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คู่มือการใช้งาน
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• วิธีการใช้งานและภาพประกอบ (เช่น คีย์มาร์ค) ที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการ 

   อธิบายเท่านั้น ฉtนั้นจึงอาจจะแตกต่างจากของจริง

• เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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• ไม่ว่าจะกรณีใดๆ บริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะ

   ทางอ้อม,โดยบังเอิญ หรือผลต่อเนื่องที่เกิดจากการซื้อและใช้สินค้านี้และรวมทั้งสิ่งที่มา

   กับสินค้านี้  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดจากการซื้อหรือใช้

   สินค้ารวมทั้งสิ่งที่มากับสินค้านี้จากกลุ่มบุคคลใดๆทั้งสิ้น

• ควรเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

ตัวอย่างการใช้งาน

 ตัวอย่างการใช้งานจะใช้สัญลักษณ์์       ยกเว้นว่าจะมีการระบุเป็นกรณีพิเศษ ทุกตัวอย่าง

 การใช้งานที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้ถือว่าเครื่องคำนวณจะต้องอยู่ในค่าตั้งต้น การปรับเครื่อง

 คำนวณให้อยู่ในค่าตั้งต้นให้ดูหัวข้อ “การตั้งค่าเริ่มต้นเครื่องคิดเลข” 

สำหรับเครื่องหมาย                                        และ               ที่โชว์อยู่ในตัวอย่างการใช้งาน

ให้ดูที่หัวข้อ “การตั้งค่าตัวเครื่อง” 
 

• 
• 

•

•

ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
ใช้แบตเตอร์รี่ที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
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•
ควรทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องคำนวณด้วยผ้านุ่มและแห้ง•

• การทำลายเครื่องคำนวณหรือแบตเตอร์รี่ควรปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละที่

ชื่อบริษัทและสินค้าที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้อาจจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าชอง

เจ้าของลิขสิทธิ์ 

* 
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ข้อมูลสำคัญ

           

การตั้งค่าเริ่มต้นเครื่องคิดเลข

เมื่อต้องการให้เครื่องคำนวณกลับไปสู่โหมดตั้งต้นหรือค่าตั้งต้นให้กด            

                         โดยข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำจะถูกลบออกจากหน่วยความจำ

ข้อควรระมัดระวัง

แบตเตอร์รี่

ข้อควรระวัง
• ควรจะเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ทุกๆ 3ปี (LR44(GPA76)) หรือ 2 ปี (R03(UM-4)) ถึงแม้ว่าเครื่อง

คำนวณยังสามารถใช้งานได้ตามปกติก็ตาม แบตเตอร์รี่ที่หมดอายุแล้ว อาจจะรั่วและทำให้

เกิดผลเสียหายต่อฟังก์ชั่นต่างๆของเครื่องคำนวณได้ ไม่ควรทิ้งแบตเตอร์รี่ที่หมดอายุแล้ว

ไว้ในเครื่องคำนวณ อย่าพยายามใช้เครื่องคำนวณในขณะที่แบตเตอร์รี่หมด (fx-991 ES PLUS)

แบตเตอร์รี่ที่มากับเครื่องอาจจะเสื่อมได้ และใช้งานไม่ได้นานเหมือนปกติหรือที่คาดหวังไว้ 

เนื่องมาจากการขนส่งและการจัดเก็บ

• 

ห้ามใช้ “oxyride battery” หรือแบตเตอร์รี่ชนิดใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมของนิกเกิลเป็นหลัก 

ซึ่งอาจจะทำให้แบตเตอร์รี่ใช้งานได้สั้นกว่าปกติและอาจจะส่งผลให้เครื่องคำนวณทำงาน

ผิดปกติ

• 

หลีกเลี่ยงการใช้งานและการเก็บเครื่องคำนวณในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสม หรือที่ที่มี 

ความชื้นและฝุ่น
อย่าให้เครื่องคำนวณตกหรือกระแทกด้วยความรุนแรง

ไม่ควรแยกเครื่องคำนวณออกจากกัน

การถอดฝาครอบเครื่องคำนวณ

ก่อนใช้เครื่องคำนวณ เลื่อนฝาครอบลงมา

และนำฝาครอบไปใส่ด้านหลังของเครื่อง

คำนวณตามภาพประกอบ

การเปิดและปิดเครื่อง
กด        เพื่อเปิดเครื่องคำนวณ

กด                        เพื่อปิดเครื่องคำนวณ  
การปิดเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องคำนวณจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีการใช้เครื่องคำนวณนานเป็นเวลา 10 นาทีต่อเนื่อง 

หากต้องการกลับมาใช้เครื่องให้กด  

การปรับความคมชัดของหน้าจอ
การเข้าสู่โหมดการปรับหน้าจอ กด                                                              หลังจากนั้น

ใช้ปุ่ม       และ        เพื่อปรับความเข้มของหน้าจอตามต้องการ เมื่อทำการปรับเรียบร้อย

แล้วกด 

เครื่องหมายต่างๆ

กด         หรือ             ตามด้วยปุ่มฟังก์ชั่นที่ 2 

ของปุ่มนั้นๆ ที่ต้องการใช้งานซึ่งถูกแสดงด้วย

ตัวหนังสือที่อยู่บนคีย์

    

ตารางด้านล่างโชว์ความหมายสีตัวหนังสือ

ของฟังก์ชั่นที่สอง

 ฟังก์ชั่นที่ 2

หน้าที่ของ คีย์

สีของฟังก์ชั่นที่ 2: ความหมาย:

สีเหลือง กด          และปุ่มนั้นๆเพื่อใช้ฟังก์ชั่นที่ 2

สีแดง กด            และปุ่มนั้นๆเพื่อใช้ตัวแปรค่าคงที่หรือสัญลักษณ์

สีม่วง(หรือวงเล็บสีม่วง) เข้าสู่โหมด  

สีเขียว(หรือวงเล็บสีเขียว) เข้าสู่โหมด

การอ่านจอแสดงผล

บนหน้าจอของเครื่องคำนวณจะแสดงข้อมูลที่คุณป้อน, ผลการคำนวณ และฟังก์ชั่น

ข้อมูลที่ป้อน   ฟังก์ชั่น

ผลการคำนวณ

• ถ้าสัญลักษณ์        ปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของผลการคำนวณ หมายความว่าผลการคำนวณ

ยังไม่สิ้นสุด ยังมีผลการคำนวณต่ออีกทางด้านขวา โดยให้กด         และ         เพื่อเลื่อน

ดูการคำนวณทั้งหมด

   

            

         

ถ้าสัญลักษณ์        ปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของข้อมูลที่ป้อน นั้นหมายความว่ายังมีข้อมูลต่อ

อีกทางด้านขวา โดยกด      และ      เพื่อเลื่อนดูข้อมูลที่ป้อนทั้งหมด ถ้าคุณต้องการเลื่อนดู

ข้อมูลที่คุณป้อนทั้งหมดในขณะที่มีสัญลักษณ์ทั้ง 2 ตัวแสดงอยู่ (       และ      ) ต้องกดปุ่ม

      ก่อนจึงจะสามารถใช้        และ        เพื่อเลื่อนดูข้อมูล

เครื่องหมายบนหน้าจอ

•

เครื่องหมาย ความหมาย

ใช้คำสั่งด้านบนโดยการกดปุ่ม            เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งสัญลักษณ์นี้

ก็จะหายไป

อยู่ในโหมดป้อนข้อมูลอัลฟา โดยการกดปุ่ม          เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

สัญลักษณ์นี้ก็จะหายไป

มีค่าเก็บไว้ในหน่วยความจำอิสระ

เครื่องรอรับการป้อนชื่อตัวแปรเพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปร เครื่องหมายนี้

จะโชว์เมื่อคุณกด

เครื่องรอรับการป้อนชื่อตัวแปรเพื่อเรียกดูค่าของตัวแปร เครื่องหมายนี้จะโชว์ 

เมื่อคุณกด

เครื่องอยู่ในโหมด

เครื่องอยู่ในโหมด
เครื่องอยู่ในโหมด

เครื่องอยู่ในโหมด 

หน่วยของมุมเป็นองศา

หน่วยของมุมเป็นรัศมี

หน่วยของมุมเป็นความลาด

มีการตั้งจำนวนหลักของทศนิยม

มีการตั้งจำนวนรวมของตัวเลขทุกหน่วย

ได้เลือกการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์

มีข้อมูลการคำนวณเก่าในหน่วยความจำ สามารถเรียกดูได้, มีข้อมูลอยู่

ด้านล่างและบนของหน้าจออีก

หน้าจอขณะนี้ยังแสดงผลการคำนวณหลายขั้นตอนไม่ครบ

ข้อควรจำ: สำหรับการคำนวณประเภทอื่นที่ใช้เวลาประเมินผลนาน หน้าจออาจแสดงเพียง

เครื่องหมายข้างต้น (โดยไม่มีค่า) ในขณะที่เครื่องยังคำนวณอยู่

การใช้เมนู

ใช้เมนูเพื่อเข้าสู่บางโหมดของเครื่องคิดเลข ตัวอย่างเช่นกด          หรือ        เครื่องจะแสดง

ฟังก์ชั่นนั้นๆออกมา คีย์ต่างๆด้านล่างใช้เพื่อหาตำแหน่งของเมนูที่ต้องการ

สามารถเลือกเมนูโดยการกดตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวเลขด้านซ้ายของจอแสดงผล

สัญลักษณ์           ที่อยู่ด้านมุมขวาบนหมายความว่ายังมีเมนูอื่นๆอยู่ด้านล่างอีก 

สัญลักษณ์         หมายความว่ายังมีเมนูอื่นๆอยู่ด้านบน ใช้คีย์          และ        เพื่อเลือกเมนู
กด         เพื่อออกจากเมนู

การเลือกโหมดการคำนวณ

ลักษณะการทำงานที่ต้องการใช้ ปุ่มที่กด

การคำนวณทั่วไป

การคำนวณค่าเชิงซ้อน

การคำนวณค่าสถิติและค่าถดถอย

การคำนวณโดยใช้ระบบเลขเฉพาะ (เช่น เลขฐานสอง, 

เลขฐานแปด, ทศนิยม, เลขฐานสิบหก)

การแก้สมการ

การคำนวณเมตริกซ์

การสร้างตารางตัวเลขที่มีพื้นฐานจากเครื่องหมายทาง

คณิตศาสตร์

การคำนวณเวกเตอร์

การตั้งค่าตัวเครื่อง

กด                                           เพื่อแสดงรายการการตั้งค่า จากนั้นใช้          และ        

ตามด้วยปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งค่าที่คุณต้องการ

ค่าที่ขีดเส้นใต้(_____)คือค่าตั้งต้น

ระบุรูปแบบการแสดงผล

                                                     แสดงรูปแบบเป็นเศษ

ส่วน, จำนวนอตรรกยะ และค่าต่างๆที่เขียนทั่วไปตาม

หนังสือ



T-6

 100 ÷ 7 = 14.286 (Fix 3)
                                       14.29           (Fix 2)

 1 ÷ 7 = 1.4286 ×  10 –1  (Sci 5)
                                                1.429         ×  10 –1    (Sci 4)

Norm 1: 10 –2  | x|, | x|  10 10     Norm 2: 10 –9  | x|, | x|  10 10

  
  

T-7

*1

*2

*3

MathMath

T-8

1st

2nd

3rd

4th

5th

 

6th

8th

9th  

10th

11th  

12th  

13th  
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                 เลือก                  หรือ               แสดงข้อมูลและผลการคำนวณเหมือนในหนังสือ    

แสดงข้อมูลเหมือน               แต่ผลการคำนวณเป็นรูปแบบเชิงเส้น

  

                                             รูปแบบเชิงเส้นจะ

แสดงผลเศษส่วนและค่าต่างๆในบรรทัดเดียวกัน

หมายเหตุ:   เครื่องคำนวณจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเชิงเส้นอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่มเข้าสู่โหมด 

                                      หรือ               สำหรับคู่มือฉบับนี้สัญลักษณ        ์        อยู่ข้าง

ตัวอย่างบอกให้รู้ว่าเป็นการแสดงผลแบบ                    ในขณะที่สัญลักษณ์              ปรากฏ

ในตัวอย่างบอกให้รู้ว่าเป็นการแสดงผลแบบ

                                           เป็นการแสดงผลของหน่วยมุมเป็นองศา, รัศมี และความลาด

ตามลำดับ

หมายเหตุ: สำหรับคู่มือฉบับนี้สัญลักษณ์           อยู่ข้างตัวอย่างบอกให้รู้ว่าหน่วยเป็นองศา 

ในขณะที่สัญลักษณ์                ปรากฏในตัวอย่างบอกให้รู้ว่าหน่วยเป็นรัศมี

ระบุจำนวนของตัวเลขที่แสดงผล
          เลขที่ระบุจาก 0-9 คือจำนวนทศนิยมที่ต้องการให้แสดงในผลลัพธ์ ผลการคำนวณจะ

ถูกปัดเศษขึ้นหรือลงเป็นไปตามจำนวนหลักทศนิยมที่คุณระบุก่อนแสดงผล

ตัวอย่าง:     

        เลขที่ระบุจาก 1-10 คือจำนวนของเลขทุกหน่วยในผลลัพธ์รวมกัน ผลการคำนวณจำนวน

หน่วยจะถูกปัดเศษขึ้นหรือลงก่อนการแสดงผล

ตัวอย่าง :

              เลือกค่าที่ให้ตั้งได้หนึ่งในสองค่า                                เพื่อกำหนดช่วงระยะที่

ผลลัพธ์จะปรากฏเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เลขยกกำลัง ถ้านอกเหนือจากระยะที่กำหนด 

ผลลัพธ์จะถูกแสดงผลในรูปแบบของเลขยกกำลัง

     

ตัวอย่าง:

                                       กำหนดการแสดงผลเศษส่วนว่าจะเป็นแบบเศษส่วนผสมหรือ

เศษส่วนเกิน

                                                            

                                            การเลือกรูปแบบการแสดงเลขเชิงซ้อนว่าจะใช้ พิกัดสี่เหลี่ยม 

             หรือ พิกัดเชิงขั้ว           สำหรับการแก้สมการ

                                     สามารถเปิดหรือปิดการแสดงคอลัมน์ค่าความถี่                สำหรับ

 โหมดสถิติ (STAT)

                                             การเลือกรูปแบบการแสดงผลทศนิยม ระหว่างเป็น จุด 

และแบบจุลภาค   แบบจุดมักจะถูกใช้ในระหว่างการป้อนข้อมูลเสมอ

หมายเหตุ:  เมื่อแบบ จุด ถูกเลือกใช้ในการแสดงจุดทศนิยม เครื่องหมายจุลภาค(,)จะเป็นตัว

แบ่งแยกผลลัพธ์ ในขณะที่แบบจุลภาคถูกเลือก เครื่องหมายเซมิโคลอน(;)จะเป็นตัวแยก

                              การปรับความเข้มและสว่างของหน้าจอ ให้ดูหัวข้อ “การปรับความคมชัด

ของหน้าจอ”

                   

การตั้งค่าตัวเครื่อง
สามารถตั้งค่าตัวเครื่องกลับไปสู่โหมดการคำนวณแบบ                    และกลับสู่ค่าตั้งต้น

โดยการกด

การป้อนค่าตัวเลขและเครื่องหมาย

การป้อนข้อมูลแบบพื้นฐาน

สามารถป้อนข้อมูลได้เหมือนกับการเขียนทั่วไป แล้วกดเครื่องหมาย         เพื่อดูผลลัพธ์ 

เครื่องคำนวณจะจัดลำดับก่อนหลังอัตโนมัติ

การใส่วงเล็บปิดจำเป็นสำหรับการคำนวณ sin, sinh และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีวงเล็บ

เครื่องหมายคูณ      สามารถละเว้นได้ก่อนหน้าวงเล็บเปิด, ก่อนฟังก์ชั่น sin หรือฟังก์ชั่น

อื่นที่ต้องมีวงเล็บ, ก่อนฟังก์ชั่น             และก่อนหน้าตัวแปร                                     

ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์       หรือ           
สามารถละวงเล็บปิดที่อยู่หลังสุดก่อนการกดปุ่ม

ตัวอย่างการละ          และ

หมายเหตุ:    ถ้าการคำนวณมีความยาวเกินกว่าความกว้างของหน้าจอ หน้าจอจะเลื่อนไป

ทางขวาโดยอัตโนมัติ และจะมีสัญลักษณ์       ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเลื่อนกลับไปทาง

ซ้ายหรือขวาโดยใช้ปุ่ม        และ                  เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผลแบบเชิงเส้น 

ถ้ากดปุ่ม        เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของการคำนวณ แต่ถ้ากดปุ่ม         เคอร์เซอร์

จะไปที่จุดสุดท้าย         เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์ ถ้ากด        จะทำให้ 

เคอร์เซอร์ที่อยู่จุดสุดท้ายของการคำนวณกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้น ในขณะเดียวกันถ้ากด   

จะทำให้เคอร์เซอร์ที่อยู่จุดเริ่มต้นกลับไปอยู่จุดสุดท้าย       สามารถป้อนข้อมูลได้ถึง 99 ไบต์

ต่อการคำนวณหนึ่งครั้ง ตัวเลขแต่ละตัว, สัญลักษณ์ หรือฟังก์ชั่นต่างๆใช้ประมาณ 1 ไบต์ 

แต่บางฟังก์ชั่นใช้ถึง 13 ไบต์      ถ้าเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูป         หมายความว่ามีเนื้อที่อีก 

10 ไบต์หรือน้อยกว่าที่จะสามารถป้อนได้ ควรจะหยุดการคำนวณและกด 

   

เรียงลำดับความสำคัญของการคำนวณ
การลำดับความสำคัญของข้อมูลถูกประเมินโดยกฎด้านล่าง

การใส่วงเล็บ

ฟังก์ชั่นที่ต้องมีวงเล็บปิด      ตามหลัง

ฟังก์ชั่นที่ตามหลังค่า                                                   ,เลขยกกำลัง      ,รูท

เศษส่วน

เครื่องหมาย (-), สัญลักษณ์                 (d,h,b,o)

หมายเหตุ: เมื่อยกกำลังค่าติดลบ (เช่น -2) ค่าที่ถูกยกกำลังควรจะถูกคลุมด้วยวง

เล็บ                                           ถ้าป้อนข้อมูลในลักษณะ 

จะแสดงผลลัพธ์ของยกกำลัง 2 ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย (-) คลุมเครื่องหมาย

วงเล็บเมื่อจำเป็น

คำสั่งการแปลงค่าเมททริกซ์                      โหมด            ใช้ในการประเมินค่า

การคูณ ซึ่งเครื่องหมายคูณถูกละทิ้ง

การเรียงสับเปลี่ยน       ,  การจัดหมู่       ,สัญลักษณ์จำนวนเชิงซ้อนพิกัดเชิงขั้ว

จุด (.)

การคูณและหาร 

การบวกและลบ

ตรรกะ

ตรรกะ

                                                        

การป้อนข้อมูลในรูปแบบคณิตศาสตร์
เมื่อเลือกโหมดการแสดงผลในรูปแบบคณิตศาสตร์ คุณสามารถป้อนและแสดงเศษส่วนและ

ฟังก์ชั่นบางตัว                                                                                         เหมือนรูปแบบ

ที่เขียนกันทั่วไปในหนังสือเรียน

สิ่งสำคัญ!                    ข้อมูลบางชนิดอาจจะใช้เนื้อที่ในการแสดงผลมากกว่า 1 บรรทัด ความสูงที่มาก

ที่สุดสำหรับแสดงการคำนวณคือ 2 บรรทัด (31จุด x 2) ไม่สามารถป้อนข้อมูลได้หากเกินที่

กำหนด      สามารถวางฟังก์ชั่นหรือวงเล็บซ้อนได้ แต่ถ้าจำนวนมากเกินไปจะไม่สามารถป้อน

ข้อมูลได้ ในกรณีแบบนี้ให้แบ่งการคำนวณออกเป็นส่วนๆและคำนวณแยกในแต่ละส่วน

หมายเหตุ : ในโหมดแสดงผลรูปแบบคณิตศาสตร์ เมื่อกดปุ่ม       เพื่อดูผลลัพธ์การคำนวณ 

บางส่วนของข้อมูลที่ได้ป้อนเข้าไปอาจจะถูกตัดออกจากการแสดงผล ถ้าต้องการที่จะดูข้อมูล

ที่ป้อนทั้งหมดอีกครั้งให้กด       แล้วใช้เครื่องหมาย      และ        เพื่อเลื่อนดูข้อมูล

การใช้ค่าหรือนิพจน์เป็น Argument 
(การแสดงผลแบบคณิตศาสตร์เท่านั้น)

ค่าหรือนิพจน์ที่ถูกป้อนไปแล้วสามารถใช้เป็น Argument ของฟังก์ชั่นได้  ตัวอย่างเช่น 

หลังจากที่ป้อนค่า       ไปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนค่านั้นเป็น Argument ของ         

ผลที่ได้คือ 

ป้อนข้อมูล            และจากนั้นเปลี่ยนข้อมูลเป็น 

จากข้อมูลด้านบน ค่าหรือนิพจน์ที่อยู่ทางด้านขวาของเคอร์เซอร์หลังจากที่กด

จะกลายเป็น Argument ของฟังก์ชั่นที่ได้กำหนดไว้ ขอบเขตของ Argument เริ่มจากวงเล็บ

เปิดตัวแรกไปทางขวา หรือจากเริ่มต้นไปทางขวาจนถึงฟังก์ชั่นแรก                         ฯลฯ)

ความสามารถนี้ใช้ได้กับฟังก์ชั่นต่อไปนี้ : 

การแทรกหรือเขียนทับข้อมูล (สำหรับการแสดงผลเชิงเส้นเท่านั้น)

เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผลแบบเส้นตรง คุณสามารถเลือกที่จะแทรกหรือเขียนทับข้อมูลได้

ในโหมดการเขียนทับ ข้อมูลที่ป้อนจะไปแทนที่ข้อมูลตรงที่เคอร์เซอร์ปัจจุบัน คุณสามารถสลับ

ระหว่างโหมดการแทรกและการเขียนทับโดยกด                          สำหรับโหมดการแทรกเคอร์

เซอร์จะมีลักษณะ        และสำหรับโหมดการเขียนทับเคอร์เซอร์จะมีลักษณะ 

หมายเหตุ: การแสดงผลแบบคณิตศาสตร์โดยปกติจะใช้โหมดการแทรก ดังนั้นการเปลี่ยนรูป

แบบการแสดงผลจากเชิงเส้นไปเป็นแบบคณิตศาสตร์จะเป็นโหมดการแทรกโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขหรือลบค่าที่ป้อน
การลบตัวอักษรหรือฟังก์ชั่น: เลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ด้านขวาของตัวอักษรหรือฟังก์ชั่นที่

ต้องการจะลบ จากนั้นกด         หากอยู่ในโหมดการเขียนทับ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ใต้ตัว

อักษรหรือฟังก์ชั่นที่ต้องการลบ แล้วกด 

การแทรกตัวอักษรหรือฟังก์ชั่นในการคำนวณ : ใช้ปุ่ม      และ       เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไป

ยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกและพิมพ์ข้อมูลใหม่ได้ทันที การใช้โหมดการแทรกนั้นเครื่องคำนวณ

จะต้องอยู่ในโหมดการแสดงผลเชิงเส้นเท่านั้น

การลบข้อมูลทั้งหมดที่ป้อน : กดปุ่ม 

การสลับผลลัพธ์การคำนวณ

ถ้าอยู่ในโหมดการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์ การกด        จะเป็นการสลับการแสดงผลระหว่าง

เศษส่วนและทศนิยม,       และทศนิยม หรือระหว่าง     และทศนิยม
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การดูการคำนวณย้อนหลัง
ในโหมด                       หรือ                   เครื่องคำนวณมีหน่วยความจำประมาณ 200 ไบต์

สำหรับเครื่องคิดเลขรุ่นใหม่ คุณสามารถเลื่อนขึ้น/ลง เพื่อดูประวัติการคำนวณได้โดยใช้ปุ่ม

          และ 

 

   
   

4 × 3  + 2.5 = 14.5                                 4   3   2.5  14.5
4 × 3  − 7.1 = 4.9      (ต่อ)  7.1  4.9
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   π   
: π 

   π 

   e  : e e

sin, cos, tan, sin , cos , tan :

sinh, cosh, tanh, sinh , cosh , tanh :

ถ้าอยู่ในโหมดการแสดงผลเชิงเส้น การกด          จะเป็นการสลับการแสดงผลการคำนวณ

ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

สิ่งสำคัญ!    เมื่อกดปุ่ม        การแปลงผันอาจใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของการ

คำนวณ       สำหรับผลการคำนวณที่แน่นอน เมื่อกดปุ่ม        จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

  คุณไม่สามารถเปลี่ยนจากรูปแบบทศนิยมเป็นเศษส่วนผสมได้ถ้าตัวเลขที่อยู่ในเศษส่วนผสม

(รวมทั้งจำนวนเต็ม,ตัวเศษ,ตัวส่วน) ที่มีค่ามากกว่า 10

หมายเหตุ :    สำหรับการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์                 การกด                  

แทนการกด         หลังจากที่ป้อนข้อมูลการคำนวณแล้ว ผลลัพธ์จะโชว์ในรูปแบบของทศนิยม 

เมื่อกด          จะเปลี่ยนไปเป็นเศษส่วนหรือ       แต่         จะไม่ปรากฏในกรณีนี้

การคำนวณพื้นฐาน
การคำนวณเศษส่วน
วิธีการป้อนข้อมูลจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกใช้งานอยู่ขณะนั้นระหว่าง

การแสดงผลแบบคณิตศาสตร์กับแบบเชิงเส้น

หมายเหตุ:   เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผลแบบเชิงเส้นผลลัพธ์ของการคำนวณเศษส่วนและ

ทศนิยมจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบทศนิยม      จะโชว์ผลลัพธ์เป็นเศษส่วนก็ต่อเมื่อถูกทำให้

เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

การสลับรูปแบบระหว่างเศษส่วนเกินและเศษส่วนผสม: ให้กด 

  

การสลับระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม: ให้กด 

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

ป้อนค่าและกด                          จะทำให้ค่าที่ป้อนเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์

 660 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 880 (75%)

เดิม 2,500 เพิ่ม 15%  (2,875)

3,500 ลด 25%  (2,625)

การคำนวณองศา,นาที,วินาที (เลขฐานหกสิบ)
การบวก,ลบ,คูณและหาร ระหว่างค่าของเลขฐานหกสิบ ผลที่แสดงจะเป็นแบบเลขฐานหกสิบ

คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างเลขฐานหกสิบและทศนิยมได้  รูปแบบสำหรับค่าเลขฐาน

หกสิบ : (องศา)      ,(นาที)      , (วินาที)    

หมายเหตุ: ต้องป้อนค่าองศาและนาทีเสมอถึงแม้ว่าจะมีค่าเป็น 0 ก็ตาม

แปลง                        เป็นค่าทศนิยม

(แปลงจากเลขฐานหกสิบเป็นทศนิยม)

(แปลงจากทศนิยมเป็นเลขฐานหกสิบ)

การคำนวณหลายโจทย์
สามารถใช้เครื่องหมายโคลอน (:)เพื่อเชื่อม 2 นิพจน์หรือมากกว่า และทำการคำนวณจากซ้าย

ไปขวาเมื่อกด 

การใช้สัญลักษณ์วิศวกรรม
การแปลงค่าปกติไปเป็นรูปแบบของทางวิศวกรรมดังนี้

          การแปลงค่า 1234 เป็นรูปแบบของวิศวกรรม, การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา

การแปลงค่า 123 เป็นรูปแบบของวิศวกรรม, การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย

(เลื่อนกลับ)
(เลื่อนกลับอีกครั้ง)

หมายเหตุ :  ประวัติการคำนวณทั้งหมดจะถูกลบทิ้งเมื่อกดปุ่ม        , เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

โหมดการคำนวณ, เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการป้อนข้อมูล, หรือเมื่อทำการรีเซ็ตเครื่อง

การรีเพลย ์

สามารถกด       หรือ       เพื่อแก้ไขนิพจน์ที่ใช้ก่อนหน้านี้ได้ในขณะที่หน้าจอแสดงผลลัพธ์ 

หมายเหตุ: ถ้าต้องการแก้ไขการคำนวณเมื่อมีสัญลักษณ์         โชว์ทางด้านขวาของเครื่อง

คำนวณ (ดูหัวข้อ “การแสดงผล”), ให้กด        ก่อนแล้วจึงใช้ปุ่ม        หรือ          เพื่อเลื่อนดู

หน่วยความจำคำตอบ (Ans)
ผลลัพธ์จากการคำนวณครั้งล่าสุดจะถูกเก็บไว้ใน  Ans(answer) ข้อมูลในหน่วยความจำจะ

ถูกอัพเดทเมื่อมีการแสดงผลลัพธ์การคำนวณใหม่

ผลของการหาร 3 x 4 ด้วย 30

(ต่อ)

(ต่อ)

ตัวแปร (A,B,C,D,E,F,X,Y)
เครื่องคำนวณมี 8 ตัวแปร ได้แก่ A,B,C,D,E,F,X, และ Y คุณสามารถกำหนดค่าของตัวแปร

แต่ละตัวได้และใช้ตัวแปรนั้นในการคำนวณ

กำหนดให้ผลลัพธ์ของ 3+5 คือตัวแปร A

คูณตัวแปร A ด้วย 10

การเรียกดูค่าของตัวแปร A  

การลบค่าของตัวแปร A   

(ต่อ)

หน่วยความจำอิสระ (M)  
สามารถเพิ่มหรือลบผลลัพธ์ในหน่วยความจำอิสระได้  ถ้าสัญลักษณ์ “M” ปรากฏแสดงว่า

มีการข้อมูลถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำอิสระ

การเคลียร์ข้อมูลของ “M” 

 เพิ่มผลลัพธ์ของ 10x5 ไว้ใน M 

ลบผลลัพธ์ของ 10+5 จาก M 

เรียกดูข้อมูลของ M  

 หมายเหตุ : ตัวแปร M ถูกใช้สำหรับหน่วยความจำอิสระ

(ต่อ)

(ต่อ)

(ต่อ)

การเคลียร์ข้อมูลของทุกหน่วยความจำ
หน่วยความจำคำตอบ,หน่วยความจำอิสระและค่าของตัวแปร จะถูกเก็บไว้แม้ว่าจะกดปุ่ม       ,

เปลี่ยนโหมดการคำนวณ, หรือปิดเครื่องคิดเลข 

เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดของทุกหน่วยความจำให้กด  

การคำนวณฟังก์ชั่น

ตัวอย่างการทำงานของแต่ละฟังก์ชั่น

มีค่าเท่ากับ 3.141592654, แต่ค่า      = 3.14159265358980 เป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณ 

มีค่าเท่ากับ 2.718281828, แต่ค่า = 2.71828182845904 เป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณ

ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ระบุค่าเริ่มต้นของมุมก่อนที่จะเริ่มการ

ฟังก์ชั่นไฮเพอร์โบลิก  กด        เพื่อแสดง

  

-1-1 -1

คำนวณ ดู
-1-1 -1

รายการของฟังก์ชั่น การตั้งค่าของมุมไม่มีผลต่อการคำนวณ ดู



แปลงพิกัดเชิงขั้ว                    เป็นพิกัดเชิงสี่เหลี่ยม

ค่า         ยิ่งน้อยแสดงว่าผลการคำนวณยิ่งแม่นยำ แต่ทำให้การคำนวณใช้เวลานานขึ้น 

เมื่อต้องระบุค่า        ควรใช้ 1 x 10    หรือมากกว่า

          ฟังก์ชั่นนี้มีค่าเป็นจุดทศนิยมและจะปัดขึ้นหรือลงตามที่ได้เซ็ทไว้ (Norm, Fix หรือ Sci)

สำหรับ Norm 1 หรือ Norm 2 ค่าจะถุกปัดเป็นระบบเลขฐานสิบ  ส่วน  Fix และ Sci จะถูกปัด

ตามจำนวนหลักที่ตั้งเอาไว้ ตัวอย่างเช่นถ้าเซ็ตไว้ว่า Fix 3 ผลลัพธ์ของ10   3 จะเท่ากับ3.333 

ในขณะที่ตัวเครื่องคำนวณเองจะคงค่าไว้ที่ 3.333333333333333 (15 หลัก) สำหรับกรณีของ

Rnd(10    3) = 3.333 (ถ้าเซ็ต Fix 3) ในกรณีนี้ทั้งผลลัพธ์ที่โชว์บนหน้าจอกับภายในของ

ตัวเครื่องคิดเลขจะเป็นค่าเดียวกันคือ 3.333 ผลการคำนวณที่แตกต่างกันเกิดจากว่าฟังก์ชั่น 

Rnd ถูกใช้ (Rnd(10   3)x3 = 9.999) หรือไม่ได้ถูกใช้ (10   3x3=10.000) ดู

         ค่าสัมบูรณ์   วิธีการป้อนข้อมูลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคำนวณอยู่ในโหมดการ

แสดงผลแบบคณิตศาสตร์หรือเชิงเส้น  ดู 

         ฟังก์ชั่นหาผลรวมของข้อมูลขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง  

โดยมี        เป็นตัวระบุขอบเขต โหมดการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์จะเป็น              ในขณะที่

การแสดงผลเชิงเส้นจะเป็น                            และ     เป็นจำนวนเต็มอยู่ในช่วง  

                                                   ดู 

หมายเหตุ:                                  ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ใน 

T-14

°,  r, g : r g

:

log :

ln:  e  

 

Pol( x, y) = ( r , )         Rec( r , ) = ( x, y)
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    หมายถึงองศา,    หมายถึงรัศมี, และ    หมายถึงความลาดชัน ฟังก์ชั่นเหล่านี้

    
จะปรากฏเมื่อกด ดู

                  ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชี่ยล การป้อนข้อมูลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใช้โหมดการ

แสดงผลแบบคณิตศาสตร์หรือเชิงเส้น  ดู 

        ฟังก์ชั่นลอการิทึ่ม กดปุ่ม        เพื่อป้อนข้อมูล log      ให้ป้อนในรูปแบบ log(a,b) 

ถ้าไม่ป้อนค่า a เลขฐาน 10 จะถูกใช้อัตโนมัติ ปุ่ม          ใช้ได้เมื่ออยู่ในโหมดการแสดงผล

แบบคณิตศาสตร์ ในกรณีนี้จำเป็นต้องใส่ค่าของเลขฐาน ดู

ab

ลอการิทึ่มพื้นฐานของฐาน     ดู 

                                                   เลขยกกำลัง, รูทยกกำลังและส่วนกลับ วิธีการป้อนข้อมูล

สำหรับ                        และ        แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคำนวณอยู่ในโหมดการ

แสดงผลแบบคณิตศาสตร์หรือเชิงเส้น  ดู

หมายเหตุ:                          ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถป้อนข้อมูลต่อเนื่องได้ เช่น ถ้าต้องการ

ป้อนข้อมูล              ข้อมูลตัวหลัง       จะไม่มีผลต่อการคำนวณ ถ้าต้องการป้อนข้อมูล

ให้ใส่            แล้วกดปุ่ม         จากนั้นกด                        

                     สามารถใช้ในการคำนวณตัวเลขเชิงซ้อนได้

           การคำนวณอินทิเกรชั่นใช้ทฤษฎีของ Gauss-Kronrod  ในโหมดการแสดงผลแบบ

คณิตศาสตร์จะเป็น              ขณะที่การแสดงผลเชิงเส้นจะเป็น    

       เป็นตัวบ่งบอกค่าความคลาดเคลื่อน หากไม่มีการใส่ค่า เครื่องจะใช้ค่าปกติที่ 1x10

 รายละเอียดดูหัวข้อ “อินทิเกรชั่นและผลต่างอนุพันธ์” และ “เกร็ดสำหรับการคำนวณอินทิ

เกรชั่น”  ดู 

-5

-10

         ฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณผลต่างอนุพันธ์ จากการประมาณผลแตกต่าง โหมดการ

แสดงผลแบบคณิตศาสตร์จะเป็น                     ในขณะที่การแสดงผลเชิงเส้นจะเป็น     

                           ,          เป็นตัวบ่งบอกค่าความคลาดเคลื่อน หากไม่มีการใส่ค่า        เครื่อง

จะใช้ค่าปกติที่ 1x10   รายละเอียดดูหัวข้อ “อินทิเกรชั่นและผลต่างอนุพันธ์”  ดู 

การแปลงพิกัดระหว่างเชิงขั้วและสี่เหลี่ยม ดู 

พิกัดเชิงขั้ว พิกัดเชิงสี่เหลี่ยม

ระบุหน่วยของมุมก่อนการเริ่มคำนวณ
ผลลัพธ์ของค่า  r ,     และ x , y  ถูกกำ

หนดโดยตัวแปร X และ Y
ผลคำนวณของ     จะอยู่ในช่วง

ฟังก์ชั่นแฟคตอเรียล  ดู

             ฟังก์ชั่นนี้ใช้หาเลขสุ่ม 3 digit ที่น้อยกว่า 1 ถ้าเครื่องคำนวณอยู่ในโหมดการแสดงผล

แบบคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้จะโชว์ในรูปแบบของเศษส่วน  ดู 

                 ฟังก์ชั่น Ranlnt#(a,b) จะหาเลขสุ่มซึ่งเป็นจำนวนเต็มภายในช่วง a ถึง b ดู 

วิธีการเรียงสับเปลี่ยน (nPr) และวิธีการจัดหมู่(nCr)  ดู  

หมายเหตุ : การใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจส่งผลให้เครื่องประมวลและแสดงผลช้า ระหว่างที่รอผล

ห้ามทำการคำนวณอย่างอื่น หากต้องการหยุดสิ่งที่เครื่องกำลังคำนวณอยู่ให้กด

อินทิเกรชั่นและผลต่างอนุพันธ์
  การคำนวณอินทิเกรชั่นและผลต่างอนุพันธ์สามารถทำได้ในโหมดCOMPเท่านั้น

                                    ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ใน                  หรือ 

  ในฟังก์ชั่นตรีโกณมิติใน        ให้ใช้หน่วยขององศาเป็น Rad

ข้อควรระวังสำหรับการคำนวณค่าอินทิเกรชั่น

  การคำนวณอินทิเกรชั่นโดยปกติจะใช้เวลา

  ผลลัพธ์จะติดลบเมื่อ               ซึ่ง                    (เช่น                       )

  ผลการคำนวณอาจจะเกินค่าความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่า        และขอบเขต

  ของอินทิเกรชั่น ส่งผลให้เครื่องคำนวณทำงานผิดพลาดได้

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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•   

•   

ข้อควรระวังสำหรับการคำนวณหาผลต่างอนุพันธ์

  ถ้าคุณไม่ได้ป้อนค่า          เครื่องจะทำการปรับค่า          อัตโนมัติ

  การคำนวณไม่ต่อเนื่อง, การเปลี่ยนแปลงค่าทันทีทันใด, จุดเล็กหรือใหญ่,จุดเปลี่ยนความเว้า

  และเซตย่อยไม่ควรจะแตกต่างกัน หรือผลต่างของการคำนวณเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าความ

  แม่นยำหรือความผิดพลาดต่ำ

เกร็ดสำหรับการคำนวณอินทิเกรชั่น

เมื่อช่วงของการอินทิเกรชั่นให้ผลลัพธ์เป็นค่าฟังก์ชั่น        บวกและลบ 

ให้คำนวณแยกกันระหว่างส่วนที่เป็นบวกและส่วนที่เป็นลบ แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน

ส่วนที่เป็นบวก ส่วนที่เป็นลบ

เมื่อค่าอินทิเกรชั่นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ ในขอบเขตของการอินทิเกรชั่น 

ให้แบ่งช่วงการอินทิเกรดออกเป็นส่วนๆ แยกคำนวณในแต่ละส่วน แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน

ตัวอย่าง

T-16

คำนวณ             กำหนดให้ (Sci 3)

คำนวณ                             กำหนดให้ (Sci 3)

คำนวณ                                                        กำหนด (Fix 3)

เพื่อให้ได้ค่าผลต่างอนุพันธ์ที่จุด               สำหรับฟังก์ชั่น 

แปลงพิกัดเชิงสี่เหลี่ยม                    เป็นพิกัดเชิงขั้ว

หาเลขสุ่มเป็นจำนวนเต็ม 3 หลัก

(ผลลัพธ์ที่โชว์ด้านบนมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายเท่านั้น ความจริงอาจแตกต่าง)



(จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบ            )

หมายเหตุ:   ถ้าต้องการป้อนข้อมูลและการแสดงผลในรูปแบบพิกัดเชิงขั้ว ให้ระบุองศาก่อน

เริ่มการคำนวณ   ผลลัพธ์ของ      จะอยู่ในช่วง                                     ถ้าเครื่องคำนวณอยู่

ในโหมดการแสดงผลเชิงเส้น ผลลัพธ์จะโชว์     และ     , (หรือ     และ    ) คนละบรรทัด

ตัวอย่างการคำนวณเลขเชิงซ้อน
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(CMPLX)

  

  
       

  

T-19

  

  

 

  

  

T-20

   

      

  

   
   
     

   

   

      

•

•

 

T-21

    

     

  • 

       

                                    
   

   

หาจำนวนของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่ที่มีความเป็นไปได้เมื่อเลือก 4 คน

จากกลุ่มของ 10 คน
วิธีการเรียงสับเปลี่ยน: 

 วิธีการจัดหมู่: 

 หาเลขสุ่มจำนวนเต็มในช่วง 1 ถึง 6

(ผลลัพธ์ที่โชว์ด้านบนมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายเท่านั้น ความจริงอาจแตกต่าง)

การคำนวณเลขเชิงซ้อน

  •  
  •    •  

เริ่มใช้โหมดการคำนวณเลขเชิงซ้อนโดยการกด                              คุณสามารถเลือกรูปแบบ

ที่จะป้อนเลขเชิงซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นพิกัดเชิงสี่เหลี่ยม            หรือรูปแบบพิกัดเชิงขั้ว  

ผลลัพธ์ที่จะแสดงบนหน้าจอขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

(จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบ            )

(จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบ            )

(จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบ            )

หาสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน            (รูปแบบจำนวนเชิงซ้อนคือ             )

หาค่าสัมบูรณ์และArgument ของ 
  ค่าสัมบูรณ์:

Argument:

การเลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์

การใช้คำสั่ง             เพื่อให้แสดงผลลัพธ์รูปแบบพิกัดเชิงขั้ว หรือ             เพื่อให้แสดงผลลัพธ์

รูปแบบพิกัดเชิงสี่เหลี่ยม

การใช้ CALC

โหมด CALC ทำให้คุณสามารถคำนวณโจทย์ที่มีตัวแปรหลายตัวแปร อีกทั้งยังสามารถเรียก

ข้อมูลกลับมาดูและแก้ไขได้ทั้งในโหมด COMP               และโหมด CMPLX  

    โจทย์ธรรมดา : 

    โจทย์ที่มีมากกว่า 1 คำถาม : 

    โจทย์ที่มีตัวแปรตัวเดียวทางด้านซ้ายเท่ากับนิพจน์รวมไปถึงตัวแปรด้วยทางด้านขวา: 

                                                 (ใช้                   เพื่อป้อนเครื่องหมายเท่ากับของสมการ)

การป้อนข้อมูล 3A + B ซึ่งแทนด้วยค่าดังนี้ (A,B) = (5,10),(7,20)

ค่าปัจจุบันของ A

กด       เพื่อออกจาก CALC

ป้อน            และกำหนด                          โดยใช้พิกัดเชิงขั้ว

 กด      เพื่อออกจาก CALC

หมายเหตุ : ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มกด           จนกระทั่งออกจาก CALC โดยการกด

ควรใช้วิธีการป้อนข้อมูลแบบเชิงเส้น

จุดสำหรับป้อนค่า A

การใช้ SOLVE

SOLVE ใช้หลักทฤษฎีของ Newton ในการประมาณค่าการแก้สมการ  SOLVE ใช้ได้กับโหมด 

COMP                เท่านั้น

ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างสมการที่สามารถใช้ SOLVE ได้

สมการที่มีตัวแปร X: X + 2X – 2, Y = X + 5, X = sin (M), X + 3 = B + C
SOLVE ใช้หาค่าของ X  เช่นนิพจน์ X2 + 2X – 2 จะกลายเป็น X2 + 2X – 2 = 0

 สมการที่มีหลายตัวแปรได้ เช่น Y = X + 5

สิ่งสำคัญ :                            สมการที่มีฟังก์ชั่นที่ต้องใส่วงเล็บเปิด (เช่น  sin และ log) จำเป็นต้องใส่วง

เล็บปิด •

•

ฟังก์ชั่น                                  ไม่สามารถใช้ได้กับ SOLVE

เมื่อต้องการหาของ x ในสมการ y = ax  + b  เมื่อ y = 0, a = 1, และ b = -2

จุดสำหรับป้อนค่า Y ค่าปัจจุบันของ Y

 ใส่ค่าเริ่มต้นของ X = 1:   

ผลที่แสดงบนหน้าจอ

ออกจากการใช้ SOLVE กด

หมายเหตุ : ระหว่างที่ใช้ SOLVE ตั้งแต่เริ่มกด                              จนกระทั่งออกจาก 

SOLVE ควรจะใช้วิธีการป้อนข้อมูลแบบเชิงเส้น

สิ่งสำคัญ :     SOLVE อาจจะไม่สามารถคำนวณหาผลลัพธ์ได้เนื่องจากค่าเริ่มต้นของตัว

แปร กรณีแบบนี้ให้ลองเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของตัวแปรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์    SOLVE อาจจะไม่

สามารถบอกคำตอบที่ถูกต้องได้ ถึงแม้จะมีก็ตาม

2

ค่าปัจจุบันของ X

                                                                              SOLVE ใช้หลักทฤษฎีของ Newton 

 ถึงแม้ว่าจะมีหลายคำตอบ ก็จะโชว์เพียง 1 คำตอบเท่านั้น                                                                                       เนื่องจากข้อกำหนดของทฤษฎี 

Newton การคำนวณสมการ เช่น                                           อาจเป็นไปได้ยาก 

  • 

  • 

  • 

หน้าจอแสดงผลลัพธ์
ผลลัพธ์จะถูกแสดงในรูปแบบทศนิยมเสมอ

สมการที่ป้อน

 ผลลัพธ์ (ด้านซ้าย)-(ด้านขวา)

ผลลัพธ์ (ด้านซ้าย)-(ด้านขวา)แสดงผลลัพธ์เมื่อด้านขวาถูกลบจากด้านซ้าย ค่าที่ได้ยิ่งเข้าใกล้

ศูนย์แสดงว่าคำตอบยิ่งแม่นยำ

หน้าจอต่อเนื่อง
SOLVE จะทำการคำนวณหาคำตอบหลายครั้ง ถ้าไม่สามารถหาคำตอบได้แล้วหน้าจอจะโชว์

ว่า “Continue:[=]” ถ้าคุณต้องการที่จะดำเนินการต่อให้กด       หากต้องการยกเลิก SOLVE 

ให้กด

เมื่อต้องการหาของ     ในสมการ                           เมื่อ         3,7,13

ผลลัพธ์ตัวแปรที่ต้องการหาค่า

คำนวณหาการแสดงผลลัพธ์ของ 10   3 x 3 และ Rnd (10    3) x 3 เมื่อถูกกำหนดให้ใช้

โหมด Fix3 

2



         คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเส้นและค่าถดถอยลอการิธึมตัวแปรคู่และกำหนดรูป

แบบการถดถอยและหาค่าความสัมพันธ์  

                                                                                           ทศนิยม 3 หลัก

ต้องการหาค่าสถิติให้กด       ในหน้าจอแก้ไข  STAT แล้วสามารถเรียกดูตัวแปรสถิติที่ต้องการ

ได้ (เช่น              ,ฯลฯ) ตัวแปรและปุ่มที่สามารถเรียกดูได้ตามข้อมูลด้านล่าง สำหรับการ

คำนวณสถิติตัวแปรเดียว ตัวแปรจะมีเครื่องหมาย (*)

T-22 T-23

   

     

T-24

•

T-25

   

P, Q, R:  

    

P ( t) Q ( t (R) t)

0 t 0 t 0 t

P ( t) Q ( t (R) t)

0 t 0 t 0 t

ให้ค่าเริ่มต้นของ X =1;

การคำนวณสถิติ (STAT)

เริ่มใช้โหมดการคำนวณสถิติโดยกด                             จากนั้นเลือกประเภทของการคำนวณ

ที่ต้องการใช้

ประเภทการคำนวณสถิติ
 (ในวงเล็บคือรูปแบบการถดถอย)

คีย์ที่กด

ตัวแปรเดียว

ตัวแปรคู่           , ค่าถดถอยเชิงเส้น

ค่าถดถอยกำลังสอง 

ตัวแปรคู่           , 

ตัวแปรคู่           , 

ตัวแปรคู่           , 

ตัวแปรคู่           , 

ตัวแปรคู่           , 

ตัวแปรคู่           , 

ค่าถดถอยลอการิธึม

ค่าถดถอยเลขแสดงกำลัง

ค่าถดถอยผกผัน

  ค่าถดถอยเลขแสดงกำลัง

ค่าถดถอยยกกำลัง

กดเครื่องหมายใดๆก็ตามที่กล่าวถึงด้านบน (      ถึง       )จะแสดงหน้าจอแก้ไข STAT

หมายเหตุ: เมื่อคุณอยู่ในโหมด STAT และต้องการเปลี่ยนประเภทของการคำนวณให้กด  

                                            หน้าจอจะโชว์ประเภทของการคำนวณให้คุณเลือก

การป้อนข้อมูล
เข้าสู่โหมดการป้อนข้อมูลโดยกด  

จำนวนข้อมูลที่สามารถป้อนได้ 80 แถวสำหรับตัวแปรเดียว (X)เมื่อไม่มีคอลัมน์ FREQ, 

40 แถวสำหรับตัวแปรเดี่ยวและมีคอลัมน์ FREQ หรือ ตัวแปรคู่ (X,Y) หรือ 26 แถวสำหรับ

ตัวแปรคู่และมีคอลัมน์ FREQ

หมายเหตุ:  ใช้คอลัมน์ FREQ (ความถี่)เพื่อระบุจำนวนครั้งหรือความถี่ของแต่ละข้อมูล 

สามารถเปิดหรือปิดคอลัมน์ FREQ โดยตั้งค่าตัวเครื่องบนหน้าจอ

          ให้เลือกค่าถดถอยเชิงเส้นและป้อนข้อมูลดังนี้  (170,66),(173,68),(179,75)

สิ่งสำคัญ  :  ข้อมูลที่ป้อนจะถูกลบทันทีเมื่อคุณออกจากโหมด STAT, หรือการเปลี่ยน

ประเภทการคำนวณจากตัวแปรเดี่ยวเป็นตัวแปรคู่, หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าแสดงผลสถิติ

   ไม่สามารถป้อนข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ได้ 

การเปลี่ยนข้อมูลในช่อง : ที่หน้าจอแก้ไข STAT ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

จะเปลี่ยน แล้วป้อนค่าใหม่ กด

การลบบรรทัด : ที่หน้าจอแก้ไข STAT เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดที่ต้องการลบแล้วกด 

การแทรกบรรทัด : ที่หน้าจอแก้ไข STAT เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรก

บรรทัด แล้วกด            

การลบข้อมูลทั้งหมด : ที่หน้าจอแก้ไข STAT ให้กด

.

.

.

การหาค่าสถิติจากข้อมูลที่ป้อน

ผลรวม :  

              

จำนวนตัวอย่าง:      ค่าเฉลี่ย:          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร:  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง : 

              

สัมประสิทธิ์การถดถอย:           สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์:    ค่าประเมิน: 

               

สัมประสิทธิ์ถดถอยกำลังสอง:                ค่าประเมิน: 

               

                

•
     ดูตารางตอนต้นของเรื่องเกี่ยวกับสูตรการถดถอย

                     และ       ไม่ใช่ตัวแปร ให้ดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การคำนวณค่าประเมิน”

ค่าต่ำสุด:                   ค่าสูงสุด: 

หมายเหตุ : ในขณะที่อยู่ในโหมดการคำนวณสถิติแบบตัวแปรเดี่ยว คุณสามารถป้อนฟังก์ชั่น

หรือคำสั่งสำหรับการคำนวณการกระจายแบบปกติ โดยกด  

ดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การกระจายแบบปกติ”

          ป้อนข้อมูลตัวแปรเดี่ยว                                                โดยใช้คอลัมน์ FREQเพื่อระบุ

จำนวนความถี่ของข้อมูลแต่ละตัว                                                            และคำนวณค่า

เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

ผลลัพธ์ : ค่าเฉลี่ย = 3,   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร = 1.154700538

ผลลัพธ์ : ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงเส้น : 0.923

                ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ถดถอยลอการิธึม : 0.998

                สมการความถดถอยลิการิธึม : 

การคำนวณค่าประเมิน
การประเมินค่าของ     สามารถคำนวณได้จาก ค่าของ      ที่กำหนดมา ขึ้นอยู่กับสมการความ

ถดถอยที่ได้จากการจับคู่ตัวแปร  ความสัมพันธ์ของค่า     ที่สอดคล้องกัน (2 ค่า      และ 

ในกรณีค่าถดถอยกำลังสอง) สามารถคำนวณได้จากค่าของ    ในสมการความถดถอยอีกด้วย

        เพื่อหาค่าประเมินของ    เมื่อ    = 160 โดยใช้สมการความถดถอยลอการิธึมที่ได้จาก

ตัวอย่างที่             โดยระบุผลลัพธ์เป็นแบบ  Fix3   (เริ่มการคำนวณด้านล่างหลังจากคำนวณ

ตามตัวอย่างที่            เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ :     8106.898

สิ่งสำคัญ : การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าประเมิน

อาจจะใช้เวลานานเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่

การกระจายความถี่มาตรฐาน
สำหรับการคำนวณสถิติตัวแปรเดี่ยว ให้เลือกรูปแบบการคำนวณการกระจายความถี่หลัง

จากกด

              ฟังก์ชั่นเหล่านี้ใช้คำนวณความเป็นไปได้ของการกระจายความถี่มาตรฐานจาก 

Argument t ตามคำอธิบายด้านล่าง

ค่า t ได้มาจาก Argument X จากสูตร 

         ตัวแปรเดี่ยว                                    

กำหนดให้ normalized variate          เมื่อ           และ         ที่จุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง 



3. การป้อนและแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์

        ตัวอย่างเช่น แก้สมการ                         โดยกด       ในขั้นตอนที่ 2 และป้อนค่าสัมประ

        สิทธิ์ 

        การเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ที่ป้อนข้อมูลไปแล้ว ทำได้โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่

        ต้องการ ใส่ค่าใหม่แล้วกด 

        เมื่อกด         ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดจะกลายเป็น 0

       สิ่งสำคัญ : ฟังก์ชั่นการแก้ไขสัมประสิทธิ์ไม่สามารถใช้ได้กับ

         

4.  หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยร้อยแล้วกด

        ถ้าสมการมีมากกว่าหนึ่งผลลัพธ์ การกด         แต่ละครั้งจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ต่อไป 

        ถ้ากด        ขณะที่หน้าจอแสดงผลลัพธ์สุดท้ายหน้าจอจะกลับไปที่เมนูการแก้ไขค่า

        สัมประสิทธิ์

        สามารถใช้           และ          เพื่อเลื่อนดูผลลัพธ์

        กด         ในขณะที่หน้าจอแสดงผลลัพธ์ จะกลับไปสู่หน้าจอการแก้ไขสัมประสิทธิ์

หมายเหตุ :     ผลลัพธ์ของสมการต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีค่าไม่รู้ค่า 2 ค่า จะไม่แสดงค่า    

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์      ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าทางวิศว

กรรมได้ขณะที่หน้าจอแสดงผลลัพธ์อยู่

การเปลี่ยนการตั้งค่าสมการ

กด                       และเลือกประเภทของสมการที่ต้องการจากหน้าจอ การเปลี่ยนประเภทของ

สมการมีผลทำให้ค่าสัมประสิทธิ์กลายเป็น 0

หมายเหตุ :   ใช้คีย์ต่อไปนี้เพื่อป้อนตัวอักษร A ถึง F สำหรับเลขฐานสิบหก 

                                                           ไม่สามารถป้อนค่าเศษส่วน(ทศนิยม)และเลขยก

กำลังในโหมดนี้ได้ (BASE-N) ถ้าผลลัพธ์จากการคำนวณออกมาเป็นเศษส่วน(ทศนิยม) จะถูก

ตัดเศษ (หรือส่วนทศนิยม) ทิ้ง    ขอบเขตการคำนวณที่ทำได้สำหรับเลขฐานสองคือ 16 bits 

สำหรับระบบเลขฐานอื่นๆได้ 32 bits  รายละเอียดของขอบเขตตามตารางด้านล่าง
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ผลลัพธ์:  Normalized variate

การคำนวณBase-n (BASE-N)
เข้าสู่โหมด BASE-N โดยกด                              เพื่อคำนวณเลขทศนิยม, เลขฐานสิบหก,

เลขฐานสอง และ/หรือระบบเลขฐานแปด ค่าตั้งต้นเมื่อเข้าสู่โหมด BASE-N  จะเป็นระบบเลข

ทศนิยมซึ่งหมายถึงข้อมูลและผลการคำนวณจะใช้รูปแบบเลขทศนิยม สามารถเปลี่ยนโหมด

ได้โดยการเลือกปุ่มต่อไปนี้:                  สำหรับเลขทศนิยม,                 สำหรับเลขฐานสิบหก,

              สำหรับเลขฐานสอง หรือ                  สำหรับเลขฐานแปด

เข้าสู่โหมดBASE-N และเข้าสู่ระบบเลขฐานสองแล้วคำนวณค่า 

         ต่อจากด้านบน เปลี่ยนเป็นโหมดระบบเลขฐานสิบหก แล้วคำนวณค่า 

•  

•  

•  

ต่อเนื่องจากด้านบน เปลี่ยนเป็นระบบเลขฐานแปด แล้วคำนวณค่า 

ระบบเลขฐาน ขอบเขต

เลขฐานสอง ค่าบวก : 
ค่าลบ :

ค่าบวก : 
ค่าลบ :เลขฐานแปด

เลขฐานสิบ(ทศนิยม)

เลขฐานสิบหก ค่าบวก : 
ค่าลบ :

การระบุเลขฐานของข้อมูลแต่ละตัว

เมื่อป้อนข้อมูลแล้วสามารถระบุเลขฐานสำหรับข้อมูลนั้นๆได้ด้วยการกด d (decimal), 

h (hexadecimal), b (binary) และ o (octal)

   หาค่า                                      และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าทศนิยม

การเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเป็นระบบเลขฐานอื่นๆ

สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เป็นระบบเลขฐานที่แสดงตอนนี้ไปเป็นระบบเลขฐานอื่นๆ โดยการกด

         หาค่า                  ในระบบเลขฐานสิบ แล้วเปลี่ยนผลลัพธ์เป็น เลขฐานสิบหก, 

 เลขฐานสอง และเลขฐานแปด

,

ค่าตรรกศาสตร์และค่าลบล้าง

  เครื่องคิดเลขมีโหมดตรรกศาสตร์ (and, or, xor, xnor)  และฟังก์ชั่นลบล้าง (Noy, Neg)

  สำหรับเลขฐานสอง ใช้เมนูที่ปรากฏหลังจากกด                            เพื่อป้อนค่าตรรกะและ

  จำนวนลบ

  ตัวอย่างด้านล่างเป็นการใช้ระบบเลขฐานสอง 

    ใช้ตรรกะ AND ของ             และ

    ใช้ตรรกะ OR ของ             และ

    ใช้ตรรกะ XOR ของ             และ

    ใช้ตรรกะ XNOR ของ             และ

ใช้ Bitwise ของ 

 ใช้ค่าลบล้าง (ใช้ two’s complement)ของ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เลขฐานสอง, เลขฐานแปด หรือเลขฐานสิบหกเป็นค่าลบ เกิดจาก

two’s complement ของเลขฐานสอง แล้วแปลงผลลัพธ์กลับไปเป็นเลขฐานเดิม เครื่องจะ

แสดงเครื่องหมายลบ (-)สำหรับเลขฐานสิบ

การแก้สมการ (EQN)

ขั้นตอนการเลือกประเภทของสมการ

1. กด                            เพื่อเข้าสู่โหมด EQN
2. จะปรากฏประเภทของสมการดังนี้

ประเภทของสมการ คีย์ที่ใช้
สมการต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีค่าไม่รู้ค่า 2 ค่า

 สมการต่อเนื่องเชิงเส้นที่มีค่าไม่รู้ค่า 3 ค่า

สมการกำลังสอง

สมการกำลังสาม

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

ตัวอย่างการใช้ EQN

การคำนวณเมทริกซ์ (MATRIX)
โหมด MATRIX คำนวณเมทริกซ์ได้ถึง 3 แถว 3 คอลัมน์ เริ่มคำนวณเมทริกซ์โดยเริ่มจาก

กำหนดค่าเมทริกซ์ (MatA,MatB,MatC) และใช้ตัวแปรในการคำนวณดังตัวอย่างด้านล่าง

กำหนดให้ MatA =                และ MatB =                   จากนั้นคำนวณหาผลลัพธ์ของ 

(MatA x MatB),  (MatA + MatB)



      สร้างตารางตัวเลขสำหรับ                      ขอบเขตอยู่ที่                     Step = 0.5

TABLE สร้างตารางตัวเลขสำหรับ      และ       ใช้ข้อมูลฟังก์ชั่น 

ขั้นตอนการสร้างตารางตัวเลข

1. กด                             เพื่อเข้าสู่โหมด TABLE

2. ป้อนฟังก์ชั่นในรูปแบบของ        ใช้ตัวแปร X

       ต้องป้อนข้อมูลตัวแปร X                       เมื่อสร้างตารางตัวเลข ตัวแปรใดๆนอกเหนือ

       จาก X จัดว่าเป็นค่าคงที่

                                        ไม่สามารถใช้ได้ในฟังก์ชั่นนี้

3. เมื่อมีข้อความเกิดขึ้น ให้ป้อนค่าที่ต้องการใช้แล้ว กด
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1. กด                              เพื่อเข้าสู่โหมดเมทริกซ์
2. กด 

   จะปรากฏหน้าจอการแก้ไขเมทริกซ์

    สำหรับป้อน 2x2 เมทริกซ์
ที่กำหนดไว้ของ MatA

“A” แทน “MatA”

3. ป้อนข้อมูลของ MatA : 
4. กด

 จะปรากฏหน้าจอการแก้ไขเมทริกซ์สำหรับป้อน 2x2 เมทริกซ์ที่กำหนดไว้ของ MatB

5. ป้อนข้อมูลของ MatB :

6. กด        เพื่อเริ่มการคำนวณ (MatA x MatB): 

หน้าจอหน่วยความจำคำตอบจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับผลลัพธ์การคำนวณ

“Ans” แทน “MatAns”

       หมายเหตุ : “MatAns” ย่อมาจาก “Matrix Answer Memory” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ

        “Matrix Answer Memory” (หน่วยความจำคำตอบเมทริกซ์)
7. ต่อไปคำนวณหาคำตอบของ MatA + MatB :

• 

• 

• 

• 

หน่วยความจำคำตอบเมทริกซ์
เมื่อไหร่ก็ตามผลลัพธ์จากการคำนวณที่ได้จากโหมด MATRIX คำตอบก็เป็นเมทริกซ์ ผลลัพธ์

ที่ได้จะถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีชื่อว่า “MatAns”

ตัวแปร MatAns สามารถใช้ในการคำนวณตามคำอธิบายด้านล่าง

          การเพิ่มตัวแปร MatAns ในการคำนวณทำได้โดยกด 

          ขณะที่อยู่หน้าจอหน่วยความจำคำตอบเมทริกซ์ (MatAns) กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง 

                                                                          หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปสู่หน้าจอการ

        คำนวณปกติโดยอัตโนมัติ โดยที่ตัวแปรMatAnsจะแสดงอยู่ด้านหลังของฟังก์ชั่นที่คุณกด

  การกำหนดและแก้ไขข้อมูลของตัวแปรเมทริกซ ์

  สิ่งสำคัญ :                                                                     ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ใน

  โหมดการแก้ไขเมทริกซ์

  การกำหนดข้อมูลใหม่เป็นตัวแปรเมทริกซ์

  1. กด                                            หน้าจอจะปรากฏตัวแปรเมทริกซ์ให้เลือกเพื่อกำหนด

      ข้อมูล

  2. หลังจากนั้นเลือกมิติ  (mxn)

3. จะมีหน้าจอแก้ไขเมทริกซ์ปรากฏขึ้นมา ให้ป้อนข้อมูลของเมทริกซ์

กำหนดค่า MatC เป็น 

การแก้ไของค์ประกอบของเมทริกซ์:

1. กด                                              จากนั้นตัวแปรเมทริกซ์จะโชว์ที่หน้าจอ ให้เลือกตัวที่ต้อง

    การแก้ไข
2. ใช้หน้าจอแก้ไขเมทริกซ์ที่ปรากฏ แก้ไของค์ประกอบของเมทริกซ์

        เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข โดยป้อนข้อมูลใหม่แล้วกด 

การคัดลอกเนื้อหาตัวแปรเมทริกซ์ (หรือ MatAns):

1. ใช้หน้าจอการแก้ไขเมทริกซ์เพื่อให้เมทริกซ์ที่ต้องการคัดลอกแสดงบนหน้าจอ
    เช่น ถ้าต้องการคัดลอก MatA ให้กด 
   ถ้าต้องการคัดลอกเนื้อหาของ MatAns กด 

2. กด                       แล้วระบุที่หมายที่จะคัดลอกไปโดยเลือก                                       หรือ

     หน้าจอแก้ไขเมทริกซ์จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเนื้อหาของที่หมายที่จะคัดลอกไป•  

•  
•  

ตัวอย่างการคำนวณเมทริกซ์
ตัวอย่างด้านล่างใช้ค่า MatA =              และ MatB =               จาก        และ 

MatC =                             จาก        คุณสามารถป้อนตัวแปรเมทริกซ์โดยกด  

แล้วเลือกคีย์ใดคีย์หนึ่งจาก

 

 หาค่า determinant ของ MatA (det(MatA)) 

เปลี่ยนตำแหน่งของ MatC (Trn(MatC))

หาเมทริกซ์ผกผันของ MatA (MatA  ) 

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้คีย์       ได้ ให้ใช้      เพื่อป้อน

3 x MatA (Matrix scalar multiplication)

-1

หาค่าสัมบูรณ์ของแต่ละองค์ประกอบของ MatB (Abs(MatB)) 

          หาค่ากำลังสองและกำลังสามของ MatA

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้คีย์       เพื่อป้อนได้ ให้ใช้คีย์       เพื่อระบุกำลังสอง และ  

                   เพื่อระบุกำลังสาม

• 

• 
• 

การสร้างตารางตัวเลขจากฟังก์ชั่น (TABLE)

ข้อความ:                       ข้อมูลที่ป้อน:

ป้อนค่าต่ำสุดของ X (ค่าเริ่มต้น = 1)

ป้อนค่าค่าสูงสุดของ X (ค่าเริ่มต้น = 5)

หมายเหตุ : ค่าสุดท้ายที่ป้อนต้องมากกว่าค่า Start  เสมอ

ป้อนขั้นการเพิ่ม (ค่าเริ่มต้น = 1)

หมายเหตุ : Step คือการระบุการเพิ่มขึ้นจากค่าเริ่มต้นอย่างเป็น

ลำดับตามตารางตัวเลขที่ถูกสร้าง เช่น ถ้ากำหนด Start = 1 และ

Step = 1 ฉะนั้น ค่า X จะเป็น 1,2,3,4 และไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง

ค่าEnd

     การใส่ค่า Step และกด      จะสร้างและโชว์ตารางตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวแปรเสริมทที่ระบุ

     กด      ขณะที่ตารางตัวเลขโชว์ จะกลับไปหน้าจอแก้ไขฟังก์ชั่นในขั้นตอนที่ 2

 •  หมายเหตุ :     หน้าจอตารางตัวเลขสามารถดูค่าได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้    การสร้าง

ตารางตัวเลขทำให้เนื้อหาของตัวแปร X ถูกเปลี่ยนแปลงไป

สิ่งสำคัญ : การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลระหว่างการแสดงผลแบบคณิตศาสตร์และเชิงเส้น 

จะทำให้ข้อมูลในตารางตัวเลขถูกลบทั้งหมด

 การคำนวณเวคเตอร์ (VECTOR)

ใช้โหมด VECTOR เพื่อคำนวณเวคเตอร์ 2 และ 3 มิติ เริ่มการคำนวณเวคเตอร์โดยกำหนด

ข้อมูลสำหรับตัวแปรเวคเตอร์แต่ละตัวและใช้ตัวแปรนั้นๆในการคำนวณ ตามตัวอย่างด้านล่าง

• 

• 

กำหนดให้  VctA = (1,2), VctB = (3,4) และคำนวณ (1,2)+(3,4)

1. กด                                 เพื่อเข้าสู่โหมดเวคเตอร์
2. กด 

        หน้าจอแก้ไขเวคเตอร์สำหรับป้อนข้อมูล 2 มิติของ VctA   

  “A” แทน  “VctA”

3. ป้อนข้อมูลของ   Vct A โดยกด 

4. กด 

       หน้าจอแก้ไขเวคเตอร์สำหรับป้อนข้อมูล 2 มิติของ VctB
5. ป้อนข้อมูลของ VctB โดยกด 

6. กด         เพื่อเริ่มการคำนวณ (VctA+VctB):

       จะปรากฏหน้าจอ VctAns  พร้อมกับผลการคำนวณ

 “Ans” แทน “VctAns”

   หมายเหตุ : “VctAns” คือ “Vector Answer Memory” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “หน่วยความ

    จำคำตอบเวคเตอร์”
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• 

• 

• 

• 

     หน่วยความจำคำตอบเวคเตอร์
     เมื่อไหร่ก็ตามผลลัพธ์จากการคำนวณที่ได้จากโหมด VECTOR คำตอบเป็นค่าเวคเตอร์ 

     ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรที่มีชื่อว่า “VctAns”

     ตัวแปร VctAns สามารถใช้ในการคำนวณตามคำอธิบายด้านล่าง
   กด                                                  เพื่อใส่ข้อมูลตัวแปร VctAns ในการคำนวณ

   ขณะที่อยู่หน้าจอหน่วยความจำคำตอบเวคเตอร์ (VctAns) กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง: 

• 

• 

• 

                                  หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปสู่หน้าจอการคำนวณปกติโดยอัตโนมัติ 

    โดยที่ตัวแปร VctAns จะแสดงอยู่ด้านหลังของฟังก์ชั่นที่คุณกด

การกำหนดและการแก้ไขข้อมูลของตัวแปรเวคเตอร ์

สิ่งสำคัญ :                                                                       ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้งาน

ได้กับหน้าจอแก้ไขเวคเตอร์

กำหนดข้อมูลใหม่ให้กับตัวแปรเวคเตอร์

1. กด                                               เมนูจะปรากฏที่หน้าจอจากนั้นเลือกตัวแปรเวคเตอร์

    ที่ต้องการป้อนค่า

2. ในเมนูถัดไปให้คุณเลือกมิติ (m)

3. เมื่อหน้าจอแก้ไขเวคเตอร์ปรากฏ ป้อนข้อมูลของแต่ละเวคเตอร์

กำหนดค่า VctC = (2, -1, 2)

คัดลอกเนื้อหาของตัวแปรเวคเตอร์ (หรือ VctAns)

1. ไปที่หน้าจอแก้ไขเวคเตอร์เพื่อแสดงเวคเตอร์ที่ต้องการคัดลอก

       เช่น ถ้าต้องการคัดลอก VctA ให้กด 

       ถ้าต้องการคัดลอกเนื้อหา VctAns ให้กด             

       เพื่อแสดงหน้าจอ VctAns

2. กด                          จากนั้นเลือกที่หมายที่ต้องการคัดลอกข้อมูลไปจาก 

                      หรือ 

        หน้าจอแก้ไขเวคเตอร์จะแสดงพร้อมกับเนื้อหาของที่ที่ต้องการคัดลอกไป

แก้ไของค์ประกอบของตัวแปรเวคเตอร์

1. กด                                                จากนั้นจะมีเมนูปรากฏ และเลือกตัวแปรเวคเตอร์ที่

    ต้องการแก้ไข

2. ที่หน้าจอแก้ไขเวคเตอร์

       เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข ป้อนค่าใหม่ แล้วกด

     ตัวอย่างการคำนวณเวคเตอร ์

     ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ VctA = (1, 2) และ VctC = (3, 4) จาก        และ VctC = (2, -1, 2) 

     จาก         คุณสามารถป้อนตัวแปรเวคเตอร์ในคีย์ฟังก์ชั่นโดยกด  

     และเลือกคีย์ใดคีย์หนึ่งจาก 

3 x VctA (Vector scalar multiplication), 3 x VctA – VctB (ตัวอย่างการคำนวณโดย

ใช้ VctAns)

    VctA    VctB (Vector dot product)

 VctA x VctB (Vector cross product)

หาค่าสัมบูรณ์ของ VctC

หาค่าของมุมที่เกิดจาก VctA และ VctB ทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Fix3)

กลายเป็น

      

     ในตัวเครื่องคิดเลขมีค่าคงที่ทางวิยาศาสตร์อยู่ 40 ค่าที่สามารถใช้ได้กับทุกโหมดยกเว้น 

     BASE-N แต่ละค่าคงที่จะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ของแต่ละตัว (เช่น       ) ซึ่งสามารถใช้ใน

     การคำนวณได้

     การป้อนค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ในการคำนวณ กด                              และป้อนตัวเลข

     สองหลักซึ่งแทนค่าคงที่ที่ต้องการ

ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 

ป้อนค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์      (Speed of light in a vacuum) และแสดงค่าที่คำนวณ

 คำนวณหาค่าของ

ตารางด้านล่างโชว์ตัวเลขคำสั่งของแต่ละค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์

 ค่าเหล่านี้อ้างอิงจาก CODATA (March 2007)

การแปลงค่าเมทริกซ์
     ในตัวเครื่องคิดเลขมีโหมดการแปลงค่าเมทริกซ์ทำให้เปลี่ยนค่าจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วย

     ได้ง่าย โหมดการแปลงค่าเมทริกซ์ใช้ได้กับทุกโหมดการคำนวณยกเว้น BASE-N และ TABLE

     กด                          เพื่อเข้าสู่คำสั่งการแปลงค่าเมทริกซ์ และป้อนเลขสองหลักเพื่อเลือก

     คำสั่งที่จะใช้

แปลงค่าจาก 5 ซม. เป็น นิ้ว 

แปลงค่าจาก 100 กรัม เป็นออนซ์ 

แปลงค่าจาก -31 องศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์   

ตารางด้านล่างโชว์ตัวเลขคำสั่งของแต่ละคำสั่งการแปลงค่าเมทริกซ์

T-34



      ความแม่นยำโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับ “ขอบเขตการคำนวณและความแม่นยำ” ที่กล่าวไว้

      ข้างต้น

      ฟังก์ชั่นประเภท                                              ต้องการการคำนวณภายในอย่างต่อเนื่อง 

      ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณในแต่ละครั้ง

      ข้อผิดพลาดอาจสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับ singular point และ inflection point ของ

      ฟังก์ชั่น

      ขอบเขตสำหรับผลการคำนวณที่แสดงในรูปแบบของ   เมื่อใช้การแสดงผลแบบคณิตศาสตร์

      จะได้ผลลัพธ์เป็น                   อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์การคำนวณอาจไม่สามารถแสดงใน

      รูปแบบของ     ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดจากการคำนวณภายใน  ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็น

      สาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ที่ควรจะแสดงในรูปแบบทศนิยมกลับแสดงออกมาในรูปแบบ 

เหมือน         ยกเว้นเมื่อ

T-38

   

 

sin x

DEG

RAD

GRA

cos x

DEG

RAD

GRA

tan x

DEG

RAD

GRA

sin –1 x

cos –1 x

tan –1 x
sinh x
cosh x
sinh –1 x

cosh –1 x

tanh x

tanh –1 x
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สูตรการแปลงข้อมูลอ้างอิงจาก “NIST Special Publication 811 (1995)”

หมายเหตุ : คำสั่ง            เป็นการแปลงค่าที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส

ขอบเขตการคำนวณ, จำนวนหลัก และ ความแม่นยำ

ขอบเขตการคำนวณ, จำนวนหลักที่ใช้ในการคำนวณ และความแม่นยำของการคำนวณ

ขึ้นอยู่กับประเภทของการคำนวณที่เลือกใช้

ขอบเขตการคำนวณและความแม่นยำ

ขอบเขตการคำนวณ

จำนวนหลักสำหรับการคำนวณภายใน 15 หลัก

ความแม่นยำ โดยปกติทั่วไป      ที่หน่วยที่ 10 สำหรับการคำนวณ

แต่ละครั้ง ความแม่นยำสำหรับการแสดงผลเลขยก

กำลัง      ในหลักที่มีค่าน้อยที่สุด การคำนวณต่อเนื่อง

อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

ถึง                                     หรือ

ขอบเขตการป้อนการคำนวณฟังก์ชั่นและความแม่นยำ

ขอบเขตการป้อนฟังก์ชั่น

sin x

เหมือน         ยกเว้นเมื่อsin x

เหมือน         ยกเว้นเมื่อsin x

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

จำนวนรวมของจำนวนเต็ม, ตัวเศษ และตัวส่วน ต้องไม่เกิน 10 หลัก
(รวมเครื่องหมายแบ่ง)

 คือจำนวนเต็ม)

อย่างไรก็ตาม:

 คือจำนวนเต็ม)

อย่างไรก็ตาม:

ทศนิยม  การแปลงหน่วยเวลา

ค่าที่แสดงวินาทีอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้     ที่ตำแหน่งจุดทศนิยม

ที่สอง

เหมือน

คือจำนวนเต็ม)

คือจำนวนเต็ม)
คือจำนวนเต็ม)

ข้อผิดพลาด
เครื่องคิดเลขจะโชว์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการ

คำนวณ  การออกจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดทำได้ 2 วิธีคือ กด       หรือ        เพื่อไปยัง

ตำแหน่งที่มีข้อผิดพลาด หรือ กด         เพื่อลบข้อความและการคำนวณ

การแสดงตำแหน่งข้อผิดพลาด
ขณะที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดโชว์ ให้กด       หรือ       เพื่อกลับสู่หน้าจอการคำนวณ 

เคอร์เซอร์จะไปอยู่ที่ที่มีข้อผิดพลาด และป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและคำนวณต่ออีกครั้ง

เมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูล                          แต่ใส่ผิดเป็น   

การลบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
ขณะที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแสดงอยู่บนหน้าจอให้กด       เพื่อกลับสู่หน้าจอการคำนวณ

วิธีนี้อาจทำให้การคำนวณที่มีข้อผิดพลาดถูกลบออกไปด้วย

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

สาเหตุ :   ผลลัพธ์ที่ได้เกินขอบเขตการคำนวณ      ข้อมูลที่ป้อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนด

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ฟังก์ชั่น)    มีการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง เช่น การหารด้วย 0

วิธีแก้:   เช็คค่าที่ป้อน, ลดจำนวนหลัก แล้วลองอีกครั้ง    เมื่อใช้หน่วยความจำอิสระหรือ

ตัวแปรเป็นArgumentของฟังก์ชั่น หน่วยความจำหรือค่าของตัแปรต้องไม่เกินขอบเขตที่

กำหนด

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  •  

•  

•  

•  

•  

สาเหตุ :   การคำนวณทำให้จำนวนของ Stack หรือคำสั่งStack เกินขีดจำกัด   การคำนวณ

ทำให้จำนวน Matrix Stack หรือ Vector Stack เกินขีดจำกัด

วิธีแก้ :     ทำให้การคำนวณมีความซับซ้อนน้อยลง เพื่อจะได้ไม่เกินขีดจำกัดของ Stack

  แบ่งการคำนวณออกเป็นสองส่วนหรือมากกว่านั้น

สาเหตุ :  มีปัญหากับโครงสร้างของการคำนวณ

วิธีแก้ :    แก้ไขให้ถูกต้อง

•  

•  

•  •  

•  

•  

สาเหตุ :   มีปัญหากับArgument ของการคำนวณ

วิธีแก้ :    แก้ไขให้ถูกต้อง

 (สำหรับโหมดเมทริกซ์และเวคเตอร์เท่านั้น)
สาเหตุ :   เมทริกซ์หรือเวคเตอร์ที่ป้อนในการคำนวณไม่ได้ระบุมิติ    คำนวณเมทริกซ์หรือ

เวคเตอร์ที่มีมิติไม่เหมาะสมกับประเภทของการคำนวณ

วิธีแก้ :   ระบุมิติและคำนวณอีกครั้ง      เช็คว่ามิติที่ระบุสำหรับเมทริกซ์หรือเวคเตอร์เหมาะ

กับการคำนวณหรือไม่

 (คำสั่ง SOLVE เท่านั้น)
สาเหตุ :   ไม่ได้กำหนดตัวแปรผลลัพธ์และไม่ได้กำหนดค่าตัวแปร X ในสมการ    ตัวแปร

ผลลัพธ์ที่ระบุไม่อยู่ในสมการที่ป้อน

วิธีแก้ :     ต้องใส่ค่าตัวแปร X ถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุตัวแปรผลลัพธ์      กำหนดตัวแปรในสมการ

ที่ป้อน เพื่อใช้เป็นตัวแปรผลลัพธ์

 (คำสั่ง SOLVE เท่านั้น)
สาเหตุ :   เครื่องคิดเลขไม่สามารถหาคำตอบได้

วิธีแก้ :    ตรวจเช็คหาข้อผิดพลาดในสมการที่ป้อน    ป้อนค่าตัวแปรผลลัพธ์ให้มีค่าใกล้เคียง

กับผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นแล้วลองอีกครั้ง

•  

•  
•  

สาเหตุ :    ตัวแปรในโหมด TABLE มีมากกว่า 30 ที่ใช้สำหรับการสร้างตาราง

วิธีแก้ :    ทำขอบเขตให้แคบลงโดยการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น, ค่าสิ้นสุด และจำนวนชั้น 

แล้วคำนวณใหม่

สาเหตุ :      การคำนวณผลต่างหรือผลรวมไม่ได้ระบุเงื่อนไขสุดท้าย

วิธีแก้ :    เพิ่มค่า         แต่จะทำให้ความแม่นยำของผลลัพธ์ลดลง

ก่อนที่จะตั้งสมมติฐานว่าเครื่องคิดเลขทำงานผิดปกติ

     ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

     ถ้าขั้นตอนแรกยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองขั้นตอนต่อไป

     หมายเหตุ: ควรจะทำการคัดลอกข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

     1. เช็คดูโจทย์คำนวณว่าไม่มีข้อผิดพลาด

     2. มั่นใจว่าใช้โหมดที่เหมาะสมกับประเภทของการคำนวณ

     3. ถ้าขั้นตอนด้านบนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้กด       เครื่องจะตรวจสอบว่าฟังก์ชั่นการ

         คำนวณถูกต้องหรือไม่ ถ้าเครื่องตรวจพบความผิดปกติ เครื่องจะตั้งค่าใหม่และหน่วย

         ความจำอัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ “การตั้งค่าตัวเครื่อง”

     4. กด                                                         เพื่อตั้งโหมดและตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมด



     ทำไมเมื่อใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณถึงได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเครื่องคิดเลข

    รุ่นเก่า?

     สำหรับรุ่น Natural Textbook Display, Argument ของฟังก์ชั่นที่มีเครื่องหมายวงเล็บ

     จะต้องมีวงเล็บปิดเสมอ ถ้าไม่ได้กด      อาจจะเป็นสาเหตุให้ค่าที่ไม่ต้องการกลายเป็น

     ส่วนหนึ่งของ Argument

    

    กลับสู่ค่าตั้งต้นอย่างไร?

    กด 

     ทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนจากโหมด STAT หรือ โหมด TABLE ไปสู่โหมดที่สามารถ

    คำนวณเลขคณิตได้?

     กด 

      ระหว่างหน่วยความจำคำตอบ, หน่วยความจำอิสระ และหน่วยความจำตัวแปรแตกต่าง

     กันอย่างไร?

      หน่วยความจำแต่ละอันทำหน้าที่เหมือนคอนเทนเนอร์สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว

      หน่วยความจำคำตอบ: เก็บผลลัพธ์ของการคำนวณล่าสุด ไว้ใช้ในการคำนวณถัดไป

      หน่วยความจำอิสระ: เก็บผลคำนวณรวมจากหลายๆการคำนวณ

      หน่วยความจำตัวแปร: ฟังก์ชั่นนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการใช้ค่าเดิมหลายครั้งใน

      การคำนวณ

     ฉันจะป้อนข้อมูลและแสดงผลลัพธ์เหมือนหนังสือกับเครื่องที่ไม่มี Natural 

    Textbook Display?

      กด                                                    ดูหัวข้อ “การตั้งค่าเครื่อง”  หน้า E-5

     ฉันจะเปลี่ยนผลลัพธ์จากแบบเศษส่วนเป็นแบบทศนิยมอย่างไร?

     ฉันจะเปลี่ยนผลลัพธ์แบบเศษส่วนที่ได้จากการหาร เป็นทศนิยมได้อย่างไร?

      ดูหัวข้อ “การสลับผลลัพธ์การคำนวณ”  หน้า E-9
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การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่

เมื่อหน้าจอสลัวๆหรือมืดถึงแม้ว่าจะปรับความเข้ม/สว่างแล้ว นั้นแสดงว่าแบตเตอร์รี่อ่อน 

ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้เปลี่ยนแบเตอร์รี่ใหม่

สิ่งสำคัญ : การถอดแบตเตอร์รี่จะทำให้ข้อมูลในหน่วยความจำถูกลบล้างหายหมด

1. กด                         เพื่อปิดเครื่อง 

      เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่บังเอิญเปิดเครื่องระหว่างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ ควรปิดฝาครอบด้านหน้า

2. ถอดฝาครอบตามภาพและเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ มั่นใจว่าใส่ขั้วบวกและลบอย่างถูกต้อง

น็อต น็อต

fx-570EX PLUS fx-991ES PLUS

น็อต

3.  ปิดฝาครอบ

4.  กดปุ่มต่อไปนี้                                                          เพื่อตั้งค่าเครื่องคำนวณ

      ห้ามข้ามขั้นตอนนี้เด็ดขาด!

รายละเอียด

แบตเตอร์รี่ที่ใช้ :

             fx-570ES PLUS: ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด AAA R03 (UM-4) x 1

             fx-991ES PLUS: พลังงานแสงและแบตเตอร์รี่ไซส์ LR44 (GPA76) x 1

อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ :

             fx-570ES PLUS:17,000 ชั่วโมง(ใช้แบบต่อเนื่องโดยที่เคอร์เซอร์กระพริบตลอดเวลา)

             fx-991ES PLUS: 3 ปี (อ้างอิงจากใช้วันละ 1 ชั่วโมง)

อุณหภูมิการใช้งาน :  0-40 องศาเซลเซียส (32-104 ฟาเรนไฮต์)

ขนาด:

             fx-570ES PLUS: 

 

             fx-991ES PLUS:

น้ำหนัก:

                    fx-570ES PLUS: 100กรัม (3.5 ออนซ์) รวมแบตเตอร์รี่

                    fx-991ES PLUS: 95 กรัม (3.4 ออนซ์) รวมแบตเตอร์รี่

คำถามที่พบบ่อย

ตัวอย่าง : (sin30) + 15 

รุ่นเก่า (S-VPAM) :

รุ่น Natural Textbook Display:  

ถ้าไม่ได้กด          ผลลัพธ์จะมาจากการคำนวณของ sin45
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