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Stenaste stavbe: 
Zelo pogost konstrukcijski sistem 



 
Obnašanje v preteklih potresih 
 Ustrezno projektirane in konstruirane stenaste 
stavbe zagotavljajo dobro potresno varnost 

Nepoškodovane stenaste stavbe pri potresu v Črni Gori 1979. 



 
Obnašanje v preteklih potresih 
 V neustrezno projektiranih konstrukcijah so 
lahko poškodbe zelo hude in pogosto 
nepopravljive 

Potres v L‘Aquili, Italija 2009 Potres v Čilu 2010 



 
Napoved potresnega odziva 

Zelo zapletena, saj je potrebno modelirati 
močno nelinearni odziv izrazito 
nehomogenega materiala na stohastično 
dinamično obtežbo ob upoštevanju 
kompleksne interakcije nelinearnega upogiba 
in striga. 
 
Zato so potrebni eksperimenti v velikem 
merilu in mednarodno sodelovanje. 



Eksperimenti v velikem merilu v največjih 
svetovnih raziskovalnih centrih 
E-Defense na Japonskem 
University of Tokyo, UCLA  
Sponzorji: NEES, PEER, NIED E-Defense 



Eksperimenti v velikem merilu v največjih 
svetovnih raziskovalnih centrih 

UCSD   
Sponzorji: NEES, PEER 



Sodelovali so največji svetovni raziskovalni centri  
Raziskovalna skupina na UL FGG je v obeh 
primerih za napoved odziva uporabila lastne 
numerične modele 

Predhodna napoved odziva teh dveh 
stavb 



UL-FGG v obeh primerih najboljše 
napovedala odziv – 1. nagrada  

Eksperiment: E-Defense 



UL-FGG v obeh primerih najboljše 
napovedala odziv – 1. nagrada  

Eksperiment: UCSD 
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