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Meniu SĄRANKA

PRIEŠ NAUDOJANT SKAIČIUOTUVĄ
Šiame vadove naudojami klavišų žymėjimai
Šiame vadove klavišų operacijos aprašytos, kaip nurodyta toliau.

: @e
:I
: Kü

Norint nurodyti ex
Norint nurodyti ln
Norint nurodyti F

EL-520X

• Norint naudoti funkcijas, kurios išspausdintos oranžine spalva virš klavišo, prieš
paspaudžiant klavišą pirmiausia reikia paspausti @. Kai nurodote atmintį,
pirmiausia paspauskite K. Įvesčių verčių skaičiai rodomi ne kaip klavišai, bet
kaip įprasti skaičiai.

NAUDOJIMO VADOVAS
ĮVADAS
Dėkojame, kad įsigijote EL-520X modelio SHARP mokslinį skaičiuotuvą.
Skaičiavimo pavyzdžiai (įskaitant tam tikras formules ir lenteles) pateikti
skaičiavimo pavyzdžių lape. Žr. naudojimo vadove kiekvieno pavadinimo
dešinėje pateiktą numerį.
Perskaitę šį vadovą laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti
ateityje.
Pastabos dėl naudojimo
• Nesineškite skaičiuotuvo užpakalinėje kelnių kišenėje, nes jis gali sulūžti, kai
atsisėsite. Ekranas yra pagamintas iš stiklo, todėl yra ypač trapus.
• Skaičiuotuvą laikykite atokiau nuo didelio karščio, pvz., nelaikykite ant automobilio prietaisų skydelio arba netoli šildytuvo, ir saugokite, kad jis nepatektų į labai
drėgną arba dulkėtą aplinką.
• Kadangi šis gaminys nėra atsparus vandeniui, jo nenaudokite ar nelaikykite,
kur ant jo gali užtikšti skysčio, pvz., vandens. Dėl lietaus lašų, vandens srovės,
sulčių, kavos, garų, prakaito ir pan. taip pat gali atsirasti trikčių.
• Valykite minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių arba drėgnos šluostės.
Venkite šiurkščių šluosčių ir bet ko kito, kas galėtų subraižyti.
• Nenumeskite ir nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
• Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį.
• Neleiskite vaikams pasiekti akumuliatoriaus.
• Šis gaminys, įskaitant priedus, gali būti pakeistas dėl versijos naujinimo iš
anksto neįspėjus.
PRANEŠIMAS
• SHARP primygtinai rekomenduoja atskirai saugoti visų svarbių duomenų
nuolatinius rašytinius įrašus. Tam tikromis aplinkybėmis duomenis galima
prarasti arba jie gali būti pakeisti naudojant faktiškai bet kokį elektroninės
atminties gaminį. Todėl SHARP neprisiima jokios atsakomybės už prarastus ar
kitaip nebenaudojamus duomenis dėl netinkamo naudojimo, remonto, defektų,
pakeisto akumuliatoriaus, naudojimo pasibaigus nurodytam akumuliatoriaus
eksploatavimo laikui ar bet kokios kitos priežasties.
• SHARP nėra atsakinga už bet kokius atsitiktinius ar pasekminius ekonominius
arba nuosavybės nuostolius dėl netinkamo šio gaminio ir jo išorinės įrangos
naudojimo ir (arba) trikčių, nebent tokia atsakomybė yra patvirtinta pagal
įstatymus.
ƇTik toliau nurodytais atvejais paspauskite jungiklį RESET (užpakalinėje pusėje)
tušinuko galiuku ar panašiu daiktu.
• Jei naudojate pirmą kartą
• Pakeitę akumuliatorių
• Norėdami išvalyti visą atminties turinį
• Esant neįprastam atvejui, kai visi klavišai neveikia
Nenaudokite daikto lūžtančiu ar aštriu galiuku. Atminkite, kad paspaudus
jungiklį RESET ištrinami visi atmintyje saugomi duomenys.
Jei reikalinga šio skaičiuotuvo techninė priežiūra, naudokitės tik SHARP
techninės priežiūros atstovo, SHARP patvirtinto techninės priežiūros centro arba
SHARP remonto paslaugomis, kur pasiekiama.
Kietas dėklas

Maitinimo įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti skaičiuotuvą, paspauskite N, o norėdami išjungti –
@F.
Įrašų ir atminties naikinimas
Operacija
ª
@c
Režimo pasirinkimas (m)
!§*3
!§*4
Jungiklis RESET

Įrašas
(ekranas)

M,
F1–F4
×
×
×

A–F, X, Y,
STAT*1
STAT VAR*2
ANS
×
×

: išvalyti
×: laikyti atmintyje
*1 Statistiniai duomenys (įvesti duomenys).
*2 , sx, ı[, n, Ȉx, Ȉx2, , sy, ı\, Ȉy, Ȉy2, Ȉxy, r, a, b, c.
*3 Visi kintamieji panaikinami.
*4 Ši klavišų kombinacija atlieka tą pačią funkciją kaip ir jungiklis RESET.
Atminties valymo klavišas
Paspauskite !§, kad būtų rodomas meniu.
• Norėdami išvalyti iš karto visus kintamuosius ir
atmintis (M, A–F, X, Y, ANS, F1–F4 ir STAT VAR)
paspauskite  arba {.
• Norėdami IŠ NAUJO NUSTATYTI skaičiuotuvą, paspauskite  arba
{. Atliekant operaciją RESET bus ištrinti visi atmintyje saugomi
duomenys ir atkurtos numatytosios skaičiuotuvo nuostatos. Galite atlikti tą patį
paspausdami jungiklį RESET užpakalinėje skaičiuotuvo pusėje.
Lygties įvedimas ir koregavimas
Žymeklio klavišas
• Paspauskite < arba >, kad perkeltumėte žymeklį į kitą vietą. Gavę
atsakymą į lygtį galite grįžti ir paspausdami > (<). Žr. kitame skyriuje
nurodytą informaciją apie tai, kaip naudotis klavišais [ ir ].
• Informaciją apie tai, kaip naudoti žymeklį naudojant meniu SĄRANKA, rasite
skyriuje „Meniu S RANKA“.
Lygties rodinio įterpimo ir perrašymo režimas
• Paspaudus @‘ įjungiamas vienas iš dviejų redagavimo režimų: įterpimo
režimas (numatytasis) arba perrašymo režimas. Trikampis žymiklis nurodo, kad
įrašas bus įterptas ten, kur yra žymiklis, o stačiakampis žymiklis nurodo, kad
pateikiant įrašus buvę duomenys perrašomi.
• Norėdami įterpti skaičių naudodami įterpimo režimą, perkelkite žymiklį į vietą,
esančią iš karto po tos vietos, į kurią norite įterpti, po to pateikite norimą įrašą.
Naudojant perrašymo režimą po žymikliu esantys duomenys bus perrašomi
pagal jūsų įvestą skaičių.
• Nustatytas režimas naudojamas iki kitos nustatymo iš naujo (RESET) operacijos.
Naikinimo klavišas
• Norėdami panaikinti skaičių / funkciją, perkelkite žymiklį ant norimo panaikinti
skaičiaus / funkcijos, po to paspauskite d. Jeigu žymiklis yra dešiniajame
lygties gale, klavišas d veiks kaip naikinimo klavišas.

EKRANAS
Lygties rodinys:
Simbolis

Skaičiaus mantisė
Laipsnio rodiklis
• Faktiškai naudojant ne visi simboliai yra rodomi vienu metu.
• Tam tikri neaktyvūs simboliai gali būti matomi žiūrint iš tolimo kampo.
• Ekrane ir šiame vadove pateiktuose skaičiavimo pavyzdžiuose rodomi tik tie
simboliai, kurie reikalingi norint naudoti šiuo metu nurodomais tikslais.
/ :
Rodoma, kai negalima rodyti visos lygties. Paspauskite < / >,
kad pamatytumėte likusią (paslėptą) dalį.
Uș / xy: Nurodo rezultatų CPLX režimu išraiškos režimą.
Ÿ / ź:
Nurodo, kad duomenys gali būti matomi virš ekrano / po ekranu.
Paspauskite [ / ], jei norite slinkti rodiniu aukštyn / žemyn.
2ndF:
Rodoma paspaudus @.
HYP:
Nurodo, kad buvo paspausta h ir įjungtos hiperbolinės funkcijos.
Paspaudus @H parodomi simboliai 2ndF HYP, kurie nurodo,
kad įjungtos atvirkštinės hiperbolinės funkcijos.
ALPHA: Rodoma paspaudus K (STAT VAR), O arba R.
FIX / SCI / ENG: Nurodo reikšmės rodinio žymėjimą.
DEG / RAD / GRAD: Nurodo kampinius vienetus.
STAT : Rodoma, kai pasirinktas statistikos režimas.
M:
Nurodo, kad skaitinė vertė saugoma nepriklausomoje atmintyje (M).
?:
Nurodo, kad skaičiuotuvas laukia, kol bus įvesta skaitinė reikšmė,
pavyzdžiui, atliekant imitavimo skaičiavimą.
:
Rodoma, kai skaičiuotuvas kampą rodo kaip naudojant kompleksinių
skaičių skaičiavimo režimą gautą rezultatą.
i:
Nurodo, kad naudojant kompleksinių skaičių skaičiavimo režimą rodomas menamasis skaičius.

Sprendimo paieškos funkcija
Galima surasti x reikšmę, kuri sumažina įvestą lygtį iki „0“.
• Naudojant šią funkciją naudojamas Niutono metodas apytiksliam skaičiui gauti.
Atsižvelgiant į funkciją (pvz., periodinė) arba pradžios vertę, gali įvykti klaida
(ERROR 02), nes nėra lygties sprendimo konvergencijos.
• Naudojant šią funkciją gauta vertė gali apimti paklaidos ribą. Jei ji didesnė nei
priimtina, iš naujo gaukite sprendimą pakeitę pradžios ir „dx“ vertes.
• Pakeiskite pradžios vertę (pvz., į neigiamą vertę) arba „dx“ vertę (pvz., į
mažesnę vertę), jei:
• nėra sprendimo (ERROR 02);
• galimi daugiau nei du sprendimai (pvz., kubinės lygties);
• norite, kad aritmetinė operacija būtų tikslesnė.
• Skaičiavimo rezultatas automatiškai išsaugomas X atmintyje.
Sprendimo paieškos funkcijos naudojimas
1. Paspauskite N.
2. Įveskite išraišką su x kintamuoju.
3. Paspauskite ¦.
4. Įveskite pradžios vertę ir paspauskite {. Numatytoji vertė yra „0“.
5. Įveskite „dx“ vertę (minutės intervalu).
6. Paspauskite {.

MODELIAVIMO SKAIČIAVIMAS (ALGB)
Jei norite surasti vertes iš eilės naudodami tą pačią išraišką, pvz., brėždami
kreivės liniją 2x2 + 1 arba ieškodami 2x + 2y = 14 kintamųjų verčių, įvedus išraišką
reikia tik nurodyti kintamojo lygtyje vertę.
Naudojami kintamieji: A–F, M, X ir Y
• Modeliavimo skaičiavimą galima atlikti tik režimu NORMAL.
• Kitų nei = skaičiavimo pabaigos instrukcijų negalima naudoti.
Skaičiavimų atlikimas
1. Paspauskite N.
2. Įveskite išraišką su bent vienu kintamuoju.
3. Paspauskite !£.
4. Bus parodytas kintamojo įvedimo ekranas. Įveskite vertę, tada paspauskite
{, kad patvirtintumėte. Skaičiavimo rezultatas bus rodomas, įvedus kiekvieno lygtyje naudojamo kintamojo vertę.
• Kintamaisiais gali būti tik skaitinės reikšmės. Formulių įvesti neleidžiama.
• Baigę skaičiuoti paspauskite !£, norėdami skaičiuoti naudodami tą
pačią lygtį.
• Atmintyse saugomi kintamieji ir skaitinės vertės bus rodomi kintamojo įvedimo
ekrane. Jei nenorite keisti verčių, tiesiog paspauskite {.
• Atliekant modeliavimo skaičiavimą vertės atmintyje bus perrašytos naujomis
vertėmis.

STATISTINIAI SKAIČIAVIMAI

Paspaudę N pasirinkite statistikos režimą. Galima atlikti septynis toliau
nurodytus statistinius skaičiavimus. Pažymėję statistikos režimą paspauskite
pasirinkto skaičiaus klavišą ir pasirinkite norimą antrinį režimą.
Norėdami pakeisti antrinį statistikos režimą, iš naujo pažymėkite statistikos režimą
(paspauskite N), po to pasirinkite reikiamą antrinį režimą.
 (SD)
: Vieno kintamojo statistika
 (LINE) : Tiesinė regresija
2 (QUAD) : Kvadratinė regresija
3 (EXP) : Oilerio eksponentinė regresija
 (LOG) : Logaritminė regresija
 (PWR) : Galios regresija
 (INV) : Atvirkštinė regresija
Nurodytus statistinius duomenis galima gauti atliekant kiekvieną statistinį skaičiavimą (žr. toliau pateiktą lentelę):

Kelių eilučių atkūrimo funkcija
Ankstesnes lygtis galima atkurti naudojant įprastinį režimą. Į lygtis taip pat
įtraukiamos skaičiavimo pabaigos instrukcijos, pavyzdžiui, „=“ ir atmintyje gali būti
saugoma iki 142 simbolių. Kai atmintis pilna, saugomos lygtys panaikinamos tam
tikra tvarka, pradedant nuo seniausių.
Paspaudus [ rodoma ankstesnė lygtis ir atsakymas. Toliau spaudžiant [
bus rodomos ankstesnės lygtys (grįžę į ankstesnę lygtį paspauskite ], kad
peržiūrėtumėte lygčių išdėstymo tvarką). Be to, norint pereiti prie seniausios
lygties gali būti naudojama @[.
• Norėdami redaguoti lygtį, ją iškvietę, paspauskite > arba <.
• Kelių eilučių atmintis išvaloma atliekant toliau nurodytus veiksmus. @c,
@F (įskaitant automatinio išjungimo funkciją), režimo keitimas, atminties
išvalymas (!§), RESET, @`, K (R) ?, konstantos
skaičiavimas, diferencialo / sveikojo skaičiaus skaičiavimas, sekos skaičiavimas,
kampo vieneto konvertavimas, koordinačių konvertavimas, „N-base“ konvertavimas, skaitinės reikšmės saugojimas laikinojoje atmintyje ir nepriklausomoje
atmintyje, sprendimo funkcija ir imitavimo skaičiavimas.
Skaičiavimo prioriteto lygiai
Šiuo skaičiuotuvu operacijos atliekamos pagal nurodytą prioritetą:
Trupmenos (1 4, ir kt.)
, inžinerijos prefiksai Funkcijos su prieš jas
pateiktu argumentu (x−1, x2, n!, ir kt.) yx, x
Numanoma atminties vertės
daugyba (2Y, ir kt.) Funkcijos, po kuriomis nurodytas jų argumentas (sin, cos,
ir kt.) Numanoma funkcijos daugyba (2sin 30, ir kt.) nCr, nPr ×, ÷
+, − AND OR, XOR, XNOR =, M+, M−, M, DEG, RAD, GRAD,
DATA, CD, ĺUș, ĺxy, ir kitų skaičiavimų pabaigos instrukcijos
• Jei naudojami skliaustai, skaičiavimai skliaustuose atliekami pirmiau nei kiti
skaičiavimai.

m3: Kompleksinių skaičių režimas (CPLX)

KOMPLEKSINIO SKAIČIAUS SKAIČIAVIMAI

Ȉy2

Pavyzdžių kvadratų suma (y duomenys)

Ȉxy

Pavyzdžių rezultatų suma (x, y)

r

Koreliacijos koeficientas

a

Regresijos lygties koeficientas

b

Regresijos lygties koeficientas

c

Kvadratinės regresijos lygties koeficientas

• Naudokite K ir R kintamiesiems skaičiuoti režimu STAT.
Duomenų įvedimas ir koregavimas
Įvesti duomenys laikomi atmintyje iki @c arba kol pasirenkamas režimas.
Prieš įvesdami naujus duomenis panaikinkite atminties turinį.
Duomenų įvedimas
Vieno kintamojo duomenys
Duomenų k
Duomenų & dažnis k (norint įvesti tų pačių duomenų kartotinius)
Dviejų kintamųjų duomenų
Duomenų x & duomenų y k
Duomenų x & duomenų y & dažnis k (norint įvesti tų pačių duomenų x ir y kartotinius)
• Galima įvesti iki 100 duomenų elementų. Naudojant vieno kintamojo duomenis,
duomenų elementas be dažnio priskyrimo skaičiuojamas kaip vienas duomenų
elementas, o elementas, kuriam priskirtas dažnis, saugomas kaip dviejų
duomenų elementų rinkinys. Naudojant dviejų kintamųjų duomenis, duomenų
elementų rinkinys be dažnio priskyrimo skaičiuojamas kaip du duomenų
elementai, o elementų rinkinys, kuriam priskirtas dažnis, saugomas kaip trijų
duomenų elementų rinkinys.
Duomenų koregavimas
Koregavimas prieš paspaudžiant k iš karto įvedus duomenis:
panaikinkite netinkamus duomenis naudodami N, tada įveskite tinkamus
duomenis.
Koregavimas paspaudus k:
Naudokite [], kad būtų rodomi anksčiau įvesti duomenys.
Paspauskite ], kad duomenų elementai būtų rodomi didėjimo tvarka (nuo
seniausių). Norėdami pakeisti rodymo tvarką, kad būtų rodoma mažėjimo tvarka
(nuo naujausių), paspauskite klavišą [.
Šalia kiekvieno elemento nurodoma „Xn =“, „Yn =“ arba „Nn =“ (n – duomenų
rinkinio sekos numeris).
Rodykite duomenų elementą, kuris turi būti keičiamas, įveskite teisingą reikšmę,
po to paspauskite k. Naudodami & vienu metu galite koreguoti visas
duomenų rinkinio reikšmes.
• Norėdami panaikinti duomenų rinkinį, rodykite norimo panaikinti duomenų rinkinio elementą, po to paspauskite @J. Duomenų rinkinys bus panaikintas.
• Norėdami įtraukti naują duomenų rinkinį, paspauskite N ir įveskite reikšmes,
po to paspauskite k.
Statistinių skaičiavimų formulės
Tipas

Regresijos formulė

y=a+b

Atvirkštinė

y = a + bx + cx2

Pavyzdžių suma (x duomenys)
Pavyzdžių kvadratų suma (x duomenys)

Atliekant sveikųjų skaičių skaičiavimus
Sveikųjų skaičių skaičiavimai, priklausomai nuo įtrauktų
sveikųjų skaičių ir antrinių sveikųjų skaičių, užtrunka
ilgiau. Vykstant skaičiavimui bus rodomas užrašas
„Skaičiuojama!“. Norėdami atšaukti skaičiavimą,
paspauskite ª. Atkreipkite dėmesį, kad esant
didesniems sveikųjų skaičių reikšmių svyravimams dėl
sveikųjų skaičių intervalo minučių poslinkių ir periodinių
funkcijų ir t. t., kai, priklausomai nuo intervalo, esama
teigiamų ir neigiamų sveikųjų skaičių reikšmių, sveikųjų
skaičių klaidos bus didesnės.
Pirmuoju atveju padalykite integralų intervalus į mažesnius intervalus. Antruoju atveju atskirkite teigiamas
ir neigiamas vertes. Vadovaujantis šiais patarimais
skaičiavimo rezultatai bus tikslesni ir sutrumpės
skaičiavimo laikas.

Pavyzdžių suma (y duomenys)

Galios

Ȉx2

Diferencialinis skaičiavimas:

Aibės standartinis nuokrypis (y duomenys)

y = a + xb

Pavydžių skaičius

Integralinės / diferencialinės funkcijos
Diferencialą ir sveikąjį skaičių galima skaičiuoti tik naudojant įprastinį režimą.
Jeigu skaičiavimo sąlygose nurodoma x reikšmė skaičiuojant diferencialą arba
pradinis taškas skaičiuojant sveikąjį skaičių, galima įvesti tik skaitines reikšmes ir
lygčių, pavyzdžiui, 22 lygties nurodyti negalima. Tą pačią lygtį galima naudoti daug
kartų ir pakeisti tik sąlygas lygties iš naujo neįvedant.
• Atliekant skaičiavimą X atmintyje esanti reikšmė panaikinama.
• Skaičiuodami diferencialą pirmiausia įveskite formulę, o po to – skaičiuojant
diferencialą naudojamą x reikšmę ir minučių intervalą (dx). Jei minučių intervalo
skaitinė reikšmė nenurodyta, lygtis x ≠ 0 atitiks | x | × 10–5, o lygtis x = 0 atitiks
10–5 nuo skaitinės išvestinės reikšmės.
• Skaičiuodami sveikąjį skaičių pirmiausia įveskite formulę, o po to įveskite
sveikojo skaičiaus intervalą (a, b) ir antrinius intervalus (n). Jei antrinių intervalų
skaitinės reikšmės nenurodytos, skaičiavimas atliekamas naudojant n = 100.
Kadangi integraliniai ir diferencialiniai skaičiavimai atliekami pagal nurodytas
lygtis, tam tikrais retais atvejais, atliekant specialius skaičiavimus, apimančius
diskrečiuosius taškus, galima negauti tinkamų rezultatų.
Integralinis skaičiavimas (Simpsono taisyklė):

Ȉy

Tiesinės regresijos skaičiavimas
ir statistika. Be to, y įvertis pagal nurodytą x (y´ įvertis) ir x įvertis pagal
nurodytą y (x´ įvertis).

Ȉx

Funkcijos
• Kiekvieną funkciją rasite skaičiavimo pavyzdžiuose.
• Prieš pradėdami skaičiavimus nurodykite kampinį vienetą.

Pavyzdžio standartinis nuokrypis (y duomenys)

y = a + b • ln x

n

Pastovūs skaičiavimai
• Skaičiuojant konstantą priedas tampa konstanta. Atimties ir dalybos operacijos
atliekamos tokiu pačiu būdu. Atliekant daugybos operaciją dauginamasis tampa
konstanta.
• Skaičiuojant konstantas konstantos rodomos kaip K.

ıQ

Logaritminė

Aibės standartinis nuokrypis (x duomenys)

Aritmetinės operacijos
• Uždaromuosius skliaustus ) iškart prieš = arba ; galima praleisti.

sy

Eksponentinė

Pavyzdžio standartinis nuokrypis (x duomenys)

• Paspauskite N, kad pasirinktumėte režimą NORMAL.
• Kiekviename pavyzdyje paspauskite ª, kad išvalytumėte rodinį. Jeigu rodomas FIX, SCI arba ENG indikatorius, panaikinkite indikatorių meniu SĄRANKA
pasirinkdami „NORM1“.

• Kai rezultatas – menamasis skaičius, rodomas simbolis „xy“. Paspaudus
!¡ galima įjungti ekrano menamąją arba realiąją dalis.
• Naudojant šią funkciją gautuose rezultatuose gali būti klaidos riba.

Pavyzdžių vidurkis (y duomenys)

Vieno kintamojo statistinis skaičiavimas
statistika ir įprastos tikimybės funkcijos vertė.

ı[

MOKSLINIAI SKAIČIAVIMAI

m2: Lygties režimas (EQN)

N: Statistikos režimas (STAT)

y = a • cbx

Pavyzdžių vidurkis (x duomenys)

Slankiojo taško skaičių sistemos nustatymas naudojant mokslinį žymėjimą
Slankiojo kablelio skaičiui rodyti naudojamos dvi nuostatos: NORM1 (numatytoji)
ir NORM2. Skaičius automatiškai rodomas naudojant mokslinį žymėjimą už iš
anksto nustatyto intervalo ribų:
• NORM1: 0.000000001 ≤ | x | ≤ 9,999,999,999
• NORM2: 0.01 ≤ | x | ≤ 9,999,999,999

Atsitiktiniai skaičiai
Pseudoatsitiktinį skaičių su trimis reikšmingais skaitmenimis nuo 0 iki 0,999
galima sugeneruoti paspaudus !A{.

Režimo pasirinkimas

Kvadratinė

sx

Rodinio žymėjimo ir skaičių po kablelio skaičiaus pasirinkimas
Skaičiavimo rezultatai rodomi naudojant keturias rodinio žymėjimo sistemas:
Slankusis taškas; Fiksuotas dešimtainio skaičiaus kablelis; Mokslinis žymėjimas ir
Inžinerijos žymėjimas.
• Kai rodomi simboliai FIX, SCI arba ENG, galima nustatyti bet kokią skaičiaus po
kablelio (TAB) skaičiaus reikšmę nuo 0 iki 9. Rodomos reikšmės bus sumažintos
iki atitinkamo skaitmenų skaičiaus.

N: Įprastinis režimas (NORMAL)

PRADINĖ SĄRANKA

y = a + bx

Kvadratinės regresijos skaičiavimas
ir statistika ir a, b, c koeficientai kvadratinės regresijos formulėje
(y = a + bx + cx2). (Atliekant kvadratinės regresijos skaičiavimus koreliacijos koeficiento (a) gauti negalima.) Kai yra dvi x´ reikšmės, paspauskite !¡.
Kai atliekant skaičiavimus naudojama a, b ir c, galima laikyti tik vieną skaitinę
reikšmę.

Kampinio vieneto nustatymas
Galima nurodyti toliau pateiktus tris kampinius vienetus (laipsnius, radianus ir
šimtainius laipsnius).
DEG (°):
t (numatytasis)
RAD (rad):
t
GRAD (g):
t

Atsitiktinė funkcija
Yra keturios atsitiktinės funkcijos nuostatos. (Šios funkcijos negalima pasirinkti
naudojant N pagrindo funkciją.) Jei norite toliau iš eilės generuoti atsitiktinius
skaičius, paspauskite {. Norėdami išeiti, paspauskite N.
• Sugeneruota pusiau atsitiktinių skaičių seka saugoma atmintyje Y. Kiekvienas
atsitiktinis skaičius parinktas pagal skaičių seką.

Tiesinė

Eulerio eksponentinės regresijos, logaritminės regresijos, maitinimo
regresijos, atvirkštinės regresijos ir bendrosios eksponentinės regresijos
skaičiavimai
ir statistika. Be to, y įvertis pagal nurodytą x ir x įvertis pagal nurodytą
y. (Kadangi skaičiuotuvas konvertuoja kiekvieną formulę į tiesinės regresijos
formulę, prieš skaičiuojant, visa statistika (išskyrus a ir b koeficientus) gaunama iš
konvertuotų, o ne įvestų duomenų.)

Paspauskite ”, kad būtų rodomas meniu SET UP.
• Meniu elementą galima pasirinkti:
• perkeliant mirksintį žymeklį į kitą vietą naudojant
><, po to paspaudžiant { (klavišas
=) arba
• paspaudžiant meniu elemento skaičių atitinkantį skaičiaus klavišą.
• Jeigu ekrane rodoma Ÿ arba ź, paspaudę [ arba ] galite peržiūrėti
ankstesnį / kitą meniu ekraną.
• Paspauskite ª, kad išeitumėte iš meniu SET UP.

Statistinių skaičiavimų formulėse bus rodomos klaidos, jeigu:
• Tarpinio ar skaičiavimo rezultato absoliučioji vertė lygi 1 × 10100 arba didesnė.
• Vardiklis yra nulis.
• Bandoma ištraukti kvadratinę šaknį iš neigiamo skaičiaus.
• Nėra kvadratinės regresijos skaičiavimo rezultato.
Įprastos tikimybės skaičiavimas
• P(t), Q(t) ir R(t) vertės visada bus teigiamos, net kai t < 0, nes šios funkcijos
pagrįstos tais pačiais principais, kuriais remiamasi skaičiuojant plotą.
P(t), Q(t) ir R(t) vertėms suteikiama iki šešių dešimtainių skilčių.

VIENALAIKĖS TIESINĖS LYGTYS
Vienalaikes tiesines lygtis su dviem (2-VLE) arba trimis nežinomaisiais (3-VLE)
galima išspręsti naudojant toliau nurodytas funkcijas.
2-VLE: N
3-VLE: N
• Jei determinantas D = 0, pateikiama klaida.
• Jei tarpinio ar skaičiavimo rezultato absoliučiojo vertė yra 1 × 10100 arba
didesnė, pateikiama klaida.
• Koeficientus (a1, ir kt.) galima įvesti naudojant įprastas aritmetines operacijas.
• Norėdami išvalyti įvestą koeficientą, paspauskite @c.
• Paspaudus {, kai ekrane rodomas determinantas D, atkuriami koeficientai.
Kiekvieną kartą paspaudus { koeficientas rodomas įvesties tvarka, todėl
įvestus koeficientus galima patikrinti (paspaudus @{ koeficientai rodomi
atvirkštine tvarka). Norėdami pakoreguoti tam tikrą šiuo metu rodomą koeficientą, įveskite teisingą reikšmę, o po to paspauskite {.

KVADRATINĖS IR KUBINĖS LYGTYS
Kvadratines (ax2 + bx + c = 0) arba kubines (ax3 + bx2 + cx + d = 0) lygtis galima

spręsti naudojant toliau nurodytas funkcijas.
Kvadratinės lygties sprendimo paieška: m22
Kubinės lygties sprendimo paieška: m23
• Paspauskite { įvedę kiekvieną koeficientą.
• Rezultatas bus rodomas paspaudus { po to, kai bus įvesti visi koeficientai.
Jei yra daugiau negu 2 rezultatai, rodomas kitas sprendimas.

Norėdami atlikti sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus naudodami
kompleksinius skaičius, paspauskite m3 ir pasirinkite režimą CPLX.
Kompleksinių skaičių skaičiavimo rezultatai išreiškiami naudojant dvi sistemas:
@}: Stačiakampė koordinačių sistema (rodomas simbolis xy).
@{: Polinė koordinačių sistema (rodomas simbolis Uș).

Atsitiktinis metant kauliuką
Norint imituoti kauliuko metimą atsitiktinį sveiką skaičių nuo 1 iki 6 galima sugeneruoti paspaudus !A{.
Atsitiktinis metant monetą
Norint imituoti monetos metimą, 0 (herbas) arba 1 (skaičius) galima atsitiktinai
sugeneruoti paspaudus !A{.
Atsitiktinis sveikasis skaičius
Sveikąjį skaičių nuo 0 iki 99 galima atsitiktinai sugeneruoti paspaudus
!A{.
Kampinių vienetų konvertavimas
Kaskart paspaudus @
kampinis vienetas keičiamas iš eilės.
Atminties skaičiavimai
Režimas
ANS
NORMAL
STAT
EQN
×
CPLX
: pasiekiama

M, F1–F4

A–F, X, Y

×
×

×
×
×

×: nepasiekiama

Laikinosios atmintys (A–F, X ir Y)
Norėdami išsaugoti vertę atmintyje, paspauskite O ir kintamojo klavišą.
Norėdami atkurti vertę iš tos atminties, paspauskite R ir kintamojo klavišą.
Norėdami įkelti kintamąjį į lygtį, paspauskite K ir kintamojo klavišą.
Nepriklausoma atmintis (M)
Be visų laikinųjų atminčių funkcijų, galima pridėti vertę prie esamos atminties
vertės arba ją atimti.
Paspauskite NOM, kad išvalytumėte nepriklausomą atmintį (M).
Paskutinio atsakymo atmintis (ANS)
Skaičiavimo rezultatas, gautas paspaudus =, arba bet kuri kita skaičiavimo
pabaigos instrukcija automatiškai saugoma paskutinio atsakymo atmintyje.
Formulių atmintys (F1–F4)
Iki 256 simbolių ilgio formulės gali būti saugomos naudojant F1–F4. (Funkcijos,
pavyzdžiui, sin ir t. t. skaičiuojamos kaip viena raidė.) Kiekvienoje atmintyje
saugant naują lygtį esama lygtis automatiškai pakeičiama.
Pastabos:
• Skaičiavimo rezultatai, kurie gauti naudojant toliau nurodytas funkcijas, automatiškai saugomi atmintyse X arba Y ir pakeičiamos esamos reikšmės.
• Atsitiktinė funkcija: ......... Y atmintis
• ĺUș, ĺxy: ..................... X atmintis (r arba x), Y atmintis
• Naudojant R arba K atkuriama atmintyje naudojant iki 14 skaitmenų
saugoma reikšmė.
Sekos skaičiavimai
• Ankstesnio skaičiavimo rezultatas gali būti naudojamas atliekant tolesnius skaičiavimus. Tačiau jo negalima atkurti po to, kai įvedate kelias instrukcijas.
• Naudojant postfiksines funkcijas ( , sin ir t. t.) sekos skaičiavimą galima atlikti
net tuo atveju, jeigu ankstesnio skaičiavimo rezultatas panaikinamas naudojant
klavišą ª.
Trupmeniniai skaičiavimai
Aritmetines operacijas ir atminties skaičiavimus galima atlikti naudojant trupmenas ir konvertuojant dešimtainį skaičių į trupmeną ir atvirkščiai.
• Jeigu rodomų skaitmenų skaičius didesnis negu 10, skaičius konvertuojamas į
dešimtainį skaičių ir rodomas kaip dešimtainis skaičius.
Dvejetainių, penketainių, aštuntainių, dešimtainių ir šešioliktainių
skaičių operacijos (N-base)
N pagrindo skaičius galima konvertuoti režimu NORMAL. Naudojant dvejetainius,
penkių dalių, aštuntainius ir šešioliktainius skaičius taip pat galima atlikti keturias
pagrindines aritmetines operacijas, skaičiavimus naudojant skliaustus ir atminties
skaičiavimus bei logines operacijas AND, OR, NOT, NEG, XOR ir XNOR.
Konvertavimas į kiekvieną sistemą atliekamas naudojant nurodytus klavišus.
@ê (rodoma „ñ“), @û (rodoma „ù“), @î (rodoma „õ“),
@ì (rodoma „ú“), @í („ñ“, „ù“, „õ“ ir „ú“ neberodoma)
Pastaba: Šešioliktainiai skaičiai A – F įvedami paspaudus ß, ™, L,
÷, l ir I ir rodomi taip, kaip nurodyta toliau:
A ĺ ï, B ĺ ñ, C ĺ ó, D ĺ ò, E ĺ ô, F ĺ ö
Dvejetainių, penkių dalių, aštuntainių ir šešioliktainių skaičių sistemose trupmeninių dalių negalima įvesti. Kai dešimtainis skaičius su trupmenine dalimi konvertuojamas į dvejetainį, penkių dalių, aštuntainį ar šešioliktainį skaičių, trupmeninė dalis
sutrumpinama. Atitinkamai, jei skaičiuojant dvejetainius, penkių dalių, aštuntainius
ar šešioliktainius skaičius gaunamas rezultatas su trupmenine dalimi, trupmeninė
dalis sutrumpinama. Dvejetainių, penkių dalių, aštuntainių ir šešioliktainių skaičių
sistemose neigiami skaičiai rodomi kaip papildinys.
Laiko, dešimtainių ir šešioliktainių skaičių skaičiavimai
Galite konvertuoti iš dešimtainių skaičių į šešiasdešimtainius (ir atvirkščiai) ir iš
šešiasdešimtainių skaičių į sekundes arba minutes. Be to, naudojant šešiasdešimtainę sistemą galima atlikti keturias pagrindines aritmetines operacijas ir atminties
skaičiavimus. Šešiasdešimtainiai skaičiai žymimi, kaip nurodyta toliau.
Laipsnis

Minutė

Sekundė

Koordinačių konversijos
• Prieš skaičiuodami pasirinkite kampinį vienetą.

Polinės koordinatės
Stačiakampės
koordinatės
• Skaičiavimo rezultatas automatiškai išsaugomas atmintyse X ir Y.
• r arba x reikšmė: X atmintis
• ș arba y reikšmė: Y atmintis
Skaičiavimai naudojant fizikines konstantas
Žr. sparčiosios nuorodos kortelę ir anglų kalba pateikto vadovo kitoje pusėje. Konstanta atkuriama paspaudus
ir nurodžius 2 skaitmenų fizikinės konstantos
skaičių.
Atkurta konstanta rodoma naudojant pasirinktą rodymo režimą ir nurodytą skaičių
po kablelio skaičių.

• Nelaikykite išsikrovusio akumuliatoriaus gaminyje.
• Neleiskite vaikams pasiekti akumuliatoriaus.
• Sprogimo pavojus gali atsirasti dėl netinkamo naudojimo.
• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį, nes jis gali sprogti.
Keitimo procedūra
1. Išjunkite maitinimą paspausdami @F.
2. Ištraukite vieną varžtą. (1 pav.)
3. Šiek tiek paslinkite akumuliatoriaus dangtelį ir pakelkite, kad nuimtumėte.
4. Išimkite panaudotą akumuliatorių įkišę tušinuką ar kitą prietaisą panašiu galu.
(2 pav.)

Kompleksinio skaičiaus įrašas
Stačiakampės koordinatės
x koordinatė + y koordinatė Ü
arba x koordinatė +Ü y koordinatė
Polinės koordinatės

r

ș

r: absoliučioji vertė
ș: argumentas
• Pasirinkus kitą režimą nepriklausomoje atmintyje (M) saugoma bet kurio kompleksinio skaičiaus menamoji dalis bus panaikinta.
• Kompleksinis skaičius, išreikštas stačiakampėse koordinatėse, kai y vertė lygi
nuliui, arba polinėse koordinatėse, kai kampas lygus nuliui, laikomas realiuoju
skaičiumi.
• Paspauskite ¦, kad grąžintumėte nurodyto kompleksinio skaičiaus
kompleksinę jungtį.

1 pav.
2 pav.
5. Įdėkite vieną naują bateriją. Įsitikinkite, kad + pažymėta pusė nukreipta į viršų.
6. Uždėkite dangtį ir įsukite varžtus.
7. Paspauskite jungiklį RESET (užpakalinėje pusėje) tušinuko galiuku ar panašiu
daiktu.
• Įsitikinkite, kad ekranas rodomas, kaip parodyta toliau. Jei ekranas ne toks, kaip
parodyta, išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir dar kartą patikrinkite ekraną.

KLAIDOS IR SKAIČIAVIMŲ INTERVALAI
Klaidos
Jei operacija viršija skaičiavimo intervalus arba bandoma atlikti matematiškai
neleidžiamą operaciją, įvyksta klaida. Kai įvyksta klaida, paspaudus < arba
> automatiškai perkeliamas žymeklis atgal į vietą lygtyje, kur įvyko klaida.
Redaguokite lygtį arba paspauskite N, kad išvalytumėte lygtį.

Automatinio išjungimo funkcija
Šis skaičiuotuvas išsijungia, siekiant tausoti akumuliatoriaus energiją, jei maždaug 10 min. nepaspaudžiamas joks klavišas.

Klaidų kodai ir klaidų tipai

SPECIFIKACIJOS

ERROR 01: Sintaksės klaida
• Bandyta atlikti neleistiną operaciją.
Pavyzdys: 2 @{
ERROR 02: Skaičiavimo klaida
• Absoliučioji tarpinio ar galutinio skaičiavimo rezultato vertė lygi 10100 arba
didesnė.
• Bandyta padalyti iš nulio (arba gautas nulinis tarpinis skaičiavimo rezultatas).
• Skaičiuojant viršyti skaičiavimo intervalai.
ERROR 03: Gylio klaida
• Viršytas leistinas buferinių atmintinių skaičius. (Yra 10 skaitinių reikšmių
buferinių atmintinių* ir 24 skaičiavimo instrukcijų buferinės atmintinės).
*5 buferinės atmintinės naudojant STAT režimą ir kompleksinių skaičių režimą.
• Naudojant statistikos režimą duomenų elementų skaičius didesnis negu 100.
ERROR 04: Lygtis per ilga
• Viršyta maksimali leistina lygties įvesties buferinės atmintinės riba (142
simboliai). Lygtis turi būti trumpesnė negu 142 simboliai.
ERROR 05: Lygties atkūrimo klaida
• Saugomoje lygtyje nurodyta funkcija, kurios negalima naudoti naudojant
atkurti lygtį skirtą režimą. Pavyzdžiui, jeigu skaitinė reikšmė, sudaryta iš skaičių
išskyrus 0 ir 1, saugoma kaip dešimtainis ar pan. skaičius, jos negalima atkurti,
kai nustatytas skaičiuotuvo dvejetainių skaičių režimas.
ERROR 06: Pasibaigusios atminties klaida
• Lygtis viršijo formulės atminties buferinės atmintinės ribą (iš viso 256 simboliai naudojant F1 – F4).
Skaičiavimo intervalai
• Atsižvelgiant į nurodytus intervalus šio skaičiuotuvo tikslumas yra ± 1
iš 10 skaičiaus mantisės skaitmens. Tačiau skaičiavimo paklaida didėja
atliekant tęstinius skaičiavimus dėl susikaupusios kiekvieno skaičiavimo
paklaidos. (Tai taikoma yx, x , n!, ex, In, matricos / sąrašo skaičiavimams ir
kt., kai vidinėje sistemoje atliekami tęstiniai skaičiavimai.)
Be to, skaičiavimo paklaida kaupiasi ir tampa didesnė esant funkcijų
perlinkio ir ypatingiesiems taškams.
• Skaičiavimo intervalai
±10−99 – ±9,999999999 ×1099 ir 0.
Jei įrašo arba galutinio ar tarpinio skaičiavimo rezultato absoliučioji vertė yra
mažesnė nei 10–99, skaičiuojant ir rodant vertė laikoma 0.

BATERIJOS KEITIMAS
Pastabos dėl akumuliatoriaus keitimo
Netinkamai naudojant akumuliatorių gali atsirasti elektrolitų nuotėkis arba įvykti
sprogimas. Būtinai laikykitės pateiktų naudojimo taisyklių.
• Įsitikinkite, kad naujas akumuliatorius yra tinkamo tipo.
• Įdėkite akumuliatorių tinkama kryptimi, kaip nurodyta skaičiuotuve.
• Akumuliatorius įdedamas gamykloje prieš pristatant ir jis gali išsikrauti anksčiau
nei specifikacijose nurodytas eksploatavimo laikas.
Pastabos dėl atminties turinio panaikinimo
Pakeitus akumuliatorių atminties turinys ištrinamas. Be to, turinys gali būti
panaikintas, jei skaičiuotuvas sugedęs arba yra taisomas. Pasižymėkite visą
svarbų atminties turinį, jei netyčia būtų panaikintas.
Kada reikia keisti akumuliatorių
Jei prastas ekrano kontrastas arba nieko nerodoma ekrane paspaudus N
esant silpnam apšvietimui, net sureguliavus ekrano kontrastą, reiškia, kad reikia
keisti akumuliatorių.
Perspėjimai
• Jei išsikrovęs akumuliatorius paliekamas skaičiuotuve, gali atsirasti protėkis ir
skaičiuotuvas gali sugesti.
• Į akis netyčia patekus skysčio iš ištekėjusio akumuliatoriaus galite sunkiai
susižeisti. Jei taip nutiktų, plaukite švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
• Jei skysčio iš ištekėjusio akumuliatoriaus patenka ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu.
• Jei gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką, kad nesugadintumėte įrenginio dėl
protėkio iš akumuliatoriaus, išimkite akumuliatorių ir saugokite saugioje vietoje.

Skaičiavimo funkcijos:
Vidiniai skaičiavimai:
Laukiančios operacijos:
Maitinimo šaltinis:

Veikimo temperatūra:
Išoriniai matmenys:
Svoris:
Priedai:

moksliniai, kompleksinių skaičių skaičiavimai,
lygčių sprendimų paieška, statistiniai skaičiavimai ir kt.
iki 14 skaitmenų skaičių mantisės
24 skaičiavimai, 10 skaitinių reikšmių (5 skaitinės reikšmės naudojant STAT ir kompleksinių
skaičių režimą)
integruoti saulės elementai
1,5 V (nuolatinė srovė): atsarginis akumuliatorius (1 × šarminis akumuliatorius (LR44 arba
atitikmuo))
0°C – 40°C (32°F – 104°F)
80 mm × 158 mm × 14 mm
apie 91 g (su akumuliatoriumi)
1 × akumuliatorius (įdėtas), naudojimo vadovas
ir kietas dėklas

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE MOKSLINIUS SKAIČIUOTUVUS
Rasite mūsų žiniatinklio svetainėje: http://www.sharp-calculators.com/

Fizikines konstantas galima atkurti naudojant įprastinį režimą (kai nenustatytas
dvejetainių, penketainių, aštuntainių arba šešioliktainių skaičių režimas), lygties
režimą, arba statistikos režimą.
Pastaba: Pastaba: Fizikinės konstantos ir metrinės konversijos paremtos 2002
m. CODATA rekomenduojamomis reikšmėmis, 1995 m. NIST (angl.
National Institute of Standards and Technology, Nacionalinio standartų ir
technologijų instituto) išleistu „Guide for the Use of the International System of Units (SI)“ („Tarptautinės vienetų sistemos naudojimo vadovas“)
leidimu arba ISO specifikacijomis.
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Konstanta
Šviesos greitis vakuume
Niutono gravitacijos konstanta
Standartinis sunkio pagreitis
Elektrono masė
Protono masė
Neutrono masė
Miuono masė
Atominės masės vieneto –
kilogramo santykis
Elementarusis elektros krūvis
Planko konstanta
Bolcmano konstanta
Magnetinė konstanta
Elektrinė konstanta
Klasikinis elektrono spindulys
Smulkiosios struktūros konstanta
Boro spindulys
Rydbergo konstanta
Magnetinio srauto kvantas
Boro magnetonas
Elektrono magnetinis momentas
Branduolinis magnetonas
Protono magnetinis momentas
Neutrono magnetinis momentas
Miuono magnetinis momentas
Komptono bangos ilgis
Protono Komptono bangos ilgis
Stefano ir Bolcmano konstanta

Nr.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Konstanta
Avogadro konstanta
Idealiųjų dujų molio tūris
Molinė dujų konstanta
Faradėjaus konstanta
Von Klitzingo konstanta
Elektrono krūvio ir masės
koeficientas
Cirkuliacijos kvantas
Protono giromagnetinis santykis
Džozefsono konstanta
Elektronvoltas
Celsijaus temperatūra
Astronominis vienetas
Parsekas
Anglies-12 molio masė
Planko konstanta virš 2 pi
Hartrio energija
Aktyviojo laidžio kvantas
Atvirkštinė smulkiosios struktūros
konstanta
Protono ir elektrono masės
santykis
Molio masės konstanta
Neutrono Komptono bangos ilgis
Pirmoji spinduliuotės konstanta
Antroji spinduliuotės konstanta
Vakuumo būdingoji pilnutinė varža
Standartinė atmosfera

Metrinių vienetų konvertavimas
Žr. sparčiosios nuorodos kortelę ir anglų kalba pateikto vadovo kitoje pusėje.
Vienetų konvertavimai gali būti atliekami naudojant įprastą režimą (kai nenustatytas dvejetainių, penketainių, aštuntainių arba šešioliktainių skaičių režimas),
lygties režimą ir statistikos režimus.
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

in
cm
ft
m
yd
m
mi
km
n mi
m
acre
m2
oz

14 g
15 lb
16
17
18
19

Pastabos
: colis
: centimetras
: pėda
: metras
: jardas
: metras
: mylia
: kilometer
: jūrmylė
: metras
: akras*1
: kvadratinis metras
: uncija (britų masės
vienetų sistema)
: gramas
: svaras (britų masės
vienetų sistema)
: kilogramas
: Farenheito laipsnis
: Celsijaus laipsnis
: galonas (US)

kg
°F
°C
gal
(US)
20 L
: litras
21 gal
: galonas (UK)
(UK)
22 L
: litras
*1 pagal JAV (US) pėdą

Nr.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

fl oz (US)
mL
fl oz (UK)
mL
calth
J
cal15
J
calIT
J
hp
W
ps

36 W

Pastabos
: skysčių uncija (US)
: mililitras
: skysčių uncija (UK)
: mililitras
: kalorijath
: džaulis
: kalorija (15°C)
: džaulis
: kalorijaIT
: džaulis
: arklio galia (UK)
: vatas
: arklio galia
(metrinė sistema)
: vatas

37 (kgf/cm2)
38
39
40
41

Pa
: paskalis
atm
: atmosfera
Pa
: paskalis
(1 mmHg = 1 Torr)

42 Pa
43 (kgf·m)

: paskalis

44 N·m

: niutonmetras

Skaičiavimas naudojant inžinerijos prefiksus
Skaičiavimą galima atlikti režimu NORMAL (išskyrus N pagrindą) naudojant
nurodytų 9 tipų prefiksus.
k

Prefiksas
kilo

M

mega

G

giga

T

tera

m

mili

µ

mikro

n

nano

p

piko

f

femto

Operacija
¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Vienetas
103
106
109
1012
10–3
10–6
10–9
10–12
10–15

Modifikavimo funkcija
Dešimtainiai skaičiavimo rezultatai vidinėje sistemoje gaunami taikant mokslinį
žymėjimą, pateikiant iki 14 simbolių skaičiaus mantisėje. Tačiau, kadangi skaičiavimo rezultatai rodomi naudojant pagal ekrano žymėjimą ir nurodytą skaičių
po kablelio skaičių paskirtą formą, vidinio skaičiavimo rezultatas gali skirtis nuo
ekrane rodomo rezultato. Naudojant keitimo funkciją, vidinė vertė konvertuojama,
kad atitiktų rodomą ekrane, kad atliekant kitas operacijas rodomą vertę būtų
galima naudoti jos nekeičiant.

