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System için faydalı şartlar

Kategori

En düşük şart

Prosesor

80486 / 66 MHz veya daha kuvvetli

Çalışma

8 MB

Ana kayıt

10 MB

Çalışma sistemi

Excel 95 veya daha üstü olan her sistem.

Yazı için

Windows 95 veya daha üstü
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Lisens şartları

Bu programdaki her bilgiyi kaynak göstermek şartıyla her yerde kullanabilirsiniz. Bu
programa verilecek değerleri (mavi karelere) ya bu sitedeki bilgilerden veya literatürden
almalısınız.
Bu programdaki bilgiler iyi niyet, büyük dikkat ve çabayla son teknik bilgilere göre
hazırlanmıştır. Bu programdaki bilgilerin kullanılmasından ötürü oluşacak zarar ve ziyan için
hiç bir şekilde maddi, manevi ve hukuki sorumluluk taşımıyacağımı belirtirim. Bu
programdaki verileri kullanan kişi, verilerin kullanıldığı yerdeki özel şartlara uygun olup
olmadığına kendisi karar vermelidir.
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Ekranın ayarlanması

Programla güzel çalışabilmek için ekranın en az 800x600 kalitede olması gereklidir ve
programın görünüşünün ekrana göre ayarlanması fayda sağlar.
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Programı kullanırken

4.1 ) Bu programları bilgisayarınızda kendinize göre bir yere kopyasını çıkarınız. Hesap
yapacağınız zaman bilgisayardaki programı kullanınız. Bilgisayarla yaptığınız hesapları
istediğiniz yere ve istediğiniz adla kayıt edebilirsiniz.
4.2 ) Kullanacağınız programı açınca ilk önce muhakkak 'İnfo' sayfası varsa onu iyice
okuyunuz. İnfo sayfasında:
I.

Programı kullanacağınız dili seçme ikanını bulacaksınız. Burada:
www.guven-kutay.ch
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a) Sağdaki kırmızı büyük rakkamın bulunduğu yere,
"1" yazar ve Enter'i tuşlarsanız bütün program Türkçe,
"2" yazar ve Enter'i tuşlarsanız bütün program Almanca,
"3" yazar ve Enter'i tuşlarsanız bütün program İngilizce olur.
II.

Programın geçerliliğini ve ne gibi hesaplama imkanları olduğunu içindekiler
sütünunda göreceksiniz.

III.

Programların sayfaları yalnız numaralanmıştır. Numaraların yazısı içindekiler
sütununda görülür.

4.3 ) Kullanacağınız sayfaya gelince, hesaplamaya başlamadan önce, bütün mavi karelerdeki
değerleri siliniz. Böylece dikkatsizlik sonucu yanlış yapma imkanını ortadan kaldırmış
olursunuz.
4.4 ) Sıra ile mavi karelere yapacağınız hesaba ait değerleri dikkatlice yerleştiriniz.
Hesaplamalarınız için gerekli olmayan mavi karelere değerler yerleştirmek yanlış hesap
sonuçlarına sebep olabilir. Dikkatli olmak gereklidir.
4.5 ) Bazı mavi karelerin önünde o kareye konulması gereken değerin hesabı vardır.
Bilgisayar teoriye göre bu değeri hesaplar. Konstrüktör hesabı yaptığı konstruksiyonun
şekline ve şartlarına göre bilgisayarın önerisini ya kabul eder veya değiştirerek kullanır.
4.6 ) Çoğu mavi karenin çevresinde değerlerin nereden alınması gerektiğini gösteren bilgi
bulunmaktadır. Bu gösterilere uyulması hesapların doğruluğu açısından çok önemlidir.
4.7 ) Hesaba başlamadan önce zaman ayırıp gerekli bilgileri edinmek avantajdır.
4.8 ) Genel olarak her hesap sayfasında program sonuçları bilgisayar tarafından
değerlendirilir. Bu bir mekanik değerlendirmedir. Konstruktör bu sonuçları kendi sağ
duyusu ile değerlendirmelidir. Bazan bilgisayar sonuçların yeterli olduğunu, bazanda
yeterli olmadığını önerir. Bu iki haldede kararı konstrüktörün kendisinin vermesi
gerekmektedir. Bilgisayar yalnız öneride bulunur, kararı hep hesabı yapan konstrüktör
verir ve sorumluluk hep kararı veren konstrüktöre aittir. Bilgisayar bir hukuki şahıs
değildir.
4.9 ) Eğer özel bir konstruksiyonun hesabı gerekiyorsa veya öğrenmek istediğiniz bir şey
varsa, hiç çekinmeden bizimle temasa geçebilirsiniz. Bilgimizin yettiği, aklımızıun
erdiği kadar size memnuniyetle yardım ederiz.

www.guven-kutay.ch

