nstep = nstep + 1 

end 

;save_shear_strain      ; --> it is executed in 
"7b_run_ground_motion" file 

 

;-----6_allocated_histories.fis 

;here it’s the same methodology appliy in “modelo 
unidimensional” 

;the difference is that we need to repeat diferentes 
zones: 

;this are already defined 

; examples 

his 1 dytime ;this one is mandatory 

his 2 xacc i=UB1E1 j=1 ;ACCX-UB1-E1 

his 29 esyy i=UB1E1 j=1 ;ESIGY-UB1-E1 

his 55 sxy i=UB1E1 j=1 ;TAU-UB1-E1 
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his 81 pp i=UB1E1 j=1 ;PPT-UB1-E1 

his 107 ex_1 i=UB1E1 j=1 ;STRS-UB1-E1 ;strain – 
“distorção” – remove this comment from the code we 
running 

his 133 xdisp i=UB1E1 j=1 ;XDISP-UB1-E1 

his 160 ydisp i=UB1E1 j=1 ;YDISP-UB1-E1 

his 186 ydisp i=UB1E1 j=81 ;YDISP-UB1-S 

his 187 xacc i=FFSE1 j=1 ;ACCX-USB1-E1 

his 372 xacc i=FFSE2 j=1 ;ACCX-FFB1S-E1 

his 557 xacc i=FFSE3 j=1 ;ACCX-FFS-E1 

his 742 xacc i=FFSE4 j=1 ;ACCX-FFSW-E1 

his 927 xacc i=FFNE1 j=1 ;ACCX-UNB1-E1 

;-----7a_load_ground_motion_1.fis 

 

his 9998 read ../../motions/Kobe_1995.txt 

hist write 9998 table 9998 

def solvetime 

solvetime = 14.01 

end 

solvetime 

;-------7b_run_ground_motion.fis 

 

def integrate 

 command 

    table int_out erase 

 end_command 

 nitem = table_size(int_in) 

 xold  = xtable(int_in,1) 

 yold  = ytable(int_in,1) 

 val = 0.0 

 xtable(int_out,1) = xold 

 ytable(int_out,1) = val 

 loop ii (2,nitem) 

   xnew = xtable(int_in,ii) 

   ynew = ytable(int_in,ii) 

   val = val + 0.5*(yold + ynew)*(xnew-xold) 

   xtable(int_out,ii) = xnew 

   ytable(int_out,ii) = val 

   xold = xnew 

   yold = ynew 

 end_loop 

end 

set int_in=9998 int_out=9999 

integrate 

def apply_stress 

   ;gm is the scale factor to from the base scale factor 
e.g 0.25 

   amp_scale = 1.0 * gm_scale ; Scaling factor for input 
ground motion (set to 9.81 if file units are in g) 

   factor=-
1.6*amp_scale*sqrt(layer3_shear/layer3_density)*layer
3_density 

command 

;apply ffield 

apply xquiet  from FFNE5,BE to FFSE5,BE 

apply yquiet  from FFNE5,BE to FFSE5,BE 

apply sxy factor hist table 9999 from FFNE5,BE to 
FFSE5,BE ; apply shear stress 

;apply yacc 0.0 hist 9999 j 1  ; apply y 
acceleration of 0.0 

endcommand 

end 

apply_stress 

; 

def set_nstep 

;----history output every 0.01 seconds 

$nnn = int(0.01/dytdel) 

command 

hist nstep = $nnn 

end_command 

end 

set_nstep 

; 

;Reset displacements 

set dytime 0 

initial  xdisp  = 0.0  ydisp = 0.0 

prop first_call 0.0 

; 

;Dynamic calculations 

set steps 5000000000 

set multistep on 

set nsample=80 nstep=50 
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save_shear_strain ;funtion defined in 
"5_ex_variables.fis" file 

; 

;the goal here is too have the initial conditions 
regarding the stresses 

set output i1/T1_total_yy_stress_inicial.eps 

set plot postscript a3 

plot pen syy fill  

 

set output i1/T1_effective_yy_stress_inicial.eps 

set plot postscript a3 

plot pen esyy fill  

 

set output i1/T1_pp_inicial.eps 

set plot postscript a3 

plot pen pp fill  

 

solve dytime solvetime 

 

;-------9_allocated_results_1.fis 

;here you need to create each file for each history 
created 

 

set output i/teste.eps 

set plot postscript a3 grayscale 

;to plot a specific layer 

;in this case the model has 120m width 

;coordinate at left -60 

;coordinate at right 60 

;in this case the plot take pore pressure of sand 

;sand is located between -2 and -6 

;coordinate -6 bottom border 

;coordinate -2 upper border 

window -60 60 -6 -2 ; esquerda direita baixo cima 

plot pen pp fill 
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Now i will explain best way i can how to improve your 
workflow. Hope this help you giving the first steps in 
FLAC. This was only applied to the unidimensional and 
bidimensional model. As you can see in the code 
sometimes you found something like: 

 ;-------9_allocated_results_1.fis 

This is refering to a FISH file. You can separate the code 
in several files, that can be called in a separated way. 

First you create a .dat file: 

Inside you write something like this: 

Name of file: runner.dat 
 
call 0_inputparameters.fis 
call 1_setup_geometry.fis 
call 2_water_table.fis 
call 3_structure.fis 
call 4_pm4sand.fis 
call 5_ex_variables.fis 
call 6_allocated_histories.fis 
call 7a_load_ground_motion_1.fis 
call 7b_run_ground_motion.fis 
call 9_allocated_results_1.fis 
set cd name '..\..\Modelo' 
pause 
new 
set cd name '..\Modelo\T2' 
call runner.dat 
 
As you can see we have multiple files .fis 
You can find what is inside of each file in the code above. 
This is good because you only need to change values of 
some files, for example, 0_inputparameters.fis. 
When we have this line: 
set cd name '..\..\Modelo' 
FLac is automatically exiting 2 folders and entering in 
folder with name Modelo. (this apply to my situation it my 
change depending on your organazation. 
Then after something that i will explain further FLAC exit 
one folder (basically when you go backwards when you 
enter by mistake in a folder, ‘..\’ do that) enter in Modelo 
and enter again in another folder with name Tipo_2 and 
call again the runner.dat. This will run another model. 
This new runner.dat has the same structure. In this case 
is caculating another numeic model. 
 
Now i’m going explain my approach to do multiple 
calculations. In some cases you can execute one time 
and comeback when everythin is done. So here we go: 
 
 
First step: change the directory of FLAC to a specific 
folder, example: 
 
Set cd name ‘D:\Run\Modelo_2D\ Modelo’ 
Tip: the directory should be short with simple words. 
Sometimes FLAC doesn’t run because the name of the 
diretory. 

 
Second step: Write “GUI” in command line, create a 
new project. This project will be save in the directory that 
you wrote in First step. After that you need to change 
again the diretory but this time to where is the first 
runner.dat. For example i have 3 numeric models, T1, 
T2 and T3. Each models has one folder for itself.  
 
Set cd name ‘D:\Run\Modelo_2D\ Modelo\T1’ 
 
Third step: Call runner.dat in the same place where you 
change the directory for the second time. This should be 
in the graphical part. Then wait until calculation is finish. 
It can take some time sob e patient. For me in some 
cases it took me 6h. I don’t have a powerfull computer. 
If that is you case then great! 
 
Fourth step: now you save the calculation with: 
 
Save NameOfFile.sav 
 
This is important if you want to go back to the calculation. 
If you run only in the commad line you cannot acess 
again the results, thats you create multiple files with the 
results. Another should be said: it’s only possible  save 
the calculation in the same folder where the project 
was created with sucess. That’s why the runner.dat 
comeback to where the project was created. The pause 
is necessary to save correctly the calculation 
 
.Fifth step: write “continue” to FLAC continuing runnig 
the runner.dat FLAC, now he gonna change directory 
and cal the next runner.dat file 
 
.Sixth step: Repeat until all your calculations are finish. 
This process demands you to be close to the computer 
when he is calculating. DON´T FORGET TO SAVE THE 
PROJECT AFTER ALL CALCULATIONS ARE DONE. 
Search something like save project in the menus. 
 
Note: 
If you see thats it’s not necessary to save either the 
calculations either the project you can run all the models 
in one go. For that you need to delete the lines: 
 
set cd name '..\..\Modelo' 
pause 
 
That way the code is always running. Don’t Forget to 
also remove “set cd name '..\Modelo\T2'” and  “call 
runner.dat” in the runner.dat file of the last numeric 
model. To run all the numeric models at once you only 
need to do the first step but the directory should be the 
one where the first runner.dat is. Then you cal that file 
and it’s done! You can do this in command line, it’s not 
necessary to do in GUI. Pls you need to be confident 
with your model to do this approach. 
Also in each folder of numeric model you need to 
create aditional folder with the names of “i” and “m”. 
As you can the code above, the files are stored in 
this folders. 
 


