
versie gk 1.1 dd 10-2-2019 

Wetenschappelijke notatie 
 
Rekenen met machten van tien is makkelijk. Immers: 
 
103 =   1000 10-3 = 0,001  
104 = 10000 10-4 =0,0001 
106 = 1000000 10-6 =0,000001 
109 = 1000000000 10-9 = 0,000000 001 
1012 = 1000000000000 10-12 = 0,000000 000 001 
 
106   noemt men een miljoen, 109 (in Nederland) een miljard, en 1012 (in Nederland) een biljoen 
Deze namen zijn soms verwarrend: In de VS wordt 109 aangeduid als “billion” 
 
Machten van 10 worden gebruikt bij de wetenschappelijke notatie (standaardnotatie: 
 3 x105 = 300000 
 3,2 x 105 = 320000 
 3,18 x 105 = 318000 

Een getal wordt dan geschreven als  a x 10k  

  met a een getal kleiner dan tien en minstens 1, en  k een geheel getal. 

 
Voordelen zijn: 

▪ Je kunt heel grote  getallen (en heel kleine) veel sneller noteren: 
o Vergelijk  602200000000000000000000  met  6,022 x 1023 

▪ Je kunt snel zien hoe groot een getal is: 
o 3 x 1011 , 5,2 x 1011 en 7,09 x 1011 zijn allemaal getallen in de honderd miljard 

 Bij  300000000000 ; 520000000000 en  709000000000 zie je dat minder snel, 
 
Er zijn ook nadelen: 

▪ Het lijkt misschien dat 3,2 x 1027 en 2,9 x 1021 niet zo erg veel schelen, maar het eerste getal 
is ongeveer een miljoen maal zo groot !. Als je het tweede getal van het eerste aftrekt merk 
je nauwelijks verschil (een miljonair die een euro uitgeeft) 

▪ Je kunt makkelijk in de war raken door de manier waarop je dit soort getallen op je 
rekenmachine intypt, en de wijze waarop ze op het schermpje staan. 

Wetenschappelijke notatie op de rekenmachine 

Het getal 7 x 106 typ je als volgt in : 7  EXP 6 = 
Dit wordt “standaard” omgezet in de “gewone notatie”.  
Wanneer het getal te groot wordt voor het schermpje, 
zoals  bij  7 x 1012 ,  wordt het weergegeven in de wetenschappelijke 
notatie.  

Als je goed kijkt zie je dat hiernaast staat 7 x10
12 

Deze berekening heeft dus niets te maken met 712 

 Als je 712 wilt uitrekenen gebruik je de knop ^ 
 (of xy)  Zoals je ziet is dat ca. 100 maal zo klein. 

 
Je kunt je rekenmachine trouwens dwingen om alle getallen weer te geven in de wetenschappelijke 
notatie. 
Op de Casio fx-82TL  en fx-82MS doe je dat door 3 maal op de 
MODE-knop te drukken, en dan te kiezen voor 2 (Sci). Je moet nu 
nog een getal geven 0-9. Dit heeft te maken met het aantal 
significante cijfers. Wanneer je kiest voor 3 wordt de uitkomst van 712 
(7 tot de macht 12) weergegeven zoals hiernaast. 
Erg kleine getallen (dicht bij 0) worden vaak automatisch in de wetenschappelijke notatie getoond. Je 
kunt echter de Casio dwingen alle getallen als ‘komma-getal’weer te geven (drie maal op MODE, dan 
kiezen voor 1 (Fix), en tenslotte het gewenste aantal decimalen intypen) 
Om de weergave weer normaal te maken druk je weer drie maal op MODE, dan 3 (Norm), en dan 1. 


	Wetenschappelijke notatie
	Wetenschappelijke notatie op de rekenmachine


