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 مقدمه
پرقدرت محاسبات ریاضی و مهندسی آیا دیگر نیازی به استفاده از  یافزارهانرم باوجوددر ذهن شکل گیرد که  سؤالشاید این 

 وجود دارد؟ حسابنیماش

 ریپذانامک جاهمهدر  هاآنولی شاید استفاده از  ندا هاحسابنیماشاز  ترعیسرو  ترپرقدرتبسیار  افزارهانرم گونهنیادرست است که 

کشوری و... فقط امکان استفاده از  یادهایالمپو دانشجویی مثل  یآموزدانش یهاآزموننباشد. برای مثال در بسیاری از امتحانات و 

 1وجود دارد!  حسابنیماش

نیاز به  2و  1از دانشجویان مهندسی مقطع کارشناسی در سال اول تحصیل در دروسی همچون آزمایشگاه فیزیک پایه از طرفی بسیاری 

 دارند. حسابنیماشاستفاده از 

𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶  𝒇𝒙 یهاحسابنیماششاید  − 𝟗𝟗𝟏𝑬𝑺  𝑷𝑳𝑼𝑺 و𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶 𝒇𝒙 − 𝟖𝟐𝑴𝑺  آموزان و بیشترین استفاده را بین دانش

ه از ممنوعیت استفاد هاآزموننیستند )در بسیاری از  یسینوبرنامهاینکه هم قابل  لیبه دلدانشجویان کارشناسی داشته باشد.

 .باشندیموجود دارد( و هم بیشتر امکانات و توابع الزم را دارا  یسینوبرنامه تیباقابل ییهاحسابنیماش

𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶  𝒇𝒙 حسابنیماشمعرفی  ،در این درسنامه هدف اصلی − 𝟗𝟗𝟏𝑬𝑺  𝑷𝑳𝑼𝑺 در مورد ماشین حساب  هم است ولی کمی

𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶 𝒇𝒙 − 𝟖𝟐𝑴𝑺 .و تفاوت آنها بحث شده 

ه ک جناب آقای آرمان وثیق زاده خصوصبهاز تمامی دوستانی که در گردآوری این مجموعه همکاری کردند  ستیبایمو در انتها 

ر و این مجموعه، نهایت تشک یهاعکسآقای میالد مظفری برای تهیه  متحمل شدند و جناب این اثربرای ویراستاری  را زحمات فراوانی

 .قدردانی را داشته باشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ها وجود دارد.حساب برای بعضی از رشتهآموزی کشوری، ممنوعیت استفاده از ماشیندر المپیادهای دانش1 
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𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶  𝒇𝒙 − 𝟗𝟗𝟏𝑬𝑺  𝒑𝒍𝒖𝒔  

 اقدامات اولیه
 اصلی هایدکمهشناسایی 

 از: اندعبارت کنندیمرا مشخص  دهایکلدیگر  یهاحالتکه  ییهادکمهو  حسابنیماشاصلی  یهادکمه

از این دکمه برای پاک کردن صفحه و  گاههیچسعی کنید ) .شودمیاستفاده  حسابماشیناین دکمه برای روشن کردن  

اینکه  تا است، قرارگرفته ترداخلکمی  هادکمه یهیبقاین دکمه از  بینیدمیکه  طورهماناستفاده نکنید. حسابنیماش یحافظه

 دست شما روی آن نخورد!( سهواً

 کلیدصفحه روی زردبه رنگ  هاحالتکه این  شودمیفعال  کلیدهاحالت دوم  ،با زدن این دکمه

 .اندشدهآورده  حسابماشین

  یدکمهبا زدن  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛یا 𝑠𝑖𝑛−1روبروبرای مثال در شکل   .ودش میفعال 

دن برای ذخیره کر هاآناز  توانمیکه  شودمیفعال  فقط شامل تعدادی از حروف التین است ی کهدکمه حالتبا زدن این 

 کلیدصفحهاین حروف به رنگ قرمز روی  کرد. استفاده SOLVE 2و  CALC هایوضعیت درد و یا استفاده کردن اعدا

 .اندمشاهدهقابل حسابماشین
 

 تمامی تنظیماتپاک کردن حافظه و بازگردانی 

 پاک کردن تمامی حافظه:

 بازگردانی تمامی تنظیمات به حالت اولیه:

 و بازگردانی تنظیمات: حافظهپاک کردن 

 
 حسابماشینتنظیمات اصلی 

 از طریق مسیر بروید. حسابماشینبه قسمت تنظیمات  توانیدمی

 "REPLAY" جهت نمای مرکزی بزرگ یدکمهو به کمک  شدهدادهان که در زیر نش باشدمیاین قسمت شامل دو صفحه 

 .اندشدهآورده  1در جدول موجود در این قسمت  هایگزینه پیمایش کنید. صفحه دوبین این  توانیدمی
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
 شوند.ها در ادامه توضیح داده میاین وضعیت2 

 (دوم صفحه)حسابنیماش یاصل ماتیتنظ: 1 شکل (اول صفحه)حسابنیماش یاصل ماتیتنظ: 2 شکل
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 حسابماشینتوضیحات مربوط به تنظیمات اصلی  1 جدول

 توضیحات گزینه یشماره صفحه

سمت صورت خطی و طبیعی است؛ در قحساب بهنمایش و کاربری ماشین یوهیشمربوط به گزینه این دو  2 – 1 1

LineIO شوند ولی در قسمتتمامی محاسبات در یک خط نشان داده می MthIO صورت محاسبات به

 !(نوشتاری صورتبهو ...  هاکالیرادنمایش خط کسری و طبیعی است. )

 .حساب استفرض ماشینپیش یهیزاومربوط به تغییر واحد گزینه این سه  3-5 1

90° =
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 = 100 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑠 

 مربوط به تعداد ارقام بعد از ممیز است. گزینهاین  6 1

 شده است.مربوط به ارقام بامعنی نمایش داده گزینهاین  7 1

 3مربوط به نمایش به شکل نمایی است. گزینهاین  8 1

 .است صورت مخلوطنمایش کسر بهمربوط به  گزینهاین  1 2

 .است صورت دوجزئینمایش کسر بهمربوط به  گزینهاین  2 2

 .است صورت دکارتی یا قطبینمایش اعداد مختلط بهمربوط به  گزینهاین  3 2

 .است STAT آماری وضعیتدر  FREQنمایش ستون تکرار مربوط به  گزینهاین  4 2

 .نقطه یا کاما[ است] زیممشیوه نمایش مربوط به  گزینهاین  5 2

 .است نمایشصفحه روشنایی(کنتراست )تغییر مربوط به  گزینهاین  6 2

 
 S-Dتبدیل 

اعشاری  صورتبهمثال محاسبات دارای اعداد گنگ را  برای را تغییر دهیم، هادادهگاهی اوقات نیاز داریم که شکل نمایش 

 باشدمیر کس صورتبهرادیکالی وجود دارد و یا عددی  صورتبهعددی گنگ  نمایشصفحهاگر روی  مثالً تبدیل کنیم.

 .کردهاین حاالت را به عددی اعشاری تبدیل  توانمی

 استفاده کنیم. شودمیروبرو مشخص  یدکمهکه با  S-Dاز تبدیل  توانیممیبرای این منظور 
 

 های محاسباتی MODE آشنایی با
 یکمهدوجود دارد که با  حسابماشیندر این گوناگونی محاسباتی  هایوضعیتبرای محاسبات مختلف،  هاآنبه  توانمی

 دسترسی داشت.

 از: اندعبارتاین هشت وضعیت محاسباتی 

 (COMP) یعموممحاسبات  .1

 (CMPLXمختلط )محاسبات اعداد  .2

 (STAT) ونیرگرسمحاسبات آماری و   .3

                                                           
|𝑥|ی بازه Norm1برای 3  ≥ 1010, |𝑥| < |𝑥|ی بازه Norm2و برای  10−2 ≥ 1010, |𝑥| < را در نظر بگیرید، اگر عدد جواب در این  10−9

 .شودیمنمادار نمایش داده  صورتبهغیر نمادار و در غیر این صورت جواب  صورتبهباشد آنگاه جواب  هابازه
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 N(BASE-N)محاسبات در مبنای  .4

 (EQN( )حل معادالت) ایمعادلهمحاسبات  .5

 (MATRIX) یسیماترمحاسبات  .6

 (TABLE) یاضیرعبارت  یک ایجاد جدول اعداد برای .7

 (VECTOR) یبردارمحاسبات  .8

 (بررسی نخواهد شد! 4و  2 موارد نامهدرسدر این ) .شدهپرداخته هاوضعیتبعدی به معرفی این  هایبخشدر 

 

 محاسبات عمومی
از توضیح استفاده از اعمال اصلی  ؛ کهبرای محاسبه با چهار عمل اصلی است حسابماشینهر  ایپایهاین وضعیت همان وضعیت 

 .گذریممی

 
 قبلی شدهانجاممحاسبات  یحافظهاستفاده از 

داده نمایش  هاآنبه محاسبات مراحل قبلی بازگردید که هم عبارت و هم جواب  توانیدمی  جهت باال یدکمهبه کمک 

 .شودمی

 جهت نمای چپ هایدکمهبه کمک  ،شدهدادهپاسخ نمایش  بعدازاینکه، واردشدهبرای اصالح عبارت  و راست

 .ویرایش کنید را آن توانیدمیو  داریدبه عبارت قبلی دسترسی 

 پاک خواهند شد. حافظهاین  حسابماشینو یا خاموش کردن  MODEو یا تغییر وضعیت  یاد داشته باشید با فشردن کلید  به تذکر:

 

 حسابماشین هایحافظه

یا حتی خاموش  و با تغییر در عبارات و یا فشردن کلید  کندمیحافظه آخرین جواب را در خود ذخیره  این (:ANS) پاسخ یحافظه

 این حافظه پاک نخواهد شد.، حسابنیماشکردن 

جواب محاسبات را  تواندمیساده موجود است و  هایحسابماشیناست که در تمامی  ایحافظهحافظه، همان  این (:Mمستقل ) یحافظه

 !جمع یا تفریق کند باهم

 نگهداری کرد. هاآنمحاسبات و یا اعداد خاص را در  ینتیجه توانمیکه  اندهاییحافظه درواقع متغیرها (:A,B,C,D,E,F,X,Y) متغیرها

 :A دلخواهدر متغیر  اعداد یا جواب محاسبات یسازرهیذخ

 (:Aدلخواه متغیر ) در محاسبات متغیرهااستفاده از 

 (:Aدلخواه متغیر ) ریمتغنمایش مقدار موجود در 

 (:A )متغیر دلخواه صفر قرار دادن آن() متغیرپاک کردن 
 کرد. استفاده« اقدامات اولیه» قسمتاز دستور موجود در  توانمیپاک کردن کل حافظه  یبرا تذکر:

 .روندنمیو یا خاموش کردن آن از بین  حسابماشین MODEو یا تغییر وضعیت  با فشردن کلید  متغیرهااین  یحافظه تذکر:

 یمحاسبات یهاتیوضع  3 شکل
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 تبدیل واحد زاویه

 تغییر دهید. حسابماشین فرضپیش یزاویهاست را به واحد  دلخواه یک زاویه در واحدی یاندازهعددی را که بیانگر  توانیدمیشما 
 است.( تغییرقابل 1جدول  SETUPو از قسمت  وجود دارد نمایشصفحهباالی همانی است که  فرضپیش یزاویه)واحد 

کنید و کلید مساوی را  انتخاب( را 𝑟° رادیان) دومرا طی کنید، گزینه  را وارد کنید، مسیر  2πبرای مثال عدد 

 کندیمدرجه است تبدیل  مثالًکه  فرضشیپ یهیزاوواحد به  را آنرا رادیان فرض کرده و  واردشدهعدد  حسابنیماشفشار دهید حاال 

 درجه(. 360)
 سروکاران از محاسبات با رادی ییدرجادرجه است ولی  فرضشیپ یهیزاوواحد  مثالً  .شودیماین کار باعث راحتی کار کردن با توابع مثلثاتی  نکته:

 بفهمد این عدد رادیان است. حسابنیماشتا  میدهیمرا قرار   𝑟°عالمت  شدهگفتهداریم پس طبق مسیر 

 
 انتگرال یمحاسبه

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
b

a

 ≡  ∫( 𝑓(𝑥) , 𝑎 , 𝑏 , 𝑡𝑜𝑙) ← 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟  

 .ردیگیمصورت  COMPانتگرال فقط در وضعیت  یمحاسبه

1 فرضپیش صورتبهمشخص کنید که  را tolerance (tol) توانیدمی lineIOخطی  تدر حال × این عدد  هرچقدر .باشدیم 10−5

          امیپ وممکن نباشد  حسابنیماشبرای  آن یمحاسبهولی ممکن است  ،انتگرال بیشتر خواهد شد یمحاسبهباشد دقت  ترکوچک

Time Out .نمایش داده شود 

 چند نکته:

  نیاز است. یتوجهقابلانتگرال زمان  یمحاسبهبرای 

 شودیمباعث توقف محاسبات  فشردن کلید. 

  کنید. انتخاب حسابنیماش فرضشیپواحد  عنوانبهواحد رادیان را  ،انتگرال توابع مثلثاتی یمحاسبهدر 

 
 (یریگلیفرانسید) مشتق ی محاسبه

 رهایمتغ یهیبق) x ریمتغنیاز دارید تابعی از  کار نیابرای  شما معلوم محاسبه کند. یانقطهمشتق توابع را در  تواندیم حسابنیماشاین 

ه را دریافت بدهید و نتیج حسابنیماشرا که قرار است شیب تابع در آن محاسبه شود به  یانقطه و (شوندیمعدد ثابت تلقی  صورتبه

 کنید.

 

CALC 
 البته .نیاز به تغییر در فرمول یا عبارت، بدون دهدمییک فرمول یا عبارت را به ازای مقادیر مختلف  یمحاسبهاین حالت به شما امکان 

با  یعدد بزرگ و یا یعددچند بار شما نیاز دارید که  یا عبارات هافرمولدر بعضی از  کهجانبی این حالت این است  کاربردهاییکی از 

الت بجای اعداد استفاده کنید و در ح متغیرهااز  توانیدمیاست!(؛ اینجاست که  گیروقتکه کاری ) ببریدارقام اعشاری زیاد را بکار 

CALC  استفاده کنید. متغیرهایا از مقادیر موجود در  وارد کنید و متغیرها رامقادیر این 
 .شودیمرا بزنید، آنگاه مقدار هر متغیر از شما پرسیده  CALCوارد کنید بعد دکمه  رهایمتغتذکر: ابتدا عبارت را با 
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SOLVE 
 است.( استفادهقابل COMP)فقط در وضعیت  .حل کندتقریبی  صورتبهرا به روش نیوتن معادالت  تواندمی حسابماشیندر این حالت 

𝑦 صورتبه ایمعادلهبرای مثال وقتی شما  = 2𝑥2 + 3𝑥 − 1, 𝑦   با گرفتن مقدار  حسابنیماش، دیکنیمارد و ارx  مقدارy  را

,. ولی اگر کندیممحاسبه  𝑦  ،با گرفتن مقدار  حسابنیماش فرضشیپ صورتبهرا در آخر عبارت وارد نکنیمy  ،  مقدارx  را محاسبه

عالمت مساوی  واردکردن یقهیطر) .کندیم (

 طرف دوبرای جواب را در  آمدهدستبهمقدار  حسابنیماش پاسخ روبرو: یصفحهدر 

 "=L-R" قسمتمساوی قرار داده و اگر طرف چپ با طرف راست اختالفی داشت در 

 .شودیمنمایش داده این اختالف 

 آیا عملیات را ادامه دهد تا عدد که پرسدیماز شما  حسابنیماشدر اکثر این مواقع 

 بیابد یا نه؟ یترقیدق
 چند نکته:

  وقتی شماsolve  باالی صفحه مانند  یهاعالمت فقط و شدهیخال حسابنیماشصفحه  دیکنیمرا انتخابD,Math  ماندیمباقی. 

 در حال محاسبه است!( حسابنیماش)

 .عملیات حل ممکن است حتی بیشتر از پنج دقیقه هم طول بکشد 

  شودیم، اگر یک معادله دارای چند جواب باشد فقط یک جواب برای آن پیدا باشدیمچون حل به روش نیوتن. 

  در حالتSOLVE الت دارای جواب، جوابی پیدا نشود.حتی ممکن است برای معاد 

 

 محاسبات آماری

 .شودمی، موارد زیر مشاهده در وضعیت محاسبات آماری

 
 یآمار محاسبات انواع 5 شکل

 توضیحات مربوط به انواع محاسبات آماری 2 جدول

 توضیحات گزینه یشماره

 .هاادهد، واریانس و انحراف معیار این هامجموع یمحاسبهو  متغیرندمحاسباتی که فقط شامل یک  برای یک متغیره: 1

 ، واریانس، انحراف معیار،هامجموع یمحاسبهمحاسبات شامل دو متغیر و  برای :خطی( regression) رگرسیون 2

𝑦.هادادهبهترین خط گذرنده از  مبدأو عرض از  شیب ،رگرسیون = 𝐴 + 𝐵𝑥  4 

𝑦 دوم یدرجهرگرسیون  3 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2 

𝑦 رگرسیون لگاریتمی 4 = 𝐴 + 𝐵𝑙𝑛𝑥        

                                                           
 (!؟انداخته اشتباهبهاین نکته کوچک خیلی هارو ) کنیددقت  Aاست نه  B خطشیببه این موضوع که 4 

 SOLVEصفحه پاسخ  4 شکل
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e 𝑦( exponential) نماییرگرسیون  5 = 𝐴𝑒𝐵𝑥 

ab 𝑦(exponential) نماییرگرسیون  6 = 𝐴𝐵𝑥 

𝑦 (power) توانیرگرسیون  7 = 𝐴𝑥𝐵 

𝑦 (inverse) معکوسرگرسیون  8 = 𝐴 + 𝐵/𝑥 

 .اندشدهدادهبیشترین کاربرد را دارند و در اینجا فقط این دو توضیح  2و  1 هایگزینهدر وضعیت آماری 

 یداده توانیدمیبا زدن دکمه مساوی که  شویدمی( 6شکل)همانند  «هادادهورود » یصفحهشما با انتخاب هرکدام از این دو گزینه وارد 

 پیمایش کنید. هاآنجهتی بین  کلیدهایو یا به کمک بعدی را ثبت کنید 

 
 حذف کنید. 1کمک توضیحات جدول را به  آن توانیدمی، شودمیمشاهده  هادادهورود  یصفحه در "FREQ" تکرارستون  اگر تذکر:

 (.lineIO format) خطیرا نیز وارد کنید ولی فقط به شکل  باشدمی عملگرهاعبارتی که شامل  توانیدمی هادادهتذکر: در هنگام ورود 

 .داده وارد کنیدردیف  40 دومتغیرهردیف و در حالت  80 توانیدمیتذکر: در حالت یک متغیره 

 نباشید!( هادادهنگران پاک شدن ) را بفشارید. کلید  هاداده واردکردنبعد از 

 از طریق مسیر محاسبات آماری بروید. یصفحهبه 
 
 
 
 
 
 

 

 
 یآمار محاسبات یصفحه به مربوط حاتیتوض 3 جدول

 توضیحات گزینه یشماره

 5.گرداندبرمی (5شکل )به صفحه محاسبات آماری  شمارا 1

 .واردشده هایدادهنمایش و ویرایش  2

( مسیر 2 یگزینهها )دادهاگر در قسمت نمایش و ویرایش  Editرا طی کنید، گزینه  3

 وجود دارد. "Ins" یا اضافه کردن یک ردیف "Del-A" هاحذف تمامی داده برای

                                                           
 هاادهدیا به زبان نموداری خطی که از تمامی نقاط  دهدنمیولی این رگرسیون خوب جواب  کنیدمیدر بعضی مواقع برای مثال شما از رگرسیون خطی استفاده 5 

مختلف جابجا شویم  هایرگرسیونین که ب شودمینیاز  آنگاه دارد. فاصله 1از  هادادهضریب رگرسیون یا به زبان آماری  شودنمی (fitفیت ) برازش خوبیبهبگذرد 

بین حاالت مختلف رگرسیون جابجا شوید بدون اینکه  توانیدمیبه کمک این گزینه شما  را پیدا کنیم. شودمی( fitفیت ) برازش هادادهتا بهترین نموداری که به 

 پاک شوند. هاداده

 .شودمی هادادهتمامی باعث پاک شدن  دومتغیرهشدن بین حاالت تک متغیره و  جابجا تذکر:

 دومتغیرهتک متغیره و  هایداده ورود یصفحه  6 شکل

ً یدقرا  7دومتغیره.)ممکن است شکل محاسبات آماری تک متغیره و  یصفحه  7 شکل  گزینه باهم مشاهده نکنید( 7با این  قا
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∑سیگما( مانند) جمعفهرست توابع  4 𝑥 , ∑ 𝑥 2 , ∑ 𝑥𝑦 

 مانند انحراف معیار، میانگین و ... واریانس یمحاسبهفهرست دستورات  5

 ورودی. هایداده minو  maxفهرست دستورات یافتن مقادیر  6

 توزیع نرمال. یمحاسبهفهرست دستورات  Distrتک متغیره -7

 6رگرسیون. یمحاسبهفهرست دستورات  Reg دومتغیره-7

, 𝑆𝑥مورددو  5 گزینهدر  انحراف استاندارد() اریمعمحاسبه انحراف  یبرا نکته: 𝜎𝑥   وجود دارد که𝑆𝑥  (مربوط به انحراف معیار نمونهSample 

Standard Deviation  و ) 𝜎𝑥مربوط به ( انحراف معیار جامعهPopulation Standard Deviation )همیشه منظور از انحراف ولی .باشدیم

 .باشدیم 𝑆𝑥معیار در محاسبات عادی 

تا با روند  هآورده شدرا دارد یک مثال ساده در زیر  وضعیت آماری در اینکه این بخش از توضیحات بیشترین تکرار و کاربرد دلیل به

 کار آماری آشنا شوید.

 «یافتن ضریب کشسانی فنر»مثال 

 هایوزنها بیابیم. این ضریب ر کنیممیولی با طراحی آزمایشی سعی  دانیمنمی را آنفرض کنید فنری در اختیار داریم که ضریب کشسانی 

𝑔 .گیریممیو مقدار جابجایی را با خط کش اندازه  آویزیممیرا به این فنر  گرمی 100,200,500,1000 = 10
𝑚

𝑠2   

 است. آمدهدستبه هادادهفرض کنید جدول زیر از 
 1 مثالمربوط به آزمایش  هایداده 4 جدول

 (Nنیرو ) 1 2 5 10

 (m) جابجایی 0.003 0.009 0.033 0.065

𝐹معادله  = 𝑘 ∙ 𝑥  میشناسیمکه معادله فنر خطی است را. (F نیوتن،-نیرو اعمالی به فنر k ،ضریب کشسانی فنرx پس -جابجایی )متر

𝑘برای یافتن ضریب کشسانی فنر  =
𝐹

𝑥
( fit)فیت برازش هادادهبه  باید نمودار نیرو برحسب جابجایی رسم شود، بهترین خط عبوری 

 است. kضریب شود، آنگاه شیب این خط همان 

𝑦 رهیدومتغ بخش در حسابنیماشرا در  هادادهپس این  = 𝐴 + 𝐵𝑥  در ستون  میکنیموارد (2گزینه  2)جدول(X  جابجایی و در

 نیرو(. Yستون 

 143.34(=k بیضر) نقاطشیب بهترین خط گذرنده از 

 0.56ط گذرنده از نقاط=بهترین خ مبدأعرض از 

 معادله ی بهترین خط گذرنده از نقاط

 7  .9980=هادادهرگرسیون ضریب 

 

                                                           
همان ضرایب  A,B,Cمختلفی در این قسمت وجود دارد که حروف  هایگزینهدوم  یدرجهخطی و یا  رگرسیونمختلف مثل  هایرگرسیوناز  هرکدامبرای 6 

𝑦 یمعادله = 𝐴 + 𝐵𝑥 برای رگرسیون خطی و 𝑦 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2  دوم و یدرجهون سیبرای رگر r  نام دارد. ونیرگرسهم ضریب 

 خوبی صورت گرفته است(.برازش بهاند )ها به خط برازش شده نزدیکدادهنزدیک است، پس  1چون ضریب رگرسیون بسیار به عدد 7 
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 به روش کمترین مربعات مبدأشیب و عرض از  یمحاسبه یهافرمول

𝐵 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 , 𝐴 = �̅� − 𝐵�̅�  

                                :صورتبه مربعات کمترین روش به مبدأ از عرض و شیب یمحاسبه هایفرمول 8حسابماشیناصلی راهنمای  یدفترچهدر  البته نکته:

𝐵 =
𝑛∙∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥∙∑ 𝑦

𝑛∙∑ 𝑥2−(∑𝑥)2  , 𝐴 =
∑ 𝑦−𝐵∙∑ 𝑥

𝑛
نوشتن چند خط  با و یراحتبهو  اندشدهانیبولی به دو روش  اندیکیاین دو فرمول  درواقعاست که  

 را به یکدیگر تبدیل کنیم. هاآن میتوانیم

 
 رگرسیون یمحاسبه

روی خط  شدهبینیپیش Y( کردیم که مقدار fit فیت) برازش هادادهآوردیم، سپس خطی بر  دست به x, yما از آزمایش مقادیری برای 

 ؛ رگرسیون معیاری برای نزدیک بودن این دو مقدار است.دهدمیرا به ما 

𝑟2 =
∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 

9برابر با یک خواهد شد که همان بهترین برازش است.  𝑟2برابر باشند مقدار  𝑌𝑖,𝑦𝑖که اگر مقادیر

 

 (EQN) یامعادلهمحاسبات 
از طریق مسیر  توانایی حل معادالت زیر را دارد. حسابنیماش حل معادالت وارد شوید. وضعیتبه  دیتوانیم

 ایمعادلهتوضیحات مربوط به محاسبات  5 جدول

 توضیحات معادله گزینه

1 𝑎𝑛𝑋 + 𝑏𝑛𝑌 = 𝑐𝑛  دو معادله دو مجهول 

2 𝑎𝑛𝑋 + 𝑏𝑛𝑌 + 𝑐𝑛𝑍 = 𝑑𝑛  مجهولسه معادله سه 

3 𝑎𝑋2 + 𝑏𝑋 + 𝑐 =  2 درجه یمعادله 0

4 𝑎𝑋3 + 𝑏𝑋2 + 𝑐𝑋 + 𝑑 =  3درجه  یمعادله 0

بدهید و با زدن دکمه مساوی  حسابنیماشرا به  a ,b ,c ,dیعنی  X,Y,Z یرهایمتغضرایب  دیتوانیم هانهیگزاز  هرکدامشما با انتخاب 

.آورید دست بهواب معادله را ج

 

 (MATRIX) یسیماترمحاسبات 
توانایی  حسابنیماش وارد شوید. محاسبات ماتریسی وضعیتبه  دیتوانیم از طریق مسیر  

بعد شما باید ابعاد  یصفحه در (.MatAبرای مثال ) دیکنرا دارد. یکی را انتخاب  MatA, MatB, MatC سه ماتریس یسازرهیذخ

3برای مثال ) دیکنماتریس را انتخاب  ×  هاهیدراتمامی  واردکردناز  پس .دیاواردشدهماتریس  یهاهیدراشما به صفحه ورود  حال .(3

 .بروید مسیر را فشار دهید، حاال بهکلید 
                                                           

 .1منبع شماره  8 

 موجود است. 4منبع  4در فصل  هافرمولاثبات 9 
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 توضیحات مربوط به محاسبات ماتریسی 6 جدول

 توضیحات گزینه

1:Dim را تغییر دهید. شدهنییتعاز قبل  یهاسیماترابعاد  ای ویک ماتریس جدید تعریف کنید  دیتوانیم 

2:Data مشاهده یا ویرایش کنیدرا  شدهفیتعربه ماتریس  واردشده یهاهیدرا دیتوانیم. 

3:MatA  ماتریسA  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

4:MatB ماتریس B  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

5:MatC  ماتریسC  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

6:MatAns  10.دهدیم شینما، صفحهماتریس پاسخ را روی 

7:det  دهدیم شینما، صفحهتابع دترمینان را روی. 

8:Trn  دهدیم شینما، صفحهتابع ترانهاده را روی. 

اال روی ب دارستاره ینهیگزباید ماتریس از طریق سه  شدهفیتعر یهاسیماتر*برای انجام عملیات روی  

 . 8 عملیات انجام شود. همانند شکل هاآنصفحه ظاهر شود و سپس روی 

 
 

 از محاسبات ماتریسی اینمونه 8 شکل

 (TABLE) تابعایجاد جدول عددی برای یک 
اینجا به کمک یک مثال ساده از کتاب راهنمای  در به این قسمت وارد شوید. دیتوانیم از طریق مسیر 

 .شودیماین قسمت توضیح داده  11حسابنیماش

𝑓(𝑥): صورتبهفرض کنید تابع ما  = 𝑥2 +
1

2
تابع را به این شکل وارد . پس باشد  

 :میکنیم حسابنیماش

باید نقطه شروع جدول را وارد کنیم این صفحه  در .میرویمحال با زدن دکمه مساوی به صفحه بعد 

عددی دلخواه و زدن دکمه مساوی به  واردکردنو با  شدهگرفتهدر نظر  1عدد  فرضشیپ طوربهکه 

 .دیرویمبعد  صفحه

 
 شدهگرفتهدر نظر  5عدد  فرضشیپ طوربهکه  جدول را وارد کنیم پایان ینقطه باید در این صفحه

 است.

 
 چند تا چند تا  باال برود. 5تا  1بین  یفاصلهدر  مثالًدر صفحه بعد باید گام جدول را وارد کنید یعنی 

 است. شدهگرفتهدر نظر  1عدد  فرضشیپ طوربهنیز  گام

 

                                                           
 .کندمیو آخرین مقدار جواب را در خود ذخیره  کندمیعمل  Ansماتریس پاسخ همانند حافظه  درواقع10 

 .1ی منبع شماره11 

 تابع نمونه واردکردنچگونگی 9 شکل

 شروع جدول ینقطه 10 شکل

 پایان جدول ینقطه 11 شکل

 گام جدول 12 شکل
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         مربوط به تابعجدول نمونه  13جدول خواهید شد. در شکل  یصفحهبا زدن مساوی وارد 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 +
1

2
 .کنید را مشاهده می 

 30بیشتر از  جدول یهافیردانتخاب شود که تعداد  یاگونهبهابتدایی، انتهایی و گام جدول باید  ینقطه تذکر:

 نشود.

 

 (VECTOR) بردارمحاسبات 

وارد  بردارهابه قسمت  دیتوانیم ( است. از طریق مسیر MATRIX) هاسیماتراین بخش بسیار شبیه به قسمت 

 یصفحه در (.VctAبرای مثال ) دیکندارد. یکی را انتخاب  را VctA,VctB,VctCسه بردار  یسازرهیذختوانایی  حسابنیماش شوید.

د. پس از بردار را وارد کنی یمؤلفهباید سه  حال (.یبعدسهبرای مثال ) یدوبعداست یا  یبعدسهبعد شما باید انتخاب کنید که بردار 

مسیر  را فشار دهید، حاال به بروید. د کلی هامؤلفهتمامی  واردکردن
 توضیحات مربوط به محاسبات برداری 7 جدول

 توضیحات گزینه

1:Dim را تغییر دهید. شدهنییتعاز قبل  یبردارهاابعاد  ای ویک بردار جدید تعریف کنید  دیتوانیم 

2:Data کنیدمشاهده و ویرایش را  شدهفیتعربه بردار  واردشده یهامؤلفه دیتوانیم. 

3:VctA  بردارA  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

4:VctB  بردارB  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

5:VctC  بردارC  دهدیم شینما، صفحهرا روی.* 

6:VctAns  12.دهدیم شینما، صفحهبردار پاسخ را روی 

7:Dot  13.کندیم ریپذامکاندو بردار را  یانقطهکه ضرب  دهدیم شینما، صفحهرا روی  "⋅"دستور 

فحه باال روی ص دارستاره ینهیگزاز طریق سه  بردارباید  شدهفیتعر یبردارهابرای انجام عملیات روی *

 .14عملیات انجام شود. همانند شکل هاآنظاهر شود و سپس روی 

 

 (CONST) یعلمثوابت 
یر مسثابت علمی پرکاربرد را در خود ذخیره دارد. 40 حسابنیماشاین 

را وارد کنید  40تا  1باید عددی بین  15صفحه ثوابت همانند شکل در .رساندیمشما را به این ثوابت 

 بارکیثابت  عددی برای مشاهده مقدار) شودداده  شینما، صفحهو دکمه مساوی را بزنید تا روی 

  (.دیبفشار رادیگر کلید مساوی 

                                                           
 .کندمیو آخرین مقدار جواب را در خود ذخیره  کندمیعمل  Ansبردار پاسخ همانند حافظه  درواقع12 

 .کندیمضرب خارجی عمل  عنوانبههم  ×عالمت 13 

 از یک جدول کامل شده اینمونه 13 شکل

 از محاسبات برداری اینمونه 14 شکل

 صفحه ثوابت علمی 15 شکل
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 چسبانده شده است. حسابنیماشاین ثوابت پشت پوشش الکی  یشمارهنماد و 

 ثوابت علمی 16 شکل
 

 (CONV) کیمتر یهالیتبد

اقدام  از مسیر دیتوانیممختلف تبدیل کند برای این عملکرد  یواحدهااعداد را به  تواندیم حسابنیماشاین 

 هالیتبد فهرست وارد کنید. 40تا  1متریک باید یک عدد بین  یهالیتبد یصفحه در کنید.

 توجه کنید. 17مثال به شکل  یبرا چسبانده شده است. حسابنیماشپشت پوشش الکی 
 

Fx-82MS 
 که معلوم است، امکانات این مدل از مدل قبلی بسیار کمتر است. طورهمان

 زیر است: یهاتیوضعفقط دارای  حسابنیماشاین 

 
 حسابماشینمحاسباتی این  هایوضعیتتوضیحات مربوط به  8 جدول

 توضیحات مسیر دسترسی() هاتیوضع

 
 محاسبات عمومی

 
 انحراف استاندارد() اریمعمحاسبات انحراف 

 محاسبات رگرسیون 

 :دهدیمتنظیمات را نمایش صفحات بعدی  کلید یچندبارهفشردن 

 

 

 

 

 متریک هایتبدیلاز  اینمونه 17 شکل
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 تنظیمات هایصفحهتوضیحات مربوط به  9 جدول

 توضیحات (فشردن کلید) ماتیتنظ یصفحه

 

 زوایا یریگاندازهتنظیم واحد 

 

 و ...(. یبامعننماد علمی، ارقام ) جوابنمایش  ینحوهتنظیمات مربوط به 

 

 نقطه یا کاما[ و] زیمم، شکل کسرهانمایش  ینحوه) شینماصفحهتنظیمات مربوط به 

 کنتراست صفحه(

 
 (SD) اریمعمحاسبات آماری انحراف 

 در نظر بگیریم.در وضعیت آماری   fx-991ES PLUS حسابنیماشهمان قسمت تک متغیره در  میتوانیماین بخش را 

که در آن  شودیمباز  یاصفحه، حال میفشاریمرا  اعداد به این صورت است که: عدد را وارد کرده و دکمه واردکردن یوهیش

𝑛صورتبهورودی  یهادادهتعداد  =  بعدی را وارد کنید. یداده دیتوانیمحال  .شودیمنمایش داده  1

بدهید و  حسابنیماشو حال تعداد تکرار را به را وارد کنید  ";" عالمت از مسیر  دیتوانیمچند بار تکرار شده است  یاداده اگر نکته:

 (3;15 سه بار تکرار شده 15عدد  مثالً ) را بزنید. دکمه

)همانند  مجموع و واریانس و ... برسید. یهانهیگزبه  دیتوانیم و  حال از مسیر 

 (fx-991ES PLUS حسابنیماش

 
 (REG) ونیرگرسمحاسبات 

با وارد شدن  که در نظر بگیریم.در وضعیت آماری   fx-991ES PLUS حسابنیماشدر  رهیدومتغهمان قسمت  میتوانیماین بخش را 

 دیگر دارد. حسابنیماشکه شباهت زیادی به  دیکنیمرا مشاهده  (… ,Lin, Log, Exp)گزینه  6به این قسمت 

 را بفشارید. و سپس دکمه را فشار داده آنگاه متغیر دوم را وارد کنید دو متغیر باید اولی را وارد کنید سپس دکمه  واردکردنبرای 
 .(3;15,15) استتکرار هنوز هم همان روش باال کارآمد  واردکردننکته: برای 
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 سخن پایانی
 «است! تریشخصاز مسواک هم  حسابتنیماش»:گفتیماستادی داشتم که همیشه به من 

 :حسابنیماشاستفاده از  یدربارهچند نکته 

  ست در آن ا ازتانیموردنکه  یزیچ آنچک کنید که خالی باشد و یا  آن را یحافظه ،حسابنیماشهمیشه قبل از شروع بکار با

 باشد.

  زاویه را در آن چک کنید. یریگاندازهقبل از شروع بکار همیشه واحد 

  یادداشت کنید. ییدرجانتایج را  حتماًاکتفا نکنید و  حسابنیماش یحافظهمهمی دارید به  واقعاًاگر محاسبات 

 استفاده نکنید. بجای دکمه سعی کنید از دکمه 

 .دیرنخوربتا در مواقع حساس به مشکل  تمرین کنید قدرآن ن شوید وباید با آن عجی ،کار بکشید حسابتاننیماشآخر: باید از  درو 

 

 منابع و مآخذ
1.  e991ES PLUS User’s Guid-Fx

http://support.casio.com/en/manual/manualfile.php?cid=004009082 

2. Fx-82MS User’s Guide 
3. http://support.casio.com/manualfile.php?rgn=5&cid=004001013 
 1370اول  چاپ محمدعلی شاهزمانیان، محمدحسن فیض، مرکز نشر دانشگاهی،، ترجمه فیزیک عملی، ج.ل اسکوایرز .4

دانشگاه صنعتی  1، نیما تقوی نیا، داود عباس زاده، جزوه درسی آزمایشگاه فیزیک پایه 1دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه  .5
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