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ดา้นลา่งน้ีเป็นตวัอยา่งของเครือ่งหมายทีใ่ชป้้อน/แสดงผลแบบ Natural Textbook Display™ ทีจ่ะพบไดโ้ดยการเลอืกไอคอน  

Calculate จากเมนูหลกัของ fx-991EX

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Calculate จากนัน้กด 

= หรอืกด 1

สามารถป้อนเลขเศษสว่นและเศษสว่นผสมไดโ้ดยใชa้ และ 

qaA ตามล�าดบั 

วธิกีารป้อนการค�านวณไปทางซา้ย กด a7$8$+ 

qaA2$3$11p

วธิกีารเปลีย่นผลเฉลยเป็นรปูแบบทศนิยม กด n

กด qnN เพือ่เปลีย่นผลลพัธเ์ป็นรปูแบบเศษสว่นผสม

เมือ่ใสเ่ครือ่งหมายราก เครือ่งหมายรากจะขยายออกโดยอตัโนมตั ิ

ตามอกัขระทีพ่มิพเ์พิม่เขา้ไป กด s24=

ผลลพัธจ์ะถกูแสดงในรปูของรากอยา่งต�่าทีส่ดุ แต่สามารถแปลงเป็น 

คา่ประมาณทศนิยมไดโ้ดยการกด n

CALCULATE (ค�านวณ)
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ClassWiz สามารถจดจ�าและรวมรากทีเ่หมอืนกนัได ้กด 

s24$+s150=

และยงัสามารถค�านวณรากทีต่่างกนัไดด้ว้ย กด 

s24$-s98=

สามารถแสดงรากทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มโดยใชก้ารป้อนแบบ 

Natural Textbook Display™

กด q^F5$64=

เทมเพลต Natural Textbook Display™ สามารถซอ้นกนัไดภ้ายใน 

อกีเทมเพลตหน่ึงเพือ่ใหส้ามารถป้อนเครือ่งหมายทีซ่บัซอ้นได ้ 

เชน่ ผลหารของเลขชีก้�าลงัตรรกยะ กด a3^a1$ 

2$$$3^-2=

ในการตัง้คา่ตรโีกณมติ ิสามารถค�านวณไดใ้นรปูของ π กด 

a3qKC$4$+2qKC=

เทมเพลต Natural Textbook Display™ อืน่ๆ ทีช่ว่ยแกไ้ขปญัหา 

การใสข่อ้มลูในเครือ่งคดิเลขทัว่ไป ยงัรวมถงึ: ลอการทิมึของฐาน 

ใดๆ ia1$2$$16=

(หมายเหตุ:  เครื่องคิดเลขจะไม่สร้างข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมื่อคีย์ - ถูกใช้เพื่อสร้างเครื่องหมายลบ สามารถใช้ได้ทั้ง - 

และ z )

CALCULATE (ค�านวณ)
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...เครือ่งหมายผลรวม (ซกิมา่) 

qxIxd+1$-3$7=

…อนุพนัธข์องฟงักช์นัทีจ่ดุเฉพาะ (คา่) 

qyY4xd-5x$0.2 
=

…และปรพินัธจ์�ากดัเขต (definite integral)

ya1$x$$2$5=

สามารถตัง้คา่ส�าหรบัโหมด “Calculate” ไดโ้ดยการกด 

qp(SET UP) 

กด R หน่ึงครัง้หรอืหลายๆ ครัง้เพือ่แสดงตวัเลอืกการตัง้คา่ 

เพิม่เตมิ

จาก x2 + Ax + Bx = 0 จงหา x เมือ่ A = 5 และ B = 6 

ป้อนสมการโดยกด xd+Qz(A)

x+Qx(B) Qr(=)0

SOLVE

fx-991EX สามารถหาค�าตอบสมการทีไ่มรู่ค้า่ไดโ้ดยใชว้ธิขีองนิวตนัดว้ยค�าสัง่ SOLVE การใช ้SOLVE อนัดบัแรกใหป้้อน 

สมการทีต่อ้งการหาค�าตอบ จากนัน้กด qr(SOLVE)

CALCULATE (ค�านวณ)
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ใสก่ารคาดเดาเริม่ตน้ส�าหรบั x ตามดว้ยคา่ A และ B กด 

qr(SOLVE) -5p5p6p

เลือ่นลกูศรกลบัไปที ่x= และหาค�าตอบของสมการโดยการกด 

p

เพือ่ท�างานเดมิใหเ้สรจ็สิน้และหาค�าตอบคา่ A หรอื B ใหป้้อน 

คา่ X และคา่ของตวัทีย่งัไมรู่ค้า่อกีตวั 

ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ตอ้งการหา A เมือ่ x = 1 และ B = 4 ใหก้ด 

qr(SOLVE)1p2p4p

เลือ่นลกูศรกลบัไปที ่A= และหาค�าตอบของสมการโดยการกด 

p 

ค�าตอบจะแสดงเป็น L – R = 0 ดว้ยเชน่กนั ซึง่หมายความวา่ 

คา่ประมาณตามวธิขีองนิวตนัคอื -5 หาก L – R ไมใ่ช ่0 ให ้

ค�านวณอกีครัง้เพือ่ใหไ้ดค้า่ประมาณทีด่ขี ึน้

CALCULATE (ค�านวณ)
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กำรค�ำนวณเชิงวิศวกรรม

มหีลายเมนูใน fx-991EX ทีส่ามารถค�านวณเชงิวศิวกรรมได ้ fx-991EX มคีวามสามารถในการค�านวณเวกเตอร,์ เมทรกิซ,์  

จ�านวนเชงิซอ้น และสามารถค�านวณผลรวมและแมก้ระทัง่ปรพินัธจ์�ากดัเขตเป็นตวัเลขได้

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Calculate จากนัน้กด 

p หรอืกด 1 

เมนูน้ีสามารถแปลงหน่วยไดห้ลายประเภท วธิกีารดตูวัเลอืกน้ี  

ใหก้ด q8(CONV) ใชค้ยีล์กูศรลง (R) เพือ่ดคูวาม 

เป็นไปไดท้ัง้หมด  

แต่ละตวัเลอืกมตีวัเลอืกการแปลงทีห่ลากหลายส�าหรบัการแปลง 

หน่วยไดห้ลายประเภท

ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไปทีก่ารแปลง Length แลว้กด 1 

วธิกีารแปลง 500 นิ้ว (in) เป็นเซนตเิมตร (cm) ใหก้ด C เพือ่ 

กลบัไปยงัหน้าจอเริม่ตน้ของ Calculate

กด 500q8(CONV)1(Length)1 (in : cm)

p

CALCULATE (ค�านวณ)
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วธิกีารหาความแตกต่างระหวา่งหน่ึงแกลลอนอเมรกิา (US 

Gallon) กบัหน่ึงแกลลอนองักฤษ (UK Gallon) อนัดบัแรก 

ใหแ้ปลงเป็นหน่วยรว่มก่อน เชน่ ลติร (L) 

กด 1q8(CONV)3(Volume)1(gal(US) : L)

p

หน่ึงแกลลอนอเมรกิาเทา่กบัประมาณ 3.785 L จากนัน้แปลง 

ผลลพัธใ์หเ้ป็นแกลลอนองักฤษ  

กด q8(CONV)3(Volume)4(L : gal(UK))p

ดเูหมอืนวา่แกลลอนอเมรกิาจะมคีา่น้อยกวา่

1 แกลลอนอเมรกิา = 0.8326742321 แกลลอนองักฤษ

สามารถค�านวณในแบบเดยีวกนัน้ีโดยใชล้�าดบัเชือ่มโยงของ 

การแปลง

กด 1q8(CONV)3(Volume)

1(gal(US) : L)q8(CONV)

3(Volume)4(L: gal(UK))p

เริม่ดว้ยตวัเลขปรมิาณมากๆ เชน่ 2.5 X 109

กด 2.5K9p

สามารถดชูอ่งวา่งระหวา่งตวัเลขทีก่ารแยกคา่ประจ�าหลกัไดโ้ดย 

เขา้ไปทีก่ารตัง้คา่ กด qp(SET UP) และใชค้ยีล์กูศรเพือ่ 

น�าไปยงัเมนูทีส่าม 

เครื่องหมำยทำงวิศวกรรม

สามารถแปลงตวัเลขปรมิาณมากเป็นเครือ่งหมายทางวทิยาศาสตร ์

และทางวศิวกรรมไดโ้ดยผา่นการกดคยีต์่อกนัสัน้ๆ

CALCULATE (ค�านวณ)
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กด 4(Digit Separator)1(On) เพือ่เปิด Digit Separator เพือ่ 

แสดงการแยกกนัระหวา่งคา่ประจ�าหลกั 

กด p เพือ่ค�านวณผลลพัธอ์กีครัง้และแสดงการแยกคา่ประจ�าหลกั

วธิกีารแปลงผลเฉลยนี้เป็นเครือ่งหมายทางวศิวกรรม ใหใ้ชค้ยี ์b  

เพือ่เปลีย่นผลเฉลยเป็นเครือ่งหมายทางวทิยาศาสตร ์วธิกีารเลือ่น 

จดุทศนิยมไปทางขวา ใหก้ด b

วธิกีารเปิดสญัลกัษณ์เชงิวศิวกรรมในการตัง้คา่ ใหก้ด 

qw(SET UP)

เลอืก 4(Engineer Symbol)1(On) เพือ่เปิดสญัลกัษณ์เชงิ 

วศิวกรรม

การค�านวณดว้ยสญัลกัษณ์เชงิวศิวกรรมทีง่า่ยยิง่ขึน้

วธิกีารเลือ่นจดุทศนิยมไปทางซา้ย ใหก้ด qbX

CALCULATE (ค�านวณ)



fx-991EX คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้10

วธิกีารค�านวณ 500k (กโิล) + 10M (เมกะ) ใหก้ด 

500i3(Engineering Symbols) 

6(k)+10i3(Engineering Symbols) 

7(M)p

ผลเฉลยจะปรากฏขึน้โดยใชห้น่วยทีเ่หมาะสม

จากนัน้ใชค้ยี ์b เพือ่แปลงระหวา่งหน่วย 

CALCULATE (ค�านวณ)


