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Konu: Trigonometrik problemlerin VB.Net dili kullanılarak çözümü. 

 
Şekil 1. S.1,S.2,S.3 için kullanılacak geometrik biçim 

Şekil 1’de verilen üçgen için, 
 
S.1. Console üzerinden okunan a, b, c değerlerinin bir üçgen oluşturup oluşturamayacağını kontrol eden 
programı yazınız. (Geçerli üçgen oluşturabilen kombinasyonlar için “true”, geçersiz durumlar için “false” 
yazılabilir.) 
S.2. a ve b kenar uzunluklarını ve β açısını Console üzerinden okuyunuz. Üçgenin c kenar uzunluğunu 
hesaplayan ve Console ekranında gösteren programı yazınız. 
S.3. a ve b kenar uzunlukları ve β açısını Console üzerinden okuyunuz. Üçgenin alanını hesaplayan ve Console 
ekranında gösteren programı yazınız. 
S.4. 푎푥 + 푏푥 + 푐 = 0 denkleminin köklerini bulan programı yazınız. Kökler reel ise “kökler = …..”; kökler 
kompleks ise “kompleks kökler = …..” formatında Console ekranına yazınız. a, b, c katsayıları Console 
ekranından girilecektir. 
 
Notlar: 

 Sinus, Cosinus vb. işlemler VB.Net ortamında tanımlı olan Math.Cos(), Math.Sin() gibi fonksiyonlar 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyonlara verilecek açı değeri radyan biriminde olmalıdır. 
Derece girişi yapan kullanıcının açı değeri randyana dönüştürülerek bu fonksiyonlara verilmelidir. 

 Karekök işlemi için Math.Sqrt()fonksiyonu kullanılabilir. 
 Kullanıcının sadece sayı girişi yaptığı varsayılmıştır. Ekstra kontrol yapılmasına gerek yoktur. 

Ödevin toplanma şekli: 
 Ödevler çıktı 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. 

 Ödevler .pdf dosyası olarak da hazırlanmalı ve dosya adı <öğrenci numarası>.pdf biçiminde 
odev.kou.mekatronik@gmail.com adresine ziplemeden, sadece .pdf olarak gönderilmelidir. Tüm 
sorular için ayrı ayrı dosyalar göndermeyiniz. Tek bir .pdf dosyasında tüm kodlarınız ve isim-numara 
bilgilerinizin bulunması yeterlidir.  

   
Şekil-1.Örnek çözüm dosyası-(e-posta olarak gönderilecek)  

 
 Yazılı çıktılar değerlendirilecektir. Sadece e-posta göndermeniz durumunda değerlendirme 

yapılamayacaktır. 


