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حسابماشینباکارشروع

عددییادستوردهندهنشانکلیدهارویعالمت

یهایعالمتودهدانجامتواندمیکلیدآنکهاست

کردعملاستشدهنوشتهآنباالیقرمزیازردباکه

اشینمازروبرونمونه.هستندنظرموردکلیدثانویه

CASIOحساب fx-991ESباکارادامهدر.است

یانبمشابههایحسابماشینوحسابماشیناین

یزنومنوهایاهادکمهعملکرداستبدیهی.شودمی

استممکنهاحسابماشینسایردرنمایشنحوه

.باشندمتفاوتکمی

برای عملکردهای زرد رنگ

برای عملکردهای قرمز رنگ
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رتصودرنتایجتمامحسابماشینایندر
حالتبهفرضپیشصورتبهامکان

ازادهاستفباکهشودمیدادهنمایشکسری
اعشاریصورتبهراآنتوانمیکلیداین

.دادنمایش

3

5
0.3464101615

ایندرشدهمحاسبهجوابآخرین
درفقطوشودمیذخیرهکلید

آنمقدارجدیدمحاسبهانجامصورت
صورتاینغیردرشودمیروزبه

ACیدکلاگرحتیکندنمیتغییری
تغییرMODEوضعیتیابزنیمرا

.ودشخاموشحسابماشینیاوکند

چندهمزماناجرایبرای
:عالمتتوانیممیعبارت

.دهیمقرارهاآنبینرا

توانیدمیقابلیتاینازاستفادهبا
یکنتیجهیاخاصمقداریک

بحساماشینحافظهدررامحاسبه
.کنیدذخیره

وانیدتمیکلیداینازاستفادهبا
اتتنظیمیاحسابماشینحافظه

انهکارخحالتبهوکنیدپاکراآن
.برگردانید

𝑺֞𝑫
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برایریشه،یاتوانمانندهاییتابعدر

►راستنمایجهتازبایدآنازخروج

نشودزده►کلیدوقتیتازیراکنیماستفاده

.شودنمیخارجتابعاز

.کنیدتایپرا2𝑥𝑦عبارت:مثال

2𝑥𝑦نهشودمیتایپ2𝑥𝑦عبارتنشود،زده►کلیداگر!

𝑥∎2 ►
ALPHA

)

X

𝑺֞𝑫
ALPHA

Y
یداز توان پایین می آ
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جامانیاقبلیمحاسباتبازخوانیبرایREPLAYنماجهتدکمه

.شودمیاستفادهمحاسباتدرتصحیح

قرارحافظهدرکهقبلمراحلمحاسباتبهباالنمایجهتکلید

نهمزماآننتیجهوشدهمحاسبهعبارتوگرددمیبرگرفته

یاراستنمایجهتدکمهبابراینعالوه.شودمیدادهنشان

هباستنمایشصفحهرویکهایمحاسبهدرتوانیدمیچپ

.دهیدانجامرانیازمورداصالحاتوبرویدمدنظرمکان
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اتیانتخاب درجه در محاسبات مثلث اتیانتخاب رادیان در محاسبات مثلث
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:نکته 

 اشدبدرس محاسبات عددی باید همه عملیات های محاسباتی مثلثاتی بر حسب رادیان در.

بانهاییجوابدقتسوالیکدراگرnازاستفادهباتوانیممیباشد،نظرمداعشاررقمFix

گرداعشاررقمnتارانهاییجوابفقطودهیمقرارn+1رویراشدهدادهنمایشارقامتعداد

FixحالتازوبرگردانیمعادیحالتبهرااعدادنمایشتوانیممیNormانتخاببا.کنیم

.کنیمخارج
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𝑎عدداگر ≠ باشدزیراعشاریبسطدارای0

𝑎 = 𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑚/𝑏1𝑏2. . . 𝑏𝑛𝑏𝑛+1. . .

:می آیدبه دستزیرصورتبهاعشاررقم𝑛تا𝑎عددشده گرد
𝑏𝑛+1اگر.1 > .می کنیمقطع𝑏𝑛+1ازراعددواضافه𝑏𝑛بهواحدیکباشد5
𝑏𝑛+1اگر.2 < .کنیممیقطع𝑏𝑛+1ازراعددباشد5
𝑏𝑛+1اگر.3 = واضافه𝑏𝑛بهواحدیکباشد،داشتهوجودصفرمخالفرقمرقم،اینازبعدوباشد5

.کنیممیقطع𝑏𝑛+1از
𝑏𝑛+1اگر.4 = فرد𝑏𝑛صورتی کهدرباشد،صفرفقطیانباشددیگریرقمرقم،اینازبعدوباشد5

.می کنیمقطع𝑏𝑛+1ازباشدزوج𝑏𝑛اگروکنیممیقطع𝑏𝑛+1ازواضافه𝑏𝑛بهواحدیکباشد
.بگیریدنظردررا2/37545عدد:مثال

2/42/37545:اعشاررقمیکتاعدداینشدهگرد
2/382/37545:اعشاررقمدوتاعدداینشدهگرد
2/3752/37545:اعشاررقمسهتاعدداینشدهگرد
2/37542/37545:اعشاررقمچهارتاعدداینشدهگرد
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هاکتابدرچهآنهمانندهاعبارتسایرودارتواناعدادکسرها،وشودمیفعالحسابماشیننویسریاضیحالتانتخاببا

بهخطیکدرهاعبارتهمهوشودمیفعالحسابماشیننویسخطیحالتانتخابباوآیدمیدرنمایشبهکنیدمیمشاهده

مشابهحسابنماشیدرنوشتنفضایچوناستحسابماشیناینهایقابلیتمهمترینازیکینویسریاضیقابلیت.آیندمیدرنمایش

نویسریاضیحالتدرشود،میخارجنمایشصفحهازخطیحالتدرکهطوالنینسبتاهایعبارتدروشودمیکاغذروینوشتنفضای

حسابماشینچوننیستپرانتزازاستفادهبهالزممواقعازبسیاریدراینبرعالوه.شودمیکمتربسیارخطابروزامکانواستترواضحعبارت

وباشدداشتهننویسریاضیقابلیتحسابماشیناگرمثالعنوانبه.دهدمیتشخیصراحتیبهنویسریاضیحالتکمکبارااولویت ها

7+2مثلسادهعبارتیبخواهیم
بنویسیمیعنیکنیماستفادهمخرجوصورتدرپرانتزازبایدبنویسیمرا1+5

2+7 ÷ 1+5

هبراستنمایجهتیاپاییننمایجهتکلیدزدنباسپسنویسممیصورتدررا2+7وزنیممیراکلیدحسابماشینایندرولی

استمکنمباشندطوالنیهاعبارتکهمواقعیدراستبدیهی.نیستپرانتزبهاحتیاجیوکنیممیتایپرا5+1عبارتورفتهکسرمخرج

.شوداشتباهمحاسباتنتیجهودهیمقراراشتباهجاییاوبگذاریمکمیااضافهراپرانتزها

12
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محاسبات آماری و رگرسیون Nمحاسبات در مبنای 
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:شوداز معادالت تعریف شده نمایش داده می فهرستی EQN(MODE+5)با انتخاب 

:برای حل دستگاه دو معادله دو مجهول گزینه اول را انتخاب می کنیم و داریم

.دهیمفشارارکلیدوکنیمواردگرفتهقرارگرنشانکهجاییترتیببهراضرایببایددستگاهضرایبکردنواردبرای
کهدیعددومینودستگاهمتغیراولینجوابشدهظاهرعدداولین.زنیممیراکلیدمجددااعدادهمهکردنواردازبعد

.ودشمیانجاممشابهطریقبهنیزمجهولسهمعادلهسهدستگاهحل.استدستگاهمتغیردومینجوابشودمیظاهر
14
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=

مجهولدومعادلهدودستگاهحل
مجهولسهمعادلهسهدستگاهحل

دودرجه معادلهحل
سهدرجه معادلهحل
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مجهولدومعادلهدودستگاهحلبرای:مثال

ቊ
1.3𝑥 + 0.26𝑦 = −1.05
0.54𝑥 + 3.81𝑦 = 2.2

:داریمانتخاببا

15

15
MODE

−1.050.26=1.3 = =

=

=

0.54 2.23.81= = =
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TABLEانتخاببا (MODE+7)تابعازجدولیتوانیممیf(x)

.کنیمایجادمساویفواصلبادلخواهبازهدرxمقادیربرایرا

=f(x)تابعمقادیربرایجدولیبخواهیمکنیدفرض:مثال
1

cos2 𝑥

طولبا[0,1]بازهدر
1

3
:داریمانتخابباکنیمایجاد 7

MODE

16

∎
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ALPHA
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.کندمیهمحاسبمتغیرهایشعددیمقادیرازایبهرامتغیرهچندیایکتابعمقدارکهاستاینگرمحاسبهعملکرد
سپسکنیموارد(باشد...وyوxتواندمیکه)متغیرهابرحسبراتابعکافیستقابلیتاینازاستفادهبرای
.بزنیمراکلیدوکنیمواردرامتغیرهامقادیرودهیمفشارراکلید

𝑓تابع:مثال 𝑥 = 𝑒−𝑥 − 10𝑥ازایبهراتابعمقداربخواهیماگر.بگیریدنظردررا𝑥 = 𝑥و0 = دستبه1
:داریموکنیمواردxبرحسبراتابعبایدابتداآوریم،

17
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واردراابعتابتدابایدقابلیتاینازاستفادهبرای.کندمیمحاسبهدلخواهشروعنقطهازایبهراf(x)تابعریشه(SOLVE)حلعملکرد

انتخابایبازهازمعموالعدداین)کنیمواردشروعنقطهعنوانبهراعددیودهیمفشارراترکیبیکلیدسپسکنیم

.شودمحاسبهتابعریشهتازنیممیراکلیدسپس(باشدداشتهوجودآندرجوابداریمانتظارکهشودمی

𝑓تابع:مثال 𝑥 = 𝑒−𝑥 − 10𝑥کمکبه[0,1]بازهدرراتابعاینریشهبخواهیماگر.بگیریدنظردرراSOLVEدستبه

:داریموکنیمواردxبرحسبراتابعابتدابایدآوریم
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=

=0.5

calc
SHIFT

calc
SHIFT

معادله تابع

ریشه تابع

اختالف با مقدار واقعی
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𝑓(𝑥)حقیقی تابع ریشه :مثال = 𝑒−𝑥 − 10𝑥 با نقطه شروع به روش نیوتن [ 0,1]در بازه را𝑥0 = 0.5
𝑓طوری بیابید که   𝑥𝑛 ≤ 0.005.

:  عبارت زیر را در ماشین حساب تایپ می کنیم

𝑋 = 𝑋 −
𝑒−𝑋−10𝑋

−𝑒−𝑋−10
: 𝑒−𝑋 − 10𝑋

.استتوقفشرطبررسیبرای𝑓(𝑥𝑛+1)مقداردومعبارتونیوتنفرمولهماناولعبارتآندرکه

19

ادامه صفحه نمایش
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𝑥0اولیهوارد کردن مقدار برای  = :داریمرا فشار می دهیم و کلید            0.5

20

calc

==0.5

= = =

𝑿آخرین عدد موجود در حافظه  𝑿𝟏مقدار  𝒇مقدار 𝑿𝟏

𝑿آخرین عدد موجود در حافظه  𝑿𝟐مقدار  𝒇مقدار 𝑿𝟐

𝑓مقدار 𝑋2 کمتر شده است بنابراین شرط توقف برقرار شده است و ریشه تا سه رقم اعشار 0.005از مقدار𝛼 = .به دست می آید0.091
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:می کنیممحاسبه مشتق را نیز با ماشین حساب انجام داد، یعنی عبارت زیر را وارد ماشین حسابمی توان :نکته

𝑋 = 𝑋 −
𝑒−𝑋 − 10𝑋

𝑑
𝑑𝑥

(𝑒−𝑋 − 10𝑋)|𝑥=𝑋

: 𝑒−𝑋 − 10𝑋
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𝑋در برخی از ماشین حساب ها برای :نکته = 𝑋 حسب بر در این موارد باید . پیغام خطا می دهدعبارتی
:عبارت زیر را تایپ کنیم

𝑌 = 𝑋 −
𝑒−𝑋 − 10𝑋

−𝑒−𝑋 − 10
: 𝑒−𝑌 − 10𝑌

.را در هر بار اجرا وارد کنیم𝑋در هر مرحله ذخیره نمی شود، مقدار 𝑋و از آن جا که مقدار 
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