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Problem: Kutupsal koordinatlarda tanımlı mesafe ölçümlerinin Kartezyen koordinatlarda görüntülenmesi. 

Dizi olarak verilen mesafe ölçüm verilerinin Kartezyen koordinatlarda görüntülenmesi istenmektedir. 

Örnek bir mesafe ölçüm dizisi aşağıda verilmiştir: 

MesafeOlcum = {100, 102, 105, 103, 101, 104, 145, 146, 148, 150, 147, 120, 124, 121, 123, 119, 118, 122} 

 Verilen dizinin elemanları eşit açısal aralıklarla Kartezyen koordinatlarda doğrular ile gösterilmelidir. 

 Açı değerleri 0
o
 - 360

o
 aralığının ölçüm sayısına oranı ile hesaplanabilir. İlk elemanın açı bilgisi 0

o
 kabul 

edilerek diğer elemanların açı bileşenleri hesaplanan açısal çözünürlüğün ardışık katları olarak belirlenmelidir.  

Şekil 1’de verilen “MESAFELER” listesindeki her elemana karşılık gelen açı değeri bu yöntemle 

hesaplanmalıdır.  

 Orijini Panel (ya da PictureBox) kontrolünün ortası olan eksenlere hesaplanan açı değerleri ve karşılık gelen 

ölçüm uzunluklarına sahip doğru parçaları çizilmelidir. (0
o
 de 100 birim, 20

o
 de 102 birim, …. , 320

o
 de 118 

birim, 340
o
 de 122 birim gibi). 

 Mesafe ölçüm dizisi örnek olarak verilmiştir. Farklı bir dizi oluşturulabilir. Açı değerleri de bu dizinin eleman 

sayısına göre tekrar hesaplanmalıdır.  

 Panel (ya da PictureBox) kontrolünün orijini baz alınarak işlem yapılmamalıdır. Şekil 1’de verilen biçimde 

çizim alanının orta noktası olan (0,0) orijin olarak kabul edilmelidir.  

NOT: 

 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25169 adresinden Vb.Net 

PowerPacks eklentisini indirip programı kurunuz.  

 AraçlarAraç kutu öğelerini seç.Net Framework bileşenleri  LineShape eçeneğini seçip 

“Tamam” butonuna tıklayınız. (İngilizce menüler için ToolsChoose Toolbox ItemsLineSape) 

(Kurulum için örnek video: Kurulum yaptıktan sonra 

https://www.youtube.com/watch?v=5iUzH293Gt8 linkeki adımlar kullanılarak çizim araçları 

kullanılabilir.) 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25169
https://www.youtube.com/watch?v=5iUzH293Gt8
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 Doğru çizdirme işlemi için kaynak: https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/bb823228.aspx 

sayfasındaki örnek kullanılabilir. Bu örnek aşağıda verilmiştir. 

'Çizimler doğrudan pictruebox gibi kontroller üzerine yapılmayacak. 

'Öncelikle canvas isimli değişken üzerine çizilecek, daha sonra bu 

'değişken PictureBox veya panel gibi kontorllerin üzerine 

'yerleştirilecektir.  

Dim canvas As New Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.ShapeContainer 

'Doğru tanımlama satırı: 

Dim line1 As New Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.LineShape 

'Şekli taşıyan değişken (canvas) hangi kontrol üzerine yerleştirilecekse 

'Parent olarak bu kontrol belirlenir: 

canvas.Parent = Panel1 (veya PictureBox1) 

'Set the ShapeContainer as the parent of the LineShape. 

line1.Parent = canvas 

'canvas üzerinde tanımlı, Panel1 üzerine yerleştirilmiş doğrunun 

başlangıç ve bitiş noktalarının tanımlanması:  

line1.StartPoint = New System.Drawing.Point(0, 0) 

line1.EndPoint = New System.Drawing.Point(100, 100) 

 

 

 İpucu: Yukarıda verilen uygulama Panel1 (veya PictureBox1) üzerine (0,0) noktasından (100,100) noktasına 

bir doğru parçası çizen örnektir. Herhangi bir başlangıç ve bitiş noktası arasında çizim yapmak için (0,0) ve 

(100,100) noktaları değiştirilebilir. 

 İpucu: Uzunluğu (d) ve Kartezyen koordinatlarda sahip olduğu açısı (theta) bilinen bir doğru parçasının yatay 

ve düşey eksenlerdeki izdüşümleri sırasıyla d*cos(theta) ve d*sin(theta)  işlemleri ile hesaplanabilir. Mesafe 

ölçüm dizisinin elemanları d, hesaplayacağınız aşı dizisinin elemanları da theta olarak kabul varsayılabilir. 

 

Şekil 1. Örnek çözüm 

 

 

https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/bb823228.aspx
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Ödevin toplanma şekli: 

 Ödevler basılı çıktı olarak ve e-posta olarak teslim edilecektir. Teslim gününden önce veya sonra getirmeyiniz. Arkalı 

önlü basılı olması ve sadece zımbalı olması yeterlidir. Şeffaf dosya, kapak sayfası vb. eklemenize gerek yoktur. Üst 

bölümde  isim-soyisim-numara ve ödev no. bilgilerini yazmanız yeterlidir. 

 Ödevlere ait  kodların ve ekran alıntılarının bulunduğu .pdf dosyası  <öğrenci numarası>.pdf biçiminde 

odev.kou.mekatronik@gmail.com adresine gönderilmelidir. Tüm sorular için ayrı ayrı dosyalar göndermeyiniz. Tek bir 

.pdf dosyasında tüm kodlarınızın ce gerekli gördüğünüz ekran alıntılarının bulunması yeterlidir.  

     

Şekil 2.Örnek ödev dosyası-(e-posta olarak gönderilecek)  


