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1. Bir string (char dizisi)’i verilen kurallara göre kontrol eden bir fonksiyon yazınız. 

Fonksiyonun geri dönüş değeri, geçerli string için 1, geçersiz string için 0 olmalıdır. 

Kurallar: 

- 8 karakterli olmalıdır, 

- Sadece rakam ve harflerden oluşmalıdır, 

- En az bir rakam ve harf bulunmalıdır, 

- Rakamla başlamamalıdır, 

- Harfle bitmemelidir. 

C dilinde tanımlı string işlemleri ile ilgili kütüphanelerden faydalanılabilir (ctype.h, 

stdlib.h, string.h, conio.h … gibi). 

Örnek bir prototip tanımı: int fcn(char c[]); 
Örnek: “A1234b50”, “d0000000”, “abcdeio7” girişleri için fcn() fonksiyonunun geri dönüş değeri 1;     

2pr02252, 345q5e6b, a123, s123*j57 gibi girişler için fcn() fonksiyonunun geri dönüş değeri 0 olmalıdır.  

 

2. Periyodu ve doluluk oranı tamsayı olacak şekilde bir PWM işaretinin tek bir periyodunu 

çiziniz. (PWM: Pulse width modulation) 

Örnek.1a: Periyodu 20(birim), doluluk oranı 40(%) olarak verilen bir işaret için Şekil.1a’da 

verilen çıktı doğru bir çözümdür. 

 
Şekil.1a. Örnek bir doğru çözüm 

 

Örnek.1b: Periyodu 40(birim), doluluk oranı 75(%) olarak verilen bir işaret için Şekil.1b’de 

verilen çıktı doğru bir çözümdür. 

 
Şekil.1b. Örnek bir doğru çözüm 
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3. d1 = {1.0,  2.0,  3.0,  4.0} ve d2 = {1.1,  2.1,  2.2,  3.3} için aşağıdaki işlemleri yapınız: 

3.a) d1 ve d2 dizi elemanlarını bir .txt dosyasına aşağıdaki formatta yazınız. 

 
3.b) Dizinin elemanlarını okuyarak d1 ve d2 dizileri arasındaki ortalama karesel hatanın     

karekökünü (root mean square error - RMSE) hesaplayınız. 

 
3.c) Hesaplanan hata değerini d1 ve d2 dizi elemanlarının yazılı olduğu dosyanın en alt 

satırına ekleyiniz. 

3.d) d1 ve d2 dizilerinin elemanlarını değiştirerek RMSE değeri 0.1 den küçükse eşdeğer; 

büyükse farklı veriler olduğu bilgisini de dosyaya yazınız. (Aşağıda örnekler 

görülmektedir.) 

 
 

Açıklamalar:  

 

 Ödevlerinizi aşağıda verilen formatta yazılı çıktı olarak OTOMASYON LAB.’a teslim 

ediniz. (Çıktılar arkalı önlü olarak alınabilir.) (Satır arası boşluk bırakmamaya özen gösteriniz.) 
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  Ek olarak .cpp dosyalarınızı kou.mekatronik.odev@gmail.com adresine öğrenci 

numarası_sorusayısı ile isimlendirilmiş olarak gönderiniz. 

ÖRNEK:  070223001_1.cpp / 070223001_2.cpp 

 Ayrıca word docx. dosyası göndermenize gerek yoktur. 
 cpp dosyasının en üst satırına açıklama satırı olarak adınızı soyadınızı yazabilirsiniz. 

 Çıktı olarak teslim edilmeyen veya gerekli dosyaların mail olarak gönderilmediği 

ödevler değerlendirilmeyecektir. Geç gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.  

 Yazılı çıktıların üzerinde görülebilir şekilde öğrenci numarası, ad-soyad, tarih, ödev 

numarası bilgileri yer almalıdır. Çıktıların sayfalarının kaybolmaması için zımbalanmış 

olarak getirilmesi rica olunur. Üzerinde herhangi bir isim-numara bulunmayan ödevler 

değerlendirilmeyecektir. 

 Ödevleri teslim tarihinden önce veya sonra getirmeyiniz. Teslim gününde getirmeye 

özen gösteriniz. 
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