
3.1.23 Sürüm Notları 

Versiyon 3.1.23 
* SETAF Versiyon 3.1.23 'ü internet sitemizden indirebilirsiniz. https://www.setaf2018.com/i-ndirme  
* Versiyon 3.1.23 kurulumunu yapınız. * Kurulum sorunları için teknik desteği arayınız. 
 

Düzeltmeler 

• Ver. 3.1.14’den sonra oluşan; modeldeki yüzeysel temel poligon tanımlandıysa ve temel 

altında rijit kolon gurubu yoksa analiz raporu alınırken oluşan hata düzeltildi. 

• Çelik boru destekli kazı destek yapısı analizlerinde birinci desteğin yapım aşamasında yer 

değiştirme kontrolünün “Konsol” durumdaki limit değere göre yapılması gerekir. “İçten 

Destekli” durumdaki değere göre yapılıyordu. Düzeltildi. 

 

3.1.22 Sürüm Notları 

Versiyon 3.1.22 
SETAF Versiyon 3.1.22 'yi internet sitemizden indirebilirsiniz. https://www.setaf2018.com/i-ndirme * 
Eski versiyonu denetim masasından kaldırınız. * Versiyon 3.1.22 kurulumunu yapınız. * Kurulum 
sorunları için teknik desteği arayınız. 
 

Yeni Özellik 

• DSM kolonları ile yapılan zemin iyileştirmede, FHWA’ derin karıştırma hesaplarını içeren lokal 

rapor oluşturma özelliği eklendi. 

 

Düzeltme 

* Şev-yamaç analiz modülünde hesap raporu alındığında rapordaki malzeme özelliklerini gösteren 

tabloda c değeri yazılacak hücrelere birim hacim ağırlık yazılıyordu düzeltildi. 

3.1.14 Sürüm Notları 

Versiyon 3.1.14 
SETAF Versiyon 3.1.14 'ü internet sitemizden indirebilirsiniz. https://www.setaf2018.com/i-ndirme * 
Eski versiyonu denetim masasından kaldırınız. * Versiyon 3.1.14 kurulumunu yapınız. * Kurulum 
sorunları için teknik desteği arayınız. 
 

https://www.setaf2018.com/i-ndirme
https://www.setaf2018.com/i-ndirme
https://www.setaf2018.com/i-ndirme


Yeni Özellikler 

* Duvarda Mononobe-Okabe yöntemi ile statik eşdeğer deprem etkisi ile analiz özelliği eklendi. 

* Duvarda statik-eşdeger deprem yüklemesi ile analiz eklendi. 

 

  

 

* Duvar Tasarımlarındaki yetersizliklerin listelenmesi özelliği eklendi. Herhangi bir yetersizliğin 
üzerine tıklanınca ilgili tablo ve tasarıma geçiş özelliği yapıldı. 



 

* Kazık destek yapı analizlerde son iki inşaat aşamasının raporu veriliyordu. Arttırıldı. 

 

* Duvar analizlerinde tüm inşaat aşamaları için yapı stabilitesini gösteren yakınsama değeri 
gösteriliyor ilgili aşamanın stabiliteye yakınlığı tespit edilebiliyor. 

 

* Duvar analizlerinde yerdeğiştirmeye bağımlı-basınçlar kapsamında inşaat aşamaları analiz edilirken 

  yapılan iterasyon sayısının maksimum değeri dinamik yapıldı. Analiz ayarlarından değiştirilebilir. 



 

* Soket boyu analizi eklendi. Tüm inşaat aşamaları için minimum soket boyu hesaplanıyor. 

 

 

* Ankraj iç stabilite hesapları eklendi. Tüm inşaat aşamalarında her ankraj için blok analizi 
yapılmaktadır. 



 

  

 

Düzeltmeler 

* Duvar analizlerinden sonra analiz penceresinde analiz modelindeki herhangi bir veri 

değiştirildiğinde analiz sonuçlarının iptal edilmesi gerekir. Bu durum duvar veri girişleri değiştirilmese 

bile ilgili pencerede uygula butonuna tıklandığında analiz sonuçları iptal ediliyordu. Düzeltildi. 

* Malzeme özeliklerinde malzeme tipi kaya veya çatlaklı kaya seçildiğinde duvar analizleri için gerekli 

olan toprak basıncı katsayısı Ko hesaplanamıyordu. Duvar analizi yapılamıyordu. Düzeltildi. 

* Temel analiz raporunda yatak katsayısı hesapları da basılmak istendiğinde hata alınıyordu. 

Düzetildi. 



* Derin temel veya rijit kolon guruplarında taşıma gücü hesaplanırken temel altındaki bloğun zati 

ağırlığı hesaplanırken birim hacim ağırlık=24 kN/m3 alınıyordu. Bu blok zati ağırlığını arttırarak taşıma 

gücünü gereğinden fazla düşürüyordu. Blok ağırlığı, rijit kolonlar ve kolonları çevreleyen zeminin 

ağırlıkları hesaplanarak belirlenecek şekilde düzeltme yapıldı.  

* Konsolidasyon oturma-zaman eğrileri elde edilirken tabakalardaki boşluk suyu basınç 

dağılımlarındaki  3 nolu dağılım tipinin dikkate alınamaması sorunu düzeltildi. 

 

3.0.32 Sürüm Notları 

Versiyon 3.0.32 
SETAF Versiyon 3.0.32 'yi internet sitemizden indirebilirsiniz. https://www.setaf2018.com/i-ndirme * 
Eski versiyonu denetim masasından kaldırınız. * Versiyon 3.0.32 kurulumunu yapınız. * Kurulum 
sorunları için teknik desteği arayınız. 
 
Yeni Özellikler 
* Kullanıcı tanımlı malzeme atama seçeneği getirildi. 

 

 

 Not:Eski yaklaşıma dönmek için  Ayarlar>Program Seçenekleri ile dönülebilir.  
       Derinliğe bağlı atama seçilirse eski anlayışla malzeme atanır.  
       Eski projeleri açtığında derinliğe bağlı atama olarak gelecektir. Değiştirilebilir. 
* Tanımlanan malzemelerin atandığı zemin profili ve tabakası "Malzeme Ekle" penceresinde 
gösteriliyor. 

https://www.setaf2018.com/i-ndirme


 
* Betonarme-beton kazık, mikro kazık, jet enjeksiyon, derin karıştırma vs. rijit kolonlarla iyileştirilmiş 
zeminde sıvılaşma hesapları yapıldı. Sıvılaşma Raporu eklendi. 

 

 



 

Düzeltmeler 
* Windows 11 bir makinede Temel pencerelerinde alınan bazı hatalar düzeltildi. 
* Amerikan kültüründen Tr ye çevrilmiş Windows 11 bir makinede alınan dongle hatası düzeltildi. 
* Kurulumda "Microsoft Access" yüklemesi artık yapılmayacak. Bağımlılık sonlandırıldı. 
* Malzeme listesinde birden fazla malzeme varsa ve malzeme seçili değil ise sil butonuna basıldığında 
alınan 
  hata düzeltildi. 
* Temel analiz penceresinde Elastisite teorisi(Vesic) ile yatak katsayısı hesaplandıktan sonra. Seçimi 
"Oturmalarla hesaplaya" getirip 
  Yenile butonuna basılınca 6 veya 9 noktadaki oturmaları gösteren ekranda boşluk oluşacağına hata 
alınıyordu. Düzeltildi 
* Duvar analiz penceresinde kaz derinliği girilirken kazı kotunu duvar alt kotundan düşük seviyeye 
getirdiğinde hata alınıyordu. Düzeltildi 
* Duvar analiz penceresinde otomatik inşaat aşamaları tanımlandığında "hs" değerine göre bazı 
durumlarda son aşamadaki kazı kotu duvar alt kotundan düşük seviyeye gelebiliyordu. Düzeltildi 
* Duvar Analizinde duvar arkası basınçların yüksek kohezyonlu zemin ve kayalarda belirli bir derinlik 
boyunca sıfır olması durumunda, 
  bazı durumlarda alınan hata düzeltildi. Bu durumlarda duvar analiz ayarlarında "Minimum boyutlama 
basıncı" seçilebilir. 
* Zemini iyileştirilmiş temellerde oturma analizi yapılırken bazı durumlarda alınan hata düzeltildi. 
* Dayanma duvar analizinde konsol kazıklı duvar dış stabilite modülüne atanırken alınan hata 
düzeltildi. 
* Temel raporunda varsayılan olarak analizlerde kullanılan malzeme özelliklerinin yazılması sağlandı. 
İlaveler yapılabilir.  

 


