
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΛΗΤΙΚΗΣ CHRONY BALLISTIC II 

 

Έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί με Λειτουργικά συστήματα της Microsoft 32-bit. 

(Windows 95®, Windows98®, Windows98® Second Edition, Windows ME®, Windows NT®, 

Windows2000®, Windows XP®, Windows Vista®) 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

 

Υπολογιστής: 

• Windows® Me, Windows® NT, Windows® 2000, Windows® XP and Windows Vista:  

Intel² Pentium and later  

• Windows® 95, Windows® 98, and Windows® 98 Second Edition:  

Intel² 486 and later, including Intel² Pentium and later  

 

Σύστημα Λειτουργίας: 

• Windows® 95, 98, 98 Second Edition, Me, NT, 2000, XP and Vista.  

 

Ελάχιστη Μνήμη: 

• 16MB Windows® 95  

• 32MB Windows® 98, Windows® 98 Second Edition  

• 64MB Windows® Me  

• 64MB Windows® NT  

• 128MB Windows® 2000, and Windows® XP  

• 512MB Windows Vista 

- Γενικά, αν ο υπολογιστής σας έχει καλή απόδοση με μια από τις εκδόσεις των Microsoft Windows ® 

που αναφέρονται ανωτέρω, ακόμη και αν ο επεξεργαστής σας δεν είναι της Intel, είναι πιθανό ότι το 

Λογισμικό CHRONY BALLISTIC II θα λειτουργήσει σωστά στο σύστημά σας. Νέες εκδόσεις των 

Microsoft Windows ® έχουν την τάση να απαιτούν μεγαλύτερη ελεύθερη μνήμη (RAM) και περισσότερο 

χώρο στον σκληρό δίσκο από αυτή που απαιτείται από τις παλαιότερες εκδόσεις. 

 

- Το σύστημά σας μπορεί να λειτουργήσει προς την ικανοποίησή σας με λιγότερη μνήμη. Γενικά, όσο 

περισσότερη είναι η διαθέσιμη μνήμη τόσο το καλύτερο για το σύστημα σας. Η απόδοση των Windows ® 

μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Δεδομένου ότι τα Windows ® χρησιμοποιούν το σκληρό 

σας δίσκο για την προσωρινή μνήμη, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος ελεύθερος χώρος 

στο σκληρό δίσκο. Για το λογισμικό Chrony Ballistic II είναι απαραίτητα περίπου 25 megabytes κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης και έως 14 ΜΒ για την πραγματική χρήση, εκτός από τις απαιτήσεις των 

Windows®. 

Το Λογισμικό CHRONY BALLISTIC II έχει χρησιμοποιηθεί με πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις 

παραμέτρων του Microsoft Windows ®, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί με κάθε δυνατή παραλλαγή. ... ... " 

 

 



 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ 

 

- Σύμφωνα με την Παγκόσμια Βάση δεδομένων για φυσίγγια και μπορείτε να επιλέξτε από εκατοντάδες 

φυσίγγια με σχέδια και διαστάσεις  

- Σύμφωνα με τα Εργοστάσιακά Πυρομαχικά επιλέξετε από εκατοντάδες φυσίγγια με διαφορετικά βάρη, 

τύπους, ταχύτητες, Βαλλιστικών Συντελεστών, και άλλα 

- Για όσους γεμίζουν μόνοι τους τα φυσίγγια το Πρόγραμμα έχει μια λίστα με πυρίτιδες, καθώς και 

αρχεία με βαλλιστικούς υπολογισμού και Συντελεστές για Custom Πυρομαχικά  

- Παρέχει χώρο για όλα τα πυροβόλα όπλα σας, και για όσα θα αποκτίσετε 

- Συγκρίνετε τις επιδόσεις των πυρομαχικών στον Πίνακα Σύγκρισης 

- Σύμφωνα με τα στοιχεία των σχεδίων εισάγετε τα σχετικά στοιχεία με το παρόν έργο, όπως ο κάλυκας, 

το βλήμα και το όπλο που χρησιμοποιείται.  

- Μταφέρετε τα δεδομένα από τον Χρονογράφο σας SHOOTING CHRONY και αυτόματα το πρόγραμμα 

θα εμφανίζει τα στατιστικά στοιχεία, όπως Hi & Lo ταχύτητες, μέση ταχύτητα, Extreme Διασπορά και 

τυπική απόκλιση. Θα υπολογιστεί Chrony-ταχύτητα πίσω στο ρύγχος-ταχύτητα. Αποθηκεύσετε τα 

δεδομένα ή εκτυπώστε τα. 

- ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ είναι μια ομάδα πληροφοριών: Θα εμφανίζει γραφικά τα πυρομαχικά στο τρέχον 

προγραμμα. Απλά κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε: Path, ολίσθηση, της ενέργειας και έντεκα άλλα θέματα 

είναι μόνο ένα κλικ μακριά. 

 

 

- Ο πίνακας Τροχιάς σας προσφέρει τη μεγαλύτερη επιλογή όσον αφορά τα εξής: Απόσταση Σκόπευσης 

και απόσταση που μεσολαβεί. Τα γεγονότα και τα στοιχεία θα αντικατοπτρίζουν επίσης την κατεύθυνση 

του ανέμου, το επίπεδο της θάλασσας και τα στοιχεία της οφθαλμίδας που δόθηκαν. Εκτυπώστε τον 

Πίνακα τροχιάς χρησιμοποιώντας το SHOOTING SIMULATOR , υπολογίστε την ανάκρουση, λάβετε 

πληροφορίες για τον στόχο και άλλα. Ο Πίνακας Τροχιάς θα εμφανίζει όλους τους υπολογισμούς του 

σχεδίου σας, όπως: Bullet-path, drift, ταχύτητες, της ενέργειας, την ώρα της πτήσης, IPSC Power, 

Hatchers's power, Taylor's Knockdown και βέλτιστo βάρος και όλα τα παραπάνω σε όλους τους τομείς 

που μεσολαβούν . 



 

 

 

- Βοήθεια είναι διαθέσιμη οπουδήποτε πατώντας [F1]. Αυτό σας δίνει γρήγορες συμβουλές για το πώς να 

χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. 

- Προηγμένες επιλογές για τον μαθηματικό υπολογισμό της κλίση σας επιτρέπει να υπολογίσετε την 

τροχειά, χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο. Αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε μ'ια 2η σειρά 

επιπτώσεων, όπως headwinds και tailwinds και λεπτομερή αποτελέσματα των shootting uphill or 

downhill, όπως η αλλαγή στο δυναμικό της βαρυτικής ενέργεια. Επιλέξτε τη μέθοδο ενσωμάτωσης που 

θέλετε και εισάγετε ένα χρονικό βήμα.  

- Κατεβάστε ταχύτητες από το Beta, Beta Master ή Gamma, Gamma Master Chrony στο πρόγραμμα σας 

(με τη βοήθεια ενός προαιρετικού IBM / PC Interface). Μετά από αυτό εκτυπώστε μίας σειράς από 

ταχύτητες ή δύο σειρες ταχυτήτων ή το σύνολο αυτών. 

 

 
 

Περισσότερα Χαρακτηριστικά:  

 



- Προσθήκη νέου Πυρομαχικού στα δεδομένα του καταλόγου των Εργοστάσιακων Πυρομαχικών.  

- Σκανάρετε νέα σχέδια φυσιγγίων (ή οποιεσδήποτε εικόνες) και προσθέστε τες στο πρόγραμμα (Scanner 

δεν περιλαμβάνεται)  

- Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα από την Simulator Screen με το έργο σας και / ή να πάρετε μια 

εκτύπωση από το ίδιο.  

- Αυτό το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Visual Basic 6  

- HELP BUTTONS δίνουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σε οποιαδήποτε θέση του προγράμματος είστε. 

 

 

 
 

Ο Πίνακας Τροχιάς δείχνει ακριβώς που θα πάνε τα βλήματα και πόσο δυνατά θα έχει downrange. Το να 

μαντεύετε έχει πιά τελειώσει. Τώρα μπορείτε να γνωρίζετε ακριβώς πού να σκοπεύσετε. 

 

 


