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MANUAL DE UTILIZARE 

 

CALCULATOR DE BUZUNAR CASIO FX-991DE PLUS 
Cod produs: 883593 

 
 
 

Informaţii importante 
 Imaginile şi figurile incluse în acest manual de utilizare (de ex. descrierea tastelor) au doar scop ilustrativ şi pot diferi 

faţă de modelul original. 

 Ne rezervăm dreptul la modificarea conţinutului acestui manual fără înştiinţare în prealabil. 

 CASIO Computer Co. Ltd. nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele directe sau indirecte ce pot rezulta ca urmare a 
cumpărării sau utilizării acestui produs. De asemenea CASIO Computer Co. Ltd. nu-şi asumă responsabilitatea pentru 
pretenţiile ridicate de o terţă persoană ce au legătură cu utilizarea acestui produs.  

 Vă rugăm să păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
 

Exemple de utilizare 

Exemplele de utilizare din acest manual sunt marcate cu simbolul . Dacă nu se specifică altceva. atunci în toate exemplele de 
utilizare se porneşte de la premisa că calculatorul funcţionează în modul setări originale. Pentru reluarea setărilor din fabricaţie 
vă rugăm să urmaţi paşii descrişi la punctul “Iniţializarea calculatorului”.  
Pentru informaţii legate de simbolurile MATH, LINE, Deg şi Rad citiţi cap. “Configurarea calculatorului”.  
 

Iniţializarea calculatorului 
Aplicaţi metoda descrisă mai jos dacă doriţi să iniţializaţi calculatorul, modul calcule, meniul setup şi revenirea la setările din 
fabricaţie. Nu uitaţi că în urma acestei metode se vor şterge toate datele introduse în memoria calculatorului.  

 
 

Reguli privind siguranţa 
Bateria 
Depozitaţi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor! 
Nu folosiţi pentru calculator decât tipul de baterie indicat în acest manual de utilizare.  

 

Instrucţiuni de siguranţă privind manipularea  
 Chiar dacă calculatorul funcţionează normal bateria trebuie schimbată la fiecare 3 ani. 

Dacă bateria este descărcată se poate scurge şi poate dăuna calculatorului sau duce la distorsiuni în funcţionare. Nu 
lăsaţi niciodată în calculator o baterie descărcată. Nu mai folosiţi calculatorul dacă bateria este complet descărcată.  

 Bateria inclusă în colet este un pic descărcată ca urmare a transportului şi depozitării. De aceea s-ar putea să fie 
nevoie să înlocuiţi bateria ceva mai repede decât conform duratei obişnuite de viaţă.  

 Nu folosiţi baterii pe bază de nichel sau similar. Din cauza incompatibilităţii dintre acest tip de baterie şi 
caracteristicile produsului se poate ajunge la diminuarea duratei de viaţă a bateriei şi la distorsiuni în funcţionarea 
aparatului. 

 Evitaţi să utilizaţi şi să depozitaţi aparatul în locuri umede sau pline de praf, cu temperaturi extreme. 

 Evitaţi situaţiile în care calculatorul ar putea să cadă pe jos şi feriţi-l de şocuri puternice; nu încercaţi să-l torsionaţi 
sau îndoiţi. 

 Nu dezmembraţi niciodată acest calculator. 

 Pentru a curăţa carcasa aparatului folosiţi o cârpă moale şi uscată. 

 Eliminaţi aparatul uzat şi bateria în funcţie de reglementările în vigoare. 
Numele de produse şi de companii incluse în acest manual sunt mărci înregistrate ale respectivului proprietar.  
 

Demontarea carcasei de protecţie 
Înainte de a începe să utilizaţi calculatorul împingeţi carcasa în jos pentru a o demonta, 
iar apoi instalaţi carcasa în partea posterioară a calculatorului, aşa după cum se vede în 
imaginea alăturată.  
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Pornirea şi oprirea alimentării 

Apăsaţi tasta  pentru a porni calculatorul. 

Apăsaţi tastele pentru a opri calculatorul. 
 
Oprirea automată 
Calculatorul se opreşte automat dacă timp de 10 minute sau 60 de minute nu se introduc date. Pentru alte informaţii vezi cap.  

“Configurarea calculatorului”. Pentru a reporni calculatorul apăsaţi tasta .  
 

Setarea contrastului ecranului 
Ecranul CONTRAST se afişează cu ajutorul următoarelor taste:  

fx-86DE PLUS  

fx-991DE PLUS  

Pentru a seta contrastul apăsaţi  şi . Pentru confirmare apăsaţi . 
Important: Dacă în urma setării contrastului displayul nu este mai uşor de citit, atunci probabil că motivul este legat de 
tensiunea scăzută a bateriei. Înlocuiţi bateria.  
 

Inscripţionarea tastelor 

Dacă apăsaţi tasta  sau , iar apoi tasta corespunzătoare veţi putea afla a doua şi a treia funcţie a respectivei taste. 
Funcţiile suplimentare sunt inscripţionate deasupra capişonului tastei.  
Tabelul de mai jos prezintă funcţiile indicate de culori. 

Culoarea marcajului tastei: Semnificaţie: 

Galben Apăsaţi tasta , apoi tasta funcţiei respective. 

Roşu Apăsaţi tasta , apoi tasta pentru a introduce variabila, constanta sau 
simbolul respectiv. 

Violet (sau în paranteze violete) Treceţi în modul CMPLX pentru a accesa funcţia (numai fx-991DE PLUS) 

Verde (sau în paranteze verzi) Treceţi în modul BASE-N pentru a accesa funcţia.  

 

Informaţii privind displayul 
Displayul calculatorului afişează formulele introduse, rezultatele calculelor şi diferiţi indicatori.  
   

 
 Dacă în dreapta lângă rezultat apare indicatorul , atunci acest lucru înseamnă că rezultatul calculului va continua în 

dreapta. Apăsaţi tasta  şi  pentru a muta rezultatul calculului.  

 Dacă în dreapta lângă formula introdusă apare indicatorul , atunci acest lucru înseamnă că formula introdusă va 

continua în dreapta. Apăsaţi tasta  şi   pentru a muta formula introdusă. Dacă doriţi să mutaţi formula 
introdusă şi să afişaţi atât indicatorul , cât şi indicatorul , atunci pentru mutare trebuie să apăsaţi prima dată tasta 

, iar apoi tasta  şi .  
 

Indicatori afişare 
Indicator: Semnificaţie: 

 S    Tastatura a fost comutată prin apăsarea tastei . Comutarea este dezactivată, iar acest indicator 
dispare imediat ce apăsaţi o tastă.  

A Modul alfabetic de introducere a datelor se activează prin apăsarea tastei . Imediat ce apăsaţi o 
tastă se dezactivează acest mod de introducere a datelor, iar indicatorul dispare. 

M În memoria independentă este stocată o valoare.  

STO Calculatorul este pregătit pentru introducerea unui nume de variabilă pentru a putea aloca variabila 

unei valori. Acest indicator apare dacă apăsaţi tastele   (STO).  

RCL Calculatorul este pregătit pentru introducerea unui nume de variabilă pentru a putea activa valoarea 

variabilei. Acest indicator apare după ce apăsaţi tasta .  

STAT Calculatorul are activat modul STAT 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

CMPLX Calculatorul are activat modul CMPLX (numai fx-991DE PLUS) 

VCT Calculatorul are activat modul VECTOR (numai fx-991DE PLUS) 

D Unitatea de măsură standard pentru unghiuri este gradul.  

R Unitatea de măsură standard pentru unghiuri este radian.  

G Unitatea de măsură standard pentru unghiuri este grade noi (centezimale) 

FIX Este valid un număr fix de zecimale.  

SCI Este valid un număr fix de poziţii semnificative. 

Math A fost selectat formatul natural de afişare. 
 Datele stocate vă sunt puse la dispoziţie şi pot fi redate sau există alte date dedesubtul/deasupra 

afişării actuale.  

Disp Actualmente displayul afişează un rezultat intermediar al unui calcul cu operaţii multiple.  

MAT Calculatorul are activat modul MATRICE (numai fx-991DE PLUS) 

 
Important: La anumite calcule care necesită foarte mult timp s-ar putea ca displayul să afişeze numai indicatorii de mai sus (fără 
o valoare), în timp ce calculele sunt realizate intern.  
 

Utilizarea meniurilor 

Anumite calcule se fac folosind meniurile. De ex. apăsaţi tasta  sau , iar pentru funcţiile respective vor fi afişate punctele 
din meniu.  
În continuare sunt descrise tastele ce vă permit să navigaţi prin meniuri.  

 Pentru a selecta o poziţie din meniu apăsaţi tasta numerică care corespunde numărului afişat în stânga poziţiei 
meniului.  

 Indicatorul  din dreapta sus dintr-un meniu indică faptul că sub meniul actual se află un alt meniu. Indicatorul  

semnifică că deasupra există un alt meniu. Pentru a comuta între meniuri apăsaţi tasta  sau tasta .  

 Pentru a închide un meniu fără a selecta nimic apăsaţi tasta .  
 

Modul de calcul 

  
Observaţie: Metoda standard setată este modul general de calcul (COMP).  
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Configurarea calculatorului (meniul SETUP) 

Apăsaţi tastele   (SETUP) pentru a afişa meniul SETUP. Apoi apăsaţi tasta  şi   şi tastele cifre pentru a configura 
setările dorite.  
Setările subliniate ( ____ ) sunt valorile standard. 
 

 

Specificarea formatului de afişare 
Reprezentarea naturală (Mth2D) afişează fracţiile, numerele iraţionale şi alte formule aşa cum apar ele scrise pe hârtie. 

 
 
Mth2D: Selecţia 2D sau liniar. Dacă selectaţi 2D atunci datele introduse şi rezultatele calculelor sunt afişate aşa cum apar ele 
scrise pe hârtie. Dacă selectaţi liniar atunci datele introduse apar ca la 2D, dar rezultatele calculelor sunt afişate în format liniar.  
Reprezentarea liniară afişează fracţiile şi alte formule într-un singur şir.  

 
 
Observaţie: · Calculatorul trece automat la reprezentarea liniară dacă comutaţi în modul STAT, BASE-N, MATRIX sau VECTOR. · 
Simbolul MATH lângă un exemplu de utilizare indică faptul că se foloseşte reprezentarea naturală (2D), în timp ce simbolul LINE 
indică reprezentarea liniară. · Numai fx-991DE PLUS. 
 

 

 Specifică gradul, radian sau grad nou drept unitate de măsură pentru unghiuri în cazul 
introducerii unei valori şi afişarea unui rezultat.  
Observaţie: Simbolul Deg afişat lângă un exemplu de utilizare indică faptul că se folosesc grade, iar simbolul Rad faptul că se 
folosesc radiani.  
 

 

 Specifică numărul de cifre pentru afişarea unui rezultat. 
Fix: Valoarea specificată de dvs. (de la 0 la 9) controlează numărul de zecimale pentru rezultatele afişate. Înainte de a fi afişate 
rezultatele sunt rotunjite în funcţie de numărul de cifre specificat.  
Exemplu:   LINE    100 ÷ 7 = 14,286 (Fix 3) 
     14,29   (Fix 2)   
 
Sci: Valoarea specificată de dvs. (de la 1 la 10) controlează numărul de poziţii semnificative pentru afişarea rezultatelor. Înainte 
de a fi afişate rezultatele sunt rotunjite în funcţie de numărul de cifre specificat.  
Exemplu:   LINE     1 ÷ 7 = 1,4286 × 10-1 (SCI 5) 
                1,429 × 10-1 (SCI 4) 
 
Norm: Prin alegerea uneia din cele două setări disponibile (Norm 1, Norm 2) determinaţi domeniul în care rezultatele nu sunt 
afişate în formatul exponenţial. În afara domeniului specificat rezultatele sunt afişate în formatul exponenţial.  

 

Exemplu:  
 

 

 Stabileşte fie o fracţie mixtă (ab/c), fie o fracţie improprie (d/c) pentru afişarea fracţiilor în 
rezultate.  
 

 

 Stabileşte coordonatele rectangulare (a + bi) sau coordona-
tele polare pentru rezultate în modul EQN.  
 

 

 
Stabileşte dacă afişarea frecvenţei (FREQ) este activată sau dezactivată în afişarea editor din modul STAT.  
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Stabileşte dacă rezultatele calculelor sunt afişate în formatul zecimal periodic infinit.  
 

 

 
Timpul de inactivitate până la decuplarea automată poate fi stabilit la 10 sau 60 de minute. 
 

 

 
Setarea contrastului afişării. Pentru alte detalii v. “Setarea contrastului”. 
 

 

Iniţializarea setărilor  
Pentru a iniţializa calculatorul folosiţi procedura de mai jos. În acest proces modul calcule este resetat la COMP, iar toate 
celelalte setări, inclusiv setările setup, vor fi resetate la setările iniţiale.  

 
 
 

Introducerea valorilor şi formulelor 
Reguli generale de introducere a datelor 

Formulele pot fi introduse în acelaşi fel în care sunt scrise. Dacă apăsaţi tasta  calculul este realizat automat în succesiunea 
corespunzătoare, iar rezultatul este afişat pe display. 
 

 
*1. Pentru funcţiile sin, sinh şi alte funcţii care includ paranteze trebuie să introduceţi paranteza de închidere. 
*2. Semnul de înmulţire (x) poate fi eliminat. Puteţi renunţa la acest semn în fiecare dintre următoarele cazuri: direct înaintea 
unei paranteze de început, înainte de sin sau a unei funcţii cu paranteze, înainte de funcţia Ran# (număr aleatoriu) sau înainte de 
o variabilă (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), înainte constantelor ştiinţifice, π sau e.  

*3. Puteţi renunţa la paranteza de închidere înainte de operaţia . 
 

Exemplu de introducere a datelor cu eliminarea simbolurilor  şi  în exemplul de mai sus. 

 
 
Observaţie: Dacă în timpul introducerii datelor calculul este mai lung decât afişarea, atunci afişarea se mută automat spre 

dreapta şi apare indicatorul . Dacă se întâmplă acest lucru puteţi muta afişarea apăsând tasta  şi  şi mişcând cursorul. 

· Dacă aţi ales reprezentarea liniară cursorul sare la începutul calculului prin apăsarea tastei , sau la sfârşitul calculului prin 

apăsarea tastei . · Dacă aţi ales reprezentarea naturală cursorul sare la începutul calculului prin apăsarea tastei , dacă 

acesta se află la sfârşitul calculului. Dacă se află la începutul calculului atunci va sări la sfârşitul acestuia prin apăsarea tastei . 
· Pentru un singur calcul puteţi introduce maxim 99 biţi de date. Fiecare cifră, fiecare simbol sau fiecare funcţie foloseşte în mod 
normal un bit. Anumite funcţii au nevoie de 3 – 13 biţi. · Dacă au rămas numai 10 biţi sau mai puţin atunci cursorul îşi modifică 

forma în . Dacă se întâmplă acest lucru nu introduceţi mai departe calculul şi apăsaţi tasta .  
 

Priorităţi în realizarea calculelor 
Succesiunea calculelor corespunde regulilor prezentate mai jos. Dacă două formule au aceeaşi prioritate, atunci calculul se face 
de la stânga la dreapta.  



 

6 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 
1 Formule cu paranteze 
2 Funcţii cu un argument în dreapta şi o paranteză de închidere ) după argument 

3 Funcţii care urmează după o valoare  puteri  sau rădăcini .  
4 Fracţii 
5 Semne negative (-), simboluri Base-n (d, h, b, o). Observaţie: Dacă se ridică la pătrat o valoare negativă, de ex. -2, atunci 

valoarea respectivă trebuie să stea între paranteze ( ). Deoarece x² are o prioritate mai mare 

decât semnul negativ, atunci la introducerea  numărul 2 este ridicat la pătrat, iar rezultatul primeşte 
semnul negativ. Respectaţi regulile de prioritate şi puneţi valorile negative între paranteze dacă este nevoie.  

6 Conversiile metrice (cm  inch), valori estimative modul STAT  

7 Multiplicare cu semnele de multiplicare eliminate  

8 Permutaţii (nPr), combinaţii (nCr), simbol coordonate polare pentru numere complexe ( ). 
9 Product scalar ()* 
10 Multiplicare (x), diviziune (÷), rest de calcul (÷R) 
11 Adunări, scăderi (+,-) 
12 AND (and) logic 
13 OR, XOR, XNOR logic 
*numai fx-991DE PLUS 
 

Introducerea datelor în modul natural de afişare 
Selecţia afişării naturale permite introducerea şi afişarea fracţiilor şi anumitor funcţii 

  în forma în care apar ele în manuale.  
*Numai fx-991DE PLUS 
 

 
 
Important: · La anumite formule se poate ca înălţimea formulei de calcul să depăşească un şir al displayului. Înălţimea maxim 
admisibilă pentru o formulă de calcul este de două afişări display (31 puncte x 2). Dacă înălţimea formulei introduse depăşeşte 
graniţa permisă nu mai sunt posibile alte introduceri de date. · Sunt permise intercalarea funcţiilor şi paranteze rotunde. Dacă 
sunt intercalate prea multe funcţii şi/sau paranteze rotunde nu mai este posibilă introducerea altor date. În acest caz împărţiţi 
calculul în mai multe fracţiuni pe care le calculaţi separat. 

Observaţie: Dacă apăsaţi tasta  şi doriţi un rezultat al calculelor în afişarea naturală s-ar putea ca o parte a formulei să fie 

tăiată. Dacă doriţi să vedeţi formula completă apăsaţi tasta , iar apoi folosiţi tastele  şi  pentru a muta formula.  
 

Utilizarea valorilor şi formulelor drept argument (numai la afişarea naturală) 
O valoare sau o formulă, care a fost deja introdusă, poate fi folosită drept argumentul unei funcţii. După introducerea de ex. a 

7/6 îl puteţi transforma în argument al √, cu rezultatul  
 

Introducerea datelor 1 + 7/6 cu modificarea în 1+ MATH 
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Aşa după cum se vede mai sus după apăsarea tastelor  valoarea sau formula din dreapta cursorului devine 
argumentul funcţiei specificate. Domeniul ce reprezintă argumentul se întinde până la prima paranteză deschisă din dreapta 
(dacă există) sau până la prima funcţie din dreapta (sin(30), log2(4)).  
Această caracteristică poate fi utilizată cu următoarele funcţii:  

 
*Numai fx-991DE PLUS 

 

Modul “Suprapunere peste datele introduse” (numai reprezentarea liniară) 
La introducerea datelor puteţi alege între inserare şi suprapunere, dar numai dacă aţi selectat reprezentarea liniară. În modul 
suprapunere textul pe care îl introduceţi se suprapune peste textul actual în actuala poziţie a cursorului. Puteţi comuta între 

modurile inserare şi suprapunere folosind următoarea succesiune de comenzi: . În modul inserare cursorul 
apare drept “I”, iar în modul suprapunere drept “___”.  
Observaţie: Reprezentarea naturală foloseşte întotdeauna modul inserare, astfel încât la modificarea formatului de afişare din 
reprezentarea liniară în reprezentarea naturală se comută întotdeauna automat în modul inserare. 

 

Corectarea şi ştergerea formulei 
Pentru a şterge un singur semn sau o funcţie: Mutaţi cursorul în partea dreaptă a semnului sau funcţiei pe care doriţi să o 

ştergeţi şi apăsaţi tasta . În modul suprapunere trebuie să mutaţi cursorul direct sub semnul sau funcţia pe care doriţi să o 

ştergeţi. Apoi apăsaţi tasta .  

Pentru a insera într-un calcul un semn sau o funcţie: Mutaţi cursorul cu tasta  şi  în poziţia în care trebuie să introduceţi 
semnul sau funcţia, iar apoi introduceţi-le. Folosiţi modul inserare dacă aţi ales reprezentarea liniară.  

Pentru a şterge calculul introdus: Apăsaţi tasta .  
 

Calcule cu zecimale periodice 
Calculatorul foloseşte o zecimală periodic dacă introduceţi o valoare. Rezultatele calculelor pot fi afişate cu zecimale periodice.  

 

Introducerea unei zecimale periodice 

La introducerea unei zecimale periodice şi înainte de a introduce perioada (cifre care se repetă) apăsaţi tastele , 

iar apoi introduceţi perioada. Pentru a introduce zecimala periodică , apăsaţi tastele 

. 
Important: · Dacă valoarea începe cu un număr întreg (de ex. 12,3123123…) nu includeţi acest număr întreg în perioadă 
(12,312). · Introducerea unei zecimale periodice este posibilă numai la afişarea naturală.  
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Observaţie: · Puteţi introduce maxim 14 zecimale pentru perioadă. Dacă introduceţi mai mult de 14 zecimale atunci valoarea 
este considerată drept zecimală finită, iar nu zecimală periodică. · Introducerea unei zecimale periodice se poate realiza fără a 
ţine cont de setarea PerD din meniul Setup.  

 

Afişarea unui rezultat drept zecimală periodică 
Rezultatele ce pot fi afişate drept zecimale periodice vor fi afişate în acest mod dacă în meniul Setup aţi ales ON pentru setarea 

PerD. Apăsaţi tasta  pentru a comuta între diferitele formate de afişare rezultate. 
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Condiţiile necesare pentru afişarea unui rezultat drept zecimală periodică  

Dacă un rezultat îndeplineşte următoarele condiţii atunci va fi afişat drept zecimală periodică prin apăsarea tastei  
· Numărul total de poziţii folosite în fracţii mixte (inclusiv număr întreg, numărător, numitor şi simbol separare) nu are voie să fie 
mai mare de 10. 
· Valoarea afişată drept zecimală periodică nu are voie să fie mai mare de 99 biţi. Fiecare valoare şi punctul zecimal înseamnă un 
bit, fiecare poziţie a perioadei înseamnă un bit. Exemplul următor include 8 biţi (4 biţi pentru valoare, 1 bit pentru punctul 
zecimal, 3 biţi pentru perioadă): 0,123 

 
Observaţie: Pentru alte informaţii privind comutarea formatului de afişare a rezultatelor (dacă în meniul Setup a fost selectat 
OFF pentru setarea PerD) vezi punctul “Comutarea rezultatelor calculelor”.  

 

Exemple de zecimale periodice  
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Comutarea rezultatelor calculelor 

Dacă aţi selectat reprezentarea naturală atunci la fiecare apăsare a tastei  veţi comuta rezultatul actual între afişarea fracţie 
şi afişarea zecimală, forma √ şi forma zecimală sau forma π şi forma zecimală.  

 

Dacă aţi selectat reprezentarea liniară atunci la fiecare apăsare a tastei   veţi comuta rezultatul actual între afişarea zecimală 
şi afişarea fracţie. 
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Important: · Comutarea valorii poate dura ceva vreme, în funcţie de tipul rezultatului afişat pe display după apăsarea tastei  

· La anumite rezultate nu este posibilă convertirea valorii cu tasta  · Dacă în meniul Setup aţi ales ON pentru PerD, atunci 

rezultatul va fi afişat drept zecimală periodică prin apăsarea tastei . Pentru alte informaţii v. punctul “Calculul zecimalelor 
periodice” · Nu puteţi comuta în formatul pentru fracţii mixte pornind de la formatul zecimale, dacă numărul total de poziţii 
folosite de fracţia mixtă (inclusiv numere întregi, numitor, numărător şi simboluri separare) este mai mare de 10.  
 

Observaţie: Dacă aţi selectat afişarea naturală (2D), aţi introdus un calcul şi aţi apăsat tastele  în loc de tasta  

, atunci rezultatul va fi afişat în formatul zecimal. Dacă apăsaţi tasta , atunci rezultatul este afişat drept zecimală 
periodică, fracţie sau în formatul π. În acest caz rezultatul nu este afişat formatul √.  

 
 

Calcule elementare 
Calculul fracţiilor 
Nu uitaţi că metoda de introducere a fracţiilor este diferită şi depinde de tipul de reprezentare selectat: natural sau liniar. 

 
 
Observaţie: · Rezultatul unui calcul, în care apar atât fracţii, cât şi zecimale, este afişat în formatul zecimal dacă a fost selectată 
reprezentarea liniară. · Rezultatele sunt tot timpul scurtate înainte de a fi afişate.  

Comutarea între formatul pentru fracţiile artificiale şi formatul pentru fracţiile mixte: Apăsaţi tastele .  

Pentru a comuta un rezultat între formatul fracţie şi formatul zecimală: Apăsaţi tasta .  
 

Calculul procentelor 

Dacă introduceţi o valoare şi apăsaţi tastele  atunci rezultatul va fi un procent.  
 

 
 

Rezultate în grade, minute şi secunde (calcul sexagesimal).  
Puteţi realiza adunarea sau scăderea cu valori sexagesimale sau înmulţirea ori împărţirea unei valori sexagesimale şi a unei 
zecimale, ceea ce înseamnă că rezultatul va fi afişat drept valoare sexagesimală. Puteţi comuta valori între sistemul sexagesimal 

şi sistemul zecimal. Pentru introducerea valorilor sexagesimale este valabil următorul format: Grade  Minute  Secunde 

.  
Observaţie: Pentru grade şi minute trebuie să introduceţi o valoare, chiar şi atunci când aceasta este zero.  
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Operaţii multiple 
Puteţi folosi dublu punct (:) pentru a lega două sau mai multe formule şi a calcula de la stânga la dreapta dacă apăsaţi tasta .  

 
 

Folosirea notaţiei tehnice 
Prin utilizarea simplă a tastelor se afişează o valoare în notaţia tehnică. 

 
 

Realizarea calculelor 
În modul COMP, CMPLX sau BASE-N calculatorul salvează cca. 200 biţi de date din ultimele calcule realizate. Pentru a naviga în 

conţinutul calculelor apăsaţi tasta  şi  .  
*Numai fx-991DE PLUS 

 
 

Observaţie: Conţinutul calculelor este şters dacă apăsaţi tasta  sau dacă comutaţi modul de calcul sau formatul de afişare, 
respectiv reveniţi la setările din fabricaţie.  

 

Funcţia repetiţie 

În timp ce pe display este afişat un rezultat apăsaţi tasta  şi   pentru a prelucra formula folosită la calculul anterior.  
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Observaţie: Dacă doriţi să prelucraţi un calcul în timp ce în dreapta lângă rezultat este afişat simbolul  (vezi “Informaţii despre 

display”) apăsaţi tasta  şi folosiţi tasta  şi  pentru a muta calculul.  
 

Memorie rezultate (Ans) 
Ultimul rezultat obţinut este salvat în memoria rezultate (Ans). Conţinutul memoriei rezultate este actualizat atunci când se 
afişează un nou rezultat.  

 
 

Variabile (A, B, C, D, E, F, X, Y) 
Calculatorul dispune de 8 variabile presetate ce poartă denumirea A, B, C, D, E, F, X şi Y. Puteţi aloca unei variabile o anumită 
valoare şi o puteţi folosiţi în calcule.  

 
 

Memoria independentă (M) 
Puteţi aduna, respectiv scădea rezultatele calculelor la conţinutul memoriei independente. “M” apare pe display dacă memoria 
independentă conţine o valoare diferită de 0.  

 
Observaţie: Pentru memoria independentă se foloseşte variabila M.  
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Ştergerea conţinutului tuturor memoriilor 

Conţinutul memoriei rezultatelor, a memoriei independente şi a variabilelor se păstrează, chiar şi atunci când apăsaţi tasta , 
modificaţi modul de calcul sau opriţi calculatorul. Folosiţi comanda de mai jos pentru a şterge toate memoriile.  

 
 
 

Calculul restului 
Pentru a afla câtul şi restul unei împărţiri folosiţi funcţia R.  

 
 

Observaţie: · În memoria rezultatelor (Ans) se stochează numai valoarea câtului de la un calcul ÷R. · În cazul alocării rezultatului 

unei împărţiri cu rest se alocă numai valoarea câtului. La realizarea operaţiei  (în care 
rezultatul 5÷R2 se alocă variabilei X) se alocă valoarea 2 variabilei X. · Dacă un calcul ÷R este parte a unui calcul complex, atunci 

numai câtul este transferat spre următoarea operaţie. (Exemplu: ). · Tastele ,  și 

 sunt dezactivate în timp ce se afişează rezultatul împărţirii cu rest.  

 
 

Cazurile în care împărţirile cu rest devin împărţiri fără rest 
Dacă la realizarea unei împărţiri cu rest apare una dintre următoarele condiţii, atunci calculul este tratat drept împărţire normală 
fără rest. 
· Dacă deîmpărţitul sau divizorul este o valoare foarte mare.  

Exemplu: 20000000000 ÷ R* 17  
Se calculează ca 20000000000 ÷ R 
· Dacă câtul nu este un număr pozitiv întreg sau restul nu este un număr pozitiv întreg sau o fracţie pozitivă.  

Exemplu:  se calculează ca -5 ÷ 2 

 
 
 

Fragmentarea factorilor primi 
În modul COMP puteţi fragmenta un număr întreg pozitiv cu maxim 10 cifre în factori primi cu maxim 3 cifre.  

 
 

Dacă la fragmentarea factorilor primi pentru un număr se obţine un factor prim cu mai mult de 3 poziţii, atunci partea care nu 
mai poate fi fragmentată este afişată pe display în paranteze.  
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La fiecare dintre următorii paşi afişarea rezultatului se încheie cu fragmentarea factorilor primi.  

· Apăsaţi  sau . 

· Apăsaţi una dintre următoarele taste:  sau  
· Modificarea setării pentru unitatea de măsură unghi (Deg, Rad, Gra) sau a setării afişării (Fix, Sci, Norm) folosind meniul Setup. 
Observaţie: · Nu puteţi realiza fragmentarea factorilor primi la rezultatele cu zecimale, fracţii sau valori negative. Dacă încercaţi 
acest lucru se va afişa eroare matematică. · Nu puteţi realiza fragmentarea factorilor primi nici în cazul unui rezultat la care se 
foloseşte Pol, Rec şi :R.  
 
 

Calculele cu funcţii 
Funcţiile individuale sunt descrise în capitolul “Exemple” folosind următoarele explicaţii: 
Π : π este afişat drept 3,141592654, dar pentru calculele interne se foloseşte π = 3,1415926538980.  
e: e este afişat drept 2,718281828, dar pentru calculele interne se foloseşte e = 2,71828182845904.  
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1: funcţii trigonometrice, specificaţi unitatea de măsură pentru unghi înainte de a realiza calculele. 

Vezi 1. 
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1: funcţii hiperbolice. Introduceţi o funcţie din meniu care apare atunci când apăsaţi tasta 

. Setarea pentru unitatea de măsură unghi nu are efect asupra calculelor. Vezi 2. 
o, r, g: Aceste funcţii determină unitatea de măsură a unghiului. Determină gradul, radianul şi gradul nou. Introduceţi o funcţie din 

meniu care apare dacă apăsaţi următoarele taste:   V. 3. 

: Funcţii exponenţiale. Metoda de introducere a datelor depinde de ceea ce aţi selectat: reprezentarea natural sau cea 

liniară. V. 4.  

log: Funcţie logaritmică. Folosiţi tasta  pentru a introduce logab drept log (a,b). Se foloseşte baza 10 dacă nu introduceţi 

nicio valoare pentru a. Pentru introducerea datelor puteţi folosi şi tasta , dar numai dacă aţi ales reprezentarea naturală. În 

acest caz trebuie să introduceţi o valoare pentru bază. V. 5.  

In: Logaritm natural cu baza e. V. 6. 

: puteri, rădăcini şi valori inverse. Metodele de introducere a datelor sunt diferite pentru 

 şi depind de ceea ce folosiţi: reprezentarea naturală sau liniară. V. 7. 
 

Observaţie: · Funcţiile următoare nu pot fi introduse direct una după alta: . Dacă de ex. introduceţi 

, atunci ultimul  este ignorat. Pentru a introduce , introduceţi  şi apăsaţi tasta , iar apoi tasta 

.   poate fi folosit la calculele cu numere complexe.  
 

: Funcţie pentru integrarea numerică cu folosirea metodei Grauss-Kronrod. În cazul afişării naturale sintaxa folosită pentru 

introducerea datelor este , iar la afişarea liniară sintaxa este . tol indică toleranţa. Pentru mai 
multe informaţii citiţi “Ce trebuie să respectaţi la calculele integrale şi diferenţiale” şi “Recomandări privind calculele integrale”. 

V. 8.  

: Funcţie pentru aproximarea devierii pe baza diferenţei centrale. În cazul afişării naturale se foloseşte pentru 

introducerea datelor sintaxa , iar la afişarea liniară sintaxa . tol indică toleranţa. Pentru 
mai multe informaţii citiţi “Ce trebuie să respectaţi la calculele integrale şi diferenţiale” şi “Recomandări privind calculele 

integrale”. V. 9.  

: Funcţie care determină pentru un anumit domeniu f(x) suma . 

Sintaxa de introducere a datelor pentru afişarea naturală este , iar în cazul afişării liniare este . a şi b 

sunt numere întregi, care pot face parte din domeniul -1 x 1010 < a <= b < 1 x 1010 . V.  10.  
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Observaţie: Următoarele funcţii nu pot fi folosite în f(x), a sau b:  
 

: Calculul produsului f(x) într-un anumit domeniu. Formula de calcul este: 

 

Sintaxa pentru introducerea datelor în cazul afişării naturale este , iar sintaxa pentru afişarea liniară este 

. a şi b sunt numere întregi în domeniul a < 1 x 1010, b < 1 x 1010, a <= b. V. 11. 
Observaţie: Următoarele funcţii nu pot fi folosite la f(x): Pol, Rec, R. Următoarele funcţii nu pot fi folosite la f(x), a sau b: 

  
 
Pol, Rec: Pol converteşte coordonatele rectangulare în coordonate polare, în timp ce Rec converteşte coordonatele polare în 
coordonate rectangulare.  

 
 
Specificaţi unitatea de măsură pentru unghi înainte de a începe calculele. Rezultatele pentru r şi Ø şi pentru x şi y sunt alocate 

variabilelor X respectiv Y. Rezultatul pentru Ø este afişat în domeniul .  

x!: Funcţie factorială. V. 13. 
 

Abs: Valoare absolută. Metoda de introducere a datelor depinde de ce anume folosiţi: reprezentarea naturală sau cea liniară.  
Ran#: Generează un pseudo-număr aleatoriu din trei cifre mai mic decât 1. În cazul reprezentării naturale rezultatul este afişat 

ca fracţie. V. 15. 
RanInt#: Pentru introducerea funcţiei în forma RanInt#(a,b), care generează un număr aleatoriu întreg în domeniul de la a la b. 

V. 16. 

nPr, nCr: Funcţii de permutare (nPr) şi combinare (nCr). V. 17. 
Rnd: Din argumentul acestei funcţii se face o zecimală, care este apoi rotunjită conform numărului stabilit pentru poziţiile de 
afişare (Norm, Fix sau Sci). Cu Norm 1 sau Norm 2 argumentul este rotunjit la 10 poziţii. Cu Fix sau Sci argumentul este rotunjit la 
numărul specificat de poziţii. Dacă setarea pentru afişare este Fix 3, atunci de ex. se afişează pentru 10 : 3 rezultatul 3,333, în 
timp ce calculatorul foloseşte intern valoarea 3,33333333333333 (15 poziţii). În cazul Rnd(10:3) = 3,333 (cu Fix 3) este afişat atât 
3,333, cât şi folosit intern de către calculator. În acest mod o serie de calcule pot avea rezultate diferite, în funcţie de faptul că a 

fost sau nu folosit Rnd. V. 18. 
GCD, LCM: Cu GCD se calculează cel mai mare divizor comun a două valori; cu LCM se calculează cel mai mic multiplu comun. V. 

19.  

Int: Calculează componenta număr întreg dintr-o valoare. V. 20.  

Intg: Calculează cel mai mare număr întreg, care nu este deasupra unei valori fixe. V. 21.  
*Numai fx-991DE PLUS 
Observaţie: Utilizarea funcţiilor poate diminua viteza de procesare, ceea ce poate duce la decalaje în afişarea rezultatelor. Nu 
apăsaţi nicio tastă de pe calculator până la afişarea rezultatelor. Pentru a întrerupe un calcul în desfăşurare, înainte de a apărea 
rezultatul, apăsaţi tasta AC. 

 

Ce trebuie respectat la calculele integrale şi diferenţiale 

· Calculele integrale şi diferenţiale pot fi realizate numai în modul COMP  

· Următoarele funcţii nu pot fi folosite în f(x), a, b sau tol:  
· Dacă folosiţi o funcţie trigonometrică în f(x) introduceţi radian drept unitate de măsură pentru grade. 
· O valoare mai mică pentru tol creşte precizia, dar măreşte timpul de calcul. Pentru tol folosiţi minim 1 x 10-14 . 
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Ce trebuie respectat la calculele integrale 
· Rezolvarea integralelor are nevoie de mult timp. 

· Pentru f(x) < 0 și a <= x <= b (ca la ) rezultatul este negativ.  
· În funcţie de tipul funcţiei f(x) şi domeniul integralelor se poate genera o eroare de calcul care depăşeşte toleranţa şi d in 
această cauză se afişează o eroare.  
 
Ce trebuie respectat la calculele diferenţiale 
·Dacă pentru tol nu este introdusă o valoare şi nu poate fi găsită o soluţie, atunci valoarea tol este ajustată automat pentru a 
determina soluţia. 
· Punctele care nu urmează unul după altul, oscilaţiile abrupte, punctele cu valori foarte mari sau foarte mici, punctele de 
inflexiune sau integrarea punctelor la care nu este posibilă devierea sau un punct ori un rezultat diferenţiale în apropierea lui 0 
pot duce la o precizie mai redusă sau la o eroare.  

 

Recomandări pentru calculele integrale 
Atunci când pentru funcţiile periodice sau un anumit interval pentru integrale apar valori pozitive sau negative pentru 
funcţiile f(x).  
Realizaţi un calcul integral separat pentru partea pozitivă şi pentru partea negativă, iar apoi sintetizaţi rezultatele.  

 
 
Atunci când valorile integralelor sunt foarte diferite în cadrul intervalelor integrale, deşi modificările sunt minore. 
Împărţiţi intervalul integrale în mai multe părţi, astfel încât părţile cu oscilaţii mari să fie separate în părţi mai mici. Realizaţi 
calculul integral pentru fiecare parte, iar apoi sintetizaţi rezultatele.  

 
 

Exemple 

 
 



 

19 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   
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Calcule statistice (STAT) 

Pentru a începe un calcul statistic apăsaţi tastele ; astfel comutaţi în modul STAT şi folosiţi ecranul care este 
afişat pentru a selecta tipul de calcul statistic pe care doriţi să-l realizaţi. 
 

Pentru selecţia tipului statistic de calcul: 
(formula de regresie apare în paranteze) 

Apăsaţi tasta: 

Variabilă individuală (X)  
Pereche de variabile (X, Y), regresie liniară (y = A + Bx) 

 
Pereche de variabile (X, Y), regresie de gradul al doilea (y = A + Bx + Cx2) 

 
Pereche de variabile (X, Y), regresie logaritmică (y = A + Blnx) 

 
Pereche de variabile (X, Y), regresie exponenţială cu e (y = AeBx)  
Pereche de variabile (X, Y), regresie exponenţială cu ab (y = ABx) 

 
Pereche de variabile (X, Y), regresie de puteri (y = AxB)  
Pereche de variabile (X, Y), regresie inversă (y = A + B/x)  

 
Pentru a afişa Stat-Editor apăsaţi una dintre tastele de mai sus (de la 1 la 8).  
Observaţie: Dacă doriţi să modificaţi tipul de calcul, după ce aţi activat modul STAT, apăsaţi tastele 

 pentru a activa ecranul selecţie pentru tipul de calcul.  
 
Combinaţia de taste este 1 (STAT) pentru fx-86DE PLUS şi 1 (STAT/DIST) pentru fx-991DE PLUS. În acest manual această 
combinaţie de taste este afişată drept 1 (STAT).  
 

Introducerea datelor 
Folosiţi Stat-Editor pentru a introduce datele. Pentru a activa Stat-Editor apăsaţi următoarele taste: 

. STAT-Editor are 40 de linii pentru introducerea datelor, cu o coloană X sau o coloană X şi Y, 20 
de linii cu o coloană X şi FREQ sau 26 de linii cu o coloană X, Y şi FREQ.  
Observaţie: Pentru a introduce numărul (frecvenţa) de elemente identice puteţi folosi coloana FREQ. Afişarea coloanei FREQ 
poate fi activată (afişată) sau dezactivată (neafişată) în meniul Setup, setarea pentru formatul Stat.  
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Important: · Toate datele introduse actual în Stat-Editor vor fi şterse dacă ieşiţi din modul STAT, comutaţi între tipul de calcul 
statistic cu o variabilă sau o pereche de variabile sau modificaţi în meniul Setup setarea pentru formatul Stat. · Stat-Editor nu 

suportă următoarele operaţii: . Totodată cu Stat-Editor nu este posibilă introducerea 
datelor pentru Pol, Rec, :R şi operaţii multiple.  
Modificarea datelor într-o celulă: În Stat-Editor mutaţi cursorul spre celula care include datele pe care doriţi să le modificaţi. 

Introduceţi noile date şi apăsaţi .  

Ştergerea unei celule: În Stat-Editor mutaţi cursorul pe celula pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi tasta .  
Inserarea unei celule: În Stat-Editor mutaţi cursorul în poziţia în care doriţi să inseraţi o celulă şi apăsaţi următoarele taste: 

 

Ştergerea întregului conţinut din Stat-Editor: Folosiţi următoarele taste:  
 

Calculul valorilor statistice pornind de la datele introduse 

Pentru a calcula valori statistice apăsaţi în Stat-Editor tasta , iar apoi activaţi variabila statistică dorită , etc. După 
aceea vor fi afişate variabilele statistice suportate şi tastele care trebuie afişate. Pentru calculele statistice cu o variabilă sunt 
disponibile variabilele marcate cu o steluţă (*).  

Sum:  

 

Numărul de mostre: n*, Valoare medie: , Deviaţia standard totală:  Deviaţia standard a mostrei: Sx*, Sy 

 

Coeficienți de regresie: A, B,    Coeficient de corelaţie: r,  Valori estimative:  

  
Coeficienți de regresie pentru regresiile la puterea a doua: A, B, C 

Valori estimative:  

 
· Ţineţi cont de tabelul pentru formula de regresie de la începutul acestui capitol.  

·  nu sunt variabile. Este vorba despre comenzi cu un argument în faţa lor. Pentru alte informaţii v. „Calculul 
valorilor estimative”.  
 
Valoare minimă:  minX*, minY, Valoare maximă: maxX*, maxY 

 
(Atunci când operaţia de calcul statistic a fost selectată cu o variabilă) 
 

 
(Atunci când operaţia de calcul statistic a fost selectată cu o pereche de variabile) 
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Primul quartil: Q1, Median: med, Al treilea quartil: Q3 

 
(Atunci când operaţia de calcul statistic a fost selectată cu o variabilă) 
 
Observaţie: Dacă aţi selectat calculele statistice cu o singură variabilă puteţi introduce în meniu funcţiile şi comenzile pentru 
calculul distribuţiei normale; meniul este afişat folosind următoarea combinaţie de taste: 

 (numai fx-991DE PLUS). Pentru alte informaţii v. „Calculul distribuţiilor normale”. 
 

2 Introduceţi datele x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5} pentru o singură variabilă şi folosiţi în acest sens coloana FREQ pentru a 
introduce numărul de repetări pentru fiecare element ({Xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}); calculaţi valoarea medie şi deviaţia 
standard totală.  

 
 

 
Rezultate: Valoare medie: 3 
  Deviaţie standard totală 1,154700538 
 

3 Calculaţi coeficienţii de corelaţie pentru regresia liniară şi logaritmică pentru următoarele variabile perechi şi formula de 
regresie pentru corelaţia cea mai puternică: (x,y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). 
Specificaţi „Fix 3” (3 zecimale) pentru rezultate. 

 
Rezultate: Coeficientul de corelaţie pentru regresia liniară: 0,923 
  Coeficientul de corelaţie pentru regresia logaritmică: 0,998 
  Formula de regresie logaritmică: y = –3857,984 + 2357,532lnx 
 

Calculul valorilor estimative 
Pe baza formulei de regresie obţinută de la un calcul statistic cu o pereche de variabile puteţi determina valoarea estimativă a lui 
y pentru o valoare x dată. Cu formula de regresie poate fi calculată şi valoarea x corespunzătoare (două valori, x1 şi x2 în cazul 
unei regresii la puterea a doua) pentru o valoare a y.  
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 4 Calculaţi valoarea estimativă pentru y, dacă prin regresia logaritmică a datelor în ex. 3 formula de regresie generată 
este x = 160. Specificaţi Fix 3 pentru rezultat. (Urmaţi paşii de mai jos după ce aţi încheiat operaţia la ex. 3).  

 
Rezultat: 8106,898 
 
Important: Calculul coeficientului de regresie, a coeficientului de corelaţie şi a valorii estimative poate dura foarte mult timp 
dacă numărul de date este foarte mare.  
 

Calculul distribuţiilor normale (numai fx-991DE PLUS) 
Dacă selectaţi calculele statistice cu o singură variabilă puteţi calcula distribuţia normală folosind meniul şi funcţiile afişate mai 

jos; meniul este afişat folosind combinaţia de taste:  
 
P, Q, R: La aceste funcţii probabilitatea distribuţiei normale standard este determinată cu argumentul t, aşa după cum se vede în 
imaginea de mai jos.  

 
 

t: Această funcţie, care precede argumentul X, determină variabila aleatorie normalizată .  
 
 

5 Determinaţi pentru variabilele individuale: {xn; freqn} = {0;1, 1;2,2;1, 3;2, 4;2, 5;2, 6;3, 7;4, 9;2, 10;1} variabila aleatorie 
normalizată (t) pentru x=3 şi P(t) în acest punct cu maxim 3 zecimale (Fix 3).  

 
Rezultat: Variabila aleatorie normalizată (t): –0,762 
              P(t) 0,223 
 
 

Generarea unui tabel cu numere pornind de la o funcţie (TABLE) 
TABLE generează un tabel cu numere pentru x şi f(x) prin utilizarea unei funcţii introduse f(x). Procedeul descris mai jos 
generează un tabel cu numere. 

1. Apăsaţi  pentru a trece în modul TABLE. 
2. Introduceţi o funcţie în formatul f(x) şi folosiţi în acest sens variabila X. 

· Verificaţi dacă aţi introdus variabila X  în generarea tabelului cu numere. Orice altă variabilă va fi 
tratată drept constantă.  

· Nu puteţi folosi următoarele funcţii:  

3. După afişarea cererii de introducere a datelor introduceţi valorile pe care doriţi să le folosiţi. Apăsaţi tasta  după 
fiecare valoare.  
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Cerere de introducere a datelor: Introduceţi următoarele: 

Valoare de start? Valoarea minimă pentru X (valoare standard = 1). 

Valoare finală? Valoarea maximă pentru X (valoare standard = 5).  
Observaţie: Nu uitaţi că valoarea finală trebuie să fie întotdeauna mai mare decât 
valoarea de start.  

Pas? Introducerea incrementului (valoare standard = 1).  
Observaţie: Incrementul indică cu cât trebuie mărită pas cu pas valoarea de start 
pentru a genera un tabel cu numere. Dacă aţi stabilit valoarea de start = 1 şi 
incrementul = 1, atunci X va fi alocat valorii 1, 2, 3, 4 etc. pentru a se genera tabelul cu 
numere, până la atingerea valorii finale.  

 

· Introduceţi incrementul şi apăsaţi tasta  pentru a genera şi afişa tabelul cu numere corespunzător parametrilor stabiliţi de 
dvs. 

· În timp ce se afişează tabelul cu numere apăsaţi tasta  pentru a reveni la afişarea editorului funcţie în pasul 2.  

 
Observaţie: · Afişarea tabelului cu numere poate fi folosită numai pentru vizualizarea valorilor. Conţinutul tabelului nu poate fi 
prelucrat. · Generarea unui tabel cu numere are drept efect modificarea conţinutului variabilei X.  
Important: Funcţia introdusă pentru generarea tabelului cu numere este ştearsă dacă modificaţi setarea pentru introducerea 
datelor/format (afişarea normală sau liniară) în meniul Setup al modului TABLE.  

 
 

Calculul distribuţiilor de probabilitate (DIST) (numai fx-991DE PLUS) 
Pentru calculul celor şapte tipuri de distribuţii de probabilitate aveţi la dispoziţie metodele descrise mai jos. 

 

1. Pentru a activa modul DIST apăsaţi  
2. Din meniul afişat selectaţi valoarea pentru distribuţia de probabilitate.  

 

Pentru selecţia acestui tip de calcul: Apăsaţi tasta: 

Distribuţie normală  
Distribuţie normală cumulativă 

 
Funcţia inversă a distribuţiei normale cumulative  
Probabilitate binomială 

 
Distribuţie binomială cumulativă 

 
Probabilitate Poisson  
Distribuţie cumulativă Poisson 

 
 

3. Introduceţi valorile pentru variabile. 
Cu Binomial PD, Binomial CD, Poisson PD şi Poisson CD puteţi introduce date şi realiza calcule. 

4. După ce aţi introdus valorile pentru toate variabilele apăsaţi tasta .  
· Acum sunt afişate rezultatele calculelor. 

· Dacă în timpul afişării rezultatelor apăsaţi  sau  reveniţi automat la fereastra de introducere a datelor pentru 
prima variabilă.  
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Observaţie: · Pentru a modifica tipul de distribuţie probabilă după activarea modului DIST apăsaţi 

, iar apoi alegeţi tipul de distribuţie dorit. · Calculul distribuţiei se face cu o precizie de 
cinci cifre semnificative.  
 

Variabilele care necesită introducerea de date 
La calculul distribuţiei este următoarele variabile este nevoie de introducerea de date.  

Normal PD   

Normal CD  Lower, Upper,  

Inverse Normal  Area,   (domeniu critic (Tail) întotdeauna la stânga) 
Binomial PD, binomial CD x (sau listă), N, p 

Poisson PD, Poisson CD x (sau listă),  

X: date;  : deviaţia standard (  > 0), :mean, Lower: graniţa inferioară, Upper: graniţa superioară; Tail: valoarea de 
probabilitate pentru domeniul critic indicat, Area: valoare de probabilitate (0 <= Area <= 1); listă: listă date mostră; N: număr de 
încercări; p: probabilitate rezultat (0 <= p <= 1) 

 

Afişare liste  
Folosiţi afişarea listelor pentru introducerea datelor mostre la Binomial PD, Binomial CD, Poisson PD şi Poisson CD. Puteţi 
introduce maxim 25 de date pentru fiecare variabilă. Rezultatele calculelor sunt afişate şi ele în liste.  

 
 
Prelucrarea datelor eşantion: Mişcaţi cursorul spre celula în care se află datele de prelucrat, introduceţi noile date şi apoi 

apăsaţi .  

Ştergerea datelor eşantion: Mişcaţi cursorul spre celula în care se află datele pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi .  
Inserarea datelor eşantion: Mişcaţi cursorul spre poziţia în care doriţi să inseraţi datele, iar apoi apăsaţi 

 şi în final introduceţi datele.  

Ştergerea tuturor datelor eşantion: Apăsaţi .  
 

Exemple de calcul pentru modul DIST 
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Rezultat: 0,1760326634 

Dacă apăsaţi  sau  reveniţi la fereastra de introducere a datelor x.  
 

 
Rezultate:  x = probabilitate binomială a  

 x = probabilitate binomială a  
 x = probabilitate binomială a  
 x = probabilitate binomială a  
 x = probabilitate binomială a  

· Dacă apăsaţi  reveniţi la fereastra de introducere a datelor N. Dacă apăsaţi  reveniţi la listă (datele eşantion introduse 
sunt salvate).  

Observaţie: · La distribuţiile de probabilitate nu puteţi folosi următoarele funcţii:  · Dacă 
datele sunt definite cu ajutorul formatului parametrilor, atunci rezultatele calculelor sunt salvate în memoria Ans. · Dacă 
valoarea introdusă se află în afara domeniului permis se afişează un mesaj de eroare. În coloana Ans a listei se afişează „ERROR”, 
dacă valoarea introdusă pentru datele eşantion se află în afara domeniului permis.  

 
 

Calcule cu ecuaţii (EQN) (numai fx-991DE PLUS) 
În modul EQN puteţi rezolva sistemele de ecuaţii liniare cu două sau trei necunoscute, precum şi ecuaţii de puterea a doua şi a 
treia folosind metodele descrise mai jos.  

1. Apăsaţi  pentru a trece în modul EQN. 
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2. Din meniul afişat selectaţi un tip de ecuaţie.  

Pentru alegerea acestui tip de calcul: Apăsaţi tasta: 

Sisteme de ecuaţii liniare cu două necunoscute 
 

Sisteme de ecuaţii liniare cu trei necunoscute 
 

Ecuaţii de puterea a doua  
Ecuaţii de puterea a treia 

 
 

3. Folosiţi editorul coeficienţi pentru introducerea valorilor coeficienţilor.  
· Pentru a rezolva 2x2 + x – 3 = 0 apăsaţi 3 în pasul 2 şi apoi introduceţi următoarele pentru coeficienţi (a = 2, b = 1, c = -3): 

 
· Pentru a modifica valorile introduse pentru coeficienţi mutaţi cursorul spre celula respectivă, introduceţi noua valoare şi apoi 

apăsaţi . 

· Apăsaţi  pentru a reseta toţi coeficienţii la zero.  

Important: Editorul coeficienţi nu suportă următoarele funcţii:  . Cu editorul 
coeficienţi nu puteţi introduce date pentru Pol, Rec, :R şi operaţii multiple.  
 

4. După introducerea datelor apăsaţi .  

· Se afişează o soluţie. Dacă apăsaţi din nou  se afişează următoarea soluţie. Dacă la afişarea ultimei soluţii apăsaţi  se 
reactivează editorul coeficienţi.  

· Pentru a naviga înainte şi înapoi printre soluţii apăsaţi tasta  şi . 

· Pentru a trece de la afişarea soluţiei la afişarea editorului coeficienţi apăsaţi .  
 

Observaţie: · Chiar dacă aţi ales afişarea naturală soluţiile unui sistem de ecuaţii liniare nu sunt afişate într-o formă care include 
√. · În ecranul cu soluţii valorile nu pot fi convertite în notaţia tehnică. · Dacă nu există o soluţie sau există un număr infinit de 

soluţii se afişează un mesaj. Dacă apăsaţi  sau  se afişează editorul coeficienţi.  
 

Modificarea setării actualului tip de ecuaţii 

Dacă apăsaţi  atunci puteţi selecta în meniul afişat un tip de ecuaţie. La modificarea tipului de ecuaţie sunt 
resetate la zero toate valorile coeficienţilor din editorul coeficienţi.  

 

Exemple de calcul pentru modul EQN 
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Dacă a > 0 se afişează valoarea minimă locală. Dacă a < 0 se afişează valoarea maximă locală.  
 

 
 
 

Calcule matriceale (MATRIX) (numai fx-991DE PLUS) 
Folosiţi modul MATRIX pentru calcule matriceale cu maxim 3 linii şi 3 coloane. La calculele matriceale alocaţi variabile matrix 
speciale (MatA, MatB, MatC) şi folosiţi apoi variabilele în calcule, aşa cum se vede în exemplul următor.  

 

Alocaţi  MatA şi  MatB şi apoi calculaţi:  (MatAxMatB) 

1. Apăsaţi  pentru a intra în modul MATRIX. 
 

2. Apăsaţi . 
· Se afişează editorul Matrix pentru introducerea datelor elementelor 
matricei 2 x 2, pe care aţi stabilit-o pentru MatA.  
 

3. Introduceţi elementele pentru MatA:  
 

4. Apăsaţi tastele: .  
· Se afişează editorul Matrix pentru introducerea elementelor matricei 2 x 2, pe care aţi stabilit-o pentru MatB. 
  

5. Introduceţi elementele pentru MatB:  
 

6. Apăsaţi  pentru a ajunge la ecranul calcule şi realizaţi primul calcul: (MatAxMatB): 

  
· Se afişează ecranul MatAns cu rezultatul calculului.  

 
Observaţie: MatAns înseamnă „Memorie rezultate Matrix”. Pentru alte informaţii citiţi „Memorie rezultate Matrix”.  
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7. Realizaţi următorul calcul (MatA+MatB): 

 

 
 

Memoria rezultate Matrix 
Dacă rezultatul unui calcul realizat în modul MATRIX este o matrice, atunci se afişează ecranul MatAns împreună cu rezultatul.  
Variabila MatAns poate fi folosită în calcule în felul următor: 

· Pentru a insera variabila MatAns într-un calcul apăsaţi următoarele taste:  
· Dacă în timp ce se afişează ecranul MatAns apăsaţi una din tastele următoare se trece automat la ecranul cu calcule: 

. Ecranul calcule include variabila MatAns, urmată de operator sau 
funcţia tastei pe care aţi apăsat-o.  
 

Alocarea şi prelucrarea variabilelor Matrix 

Important: Editor Matrix nu suportă următoarele funcţii: . De asemenea cu Editor 
Matrix nu puteţi introduce date pentru Pol, Rec, :R şi operaţii multiple.  
Alocarea unor date noi la o variabilă matrix: 

1. Apăsaţi  şi apoi alegeţi din meniul afişat variabila matrix căreia vreţi să îi alocaţi 
date.  

2. Alegeţi dimensiunile (m x n) din următorul meniu afişat . 
3. Folosiţi Editorul Matrix afişat pentru introducerea elementelor Matrix.  

 
 
Prelucrarea elementelor unei variabile Matrix: 

1. Apăsaţi , iar din meniul afişat selectaţi variabila Matrix pe care doriţi să o prelucraţi. 
2. Folosiţi Editorul Matrix afişat pentru a prelucra elementele din Matrix.  

· Mutaţi cursorul spre celula cu elementul pe care doriţi să-l modificaţi, introduceţi noua valoare şi apăsaţi .  
 

Copierea conţinutului variabilei matrix (sau a MatAns): 
1. Folosiţi Editor Matrix pentru afişarea Matrixului pe care doriţi să-l copiaţi.  

· Dacă de ex. doriţi să copiaţi MatA apăsaţi următoarele taste:  
· Dacă doriţi să copiaţi conţinutul MatAns apăsaţi următoarele taste pentru a afişa ecranul MatAns: 

 

2. Apăsaţi  şi realizaţi una dintre următoarele operaţii pentru a introduce datele privind copierea: 

, sau  
· Se afişează Editor Matrix împreună cu conţinutul datelor de copiat.  
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Exemple de calcule matriceale 
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Calcule cu inegalităţi (INEQ) (numai fx-991DE PLUS) 
Metoda descrisă mai jos poate fi folosită pentru calcule cu inegalităţi la puterea a doua sau a treia.  

1. Pentru a activa modul INEQ apăsaţi  
2. Din meniul afişat alegeţi un tip de inegalitate.  

Pentru alegerea acestui tip de inegalitate:  Apăsaţi tasta: 

Inegalitate la puterea a doua    

Inegalitate la puterea a treia    
3. Din meniul afişat folosiţi tastele de la 1 la 4 pentru a alege tipul de simbol de inegalitate şi orientarea. 
4. Folosiţi editorul coeficienţi pentru a introduce valorile coeficienţilor.  

· Pentru a rezolva de ex. x2 + 2x – 3 < 0 introduceţi coeficienţii a = 1, b = 2, c = -3 apăsând  . 
· Pentru a modifica o valoare introdusă pentru un coeficient mutaţi cursorul spre celula respectivă, introduceţi noua 

valoare şi apoi apăsaţi  

· Dacă apăsaţi  resetaţi toţi coeficienţii la zero.  

Observaţie: Editorul coeficienţi nu suportă următoarele funcţii: . De asemenea cu 
editorul coeficienţi nu puteţi introduce date pentru Pol, Rec, :R şi operaţii multiple. 

5. După introducerea corectă a datelor apăsaţi  
· Se afişează soluţiile. 

· Apăsaţi  pentru a trece de la afişarea soluţiilor la afişarea editorului coeficienţi.  
Observaţie: Pe ecranul soluţii valorile nu pot fi convertite în notaţia tehnică.  
 

Modificarea tipului de inegalitate 

Dacă apăsaţi  atunci din meniul afişat puteţi selecta tipul de inegalitate. Dacă modificaţi tipul de inegalitate 
atunci valorile tuturor coeficienţilor sunt resetate la zero în editorul coeficienţi.  
 

Exemple de calcul pentru modul INEQ 
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Observaţie: Soluţiile sunt afişate dacă a fost selectată 
afişarea liniară.  
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Afişarea soluţiilor speciale 
· Dacă o soluţie a unei inegalităţi include toate numerele atunci pe ecran apare „Toate valorile reale”.  

 
· Dacă pentru o inegalitate nu există o soluţie (de ex. ) atunci pe ecran apare „Fără soluţie”.  
 
 

Calcule vectoriale (VECTOR) 
Folosiţi modul VECTOR pentru calcule cu vectori bi şi tridimensionali. În cazul unui calcul cu vectori trebuie să alocaţi prima dată 
variabile vectori speciale (VctA, VctB, VctC) şi să folosiţi variabilele în calcule, aşa cum se vede în exemplul de mai jos.  
1 Alocaţi (1, 2) VctA şi (3, 4) VctB şi apoi calculaţi: (1, 2) + (3, 4) 

1. Apăsaţi  pentru a comuta în modul VECTOR. 
 

2. Apăsaţi  
· Se afişează editorul vector pentru introducerea vectorului 
bidimensional pentru VctA. 
 

3. Introduceţi elementele lui VctA:  1  2  
 

4. Apăsaţi tastele:  
· Se afişează editorul vector pentru introducerea vectorului bidimensional pentru VctB. 
 

5. Introduceţi elementele lui VctB: 3  4  
 

6. Apăsaţi  pentru a afişa ecranul calcule şi apoi calculaţi 

 
· Se afişează ecranul VctAns cu rezultatul calculului.  

 
Observaţie: VctAns semnifică „Memorie soluţii vector”. Pentru alte informaţii vezi „Memorie soluţii vector”.  

 

Memoria rezultate vectoriale 
Dacă rezultatul unui calcul realizat în modul VECTOR este un vector se afişează ecranul VctAns împreună cu rezultatul. Rezultatul 
este alocat variabilei VctAns. 
Variabila VctAns poate fi folosită în calcule după cum urmează: 

· Pentru a insera variabila VctAns într-un calcul apăsaţi următoarele taste:  
· Dacă apăsaţi una dintre tastele următoare, în timp ce se afişează ecranul VctAns, se trece automat la ecranul calcule:  

. Ecranul calcule include variabila VctAns, urmată de operatorul tastei pe care aţi apăsat-o.  
 

Alocarea şi prelucrarea variabilelor vectoriale 

Important: Editorul Vector nu suportă următoarele funcţii: . De asemenea cu editorul 
Vector nu se pot introduce date pentru Pol, Rec, :R şi operaţii multiple.  
Alocarea noilor date unei variabile vectoriale: 

1. Apăsaţi , iar apoi din meniul afişat alegeţi variabila vectorială căreia vreţi să-i 
alocaţi date.  

2. Din următorul meniu afişat alegeţi Dimension (m). 
3. Pentru a introduce elementele vectorului folosiţi editorul Vector afişat.  
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Prelucrarea elementelor unei variabile vectoriale: 

1. Apăsaţi , iar din meniul afişat selectaţi variabila vectorială pe care doriţi să o 
prelucraţi.  

2. Folosiţi editorul Vector pentru a prelucra elementele vectorului.  

· Mutaţi cursorul spre celula cu elementul pe care doriţi să-l modificaţi, introduceţi noua valoare şi apăsaţi .  
 

Copierea conţinutului variabilei vectoriale (sau a VctAns): 
1. Folosiţi editorul Vector pentru a afişa vectorul pe care doriţi să-l copiaţi.  

· Dacă de ex. doriţi să copiaţi VctA apăsaţi următoarele taste:  
· Dacă doriţi să copiaţi conţinutul lui VctAns apăsaţi următoarele taste pentru a afişa ecranul VctAns: 

 

2. Apăsaţi şi realizaţi una dintre următoarele operaţii pentru a introduce datele de copiat:  sau 

 
· Se afişează editorul Vector împreună cu conţinutul datelor de copiat.  
 

Exemple de calcule cu vectori 

Următoarele exemple folosesc Vct (A) = (1 , 2) şi Vct (B) = (3, 4) de la 1 şi VctC = (2, –1, 2) de la 2. Puteţi introduce o 

variabilă vector într-o operaţie dacă apăsaţi  , iar apoi apăsaţi una dintre următoarele taste cu cifre: 
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Utilizarea VERIFY (VERIF) 
Cu funcţia VERIFY verificaţi dacă o ecuaţie sau inegalitate a fost adevărată (afişare TRUE) sau falsă (afişare FALSE). Funcţia VERIFY 
se foloseşte în felul următor: 

 
   
În modul VERIFY puteţi introduce următoarele expresii pentru verificare:  

· Ecuaţii sau inegalităţi cu un semn  4 = √16, 4≠3, π>3, 1 + 2 <= 5, (3 x 6) < (2 + 6) x 2 

· Ecuaţii sau inegalităţi cu mai multe semne 1 <= 1 < 1 + 1, 3 < π < 4, 22 = 2 + 2 = 4 < 6, 2 + 3 = 5 ≠ 2 + 5 = 8 
Observaţie: · În funcţie de rezultat memoriei Ans i se va aloca valoarea 1 la TRUE şi valoarea 0 la FALSE. · Formula introdusă 
poate cuprinde 99 biţi inclusiv partea stângă, partea dreaptă şi operatorii. · Toate variabilele folosite într-o formulă (A, B, C, D, E, 
F, X, Y, M) sunt considerate drept valori, iar valoarea alocată actual variabilei este considerată drept bază. · Funcţiile :R, Pol şi Rec 
nu pot fi folosite într-o formulă.  
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În modul VERIFY se realizează o operaţie matematică cu formula introdusă, iar apoi în funcţie de rezultat se afişează TRUE sau 
FALSE. Din acest motiv poate apărea o eroare de calcul, un rezultat matematic corect s-ar putea să nu fie afişat, dacă formula 
introdusă include un calcul care se apropie de punctul singular sau punctul de inflexiune al unei funcţii sau dacă formula 
introdusă include mai multe operaţii de calcul.  
 

Instrucţiuni privind introducerea termenilor 
Următoarele tipuri de formule duc la erori de sintaxă şi nu pot fi examinate.  
· Formule cu poziţii goale în partea stângă sau dreaptă (exemplu: =5√7 ). 

· Formule cu un semn în cadrul unei fracţii sau funcţii (exemplu: ) 
· Formule cu un semn aşezat între paranteze (exemplu: 8 < (9 < 10) ) 
· Formule cu mai multe semne, care nu indică toate în aceeaşi direcţie (exemplu: 5 <= 6 >= 4 ) 

· Formule cu o combinaţie aleatorie a doi din următorii operatori (exemplu: 4 < 6 ≠ 8 ) 
· Formule cu mai multe semne care urmează unul după altul (exemplu: 5 >= > 9 ) 
 

Exemple de calcul pentru modul VERIFY 

 
 
 

Calcule cu numere complexe (CMPLX) 

Pentru a realiza calculele cu numere complexe apăsaţi prima dată  pentru a trece în modul CMPLX. 
Pentru a introduce numerele complexe puteţi folosi coordonatele carteziene (a + bi) sau coordonatele polare. Rezultatele 
calculelor cu numere complexe sunt afişate în funcţie de formatul setat în meniul de configurare pentru numerele complexe.  

 
 
Observaţie: · Dacă introducerea numerelor şi afişarea rezultatelor calculelor trebuie să se realizeze în coordonate polare, atunci 

introduceţi de la bun început unitatea de măsură pentru unghi. · Valoarea teta  a rezultatului calculului este afişată în 

domeniul -180° <  <= 180°. · Dacă aţi selectat afişarea liniară atunci în rezultat a şi bi (sau r şi teta) vor fi afişate în diferite linii.  
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Exemple de calcul pentru modul CMPLX 

 
 

Utilizarea unei comenzi pentru stabilirea unui format rezultat 
Pentru a stabili formatul de afişare al unui rezultat puteţi introduce una dintre cele două comenzi speciale 

 la capătul unui calcul. Comanda dezactivează setările calculatorului pentru formatul folosit pentru 
numerele complexe.  

 
 
 

Utilizarea CALC (numai fx-991DE PLUS) 

Cu CALC puteţi stoca formule de calcul ce conţin variabile, pe care le puteţi apoi reactiva şi realiza în modul COMP ( ) 

sau CMPLX ( ). Cu CALC puteţi stoca următoarele tipuri de formule.  
· Formule: 2X + 3Y, 2AX + 3BY + C, A + Bi 
· Operaţii multiple: X + Y : X (X + Y) 
· Ecuaţii cu o singură variabilă pe partea stângă şi o formulă cu variabilă pe partea dreaptă: A = B + C, Y = X2 + X + 3 (utilizaţi 

 pentru a introduce semnul de egalitate al ecuaţiei).  
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Observaţie: După ce apăsaţi CALC şi până la încheierea funcţiei CALC prin apăsarea  trebuie să folosiţi afişarea liniară pentru 
introducerea datelor.  

 

Utilizarea SOLVE (numai fx-991DE PLUS) 

SOLVE foloseşte procedeul newtonian pentru soluţionarea ecuaţiilor. SOLVE poate fi folosit numai în modul COMP ( ).  
Funcţia SOLVE poate soluţiona următoarele tipuri de ecuaţii: 
· Ecuaţii cu variabile: X: X2 + 2X – 2, Y = X + 5, X = sin(M), X + 3 = B + C 
SOLVE rezolvă ecuaţia în relaţie cu X. O formulă precum X2 + 2X – 2  va fi considerată drept X2 + 2X – 2 = 0.  
· Ecuaţii care trebuie introduse folosind următoarea sintaxă (ecuaţie) (variabilă soluţie) 
SOLVE rezolvă ecuaţia în relaţie cu Y, dacă o ecuaţie trebuie introdusă de ex. astfel: Y = X + 5, Y 
Important: · Dacă o ecuaţie include funcţii de introducere a datelor cu o paranteză deschisă (de ex. sin şi log) nu aveţi voie să 

eliminaţi paranteza de închidere. · Într-o ecuaţie nu sunt posibile următoarele funcţii:  
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Observaţie: După ce apăsaţi  şi până la încheierea funcţiei SOLVE trebuie să folosiţi afişarea liniară pentru 

introducerea datelor prin apăsarea tastei .  
Important: · În funcţie de introducerea datelor pentru valoarea de început pentru X (variabilă soluţie) probabil că nu veţi putea 
determina cu SOLVE nicio soluţie. În acest caz alegeţi o valoare de început care este mai aproape de soluţie. · Cu SOLVE nu veţi 
putea calcula în orice situaţie soluţia corectă, chiar dacă există o soluţie corectă. · Deoarece funcţia SOLVE foloseşte procedeul 
newtonian va fi prezentată numai o soluţie chiar şi atunci când sunt disponibile mai multe soluţii. · Din cauza limitărilor 
procedeului newtonian de obicei va fi dificil să se stabilească soluţii pentru ecuaţii de genul: y = sin(x), y = ex, y=√x 

 

Conţinutul ecranului soluţii 
Soluţiile sunt afişate întotdeauna în formatul zecimale.  

 
 „(Partea stângă) - (Partea dreaptă) Rezultat” indică rezultatul, dacă partea dreaptă a ecuaţiei se scade din partea stângă, după 
ce valoarea obţinută a fost alocată variabilei soluţie. Cu cât rezultatul este mai aproape de 0, cu cât mai precisă este soluţia.  

 

Ecranul „Continue” 
Atunci când se utilizează funcţia SOLVE se încearcă să se găsească o soluţie pornind de la un anumit număr de paşi. Dacă nu 

poate fi determinată o soluţie apare ecranul „Continue”: . După aceea trebuie să decideţi dacă metoda trebuie sau nu să fie 
continuată.  

Apăsaţi  pentru a continua metoda sau  pentru a întrerupe operaţia SOLVE.  
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Calcule Base-n (BASE-N) 
Activaţi modul BASE-N dacă doriţi să realizaţi calcule cu valori zecimale, hexazecimale, binare şi/sau octale. Dacă treceţi în modul 
BASE-N numerele vor fi introduse în formatul zecimal, iar rezultatele vor fi afişate în acest format. Apăsaţi una dintre 

următoarele taste pentru a schimba modul cifre:  pentru zecimal,  pentru hexazecimal,  

pentru binar sau  pentru octal.  
 

 
 
Observaţie: Folosiţi următoarele taste pentru a introduce literele A – F pentru valorile hexazecimale: 

. · În modul BASE-N nu pot fi introduse fracţii sau exponenţi. Fracţia va 
fi tăiată din rezultat. · Domeniul pentru introducerea şi afişarea datelor cuprinde 16 biţi pentru valori binare şi 32 biţi pentru alte 
valori. Tabelul de mai jos include domeniile individuale pentru introducerea şi afişarea datelor.  

 
Mod numere Domeniul introducere/afişare date    
Binar  Pozitiv: 0000000000000000 <= x <= 0111111111111111 

Negativ: 1000000000000000 <= x <= 1111111111111111 
Octal  Pozitiv: 00000000000 <= x <= 17777777777 

Negativ: 20000000000 <= x <= 37777777777 
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Zecimal  –2147483648 <= x <= 2147483647 
Hexazecimal Pozitiv: 00000000 <= x <= 7FFFFFFF 

Negativ: 80000000 <= x <= FFFFFFFF   
 

Specificarea modului numere pentru o anumită valoare 
Prin introducerea unei anumite comenzi imediat după valoare puteţi stabili modul numere pentru această valoare. Folosiţi 
următoarele comenzi: d (zecimal), h (hexazecimal), b (binar) şi o (octal).  

 
  

Convertirea unui rezultat într-un alt tip de număr 

Rezultatul afişat poate fi convertit într-un alt tip de număr folosind următoarele taste:  (zecimal),   

(hexazecimal),  (binar),  (octal).  
 

  
 
 

Operaţii logice şi negaţii 
Calculatorul include operatori logici (and, or, xor, xnor) şi funcţii (Not, Neg) pentru operaţii logice şi negaţii la valorile binare. 

Pentru introducerea acestor operatori şi funcţii logice folosiţi meniul ce este afişat prin apăsarea .  

Exemplele următoare sunt realizate toate în modul binar . 
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Observaţie: În cazul unei valori negative binare, octale sau hexazecimale calculatorul converteşte valoarea într-o valoare binară, 
determină complementul din două părţi şi converteşte rezultatul în tipul iniţial de număr. În cazul valorilor zecimale (baza 10) 
calculatorul inserează semnul minus. 
 
 

Constante ştiinţifice 
Calculatorul include 40 de constante ştiinţifice ce pot fi folosite în orice mod (pe lângă BASE-N). Fiecare constantă ştiinţifică este 
afişată drept simbol (ca de ex. π) şi poate fi folosită în calcule.  

Pentru a introduce o constantă ştiinţifică într-un calcul apăsaţi  şi apoi introduceţi numărul din două poziţii 
care corespunde constantei dorite. 

 
 
Lista de mai jos include numerele cu două poziţii ce corespund constantei ştiinţifice respective.  Simbolurile corespondente pot fi 
consultate în manualul original în limba germană sau engleză. 
01: masă proton 
02: masă neutron 
03: masă electron 
04: masa unui muon 
05: raza Bohr 
06: constanta lui Planck 
07: Kemmagneton 
08: Magneton Bohr 
09: constanta redusă Planck 
10: constanta structurii fine 
11: raza clasică electron 
12: lungime de undă Compton 
13: raza clasică electron 
14: lungime de undă Compton pentru proton 
15: lungime de undă Compton pentru neutron 

16: constanta Rydberg 
17: constanta atomică a masei 
18: momentul magnetic al protonului 
19: momentul magnetic al electronului 
20: momentul magnetic al neutronului 
21: momentul magnetic al myonului 
22: constanta Faraday 
23: încărcare elementară 
24: constanta Avogadro 
25: constanta Boltzmann 
26: volum molar pentru un gaz ideal 
27: constanta molară gaz 
28: viteza luminii în vid 
29: prima constantă radiaţie 
30: a doua constantă radiaţie 
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31: constanta Stefan-Boltzmann 
32: constanta de câmp electric 
33: constanta de câmp magnetic 
34: cuant flux magnetic 
35: acceleraţia gravitaţională 

36: cuantă conductibilitate 
37: impedanţă caracteristică a vidului 
38: temperatură în grade Celsius 
39: constanta gravitaţională 
40: atmosfera standard 

 
Valorile indicate se bazează pe recomandările CODATA (martie 2007).  

 
 

Conversia metrică 
Cu comenzile de conversie metrică incluse în calculator puteţi converti uşor valorile dintr-o unitate în alta. Puteţi folosi 
comenzile de conversie metrică în toate modurile de calcul, inclusiv BASE-N şi TABLE. 
Pentru introducerea unei comenzi în scopul conversiei unităţilor de măsură puteţi folosi următoarele operaţii.  

Operaţia 1: {valoare}  {număr cu trei poziţii între 001 şi 164}  

Operaţia 2: {valoare}   {număr cu două poziţii între 01 şi 40}  

 
 

Tabelul de mai jos include numerele cu două poziţii ce corespund comenzilor de conversie ale unităţilor respective.  
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Datele folosite în formulele de conversie se bazează pe „NIST Special Publication 811 (1995)”.  
Observaţie: La convertirea cu comanda Jcal se porneşte de la o temperatură de 15°C.  
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Domenii de calcul, număr de poziţii şi precizie 
Domeniul de calcul, numărul de poziţii folosite pentru calculele interne şi precizia calculelor depind de tipul de calcul pe care îl 
realizaţi. 

 

Domeniul de calcul şi precizia 
Domeniul de calcul   ±1 × 10–99 până la ±9,999999999 × 1099 sau 0 
Numărul de poziţii pentru calculele interne 15 poziţii 
Precizia În mod normal precizia este de ±1 la poziţia 10 pentru un calcul individual. Precizia 

pentru afişarea exponentului este de ±1 în poziţia cea mai puţin semnificativă. 
Erorile se adună în cazul calculelor succesive. 

 

Domeniile de introducere a datelor şi precizia calculelor cu funcţii 
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· Precizia este aceeaşi ca şi la „Domeniul de calcul şi precizia”. 

· Funcţiile tipului   au nevoie de calcule interne, astfel încât în fiecare calcul să se poată aduna 
erorile apărute. 
· Erorile se adună şi sunt foarte mari în apropierea punctului singular şi a punctului de inflexiune a unei funcţii. 

· Domeniul rezultatelor, care este afişat sub forma π în cazul utilizării afişării naturale, este . Nu uitaţi că din cauza 
erorilor interne de calcul anumite rezultate nu pot fi afişate în forma π. Rezultatele care trebuie să fie afişate în forma zecimală 
vor fi afişate şi ele în forma π.  
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Mesaje de eroare  
Erori matematice 
Cauza: · Rezultatul intermediar sau final al calculului depăşeşte domeniul admis pentru rezultate. · Datele introduse depăşesc 
domeniul admis (în special la utilizarea funcţiilor). · Calculul dvs. include o operaţie matematică nepermisă (de ex. o împărţire cu 
0).  
Soluţia: · Verificaţi datele introduse, reduceţi numărul cifrelor şi reîncercaţi. · Dacă folosiţi memoria independentă sau o variabilă 
drept argument al unei funcţii, aveţi grijă ca valoarea din memorie sau variabila să se afle în interiorul domeniului admis pentru 
funcţie.  
 

Erori buffer 
Cauza: · Calculul a depăşit capacitatea mulţimii numerice sau a comenzilor. · Calculul a depăşit capacitatea matricelor sau 
vectorilor.  
Soluţia: · Simplificaţi formula de calcul astfel încât să nu se depăşească capacitatea. · Încercaţi să împărţiţi calculul în două sau 
trei părţi.  
 

Erori de sintaxă 
Cauza: · Formatul calculului nu este corect. 
Soluţia: Realizaţi corecţiile necesare. 
 

Erori de argument 
Cauza: · Argumentul calculului nu este corect. 
Soluţia: Realizaţi corecţiile necesare. 
 

Erori de dimensiuni (numai în modul MATRIX sau VECTOR) 
Cauza: · Matricea sau vectorul folosite într-un calcul au fost introduse fără datele privind dimensiunea. · Realizaţi un calcul cu 
matrice şi vectori, dar acest tip de calcul nu este admis pentru dimensiunile lor.  
Soluţia: · Introduceţi dimensiunea matricei, respectiv vectorului şi reluaţi calculul. · Verificaţi dacă dimensiunile indicate pentru 
matrice sau vectori sunt permise pentru acest calcul.  
 

Erori variabile (numai la funcţia SOLVE) 
Cauza: · Nu aţi introdus o variabilă soluţie, iar ecuaţia introdusă nu include o variabilă X. · Variabila soluţie indicată nu este 
inclusă în ecuaţia introdusă.  
Soluţia: · Ecuaţia introdusă trebuie să includă o variabilă X, dacă nu indicaţi variabila soluţie. · Introduceţi o variabilă, care este 
inclusă în ecuaţia introdusă, drept variabilă soluţie. 
 

Eroare „Nu se poate calcula” (numai la funcţia SOLVE) 
Cauza: Calculatorul nu a putut găsi o soluţie.  
Soluţia: · Verificaţi dacă ecuaţia pe care o introduceţi nu include erori. · Pentru variabila soluţie introduceţi o valoare care este 
mai aproape de soluţia aşteptată şi reîncercaţi.  
 

Eroare „Memorie insuficientă”. 
Cauza: Din cauza configuraţiei parametrilor modului TABLE s-au calculat mai mult de 30 de valori pentru un tabel.  
Soluţia: Micşoraţi domeniul de calcul al tabelului prin modificarea valorilor pentru „Valoare de start”, „Valoare finală” şi „Pas” şi 
reîncercaţi.  
 

Eroare „Timp scurs” 
Cauza: Calculul diferenţial sau integral actual se încheie fără a se îndeplini condiţia de final. Calculul de divizare actuale se 
încheie fără a se îndeplini condiţia de final.  
Soluţia: Calcul diferenţial sau integral: Creşteţi valoarea tol. În acest fel scade precizia soluţiei obţinute.  

 
 

Mic ghid de depanare 
Dacă apare vreo eroare la un calcul sau dacă rezultatele nu corespund aşteptărilor urmaţi paşii de mai jos.  
Dacă nu soluţionaţi problema aplicând pasul actual treceţi la pasul următor.  
Copiaţi datele importante înainte de a realiza aceşti paşi.  

1. Verificaţi dacă formula de calcul nu include vreo eroare. 
2. Verificaţi dacă folosiţi modul adecvat pentru tipul de calcul pe care doriţi să-l realizaţi.  

3. Dacă nu puteţi soluţia problema cu paşii descrişi mai sus apăsaţi tasta . Calculatorul începe să verifice dacă 
funcţiile sale sunt în regulă. Dacă se descoperă vreo eroare se iniţializează automat modul calcul şi se şterge 
conţinutul memoriei. Pentru alte informaţii v. „Configurarea calculatorului”.  

4. Iniţializaţi toate modurile şi setările cu tastele:  
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Înlocuirea bateriei 
Dacă ecranul nu mai este luminos, chiar dacă contrastul este bun sau dacă imediat după pornirea 
calculatorului afişarea pe display are loc cu întârziere înseamnă că tensiunea bateriei este foarte mică. 
Înlocuiţi bateria dacă apare una dintre situaţiile descrise mai sus.  
Important: Dacă scoateţi bateria din calculator se şterge întreg conţinutul memoriei calculatorului.  

1. Pentru a opri calculatorul apăsaţi tastele . 
· Pentru a fi siguri că nu cuplaţi alimentarea din greşeală în timp ce înlocuiţi bateria 
împingeţi carcasa de protecţie pe deasupra părţii frontale a calculatorului.  

2. Scoateţi şurubul şi capacul compartimentului baterii (v. imaginea). Înlocuiţi bateria şi 
respectaţi polaritatea corectă. 

3. Reinstalaţi capacul compartimentului baterii.  

4. Iniţializaţi calculatorul:  
· Nu săriţi peste pasul de mai sus!  
 
 

 

Date tehnice 
Alimentare:     celulă solară integrată; baterie buton LR44 (GPA76) × 1 
Durată de viaţă baterie:    3 ani (la funcţionare 1 h pe zi) 
Temperatura de funcţionare permisă:  0°C la 40°C 
Dimensiuni:    11,1 (Î) × 80 (l) × 162 (A) mm 
Greutate:     cca. 95 g inclusiv bateria  
 
 

Întrebări frecvente 
1. Cum pot introduce date şi afişa rezultate în acelaşi mod ca la un model fără afişarea naturală?  

Apăsaţi următoarele taste: . Pentru alte informaţii v. „Configurarea calculatorului”. 
2. Cum pot modifica un rezultat din formatul fracţie în formatul zecimale?  

Cum pot modifica un rezultat din formatul fracţie, obţinut prin împărţire, în formatul zecimale? 
Pentru informaţii v. „Comutarea rezultatelor”.  

3. Care este diferenţa dintre memoria soluţii, memoria independentă şi memoria variabile? 
Fiecare dintre aceste memorii este o memorie temporară pentru o singură valoare. 
Memoria soluţii: Stochează rezultatul ultimului calcul realizat. Folosiţi această memorie pentru a transfera rezultatul unui 
calcul spre următorul calcul.  
Memoria independentă: Folosiţi această memorie pentru a aduna laolaltă rezultatele mai multor calcule.  
Variabile: Această memorie este utilă dacă doriţi să folosiţi aceeaşi valoare de mai multe ori într-unul sau mai multe calcule.  

4. Ce taste trebuie să apăs pentru a trece din modul STAT sau TABLE într-un alt mod, în care pot realiza calcule aritmetice? 

Apăsaţi  
5. Cum pot relua setările din fabricaţie ale calculatorului? 

Apăsaţi următoarele taste:  
6. Dacă realizez un calcul cu funcţii de ce obţin un rezultat cu totul diferit decât pe modelele de calculatoare CASIO mai 

vechi? 
În cazul unui model cu afişare naturală argumentul unei funcţii cu paranteze trebuie să urmeze întotdeauna paranteza de 

închidere. Nu apăsaţi tasta  după argument, pentru a închide paranteza căci veţi obţine valori şi expresii nedorite, care 
sunt incluse drept parte a argumentului.  

 
 
Fabricant: 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
6-2, Hon-machi 1-chome 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 
 
 
 

 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și CASIO 
EUROPE GmbH (Casio-Platz 1, D- 22848 Norderstedt, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2014 CASIO EUROPE GmbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
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