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Sta4CAD Teknik Özellikleri 
 

• Çok katlı yapıları, betonarme yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak 3 boyutlu çözümü.  
Rijit diyafram tanımı ile kat yatay deplasmanlarının ve burulmasının bir noktadan tanımlanması.  
Bir katta birden fazla diyafram tanımlanması. Kirişlerde burulma etkisi. 

• Ara katlı, nonortogonal yapıların, geometrisi bozuk yapıların ve kademeli yapıların çözümü. 

• Ayrıntılı güçlendirme hesapları ve güçlendirme için özel menuler. Yapı sistemlerinin lineer kapasite yöntemi ve nonlineer 
analiz/artımsal modal analiz ile incelenmesi, kapasitesinin bulunması. Yapı göçme yüklerinin bulunması ve karşılaştırmalar 
yapılması. 

• İnşaat aşamaları analizi ile yüksek yapılarda inşaatın kat kat uygulanmasından dolayı, ölü yükten oluşan deplasmanların 
her kat uygulamasında hesaplanarak dikkate alınması.   

• Tuğla duvarlar için özel olarak sadece basınç etkisi altında çalışan sonlu eleman sistemi ile bu duvarların yapıya olan 
olumsuz etkisinin matematik modelde göz önüne alınması. 

• Zaman tanım alanında analiz (Time History) ile verilen deprem ivme kaydına göre yapıda oluşan tesir ve yerdeğiştirmelerin 
izlenmesi, yapı elemanları tasarımında göze alınması. 

• Dikdörtgen kolon dışında, dairesel ve geometrisi bozuk kolonların vektörel olarak çözümü ve çiziminin hazırlanması. 
Poligonal perdelerde  başlık donatısının perde koşullarına uygun şekilde düzenlenmesi. 

• Yapıda mimaride bulunan duvarların kapı-pencere boşluklarıyla birlikte girilmesi, görülüp incelenmesi sonucu yapılan has-
sas yük hesabı ile kullanılan demirde %10 oranında ekonomi sağlanması. 

• Değişken kesitli ve guseli kirişlerin hesapları ve çizilmesi. 

• Kolon eksenel kaçıklıklarından dolayı oluşan eksantirisite momentlerinin dikkate alınması. Bir perdenin veya geniş bir 
kolonun üzerinde birden fazla kolon tanımı yapılabilmesi. 

• Kirişlerde sonlu eleman tanımlanması ile istenilen yerde düğüm noktası oluşturarak daha hassas hesap yapılabilmesi. 

• Aynı katta farklı diyaframlar veya dilatasyon nedeniyle ayrılmış iki projenin temellerini birlikte çözümünün hazırlanması ve 
çizilmesi. 

• Yapı ve temeller birlikte etkileşimli statik ve dinamik analiz yapılabilmesi. TDY07 2.2.1.5 – C ve D grubu zeminler hariç 
zorunlu.  TS500 (2000)  10.4 Sürekli temellerde zorunlu. 

• Temellerde zemin davranışını dikkate alarak; sürekli, tekil, bağ kirişi ve radye plak tanımlanıp birlikte çözüm yapılması. 

• Bodrum perdelerini tanımı. Deprem ve bodrum perdelerinde kapı/pencere gibi boşlukların girilmesi. 

• Kirişlerin perdelere rijit ve zayıf yönündeki bağlantılarında gerçeğe uygun davranış. Rijit yönde kayma deformasyon etkisi-
ni, zayıf yönde perdeler lokal deformasyon etkilerinin göze alınması. 

• Kirişlerde sehim ve çatlak kontrolünün donatı düzenine göre yapılması. Kirişlerde benzer katları dikkate alınarak çizim 
oluşturulması. 

• Mantar plak sistemlerin ACI ve TS500’e uygun olarak analiz ve çizimi, zımbalama hesapları. 

• Temel sistemi olarak kirişli radye, kirişsiz radye, ızgara temel çözümlerinin yapılması. Mat temelleri sonlu elemanlar meto-
du ile çözüp, zımbalama kontrolu yapılması. Kazıkların temellerde tanımlanması ve kapasite kontrolu.  

• Simetrik yapıların veri kopyalaması ve simetri eksenine göre sonuçların irdelenmesi. Bilgi girişindeki özel makrolar ile yapı-
nın döndürülmesi, kaydırılması, kopyalanması, dosyadan yapı eklenmesi ve yapıda bulunun veri giriş hatalarının temizlen-
mesi. 

• ACI, SNIP, EUROCODE, British Code yük kombinasyonu ve tasarım standartlarına uyumluluk. Metrik ve SI birimlerini 
opsiyonel olarak kullanabilme.  

• Düşeyde eğik kiriş, kolon ve plakların hesaplanıp, otomatik olarak çizilmesi. 

• Merdiven, katlanmış plak, kubbe, tonoz şeklinde plakların sonlu elemanlarla çözümü. Merdiven hesabını ve çizimini yaptık-
tan  sonra otomatik olarak kat kalıp planına çizilmesi. 

• Kubbe, tonoz, huni gibi elemanların yapı sistemi içine yerleştirilip parametrik olarak çözülmesi ve çizilmesi. 

• Yapı analizinden sonra tüm yapının metraj, keşif ve çizimlerinin otomatik hazırlanması. 

• Yapıda farklı karakteristikte çelik ve beton malzemelerinin bir arada kullanılması. 

• Yapıya gelen rüzgar yüklerinin otomatik hesabı. Gerekli durumlarda ısı ve zemin itkisi hesabı. 

• Bilgi girişinde eş zamanlı olarak kat rijitlik ve ağırlık merkezlerinin görüp dengelenmesi. 

• Eş zamanlı olarak yapının 3 boyutlu görüntüsünü incelenmesi, düzenlemelerde kullanılması. 

• Yardımcı araçlar ve sonlu elemanlar ile havuz tasarımı. 

• Konsol tipi istinat duvarı hesap ve çizimleri. Kayma, devrilme ve toptan göçme kontrolleri. 

• Sta3D modülü ile çelik/betonarme yapıların esnek veri girişi ve statik hesabı ile kesit tesirlerinin bulunması. 

• TDY2007 deprem yönetmeliğinin yüksek süneklilik  koşullarını tam uygulanması. A2, A3 ve A4 düzensizliği hesaplarını  
yapılması.         

 
ve burada belirtilememiş birçok özellik... 



Kat aplikasyonlu veri girişi. Eş zamanlı olarak 3 boyutlu yapıyı ve rijitlik merkezini görebilme.   
Ekranın her yerinde fonksiyonel tools menü ile kolay veri girişi. Katlarda topluca seçenekli düzeltme 
yapılabilmesi. 



Veri girişinde yapı sihirbazı ile düzgün yapıların çok hızlı şekilde modellenmesinin ardından, gerekli 
düzenlemelerle istenilen aplikasyon oluşturulabilir. Hızlı kat düzenleme menüsünden genel, plak, kiriş, kolon 
ve mantar kirişleri seçimli düzeltmeler yapılabilir. Aynı menüden seçenekli kat kopyalama ve düzeltmeler 
yapılma imkanı. Kolonlarda boyut değişiminde otomatik alt üst boyutların kontrol edilmesiyle hatasız çözüm. 

Güçlendirme gibi özel konularda detay 
opsiyonlarla analiz ve çizimlerin entegre 
olarak düzenlenmesi.  
Normal dikdörgen perdeler, poligonal perdeler 
ve güçlendirmede ve bodrum çevresinde 
kullanılan panel perdeler  ile perdelerin 3 farklı 
şekilde  modellenebilmektedir. 



Kat plaklarının sonsuz rijit davranışını dikkate alan diyafram olarak katlarda 3 deplasman, eleman uçlarında 
3 deplasmanlı 3 boyutlu çözüm. Aynı katta farklı diyaframların dikkate alınması. 

Projelerinizin analiz ve çizimlerinde 
istenilen opsiyonlara göre analiz 
yapabilme. Nonlineer analizde 
süneklilik koşulları ve düşey tesirlerde 
optimizasyon olanakları. 
Betonarme kesit  hesaplarında kullanı-
cıya açık opsiyonlar. Çizimlerde özel  
tercihler. 

Yapı analizlerinde rijit bölge seçimi, 
geniş perdelerin zayıf yönünde elastik 
ankastre çözümler. Düşey yüklerden 
meydana gelen eksantirisite opsiyonu 



Bilgi girişinde tuğla duvarların net olarak tanımlanması ile ayrıntılı yük analizi. Kapı ve pencere boşluklarının 
tanımlanması ile daha ekonomik ve hassas tasarım.  

 
 
Hazırlanan özel duvar elemanı ile yalnız basınç 
altında çalışma modelinin sağlanması, deprem 
yönüne göre duvar rijitliğinin değişmesi. Elde 
edilen ek duvar rijitlikleri ile yeniden deprem 
hesabı yapılması ve yeni deprem yüklerinin 
duvar kapasitesi ile sınırlanarak yapı sistemi-
ne etkitilmesi. Normal deprem hesabı ile du-
varlı deprem hesabının sonuçlarına göre tasa-
rım yapılması. 
Bina düzensizliklerinin matris yöntemleri ile 
sayısal olarak ele alınması. 



Zengin zaman tanım alanında analiz seçenekleri ile yüksek yapıların tasarımı 
önceden kaydedilmiş bir yer hareketine göre yapılabilmektedir. Değişik yer 
hareketleri birbirlerine istenilen açılarda ve istenilen gecikme ile karıştırıl-
makta, ayrıca yer hareketi kombinasyonları üretilerek bu kombinasyonların 
sonuçlarının el elverişsizine göre veya ortalamalarına göre analiz yapılabil-
mektedir. 
Ayrıca 4 farklı zaman tanım alanı algoritması daha ileri düzey hesap yapmak 
isteyenler için seçenek olarak bulunmaktadır. 

Sonuç olarak elde edilen kesit zorları mod birleştirmesi yöntemi deprem 
kesit zorları ve duvar analizli deprem hesabından elde edilen kesit zorları ile 
karşılaştırılarak betonarme tasarıma sokulmaktadır. Karşılaştırma yapılırken 
isteğe göre bir karşılaştırma katsayısı kullanılabilmektedir. 



İnşaat aşamaları analizi ile  betonarme yapıların üretiminin kat kat olmasından dolayı oluşan gerilme dağılım-
ları göz önüne alınmış olunur. Bu etki özellikle yüksek yapıların en üst katında kendisini gösterir. Ölü yüklerin 
bir defada dökülmesi haline göre hesaplamada, değişik kolon rijitliklerinden ve yüklerde dolayı bu kolonları 
birbirine bağlayan kirişin iki ucunun farklı çökmeleri, ek momentler oluşmaktadır. Her katın beton dökümü 
uygulamasında, alt katlarda oluşan farklı çökmeler, döküm yapılan katı etkilemediği için, o kattaki kiriş uçla-
rında farklı çökmeler ve buna bağlı ek kesit tesirleri oluşmayacaktır. 

1.Kat beton dökümü 

2.Kat beton dökümü 

3.Kat beton dökümü 

4.Kat beton dökümü 

5.Kat beton dökümü 6.Kat beton dökümü 7.Kat beton dökümü 8.Kat beton dökümü 

Standart analiz 

İnşaat aşamaları analizi yapılırken her kat döküldüğünde yeni bir moment zarfı 
ortaya çıkar. Standart analizde orta kolon ezilmesinden dolayı kiriş açıklık kirişi 
gibi çalışmaktadır. Fakat inşaat aşamaları analizinde son kat dökülmeden önce 
kolon zaten boyca kısalmasının büyük bir oranını gerçekleştirdiği için kirişlerin 
çalışma şekli ankastre kiriş gibi olmuştur, ki bu yaklaşım gerçeğe daha uygundur. 
 
 
*Gösterilen örnekte moment dağılımlarının net görülebilmesi için ara kolon alanı 
çok küçük seçilmiştir, yapılan projelerde genellikle bu etki 20 kat ve daha yüksek 
binalarda ortaya çıkmaktadır. 
 
 

“İnşaat aşamaları analizi yüksek yapılarda kirişlerin ge-
rilme dağılımının doğru elde edilmesi için mutlaka yapıl-
ması gereken bir hesaptır, yapılmadığı takdirde kirişler-
de önemli bir tasarım hatası yapılmış olacaktır” 



       Yapının her iki yöndeki pushover analiz eğrisini bir arada görülmesinin yanında, kiriş ve kolonlarda meyda-
na gelen plastik moment oranlarını aynı ortamda izlenebilmektedir.  Nonlineer analiz/artımsal modal analizi ile 
güçlendirme projelerinin performansı belirlenebilir. 

Kiriş nonlineer sonuçlarını mafsallaşma  
yük parametresi ve dengeleme sonucun-
daki moment değerlerini görülebilir. 
Kirişlerde, plastik mafsal kolonun 
kenarında olacak şekilde kapasite 
kontrollarını yapar. Kirişlerde süper 
element kullanmaktadır. Kiriş, iki mafsal 
arasında elastik, kayma deformasyon  
etkilerini dikkate alan eleman matrisi 
kullanmaktadır. Mafsallarda, deprem 
yönüne bağlı olarak mevcut donatıların, 
altta ve üstte olmasına göre kapasite  
kontrolu yapar. 

Kolonlarda, kapasite kontrolunda eksenel  
yük değişimlerini dikkate alan kapasite 
momentlerinde karşılıklı etki diyagramı  
kullanarak plastik mafsal kontrolu yapar. 
Kolon elemanlarındada mafsallar arası, 
elastik ve kayma deformasyon etkilerini  
dikkate alan eleman matrisi kullanmakta-
dır. Nonlineer analizde, 2. mertebe etki-
leri dikkate alınarak çözüm yapılmakta-
dır.  



STA4 statik analiz sonuç-
larını, her yükleme kom-
binasyonuna ait 
moment diyagramı 
olarak görme imkanı var-
dır. Momentler  seçilen 
aks doğrultusunda 
hazırlanır. 

Her kombinasyonun,  
animasyonlu davranışını  
görmek mümkündür. 

Nonlineer analiz yük 
parametresine göre, 
elemanlardaki plastik-
leşme  izlenebilir. 



Yüksek sünek kolonlarda  
güçlü kolon kontrolu, 
TDY2007 ve EuroCode’a 
göre yapılmaktadır. 
 
Kuşatılmış kolon kontrolu, 
dikörtgen ve dairesel  
kolonlarda TDY2007 ve 
EuroCode’a göre 
yapılmaktadır. 
Geniş kolonlara  bağlı 
elemanlarda kiriş bağlantı 
grubuna bağlı olarak ayrı 
ayrı hesaplanır. 

Yüksek sünek kolonlarda  
kesme güvenlik kontrolu 
TDY2007’ye göre yapılılır.  
 
Yüksek sünek perdelerde 
kesme güvenlik kontrolu 
ve perdelerde inşaat derzi 
kesme kontrolu ayrıca 
yapılmaktadır. 
 
Perde betonarme dizayn  
yapılırken, perde tasarım  
momentleri dikkate alınır. 

Kolonlarda dizayn, süneklilik alanı ve kuşatılmış kolon yetersizliğinin 
yanında ekonomik tasarım boyutu görerek idealize etme imkanı tek bir  
tablo içinde görülebilmektedir. Maliyet  analizi içinde beton, çelik ve  
kalıp  dikkate alınarak mukayese edilmektedir. Düzeltme sonunda üst ve 
alt katlardaki kolon boyutları büyük veya küçük olması durumunda, o 
kolonları tekrar tasarıma sokarak, yeniden donatı düzenlemesi yapar. 
Analiz sonuçlarında yapılacak tüm eleman değişimleri otomatik olarak 
proje dosyasına saklar, bir önceki durumuda bak uzantılı dosya olarak 
korur. Boyut değişimi haricinde istenilen elemanın donatıları kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir ve saklanır. Proje donatıları yedeklenebilir,  
analizin tekrarı durumunda program tarafından bulunan donatıların 
üzerine yedekler geri getirilebilir. 



Kiriş sonuçlarının detaylı olarak incelenmesini sağlayan ekran menüsünden, kiriş optimizasyonu, donatıların 
yeniden düzenlenebilmesi, kesme güvenlik kontrolu,  sehim ve çatlak kontrolunun kolay izlenebilmesi. 

Kolon sonuçlarının detaylı olarak incelenmesini sağlayan ekran menüsünden, kolon optimizasyonu, donatıların 
yeniden düzenlenebilmesi, kesme güvenliği,  güçlü kolon  ve  kuşatılmış kolon  sonuçlarına  kolay ulaşılması. 



Poligon kolonlar dahil, iki eksenli betonarme hesaplar. Poligon kolonlarda vektörel donatı yerleşimi sayesinde 
vektörel kesit hesapları yapılmaktadır. Ayrıca poligon perdelerde, perde koşullarına uygun başlık bölgesi 
otomatik oluşturma. 

Gerek mimari çizim, gerekse kalıp aplikasyon çizimlerinden otomatik olarak STA4 dosyası oluşturma. 
Çizimden alan seçimi ve ölçek ayarlaması yapılarak, elemanların layer ve renk seçimiyle aks, kolon ve 
kirişler  STA4 formatına çevrilmektedir. Ayrıca STAAD/Pro yazılımından data okuma ve STAAD/Pro , 
SAP2000 ve ETABS’a STA4 projesi transferi, karşılıklı sonuçların irdelenebilmesi. 



Projelerinizin outputlarında,  text ve 
grafiksel sonuçlar, türkçe ve ingilizce 
olarak alınabilmektedir. 



Projelerinizin sonuçlarının sunumu sizin için ne kadar önemli? 
 
Tamamen grafiksel, açıklamalı ve detaylı outputlar, proje kontrolunun   
daha kolay olmasını sağlar. STA4’de  analiz opsiyonları detaylı olduğu gibi, 
analiz sonuçlarıda detaylıdır. 



Sta4CAD ile birlikte gelen istinat duvarı 
programı ile konsol, taş ve kuyu temel 
tipi istinat duvarlarında kayma, devril-
me, zemin güvenliği ve toptan göçme 
hesapları yapılabilir. Yapılan hesaplara 
ait çıktı ve çizimler alınabilir. Duvar 
boyutları değiştirildikçe sonuçlar ve 
maliyet anında ekrana yansıdığı için 
duvara ait en ekonomik çözüm elde 
edilir. 

Sta4CAD programı sadece program olarak 
satılmaz, program alındığında bir hizmet 
alınmış olur. Alınan programın güncellemele-
ri ücretsizdir, internetten otomatik olarak 
StaUpdate programı ile yapılabilir. 



STA4 programında temeller; 
sürekli, tekil, radye plak ve bağ  
kirişi olarak karma olarak  
modellenebilir. STA4’ün en önemli 
özelliği olan enerjinin korunumu, 
temellerdede geçerlidir. Sürekli 
temelde olsa, temele dik yöndeki 
momentler temele ve zemine 
aktarılarak çözülür. 

Tekil temeller winkler teorisine  
göre hesaplanmasına karşılık,
büyük eksantirisite durumunu  
dikkate alarak çözüm yapar. 
 
Kirişsiz mat radye temeller sonlu  
elemanlar ile winkler yayları kulla-
narak 16 kombinasyonda analiz 
sonuçlarını deplasmanlarıyla 
görmek  mümkündür. 

Radye temel analizi yapıldıktan sonra, temellerde-
ki zımbalama hesaplarını   kolonlarınızın 
geometrisi ve yeri nerede  olursa olsun o 
geometrik ve sınır şartlarına uygun olarak yapar. 
 
Klasik temel hesaplarında yapı çözümünden sonra, 
temel üzerindeki kolona ait statik kuvvetlerle   
temel çözümü yapılır. Halbuki temellerde aynı 
kirişlerde olduğu gibi momentler kolon ve 
temellerde dengelenmelidir. 
Bu nedenle  yapıda, özellikle deprem momenti iki 
defa dikkate alınmış olacaktır. Perde gibi büyük  
deprem momentlerine maruz temellerde, zemin 
gerilmesi daha büyük olacaktır. 
 

Yapı temel etkileşimli çözüm, sadece yapı + temel moment dengelemesi için değil, 
deprem analizinde temel etkisinin dikkate alınmasını sağlayacaktır.  Bodrumsuz 
yapılarda, sadece  tekil temellerle yapılan deprem dinamik analizlerinde 1. Doğal 
peryodun %100 oranında değiştiğini biliyormusunuz?  Sürekli temellerde ise bu değişim 
%50 oranına  kadar çıkmaktadır. Bu nedenle TS500(2000) 8.2  ve TDY2007 2.2.1.5 mad-
desi Z1 sınıfı hariç tüm temellerde zorunlu tutmaktadır.  



FEA plak analiziyle katlanmış 
plak, kubbe, tonoz modellemek 
parametrik tasarımla son derece  
kolaydır. Mesh üretimi plak tanı-
mı içinde hızla yapılır. 
İstenilen meshler silinebilir ve 
istenilen düğüm noktasına yük 
verilebilir. 

5 adet tipik merdiven parametrik 
olarak hızlı şekilde 
modellenebildiği gibi  plak ta-
nımlarıyla çok  farklı merdiven 
tasarımı 
yapılabilir.  
Merdiven çizimi sonrası kalıp 



Yapı analizinden sonra tüm çizimler otomatik olarak çizdirilebilir. Her paftanın metrajı otomatik olarak     ya-
pılabilir.  Kalıp çizimlerinde; plak, asmolen, hasır çelikler analiz sonuçlarına göre otomatik olarak 
düzenlenir.  Merdiven analizleri yapılmışsa, kalıp resmine otomatik olarak yerleşir. Çizim sonrası kaydırma  
işlemi için çizim editörüne gidilmesine gerek kalmadan, sürükle-bırak ile kaydırılabilir. 
4 tip uluslararası pozlama tekniği uygulamaktadır.  Kalıp çizimlerinde  simetri  olması dikkate alınabilir. 
Tüm donatılarda fabrikasyon üretime dönük, kesim ve kıvrım ölçülendirmesi yapılır. 



Kolon aplikasyonun iki ölçekte opsiyonel olarak çizimleri alınabilir. Perdelerde hasır çelikli kullanılmış ise, kesim 
ölçüleri ayrıca çizilir. Kolonların boyuna kesit detayları kat, kat otomatik olarak çizdirilip, saklanır. 

STA4 programında ACI318’e uygun olarak mantar sistemlerin çözümleri ve çizimleri yaptırılabilir. Ayrıca mantar 
sistemde kolonların zımbalama hesapları yapılmaktadır. İstenirse kolonlara tabla, başlık konulması durumunda 
zımbalamalarda bu dikkate alınır. 



Kirişlerin çizimleri otomatik olabildiği gibi manuel olarakda çizdirilebilir. Detay çizimlerinde yönetmeliklerin 
tüm koşullarına uyduğu gibi, inşaattaki uygulanmasına dikkat ederek çizimler yapılır. Örnek olarak kolondan ge-
niş kirişlerde etriyeler kolon bölümündede normal aralıkla devam eder. Kolon bölümünde kiriş donatılarını 
beton  sarılmaları ve beton dökümüne dikkat ederek hazırlar. 



Temeller aplikasyon olarak çizdirilip, istenilen yerden kesit alınabilir. Aynı paftaya sürekli ve tekil temel detayları 
manuel olarak işlenir. İstenirse pafta metrajı ve pafta çerçevesi çizdirilebilir. Sürekli temellerde, bodrum perdeleri 
dikkate alınarak tasarım yapılır. Üst yapıda olduğu gibi, sürekli temellerde sık etriye bölgesi oluşturulur. Temel 
çizimleri içinde olan kolonların filizleri aynı paftada detaylandırılır. 



Sta4 çizimlerinin düzenlenmesi ve eklemeler yapılması için iki çizim editörü bulunmaktadır. STA4’e özel betonar-
me yapılar için hazırlanmış çizim editörünün yanısıra, AutoCad benzeri çizim editörü bulunmaktadır. Her iki çizim 
editörüyle  dxf, dwg ortamında çizim yapılabilmektedir. 
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Havuz paketi, sonlu eleman-
lar ile zemin, su, öz kütlesine 
ve yer altı su yüküne göre 4 
kombinasyonda analiz yap-
maktadır. 
 
Havuz kütüphanesinden 
parametrik olarak dikdötrgen 
ve dairesel havuzlar 
girilebildiği gibi, poligonal 
planlı havuzlarda 
girilebilmektedir. 

İçinde çelik profil kütüphanesi 
olan STA1 programı düzlem 
çerçeve hesaplarında çok 
kolay girilip, çözülebilmekte-
dir. Çelik çerçeve, makas gibi 
düzlemsel hesaplar, kapalı 
çerçeveli hesaplar yapılabilir. 
 
Sta3D modülü yardımıyla üç 
boyutlu çelik yapıların statik 
analizi yapılabilmektedir. 


