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Installatie Reken programmatuur
Kopieer de aangeleverde of gedownloade bestanden in naar een directory naar keuze op
uw vaste schijf, de bestanden staan dan bijvoorbeeld in C:\rebin (rekenprogramma’s
binnenvaart). Indien u reeds over een licentie beschikt zet u ook uw bestand gebruiker.tx in
dezelfde directory. Indien u de programmatuur besteld heeft zit het bestand gebruiker.txt bij
de aangeleverde bestanden.
De directory bevat dan één of meer .exe bestanden en de licentie gebruiker.txt.
Indien u het bestand gebruiker.txt verwijderd of bewerkt werken de programma’s niet
meer.
De installatie is gereed. U kunt een programma starten door een van de .exe bestanden dubbel
aan te klikken. U kunt desgewenst een snelkoppeling naar de exe bestanden of naar de
directory waar de exe bestanden in staan op uw bureaublad maken.

Gebruik
Alle programma’s bevatten helpteksten. Deze kunt u oproepen via het menu of met behulp
van de F1 toets. Deze F1 toets geeft tijdens het gebruik van de programmatuur veelal een
helptekst die betrekking heeft op het veld waarin u op dat moment aan het werk bent.

De help bestanden
De help bestanden (in een zip bestand te downloaden van de website) moeten in de directory
“delprog help” die hier direct onder de directory waarin de programmatuur staat staan.
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Het printen
De uitkomsten van de berekeningen kunnen via de `print` functie geprint en opgeslagen
worden (optie print zit in het menu file) . Hierbij wordt uitsluitend de uitkomst van de
berekening opgeslagen. De invoer wordt niet bewaard. Het is NIET mogelijk om een reeds
afgesloten berekening te wijzigen zonder deze opnieuw in te voeren.
De opgeslagen resultaten kunnen opgeroepen worden met elk programma waarin een print
functie aanwezig is. Dit hoeft dus niet hetzelfde programma te zijn als waarin de berekening
is uitgevoerd.

Opslaan van gegevens
Programma’s waarin veel gegevens ingevoerd moeten worden, zoals grootspant en proefvaart,
beschikken over de mogelijkheid om de invoer op te slaan. Het resultaat van de berekening
wordt echter niet opgeslagen. Dit kan echter met een druk op de knop opnieuw berekend
worden. Het is hierdoor ook mogelijk om meerdere proeven en sterkteberekeningen achter
elkaar uit te voeren zonder dat alle gegevens steeds opnieuw ingevoerd moeten worden.

Copyright
De programma’s zijn het geestelijk eigendom van T.L.C. Molkenboer. Verdere verspreiding
van de programma’s zonder toestemming wordt hierbij uitdrukkelijk verboden.
In geen geval zal de maker van deze programma’s aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
enige schade als gevolg van het gebruik van deze programma’s.
Indien u verdere vragen of suggesties heeft kunt u mij hierover altijd benaderen.
Tel 078 677 2229 of 0612 203 228 – fax 078 677 3018
e-mail t.molkenboer@gmail.com

