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Sejumlah  aplikasi  dikembangkan  sebagai  emulator  dari  kalkulator  elektronik.  Aplikasi  tersebut
mempunyai tampilan dan fiktur yang mirip atau bahkan sama dengan kalkulator aslinya. Menariknya
beberapa aplikasi dapat diinstal secara gratis sepenuhnya dari Google Play Store. Aplikasi tersebut
antara lain yaitu Wabbitemu, Droid48sx, Droid48, Free42, RCL-58, TI5x dan WRPN.

Wabbitemu 

Wabbitemu adalah emulator untuk kalkulator grafikk Texas Instruments TI-73, TI-83 Plus, TI-83 Plus
SE, TI-84 Plus dan TI-84 Plus SE. Berikut ini adalah tampilan dari Wabbitemu untuk TI-83 Plus.

Gambar 1. Wabbitemu
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Droid48sx

Droid48sx adalah emulator dari kalkulator HP-48sx. HP-48sx merupakan salah satu kalkulator yang
paling powerful karena menyediakan hampir semua fiktur yang diinginkan oleh semua pengguna
kalkulator sains. Pada tahun 1990 kalkulator HP-48sx dinobatkan sebagai  kalkulator terbaik oleh
sejumlah majalah. 

Gambar 2. Droid48sx

Droid48

Droid48  adalah  emulator  dari  kalkulator  HP-48.  Kalkulator  HP-48  dan  HP-48sx  pada  dasarnya
mempunyai fiktur yang sama.

Gambar 3. Droid48
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Free42

Free42 adalah emulator dari kalkulator HP-42S. Kalkulator HP-42S dianggap sebagai kalkulator yang
paling praktis dan mudah digunakan.

Gambar 4. Free42

RCL-58

RCL-58 adalah emulator dari kalkulator TI-58. TI-58 dan TI-59 adalah kalkulator elektronik pertama 
yang dapat diprogram yang dikeluarkan secara bersamaan oleh Texas Instrument.

Gambar 5. RCL-58
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TI5X

TI5X adalah emulator dari kalkulator TI-59 dan TI-58C. TI-59 dan TI-58 adalah kalkulator elektronik
pertama yang dapat diprogram yang dikeluarkan secara bersamaan oleh Texas Instrument.

Gambar 6. TI5X

WRPN

WRPN adalah  emulator  dari  kalkulator  HP-16c.  Kalkulator  HP-16c  merupakan  kalkulator  yang
dirancang secara khusus bagi programmer untuk membantu proses pencarian kesalahan pada suatu
program.

Gambar 7. WRPN
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