
Kimya Mühendisliğinde Excel ile Programlama 

Teslim 2 Mayıs 2017 Salı saat 13:00’e kadardır. Sorularınızı yüz yüze sorabilirsiniz. Teslim sırasında 

rapor şeklinde hazırlanan ödev dışında mbakin@karatekin.edu.tr adresine yazılan Excel 

programının da gönderilmesi gerekmektedir. 

Ödev 1 

Aşağıdaki programa ait akış şemasını çiziniz ve programı yazınız. 

1. Adı “YANMA” olan bir form oluşturun. 

2. Oluşturulan form üzerinde aşağıdaki yanma reaksiyonlarından size ait olan için gerekli 

alanların adlarını da belirterek kullanıcının ağırlık birimi cinsinden giriş yapmasına izin verecek 

şekilde hazırlayın. 

3. Üzerinde “HESAPLA” yazan tek bir düğme atanacaktır ve düğme üzerinden programlama 

yapıldığında programın yapması istenenler: 

a. Form üzerinde giriş yapılacak alanların herhangi biri boş bırakıldığında düğme 

tıklanırsa “Değer girmediniz!” mesaj kutusu çıkarılarak program sonlandırılmalıdır. 

b. Değerler girildikten sonra düğme tıkandığında, tüm sayfayı ya da ihtiyaç duyulan bir 

alanın temizlemesini sağlamalıdır. 

c. Excel’de B2, C2, D2 vs. hücrelerine sırasıyla hangi malzemeye ait ise onun formülü ya 

da adı kullanılarak “mol miktarı”   yazdırılmalıdır. 

d. C şıkkında oluşturulan hücrelerin altına gelecek şekilde yazılan ilgili malzemelerin mol 

cinsinden B3, C3, D3 vs olacak şekilde ait olduğu hücrelere yazdırılmalıdır. 

e. Eğer reaksiyon sonunda girilen kütlelerin tamamı tükeniyorsa “Hepsi tükendi!” mesaj 

kutusu çıkmalı ve program sonlandırılmalıdır. 

f. Eğer mol miktarları hesabı sonrasında artan kimyasal varsa “Birinden fazla var!” 

mesaj kutusu çıkmalı ve fazla mol miktarı değeri daha önce kullanılan hücrelerin 

hemen peşi sıra yazılmalıdır. 

g. Söz konusu yakma için gerekli hava miktarı oksijenden yola çıkılarak hesaplanmalı ve 

A3 hücresine hesaplanarak yazdırılmalı ve A2 hücresine “Gerekli havanın mol 

miktarı” ibaresi yazdırılmalıdır. 

Numarası Adı Soyadı Reaksiyon 

120901014 BÜŞRA TENİK CO + ½ O2 →   CO2 

125901706 BEDİRHAN YURT H2 + ½ O2 →   H2O 

130901007 ALİ SALİH BURHAN Zn + ½ O2 →   ZnO 

130901015 SAMET ÇELİK CH3NO2 + 1/7 O2 →   2NO2+3H2O+2CO2 

130901020 EKREMCAN ŞİRİN N2 + 2 O2→   2NO2 

130901028 GAMZE BALAMA C6H12O6 + 6 O2 →  6CO2 + 6H2O 

130901039 ESİN BİLGE C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O 

130901050 MUSTAFA DİNDAR C2H5OH + 3 O2 → 2CO2 + 3H2O 

140901024 ERTUĞRUL TAŞYAĞAN Fe+3 O2 → 2Fe2O3 

150901010 CEYHAN İSAKOCA C + CO + 3/2 O2 →   2CO2 

150901012 NECLA İPEK CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O 

150901024 GÜLSÜM ACAR SO2 + 1/2 O2 → SO3 

150901032 FATMA BERNA ÇAPAR C3H8 + 5 O2 → 3CO2 + 4H2O 

150901038 NESLİHAN KIZILDAĞ C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O 
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