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"CASIO - Fx - 3600P" HESAPLAYICISININ 
DAHA ETKÎN PROGRAMLAMA OLANAKLARI 

Ahmet   YAŞAYAN 

GÎRlŞ  

Mühendislerin ceplerinde taşıdıkları "CASIO-fx-3600P" hesaplayıcısının çok az 
bilmen ve seyrek kullanılan kimi fonksiyonları ile programlama olanakları bu yazı 
çerçevesinde incelenecektir. 

Kullanım kitapçığında hesaplayıcının tüm fonksiyonları örneklerle tanıtılmakta ve 
gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Şu bilgiler yardımı ile sayısal hesaplamalar kolayca 
yapılabilmektedir. Söz gelişi normal dağılmış bir örnekleme kümesinin standart 
sapması ve ortalama değeri bir iki dakika içinde elde edilebilmektedir. Çeşitli regresyon 
problemleri çok kısa bir süre içinde çözülerek istenilen parametreler bulunabilmektedir. 
Dahası, bu hazır programlar amacının dışında da kullanılabilmektedir. Örneğin, 
doğrusal (Lineer) regresyon programından doğrusal enterpolasyon ve ekstrapolasyon 
hesabında yararlanılabilmektedir. Buna benzer başka olanaklardan da söz edilebilir. 
Kısaca, hesaplayıcıyı kullananların bu düzeyde bilgileri bulunduğu varsayılabilir. Bu 
nedenle, bu yazı çerçevesinde kullanım kitapçığında bulunan bilgilere fazla yer 
verilmeyecektir. 

Yazının amacı herhangi bir matematik, geometri ya da mühendislik probleminin 
çözümünü, ya da daha kolay çözümleri göstermek değildir. Daha çok, hesaplayıcının 
gizilgücünün gösterilmesi amaçlanmıştır. Böylece elimizdeki çağdaş araçların daha 
etkin kullanılabileceği gerçeği, bu somut örnekle anımsatılmış olacaktır. 

Açıklanan amaç konuya belirli bir sistematik yaklaşımı gerektirmemekle birlikte 
programlama ilkeleri ve olanakları kısaca anımsatılacak, çok az kullanılan fonksiyonlar 
açıklandıktan sonra, çeşitli program örnekleri verilecektir. 

PROGRAMLAMA ÎLKELERÎ VE OLANAKLARI 

Bu hesaplayıcının programlama ilkeleri ve olanakları aşağıda özetlenmiştir: 

— 38 adımlık bir programlama belleğine sahiptir. Toplamı 38 adımı geçmemek 
üzere iki ayrı program yazılabilir. 

— Program yazmak için önce MODE tuşuna, ardından O tuşuna basılır. Bu anda 
ekranda LRN yazısı görülür ve P1P2 yazısı yanıp söner. Pl tuşuna basılarak 
program için ayrılan kesimin Pl bölümüne program yazılır. P2 kesimine 
program yazılırken de INV P2 tuşlarına basılır. 
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— Pl kesiminde daha önceden yazılmış bir program varsa yeni kayıt sırasında eski 
program yok edilir. P2 kesimi için de durum aynıdır. 

— Yakılan programda âdım sayısı 38'i aştığında ekranda bir E harfi görülür. 
Program alanının diğer kesiminde bir program varsa ekrandaki E harfi iki 
programın toplam adım sayısının 38'e ulaştığı anda görülür. Örneğin P2 
kesiminde 12 adımlık bir program varken Pl kesimine yazılacak programın 27. 
adımında E ile karşılaşılır. Programın adım sayısı azaltılarak, ya da diğer 
kesimdeki programın silinerek yeniden yazılabilmesi için AC tuşuna basılması 
ve ekrandaki E'nin yokedilmesi gerekir. 

— Pl ve P2 kesimlerindeki programların ayrı ayrı ve ikisini birden silebilmek için 
basılması gerekli tuşlar aşağıdadır. 

MODE     0   Pl       INV  PCL 
MODE     0   INV     P2 INV   PCL 
MODE     0   INV   PCL 

— Program yazımı bittikten sonra koşturulabilmesi için önce MODE . fonksiyon 
tuşu ile normal hesaplama moduna geçilir. Daha sonra Pl ya da INV P2'ye 
basılarak program çalıştırılır. MODE ., bir anlamda program bitti deyimi yerine 
geçmektedir. 

— Her fonksiyon bir program adımı oluşturur. Örneğin her sayı, aritmetik işaretler, 
sin, cos, log, ENT tuşlarına basıldığında bir program adımı oluşmuştur, iki ya da 
üç tuşa arka arkaya basarak oluşturulan fonksiyonlar da birer adım sayılır. INV 
x2, INV V, Kin 1, INV RAN#, INV R->P, Kin +3, INV X <-> K2 birer program 
adımıdır. 

— Toplam adım sayısı 38'i aşmadığı halde kimi durumlarda E harfi ile karşılaşılır. 
Bu durum nümerik işlemlerdeki bir belirsizlik, ya da hesaplay ıcı  
spesifikasyonlarının dışına çıkılması anlamına gelir. Örneğin bir sayının ya da 
sıfırın sıfıra bölünmesi durumunda, ya da INV cos-1, INV sin-1 tuşlarına 
basmadan önce ekranda mutlak değeri birden büyük bir sayının olması ekranda 
E'nin görünmesine ve hesaplayıcının tıkanmasına neden olur. Yine AC tuşuna 
basarak ve programda gerekli düzeltmeler yaparak programı yeniden yazmak 
gerekir. 

— Program için gerekli giriş verileri ENT fonksiyonu ile tanımlanır. Program 
yazılırken ENT ile birlikte uygun bir örnek veri, ya da sayı girilir. Yalnız ENT 
tuşuna basıp daha sonraki program adımına da geçilebilir. Ancak bu durumda 
ENT tuşuna basıldığnda ekranda hangi sayı varsa tanımlanan aritmetik işlemler 
bu sayılarla yapılacağından sonsuzluk, belirsizlik ya da olanaksızlık ile 
karşılaşılabilir. 

— Program koşarken ENT adımına geldiğinde ekranda ENT yazısı görülür. İlgili 
veri yazılarak RUN tuşuna basılır. Bir program içinde birden fazla ENT deyimi 
olabilir. 
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— Kimi durumlarda programda ENT deyimi kullanılmayabilir. İlgili veriler sabit 
bellekler aracılığı ile girilir. Program yazılmadan önce, ya da sonra veriler bu 
belleklere girilir. ENT fonksiyonu yerine verilerin bellekler aracılığı ile 
girilmesi, kimi durumlarda giriş verilerinin denetlenebilmesi olanağı sağlar. 

— Programın ara yerlerinde durdurularak ara değerlerin ekrandan alınması program 
içinde INV HLT fonksiyonu kullanılarak sağlanır. Programın kaldığı yerden 
devam etmesi de RUN tuşu ile sağlanır. Bir programda birden fazla INV HLT 
deyimi bulunabilir. 

AZ B İLİNEN KİMÎ ETKİN FONKS İYONLAR 

Bu hesaplayıcıda bulunan 58 fonksiyondan çok az bilinen, dolayısıyle seyrek 
kullanılan fonksiyonlar ve olanakları aşağıda açıklanmıştır. 

INVR->P,     INVP->R,     INVX<->Y 

Bu fonksiyonlar dik koordinatlardan kutupsal koordinatlara, kutupsal 
koordinatlardan da dik koordinatlara dönüşümü sağlarlar. 

Dik koordinatlardan kutupsal koordinatlara geçerken önce noktanın x koordinatı 
girilir. Ardından INV R—>P fonksiyon tuşlarına basılır. Noktanın y koordinatı 
yazıldıktan sonra = tuşuna basıldığında, bu noktanın x, y koordinat sistemi başlangıç 
noktasına olan uzaklığı ekranda görüntülenir. INV X<-»Y tuşlarına basılınca da, 
hesaplayıcı hangi açı birimine bağlanmışsa o birimden, açı değeri elde edilir. INV P—»R 
fonksiyonunda ise, önce kutupsal uzaklık, INV P—>R tuşlarına basıldıktan sonra da açı 
değeri girilir. = tuşuna basılınca noktanın x koordinatı, INV X<-»Y tuşlarına 
basılmasından sonra da y koordinatı ekranda görüntülenir. 

INV X«->Y fonksiyonu, X kayıt birimi (ekran) ile Y (Ll) kayıt birimindeki sayıların 
yerlerini değiştirir. 

INV R—»P ve INV P—>R fonksiyonları cebrik eksen sisteminde düşünüldüğünde sözü 
edilen açı, 0 eğim açısıdır. x ekseninden başlayarak ve saat yönünün tersine ölçülür. Bu 

açı derece biçiminde -18OO<0<18(Alir. Bu fonksiyonlar jeodezik eksen sistemine 
uygulanmak istenirse vergi girişlerinde protokol sırasının yine önce X sonra Y olması 
gerekir. 

Elde edilecek açı da yine X ekseni (kuzey ekseni)nden başlayarak saat yönünde 
ölçülen kuzey (semt) açısıdır. Eksi işaretli açılara da bu durumda 360^ ya da 400S 
eklemek gerekir. 

MR,    M+,    MVM-, INVMin 

Bağımsız bellek kayıt birimi ile ilgili bu fonksiyonlar, sırası ile, bu bellekteki bir 
sayının ekranda görüntülenmesini, bu bellekte bulunan bir sayıya başka bir sayının 
eklenmesini ve bu sayıdan başka bir sayının çıkarılmasını, ve bu belleğe bir sayının 
girilmesini sağlar. Bu belleğin silinmesi -sıfırlanması- O Min, C Min, AC Min, 
tuşlardan biri ile yapılır. 
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Üst üste toplama özelliğinden ötürü bağımsız bellek eşit aralıklı fonksiyon 
hesaplamalarında, yinelemeli hesaplamalarda program içinde etkin bir biçimde 
kullanılabilir. 

Kin+,   Kin-,   Kinx,   Kin-,    INVX<~>K 
Altı sabit bellek hcsaplayıcımn kullanım yeteneğini arttırmaktadır. Bu fonksiyonlar 

ise sabit belleklerin daha elkin kullanımını sağlamaktadır. 
Sabit bellekteki bir sayı başka bir sayı ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme 

yapıldıktan sonra elde edilen değerin yine aynı bellekte saklanması istenirse ilgili tuşlara 
aşağıda gösterilen sırada basmak gerekir: 

1) 32 Kin+1 
2) 21/3 Kin-5         '(ab/c tuşu ile) 
3) -0.18 Kin x 2 

4) Ti Kin-s-3 
Birincisinde 1 numaralı bellekteki sayıya 32 eklenmekte ve sonuç yine 1 numaralı 

belleğe aktarılmaktadır, ikincisinde 5 numaralı bellekteki sayıdan 2 1/3 sayısı 
çıkarılmakta ve sonuç yine 5 numaralı bellekte saklanmaktadır. Üçüncüsünde 2 
numaralı bellekteki sayı -0.18 ile çarpılmakta ve sonuç 2 numaralı belleğe, 
sonuncusunda da 3 numaralı bellekteki sayı n sayısına bölünerek sonuç 3 numaralı 
belleğe aktarılmaktadır. - 

INV X<->K fonksiyonu X sayısı (ekran) ile K sabit belleklerindeki sayıların yerini 
değiştirir. Yani, ekrandaki sayı tanımlanan belleğe aktarılırken bu bellekteki sayı da 
ekranda görüntülenir. Örneğin 4 numaralı bellekte 20 sayısı, ekranda da 0.5 sayısı 
varken INV XoK 4 fonksiyonu 0.5 sayısını 4 numaralı belleğe aktarırken bu bellekteki 
20 sayısı ekranda görüntülenir. Bu fonksiyon yardımı ile sabit bellekteki sayılar, 
yedek bellek kullanmaksızın birbirine aktarılabilir. Söz gelişi Kout 1, ESTV X<-*K 2, 
INV X<->K3, INV X<->K 1 işlem dizisi ile 1 numaralı bellekteki sayı 2 numaralı 
belleğe, 2'deki sayı 3'e, 3'teki sayı da 1 numaralı belleğe aktarılır. 

1NV RAN# 
Bu fonksiyon ile 0.000 - 0.999 arasında eşdağılımlı (dikdörtgen dağılımlı) rasgele 

sayılar üretilmektedir. Bu dağılım yardımı ile de istenilen aralıkta eşit olasılıkta 
dağılmış pozitif sayılar elde edilebilir ve orta nokta (0.5) ötelenerek işaretli sayılar 
bulunabilir. Söz gelişi O ile N arasında (O ve N dahil) eşdağılımlı pozitif tam sayılar 
üretilmek isteniyorsa üreteçten elde edilen sayıların N ile çarpılması yeterlidir. Bu 
sayıların tam sayıya dönüştürülmesi de MODE 70 fonksiyonu ile sağlanır. 

Dikdörtgen dağılımlı sayılardan normal dağılımlı sayılar da üretilebilir. Bu konu 
Örnek 6'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

INVRTN 
Bu fonksiyon programın son adımı olarak kullanıldığında herhangi bir koşula bağlı 

olmaksızın programın ilk adımına dönmeyi sağlar. Programın başında veri girişini 
salğamak için bir ENT deyimi varsa veri girişi için bekler. Böylece programın Pl ya da 
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INV P2 tuşu ile bir kere koşturulması yeterli olmakta, daha sonraki program 
koşturulması için tekrar bu tuşa basılması gereği ortadan kalkmaktadır. Yeniden 
koşturulması için, veri girişi varsa önce bu sayı ve sonra RUN tuşuna, programda ENT 
deyimi yoksa doğrudan doğruya RUN tuşuna basmak yeterlidir. 

Program içinde hiçbir ENT ve INV HLT deyimi bulunmuyorsa program 
durmaksızın çalışır. Bu sırada ekranda yalnız ON yazısı görülür. Bu sonsuz döngüden 
çıkmak için AC tuşuna basmak gerekir. Bu özellikten yakınsaması yavaş olan serilerin 
hesaplanmasında ve ardışık yerine koyarak yinelemeli (iteratif) kök bulma 
problemlerinde yararlanılabilir. (*) 

INVx>0 
Bu fonksiyon program içinde koşullu bir döngü oluşturulmasını sağlar. Program 

çalışırken bu deyime geldiğinde ekrandaki sayı (x) pozitif ise programın ilk adımına geri 
döner. Negatif ise işleme devam eder. Ters durum söz konusu ise testten önce ilgili 
sayının işareti değiştirilir. Testten sonra da işaret yine eski durumuna getirilir. 

M V x < M  
Bu fonksiyon da ekrandaki sayının (X), bağımsız bellekteki sayıdan (M), küçük ya da 

eşit olması durumunda programın başa döndürülmesini, değil ise işleme devam etmesini 
sağlar. 

PROGRAM ÖRNEKLERİ 
Açıklanan fonksiyonların kullanımını gösterebilmek için bu bölümde çeşitli 

program örnekleri verilmiştir. 
ÖRNEK 1: iki bilinmeyenli denklem çözümü programı 

 

(*) Bu özellik yardımı ile hesaplayıcı kronometre ve saat olarak da çalıştırılabilir. Program içinde 
uygun aralıklarla bir saydırma işlemi hesaplayıcının kronometre gibi çalışmasını sağlar. Bu 
kronometre Pl tuşuna basarak çalıştırılır ve AC tuşuna basılırak da durdurulur. Programın ikinci 
kesiminde de bu programla bağlantılı bir başlangıç ötelemesi ve dönüşüm işlemleri 
yaptırılabilir. 
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Bu program yazılmadan önce birinci denklemin katsayıları ve sağ yanı sıra ile 1,2,3 
numaralı belleklere, ikinci denklemin katsayıları ve sağ yanı da sıra ile 4,5,6 numaralı 
belleklere girilir. Program yazılır. Koşturmak için Pl tuşuna basılırak birinci 
bilinmeyen, RUN tuşuna basılarak da ikinci bilinmeyen elde edilir. 

Belleklere ilgili katsayılar ve büyüklükler girmeksizin de önceden program 
yazılabilir. Ancak bu durumda 19. adımda ekranda E harfi ile karşılaşma olasılığı vardır. 
Programı yazmadan önce çözümü bilinen basit bir denklemin katsayılarının ve sabit 
büyüklüklerinin belleklere girilmesi önerilir. Böylece programın doğru yazılıp 
yazılmadığı denetlenebilir. 

 

Hesaplayıcının yalnız altı sabit belleğinin bulunması 3x3 boyutlu bir determinantın 
hesaplanmasını güçleştirmekte ise de bu determinnat bir satıra ya da sütuna göre açılarak 
üç tane 2x2 boyutlu bir determinantın cebirsel toplamı olarak düşünülebilir. Böylece iki 
satır (sütun) belleğe girilirken diğer satır (sütun) program koşturulurken girilebilir. 
Çizelge 2'deki program da üçüncü satıra göre determinantın açıldığı düşünülerek 
hazırlanmıştır. Program yazıldıktan sonra ilk iki satır (sütun) sıra ile 1,2,3 ve 4,5,6 
numaralı belleklere girilir. Pl komutu ile program koşturulur. Ekranda ENT deyimi 
görülünce de üçüncü satırın (sütunun) ilk elemanı yazılır ve RUN tuşuna basılır. Daha 
sonraki ENT için de diğer iki eleman sıra ile ve RUN tuşu ile verilir. 

Bu program üç bilinmeyenli üç denklemin çözümü için de kullanılabilir. Bunun için 
önce katsayılar matrisinin determinatı hesaplanarak elde edilen değer INV Min 
fonksiyonu ile bağımsız belleğe aktarılır. Daha sonra Kramer formüllerine uygun diğer 
üç determinant hesaplanır ve her seferinde elde edilen determinant değeri bağımsız 
bellekteki katsayılar matrisinin determinantına bölünürse (+MR) birinci, ikinci ve 
üçüncü bilinmeyenler bulunur. 



Bu ömek programda INV x>0 fonksiyonunun kullanımı gösterilmek istenmiştir. 

Programın yazımı sırasında INV x>0 deyimi yazılırken ekranda oluşacak sayının negatif 
olması gerekir. Aksi durumda program yazımı ekranda E harfi görülerek kesilecektir. Bu 
deyim nedeni ile program başa dönmek isteyecektir. Bunun için ENT girişinin açının 
negatif olmasını sağlayacak sayılar olması gerekir. Örneğin Pı (0,0), P2 (2,-1) noktalan 
bu olanağı sağlar. Bu nedenle 5. ve 7. adımdaki ENT fonksiyonlarından sonra X2=2 ve 
y2= -1 koordinatları girilmektedir, ilk adımdaki ENT ile birlikte girilecek 0 sayısı ise, 
programa başlarken ekranda bir sayı varsa bunun xl koordinatı olarak kaydedilmesini 
önlemek içindir. 

Programın çalıştırılması için önce Pl tuşuna basılacak ve sonra da, sıra ile Pı ve P2 
noktalarının Xı Yi ve X2 Y2 koordinatları RUN tuşu ile girilecektir. 

ÖRNEK 4: Çokgen alanı hesabı programı 

Bir çokgenin alanının bulunması için Çizelge 4'te verilen program 

n 
F = l/2 2xi(yi+ı-yi.ı) 

i=l 

formülüne uygun olarak düzenlenmiştir. Nokta sayısı ne kadar çok olursa olsun 
uygulanabilir. 
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ÖRNEK 3 : Kuzey açısı (semt) hesabı programı
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Üç kenarı bilinen bir üçgenin açıları kosinüs formülleri ile hesaplanabilir. Bu 
formüller, düzlem ve küresel trigonometrideki bir çok üçgenle ilgili bağıntılar gibi, 
dairesel dönüşüm (dairevi mübadele) özelliğini taşır. Yani A açısı için yazılacak eşitlikte 
a kenarı yerine b, b yerine c, c yerine de a yazılırsa bu kez B açısını veren eşitlik elde 
edilir. Bu dairesel dönüşüm bu hesaplayıcıda INV XoK fonksiyonu ile kolayca 
gerçekleştirilebilir. Çizelge 5'teki programda bu fonksiyonla verilerin bellekteki yerleri 
değiştirilerek aynı kosinüs formülü arka arkaya uygulanmaktadır. Program yazılmadan 
önce 1,2,3 numaralı belleklerde üçgenin kenarları olabilecek sayıların bulunması 
gerekir. Programın koşturulmasından sonra ekranda birinci açı ve RUN tuşuna 
basıldıktan sonra ikinci açı elde edilir. Üçüncü açı da yine RUN tuşuna basılarak 
bulunur. 

 

Daha önce INV RAN # fonksiyonu açıklanmıştı. Bu fonksiyonla üretilen 
dikdörtgen dağılımlı sayılardan normal dağılımlı sayılar da üretilebilir. Bu konuda 
ayrıntılı açıklama HEKÎMOĞLU, 1981(*) yayınında bulunmaktadır. Bu problemin 
çözümünde de adı geçen kaynakta verilen formüllerden yararlanılmıştır. 

Bu dönüşümü yapmak için önce x (i) dikdörtgen dağılımlı sayı dizisinden 
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formüllerinden birinden yararlanarak u (i) ya da v (i) sayı dizisi bulunur. Bu sayılar 

ortalama değeri [1=0 ve standart sapması da a olan normal dağılımlı sayılar dizisidir. 
(HEKİMOĞLU, 1981). 

Çizelge 6'daki programda u ve v sayı dizilerinin ikisi birden üretilmektedir. Yalnız 
birisi kulanılmak istenirse 21-26. adımlan programdan çıkarılabilir. 

Program yazıldıktan sonra çalıştırılmadan önce şu hazırlık verilerinin girilmesi 
gerekir: 

— INVRAN#   Kini, INVRAN#   Kin 2 fonksiyonları ile eşdağılımlı dizinin ilk 
iki sayısını, x (1) ve x (2)'yi, 1 ve 2 numaralı belleklere girilir. 

— 2a2 değeri 5 numaralı belleğe yazılır. 

— Sayaç olarak kullanılan 6 numaralı belleğe 1 sayısı girilir. Karşılaştırma için 
kullanılacak M sayısı bağımsız belleğe girilir. (Önceden M sayısının verilmesi 
istenmiyorsa programın 31 ve daha sonraki adımları çıkarılabilir. Koşullu döngü 
yerine 31. adımda INV RTN koşulsuz döngüsü yazılabilir.) 

— Açı radyan moduna getirilir. MODE 7 fonksiyonu ile basamak sayısı kısıtlanır. 

Program Pl tuşu ile koşturulursa ekranda u (1) görülür. RUN tuşuna basılırsa v (1) 
ve daha sonraki her RUN tuşuna basılmasından sonra da u (2), v (2),... elde edilir. 20 
sayı çifti üretilmek isteniyorsa bu sayıya geldiğinde programdaki test gereği ekranda 
99999 sayısı görülür. 

ÖRNEK 7: Fonksiyon hesaplamalarına ilişkin bir Örnek Program 

 

formülü ile ikinci bir y (i) dizisi üretilir. Bu dizi ile de
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Ax aralıklarla herhangi bir fonksiyonun değerlerinin hesaplanması için Çizelge 
7'dekine benzer bir program yazılabilir. Bu örnek program 

y= e'c(x/d) biçimindeki bir parametrik üstel fonksiyon için düzenlenmiştir, c ve d 
parametrelerinin çeşitli değerleri için bu fonksiyon hesaplanmak istenirse, 2 ve 3 
numaralı belleklerdeki sayıların değiştirilmesi ve aynı programın tekrar koşturulması 
yeterlidir. Ax artırımları için de 1 numaralı bellek ayrılmıştır. 3 numaralı bellekte 
sıfırdan farklı herhangi bir sayı olmak koşulu ile, bir güçlükle karşılaşmaksızm, 
program yazılabilir. Hangi x değerinden itibaren hesaplama yapılacaksa bu değer 
bağımsız belleğe girilir. Örneğin xo=O'dan itibaren 0,1 aralıklarla fonksiyon değerleri 
hesaplanacaksa; AC Min ve 0,1 Kin 1 yapılır, c ve d parametrelerinin sayısal değerleri 2 
ve 3 numaralı belleğe girilir. Pl tuşuna basılarak program çalıştınürsa ekranda XQ değeri, 
RUN tuşuna basıldıktan sonra da, bu değere karşılık gelen yo değeri görülür. Bundan 
sonraki ilgili x ve y değerleri, xı=xo+Ax, yj, X2=X!+Ax, y2,..., RUN tuşuna ardarda 
basılarak sıra ile elde edilir. MODE 7 fonksiyonu ile basamak sayısı sınırlanabilir. 

Benzer yaklaşımla başka fonksiyonlar için benzer algoritmalar oluşturulabilir. 

ÖRNEK 8: Cebirsel denklemlerin köklerinin bulunmasına ilişkin örnek program 

Cebirsel, trigonometrik ya da üstel denklemlerin kökleri Newton-Raphson 
yöntemine göre kolayca bulunabilir. 

Bu algoritma _         f (xn) 
f   Un) 

formülü ile tanımlanır, n ve n+1 ardışık hesaplama adımlarını gösterir. Bir XQ 

yaklaşık değeri seçilir. Bu değer yardımı ile daha iyi bir xı yaklaşık değeri bulunur, işlem 
bu şekilde sürdürülerek istenilen duyarlıktaki kök değerine ulaşılır. 

Bu örnek programda f(x) = x4 - x -10 = 0 denklemi alınmıştır, f (x) türevi alınarak 
Newton-Raphson formülünde yerine yazılır ve gerekli sadeleştirme yapılırsa, 

3 x*+ 10 
x n+ı-------------------------  

4 x n - l  eşitliği bulunur. Bu örnek program bu 

algoritma için düzenlenmiştir. 



 
Program yazıldıktan sonra ilk yaklaşık değer 1 numaralı belleğe yazılır. Pl tuşuna 

arka arkaya basılarak xı, X2, X3,... değerleri ekranda görüntülenir. 
Bu denklemin l<x<2 ve -2<x<-l olmak üzere iki gerçel kökü vardır. xo= 1,5 alınırsa 

5. adımda xs= 1.855 584 524 kökü elde edilir, ikinci kök için de xo= -1,5 alınırsa 
dördüncü adımda ikinci köke yakınsadığı görülür. Yani X4=-1.697 471 88 bulunur. 
Hesaplama adımları görülmek istenmezse programın sonuna INV RTN fonksiyonu 
yazılır. Pl tuşuna basıldıktan beş-on saniye sonra AC tuşuna basılır ve Kout 1 
fonksiyonu ile denklemin kökü bulunur. Bu yaklaşımla tüm denklemlerin kökleri 
bulunabilir. Yeter ki ilgili algoritma 38 adımlık bir programa sığdırüabilsin. Yaklaşık 
değer ne kadar iyi seçilirse yakınsamanın da o kadar hızlı olacağı açıktır. 

ÖRNEK 9: Trigonometrik denklemlerin köklerinin bulunmasına ilişkin örnek 
program 

Bu örnekte f(x) = x - cosx -1 = 0 denkleminin çözümü ele alınmıştır. Bu denklemin 
çözümü için de bir önceki cebirsel denklemin çözümünde açıklanan Newton - Raphson 
yaklaşımından yararlanılmıştır. Yalnız bu örnek programda f (x) fonksiyon değeri ve 
f (x) türevi ayrı ayn hesaplanarak 2 ve 3 numaralı belleklere yerleştirilmiştir. Böyle bir 
yaklaşım, her adımda yaklaşık değerin denklemi ne ölçüde gerçekleştirdiğini izleme 
olanağı sağlar, f (x) = x - cosx - 1= 0 denkleminin çözümü için program; 

 

41



42 

Program yazıldıktan sonra ilk yaklaşık değer xo = 1 Kin 1 fonksiyonu ile 1 numaralı 
belleğe girilir. Trigonometrik denklem olduğu için MODE 5 fonksiyonu ile radyan 
birimine geçilir. Sayaç olarak kullanılan bağımsız bellek AC Min fonksiyonu ile 
sıfırlanır. Pl tuşu ile program çalıştırılır. Ekranda önce adım sayısı görülür. RUN tuşuna 
basılırsa ekranda xı değeri, tekrar RUN tuşuna basılırsa tekrar adım sayısı ve RUN tuşu 
ile X2 değeri bulunur. xo=l ilk yaklaşık değeri ile X3= 1.283 428 742 değeri bulunur. 
Kout2 fonksiyonu ile de f (x3)= 1.37751xlO"5 değeri elde edilir. x4=1.283 428 742 
ve f (x4)=-lxİCH0 bulunur. Böylece 10 basamak duyarlıkla bu denklemin tek kökü 
bulunmuş olur. (Başka kök olsaydı uygun bir yaklaşık değerle bu kökler de aynı 
programla bulunabilecekti.) 

ÖRNEK 10: Yakınsaması yavaş bir algoritma ile kök bulunmasına ilişkin örnek 
program 

Bu örnekte xex-l=0 denkleminin çözümü için düzenlenmiş program örnekleri 
verilmiştir. Bu denklemin çözümü için de türeve gereksinim duymayan ancak 
yakınsaması oldukça yavaş bir algoritma seçilmiştir. Bu algoritma xn+ı = e-xn dir. 

 
iki değişik program verilmiştir. Birincisinde Pl tuşuna basıldıktan sonra RUN 

tuşuna basılarak arka arkaya x değerleri elde edilmektedir. Adımların sayılması için 
bağımsız bellekten yararlanılmıştır. Program çalıştırılmadan önce bu belleğin 
sıfırlanması ve bir numaralı belleğe ilk yaklaşık değerin girilmesi gerekir. Pl ile 
koşturulursa ekranda xı değeri, RUN tuşuna arka arkaya basılarak da X2, X3, X4,... 
değerleri elde edilir. Görüntülenen sayının hangi adıma ait olduğunu görmek için de MR 
tuşuna basılır. ^ 

Bu örnekte olduğu gibi yavaş yakınsayan yinelemeli hesaplarda kimi adımlar 
görülmek istenmeyebilir. Bunun için INV x<M fonksiyonundan yararlanılabilir. 




