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Introducao

Parabéns! Sua escolha de uma calculadora HP-10C com Memoria

Continua demonstra seu interesse por qualidade, capacidade e facilidade
de uso. Vocé pode ser um experiente usudrio de calculadoras HP, ou pode
estar usando uma calculadora HP pela primeira vez. Os principais objeti-

vos deste manual sio apresenta-lo a todos os recursos e ajudé-lo a apren-

der a usar estes recursos o mais rapido possivel, sem considerar sua expe-
riéncia anterior. O uso antecipado da HP-10C e seu nivel de experiéncia

anterior determinardo quanto tempo vocé necessita dedicar a este ma-
nual.

Este manual se divide em oito seges principais. Entretanto, antes de ler

estas segdes, adquira um pouco de experiéncia usando sua HP-10C junto
com o material introdutério entitulado Sua HP-10C, A Solugdo para Seus

Problemas, na péagina 7.

A se¢do 1, Introdugdo ao Uso, Abrange as informagdes gerais de operagao

que tanto os novos como os experientes usudrios de calculadoras HP de-

vem conhecer. As se¢des de 2 a 4 abrangem informagdes que sdo mais im-

portantes para 0s novos usudrios.

As segdes de 5 a 8 descrevem como usar os recursos de programagdo da
HP-10C.

Os diversos apéndices descrevem detalhes adicionais de operagédo da cal-
culadora, assim como garantia e informagOes sobre servigos técnicos.

O Indice de Teclas de Fungdes e o Indice de Teclas de Programagfo, no

final do manual, podem ser usados para consultas rapidas a cada tecla de
fungdo e como uma pratica referéncia de pagina das informagdes detalha-

das contidas neste manual.
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Sua HP-10C: A Solucao para Seus

Problemas

Sua calculadora cientifica programével HP-10C ¢ uma poderosa solugdo

para seus problemas, que vocé pode levar a qualquer lugar. Ela manipula

problemas desde simples até complexos, ¢ pode armazenar dados. A HP-

10C é tdo facil de programar e de usar que ndo exige nem experiéncia an-

terior com programgio e nem conhecimento de linguagens de programa-

cdo.

Uma importante nova caracteristica de sua HP-10C ¢ seu consumo extre-

mamente baixo de energia. Esta eficiéncia ¢ responsdvel pelo seu baixo

peso, desenho em modelo compacto, e elimina a necessidade do incémo-

do recarregador. O consumo de energia da HP-10C é tdo baixo que a dura-

¢do média das baterias, sob uso normal, é de 6 a 12 meses. Além disso, o

indicador de bateria fraca lhe proporciona suficiente precaugdo antes da

calculadora parar de funcionar.

A HP-10C também ajuda vocé a conservar energia, pelo desligamento au-

tomatico do visor, se for deixada durante varios minutos inativa. Porém,

ndo se preocupe com uma perda dos dados - toda informagao que vocé ti-

ver introduzido em sua HP-10C ¢ preservada pela Memoria Continua.

Sua Calculadora Hewlett-Packard utiliza uma logica de operagdo unica,

representada pela tecla , que difere da ldgica da maioria das ou-

tras calculadoras. O poder da logica da calculadora HP se torna obvio a

medida que ¢ utilizada. Mais adiante cobriremos 0s detalhes desta logica,

mas agora vamos familiarizar-nos com na realizagdo de célculos.

Por exemplo, vejamos as fungdes aritméticas. Primeiro temos que colocar

o0s nimeros na maquina. Para isto, tecle o primeiro nimero, pressio-

ne [ENTER] para separar o primeiro nimero do segundo, ¢ entdo, tecle o

segundo numero e pressione [+, [, ou [#]. As respostas apare-

cem imediatamente depois que vocé pressionar uma tecla de fungdo nu-

mérica.
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Para avaliar sua nova calculadora,ligue-a
pressionando a tecla . Se aparecer

algum digito diferente de zero, vocé pode

teclar para zerar o visor. Se ndo
aparecerem quatro zeros a direita do

ponto decimal, pressione 4 para
que a apresentagdo do seu visor coincida
com a dos problemas seguintes. (As apre-

sentagdes do visor ilustradas neste ma-

nual estardo sempre dispostas no forma-

to 4, a menos que sejam dispostas
de outra forma).

  

NOTA: Um asterisco (*) piscando no canto inferior esquerdo do visor,

quando a calculadora é ligada, significa que a energia disponfvel nas

baterias ¢ fraca. Para instalar baterias novas, consulte o apéndice C.

Solugdées Manuais

Nio ¢ necessdrio zerar a calculadora entre problemas. Mas se vocé tiver
introduzido um digito errado, pressione ¢ introduza o nimero cor-
reto.*

 

Para Calcular Pressione Visor

9+6=15 9 (ENTER]6 [+] 15.0000
9-6=3 96E] 3.0000

9X6=54 96 54.0000

9+-6=15 96[3] 1.5000

Observe que, nos quatro exemplos:

® Os dois nimeros estdo na calculadora antes de vocé pressionar (7],
G, &ou 3.

® [ENTER] ¢ usada apenas para separar dois nlimeros que sdointroduzi-
dos um apés o outro.

 

* Se vocé ¢ um principiante com as calculadoras HP, observard que a maioria das teclas tém dois
rétulos. Para usar a fungdoprincipal gravada em branco acima da tecla - apenas pressione aquela
tecla. Para a fungdo gravada em dourado, pressione antes a tecla
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® Pressionando uma tecla de fun¢do numérica, neste caso (4], (],

ou (3], faz com que a fungdo seja executada imediatamente e
com que o resultado aparega.

Para perceber o intimo relacionamento entre a solugdo de problemas
manual e programada, calculemos a solu¢do de um problema primeiro
manualmente, isto €, através do teclado. Em seguida, usaremos um pro-

grama para calcular a solugdo do mesmo problema, e de outros semelhan-

tes.

A maioria dos aquecedores de 4gua domésticos tém forma cilindrica. Vocé

pode calcular facilmente a perda de calor de tal reservatério usando a for-
mula ¢ = h x 4 x T; onde:   q ¢ a perda de calor do aquecedor de 4- ol £

gua (BTU por hora).

h é o coeficiente de transferéncia de

calor,
i

A ¢ a area total da superficie do cilin- ;

dro.

T ¢ a diferenca de temperatura entre o
cilindro e o ar que o envolve.

Exemplo: Suponha que vocé possua um aquecedor de dgua cilindrico de 52

galdes, e que vocé deseja determinar quanta energia estd sendo perdida
devido ao isolamento deficiente. Em medi¢des iniciais vocé encontrou

uma diferenca média de temperatura entre a superficie do aquecedor € o

ar que o circunda de 15°F. A drea da superficie do aquecedor ¢ de 30 pés
quadrados e o coeficiente de transferéncia de calor é aproximadamente
0.47. Para calcular a perda de calor do aquecedor de dgua,simplesmente

pressione as teclas seguintes, em ordem:

Pressione Visor

15 15.0000 Introduz a diferenga de
30 30. temperatura (7) e a drea

do aquecedor de 4gua (4).

450.0000 Calculad x T.

47 0.47 Coeficiente de transferéncia

de calor (h).

211.5000 Perda de calor em BTU

por hora (h x AT).
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Solucdoes Programadas

A perda de calor do aquecedor de dgua do exemplo precedente foi
calculada para uma diferenga de temperatura de 15°F. Mas suponha que

vocé queira calcular a perda de calor para diversas diferencas de tempera-
tura. Vocé poderia efetuar manualmente cada calculo de perda de calor.

Entretanto, um método mais facil e rapido ¢ o de se escrever um programa

que calculara a perda de calor para qualquer diferenga de temperatura.

Escrita do Programa. O programa consiste da mesma sequéncia de teclas que

vocé executou para resolver o problema manualmente.

Carga do Programa. Para carregar as instrugdes do programa na HP-10C

pressione as teclas seguintes, em ordem. A calculadora registra (memori-

za) as instrugdes 4 medida que vocé as introduz. (O visor fornece informa-
¢des que vocé verificard serem Uteis mais tarde, mas que voce, por en-

quanto, pode ignorar).

Pressione Visor

P/R 00- Coloca a HP-10C em modo
de Programagdo. (O indicador

de Programa aparece).

[(f)CLEAR 00- Zera a memoria de programa.

01- 36
3 02- 3

0 03- O Asmesmasteclas que vocé
04- 20 pressionou para resolver o
06- 48 problema manualmente.

4 06- 4
7 07- 7

08- 20
P/R 211.5000 Coloca a HP-10C em modo

' de execugdo (RUN). (O

‘indicador de Programa ¢

apagado.)

Execugio do Programa. Pressione as teclas seguintes, para executar o progra-

ma.
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Pressione Visor

15 15.

R/S 211.5000

18 253.8000

Com o programa que vocé carregou, vo-

cé pode agora calcular rapidamente a
perda de calor em BTU para vdrias dife-
rengas de temperatura. Simplesmente in-

troduza a diferenca desejada e pressione
. Por exemplo, complete a tabela &

direita.

As respostas que vocé deve ver sdo

141.0000, 169.2000, 197.4000, 225.6000,

256.8000, e 282.0000.

Primeira diferenga de

temperatura.

Perda de calor em BTU que
vocé calculou antes,

manualmente.

Perda de calor em BTU para
uma nova diferenga de

temperatura.

 

Diferenca

de temp.

Perda de

calorem BTU
 

10

12

14

16

18

20 N
N

N
N
N

   
Programaré fcil mesmo! A calculadora memoriza as seqiiéncias de teclas
€ a seguir as executa quando vocé quiser. Agora que vocé ja adquiriu algu-

ma experiéncia usando sua HP-10C, examinemos alguns dos importantes

detalhes operacionais da calculadora.





 

  
  



Secdo 1

Introducao ao Uso

Ligando e Desligando a Calculadora

A tecla liga ¢ desliga a HP-10C. Para conservar energia, a HP-10C

se desliga automaticamente depois de alguns minutos de inatividade.

Indicacdo de Bateria Fraca

Quando um asteristo intermitente, o que

indica que a bateria esta fraca, aparece
ao lado inferior esquerdo do visor, ndo ha

razdo para panico. Vocé ainda tem sufi-

ciente tempo disponivel para usar a cal-
culadora: pelo menos 15 minutos, se vocé executar programas continua-

mente, ¢ pelo menos uma hora se vocé efetuar operagdes manualmente.

Consulte o apéndice C ( pigina 104) para informagdes sobre substituicdo

de baterias.

Operacao pelo Teclado

 

Fungdes Primaérias e Alternativas

A maioria dasteclas de sua HP-10C efetuam uma funcéo primdria e uma

fungio alternativa. A fungdo primaria de qualquer tecla ¢ indicada pelo(s)

caracter(es) gravados na face superior da tecla. A fungéo alternativa € in-

dicada pelo(s) caracter(es) gravados em dourado acima da tecla.

® Para selecionar a fungdo alternativa

/ gravada em dourado acima datecla,
primeiro pressione a tecla de prefixo

dourada (f], a seguir pressione a tecla

de funcdo. Por exemplo: [f][=].
~=—— @ Para selecionar a fungdo primdria

gravada na face superior da tecla,

pressione apenas aquela tecla. Por

exemplo: .

 14
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Observe que quando vocé pressiona a te-
cla de prefixo [f], o indicador f aparece ¢
permanece no visor até que se pressione

uma tecla de fun¢do, para completara se-

quéncia.

 

Apagando Prefixos

Certos comandos de fun¢des requerem duas partes: ou um prefixo e um

nimero, ou uma outra tecla. Os prefixos sdo [f],[(ST0],(RCL], e
(GT0]; , e [fJ(ENG]. Se vocé se enganar na introdugio

de um prefixo para uma fungdo, pressione CLEAR para
cancelar o erro. A tecla também ¢ usada para apresentar a man-

tissa de um numero mostrado no visor, assim, todos os 10 digitos do nume-

ro do visor aparecerdo por um momento, depois que a tecla é
pressionada.

Nuameros Negativos

Para tornar o numero do visor negativo - tanto um que tenha acabado de
ser introduzido, como um resultado de um calculo - simplesmente pressio-

ne (trocar o sinal). Quando o visor mostra um niimero negativo, ao
se pressionar elimina-se o sinal de menos do visor, tornando o nu-
mero positivo.

Introducdo de Expoentes

(introduzir expoente) ¢ usado sempre que um expoente seja parte de

um nimero que vocé esteja introduzindo. Para usar [EEX], primeiro intro-
duza a mantissa, a seguir pressione e introduza o expoente. Por
exemplo, para introduzir o nimero de Avogadro (6.0225 x 10%):

Pressione Visor

6.0225 6.0225

EEX 6.0225 00 O00indicaque vocé deve
introduzir o expoente.

2 6.0225 02

3 6.0225 23 (6.0225 x 10%).

6.0225 23 Introduz o nimero.
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Para introduzir um nimero que tenha um expoente de 10 negativo, primei-

ro tecle o niimero, pressione [EEX], a seguir pressione o expoente, ¢ entdo,
pressione (trocar o sinal) para tornar o expoente negativo. *Por

exemplo, introduza a constante de Planck (6.6262 x 107 Joule-segundos)

e multiplique-a por 50:

Pressione Visor

6.6262 6.6262 00
34 6.6262 34

CHS 6.6262 -34

6.6262 -34
50 3.3131 -32 Joule-segundos

NOTA: Os digitos decimais da mantissa que ocuparem o campo do

expoente desapareceréo do visor quando vocé pressionar , mas

serdo retidos internamente.

néio opera com um nimero que tenha mais de sete digitos & esquer-
da do ponto decimal ou raiz, ou com uma mantissa cujo valor absoluto seja
inferior a 0.000001. Para introduzir tal nimero, use uma forma que tenha

um valor do expoente maior ou menor, como for apropriado. Por exem-

plo, 123456789.8 x 102 pode ser introduzido como 1234567.898 x 10%;

0.00000025 x 1075 pode ser introduzido como 2.5 x 1072,

Apagando o Visor

® No modo de Execugdo, pressionando-se (apagar x) so
zerados todos os digitos do visor (registrador X).

® No modo de Programagao, ¢ programavel; ela ndo elimina a
instrugdo apresentada no momento. Ela ¢ armazenada na calculadora

como uma instrugdo programada.

Fungdes de Um Numero

Uma funcgdo de um nimero é qualquer fun¢do numérica que efetua uma

operagdo usando apenas um nimero. Para usar qualquer fungdo de um

nimero:

1. Introduza o niimero no visor (se ainda ndo estiver 14).

2. Pressione a(s) tecla(s) de fungédo.

* [CHS] também pode ser pressionada antes do expoente, com o mesmo iresultado (ao contrario

da mantissa, cuja introdugdo deve ser precedida de [CHS]).
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Pressione Visor

45 45.

1.6532

Funcdes de Dois Nimeros e a Tecla [ENTER

Uma funcgdo de dois numeros deve ter dois nimeros presentes na
calculadora antes de executar a fungdo. (], (5], [x], € [+] sdo exemplos

de fungdes de dois numeros.

Como na aritmética bdsica, os dois nimeros devem ser introduzidos na

calculadora na ordem que apareceriam se os célculos fossem efetuados no

papel, da esquerda para a direita.

Tecla . Se um dos niimeros que vocé necessita para uma fungéo de
dois nirmerosja est4 na calculadora, como resultado de um célculo ante-

rior, vocé nfio necessita usar a tecla(ENTER] . Entretanto, quando vocé

precisa introduzir dois numeros antes de executar uma fungédo, use a te-

cla [ENTER] para separar os dois numeros.

Para colocar dois numeros na calculadora e executar uma fungéo de dois

numeros, como 2 + 3:

1. Tecle o primeiro nimero.

2. Pressione (ENTER] para separar o primeiro nimero do segundo.

3. Tecle o segundo nimero.

4. Pressione a(s) tecla(s) de fungéo.

Pressione Visor

2 2.

2.0000
3 3.

) 0.6667

Agora, tente este problema. Observe que vocé precisa pressionar
para separar numero somente quando estdo sendo introduzidos um

imediatamente apds o outro. Um resultado calculado anteriormente (re-

sultado intermedidrio) sera separado automaticamente de um novo nirme-

ro que vocé introduza.

Para resolver (9 + 17 — 4 + 23) + 4.
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Pressione Visor

9 9.0000
17 26.0000 (9+17).

4[] 22.0000 (9+17—4).

23] 45.0000 (9+17—4+23).

4[] 11.2500 (9+17 —4 +23) - 4.

Até mesmo os problemas mais complexos sdo resolvidos da mesma manei-

ra simples — usando armazenamento automdtico dos resultados interme-

didrios. (Para problemas com aninhamento de parénteses, consulte Calcu-

los em Cadeia, pdgina 26).

Exemplo: Resolva (6 + 7) x (9 — 3).

Obtenha primeiro o resultado intermedidrio de (6 + 7):

Pressione Visor

6 6.

6.0000

7 7.

13.0000 6+7).

Agora efetue (9 — 3). J4 que um outro par de numeros deve ser introduzi-

do, use a tecla novamente para separar o primeiro nimero (9) do
segundo (3). (Ndo h4 necessidade de pressionar para separar 0 9
do resultado intermedidrio anterior 13, que ja estd na calculadora - osre-

sultados de cdlculos anteriores sdo armazenados automaticamente.) Para

resolver (9 — 3):

Pressione Visor

9 9.

9.0000
3 3.

B 6.0000 (9—3).

A seguir multiplique os resultados intermedidrios (13 e 6 ) entre si para a

resposta final.

Pressione Visor

78.0000 (6+7)X(9—3)="78.
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Observe que a HP-10C armazenou para vocé automaticamente os resulta-

dos intermediarios, e usou-os numa base “‘ultimo que entra, primeiro que
sai”” quando chegou o momento de multiplica-los. Ndo importa qudo com-

plicado um problema possa parecer, ele pode sempre ser reduzido a uma

série de operagdes de um e dois nimeros.

Lembre-se:

® A tecla [ENTER] é usada para separar o segundo nimero do

primeiro em qualquer operagio que requeira a entrada sequencial de

dois numeros.

® Quaisquer novos digitos introduzidos depois de um cdlculo sdo- auto-

maticamente tratados como um novo numero. :

@ Os resultados intermedidrios sio armazenados numa base ‘“‘ultimo

que entra, primeiro que sai”.

Tente agora estes problemas. Resolva-os como vocé faria com papel e 14-

pis. Ndo se preocupe com os resultados intermedidrios - eles sdo manipula-

dos automaticamente pela sua HP-10C.

(16 X 38) — (13 X11) =465.0000

(27 +63) +(33X9) =0.3u30

V (16.38 X 0.55) +0.05 = 60.0300

4 X (17 —12) = (10 — 5) = 4.0000

Apresentacoes Especiais

Indicadores

O visor de sua HP-10C contém indicadores que informam o estado da
calculadora durante certas operagdes. Os indicadores sdo descritos, com

as operagdes a que se referem, nas se¢des apropriadas deste manual.

* §f RAD GRAD PRGM

Conjunto de Indicadores do Visor

Marca de Raiz e Separador de Digitos

A marca de raiz é o divisor entre as partes inteira e fraciondria de um
nimero. Um separador de digitos distingue os grupos de digitos em um nu-

mero grande. Em alguns paises a marca de raiz ¢ um ponto decimale o se-
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parador de digitos ¢ uma virgula, enquanto que em outros paisesse verifi-
ca o contrério. Para inverter as convencdes de marca de raiz e de separa-

dor de digitos em sua HP-10C, desligue a calculadora, mantenha pressio-

nada a tecla (-], ligue a calculadora novamente, e solte a tecla [-] ([-]/

(ON]).

-12,345,678.91
[/ =15'345.678.91

Inversao entre Marca de Raiz/Separador de Digitos

Mensagens de Erro

Se vocé tenta efetuar um cdlculo usando um parametro impréprio, como
uma tentativa de encontrar a raiz quadrada de um niimero negativo, apa-

recerd no visor uma mensagem de erro. Para uma relagdo completa das
mensagens de erro e suas causas, consulte o apéndice B.

Pressione Visor

4 Error O

-4.0000

Para apagar qualquer mensagem de erro, pressione (ou qualquer
outra tecla), a seguir continue normalmente a operagdo da calculadora.

Overflow e Underflow

Overflow. Quando o resultado de um

cdlculo, no visor (registrador X), for um

nimero de magnitude maior que
9.999999999 x 10%, todos os noves sdo
apresentados com o sinal adequado.

Quando ocorre um overflow na execugdo

de um programa, esta ¢ interrompida e a
apresentagdo de overflow aparece no vi-

Sor.

 

Apresentagéo de

Overflow

Underflow. Se o resultado de um calculo for um niimero com magnitude

menor que 1.000000000 x 10~%, este nimero sera substituido por zero. Um

underflow ndo interrompe a execugdo de um célculo ou de um programa.
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P ou
Memoboria

Memoéria Continua

O recurso de Memoria Continua de sua HP-10C preserva os seguintes

dados na calculadora, mesmo quando a calculadora for desligada:

e Todos os dados numéricos armazenados na calculadora.

@ Todos os programas armazenados na calculadora.

@ Modo e disposi¢do de apresentagdo do visor.

e Modo Trigonométrico (Graus, Radianos ou Grados).

Quando a HP-10C for ligada, sempre “acorda” no modo de Execugéo (in-
dicador PRGM apagado), mesmose ela estava no modo de Programagio

(indicador PRGM aceso) quando foi desligada pela ultima vez.

Se a calculadora for desligada, a Memoria Continua ¢ preservada por

alguns minutos, quando as baterias sdo removidas. Os dados e os progra-

mas sio preservados por mais tempo do que o estado da calculadora. Con-

sulte o apéndice C para instrugdes sobre troca de baterias.

Apagando a Memoria

Se em qualquer momento vocé desejar apagar (zerar completamente) a

Meméria Continua da HP-10C, faga o seguinte:

1. Desligue a HP-10C.

2. Mantenha pressionada a tecla (=], e pressione (ON].

Quando vocé apaga a memoria, € apre-
sentada a mensagem de erro mostrada a
direita. Pressione para apagar a

mensagem.

   

 

NOTA: A Meméria Continua pode ser apagada inadvertidamente, se

a calculadora sofrer uma queda, ou qualquer outro tipo de violéncia.
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Pilha Automatica de Memoria, LAST

X e Armazenamento de Dados

Pilha Automatica de Meméria, LAST X e

sua Manipulacao

Sua HP-10C pode conduzi-lo facilmente através de calculos complexos,
porque retém e recupera resultados intermedidrios. Estes recursos séo ba-
seados na Pilha Automatica de Memoria e na tecla [ENTER].

Registradores da Pilha

Automética de Memoéria

 

 

 

 

T 0.0000

Z 0.0000

Y = 0.0000

X = 0.0000 Sempre apresentado   
no visor

Quando sua HP-10C estd no modo de Execugéo (isto ¢, quando o indica-

dor PRGM esta apagado), o numero que aparece no visor ¢ o numero do
registrador X.

Qualquer numero introduzido ou resultante da excugdo de uma fungdo

numeérica € colocado no visor (registrador X). A execu¢do de uma fungio

ou a introdu¢@o de um numero fard com que os nimeros ja contidosna pi-
lha automdtica sejam deslocados para cima, ou permane¢am no mesmo

registrador, ou sejam deslocados para baixo, dependendo do tipo de ope-
racdo que esta sendo efetuada. Os nimeros da pilha séo disponiveis numa
base “primeiro que entra, ultimo que sai”’. Se, por exemplo, a pilha for
carregada como se mostra a esquerda de cada uma das trés ilustragdes

mostradas abaixo, pressionando as teclas indicadas resultaria na reorgani-

zacdo da pilha mostrada a direita de cada ilustragédo.

22
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Subida na Pilha Pilha Inalterada

Perdido

T 2 1

Z=> 3 2

Y= 4 3

X = 789 2

 

      

 

Teclas = 789

Descida na Pilha

    \

Note que o ntimero do registrador T l4 permanece quando a pilha desce,

permitindo que este niimero seja usado como uma constante aritmética.

Funcdes para Manipulacéo da Pilha Operacional

Pressionando-se se separam dois nimeros

introduzidos um apés o outro. Quando é pressionada, a calcula-

dora eleva o contetido da pilha operacional, copiando o nimero do visor

(registrador X) no registrador Y. O exemplo abaixo mostra o que acontece

quando a pilha ¢ preenchida com os numeros 1, 2, 3 e 4. Suponha que a, b,

¢, d representam quaisquer nimeros que possam estar na pilha. (A ilustra-

¢do continua na pagina seguinte).

perdido perdido

d

perdido

b

 

T c |—

Z%
Y= —=
B et
Teclas = 1 2

 
—
 

  

 

 

 

1

2

2

‘
M
—
fi
n
fl

d

1

1

/

/

~
I-—>  
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perdido   

  

T 1

Z» 2

Y& 3

X = 3

Teclas = ENTER 4

(rotacéopara baixo) e (intercambio deX com Y). Pressionando-
se o contetido dos registradores da pilha operacional é deslocado

para baixo, em um registrador (o valor do registrador X ¢ deslocado para o

registrador T). Nenhum dos valores ¢ perdido. troca entre si os nu-

meros nos registradores X e Y. Se a pilha operacional fosse carregada com
a seqiiéncia 1, 2, 3, 4, ao se pressionar [R§] € obter-se-iam os se-

guintes deslocamentos:

T+
Z%
Y

X

Teclas =p RY) =y

 

(ultimo x). Quando se executa uma fungido numérica, uma copia

do valor que ocupava o visor (registrador X) antes da execugio da fungido

¢ armazenada no registrador LAST X. Pressionando-se , faz

com que seja colocada uma cépia do contetdo do registrador LAST X no

visor (registrador X). Consulte o apéndice A, Deslocamento da Pilha Ope-

racional ¢ LAST X, para uma relagdo das fungOes que preservam x no re-

gistrador LAST X.

  

  

  

     

 

   

/perdido

T a b

Z b ?f c
Y= c / 16

X= 16 4
Teclas =p

LAST X = E] E
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Funcdes da Calculadora e a Pilha Operacional

Quando vocé desejar introduzir dois numeros, um apds o outro, vocé

pressiona [ENTER] entre as entradas dos nimeros. Entretanto, quando

vocé desejar introduzir um nimero imediatamente ap6s um calculo ou ou-
tra fungdo (como [x=y], , etc.) vocé ndo precisar usar [ENTER]. Por

qué? A execugio da maioria das fungdes da HP-10C possui dois resulta-

dos:

1. A funcio especificada ¢ executada.

2. A pilha automiatica de memoria € ativada; isto ¢, a pilha operacional
deslocara seu contetido automaticamente para cima quando o nume-

ro seguinte for introduzido ou recuperado.

/perdido

T+ b
ra 4

Y=

X=

   
c

-5
Teclas = 5

Existem quatro fun¢des — [ENTER], [CLx], e — que desativam a
pilha operacional. Elas ndo permitem que o contetido da pilha operacio-
nal suba quando o nimero seguinte for introduzido ou recuperado. Apds a
execucio de uma destas fungdes um novo numero sera simplesmente es-

crito sobre o niimero mostrado no visor no momento, ao invés de causar a

subida do contetido da pilha operacional. (Apesar do contetido da pilha

operacional subir quando se pressionar [ENTER], ele ndo subird quando o
nimero seguinte for introduzido ou recuperado. A operagio de

ilustrada na pégina 23 mostra como desativa a pilha operacio-
nal.) Na maioria dos casos, os efeitos acima aparecem tdo naturalmente

que vocé ndo vai nem mesmo pensar neles.*

Funcoes de Dois Numeros

Um importante aspecto das fun¢des de dois nlimeros € o posicionamento

dos nuimeros na pilha operacional. Para executar uma fungéo aritmética,
os numeros devem ser posicionados na pilha operacional da mesma ma-

neira que vocé os posicionaria verticalmente no papel. Por exemplo:

* Para uma discussio adicional sobre a pilha operacional, consulte o Apéndice A.
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G)§ 95 9% 9¢
—

-/ ) X /S /S

Os nimeros sio posicionados na calculadora da mesma maneira, com o pri-
meiro nimero (ou o de cima) no registrador Y, e o segundo nimero (ou o

de baixo) no registrador X. Quando a operagdo aritmética ¢ efetuada, o

conteudo da pilha operacional desce, deixando o resultado no registrador

X. Eis como uma operagdo completa de subtragdo ¢ executada:

Perdido

b |—>
   

T a

Z#béyc—P

04

   

   
Y 98 |—>| 098

X=> 98 98 15

Teclas = 15 -]

    

 

        

O mesmo posicionamento dos nimeros seria usado para somar 15 a 98,

multiplicar 98 por 15, ou dividir 98 por 15.

Célculos em Cadeia

A simplicidade e a poténcia do sistema logico de sua HP-10C sdo muito

evidentes durante calculos em cadeia. A subida e a descida do conteudo
da pilha operacional automatica de memoria possibilitam efetuar calculos
em cadeia sem a necessidade de introduzir parénteses ou de armazenar

resultados intermedidrios. Um resultado intermediario € automaticamente

copiado no registrador Y quando um numero for introduzido depois que

for pressionada uma tecla de fungéo.*

Virtualmente, cada célculo em cadeia que vocé provavelmente encontre

pode ser efetuado usando apenas os quatro registradores da pilha opera-

cional. Para evitar o armazenamento de um resultado intermedidrio em

um registrador de armazenamento, vocé deve iniciar cada cdlculo em ca-

deia pelo numero mais interno ou par de parénteses, € entdo trabalhar ex-

ternamente — exatamente como vocé faria se estivesse efetuando o calculo

com lapis e papel. Por exemplo, considere o célculo de

* Exceto para,,, e (2.



Pressione

6 [ENTER]7 [+]

50

44

3
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314+506+T7).

Visor

13.0000 Resultado intermediario

de (6 + 7).

65.0000 Resultado intermedidrio

de 56+ 7).

69.0000 Resultado intermediario

deld+5(6+T7)].

207.0000 Resultado final de

304 +5(@6+ 7.

Como vocé pode ver, resolvemos o problema efetuando uma operagio por
vez. O contetido da pilha operacional desceu automaticamente depois de

cada célculo com dois niimeros. E, apos cada calculo, a pilha operacional

subiu automaticamente quando foi introduzido um novo numero. Isto €

ilustrado no exemplo seguinte.

Exemplo: Ao invés do diagrama de setas que usamos anteriormente, usare-

mos uma tabela para acompanhar a operagio da pilha operacional a medi-

da que resolvemos a expressio

B+x6-—4+2

 

T>
 

Z
 

Y=
  X= W

l
W
|
O

|
T
|
N

O
O

(
N
[
O

O

      
 

Teclas

T

Z=%

Y =

X=

Teclas P

o
l
e
e
|
v
w
|
l
o

|
T
|
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o

F
]
|
~
l
e
|
|
|

(ENTER] (ENTER]
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LAST X

O registrador LAST X da HP-10C, um registrador de armazenamento de

dados independente, preserva o ultimo valor apresentado no visor antes da
exeuc¢do de uma fungdo numérica.* Este recurso lhe permite efetuar cal-

culos aritméticos com constantes (re-utilizando um nimero sem re-

introduzi-lo). Isto pode também ajuda-lo na corregdo de erros.

T

Z=

Y = b

X = cd

Tecla *

LAST X = @ E]

Exemplo: Para multiplicar dois valores independentes,
tais como 45.575 me-

tros e 25.331 metros, por m:

 

 

 

 

       

 

 

1 2 3 4

T a b b b

Z> b c c b

Y = c 455750 45.5750 c

X = 45.575 45.5750 3.1416 143.1781

Teclas = 45575

LAST X =

5 6 7

T= b c c

Z= c 143.1781 c
 

Y < |143.1781 25.3310 143.1781
X= 2533 3.1416 79.5797

Teclas 25.331

LAST X & [3.1416] [3.1416 | [3.1416 |

      
 

 

* As execegdes sdo as fungdes estatisticas [%], (s] e , que ignoram o valor do visor (regis-

tradorX) e calculam um resultado a partir de dados dos registradores de armazenamento de es-

tatisticas (Rg a Rs).
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também permite uma fécil corregdo de erros de teclagem, tais

como execu¢do de uma fungdo incorreta, ou introdugdo de um numero in-

correto. Por exemplo, divida 287 por 13.9 depois que vocé tenha dividido,
por engano, por 12.9.

 

Pressione Visor

287 287.0000
12905 22.2481 Opa! Divisorincorreto.

12.9000 Recuperade LAST X a
ultima introdu¢do no

registrador X (o divisor

incorreto) antes que (=]
fosse executada.

287.0000 Efetua a operagdo inversa

da que produziu a resposta

errada.

13.9(5) 20.6475 A respostacorreta.

Aritmética com Constante

Uma das formas de realizar calculos arit- T

méticos com constante ¢ usando o regis- >

trador LAST X (descrito anteriormente). £ =
Outra maneira ¢ a de carregar a pilha Yy
operacional com o nimero constante. O X

método usado depende do tipo de calculo
(consulte os exemplos acima e abaixo).  Teclas=»

 

Como o numero no registrador T 14 permanece quando o conteudo da pi-
lha operacional desce, este numero pode ser usado como constante, em

operagdes aritméticas.

Carregue a pilha operacional com uma constante introduzindo-a no regis-
trador X e pressionando trés vezes. Use a constante introduzindo
seu fator inicial e executando sua série planejada de operagdes aritméti-

cas. Cada vez que o conteudo da pilha operacional desce, uma copia da

constante ficara disponivel para o calculo seguinte, e uma nova cépia da

constante ¢ reproduzida no registrador T.
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Exemplo: Um bacteriologo testa umacerta

cepa de microorganismos cuja populagdo

aumenta tipicamente a uma razdo de 159

cada dia (um fator de crescimento de
1.15). Se ele comegar com uma amostra

da cultura de 1000, qual sera a populacdo
de bactérias ao final de cada dia durante

cinco dias consecutivos?

 

Métodos: Use [ENTER] para colocaro fator

constante de crescimento (1.15) nos re-

gistradores Y, Z e T, e coloque a populagdo inicial (1000) no visor (regis-

trador X). Dessa maneira, vocé obterd a nova populagdo didria sempre

que pressionar [x].No modo 2, (pressione  [f](FIX] 2) suas pilhas ope-

racionais teriam o seguinte aspecto:

 

 

 

       

 

 

 

       
 

 

 

 

1 2 3 4

T a b c d

Z b c d 1.15

Y = c d 1.15 1.15

X = d 1.15 1.1 1.15

Teclas P 1.15

5 6 7 8

T 1.15 1.15 1.15 1.15

Z% 1.15 1.15 1.15 1.15

Y= 1.15 1.15 1.15 1.15

X 1.15 1,000. 1,150.00 1,322.50

Teclas= 1000

9 10 11

T 1.15 1.15 1.15

Z=» 1.15 1.15 1.15

Y = 1.15 1.15 1.15

X = 1,520.88 1,749.01 2,011.36     
Teclas = X
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Quando vocé pressiona [x]pela primeira vez, calcula-se 1.15 x 1000. O re-

sultado (1,150.00) ¢ mostrado no registrador X, a pilha operacional desce,

¢ ¢ gerada uma qiova cdpia da constante no registrador T, ou seja, é forne-

cida uma constante ¢ e uma variavel x cada vez que vocé pressionar [x]:

1. Toma lugar um novo calculo envol-

vendo os registrador X e Y.

 

<t—(C °* X)

2. O resultado do calculo é colocado

no visor(registrador X) e o contetido

do resto da pilha operacional desce.

~—cx

 

€«——NEew C

3. E gerada uma nova cépia do tltimo
conteudo de T (neste caso, nossa

constante).

 

Desde que uma nova cdpia do fator de erescimento seja duplicada no re-

gistradorT cada vez que a pilha operacional descer, vocé nunca precisard

reintroduzi-lo.
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Operac6es com Registradores de
Armazenamento
O armazenamento e a recuperagdo de

nimeros sdo operagdes que envolvem o

visor (registrador X) e os 10 registradores

de armazenamento de dados da HP-10C.
Os registradores de armazenamento de

dados sdo inteiramente independentes dos
registradores da pilha operacional e do

registrador LAST X.

Armazenamento de Nimeros

(armazenar). Quando seguida por

um enderego de um registrador de arma-

zenamento (de 0 a 9), esta tecla copia o

numero do visor (registrador X) no regis-

trador de armazenamento de dados espe-

cificado pelo nimero do enderego.

Se...

Pilha Armazenamento

Operacional de Dados

T

Z%

Y=

X=>

 

Registradores de

Armazenamento de Dados

Ro

Ry

Ry

Ry

Ry

Rg

Rg

Ry

Rg

Ry

Pilha

Operacional

T+
Z=

Y =

X=

1

2

3

4

 

1
.. e vocé pressiona

0, entdo...

Armazenamento

o 0

JF
AA

Y 2

bl 3

de Dados

Uma copia do nimero armazenado continua no registrador de armazena-
mento até que um novo nimero seja 14 armazenado ou até que os registra-

dores de armazenamento sejam zerados, ou que 8 Meméria Continuaseja

apagada.

Recuperagdo de Nimeros

(recuperar). Quando seguida por um enderego de um registrador de

armazenamento (de 0 a 9), esta tecla coloca no visor (registrador X) uma
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copia do nimero contido no registrador de armazenamento de dados es-
pecificado. Se a pilha operacional ndo estiver desativada, a execugdo de
uma operagao fard com que o conteudo da pilha operacional suba.

 

 

 

   

 

 

Se... ...e Vvocé pressiona

2, entéo...

Pilha Armazenamento Pilha Operacional Armazenamento

Operacional de Dados 1(perdido) de Dados

ro 1] R[]  tel[3]mlic]
2 imo] IS e[
Y=

[

3 Y

|

4

X=

|

4 RE X

|

9 R, II‘

R3 R3 l—/

Apagando o Contetido dos Registradores de Armazenamento

de Dados

Pressionando-se CLEAR (apagar os registradores) se apaga o
conteudo de todos os registradores de armazenamento de dados, da pilha
operacional, e do registrador LAST X, zerando-os. Para apagar um tnico

registrador de armazenamento de dados, armazene zero naquele registra-

dor.

Aritmética com Registradores de Armazenamento

(STO)([*),[5), [x), [5)) n (aritmética com registrador de armazenamento).

Esta seqiiéncia utiliza o numero mostrado no visor (registrador X) para

efetuar operagdes aritméticas envolvendo o conteiido de um registrador
de armazenamento de dados especificado n. A seqliéncia das teclas e

seguida por uma tecla de fungio aritmética, seguida por sua vez

pelo enderego do registrador (de 0 2 9). O resultado de qualquer operagio

aritmética com registradores de armazenamento ¢ colocado no registrador
de armazenamento de dados especificado.

Se... Pilha e.. Registradores de

Operacional Armazenamento

T W]
Z

Y =

 

X =
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Armazenamento de Dados

 

representam o estado das memdrias no momento, a execugéo de

produz o seguinte resultado:

 

re[e] o m[]
> R, ki
Y <

X > R[]
Pilha Rs [7

Operacional O contetdo de R alterou-se de k para k/d. R1

sem mudancas novo = (R velho)/(visor)

Exercicios de Aritmética com

Registradores de Armazenamento

Pressione Visor

MFx)4 O visor mostra o resultado
do célculo anterior.

18[s70]0 18.0000 Armazena 18 em Ro.

3[sTo)(]J0 3.0000 Divide o nimero contido
em Ro (18) por 3.

(RCL]JO 6.0000 Recupera uma cépia do
novo nimero contido em Ro.

4(sT0](x]J0 4.0000 Multiplica o novo nimero
contido em Rg (6.0000)

por4.

RCL]O 24.0000 Recupera uma copia do
novo numero contido em Ro.

(sTol(=]0 24.0000 Soma o que estd no visor
(24) ao numero contido

emRo.

(RCLJO 48.0000 Recupera uma c6pia do novo
numero contido em Rg.

40 (sT0]J(]0 40.0000 Subtrai 40 do numero
contido em Ro.

(RCL]O 8.0000 Recupera uma c6pia do novo
numero contido em Ry.
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Armazenamento de Dados

Problemas

1. Calcule o valor de x na seguinte equagéo:

8.33 (4 —5.2) +((8.33 — 7.46) < 0.32)

4.3(3.15—2.75) — (1.71 X 2.01)
 

Resposta: 20.9104.

Uma possivel solugdo pelo teclado é:

4 [ENTER]5.2 [
8.33 [x][f)(LSTx]7.46

).32[x0)
3.15[ENTER]2.75 [
4.3(x]1.71
2.01 JEE)

2. Use a aritmética com constante para calcular o saldo de um emprés-

timo de § 1,000 apds seis pagamentos de $ 100 cada um, ¢ a uma taxa

de juros de 1% (0.01) por periodo de pagamento.

 

Procedimento: Carregue a pilha operacional com (1 + i), onde i =
taxa de juros e introduza o saldo inicial do empréstimo. Use a férmula
seguinte para encontrar o novo saldo ap6s cada pagamento.

Novo Saldo = (Saldo Anterior) x (1 + i) — Pagamento

A seqiiéncia inicial de teclas poderia ser:

1,01 (ENTER|(ENTER](ENTER) 1000
Para cada pagamento, continue com:

xJ100 [5]

Saldo apds seis pagamentos: $ 446.32

3. Armazene 100 em Rs. A seguir:

1. Divida o conteudo de Rs por 25.

. Subtraia 2 do conteudo de Rs.

. multiplique o conteudo de Rs por 0.75.

. Some 1.75 ao conteudo de Rs.

W
A

W
N

. Recupere o contetido de Rs.

Resposta: 3.2500



Secéo 3

Fungoes Numericas

O conjunto de fungdes numéricas de sua HP-10C permite que voce efetue

uma extensa gama de operagdes envolvendo alteracdes de numeros, ope-

ragdes matematicas e estatisticas. Cada funcdo é usada da mesma forma,

seja pelo teclado ou na execugdo de programas.

Pi.
Pressionando-se  [f] se coloca os primeiros 10 digitos de

(3.141592654) no visor (registrador X). Se a pilha operacional néo estiver

desativada, ao se pressionar faz com que o contetdo da pilha ope-

cional suba.

Funcdes para Alteracdo de Numeros

Além de (‘mudar o sinal, consulte a pdgina 15), sua HP-10C possui

duas fungdes para a alteragdo de numeros: e [FRAC].

Parte Inteira: Pressionando-se (f) se substitui o numero do visor(re-

gistrador X) por sua parte inteira,isto é, substitui todos os digitos a direita

do ponto decimal por zeros.

Porgdo Fracionaria: Pressionando-se FRAC] se substitui o nimero do vi-

sor (registrador X) por sua parte inteira, isto ¢, todos os digitos a esquerda

do ponto decimal sdo substituidos por zeros.

 

 

    

Exemplo de Sequéncia .
Para Calcular de Teclas Visor

Parte Inteira 123.4567 123.4567

123.0000

Parte Fracionéria 123.4567 123.4567

0.4567
 

Funcées de Um Numero

As fun¢Bes matematicas de um numero da HP-10C tém as seguintes
caracteristicas:

36
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® Usam o numero do visor (registrador X) como argumento da fungéo.

® Substituem o namero do visor (registrador X) pelo resultado da exe-

cugdo da fungio.

® Nio afetam os numeros contidos nos registradores Y, Z eT.

Funcoées Gerais

Inverso. Pressionando-se se calcula o inverso do nimero contido no

visor (registrador X), isto é, divide 1 pelo numero contido no visor.

 

" Fatorial. Pressionando-se se calcula o fatorial como se segue: quan-

do n, um numero inteiro positivo < 69 estiver no visor (registrador

X), calcula o produto dos inteiros de 1 a n. Também 0! = 1.

Raiz Quadrada. Pressionando-se se calcula a raiz quadrada do numero

contido no visor (registrador X).

Elevagdo ao Quadrado. Pressionando-se se calcula o quadrado do

nimero contido no visor (registrador X).

 

 

   

Exemplo de Sequéncia i
Para Calcular de Teclas Visor

Inversa 25 25.

0.0400

Fatorial 8 8.

(f)(n1] 40,320.0000

Raiz Quadrada 3.9 3.9

1.9748

Quadrado 12.3 12.3

151.2900  
Operacdes Trigonométricas

As seis fungdes trigonométricas basicas operam no modo trigonométrico

que vocé escolher.
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Modos Trigonométricos. A escolha de um modo trigonométrico especifico

ndo converte qualquer numero ja na calculadora aquele modo, apenasin-
dica a calculadora qual a unidade de medida (graus, radianos, ou grados)

a que deve assumir um nimero expresso para uma fung¢io trigonométrica.

Modo de Graus. Pressionando-se [DEG] se estabelece o modo trigono-
métrico de Graus. Ndo aparece nenhum indicador no visor. Pressupde-se

que os graus estdo no formato decimal, e ndo no formato graus-minutos

segundos. (Estes térmos vém explicados na pdgina seguinte sob o titulo
Conversdes de Tempo e de Angulos).

Modo de Radianos. Pressionando-se

(RAD] se estabelece o modo trigonométri-
co de Radianos. Enquanto o modo de

Radianos estiver estabelecido, o indica-

dor RAD aparece no visor.

Modo de Grados. Pressionando-se

se estabelece o modo trigonométrico de
Grados. Enquanto o modo de Grados es-
tiver estabelecido, o indicador GRAD

aparece no visor.

 

A calculadora esta sempre disposta em um dos trés modos trigonométri-

cos. A Memoria Continua preserva o ultimo modo estabelecido, mesmo

quando a calculadora ¢é desligada e ligada novamente. Se a Memoria
Continua for apagada (consulte a pagina 21 ), a calculadora sera disposta
automaticamente aomodo de Graus.

Fungdes Trigonométricas

 

 

Pressionando Calcula-se

X [SIN; Seno de x

x [fJ[SINT] Arco-seno de x

x[COS) Cosseno de x

X Cos Arco-cosseno de x

X Tangente de x
x [fJ[TANT] Arco-tangente de x    
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Para usar qualquer uma das fungdes trigonométricas, assegure-se de que a

calculadora esteja disposta ao modo trigonométrico desejado (Graus, Ra-
dianos ou Grados), e a seguir execute a fungdo desejada.

Conversdes de Tempo e de Angulos

Os numeros que representam tempo ou angulos sdo interpretados pela HP-
10C num formato decimal ou de minutos-segundos, dependendo da con-

versdo a ser executada:

Horas. Décimos de Hora Horas. Minutos Segundos Décimos de Segundo

(H.h) (H.MMSSs)

ou ou

Graus. Décimos de Grau Graus. Minutos Segundos Décimos de Segundo

(D.d) (D.MMSSs)

Conversao para Horas (ou Grados) - Minutos-Segundos. Pressionando-se [I}

»H MS] se converte o numero contido no visor (registrador X) do forma-

to de horas decimais (ou graus decimais) ao formato de horas (ou graus) -

minutos-segundos-décimos de segundo.

Por exemplo, pressione [f][#H.MS] para converter

1.2345 1.1404
N ——e

em horas segundos

horas minutos

Pressione [f)[PREFIX] para apresentar no visor as fracdes decimais de se-

gundo emtodas as posigdes possiveis:

1140420000
—_—

centésimos de milésimos de segundo

Conversio para Horas (ou Graus) Decimais. Pressionando-se [®H] se con-
verte o numero contido no visor (registrador X) do formato de horas (ou

graus)-minutos-segundos-décimos de 'segundo ao formato de horas (ou

graus) decimais.
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Conversdes Graus/Radianos

As fungdes ¢ sdo usadas para converter angulos entre

graus decimais e radianos (D.d — R.r e R.r — D.d)

 

Exemplo de Sequéncias
rter iPara Converte de Teclas Visor

 

Graus Decimais em

Radianos 40.5 40.5

[1)[*RAD] 0.7069
Radianos em Graus

Decimais (f][*DEG 40.5000     
Funcées Logaritmicas

Logaritmo Natural. Pressionando-se se calcula o logaritmo natural

do numero contido no visor (registrador X), isto €, o logaritmo na base e

(2.718281828) do nimero contido no registrador X.

Antilogaritmo Natural. Pressionando-se se calcula o antilogaritmo natu-

ral do numero contido no visor (registrador X), isto ¢é, eleva e

(2.718281828) a poténcia do valor contido no registrador X.

Logaritmo Comum. Pressionando-se se calcula o logaritmo comum

do numero contido no visor (registrador X), isto ¢, o logaritmo na base 10.

Antilogaritmo Comum. Pressionando-se se calcula o antilogaritmo co-

mum do nimem contido no visor (registrador X), isto ¢, eleva 10 a potén-

cia daquele numero.

 

 

Para Calcular Exemplo de Sequéncia Visor
de Teclas

Logaritmo Natural 45 45.
3.8067

Antilogaritmo Natural 3.4012 3.4012

30.0001

Logaritmo Comum 12.4578 12.4578

1.0954
Antilogaritmo Comum 3.1354 3.1354

10t 1,365.8405    
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Funcoes de Dois Nimeros

As fungdes matemadticas de dois numeros de sua HP-10C utilizam os

valores contidos no visor (registrador X) e no registrador Y para calcular

um resultado. Para usar qualquer uma destas fun¢des, introduza inicial-

mente o valor do registrador Y, pressione para coloca-lo no regis-
trador Y, introduza o valor do registrador X apresentado, e a seguir execu-

te a fungdo.

Porcentagens

Para se determinar uma porcentagem especifica de um numero:

1. Introduza o nimero base.

. Pressione [ENTER].

. Introduza a taxa percentual.

. Pressione [%).

(5. Para somar essa porcentagem ao numero base, pressione J)

S
o

Por exemplo, para determinar o imposto sobre a venda (3%) e o custo total

de umartigo de $ 15:

Pressione Visor

15(ENTER] 15.0000 Introduz o nimero base
(prego).

3 0 4500 Calcula 3% de$ 15
(45 centavos).

] 15.4500 O custo total do artigo
¢§1545.

Funcao Potenciacao

Pressionando-se se calcula a poténcia de um numero - isto é,y*.0

valor y ¢ introduzido antes do valor x.

1. Introduza o numero base, que ¢ designado pelo y da tecla.

2. Pressione [ENTER] para separar o segundo numero (o expoente) do

primeiro (a base).

3. Introduza o expoente, que é designado pelo x da tecla.

4. Pressione [)*] para calcular a poténcia.
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Para Calcular Sequénciade Teclas Visor

214 2 [ENTER]1.4 ] 2.6390

2714 2 [ENTER]1.4 0.3789
(—2)3 2 (CHS](ENTER]3 [ -8.0000

Y20r273 2 (ENTER)3 172 1.2599
 

Conversdes entre Coordenadas Polares/Retangulares

 

 Sua HP-10C ¢ dotada de duas fungdes

([#P], [®R]) para conversdes entre
coordenadas polares/retangulares.

Presume-se que o dngulo 4 esteja em

graus decimais, radianos ou grados, de-

pendendo do modo trigonométrico em
que a calculadora esteja disposta (Graus,

Radianos ou Grados). O dngulo 6 ¢ re-
presentado como mostra a ilustragdo a

direita. A resposta obtida para 6 esta en-

tre 180° e —180°,

 

   

Conversdo para Coordenadas Polares. Pressionando-se (polar) se con-

vertem valores contidos nos registradores X e Y representando coordena-
das retangulares (x, y) em coordenadas polares (magnitude r, angulo 6). O

primeiro valor a ser mostrado é r; pressione (intercambio entre x e
») para mostrar §. (Para uma discussdo sobre registradores de memoria,

consulte a segdo 2.)

Conversao para Coordenadas Retangulares. Pressionando-

se (retangular) se convertem valores contidos nosregistradores X
e Y representando coordenadas polares (magnitude r, angulo 6 ) em coor-

denadas retangulares (x, ). O primeiro valor a ser mostrado ¢ x; pressione
[xxy] (intercambio entre x e y) para mostrar y.
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Exemplo de Sequéncia i
Para Converter Visor

de Teclas
 

Coordenadas retangulares

   
em polares

y 5 5.0000
X 10 10.

r 11.1803

0 26.5651

Coordenadas polares

em retangulares

6 30.0000

r 12.

X 10.3923

y 6.0000

 

    
 

Funcodes Estatisticas

Acumulacéo de Estatisticas

A HP-10C pode efetuar cdlculos estatisticos com uma ou duas varidveis.

Os dados sdo introduzidos na calculadora usando a tecla , que calcu-

la e armazena estatisticas de dados automaticamente nosregistradores Ro

a Rs. (Estes registradores serfo doravante chamados de registradores es-

tatisticos).

Antes de comecar a acumular estatisticas para um novo conjunto de dados

vocé deve zerar os registradoresestatisticos pressionando(f] CLEAR K

Em cdlculos estatisticos com uma varidvel, para introduzir cada ponto de

dados - referenciado como um valor de x — teclg o valor de x no visor, e

entdo pressione [2+].

Emcélculos estatisticos com duas varidveis, para introduzir cada par de

dados — referenciado como os valores de x e de y:.

1. Tecle primeiramente o valor de y no visor.

2. Pressione [ENTER].

* Isto também zera os registradores RgaRy, os registradores da pilha operacional, € o visor. Entre-

tanto, ndo zerara nenhum dos registradores de Ra,Rg que estejam no momento, convertidos em

linhas de programa. Se os registradores estatisticos foram convertidos em linhas de programa,

aparecerd ERROR 3 no visor, quando vocé tentar usar [£+). A fungdo (Pagina 67)

pode ser usada para determinar a disposi¢do da memoria.
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3. Tecle o valor x no visor.

4, Pressione [2+].

Os dados sdo compilados como segue:

 

Registrador Contetido

 

Ro n Namero de pontos de dados (pares) acumulados

(n também aparece no visor).

   
R, 2x Somatéria dos: valores de x.

R, sx?  Somatéria dos quadrados dosvalores de x.

R3 Sy Somatdria dos valores de y.

Ra Zy2 Somatoria dos quadrados dos valores de y.

Rg Sxy Somatéria dos produtos entre os valores de x

edey.
 

Quando vocé executa [£+], o numero T

- que estava anteriormente no registrador

X ¢é colocado no registrador LAST X € o %

valor n atualizado é colocadoem X. O ni- Y =
mero que esiava anteriormente no registra-  y o

dor Y permanece inalterado.
Tecla =

OLTIMO X = |Z]

Vocé pode recuperar qualquer uma das estatisticas acumuladas no visor

(registrador X) pressionando e o nimero do registrador de armaze-

namento de dados que contenha a estatistica desejada.

  
Exemplo: A pesquisadora de energia elé-

trica, Helena I. Voltz, suspeita de um

possivel relacionamento entre o cresci-

mento da produgdo mundial de carvdo de
1972 a 1976 e um aumento similar na ge-

ragdo mundial de energia elétrica, no

mesmo periodo. Para ajuda-la no estudo

dos dados, Helena utilizara sua HP-10C

para acumular os dados estatisticos das
produg¢des de carvdo e de energia elétri-

ca. CalculeX x,Xx2,Yy,%y? eXxy para os pares de dados de x e y de Helena.
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Ano 1972 1973 1974 1975 1976

Producéo de carvéo (y)(em 1.761 1.775 1.792 1.884 1.943

bilhées de toneladas métricas)

Energia Elétrica gerada (x) 5.552 5.963 6.135 6.313 6.713

(bilhées de megawatts-horas)

 

    

Pressione Visor

CLEAR 0.0000 Zera os registradores de
armazenamento de dados

(Ro a Rg e a pilha
operacional).

3 0.000 Limita a apresentagdo de
acordo com os digitos

significativos dos dados.

1.761 1.761
5.552 1.000 Dados de 1972.

1.775 1.775
5.963 2.000 Dados de 1973.

1.792 [ENTER] 1.792

Observagdo: Alguns conjuntos de pontos de dados consistem de uma série de valores de x (ou de va-

lores de y) que diferem um do outro de uma quantidade comparativamente pequena. Vocé pode

maximizar a precisdo de qualquer calculo estatistico envolvendo tais dados introduzindo apenasas

diferengasentre cada valor e uma estimativa aproximada.da média dos valores. Este niimero deve

ser somado ao resultado do calculo de £, §, £, ou da interse¢lio com o eixo y de [L.R.). Por exem-

plo, se seus valores para x s&o 665999, 666000 ¢ 666001, vocé poderia introduzir os dados como —1,

0 ¢ 1. Se posteriormente vocé calculasse x, teria que somar 666000 & resposta. Em alguns casos, a

calculadora ndo pode calculars, r, ,9, ou £ com os valores de dados que sejam muito proxi-

mos uns dos outros, e se vocé tentar fazé-lo, a calculadora mostrard ERROR 2 Isto ndo acontece-

r4, entretanto, se vocé normalizar os dados como descrito acima.

Observagio: Ao contrério da aritmética com registradores de armazenamento, asoperagdes

e permitem que ocorra overflow nos registradores de armazenamento Ry a Rs sem indicar

ERROR 1 no visor.
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Pressione Visor

6.135(2+) 3.000 Dados de 1974.

1.884 1.884
6.313 4.000 Dados de 1975.

1.943 1.943
6.713 (=] 5.000 Dados de 1976.

1 30.676 Somatdria dos valores de

x (X x)do registrador Rj.

2 188.939 Somatéria dos quadrados

dos valores de x (2x?)
do registrador R;.

3 9.155 Somatéria dos valores de y
(2y) do registrador Rj.

4 16.788  Somatéria dos quadrados dos

valores de y (2)?) doregistrador R4.

(RCLJ5 656.292  Somatdria dos produtos
entre os valoresde x e y

(% xy) do registrador Rs.

Correcdo de Estatisticas Acumuladas

Se vocé descobrir que introduziu dados incorretamente, as estatisticas
acumuladas podem ser facilmente corrigidas. Se um valor de um par de

dados (x, y) for incorreto, vocé deve eliminare reintroduzir ambos valores.

1. Tecle o par de dados incorreto nos registradores X e Y.

2. Pressione para eliminar os dados incorretos.

3. Introduza os valores corretos de x e y.

4. Pressione [Z+].

Como alternativa, se o ponto de dados ou par de dados incorretos € o mais
recentemente introduzindo e foi pressionada, vocé pode pressionar

LASTx][f]i2-) para remover os dados incorretos.

  

 

Observagio: Apesar de (f](2-] poder ser usada para eliminar um par errado (x, y), ndo eliminara

quaisquer erros de arredondamento que possam ter ocorrido por ocasido da adigdo dos dados es-

tatisticos do parnos registradores R | a R5. Consequentemente, os resultados subsequentes poderio

ser diferentes do que seriam se o par errado nio tivesse sido introduzido com . Entretanto, a

diferenca ndo serd consideravel, a ndo ser que o par errado tivesse uma magnitude que fosse enor-

me, comparada com a do par correto; e nesse caso é recomendavel comegar tudo novamente e

reintroduzir os dados cuidadosamente.
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Exemplo: Apds introduzir os dados precedentes, Helena obteve novasin-

formagdes indicando que a produgo de carvdo para o ultimo par de dados
deveria ter sido 1.946 ao invés de 1.943. Use para remover os dados

estatisticos que foram acumulados como um resultado do uso do par anti-

go e incorreto; a seguir introduza o par correto.

Pressione Visor

1.943 1.943 Introduz o par de dados
6.713 4.000 que desejamos substituir e

elimina as estatisticas

indesejaveis do par.
O ntimero de introdugdes

de pares diminui entdo
para quatro.

1.946 1.946 Introduz e acumula o novo

6.713 5.000 ‘par de dados.
O nimero de pares
acumulados é novamente cinco.

Retenha estas estatisticas em sua calculadora para usd-las nos proximos

exemplos.

Média

A fungdo calcula a média aritmética entre os valores de x ¢ de y
usando as estatisticas acumuladas nos registradores R; e Rz, respectiva-

mente. Quando Vocé pressiona

 

1. O conteudo dos registradores da pilha operacional ¢ deslocado da
mesma maneira que quando vocé introduz dois nimeros em sequén-

cia. (A média de x é copiada simultdneamente no registrador X, ao
mesmo tempo que a média de y é copiada no registrador Y.)

&=
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2. A média dos valores de x(Xx) ¢ calculada usando as estatisticas

acumuladas em Ry (Ex) e Ro (). A média dos valores de y () € calcu-
lada usando os dados acumulados nos registradoresR3 (%y)e Ro (n).

As formulas usadas sdo mostradas abaixo:

>x
£=—

n

__ 3y
y._——

n

Exemplo: A partir dos dados estatisticos referentes aos 5 anos acumulados

(e corretos) nos exemplos anteriores, calcule a produgdo média de carvio

e de energia elétrica para todo o periodo.

Pressione Visor

0E 6.135 Média da geragdo de energia
(média dos dados introduzidos

no registrador X) referente

ao periodo de 5 anos.

xZy 1.832 M¢édia da produgdo de carvdo
(média dos dados
introduzidos no

registrador Y) referente
ao periodo de 5 anos.

Mantenha estas estatisticas na calculadora para usar no préoximo exemplo.

Desvio Padréo

Pressionando-se (s] se calcula o desvio padrdo (uma medida de
dispersdo em torno da média) dos dados estatisticos acumulados. As for-

mulas usadas pela HP-10C para calculars, o desvio padrio dos valores de

x acumulados, ¢ sy, o desvio padrdo dos valores de y acumulados séo:

oo [ nEEo@x? [ nYy?o(iy)?
* n(n—1) Y n(n—1)

Estas formulas fornecem as melhores estimativas dos desvios da

populagio a partir dos dados da amostra. Conseqiientemente, o desvio pa-

drio fornecido por estas formulas é denominado por convenc¢do como

sendo o desvio padrio da amostra. Quando vocé pressiona [f][s]:
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1. O conteudo dos registradores da pilha operacional é deslocado para

cima da mesma forma que quando vocé pressiona [f](z], como des-
crito na pagina 47.

2. O desvio padrio dos valores de x (sx) ¢ calculado usando os dados

acumulados nos registradores R, (3x?), R{(2x),e R,(n) de acordo
com a féormula mostrada anteriormente. O valor resultante de Sy €

colocado no registrador X.

3. O desvio padréo dos valores de y (s,) ¢ calculado usando os dadoses-

tatisticos acumulados nosregistradoresR4(%y?),R3(2y),e Ro (n) de

acordo com a féormula mostrada anteriormente. O valor resultante de

sy fica disponivel no registrador Y.

Exemplo: Calcule o desvio padrdo dos dados acumulados da producio de

carvio correta e da geragdo de energia elétrica usados no exemplo ante-

rior.

Pressione Visor

0.429 Desvio padrio da geragio

de energia elétrica (dados
introduzidos no registrador
X) referente ao periodo
de 5 anos.

xZy 0.080 Desvio padrdo da produgio
de carvido (dados

introduzidos no registrador
Y) referente ao periodo de
5 anos.

Mantenha os dados estatisticos anteriores em sua HP-10C para usar no
proximo exemplo.

Quando seus dados constituem nio s6 uma amostra de uma populagéo,
mas sim foda a populagdo, o desvio padrdo dos dados ¢ o desvio padrio
verdadeiro da populagio (denotado por o). A férmula para o desvio padrio

verdadeiro da populagfo difere da féormula usada para a fungdo por
um fator de \/(n — 1)/n. Para um n grande, a diferenga entre os valores é

pequena, e para a maioria das aplica¢des, pode ser ignorada. Apesar disso,
se vocé desejarcalcular o valor exato do desvio padrdo da populagio para
uma populagéo inteira, vocé poderia fazé-lo facilmente; simplesmente so-
me, usando a telca . a média (%) dos dados aos dadose pressione

. O resultado ser4 o desvio padréo verdadeiro da populagio dos dados
originais.
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Expressao Linear

 

Regressdo Linear é um método estatisti-

co para se encontrar uma linha reta que

melhor se ajuste a um conjunto de dois

ou mais pares de dados, proporcionando
assim uma relagdo entre duas varidveis.

Depois de se acumular as estatisticas de
um grupo de pares de dados nosregistra-

dores Rp aRs, vocé pode calcular os coe-

ficientes da equagfio linear y = AX + B
usando o método dos minimos quadrados

pressionando (f][LR.].

 

   
Para usar a fungdo de regressio linear de sua HP-10C, use a tecla
para acumular as estatisticas de uma série de dois ou mais pares de dados. A

seguir, execute [LR.]. Quando vocé pressiona [f][LR]:

1. O contetdo dos registradores da pilha operacional ¢ deslocado para
cima da mesma forma que quando vocé pressiona , como des-

crito na pagina 47.

2. A inclinagdo (4) e a interse¢do (B) com o eixo y da reta dos minimos

quadrados dos dados ¢ calculada usando as equagdes:

_ n3xy—3xSy po ¥ sx2—3x Sxy

n3x?—(3x)% n3x?—(3x)?

A inclinagdo 4 ¢ colocada no registrador
Y; B, a interse¢do com o eixo y, € coloca-

da no visor (registrador X). T t

inclinacao

intersecdo

com 0 eixo y

I
DLRI= y o

X =

z

A

B

 

Exemplo: Calcule a interse¢do com o eixo y e a inclinagdo dos dados

corretos de Helena.

Solugdo: Helena poderia fazer um grafico da produgéo de carvdo contra a

geragdo de energia elétrica como o que € mostrado a seguir. Entretanto,
com sua HP-10C, Helena tem apenas que acumular as estatisticas, (como

ja o fizemos) usando a tecla [$+], e entdo pressionar [f][LR..
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Producdo de carvédo

(bilhdes de toneladas

métricas)

2.0

1.9

1.8

1.7

 

1 1 i\ 1
7 LB TT T

55 6.0 6.5 7.0

 

Geragéo de Energia Elétrica

(bilhdes de Megawatts-horas)

Pressione Visor

0.777 Intersegdo da reta com o
eixo x.

xZy 0.172 Inclinagdo da reta.

Mantenha estas estatisticas e sua calculadora para usd-las no préximo

exemplo.

EstimacaoLinear e Coeficiente de Correlagcédo

Quando vocé executa a fungdo (3,r] ou , a estimativa linear (§ ou %) é

colocada no registrador X, e o coeficiente de correlagdo (r) ¢ colocado no

registrador Y.

Estimagdo Linear. Com as estatisticas acumuladas nos registradores Rg a Rs,

um valor estimado de y (denotado #) pode ser calculado introduzindo-se

um valor conhecido de x pressionando-se . Da mesma forma, um

valor estimado de x (denotado x) pode ser calculado introduzindo-se um

valor conhecido de y e pressionando-se [f](%.r].
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(3.0, 2.0)

(1.5, 1.0) 

- N
T+

w B o o ~

Coeficiente de Correlagio. Tanto a regressio linear como a estimagio linear,

presumem que a relagdo entre os valores de x e de y dos dados pode ser

aproximada, até certo ponto, por uma fung¢éo linear (isto é, uma linha re-

ta). O coeficiente de correlagdo (r) ¢ uma determinagéo de quanto se apro-

ximam seus dados de uma linha reta. O coeficiente de correlagio pode va-
riar de r = +1 até r = —1. Quando r = +1, os dados estdo exatamente sobre
uma linha reta de inclinagio positiva. Quando r = —1, os dados estdo exa-

tamente sobre umalinha reta de inclinagdo negativa. Quando r = 0, os da-

dos ndo podem ser aproximados a umalinha reta de maneira alguma. Com
as estatisticas acumuladas nos registradores Rg a Rs, o coeficiente de cor-

relagfio r é calculado pressionando-se (ou ).

O nimero que aparece no visor serd um valor de ¥ (ou um valor de £) (que

nio tera significado se vocé ndo introduziu um valor especifico de x (ou de
¥), como descrito acima). Para visualizar o valor do coeficiente de correla-
¢éo (r), faca um intercambio entre os contetidos dos registradores X ¢ Y

pressionando [x=y].
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perdido

T z

Z>

Y

X=»

Teclas =p

 

ULTIMO X =

 

Exemplo: Usando as estatisticas preservadas do exemplo anterior, se Hele-
na desejar prever a produgio de carvdo (y) para 1977, ela deve introduzir
uma estimativa de geragio de energia elétrica (um valor “conhecido” de
x) para 1977 e pressionar . Devido ao coeficiente de correlagio
dos dados de Helena estar automaticamente incluido no célculo, ela pode
visualizar o quanto seus dados se ajustam a uma linha reta simplesmente
pressionando apds o aparecimento da previsdo y no visor.

Pressione Visor

7.142 7.142 Estimativa de Helena para

geragdo de energia

elétrica para 1977.

2.005 Produgéo de carvio prevista

para 1977.

XZy 0.921 Os dadosoriginais se

aproximam bastante de uma
linha reta.

Ao contrdrio, suponha que Helena desejasse prever a geragdo de energia

elétrica se houvesse uma futura queda na produgio de carvio para 1.800

bilhdes de toneladas métricas.

Pressione Visor

1.8 1.8 Futura produgéo hipotética

de carvio.

5.951 Geragdo de energia elétrica

prevista para aquele ano.

X2y 0.921 Novamente, o coeficiente

de correlagdo para os dados
originais.
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Controle do Visor

Devido 4 Memoria Continua, quando vocé liga sua HP-10C, o modo de

apresentagio do visor serd o mesmo que estava em uso antes de vocé desli-
gar a calculadora pela tltima vez. Independentemente das op¢des de apre-

sentagio que estiverem ativas, a HP-10C sempre representa internamente

cada numero como uma mantissa de 10 digitos ¢ um expoente de 10 de
dois digitos. Assim, quando a calculadora estiver disposta para apresentar
apenas quatro digitos apos o ponto decimal, a constante fixa 7 ¢ sempre

representada internamente como 3.141592654 x 10%.

3.141592654 x 10

/
Vocé vé apenas estes digitos Mas estes digitos também estéo

(arredondados na 42 posicédo presentes.

decimal)

Controle do Modo de Apresentacéao do Visor

Sua HP-10C possui trés modos de apresentagio — [FIX], e
—que utilizam uma constante especifica (0 a 9) para especificar a disposi-

¢do da apresentagio. A ilustragdo abaixo mostra como o nimero 123,456

poderia ser apresentado com a disposi¢do de quatro digitos em cada um

dos trés modos de apresentgéo.

 

Pressione Visor

123,456.0000

1.2346 05

123.46 03

.m4 123,456.0000

Apresentacdo com Ponto Decimal Fixo

(decimal fixo) apresenta numeros usando o modo decimal fixo sem
expoentes. Em qualquer disposi¢do de apresentagio a calculadora
mudard automaticamente para o modo para permitir a visualizagéo
de um nimero apresentado que for demasiadamente grande ou demasia-

damente pequeno no modo do momento.

54
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-1.234.567890
S

sinal do T

ndmero nimero com

10 digitos

.
A apresentagdo com ponto decimal fixo é estabelecida ou modificada
pressionando-se seguidas da tecla numérica adequada para espe-

cificar 0 nimero de posi¢des decimais (0 a 9) a qual vocé deseja que a
apresentagao seja arredondada.

Pressione Visor

123.4567895 123.4568 A apresentagio € arredondada

‘ a quatro posigdes decimais.
Entretanto, internamente o

nimero mantém seu valor

original com 10 digitos.

6 123.456790 A apresentagdo é arredondada

para cima se o primeiro
digito ndo apresentado for
maior ou igual a 5.

  
(Fix]O 123. ;
(FIX]4 123.4568 Apresentagdo usual 4.

Apresentacao em Notacao Cientifica .

(cientifica) apresenta numeros no modo de notagéo cientifica. Para

estabelecer ou modificar o modo , pressione seguidas pela
tecla numérica (0 a 6) que especifica o nimero de posi¢des decimais 2 qual
vocé deseja que a apresentagdo seja arredondada.

-1.234567-11
—

e
sinal do  mantissa de sinal do expoente

namero 7 digitos expoente
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Pressione Visor

123.4567895 123.4568

(flfscy2 1.23 02

(f(sci4 1.2346 02

(fscie 1.234568 02

A apresentagdo ¢ arredondada
a quatro posi¢des decimais.

1.23 x 10?%; a apresentagdo €

arredondada para baixo.

1.2346 x 10?; a apresentagdo

¢ arredondada para cima.

1.234568 x 10%; a apresentagdo
¢ arredondada para cima.

Como indicado nos exemplos acima, o arredondamento da apresentagdo

ocorre com numeros com mais posi¢des decimais do que o nimero especi-
ficado pelo modo por vocé estabelecido. No modo , a especificagio
de sete digitos ou mais & direita do ponto decimal ([SCI] 7, 8 ou 9) mudar4

o arredondamento para a posi¢do decimal mantida internamente que nio

pode ser apresentada.*

Pressione Visor

Mscy7 1.234567 02

(f)(sci)8 1.234567 02

[f(scle 1.234567 02

O arredondamento ocorre no

sétimo digito decimal; o

visor ndo consegue mostrar

o sétimo digito decimal no
modo , de maneira que

néo ocorre arredondamento
no visor.

Arredonda o oitavo digito
decimal. Ndo h4a mudanga nos

digitos decimais
apresentados.

Arredonda a nona posigdo

decimal. Ndo ha mudanga nos

digitos decimais

apresentados.

* Se existir internamente uma série de 9’s seguindo-se ao ultimo digito permitido pelo modo de apre-

sentagdo, o arredondamenteo pode se estender nos digitos apresentados, usando os modos de

apresentagio [SCI] 7 e 8. Por exemplo, 1.000000094 em 7 ndo causara arredondamento na

versdo apresentada do niimero, mas 1.000000095 (...95a ...99) em 7 causara um arredonda-

mento nos digitos apresentados.
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Apresentacdo com Notacao de Engenharia

(engenharia) apresenta niimeros num formato de notagdo que opera

da mesma forma que a notagdo , exceto que:

® Na notagdo de engenharia o primeiro digito significativo estd sempre
presente no visor. A tecla numérica que vocé pressiona apds
[ENG] especifica o numero de digitos adicionais a que vocé deseja ar-

redondar na apresentagéo.

® A notagdo de engenharia mostra todos os expoentes em multiplos de

trés.

Pressione Visor

.012345 0.012345
1 12. -03 Apresentagdo em notagdo de

engenharia, A apresentagdo é

arredondada até um digito

significativo apds o
primeiro digito diferente

de zero da apresentagdo. A
poténcia de 10 ¢ multipla

de trés.

(fJ(ENG]3 12.35  -03 Aapresentagdo ¢ arredondada
até o terceiro digito

significativo apds o
primeiro digijto diferente

de zero.

(f)[ENG]2 12.3 -03 A apresentagdo ¢ alterada
para o formato 2.

10 123. -03 O ponto decimalse desloca
para manter o expoente como

multiplo de 3.

HFEx4 0.1235 Formato 4 usual.

Apresentacdo da Mantissa

Todos os numeros retidos na pilha operacional da calculadora e nos

registradores de armazenamento de dados sdo representados internamen-

te como mantissas de 10 digitos com expoentes de dois digitos. Quando vo-
cé desejar visualizar todos os 10 digitos da mantissa de um nimero arma-
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zenado no registrador X, pressione CLEAR [PREFIX] e mantenha

pressionada a tecla [PREFIX] . A mantissa do numero apresentado no mo-
mento aparecerd e permanecera no visor até que vocé solte a tecla

Pressione Visor

3.1416
CLEAR

(mantenha-a 3141592654
pressionada)

Arredondamento no Décimo Digito

Conforme mencionado anteriormente, sua HP-10C mantém internamente

todos os valores com 10 digitos, independentemente do numero de posi-
¢Oes especificado na disposi¢do de apresentagdo [FIX] , ou (ENG

do momento. O resultado final de todo cdlculo ou série de calculos ¢

arredondado no décimo digito. Por exemplo, r € 2/3 possuem uma repre-
sentagdo decimal intermindvel (3.1415926535... € 0.6666666666...). Como a
HP-10C consegue propiciar apenas uma aproximacdo finita de tais nime-

ros (10 digitos), pode ocorrer um pequeno erro no décimo digito, devido

ao arredondamento. Este erro pode ser aumentado através de calculos

longos, mas na maioria dos casos nao afetara os digitos significativos. Para
avaliar precisamente os efeitos dos erros de arredondamento de um deter-
minado célculo, exige-se o uso de métodos de analise numérica que estdo

além dos propositos deste manual.
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Conceitos Basicos de Programacio

Por que Usar Programas?

Um programa § simplesmente uma seqiiéncia de teclas que é armazenada

na calculadora. Sempre que vocétiver que efetuar célculos com a mesma
seqliéncia de teclas diversas vezes, vocé pode economizar uma grande par-
te de tempo incorporando estas seqiiéncias de teclas em um programa. Ao
invés de pressionar todas as teclas a cada vez, vocé pressiona apenas uma
tecla para ativar o programa: a calculadora faz o resto automaticamente!

Néo ¢ necessdria nenhuma experiéncia anterior em programagdo para
aprender a programar a HP-10C.

Criacao de Um Programa

A criagéo de um programa consiste simplesmente em escrever o programa,
e a seguir armazend-lo:

1. Escreva a seqiiéncia de teclas que vocé usaria para calcular a quanti-
dade ou quantidades desejadas.

2. Pressione para colocar a calculadora no Modo de Programa-
¢do. Quando a calculadora estiver no modo de Programagio, as fun-
¢Oes ndo serdo executadas enquanto as teclas forem pressionadas.
Em vez disso, as teclas pressionadas serio armazenadas dentro da
calculadora. O indicador de estado PRGM do visor aparecerd quan-
do a calculadora estiver no modo de Programago.

3. Pressione

[f]

'CLEAR. para apagar quaisquer programas
anteriores que possam estar armazenados dentro da calculadora. Se
vocé deseja criar um novo programa sem apagar um programa ja ar-
mazenado,pule esta etapa (Consulte a segdo 8, Programas Muiltiplos).

4. Introduza a seqiiéncia de teclas pressionadas que vocé escreveu na
etapa. 1. Pule as teclas pressionadas no comego que introduzem da-
dos que seriam diferentes a cada vez que o programa for utilizado.

60
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Exemplo: Lerner Student observou que

toda a literatura de fisiologia se referia a
temperatura em graus Celsius. Isto € con-

fuso para Lerner que cresceu usando

graus Fahrenheit na vida cotidiana. Es-

creva para Lerner um programa que con-

verta graus Celsius em graus Fahrenheit.

A formula é: °F = (°C x 1.8) + 32.

 

Primeiro vamos calcular manualmente a temperatura em graus Fahrenheit
de um ambiente a 24°C.

Pressione Visor

24 24. Introduz a temperatura do

ambiente em graus Celsius.

24.0000 Separa a temperatura do

fator a ser introduzido a
seguir.

1.8 1.8

43.2000

32 32.

75.2000 Temperatura do ambiente em

graus Fahrenheit.

A seguir, coloque a calculadora no modo de Programacéo e apague qual-
quer (quaisquer) programa(s) ji armazenado(s).

Pressione Visor

(P/R] 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagéo.

(f]JCLEAR 00- Apaga o(s) programa(s).

Finalmente, pressione as teclas que foram usadas acima para resolver o
programa manualmente. Ndo introduza o nimero 24; este nimero variara

a cada vez que o programa for usado. N&o se preocupe agora com o que

aparecer no visor a medida que vocé pressionar asteclas; discutiremosisto
mais adiante, nesta se¢do.
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Pressione Visor

01-
1 02-

O 03-
8 04-

05-

3 06-

2 07-

08-

36

Execucao de Um Programa

Para executar um programa:

1. Pressione para colocar a calculadora de volta ao modo de

Execugdo. Isto também posicionard o programa de volta para a linha
00. Se a calculadora ja estiver no modo de Execugdo (isto €, se o indi-

cador de estado PRGM do visor no estiver ligado), pule esta etapa.

2. Introduza todos os dados necessarios na calculadora, exatamente

como se vocé estivesse calculando manualmente. Quando um pro-

grama € executado, utiliza os dados ja introduzidos no visor e os re-

gistradores dentro da calculadora.

3. Pressione (executa/pdra) para comegar a execuc¢do do progra-

ma. Durante a execu¢@o, running ird piscar no visor.

Exemplo: Execute o programa criado acima para calcular a temperatura em

graus Fahrenheit de um banho d’agua a 35.7°C e a de um refrigerador a

4.3°C.

Pressione Visor

P/R

35.7 35.7

R/S 96.2600

4.3 4.3

Coloca a calculadora no

modo de Execugdo. O visor

mostra o nimero calculado

anteriormente.

Temperatura do banho d’agua
em graus Celsius.

Temperatura em graus

Fahrenheit.

Temperatura do refrigerador

em graus Celsius.
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R/S 39.7400 Temperatura em graus

Fahrenheit.

Isso € tudo o que € preciso para criar e executar programas simples! Mas

se vocé quiser usar programas frequentemente, vocé desejard saber mais

sobre programagio — por exemplo, como verificar quais as teclas pressio-

nadas que estfdo armazenadas na memdria de programagdo, quantas teclas

pressionadas podem ser armazenadas na memoria de programagéo, como

corrigir ou modificar programas, como pularteclas pressionadas ao execu-

tar um programa, e assim por diante. Antes que vocé possa compreender

estes aspectos da programagdo, precisamos discutir brevemente como as

teclas pressionadas sdo tratadas pela calculadora quando sdo armazenadas

no modo de Programagdo e quando sdo executadas no modo de Execugdo.

Memoéria de Programacao

As teclas pressionadas introduzidas na calculadora no modo de
Programagdo sio armazenadas na memdria de programagdo. Cada digito,
ponto decimal, ou tecla de fun¢do é denominada instrugdo e € armazenada

em uma linha da meméria de programagdo — normalmente denominada
simplesmente linha de programa. As seqiiéncias de teclas pressionadas que

comegam com as teclas de prefixo [f],, e sdo consideradas
como se contivessem uma instrugdo completa e sdo armazenadas em apenas

uma linha de programa.

 

Quando-um programa é executado, cada instru¢do da memoria de progra-

macio é executada — isto €, a fungdo da tecla introduzida naquela linha de

programa ¢é executada, exatamente como se vocé estivesse pressionando a

tecla manualmente — comegando na linha do momento na memoria de

programagdo ¢ procedendo seqiiencialmente com as linhas de programa

de numeragdo mais alta.

Sempre que a calculadora estd no modo de Programacao, o visor mostra a

informagdo. sobre a linha de programa em que a calculadora esta posicio-

nada no momento. A esquerda do visor estd o numero da linha de progra-

ma dentro da memoria de programacdo. Os digitos restantes no visor con-
tém um cddigo que indica qual é a instrugdo armazenada naquela linha de

programa. Para a linha de programa 00 n&o se mostra nenhum codigo, des-

de que nenhuma instrugdo esteja nela armazenada.

Identificacao de Instrucdes em Linhas de Programa

oCada tecla do teclado da HP-10 C - exceto as teclas de digitos de 0 a 9 -

identificada por um “codigo de tecla™ de dois digitos que corresponde o
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posi¢do da tecla no teclado. O primeiro digito do codigo da tecla ¢ o nu-

mero da linha onde se encontra a tecla, contando da linha 1 de cima para

baixo; o segundo digito ¢ o numero da tecla naquela linha, contando da es-

querda para a direita: 1 para a primeira tecla até 9 para a nona tecla, e 0

para a décima tecla da linha. O codigo de tecla para cada tecla de digito é
simplesmente o digito sobre a tecla. Assim, quando vocé teclou a instru-

¢io (-] na memoria de programagio, a calculadora mostrou:

 

 

 

   
 

 

x2 LN . »>H =X SCI== -
‘T'TFEEETT
PR P _ s’ COS AN n! DEG RAD GRD

@w@@mfisugJ b 5 :PSE BST PHGMHEG PREFIX' LASTX xr

“FEEE
MEM INT FRAC

DEEE
HEWLETT+-PACKARD

 

quarta linha, oitava tecla

Isto indica que a tecla da instrug@o na linha de programa 03 esta na quarta

linha do teclado € ¢ a oitava tecla daquela linha: a tecla [-] . Quando vocé
teclou a instrugdo na memoria de programagdo, a calculadora mos-

trou:

 

Isto indica que a tecla da instrugao na linha de programa 08 estd na quarta

linha do teclado e é a décima tecla daquela linha; a tecla . Quando vo-
cé teclou o digito 3 na memoria de programagéo, o codigo de tecla apre-
sentado foi apenas o digito 3.

Considerando que as sequéncias de teclado que comecam com
(1], (sT0), e estio armazenadas em apenas uma linha de
programa, a apresentagdo daquela linha mostrara os codigos de tecla para

todas as teclas da seqiiéncia de teclas pressionadas.
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Instrucao Cédigo de tecla

[f][LoG nn- 4213

STo][+]1 nn-44 40 1

GTO |00 nn- 22 00
 

Apresentacéo de Linhas de Programa

Pressionando-se [P/R] para colocar a calculadora do modo de Execugéo

para o modo de Programacao, aparece no visor o nimero da linha e o c6-

digo de tecla da linha em que a calculadora esta posicionada no momento.

Ocasionalmente vocé desejara verificar algumas ou todas as instrugdesar-

mazenadas na memoria de programagdo. A HP-10C lhe permite rever as

instrucdes de programa tanto para a frente como paratras, percorrendo a

memoria de programagio:

® Pressionando-se (linha a linha) enquanto a calculadora estiver

no modo de Programacéo se avanga a calculadora 4 linha seguinte da

memoria de programagao, a seguir se mostra no visor aquele nimero

de linha ¢ o cddigo de tecla da instrugdo 14 armazenada.

® Pressionando-se (linha anterior) enquanto a calculadora es-
tiver no modo de Programagéo se posiciona a calculadora na linha

anterior da memdria de programacéo, a seguir se mostra no visor

aquele nimero de linha e o cddigo de tecla da instrugdo 14 armazena-

da.

Por exemplo, para mostrar as duas primeiras linhas do programa recém-

armazenado na memoria de programagio, coloque a calculadora no modo

de Programagio e pressione duas vezes:

Pressione Visor

00- Coloca a calculadora no

modo de Programacio e

mostra a linha da meméoria
de programagdo do momento.

SST 01- 36  Linhade programaOl: [ENTER).

SST 02- 1 Linha de programa 02:

digito 1.

Pressionando-se [fJ[BST] ocorre o inverso:
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Pressione Visor

M 01- 36 Linhade programaOl.

(BsT] 00- Linhas de programa 00.

Se tanto a tecla como a tecla for mantida pressionada, a cal-
culadora mostrara todas as linhas da memoria de programacao. Pressione

novamente agora, mas desta vez mantenha-a pressionada até que a

linha de programa 08 seja apresentada.

Pressione Visor

SST 01- 36  Linhade ProgramaOl.

(Release [SST)) 08- 40  Linha de Programa 08.

A linha de programa 08 contém a ultima instru¢do que vocé introduziu na

memoria de programagio. Entretanto, se voce pressionar nova-

mente, vocé verd que esta ndo é a ultima linha armazenada na memoria de

programagao:

Pressione Visor

SST 09- 2200 Linhade programa09.

Como agora vocé deve estar apto a deduzir dos codigos de tecla apresen-

tados, a instrugdo da linha de programa 09 ¢ 00.

Instrucéo 00 e Linha de Programa 00.

Sempre que vocé executar o programa recém-armazenado na memoria de

programagcao, a calculadora executard a instru¢do da linha 09 depois de

executar a oitava instru¢do que vocé introduziu. Esta instrucéo 00

informa & calculadora para ““ir para” (go to) a linha de programa 00 e exe-
cutar a instru¢do daquela linha. Apesar da linha 00 ndo conter umainstru-
¢do habitual, contém uma instrugio “escondida’ que informa a calculado-

ra para que interrompa a execu¢do do programa. Portanto, apds cada vez

que o programa for executado, a calculadora se posicionara automatica-

mente na linha de programa 00 e parard, pronta para que vocé introduza

novos dados e execute o programa novamente. (A calculadora também se

posicionara automaticamente na linha de programa 00 quando vocé pres-

sionar para mudar a calculadora do modo de Programagdo para o

modo de Execugéo.)

A instrugdo [GTO] 00 ja foi armazenada na linha 09 — de fato, em todas as

linhas de programa — antes que vocé introduzisse o programa. Se nenhuma
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instru¢do foi introduzida na meméria de programacio, se a Memdria

Continua for apagada, ou se foram pressionadas [(f] CLEAR (em
modo de Programag@o), a instru¢do [GTO] 00 é armazenada automatica-

mente nas linhas de programa 01 a 09. A medida que vocé introduz cada
instrugdo na memdria de programeio, ela substitui a instrucdo 00
daquela linha de programa.

Se seu programa tiver que ser constituido de exatamente nove instrucdes,

ndo haverd nenhuma instrugéo 00 restante no final da memoria de
programagdo. Mesmo assim, depois que tal programa for executado,a cal-
culadora volta automaticamente para a linha 00 e pdra, exatamente como
se existisse uma instrugo 00 no final do programa.

Se vocé introduzir mais de nove instrugdes, a memoria de programagéo se

expandird automaticamente para acomodar as instru¢des adicionais.

Expansao da Meméria de Programacéo; a Tecla

Se nenhuma instrugdo foi introduzida na memoria de programagéo, se a

Memoria Continua foi apagada, ou se foram pressionadas
CLEAR [PRGM] (em modo de Programagdo), a memoria de programa-

¢do sera composta de nove linhas de programa,e existirdo 10 registradores
de armazenamento disponiveis para o armazenamento de dados.

Registradores de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Meméria de Programacéo Armazenamento

[
01-

02- R[]

[
04-

05 R[]

[oo " [
07-

08- R ]

[
[
]
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No momento em que vocé tecla a 10? instrugdo, o registrador de

armazenamento Rg se converte automaticamente em sete novas linhas da

memdriade programagao. A instrucdo que vocé introduz ¢ armazenada na

linha de programa 10, € a instrugdo 00 é armazenada automatica-
mente nas linhas de programa de 11 a 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Meméria de Programacéo Registradores de

00 Armazenamento

- (compartilhados)
01- .

02- R |n

04-
Permanente 2

05- Ry :] Lx

07-

08- Rq [:] Ly?

0s- Re [ =

Compartilhados < l:]

r———=7
| |
—_————r  
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A meméria de programagio é assim expandida automaticamente sempre

que outras sete instrugdes tenham sido introduzidas na memoria de pro-

gramagdo — isto é, quando vocé introduz uma instrugdo na linha de pro-

grama 17, 24, 31, etc. Em cada caso,as linhas de programa adicionaistor-

nadas disponiveis sdo convertidas, sete linhas por vez, a partir do ultimo

registrador de armazenamento de dados disponivel (quer um nimero tenha

sido armazenado naquele registrador ou ndo, se foi, sera perdido). Além

disso, as seis novas linhas de programa (seguintes a 17¢, 24%, etc.) conterdo,

cada uma, a instrugdo [GT0]00.

Para se determinar, a qualquer momento, (esteja no modo de Programa-

¢ao ou no modo de Execuciio) quantas linhas de programa(incluindo as

que contém [GT0]00) estio no momento na memoria, e quantos registra-

dores de armazenamento estdo disponiveis no momento para serem con-

vertidos em linhas de programa ou para armazenamento de dados, pressio-

ne e mantenha pressionada (memoria). A calculadora reagird

com apresentacdes como estas:

P-09
Registradores de e r-10

Armazenamento disponiveis Linhas de programa alocadas
NP79«

-00

E possivel armazenar-se até 79 instrugdes na memoria de programagao.

Para isto seria necessario a conversio de 10 registradores de armazena-

mento (79 =9 + [10 x 71), ndo deixando nenhum registrador de armazena-

mento disponivel para armazenamento de dados.

Observacao: Sua HP-10C converte registradores de armazenamento

em linhas de programa na ordem ndmerica inversa, de Rg a Ro. Por

esta razéio & boa prética efetuar as operacdes [STO] e [RCL]usando os

registradores de dados na ordem inversa, isto &, comegando pelo re-

 

gistrador Ro. Este procedimento ajuda a evitar a tentativa de uso aci-

dental de [STO] e [RCL] para registradores de dados que tenham

sido convertidos em linhas da meméria de programacéo. Lembre-se

também que a calculadora ndo retém os dados previamente armaze-

nados em registradores que forem posteriormente convertidos em li-

nhas da memoria de progracéo.

Disposicdo da Calculadora a Uma Linha Especifica de

Programa

Existirio ocasides em que, vocé desejard posicionar a calculadora

diretamente a uma linha de programa especifica — por exemplo quando
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vocé estiver armazenando um segundo programa na memoria de progra-

magdo ou quando vocé estiver modificando um programa existente. Ape-

sar de vocé poder posicionar a calculadora em qualquer linha de programa

usando conforme descrito anteriormente, vocé podera fazé-lo mais
rapidamente, como segue:

® Com a calculadora em modo de Programag#o, pressionando

(-] seguidas de duas teclas de digitos, posicionard a calculadora na

linha de programa especificada pelas teclas de digitos, ¢ depois se
apresentard aquele numero de linha e o cédigo de tecla da instrugio
la armazenada. ‘

® Com a calculadora em modo de Execucio, pressionando [GTO] se-

guida de duas teclas de digitos, posicionara a calculadora na linha de

programa especificada pelas teclas de digitos. Desde que a calculado-
ra ndo esteja em modo de Programagéo, o nimero de linha e o codigo
de tecla ndo s@o apresentados.

O ponto decimal ndo ¢ necessario, se a calculadora nio estiver em modo

de Execugdo, porém ¢ necessario, se a calculadora estiver em modo de

Programagdo. Por exemplo, supondo que a calculadora ainda esteja no
modo de Programagéo, vocé pode posiciona-la na linha de programa 00
como segue:

Pressione Visor

(-Joo 00- Linha de Programa 00.

Execucao de Um Programa Linha por Linha

Pressionando-se repetidamente com a calculadora no modo de
Programagéo (como descrito anteriormente), permite que vocé verifique
se 0 programa que vocé armazenou ¢ idéntico ao que vocé escreveu — ou
seja, verificar se vocé introduziu as instrugdes corretamente. Entretanto,

isto ndo assegura que o programa que vocé escreveu calcule os resultados
desejados corretamente: até mesmo os programas criados pelos programa-

dores mais experientes frequentemente ndo funcionam corretamente

quando sdo escritos pela primeira vez.

Para ajuda-lo a verificar se seu programa funciona corretamente, vocé

pode executar o programa linha por. linha, usando a tecla .

Pressionando-se enquanto a calculadora estiver em modo de Exe-
cugdo,se avanca a caladora para a linha seguinte da memoria de progra-
magdo, apresentando, em seguida, o nimero daquela linha e o codigo de
tecla da instrugdo 14 armazenada, exatamente como no modo de Progra-
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1cdo. No modo de Execucdo, entretanto, quando se soltar a tecla s

nstrugdo da linha de programa recém apresentada sera executada, e o
;or mostrard, entdo, o resultado da execugdo daquela linha. (Vocé pode-

reter a informagdo da linha de programa mantendo pressionada a tecla

»r exemplo, para executar, linha por linha, o programa armazenado na

sT1)

lculadora:

essione Visor

/R] 39.7400

5.7 35.7

ST 01-

35.7000

ST 02-

1.

ST 03-

1.

ST 04-

1.8

ST) 05-

64.2600

5ST] 06-
3.

36

48

20

Colocaa calculadorano modo
de Execugdo e nalinha 00

da memoria de programagao.
(A apresentagdo assume 0s

resultados originados de

calculos anteriores).

Introduz a temperatura do

banho d’agua(graus Celsius).

Linhade Programa01: .

Resultado da execugdo da

linha de programa 01.

Linha de programa 02: 1.

Resultado da execugdo da

linha de programa 02.

Linha de programa 03: [-] .

Resultado da execugdo da

linha de programa 03.

Linha de programa 04: 8.

Resultado da execugdo da

linha de programa 04.

Linha de programa 05: [x].

Resultado da execugdo da

linha de programa 05.

Linha de programa 06: 3.

Resultado da execugdo da

linha de programa 06.
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Pressione Visor

SST 07- 2 Linha de program 07: 2.

32. Resultado da execugdo da

linha de programa 07.

SST 08- 40  Linhade programa08: [+]..

96.2600 Resultado da execugdo da

linha de programa 08 (a
ultima linha do programa).

~N

Pressionando-se enquanto a calculadora estiver no modo de

Execucdo se coloca a calculadora na linha anterior da meméria de progra-
macdo, a seguir apresenta o numero daquela linha e o codigo de tecla da
instrugdo 14 armazenada, exatamente como no modo de Programagdo. No

modo de Execu¢do, entretanto, quando se soltar a tecla 0 visor mos-

trara novamente o mesmo nimero que mostrou antes de se pressionar [f]
(BST] : nflo se executa nenhuma instrugdo na memdria de programagio.

Interrupcéo da Execugéo de Um Programa

Ocasionalmente vocé desejard que um programa detenha sua execugdo
para que vocé possa ver um resultado intermedidrio ou para introduzir da-
dos novos. A HP-10C proporciona duas fung¢des para isto: [PSE] (pausa)
€ (executa/pdra).

Pausa Durante a'Execu¢édo de um Programa

Num programa, quando for executada uma instrugdo , a execugdo

do programa ¢ interrompida durante aproximadamente 1 segundo, para
em seguida continuar. Durante a pausa, a calculadora apresenta o ultimo
resultado calculado antes da instrugdio [PSE] ser executada.

Se vocé pressionar qualquertecla durante a pausa, a execugdo do progra-

ma serd interrompida indefinidamente. Para retomar a execugio do pro-

grama na linha de programa que se segue 4 que contém a instrugio [PSE] ,
pressione .

Parada Automéatica da Execugdo de um Programa

A execugdo de um programa ¢ interrompida automaticamente quando o
programa executa uma instrugio . Para retomar a execugio do pro-
grama a partir da linha de programa onde a execugdo foi interrompida,
pressione .
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Exemplo: A Mother’s Kitchen, uma com-

panhia enlatadora deseja enlatar uma
mistura para espaguete pronta para o

consumo, contendo trés latas: uma para o

molho de espaguete, uma para o queijo

ralado, e outra para as almondegas. A

companhia necessita calcular as dreas das
bases, as superficies e os volumes das trés

latas, de forma cilindrica. Gostaria tam-

bém de saber, por embalagem, a area das

bases, a superficie e o volume.

 

O programa para calcular estas informagdes utiliza estas formulas e dados:

area da base = mr?

volume = drea da base x altura = mr?h

superficie = 2 x drea da base + area lateral = 2w r? + 2nmrh

 

 

  

Raio, r Altura, h Area da Base Volume Superficie

2,5cm 8,0cm ? ? ?

4,0 10,5 ? ? ?

4,5 4,0 ? ? ?

TOTAIS ? ? ?       
A seqiiéncia de teclas pressionadas usara aritmética com registradores de
armazenamento (descrita na pagina 33) nos registradores R, Rz € R3 para

calcular as somas das 4reas e dos volumes. Zeraremos os registradores an-
tes de comegar o calculo para se assegurar de que a soma das colunas¢ ini-

cializada com zero.

J4 que r deve ser usado duas vezes durante o transcorrer dos célculos, ar-
mazenaremos r em Rg. Faremos isto antes da execugdo do programa, ja que

r ira variar em cada execugio. A seguir, recuperaremos ¥ no programa com

uma instrugdo [RcL]. Introduziremos k4 diretamente, logo depois que for

efetuado o célculo da drea da base. Faremos com que o programa pare
neste ponto, para que os dados possam ser introduzidos. Isto se consegue

com uma instrugao no programa. Podemos entéo reiniciar manual-

mente o programa pressionando . (Como alternativa, poderiamos
armazenar e recuperar A, assim como r, mas neste programa seria necessa-
rio um total maior de teclas pressionadas.)Isto ilustra as duas maneiras de

entradas de dados em um programa:
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1. Entrada antecipada. Armazene (com [STO]) os dados em um
registrador de armazenamento antes da execu¢do do programa, e a
seguir recupere-os (com ) dentro do programa.

2. Entrada direta. Entre com dados no ponto necessario do programa, a

seguir inicie ou reinicie (com ) o programa. Se ndo estiver no
comego do programa, ¢ necessario uma instrugéo de parada progra-

mada ( [R/S]) para permitir a entrada de dados.

Agora, introduziremos o programa na memoria de programagdo. Ndo in-

troduza o raio e a altura de cada lata; estes valores variardo, logo, serdo in-

troduzidos antes de cada execugdo do programa.

Incluiremos também instrucdes (ou ) para que os resultados
intermedidrios de 4rea de base, volume e superficie sejam apresentados
automaticamente quando o programa for executado.

Pressione - Visor

 

P/R 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagéo.

CLEAR 00- Zera a memoria de

programagao.

0ET 01- 4211
M= 02- 4216

03- 20
4 04- 44 4

sT0)5)1 05-44 40 1
06- 31  Péra, para apresentar a

AREA DA BASE e para
permitir a entrada do valor de

07- 20 N
08- 42 31 Péra para apresentar

o VOLUME.

2 09-44 40 2

[RCL]O 10- 45 0  Recuperar, queserd
armazenado em Rg.

= 11- 10
2 12- 2

13- 20
(rCLJ4 14- 45 4
2 15- 2
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(sTo]+]3
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Visor

16-

17-

18-44 40 3

Agora, execute o programa:

Pressione

P/R

(fICLEAR

2.5([sT0]O

Pressione

R/S

R/S

4[s10]0

R/S

10.5

R/S

4.5[s10]0

R/S

Visor

0.0000

2.5000

Visor

19.6350

157.0796
164.9336
4.0000

50.2655

10.5

627.7876

364.4247

4.5000

63.6173

Coloca a calculadora no

modo de Execugdo. (A

apresentagdo permanece a
mesma do calculo anterior .)

Zeraos registradoresRg aRy.

Introduz e armazena r da

primeira lataem Rg.

AREA DA BASE da
primeira lata.

Introduz 4 da
primeira lata.

VOLUMEda primeira lata.

SUPERFICIE da primeira lata.

Introduz e armazena r da

segunda lata em Ro.

AREA DA BASE da

segunda lata.

Introduz 4 da

segunda lata.

VOLUME da segunda lata.

SUPERFICIEda segundalata.

Introduz e armazena r da

terceiralataemRg.

AREA DA BASE da

terceira lata.



76 Secéo 5: Conceitos Bésicos de Programacéo

Pressione Visor

4 4. Introduz 4 da

terceira lata.

R/S 254.4690 VOLUMEda terceira lata.

240.3318 SUPERFICIEda terceira lata.

[RCL]1 133.56177 Soma das AREASDAS BASES.

(RCL]2 939.3362 Soma dos VOLUMES.

[RCLI3 769.6902 Soma das SUPERFICIES.

Se a duragdo da pausa ndo for suficientemente grande para vocé copiar o

numero apresentado, vocé pode prolonga-la usando mais de uma instru-

gdo , ou vocé pode conseguir que o programa se detenha automati-
camente, programando uma instrugdo .

A execucdo de um programa ¢ também interrompida automaticamente

quando ocorrer um overflow (consulte a pagina 20) ou quando se tentar
executar uma operacéo impropria que resulte numa apresentagio de Error.
A ocorréncia de qualquer uma destas condigdes significa que o préprio
programa contém provavelmente um erro.

Para determinar em .qual linha de programa a execugéo foi interrompida
(para conseguir localizar o erro), pressione qualquer tecla para zerar a

apresentagdo de Error , a seguir pressione para colocar a calcula-
dora no modo de Programacéo e apresentar aquela linha de programa.

Vocé pode também querer que seja apresentada a linha de programa do
momento (pressionando ) se seu programafoi interrompido em uma

das diversas instrugdes de seu programa, e vocé deseja determinar

qual é. Para, a seguir, continuar a execugdo do programa:

1. Pressione para recolocar a calculadora no modo de Execu-

¢do. Isto também voltard o programa para a linha 00.

2. Se vocé preferir continuar a execugio a partir da linha de programa

onde a execugio foi interrompida, e ndo a partir da linha 00, pressio-
ne seguida pelo nimero de dois digitos da linha de programa

desejada.

3. Pressione para retomar a execugio.
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Interrupcdo Manual da Execug¢édo de um Programa

O pressionamento de qualquer tecla enquanto um programa estiver em

execugio faz com que este seja interrompido. Vocé pode querer fazé-lo se

os resultados dos calculos apresentados por um programa em execucio
demonstrarem estar incorretos (indicando que o proprio programa est4 in-

correto).

Para interromper a execugio de um programa durante uma pausa (isto €,

quando estiver sendo executada em ), pressione qualquer tecla.

Apos interromper manualmente a execugdo de um programa, vocé pode

determinar em qual linha de programa a execucdo foi interrompida e/ou

continuar a execugdo do programa conforme descrito acima.

Funcdes Ndo Programaveis

Quando a calculadora esta no modo de Programagéo. (indicador PRGM

apresentado), quase todas as fungdes do teclado podem ser armazenadas
como uma instrugio na memoria de programagio. As fungdes seguintes

ndopodem ser armazenadas como instrugdes na memoria de programagéo:

[JCLEAR
(f]CLEAR [PREFIX

[GTO][Jnn
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Desvios e Ciclos (“Looping”)

Apesar das instru¢des de um programa serem normalmente executadas na

seqiiéncia de suas linhas de programa, em algumas situagdes ¢ desejdvel
que a execugdo do programa se transfira ou “desvie” para uma linha de
programa que nio seja a linha seguinte da memoria de programagdo. Os
desvios também possibilitam executar automaticamente partes de um pro-
grama mais de uma vez - um processo chamado ciclo (“looping”).

Desvio Simples

A instrugdo (desviar para) é usada em um programa para transferir a
execugdo para umalinha de programa qualquer. A linha de programa de-

sejada é especificada pela introdug@o de seu nimero de linha, com dois
digitos, na linha de programa que contenha a instrugfio (GT0]. Quando a

instrugdo for executada, a execugdo do programa serd desviada para

a linha de programa especificada e a seguir continuard normalmente, de

maneira sequiencial.

 

 

 

 

 

 

 

   

01-

02-

03-

04-
05- @] 083 faz com que a

06 execugdo do programa

o desvie para a linha 03.

08-  [GTOJO3
 

Vocé j4 conhece um uso comum do desvio: a instrugdo (GTO] 00 (que é ar-

mazenada na memoria de programagdo apds o programa que vocé intro-
duz) transfere a execug#o para a linha de programa 00. Umainstrug&o[GTO]
pode ser usada para desviar tanto para linhas posteriores como anterio-
res da memoria de programagdo. O desvio para linhas anteriores ¢ efetua-

do tipicamente para criar ciclos (‘“loopings”) (conforme se descreve mais
adiante); o desvio para instrugdes posteriores ¢ efetuado tipicamednte em
conjunto com uma instrugio ou , para obter-se um desvio
condicional (conforme sera descrito posteriormente).

78
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Ciclos

Se uma instrugdo [GTO]especificar uma linha da meméria de programagéo

de nimero menor, as instru¢des das linhas de programa que estiverem en-
tre a linha especificada e a instrugdo serdo executadas repetidamen-
te. Como se pode observar na ilustragdo anterior, sob o titulo de Desvio

Simples, uma vez que o programa comegar a execugdo de um ciclo,

executa-lo-a indefinidamente.

Se vocé desejar terminar a execugio de um ciclo, vocé pode incluir uma

instrucdo ou (descrita abaixo) ou uma instru¢do
dentro do ciclo. Vocé também pode terminar a execugdo pressionando

qualquer tecla enquanto o ciclo estiver sendo executado.

Exemplo: Seu vizinho Laboratério de Radiobiologia deseja prever a dimi-

nuicfo da radioatividade de uma quantidade de teste de I'*! , um radioiso-

topo. O programa seguinte calcula o nimero de miliCuries teoricamente

remanescentes em intervalos de quatro dias de desintegragio expontinea.
(A meia-vida do I"** ¢ 8 dias). A quantidade inicial (Ndo isétopo para

este exemplo é de 100 miliCuries.

A formula para Ny, a quantidade do radioisétopo restante apos¢ dias é:

N;= Noe™* onde k= _1_n2__ =0.087 dias !
dias

meia vida do I'*!

Armazenaremos o valor de N(100 miliCuries) no registrador Ry antes de
executar o programa, e introduziremos q primeiro valor de ¢ (4 dias) exata-

mente antes da execugdo do programa. O programa incrementard o valor

de ¢ em 4 dias para cada calculo sucessivo de Ny (cada ciclo).

Pressione Visor

P/R 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagéo.

CLEAR [PRGM 00- Zera a memoria de
programagdo.
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(sTojo

(RcL]o

(f)(PSE]
2
(f][LN]

S

RCL]J1

O
e
k

(t)(PsE]
4

(sT0](+]o

(GTo]o2

01- 44 0

02- 45 O

03- 4231

04- 2

05- 4212

06- 8

07- 10

08- 20

09- 16

10- 12

11- 45 1

12- 20

13- 42 31
14- 4
15-44 40 O

16- 2202

Armazena o nimero contido

no visor em Ry . Este
nuimero serd ¢, 0 nimero

de dias que a quantidade

de I** foi desintegrando.

Recupera ¢. Esta linhja de

programa ¢ para onde a

execugdo do programa serd
desviada mais tarde. ¢
serd alterado a cada vez
que o programa for
executado.

Pausa para apresentar ¢.

kt.

—kt.

—kte
RecuperaN, o nimero
inicial de miliCuries de R;.

N, a quantidade de

miliCuries restantes apos
t dias.

Pausa para apresentar N;.

Soma 4 dias a t.

Transfere a execugido do

programa para a linha 02,

para que 0 novo ¢ possa ser

recuperado no visor antes de

comegar novos calculos.

Agora podemos executar o programa. Ele fara uma pausa no comego € no

final de cadaciclo para apresentar cada valor de ¢ e de N,. A execugédo do

programa continuard indefinidamente — até que nods a interrompamos.
(Vocé pode executar o programa um passo por vez — usando — se vo-
cé quiser acompanhar a execugdo do ciclo).
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Pressione Visor

P/R 0.0000

(fJCLEAR 0.0000

(f(Fx]3 0.000

100 1 100.000

4 4.

4.000

70.711

8.000

50.000

12.000

35.355

[R/S](or any key) 35.355

Desvio Condicional

Coloca a calculadora no
modo de Execugéo. (A

apresentagdo presume que nao
haja resultados remanescentes

de calculos anteriores.)

Zera os registradores Ro a Ro.
i

Estabelece o formato de

apresentagdo para trés
posi¢des decimais.

Armazena Ng em R;.

Introduz¢.

t =4 dias.

N, (miliGuries do 1**

restantes ap0s 4 dias).

t = 8 dias (a meia-vida

do 1Y),

Ns.
t =12 dias.

Ny.

Interrompe a execugdo

do programa.

Freqilentemente existem situagdes em que ¢ desejavel que um programa

seja capaz de desviar para diferentes linhas da meméria de programgéo,
dependendo de certas condigdes. Por exemplo, um programa usado para
calcular comissdes de vendas pode precisar desviar para diferentes linhas
de programa, dependendo da taxa de comissdo para o nivel particular de
venda. Ademais, o desvio condicional pode ser usado no final da execugdo

de um ciclo da mesma maneira que no exemplo anterior. Uma instrucéo
condicional pade retirar o programa de um ciclo tanto apés um ntimero

especificado de execugdes do ciclo, como quando se chegar a um certo va-

lor dentro do ciclo.
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A HP-10C ¢ dotada de duas instrugdes de teste condicional que sdo usadas

em programas para desvios condicionais.

® testa se o ntimero contido no registrador X (representado pelo
x no simbolo da tecla) é menor ou igual ao numero contido no regis-

trador Y (representado pelo y no simbolo da tecla).

° testa se o niimero contido no registrador X ¢ ou ndo igual a
zero.

Os possiveis resultados da execugio de qualquer uma destas instrugdes

sdo:

® Se a condigdo testada for verdadeira, quando a instrugéo for executa-

da, a execugdo do programa continua seqiiencialmente, com a instru-

¢do da linha seguinte da memdria de programagio.

.@ Se a condigdo testada for falsa, quando a instrugédo for executada, a

execugio do programa salta a instru¢do da linha seguinte da memoria
de programagdo e continua com a instrugdo contida na proxima li-

nha.

Estas regras podem ser resumidas em “FACA se for VERDADEIRO”.

Execugéo do Programa Execuc¢do do Programa

se for Verdadeiro se for Falso

 

 

02- x<y
A linha seguinte ao

<& teste condicional é

 

 

saltada
 

    

“I
VI

VI
VI

VI
V]

<
/
A
A
T
A

A

]
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A linha de programa imediatamente seguinte & que contém a instrugio

do teste condicional pode conter qualquer instrugéo; entretanto, a instru-
¢dio mais comumente ali usada ¢[GTOJ. Se uma instrugio [GTO] se seguir a

uma instruc¢do de teste condicional, a execugdo do programa desvia para
qualquer lugar da memoria da programagcio se a condigio for verdadeira,
e continua na linha seguinte da meméria de programagéio se a condigdo

for falsa.

 

 

 

 

 

 

 

    

Execucgédo do Programa Execugéo do Programa

se for Verdadeira se for Falsa

e <02- A execugdo do
[; 03- [GT0]07 < Programa continua

. na linha 04.
A execucédo do 04-

programa continua 05- :I

na linha 07. :l

= d
o or 3
i K

Exemplo: O programa da desintegragdo radioisotopica (pagina 79 ) pode

ser feito de maneira que pare automaticamente ap6s um niimero especifi-

cado de ciclos, usando a condigdo

 

Suponha que N, quando ¢ = 12 dias, seja o tltimo valor que vocé necessite.

Vocé pode parar a execugdo automaticamente neste ponto armazenanan-

do o nimero de ciclos a serem executados (3), subtraindo'l deste numero

a cada vez que se executaro cilo, e instfuindo o programa para parar (com

uma instrucédo 00) quando este nimero for igual a zero.

O programa atualizado teria entdo o seguinte aspecto:

Pressione Visor

P/R 00-

CLEAR [PRGM)] 00-
01- 44 0  
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Pressione Visor

3 02- 3  Contador de ciclos. Inicializa

o numero total de ciclos a

serem executados.

2 03- 44 2  Armazenao contador de
ciclosem R, .*

(RCLJO 04- 45 O
(PSE; 05- 42 31

2 06- 2

07- 4212

8 08- 8

) 09- 10
10- 20 . .
11- 16 Linhas originais.

12- 12

RCL]1 13- 45 1

14- 20
15- 42 31

4 16- 4

0 17-44 40 0

1 18- 1 Numero de incremento deciclos.

(s10])(=)2 19-44 30 2  Subtrail do contador de
ciclosinicializado (linha
02)em Ry.

2 20- 45 2 Recuperao contadorde
ciclos no visor.

21~ 4220 Testase o nimero contido

no registrador X (contador
de ciclos) é igual ou ndo
azero.

(GT0]00 22- 2200 Seacondigiofor
verdadeira, desvia para o
comego do programa e para.

-_—

* Estas linhas podem ser introduzidas manulamente antes de executar o programa, ao invés de

escrevé-las dentro do programa se vocé desejar: 1) conservar as linhas do programa; ou 2) reter a

flexibilidade de mudar periodicamente o nimero de ciclos a serem executados.
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Pressione Visor

04 23- 22 04 Se a condigdo for falsa,

desvia para a linha 04 para

continuar o programa

reiniciando o ciclo. (Observe
que o nimero de linha
especificado foi mudado.)

Para executar este programa atualizado, procedemos como segue:

Pressione Visor

P/R

(fJCLEAR 0.000

100 [STO]1 100.000

4 4.

R/S 4.000

70.711

8.000

50.000

12.000

35.355

0.000

Exercicio: Escreva um programa que pos-

siblite 2 um homem de vendas calcular

comissdes a taxas de 109 para vendas
até § 1,000 inclusive, e 12.5%; para vendas

acima de $ 1,000. O valor de teste (1,000)

e as taxas de comissdo podem ser armaze-

nados para recuperagao ou podem ser in-

cluidos no programa. Abaixo, eles sdo ar-

mazenados nos registradores Rop a Rj

para posterior recuperagdo pelo progra-
ma.

Coloca a calculadora no

modo de Execugdo.

Armazena Noem Rj.

Introduz ¢.

t.

Ny

Ng

Nu.

O contador de ciclos €

iguala 0.
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Observagdo: Se um programa exigir que certos nimeros estejam

contidos nos registradores X e Y quando instrugdes tais como

forem executadas, é aconcelhével, quando escrever o programa, que

se mostre as quantidades contidas em cada registrador apés a execu-

cdo de cada instrugéo, assim como no diagrama seguinte.

 

 

      
 

 

1 2 3 4 5

Y= 0 venda 1,000 1,000 1,000

X = venda 1,000 venda venda venda

Teclas = venda (RCL]O XZy (GT0J07

Linha = 01 02 03 04

6 7 8 9

Y venda venda venda venda
 

     X = 12.50 12.50 10.00 comisséo

Teclas ¥ 2 08 1 %

Linha = 05 06 07 08

 

Introduziremos o valor da venda no visor antes de executar o programa,

para que esteja contido no registrador X antes que seja executada a instru-
cdo 0 da linha de programa 01. Esta instrugdo colocara o valor de

teste (1,000) no registrador X (o visor) ¢ movera o valor da venda para o

registrador Y. A instrugéo da linha de programa 02 intercambiara
os niimeros contidos nos registradores X e Y: isto €, colocara o valor da

venda de volta ao registrador X e colocara o valor de teste no registrador
Y. Isto é necessario pois quando tanto.a instrugdo 2 da linha 05

como quando a instrugio da linha 07 for executada, o nimero no registra-

dor X sera movido para o registrador Y; se a instrucdo néo fosse
incluida, o valor deteste (1,000) e ndo o valor da venda, estaria contido no

registrador Y quando a instrugéo da linha 08 fosse executada.
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Pressione Visor

00-
CLEAR 00-

(rCL]JO 01- 45 0 Recuperao valor de teste
(1,000) no registrador X.

xZy 02- 34 Coloca o valor da venda (que

vocé introduzira antes de

executar o0 program) no
registrador X e o valor de

teste no registrador Y.

03- 42 10 Testa se o numero contido
no registrador X (venda) é

menor ou igual ao niimero

contido no registrador Y

(1,000).

07 04- 22 07 Seacondigo for verdadeira,
desvia para a linha 07.

(RcU)2 05- 45 2  Se a condicgdo for falsa,
recupera a taxa de comissdo

de 12.5% de Ra.

08 06- 22 08 Desviao programa para
alinha 08.

1 07- 45 1 Recuperaataxade comisséo
* de 10% de Ry,

% 08- 21  Calcula a comissdo.

Agora armazenaremos os nimeros nécessarios nos registradores Ro, Rj e

R, e a seguir executaremos o programa, usando para que possamos

verificar se o desvio ocorre adequadamente. E de boa pratica, com progra-

mas que contenham instrugdes de teste condicional, verificar se o progra-

ma desvia corretamente em todas as condigdes possiveis: neste caso, se 0

valor da venda for menor, igual ou maior que o valor de teste.
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Pressione

P/R

(Inicializando)

[fCLEAR

HEX]2

1000 [STO]O

10(ST0)1

12.5 [ST0])2

Visor

0.000

0.000

0.00

1,000.00

10.00

12.50

(Primeiro teste com dados)

500

SST

SST

SST

500.

01- 45 0

1,000.00

02- 34

500.00

03- 4210

6500.00

Coloca a calculadora no modo

de Execugdo. (O visor mostra

o resultado de célculos

anteriores.)

Estabelece o formato de

apresentagdo com duas
posigdes decimais.

Armazena o valor de teste

emR,.

Armazena a taxa de

comissdo de 10, em R ;.
Armazena a taxa de comissdo

de 12.5% em R,.

Introduz no visor (registrador

X) um valor de venda menor

que o valor de teste.

Linha de programa 01: 0.

O valor de teste foi

recuperado no registrador X,
movendo o valor de venda para
o registrador Y.

Linha de programa 02: .

O valor da venda foi

colocado no registrador X
e o valor deteste foi

colocado no registrador Y.

Linha de programa 03:

Olx<yl.
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Pressione Visor

SST 04-

500.00

SST 07-

10.00

SST 08-

50.00

SST 09-

50.00

(Segundo Teste com Dados)

1000 1,000.

SST 01-

1,000.00

SST 02-

1,000.00

SST 03-

1,000.00

A condigéotestada por
foi verdadeira, logo, a

execugdo do programa

continuou na linha 04: 07.

Linha de program 07: 1.

A taxa de comissdo de 10%
foi recuperada no registrador

X, movendo o valor da venda

ao registrador Y.

Linha de programa 08: [%].

10% de 500.00 = 50.00.

Linha de programa 09: coloca
a calculadora de volta a

linha 00 (pré-programado).

Comissio.

Introduz no visor

(registrador X) um valor
de venda para ser testado.

Linha de programa 01: 0.
O valordeteste foi
recuperado no registrador X,
movendo o valor da venda ao
registrador Y.

Linha de programa 02: .
O valor da venda foi
colocado no registrador X

e o valor deteste foi
colocado no registrador Y.

Linha de programa 03:

(<] '
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Pressione Visor

SST 04-

SST 07-

10.00

SST 08-

100.00

SST 09-

100.00

(Terceira Entrada de Dados)

1500 1.600.

SST 01-

1,000.00

SST 02-

1.500.00

SST 03-

1,600.00

22 07 A condigdo testada por
foi verdadeira, logo, a

execugdo do programa

continuou na linha 04: 07.

Linha de programa 07: 1.

A taxa de comissdo de 10%

foi recuperada no registrador
X movendo o valor da venda ao

registrador Y.

Linha de programa08: [%].
10% de 1,000.00 = 100.00.

Linha de programa 09: coloca

a calculadora de volta a

linha 00.

Comisséo.

Introduz no visor

(registrador X) um valor de
venda para ser testado.

Linha de programa 01: 0.

O valordeteste foi

recuperado ono registrador

X movendo o valor da venda

ao registrador Y.

Linha de programa 02: i

O valor da venda foi
colocado no registrador X e

o valor de teste foi colocado

no registrador Y.

Linha de programa 03:

fG=<y).



Pressione

SST

SST

SST

SST
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Visor

05- 45 2 A condigfo testada por

12.50

06- 2208

12.50

08- 21

187.50

09- 2200

187.50

foi falsa, logo, a execugéo

do programa saltou a linha
seguinte e continuou na

linha 05: 2.

A taxa de comissdo de
12.5%; foi recuperada no

registrador X, movendo o

valor da venda ao

registrador Y.

Linha de programa 06:

08.

Linha de programa 08:

12.5% de 1,500.00 = 187.50.

Linha de programa 09: coloca

a calculadora de volta &
linha 00.

Comissdo.
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Edicao de Programas

Existem vérias razbdes pelas quais vocé possa querer modificar um
programa que vocé tenha armazenado na memoria de programagéo, como
por exemplo, corrigir um programa em que se constatem erros, ou acres-
centar novas instrugdes (como [STO], ou [R/S)).

Usando o recurso da edi¢do de programas, vocé pode efetuar tais modifi-
cagles sem ter que re-introduzir todo o programa.

Mudanca de Uma Instrucdo em Uma Linha

de Programa
Para mudar uma unica instru¢&o na memoria de programagao:

1. No modo de Programagio, use s ou (] para colo-
car a calculadora na linha de programa anterior 4 linha que contém a

instrugdo a ser alterada.

2. Introduza a nova instrugio.

3. Volte ao modo de Execugdo.

Por exemplo, para mudar uma instrugdo armazenada na linha de progra-
ma 05, pressione [GTO)() 04, a seguir introduza a nova instrugéio que deve-
ra ser armazenada na linha de programa 05. A instru¢do armazenada ante-

riormente na linha 05 serd substituida; ndo serd “‘empurrada’ para a linha

06.

Incluséo de Instrugées no Final de Um Programa

Para incluir uma ou mais instru¢des no final do ultimo programa
armazenado na memoria de programagio:

1. No modo de Programagéo, coloque a calculadora na tltima (a de nu-
mero mais alto) linha introduzida na memdria de programacio.

2. Introduza a(s) nova(s) instrugdo(goes).

3. Volte para o modo de Execugdo.

92
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Inclusédo de Instrucées Dentro de Um
Programa

Se houver isntrugdes para serem incluidas dentro de um programa — ou no
final de um programa que n#o seja o Gltimo na memdria de programagio —

sua simples introdug@o pelo teclado substituird as instrugdes anteriormen-

te armazenadas naquelas linhas de programa. O contetido de todas as li-
nhas de programa de numeragéo mais alta permanecera inalterado. A se-

guir, as instrugdes substituidas devem ser re-incluidas. Isto pode ser feito

re-introduzindo-se estas e todas as instrugdes restantes (consulte o texto

seguinte, Inclusdo de InstrugSes por Substituigdo). Alternativamente, po-
dem ser incluidas novas instru¢des introduzindo-se desvio(s) no(s) progra-

ma(s), para incluir linhas (consulte o texto seguinte, Inclusio de Instrugdes

por Desvio).

Incluséo de Instrugbes por Substituigéo

1. No modo de Programacéo, coloque a calculadora na tltima linha de

programa a ser executada antes da(s) instrugdo(gdes) incluida(s).

2. Introduza a(s) nova(s) instrugdo(gdes).

3. Re-introduza as instrugdes originais, comegando pela primeira ins-
tru¢do substituida pela nova. (Lembre-se de alterar os nimeros de li-
nha das instrugdes [GTO], conforme necessério.)

Exemplo: Com o programa de comisséo de vendas, o valor de teste (em Rg)

€ as taxas de comissdo (em Re Ry), da se¢do anterior ainda armazenados

na calculadora, incluamos uma nova instrugio. Inclua uma instrugio

antes da instrugio para que o programa apresente a taxa de co-
miss@o antes de apresentar o valor da comissido. Desde que j4 apenas uma
instrucdo ([%]) para ser re-introduzida, é mais simples incluir a instrugdo

por substituigio, como segue:

Pressione Visor

P/R 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagdo.

(GTo][J07 07- 45 1  Coloca a calculadora na
ultima linha de programa

a ser executada, que

contém a instrugdo 1.

R/S 08- 31 Introduz a nova instrugédo.
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Pressione Visor

% 09- 21 Introduz a instrugéo

original que foi substituida

pela nova instrugéo.

Coloca a calculadora de

volta ao modo de Execugéo.

(O visor mostrard os

resultados restantes do

Ultimo calculo.)

500 10.00 Taxa de comissio para
uma venda de § 500.

 

R/S 50.00 Comissdo para uma venda

de $ 500.

Inclusdo de Instrugdes por Desvio

Através de desvios, vocé pode usar uma instrugéo paratransferir a

execugio do programa para uma nova seqiiéncia de linhas apds o final nor-

mal de seu programa. Uma segunda instrugéo a seguir retorna a exe-

cugdo para o corpo principal do programa.

A nova seqiiéncia de linhas deve comegar na segunda linha apos o fim do

programa original para que se preserve a instrugéo 00 automatica-

mente armazenada (que indica a calculadora para parar e retornar ao co-

mego do programa quando este for terminado).

1. No modo de Programagao, coloque a calculadora na ultima linha de

progrdma a ser executada antes da(s) instrugdo(¢des) incluida(s).

2. Introduza uma instrug¢do que especifica a segunda linha apds

a ultima linha de seu(s) programaf(s).

3. Coloquea calculadora na ultima linha de seu(s) programa(s) e intro-

duza uma instrugdo 00.

4. Introduza a(s) instrugdo(¢des) a ser(em) incluida(s).

5. Introduza a instrugdo que foi substituida pela instrugio intro-

duzida na etapa 2.

6. Introduza uma instrugdo para retornar & primeira linha (do

programa original) a ser executada apés a(s) nova(s) instru¢éo(¢des).
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Exemplo: Suponha que agora vocé deseja fazer com que o programa do

exemplo anterior some os valores das vendas todas as vezes que o progra-
ma for executado. Usemos para isso-a aritmética com registradores de ar-
mazenamento no registrador R3. Isto significa que temos que incluir a ins-

trugéo (+]3 antes da linha de programa 01 do programa original. J4
que a inclusdo desta uma linha pela simples substituigdo exigiria que as li-

nhas 01 a 10 fossem re-introduzidas, ¢ mais rapido incluir as instrugdes por
desvio (uma vez que o desvio requer apenas quatro linhas adicionais — sem
contar as novas instrugdes — que sdo idénticas em cada caso).

A ilustracdo seguinte mostra como ocorre o desvio no programa editado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     

00-

01- 2211 |—

r=| 02- 34

03- 4210

04- 2207

05- 45 2 —=— Desvia para a linha 11.
06- 2208

07- 451

08- 31

09- 21

10- 2200 ~=—A instrugéo 00 é preservada.

11- 44403 <) ~=—A nova instrugéo ( 3).

12- 450 ~=—A instrugdo substituida na linha 01

L3 2202 ( o
———Desvia de volta a linha 02 ((GTO] 02).

Pressione Visor

P/R 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagao.

(GToJ(-Jo0 00- Ultima linha de programa

a ser executada antes da
instrugdo incluida. Neste

caso, este passo ndo ¢
necessario, uma vez que
j& estamos na linha 00.
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Pressione

(GTo)11

(GToJ(-Jo9

(GToJoo

(sTo)(-]3

(RcL]O

(GT0J02

P/R

0[s10]3
1000 [A7S)

R/S

1500 [R/S]

R/S

(RCL]3

Visor

01- 22 11

09- 21

10- 22 00

11-44 40 3

12- 45 0

13- 22 02

0.00

10.00

100.00

12.50

187.50

2,500.00

Programa um desvio para a

linha 11, a segunda linha

apds a dltima linha do

programa.

Coloca a calculadora na

ultima linha do programa,
de maneira que a instrucdo

00 introduzida a
seguir serd armazenada na
primeira linha que se seguir

no programa.

Assegura que a instrugéo

00 acompanha o
programa.

Introduz a instrugdo que

estd sendo incluida.

Introduz a instrugdo

substituida na linha 01

pela instrugédo 11.

Desvia de volta a primeira
linha a ser executada

ap0sa instrugdo incluida.

Coloca a calculadora de

volta ao modo de Execugdo.

Zera o registrador R3.

Taxa de comisséo para uma

venda de $1,000.

Comissdo de uma venda

de $ 1,000.

Taxa de comissdo para uma

venda de § 1,500.

Comissdo de uma venda

de $ 1,500.

Total das vendas.



Secdo 8

Multiplos Programas

Vocé pode armazenar multiplos programas na memoria de programagio,

desde que vocé os separe por instrugdes que interrompam a execugdo do

programa, depois que cada programa for executado, e voltem ao inicio do

programa. Yocé pode executar programas posteriores ao primeiro armaze-

nado na memoéria de programagéo colocando a calculadora na primeirali-
nha do programa antes de pressionar [R/S].

Armazenamento de Outro Programa

Para armazenar um programa apds um outro programa que ja esteja

armazenado na memoria de programagao:

1. No modo de Programacio, siga para a tltima linha do dltimo progra-
ma. Ndo apague a memoria de programagio.

2. Se ja existir apenas um programa na memdria de programagéo, inclua

uma instrugdo 00 para que a execugdo do programa retorne a
linha 00 apds a execugdo deste primeiro programa.

3. Introduza o programa na memoria de programagdo. (Assegure-se de
que todas as instrugdes especifiquem os numeros de linha cor-

retos.)

4. Pressione . Isto interrompera a execugdo do programa no tér-

mino deste.

5. Se o novo programa nio terminar com um ciclo (“loop”), introduza
uma instrugéo na primeira linha do novo programa. Isto trans-

fere a execugdo do programa de volta ao inicio deste, se for
pressionada para re-executar o programa.

Exemplo: Presumindo que a memdria de programag@o ainda-contenha o ul-
timo programa da se¢do anterior (que era constituido de 13 linhas de pro-
grama), armazene apos aquele programa o programa de converséo de tem-
peraturas da se¢do 5 (pagina 61 ). J4 que este serd o segundo programaar-
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mazenado na memoéria de programagao, acrescentaremos uma instrugao

00 para separd-lo do primeiro programa (etapa 2 acima). Este pro-
grama ndo termina com um ciclo, logo, aplicaremos também as etapas 4 €

5.

Pressione Visor

P/R 00- Coloca a calculadora no

modo de Programagéo.

[GTO)[-]13 13- 2202 Coloca a calculadora na
ultima linha introduzida
na memoria de programagéo.

(GT0Jo0 14- 2200 Assegura que o segundo
programa estd separado do
primeiro por[GT0]00.

15- 36
1 16- 1

O 17- 48

: g: 2% Introduz o programa.

3 20- 3
2 21- 2

22- 40

23- 31 Interrompe a execugdo
do programa.

15 24- 2215 Desvia para o inicio
do programa.

P/R

A ilustragdo seguinte mostra como o segundo programa se encontra na

memoria de programagao:
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13- 22 02 ==— (timé4 linha do programa anterior

14 2200 ——Separa o0 primeiro e o segundo

15- 36 programas (o velho e o novo)

16- i com [GTO] 00.

17- 48

18- 8
19. 20 Instrugdes do novo programa.

20- 3

21- 2

22- 40

23- 31 <®—— |nterrompe a execugdo do novo programa

24 2215 ([Rzs)).   —— Retorna a execucdo ao inicio do programa

quando for pressionada novamente

( [GTO]15).

Execucao de Outro Programa

Para executar um programa que ndo comece na linha 01:

1. No modo de Execugdo, coloque a calculadora na primeira linha do

programa desejado.

2. Pressione [R/S].

Exemplo: Execute o programa de conversdo de temperaturas, agora arma-

zenado na calculadora, comegando na linha de programa 15, para um ba-

nho d’agua a 35.7°C.

Pressione Visor

P/R ) Coloca a calculadora no

modo de Execugio.

15 Coloca a calculadora na
primeira linha do programa

a ser executado.

35.7 96.26 Temperatura da 4gua em
graus Fahrenheit.



Apéndice A

Deslocamento da Pilha e LAST X

Sua calculadora HP-10C foi projetada para operar de um modo natural.
Como vocé observou, a medida que trabalhou durante a leitura deste ma-
nual, vocé dificilmente precisara raciocinar sobre a operagdo da pilha ope-
racional automatica de memoria — vocé apenas efetua os calculos do mes-
mo modo que o faria com 14pis e papel, efetuando uma operagéo por vez.

Pode haver ocasides, entretanto — principalmente & medida que vocé pro-
gramar a HP-10C — em que vocé desejard sabero efeito de uma operagéo

em particular sobre a pilha operacional. As explicagdes seguintes devem

ajuda-lo.

Término de Introducgéo de Digitos

A maioria das operagdes da calculadora, sejam elas executadas como
instrugdes ou pressionadas a partir do teclado, terminam a introdugéo de

digitos. Isto significa que a calculadora sabe que quaisquerdigitos que vo-

cé introduzir apds qualquer uma destas operagdes sfo partes de um novo

numero.

Deslocamento da Pilha Operacional

Existem trés tipos de operagdes na calculadora, dependendo de como

afetam o deslocamento da pilha operacional. Estas sdo operagdes que de-

sativam, ativam a pilha operacional, e operagdes neutras.

Operagdes de Desativagédo

Existem quatfo operagdes de desativagdo na calculadora. Estas operagdes
desativam o deslocamento da pilha operacional, de maneira que um nu-
mero introduzido apds uma destas operagdes, substitui o nimero contido
no registrador X no momento e a pilha ndo ¢ deslocada. Estas operagdes

de desativagdo especiais sdo:

100
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Operacdes de Ativagcao

A maioria das operagdes do teclado, incluino as fungdes matematicas de

um e de dois niimeros, como e[x], sdo operagdes de ativacdo da pilha
operacional. Isto significa que um numero, introduzido gpds uma destas
operagdes, deslocara a pilha operacional (porque a pilha operacional foi
‘“‘ativada” para se deslocar).

 

 

 

 

     

 

 

 

      

T

Z»

Y = 4.0000 4.0000

X 4, 4.0000 3.

Teclas = 4 3

Pilha NZo hé

operacional deslocamento

desativada da pilha

T

Z= i

Y = 53.1301 53.1301 53.1301

X = 5.0000 0.0000 7.

Teclas & 7
Pilha Pilha Né&o h&

operacional  operacional deslocamento

ativada desativada da pilha

Operagbées Neutras

Algumas operagdes, como , sdo neutras; isto ¢, elas ndo alteram o
estado anterior do deslocamento da pilha operacional. Portanto, se vocé
desativar o deslocamento da pilha operacional pressionando ,a

seguir pressionar [(f] n e introduzir um novo nimero, aquele numero
substituira o numero contido no registrador X, e a pilha operacional nédo
serd deslocada. Similarmente, se vocé tiver anteriormente ativado o deslo-

camento da pilha operacional executando, digamos, com , a seguir
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executar uma instrugido seguida por uma seqiiéncia de entrada de

digitos, a pilha operacional serd deslocada.

As seguintes operagdes sdo neutras na HP-10C.

  

FIX (MEM] PSE

(GTO)nn CLEAR P/R

[GTO)[)nn CLEAR

(cHs]*

R/S

LAST X

As seguintes operagdes recuperam x no registrador LAST X:

G

LOG

)

INT COS

* ¢ neutra durante a entrada de um nimero pelo teclado, como em 123[CHS] para introduzir

-123, 0u 123 6 para’introduzir 123 x 10°. Porém,de outra forma, ativa a pilha

operacional, como seria de se esperar.



Apéndice B

Condi¢oes de Erro

Se vocé tentar efetuar um célculo que contenha uma operagéo impropria
— digamos,uma divisio por zero — o visor mostrard Error € um nimero.
Para apagar uma mensagem de erro, pressione qualquer tecla.

As seguintes operagdes apresentardo Error € um numero:

Error 0:Operagdo Matematica Impropria

Argumento ilegal a rotina matematica:

(], onde x = 0.

%], onde y=0¢e x < 0, 0ouy <0 e x ¢é nio-inteiro.

(/x), onde x <O0.

, onde x = 0.

,onde x< 0

(LN}, onde x <O0.

[SIN], onde |x| 1.

CO0S"], onde |x| > 1.

(sT0](5]), onde x =0.

(n1], onde x, € nio-intciro,‘ oux < 0.

Error 1:Overflow no Registrador de Armazenamento

Overflow em um registrador de armazenamento (exceto [£+],[(2-]). A

magnitude do ntimero contido no registrador de armazenamento seria

maior que 9.999999999 x 10%.

Error 2:Operagdo Estatistica Imprdpria

n=0
s n<1
b n<i1

n<l1
n<l1

103
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Observagéo: Error 2 também é mostrado se, durante o célculo com

qualguer uma das seguintes formulas, for necessério efetuar uma divi-

sdo por zero ou uma raiz quadrada de um nimero negativo:

M N P
s,=. [ —— s,=. [ ———— r=———

n(n—1) n(n—1) VM N

 

A=P B— M3y — P3x (A e B sdo os valores retorna-
M T oaeM dos pela operagdo [LR.], onde

y =Ax + B.)

5= M3y +P(nex—23x) 2 P¥Xx+M(n-y—3y)

neM neP

where:

M=n3x? —(3x)?

N=nxy?—(3y)
P=n3Sxy—3x 3y

Error 3:Registrador(es) Estatistico(s) Nao Disponivel(veis)

Os registradores Ro a Rs ndo estdo disponiveis para célculos estatisticos
pois estio no momento convertidos em memoria de programagio.

Error 4:Numero de Linha Impréprio

O numero de linha referido estd, no momento, desocupado, ou é néo-

existente ( > 79), ou vocé tentou carregar mais do que as 79 linhas da me-

moria de programagao.

Error 5: Numero de Registrador Impréprio

O registrador de armazenamento referido estd, no momento, convertido

em memdria de programacdo, ou ¢ um registrador de armazenamento
ndo-existente.

Error 9: Assisténcia Técnica

O auto-teste descobriu um problema em seu circuito, ou foi pressionada a

tecla errada durante o teste de teclas. Consulte o apéndice C.

Pr Error

A Memoria Continua foi interrompida e reativada devido a uma falha de
energia.



Apéndice C

Bateria, Garantia e Informacao sobre
Assisténcia Teécnica

Baterias

A HP-10C ¢ alimentada por trés baterias. A HP-10C foi projetada para
operar durante 6 meses ou mais, em uso normal, com um conjunto de ba-

terias alcalinas. As baterias fornecidas com a calculadora sdo alcalinas.

Podem também ser usadas baterias de oxido de prata (que devem durar o

dobro de tempo).

Um conjunto de trés baterias alcalinas novas proporcionard pelo menos 80
horas de execugdo continua de programas (tipo de uso da calculadora de
maior consumo de energia*). Um conjunto de trés baterias novas de oxido

de prata proporcionariio pelo menos 180 horas de execugdo continua de

programas. Se a calculadora estiver sendo usada para efetuar operagdes

que nio sejam execugdes de programas, consumird muito menos energia.

Quando apenas o visor estiver ligado - isto &, se vocé ndo estiver pressio-
nando teclas ou executando programas - ¢ consumida muito pouca ener-

gia.

Se a calculadora permanecer desligada, um conjunto de baterias novas
preservara o contetido da Memdria Continua pelo tempo em que as bate-
rias durariam fora da calculadora - pelo menos 1 ano e meio para as bate-
rias alcalinas ou pelo menos 2 anos para baterias de 6xido de prata.

A duragio real das baterias depende da frequéncia que vocé usa a calcula-
dora, se vocé a usa mais para a execugdo de programas ou mais para calcu-

los manuais, e das fun¢des que vocé utilizar.*

* O consumo de energia da HP-10C depende do modo de uso da calculadora: desligada (com a

Memoria Continua preservada); ociosa (com apenas o visor ligado); ou “em operagdo” (execu-

tando um programa, efetuando um célculo, ou tendosido pressionada uma tecla). Enquanto a

calculadora estiver ligada, seu uso normal é uma mescla de tempos ociosos e “em operagdo”.

Além disso, a duragio real das baterias depende do tempo que a calculadora gasta em cada um

dos trés modos.
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CUIDADO

Néo tente recarregar as baterias; ndo as guarde préximas de uma

fonte de calor excessivo; ndo as atire ao fogo. Ao fazé-lo as baterias

poderdo vazar ou explodir.   
As baterias fornecidas com a calculadora, assim como as baterias relacio-

nadas abaixo para substitui¢do, ndo sdo recarregdveis. As seguintes bate-

rias sdo recomendadas para substituicdo em sua HP-10C:

Alcalinas Oxido de Prata

Eveready A76* Eveready 357*

UCAR A76 UCAR 357
RAY-O-VAC RW82 RAY-O-VAC RS76 ou RW42
National ou Panasonic LR44 Duracell MS76

Indicacdo de Energia Fraca

Um asterisco piscando no canto inferior esquerdo do visor quando a
calculadora estiver ligada significa que a energia da bateria disponivel estd
se esgotando.

Com baterias alcalinas instaladas:

® A calculadora pode ser usada durante pelo menos 2 horas de execu-

¢do continua de programas apos a primeira aparigdo do asterisco.*

® Se a calculadora permanecer desligada, o conteudo de sua Memoria

Continua serd preservado durante pelo menos 1 més apos a primeira
apari¢do do asterisco.

Com baterias de dxido de prata instaladas:

@ A calculadora pode ser usada durante pelo menos 15 minutos de exe-
cugdo continua de programas apds a primeira apari¢éo do asterisco.t

® Se a calculadora permanecer desligada, o conteido de sua Meméria
Continua sera preservado durante pelo menos 1 semana apds a pri-

meira apari¢do do asterisco.

T Observe que este tempo é o minimo disponivel para a execugdo continua de um programa - isto é,

enquanto estiver em “‘operagdo’” continua (como descrito na nota do rodapé anterior). Se vocé

estiver usando a calculadora para cdlculos manuais - uma mescla dos modos ocioso e de “opera-

¢d0” - a calculadora podera ser usada durante um tempo bem maior ap6s a primeira aparigdo do

asterisco.
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Substituicdo por Baterias Novas

O contetdo da Memoéria Continua da calculadora é preservado por um

curto perfodo de tempo, enquanto as baterias estiverem fora da calcula-

dora (desde que vocé desligue a calculadora antes de remover as baterias).

Isto lhe permite tempo suficiente para substituir as baterias sem perder da-

dos ou programas armazenados. Se as baterias forem deixadas fora da cal-

culadora durante muito tempo, o contetido da Memoria Continua poderd

ser perdido.

Para instalar baterias novas, use o procedimento seguinte:

1. Assegure-se de que a calculadora

esteja desligada.

2. Segurando a calculadora como se
mostra, pressione a tampa do com-

partimento das baterias para fora

até que ela se abra ligeiramente.

3. Segure a borda externa da tampa do

compartimento das baterias, a se-

guir incline-a para cima e para fora

da calculadora.

 

 

OBSERVAGAO:

Nas duas préximas etapas, tenha o cuidado de n&o pressionar

nenhuma tecla enquanto as baterias estiverem fora da calculadora. Se

vocé o fizer, o contetdo da Memoéria Continua poderé ser perdido.    
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4. Vire a calculadora para cima e

balance-a delicadamente, permitin-
do que as baterias caiam na palma

da sua méo.

 

 

CUIDADO

Na proxima etapa, substitua todas as trés baterias por outras novas. Se

vocé deixar uma bateria velha, ela podera vazar. Ademais, assegure-se

de n&do colocar as baterias em posigéo invertida. Se vocé o fizer, o con-

tetdo da Meméria Continua podera ser perdido.   
5. Mantendo abertas as duas abas plés-

ticas protetoras do compartimento
das baterias, coloque trés novas ba-

terias. Elas devem ser posicionadas

de modo que seus lados planos (os
lados marcados com +) fiquem de
frente ao pé de borracha préximo,

como mostrado na ilustragdo exis-

tente na caixa da calculadora.

6. Introduza a saliéncia da porta do

compartimento das baterias na fen-

da existente na caixa da calculado-

ra.

 

~
3 . Abaixe a tampa do compartimento

das baterias até que se nivele com a

caixa, a seguir, empurre a tampa

para dentro até que esteja firme-
mente fechada.

8. Ligue a calculadora. Se por algum
motivo a Memoria Continua tiver

sido apagada (isto é, se seu contet-
do tiver sido perdido), o visor mos-

trard PrError . Pressionando-se
qualquer tecla se eliminard esta mensagem do visor.
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Verificacdo de Operacdo Adequada (Auto-
Testes)

Se parecer que a calculadora ndo liga ou se de outro modo, nio estd
operando adequadamente, faga o seguinte:

Para uma calculadora que n#o reage as teclas pressionadas:

1. Pressione as teclas e simultdneamente e solte-as. Isto al-
terard o contetdo do registrador X; portanto, zere posteriormente o

registrador X.

2. Se a calculadora ainda nfo reagir as teclas pressionadas, removae re-

coloque as baterias. Assegure-se de que as baterias estejam correta-

mente posicionadas no compartimento. Se vocé ainda tiver dificulda-
des, coloque novas baterias. Se a calculadora ainda néo ligar, requer

assisténcia técnica.

3. Se a calculadora ainda assim nao reage ao toque de teclas, com as ba-
terias no lugar, ponha em curto os dois terminais da bateria. (Dobre

para tras as abas de plastico para expor os terminais que sdo astiras
metalicas em cada lado do compartimento das baterias.) Faga somen-

te um contato momentdneo, isto é suficiente. Apds esta operagéo, o con-

teido da Meméria Continud estard perdida e poderd ser necessario
pressionar-se a tecla mais de uma vez para se voltar a ligar a
calculadora.

4. Se a calculadora ainda ndo se liga, instale baterias novas. Se ainda as-

sim, ndo houver nenhuma reagéo, entdo a calculadora requer assis-

téncia técnica.

Para uma calculadora que reage aos toques de tetlas:

1. Com a calculadora desligada, mantenha pressionada a tecla e
pressione [X].

2. Solte a tecla , a seguir solte a fecla [x] . Isto inicia um teste
completo do circuito eletronico da calculadora. Se tudo estiver fun-

cionando corretamente, em aproximadamente 15 segundos (durante

0s quais ird piscar no visor a palavra running) o visor devera apresen-
tar -8,8.8,8,8.8.8,8,8,8, ¢ todos os indicadores de estado (exceto o

indicador * de bateria fraca) deverdo estar ligados.* Se o visor mos-

 

* Os indicadores de estado ligados no final deste teste incluem alguns que normalmente ndo sdo

apresentados na HP-10C.
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trar Error 9, ficar em branco, ou ndo mostrar o resultado correto do

teste, a calculadora requer assisténcia técnica.*

Observacgéo: Os testes do circuito eletrénico da calculadora s&o tam-

bém realizados se a tecla ou se a tecla [z] for mantida pressio-

nada e a tecla for pressionada. T Estes testes s#o incluidos na

calculadora para serem usados na verificag8o de operagdo correta du-

rante a fabricag8o. e a assisténcia técnica.

Se vocé suspeitar que a calculadora nio esta funcionando corretamente,
mas se obteve a apresentagdo correta da etapa 3, é provavel que voce te-

nha cometido um erro na operagéo da calculadora. Sugerimos que vocé
releia neste manual a se¢do relativa a seu calculo. Se vocé ainda tiver difi-

culdade, escreva ou telefone para a Hewlett-Packard no enderego ou nu-

mero de telefone relacionado em Assisténcia Técnica (pagina 111).

Garantia Limitada de Um Ano

O que é coberto pela Garantia

A HP-10C ¢é garantida pela Hewlett-Packard contra defeitos de materiais e
de fabricagdo por um ano a partir da data de compra original. Se vocé ven-
der a sua unidade ou presented-la, a garantia serd automaticamente trans-
ferida para o novo proprietdrio e permanecerd em efeito durante o perio-
do original de um ano. Durante o periodo da garantia, repararemos ou, a
nosso critério, substituiremos sem qualquer 6nus um produto que compro-
vadamente for defeituoso, desde que vocé envie o produto, com porte pa-

go, ao centro de assisténcia técnica Hewlett-Packard.

+ Se a calculadora apresentar Error9 comoresultado do teste (ON]/[X] ou do teste [ON])/[*],

porém vocé deseja continuar a usar sua calculadora, vocé deve apagar a Memoéria Continua

como descrito na pagina 21.

t A combinagio /[*] inicia um teste semelhante ao descrito acima, mas continua indefinida-

mente. O teste pode ser terminado ao se pressionar qualquer tecla, que interrompera o teste em

aproximadamente 15 segundos. A combinagdo /[%] inicia um teste do teclado e do visor.

Quando se soltar a tecla , alguns segmentos do visorficardo acesos. Para executar o teste,

as teclas sdo pressionadas em ordem, da esquerda para a direita, ao longo de cada linha, da linha

superior para a linha inferior. A medida que cada tecla for pressionada serdo acesos diferentes

segmentos do visor. Se a calculadora estiver funcionando corretamente e se todas as teclasforem

pressionadas na ordem correta, a calculadora mostrar4 10 apos a tltima tecla tersido pressionada.

(A tecla deve ser pressionada tanto com as teclas de terceira linha como com as da
quarta linha.) Se a calculadora néo estiver funcionando corretamente, ou se uma teclafor pressio-

nadafora da ordem, a calculadora mostrara Error 9 . Observe que se esta apresentagdo de erro resul-

tar de uma tecla pressionada incorr ndo significa que sua calculadora requeira ia téc-

nica. Este teste pode ser terminado pressionando-se qualquer teclafora da ordem ( o que resultard, é

claro, numa apresentagdo de Error 9 ). Tanto a apresentagio de Error 9 como a apresentagio de 10

podem ser eliminadas pressionando-se qualquer tecla.
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O que Nao é Coberto

Esta garantia ndo serd aplicada se o produto tiver sido danificado por

acidente ou uso incorreto ou como resultado de um servigo ou modifica-

¢do realizado por outros que ndo sejam os centros de assisténcia técnica

Hewlett-Packard.

Nio ¢ dada nenhuma outra garantia expressa. Os reparos ou substituicdes
de produtos sdo seu unico recurso. QUALQUER OUTRA GARANTIA

IMPLICITA DE COMERCIALIZAGCAO OU DE BOM ESTADO ESTA
LIMITADA A DURAGCAO DE UM ANO DESTA GARANTIA ESCRI-

TA. Alguns estados, provincias ou paises ndo permitem limitagdes sobre a
duragio de garantias implicitas, de modo que a limitagdo acima pode néo
se aplicar a vocé. EM HIPOTESE ALGUMA A HEWLETT-PACKARD

SERA RESPONSABILIZADA POR DANOS CONSEQUENTES. Alguns
estados, provincias ou paises nfo permitem a exclus@o ou a limitagdo de
danos incidentais ou conseqiienciais, de modo que a limitagdo ou exclusdo

acima pode nio se aplicar a voce.

Esta garantia lhe concede direitos especificos e vocé podera ter também
outros direitos que variam de estado para estado, provincia para provincia

ou pais para pais.

Obrigacao de Efetuar Modificagdes

Os produtos sdo vendidos tendo como base as especificagdes aplicaveis
quando da fabricagdo. A Hewlett-Packard néo ¢ obrigada a modificar ou

atualizar seus produtos, uma vez vendidos.

Informagbes Sobre a Garantia

Se vocé tiver quaisquer duvidas com relagdo a esta garantia, favor

contactar-se com um distribuidor autorizado ou um posto de vendas e as-
sisténcia técnica Hewlett-Packard. Se vocé nédo conseguir contacta-los, fa-

vor contactar-se com:

® Nos Estados Unidos

Hewlett-Packard

1000 N.E. Circle Blvd.

Corvallis, OR 97330

Telefone: (603) 768-1010

Para chamadas a cobrar: (800) 547-3400 (exceto em Oregon, Hawaii e Alaska)
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® Na Europa

Hewlett-Packard S.A.

7, Rue du Bois-du-lan

P.O. Box CH-1217 Meyrin 2

Génova - Suica

Telefone: (022) 838111

Observacao: Ndo envie calculadoras para reparos a este enderego.

® No Brasil

Hewlett-Packard de Brasil Ind. e Com. Ltda.

Al. Rio Negro 750 - Alphaville

Rodovia Castelo Branco, km 23,6

06400 - Barueri - S.P.

® Em outros paises:

Hewlett-Packard Intercontinental

3495 Deer Creek Rd.

Palo Alto, Califérnia 94304 - USA.

Telefone: (415) 857-1501

Observagao: Ndo envie calculadoras para reparos a este enderego.

Assisténcia Técnica

A Hewlett-Packard mantém centros de assisténcia técnica na maioria dos
principais paises do mundo. Vocé pode ter sua unidade consertada por um

centro de assisténcia técnica Hewlett-Packard sempre que precisar de re-

paros, esteja ou ndo a unidade dentro da garantia. Existe um custo para re-
paros apds o periodo de garantia de um ano.

As calculadoras Hewlett-Packard sio normalmente reparadas e re-
enviadas em 5 (cinco) dias uteis a partir do recebimento em qualquer cen-
tro de assisténcia técnica. Este é um tempo médio e possivelmente pode
variar, dependendo da época do ano e do volume de trabalho no centro de
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assisténcia técnica. O tempo total que vocé ficard sem sua calculadora de-
penderd mais do tempo de remessa.

Obtencao de Assisténcia Técnica nos Estados Unidos

O Centro de Assisténcia Técnica Hewlett-Packard dos Estados Unidos
para calculadoras portateis se localiza em Corvallis, Oregon:

Hewlett-Packard Company

Corvallis Division Service Department

P.O. Box 999/1000 N.E. Circle Blvd.

Corvallis, Oregon 97330, USA.

Telefone: (603) 757-2000

Obtencao de Assisténcia Técnica na Europa

Os centros de Assisténcia Técnica sdo mantidos nos seguintes locais. Para
os paises néo relacionados, entre em contato com o distribuidor onde vocé
adquiriu sua calculadora.

AUSTRIA BELGIA

HEWLETT-Packard GmbH HEWLETT-PACKARD BELGIUM SA/NV

Kleinrechner-Service Boulevard de la Woluwe 100

Wagramerstr. - Lieblgasse Woluwelaan

A 1220 VIENNA B 1200 BRUSSELS

Fone: (022) 351620 Fone: (2) 7623200

DINAMARCA HOLANDA

HEWLETT-PACKARD A/S
HEWLETT-PACKARD NEDERLAND B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 121

NL 1181 KK AMSTELVEEN (Amsterdam)

P.O. Box 667

Fone: (020) 472021

Datajav 52

DK 3460 BIRKEROD (Copenhagen)
Fone: (02) 816640

EUROPA ORIENTAL

consulte o enderego em Austria

NORUEGA

FINLANDIA HEWLETT-PACKARD NORGE A/S

HEWLETT-PACKARD QY P.O. Box 34

Revontulentie 7 Oesterndalen 18

02100 ESPOO 10 (Helsinki) N 1345 OESTERAAS (Oslo)

Fone: (90) 45650211 Fone: (2) 171180
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FRANCA

HEWLETT-PACKARD FRANCE

S.AV. Calculateurs de Poche

Division Informatique Personnelle

F 91947 Les Ullis Cedex

Fone: (6) 9077825

ALEMANHA

HEWLETT-PACKARD GmbH

Kleinrechner-Service

Vertriebszentrale

Berner Strasse 117

Postfach 560 140

D 6000 FRANKFURT 56

Fone: (611) 50041

ITALIA
HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.P.A.

Casella postale 3645 (Milano)

Via G. Di Vittorio, 9

120063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Milan)

Fone: (2) 903691

ESPANHA

HEWLETT-PACKARD ESPANOLA SA.

Calle Jerez 3

E MADRID 16

Fone: (1) 4582600

SUECIA
HEWLETT-PACKARD SVERIGE AB

Enighetsvagen 3

Box 20502

S 161 BROMMA 20 (Stockholm)

Fone: (8) 7300550

suica
HEWLETT-PACKARD (SCHWEIZ) AG

Kleinrechner - Service

Allmend 2

CH 8967 WIDEN

Fone: (057) 50111

REINO UNIDO

HEWLETT-PACKARD Ltd

King Street Lane

Winnersh, Wokingham

GB BERKSHIRE RG11 bAR

Fone: (734) 784774

Informagdes sobre Assisténcia Técnica Internacional

Nem todos os centros de assisténcia técnica Hewlett-Packard oferecem
assisténcia técnica para todos os modelos de calculadoras HP. Entretanto,

se vocé adquiriu sua calculadora em um distribuidor autorizado, vocé

pode ter certeza de que no pais onde vocé a adquiriu existe assisténcia téc-

nica disponivel.

Se acontecer de vocé estar fora do pais onde vocé a adquiriu, vocé pode
entrar em contato com o centro de assisténcia técnica local para verificar

se existe possibilidade de repard-la. Caso ndo exista essa possibilidade, fa-
vor remeté-la ao enderego relacionado anteriormente, em Obtengdo de

Assisténcia Técnica nos Estados Unidos. Uma relagéo dos centros de as-

sisténcia técnica para outros paises pode ser obtida escrevendo-se para

aquele enderego.
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Todas as despesas de remessa, reimporta¢do e alfindega sio de sua res-
ponsabilidade.

Custo dos Servigos de Assisténcia Técnica

Existe um padrdo de custos para os reparos realizados fora do periodo de
garantia. Os custos dos reparos incluem méo-de-obra e material. Nos Esta-
dos Unidos,o custo total estd sujeito a um imposto sobre a venda. Nos pai-
ses europeus, o custo total esta sujeito ao impsoto sobre o valor (Value Ad-
ded Tax - VAT) e impostos similares, dependendo do lugar. Todos estes
impostos aparecerdo na nota das despesas como itens separados.

As calculadoras danificadas por acidente ou uso incorreto ndo estdo co-

bertas pelos custos fixos de reparo. Nestas situagdes, os custos dos reparos
serdo determinados individualmente, baseados no tempo e no material
usado.

Garantia do Servico de Assisténcia Técnica

Quaisquer reparos realizados fora do periodo de garantia sdo garantidos
contra defeitos materiais ¢ de méao-de-obra por um periodo de 90 dias a
partir da data da realizagdo do reparo.

Instrugdes Para Remessa

Se sua unidade precisar de assisténcia técnica, remeta-a com os seguintes
itens:

@ Um Cartdo de Assisténcia Técnica, incluindo a descrigdo do proble-

ma.

® Um recibo da venda ou outra prova documental da data da compra,
se a garantia de um ano néo tiver expirada.

A calculadora, o Cartdo de Assisténcia Técnica, uma breve descrigdo do

problema, e (se necessario) a prova da data de compra devem ser embala-

dos na caixa original de remessa ou outra embalagem protetora para evitar

danos durante o transporte. Tais danos ndo sdo cobertos pela garantia li-
mitada de um ano; a Hewlett-Packard sugere que vocé faga um seguro ao

remeter a calculadora ao centro de assisténcia técnica. A unidade embala-
da deve ser remetida ao ponto de coleta ou centro de assisténcia técnica
Hewlett-Packard préximo. Entre em contato com seu distribuidor para

informar-se sobre a assisténcia técnica. (Se vocé ndo estiver no pais onde
vocé originalmente adquiriu a unidade, consulte as Informagdes Sobre As-

sisténcia Técnica Internacional dadas acima.)
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Se a unidade estiver ou ndo dentro do periodo de garantia, o pagamento

das despesas da remessa ao centro de assisténcia técnica sdo de sua res-

ponsabilidade.

Depois de completados os reparos dentro do periodo de garantia, o centro
de assisténcia técnica devolverd a unidade com as despesas de remessa pa-
gas antecipadamente. Nos reparos realizados fora do periodo de garantia a
unidade sera devolvida com as despesas de remessa e de reparo por conta

do proprietario.

Informagdes Adicionais

Nio existem contratos de assisténcia técnica. Os circuitos e o projeto da

calculadora sio de propriedade da Hewlett-Packard, e os manuais de ma-

nutengio ndo estdo 4 disposi¢do dos usudrios.

Se forem levantados outros problemas ou duvidas com relagdo a reparos,
favor entrar em contato com o centro de assisténcia técnica Hewlett-

Packard mais proximo.

Assisténcia em Programacao e Aplicacoes

Se vocé precisar de assisténcia técnica relativa a programagéo, aplicagdes,

etc., entre em contato com a Hewlett-Packard Customer Support pelo te-
lefone (503) 757-2000. Este ndo ¢ um numero para chamadas a cobrare la-

mentamos ndo poder aceitar tais chamadas. Como alternativa, vocé pode

escrever para:

Hewlett-Packard

Corvallis Division Customer Support

1000 N.E. Circle Bivd.

Corvallis, OR 97330

Informacdes Sobre Distribuidores e

Produtos

Para localizar distribuidores, obter informagdes sobre os produtos e

precos,telefone para (800) 547-3400. Em Oregon, Alaska ou Havaii,tele-

fone para (503) 758-1010.
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Regulamento sobre Interferéncia na Radio-

Freqiiéncia da Comissdo Federal de

Comunicacées (FCC) (USA)

A HP-10C gera e usa energia de radio freqiiéncia e se néo for instalada e
usada corretamente, isto €, estritamente de acordo com as instrugdes do

fabricante, poderd causar interferéncia na recepgédo de radio e de televi-

sdo. Ela foi testada e classificada como estando dentro dos limites de um

dispositivo computacional de Classe B, de acordo com as especificagdes

da Sub-parte J da Parte 15 do Regulamento da FCC, que séo designadas

para proporcionar uma protegdo razoavel contra tais interferéncias em

instalagdes residenciais. Entretanto, ndo existe garantia que ndo ocorra in-

terferéncia numa determinada instalagdo. Se sua HP-10C realmente

provocar interferéncia na recepgdo de radio ou de televisdo, o que pode
ser determinado desligando-se e ligando-se a calculadora, vocé deve ten-

tar corrigir a interferéncia através de uma ou mais das seguintes medidas:

® Re-oriente a antena receptora.

@ Mude a posi¢do da calculadora com relagdo ao receptor.

® Afaste a calculadora do receptor.

Se necessario, vocé deve consultar seu distribuidor ou um técnico expe-
riente em radio/televisdo para obter sugestdes adiciondis. Vocé pode en-
contrar utilidade no folheto preparado pela Comissdo Federal de Comuni-
cagdes (FCC): “How to° Identify and Resolve Radio TV Interference

Problems.” Este folheto esta disponivel no U.S. Government Printing Offi-

ce, Washington, D.C., 20402, Stock N¢ 004-000-00345-4.

Especificacées de Temperatura

® Em Operagdo: 0°C a 55°C (32°F a 131°F).

® Guardada: —40°C a 65°C (—40°F a 149°F).
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Liga e desliga o

visor da calculadora.

Conversdes

Converte a
magnitude 7 e o angulo

6 polares

respectivamente nos

registradores X e Y em

coordenadas

retangulares x e y

(Pagina 42).

Converte as

coordenadas

retangulares x e y

contidas

respectivamente nos

registradores X e Y em

magnitude r e angulo §

polares (Péagina 42).

Converte

horas (ou graus)

decimais em horas,

minutos, segundos (ou

em graus, minutos,

segundos) (Pagina 39).

Converte ‘horas,
minutos, segundos (ou

graus, minutos,

segundos) em horas (ou

graus) decimais (Pégina

39).

Converte graus
em radianos (Pagina

40).

Converte.

radianos em graus

(Pagina 40).

Introdugao de Digitos

ENTER]| Introduz uma

copia de um namero

contido no visor

(registrador X) no

registrador Y; usada

para separar

introducdes multiplas de

ntumeros (Pagina 17).

Muda o sinal do
nimero ou o expoente

de 10 contido no visor

(registrador X) (Pagina

15).

Introduz
expoente; os digitos

seguintes introduzidos

sdo expoentes de 10

(Pagina 15).

Teclas de digitos

[0Ja[9].
E] Ponto decimal.

Controle do Visor

n Estabélece o
modo de apresentagéo

em ponto decimal fixo

(Pagina 54).

n Estabelece o-

modo de apresentacdo

em notacdo cientifica

(Pagina 55).

[ENG]n Estabelece o

modo de apresentacédo

em notagdo de

engenharia (Pagina

57).

Mantissa.

Pressionando-se

CLEAR séo
apresentados todos os

10 digitos do numero

contido no registrador X

enqguanto a tecla

for mantida

pressionada (Pagina

57). Também

apaga qualquer

sequéncia parcial de

teclas {(consulte

Apagando Prefixos,

Pagina 15)

Fungdes Logaritmicas

e Exponenciais

Calcula o

logaritmo natural do

namero contido no visor

(registrador X) (Pagina

40).

Antilogaritmo

natural. Eleva e a

poténcia do nimero

contido no visor

(registrador X) (Péagina

40).

Calcula o

logaritmo comum (na

base 10) do nimero

contido no visor

(registrador X) (Pagina

40).
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Antilogaritmo

comum. Eieva 10 a

poténcia do nimero

contido no visor

(registrador X) (Pagina

40).

[¥*] Eleva o numero
contido no registrador,Y

a poténcia do numero

contido no visor

(registrador X) (introduza

y, e depois x) (Pagina

41).

Matematica

HEEE
operadores aritméticos

(Pagina 8).

Calcula a raiz

quadrada do namero

contido no visor

(registrador X) (Pagina

37).

{Z} Calcula o quadrado

do numero contido no

visor (registrador X)

(Pagina 37).

Calcula o fatorial

de (n!) (Pagina 37).

Calcula o inverso

do numero contido no

visor (registrador X)

(Pagina 37).

Coloca o valor de

(3.1415692654) no visor

(registrador X) (Pagina

36).

Porcentagem.

Caicula x% do valor

contido no registrador Y

(Pagina 41).

Alteragao de

Ndmeros

Deixa apenas a

parte inteira do ndmero

contido no visor

(registrador X),

truncando a parte

fracionaria (Pagina 36).

FRAC| Deixa apenas a

parte fracionéria do

numero contido no visor

(registrador X),

truncando a parte inteira

(Pagina 36).

Teclas de Prefixo

Pressionada antes

de uma tecla de fungéo,

seleciona a fungéo

gravada em dourado

sobre aquela tecla

(Pagina 14).

CLEAR
cancela a sequéncia de

teclas de prefixo e

as instrucdes

parcialmente

introduzidas,

como

Também apresenta a

mantissa de 10 digitos

do namero contido no

visor (registrador X)

(Paginas 15 e 57).

Para outras teclas de

prefixo, consulte a

rélacdo em Controle do

Visor, Armazenamento e

(Programagao).

Manipulagéao da
Pilha Operacional

(x%y]Troca os
contetdos dos

registradores X e Y entre

si (Pagina 24).

Desloca o

contetdo da pilha

operacional para baixo

(Pagina 24).

Zera o conteGdo

do visor (registrador X)

(Pagina 16).

 

Estatistica

Acumula as
estatisticas dos nimeros

contidos nos

registradores X e Y nos

registradores de

armazenamento Ry a Ry

(Pagina 43).

Subtrai as

estatisticas dos nimeros

contidos nos

registradores X e Y dos

registradores de

armazenamento Ry a Rg

para a corregdo das

acumulagdes realizadas

com (Pagina

46).    
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E_] Calcula a média

aritmética dos valores x

e y acumulados

por (Pagina 47).

[E] Calcula os desvios

padrdo de amostras, dos

valores de x e y.

acumulados por .

(P4gina 48)

Estimacéo

linear e coeficiente de

correlagdo. Calcula o

valor estimado de y (y)

para um dado valor x, ou

o valor estimado de x ()

para um dado valor y,

pelo método dos

minimos quadrados, e

coloca o resultado no

visor (registrador X).

Galcula o coeficiente de

correlago (r) dos dados

da estimagéo linear

medindo o quanto se

aproximariam os pares

de dados, se colocados

em um gréfico, de uma

linha reta, e coloca os

dados no registrador Y

(Pagina 51).

Regressdo linear.
Calcula a intersecéo

com o eixo y (B) e a

inclinagdo (A) da fungéo

linear y = Ax + B que

melhor aproxima os

valores de x e y

acumulados usando-

se . O valor da 

intersegdo com o eixo y

é colocado no

registrador X; o valor da

inclinagdo é colocado no

registrador Y (Pagina

50).

Armazenamento

Armazene.

Seguida pelo enderego

do registrador (0 a 9),

armazena o numero

apresentado no

registrador de

armazenamento

especificado. Também

usada para efetuar

célculos com

registradores de

armazenamento

(Pagina 32).

Recupere.

Seguida pelo endereco

(0 a 9), recupera no

visor (registrador X) o

ndamero contido no

registrador de

armazenamento

especificado (Pagina

33).

CLEAR Zera o
contetdo da pilha

operacional e de todos

os registradores de

armazenamento

(Pagina 33).

Recupera no
visor (registrador X) o

ndmero apresentado

antes da operacdo do

momento (Pagina 24).

Trigonometria

Estabelece o

modo de Graus para as

fungbes trigonométricas

— identificado pela

auséncia dos

indicadores GRAD ou

RAD (Pagina 38).

Estabelece o

modo de Radianos para

as funcodes

trigonomeétricas —

identificado pelo

indicador RAD

(Pagina 38).

Estabelece o
modo de Grados para as

funcdes trigonométricas

— identificado pelo

indicador GRAD

(Pagina 38).

Calcula o seno, cosseno

ou tangente,

respectivamente, do

ndmero contido no visor

(Pagina 38).

(SINT)
Calcula o arco-seno,

arco-cosseno ou arco-

tangente,

respectivamente, do

ndmero contido no visor

(registrador X) (Pagina

38).
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Modo de Progra-

macdo/Execugéo.

Coloca a calculadora no

modo de Programacgéo

— indicador PRGM

ligado — ou no modo de

Execucdo — indicador
PRGM apagado.

Posiciona a calculadora

automaticamente na

linha 00, quando se

volta ao modo de

Execucdo (Pagina 60).

Apresenta o.

estado da distribuigdo

dos registradores de

armazenamento da

memoria de

programacéo (Numero

de linhas de programa

alocadas e numero de

registradores de

armazenamento de

dados disponiveis)

(Pagina 67).

nn Desvia para.

Usada com 00 a 79. No

modo de Execugdo: faz

com que a calculadora

procure adiante, na

memoria de

programacao, pelo

nimero de linha

designado e se detenha.

No modo de

Programacgdo: torna-se

uma instrugédo dentro do

programa (Pagina. 70).

(GTO](-] nn Desvia
para a linha nimero nn.

Posiciona a calculadora

no nuamero de linha

existente especificado

pelo nn (Pagina 66).

Linha anterior.
Posiciona a calculadora

em uma ou mais linhas

para trds, na memoria

de programagaéo.

Apresenta o nimero da

linha e o contetdo da

linha de programa

anterior (Pagina 65).

Linha a linha. No
modo de Programacgéo:

posiciona a calculadora

uma ou mais linhas para

frente, na memoaria de

programacgédo. No modo

de Execugdo: apresenta

o numero da linha e

contetdo da linha de

programa seguinte

(Pagina 65).

CLEAR [PRGM| No

modo de Programagéo,

apaga todas as

instrugdes da memoria

de programacéo e

posiciona a calculadora

na linha 00. No modo de

Execugdo, somente

posiciona a calculadora

na linha 00 (Pagina

60).

Pausa.

Interrompe a execugéo

do programa durante

aproximadamente 1

segundo, para

apresentar o contetdo

do registrador X; a

seguir continua a

execucdo (Pagina 72).

Executa/Péra.

Comeca a execugdo do

programa a partir do

numero de linha do

momento da memobria

de programac8o. Detém

a execugdo do

programa, se este

estiver sendo executado

(Pagina 62).

=)(x=0) con-
dicionais. Compara o

valor contido no

registrador X com o

valor contido no

registrador Y ou com

zero, como indicado. Se

for verdade, a

calculadora executard a

instrucdo da linha

seguinte da meméria de

programacéo. Se for

falso, a calculadara

pulard uma linha da

memoria de

programagéo antes de

continuar a execucéd

(Pagina 82).
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Indice Remissivo

Os numeros de pagina em negrito indicam as referéncias bdsicas e os nu-
meros de pagina de forma normal indicam referéncias secundarias.

A
 

Alteragdo de instrugdes de programa, 92

Antilogaritmos, 40
Apagando,

as apresentagOes de érro, 20, 21, 76

o visor, 8, 16

os registradores de armazenamento, 43

os registradores estatisticos, 43

prefixos, 15, 57

Apresentagdo no visor
apagando a, 8, 16

com ponto decimal fixo ( ), 8, 45, 54-55, 88
da mantissa, 15, 57-58

de arredondamento, 56, 58

de erro, 20, 21, 45

de linhas de programa, 65-66, 77

de overflow ¢ underflow, 20, 76

de running, 62

formato da, 21, 54-57

Armazenamento de numeros, 32, 74

Arredondamentos, 46, 56, 58

Assisténcia Técnica, 116

Asterisco (*) 8, 14, 106, 109

Auto-teste, 109

B

Bateria fraca, indicagéo, 8, 14, 106, 109

Baterias,

duragéo, 14, 105, 106

Substituigido, 21, 107-108

, 65, 71-72

C

 

 

Cadeia, calculos em, 26-27
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Calculadora

assisténcia técnica da, 112-114

consumo de energia da, 105

envio da, 115

especificagGes de temperatura da, 117

verificagdo de operagdo da, 108-110

Célculos aritméticos

com constantes, 28, 29

com registradores de armazenamento, 33-34, 74, 95

em cadeia, 26-27

simples, 16-19

Ciclos (looping), 79, 82, 84-86

, 8, 16, 25
Codigos de teclas, 63-65
Coeficiente de correlagdo, 51, 52, 53

Conversoes

de angulos, 39, 42-43
de tempo cronolégico, 39
entre coordenadas polares/retangulares, 42-43

graus/radianos, 40

D 

Dados estatisticos

acumulagdo de, 43-46

corre¢do na acumulagio de, 46-47

erros de arredondamento nos, 46

registradores de, 43, 44, 48-51

zerando os registradores de,-43

Desvio

condicional, 78, 79, 81-83, 96

inclusio de instrugdes por, 94

simples, 78, 96

Desvio padrdo
da amostragem, 48-49

da populagdo verdadeira, 49

E 

(EEX], 15
Elevagio ao quadrado, 37

, 17, 23,25
Entrada de dados

estatisticos, 43-44
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programagdo com, 74, 84

Estatistica

formulas de, 48-50, 104

mensagens de erro de, 43, 45, 103-104

precisdo dos cédlculos em, 45

Estimacgéo linear, 51-52, 53

Execugdo passo a passo, 65-66, 70

Expoentes, 15, 41-42, 55-56

F
 

Fatorial, 37

Fungdes

alternativas, 14

de dois nimeros, 17-19, 25-26, 41-43

de um numero, 16, 36-40

logaritmicas, 40

ndo programaveis, 77
primarias, 14
trigonométricas, 38

 
G

Garantia, 110-111

GRAD,38

(GTO], 70-71, 79, 83, 93, 94, 97
00, 66-67, 78, 83, 96, 97

I
 

Identificagdo de linhas de programa, 69-70, 77

Inclinagdo de uma curva, 50-51, 52

Inclusdo de instrugdo de programa, 92-94
Indicadores, 19, 38, 60, 62

Informagdes sobre Distribuidores e Produtos HP, 116

Intercambio entre X e Y, 24, 48, 51, 52

Interferéncias em radio-freqiiéncia, regulamento, 116-117

Interrupgéo de um programa, 73, 74-76, 77

Interse¢do com o eixo dos Y, 50-51

Introdugdo de digitos, 19, 25-26, 100

Introdugdo de sinal negativo, 15

Inverso de um numero, 37

L

) 24,29
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Linha anterior, 65-66

M
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Mantissa, 15, 54, 55, 57-58

Marca de raiz, 19

Média, 47-48
, 43, 67-69

Memoria,

alocacdo, 67-69

apagando a, 21

continua, 21, 54

de programagdo, 63, 67-69
pilha automatica da, 22

Mensagens de erro, 20, 21, 45, 75, 103-104

Modo

de execugdo, 62, 70

de graus, 38

de programagdo, 60, 63, 70

de radianos, 38

trigonométrico, 21, 37-38

Mudanga de sinal, 15, 16, 36

N
 

Notagdo

cientifica ( ). 55-56
de engenharia ( ), 57

0.

[ON], 8, 14, 20, 21, 108

Operagdes aritméticas com constantes, 28, 29

Overflow, 20, 75, 103

P
 

Parte

fraciondria, 36

inteira, 36

Pausa na execugdo de um programa, 72, 74-75, 77

Pi (), 36, 58

Pilha operacional
ativagdo da, 25, 101

desativacdo da, 25, 100

deslocamento para baixo, 23, 26, 27, 31
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‘deslocamento para cima, 23, 27, 36, 47, 50, 100

operagdes que ndo alteram a, 23, 101-102

Porcentagem, 41

Potenciagdo, 41-42

, 60, 62, 65

Prefixos

apagando os, 15

teclas de, 14, 15

Pr ERROR,21, 104, 108
PRGM,21, 60, 62

Programa

adicional, 99

apagando um, 60, 67

execu¢do de um, 62, 99

introdu¢do de um, 60

instrugdes de, 63, 64, 92:94

interrupgao de execugdo de um, 72, 74-76, 77

linhas de, 63, 69, 70-72

multiplo, 97
parada automatica na execugdo de um, 72, 74-76

parada manual na execugdo de um, 77

pausa na execug¢do de um, 72, 73-75, 77

retomada da execugdo de um, 72, 77

verificagdo de um, 70, 71-72

Programagcéo

memoria de, 63, 67-69

modo de, 60, 63, 70

Programa - Exemplo

da popula¢@o de micro-organismos, 30-31

de comissdo de vendas, 85 e seguintes

de conversido de temperaturas, 61-63

de desintegragdo radio-isotdpica, 79 e seguintes
de energia elétrica, 44 e seguintes
do aquecedor de agua, 9-11

R
 

RAD,38
Raiz quadrada, 37

[RCL], 69, 87
Recuperagdo de numeros, 33, 74

Registrador

LAST X, 24, 28-29, 44, 46, 52, 102
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T, 22, 23, 29, 31

X, 22, 26, 31, 41, 44, 50, 86, 101

Y, 22, 23, 26, 41, 44, 50, 86, 101
Z,2

Registradores

de armazenamento, 32, 67-69, 74

estatisticos, 43, 44, 48-51

Regra de “Faca se Verdadeiro”, 82

Regressdo linear, 50-51

Representagdo interna de digitos, 54, 56

Rotagdo para baixo ( ), 24

9 62’ 81

Running, 62

S 

Separador de digitos, 19

Sequiéncia da introdugao de dados, 17

Sinal de um numero, 15, 16, 55

Somatéria,

correcio da, , 46-47

(341, 4346
, 65, 70-71, 88-91

, 69
  

T 

Testes condicionais, 82-83

U 

Underflow, 20, 76

\% 

Visor - vér apresentagdo no visor

X 

%, 51-52

Y 

7, 51-52



Teclado e a Memoéria Continua da

HP-10C
 

 

 

PSE  BST

|

Meméria de Programacgéo

 

RAD  GRD

aEs
pepes

Registradores de

. Armazenamento
Compartilhada

 

 

 

 

 

 

      

Permanente  (convertida dos registradores R n
de armazenamento de dados) ° [:

o0- 10- Re

02- 12-

: : Rl Jer. o

. [ LI-7
07- 77 Rg

08- 78-

09- 79- R

Rl
Pilha Operacional Ry [:]

Automética de Meméria

T2

Z

Y <

X< Apresentado

 

ULTIMO X = ,:]

A distribuicdo béasica da memoéria de programacéo e dos registradores de

armazenamento é de 9 linhas de programagéo e 10 registradores de

armazenamento de dados. A calculadora converte automaticamente um

registrador de armazenamento de dados em sete linhas da meméria de

programagdo, um registrador por vez, & medida que vocé os necessite. A

conversdo comega com Rg e termina com Rg, dando-lhe um méximo de 79 linhas

de programa. Ry a Rs séo também usados como registradores de funcdes

estatisticas.



 

 

K Cartao de Assisténcia Técnica \

Este cartdo deve ser respondido integralmente e enviado junto com a calculadora que

necessita reparos. Através dele vocé estard autorizando a Hewlett-Packard a efetuar to-

dos os reparos necessarios e que permitam o funcionamento normal da unidade, bem

como para servir de instrumento de cobranga do proprietério do valor dos reparos,

quando a calculadora estiver fora do periodo de garantia.

NOTA: Qualqguer unidade que seja enviada para reparo e

n&o estiver acompanhada de um documento que comprove a

data de compra, sera considerada fora do periodo de garan-

tia.

O periodo de garantia de sua calculadora Hewlett-Packard esté especificado no Manual

do Proprietéario. Para informagao sobre Assisténcia Técnica porfavor consulte o Manual

do Proprietério ou dirija-se ao Posto Autorizado de Recebimento para Assisténcia Téc-

nica mais proximo.

_ DESCRIGAO DO PROBLEMA:

Esta informagdo & muito importante e pode abreviar o tempo de reparo de sua unidade.

Use outra folha de papel se for necesséario um melhor detalhamento das informagdes

solicitadas.

 

Modelo N° de Série Tempototal de uso (horas/semanas)

 

 

 

Devolver a unidade ja reparada para:

 

Nome

 

Nome da empresa

 

 

 

Endereco

Cidade Estado CEP

Telefone residencial Telefone comercial

No caso de estar esta unidade fora do periodo de garantia, o

proprietario deverd retir4-la em nosso Departamento de As-

sisténcia Técnica e efetuar o correspondente pagamento em

lugar e data fixados pela Hewlett-Packard.   
 



 

 

 

Cartédo de Registro \
 

Por favor, preencha este cartdo e remeta-o @ HP. Solicitamos a gentileza de preencher
os dados abaixo que nos auxiliardo no projeto de novos produtos, procurando ir ao en-
contro de suas necessidades computacionais.

Produto adquirido___ Data de-aquisi¢io/. /
Dia/Més/Ano
  

Nome

Enderego Residencial

Endereco Comercial

 

 

 

A. Esta ¢ a sua primeira calculadora programével?

sim O Nao O
B. Favor indicar com um “X”, na coluna adequada, a importancia dos itens abaixo re-

lacionados na aquisigdo desta calculadora. (Coloque um Unico "Xpor linha)

Muito Razoavelmente Pouco
Importante Importante Importante

. e

.Tamanho e

 

Se vocé adquiriu uma calculadora HP-12C, por favor passe & pergunta E

C. Para as calculadoras cientificas. Favorindicar a freqiiéncia de uso das fungdes abai-
xo relacionadas. {Coloque um Gnico "Xpor linha)

Muito
Freqiientemente Algumasvezes Raramente
 

. Fungoes cientificas
e matemaéticas

2. Funcoes estatisticas

Programacao

4. Quatro fungdes
aritméticas

Outras (especificar)

 

 

w 

 

o 

D. Para a HP-15C. Favor indicar a freqiiéncia de uso das fungdes abaixo relacionadas
(Coloque um Unico “X” por linha)

Muito
Freqlientemente Algumas vezes Raramente
 

1. Fungdes matriciais

2. Fungbes complexas

3. Solve

inegral j

 

 

       
  



 

 

 

E. Para a HP-12C. Favor indicar a frequéncia de uso das fun¢des abaixo relamonada}
(Coloque um Gnico “X" por linha).

Muito
Freqiientemente Algumas vezes Raramente
 

Teclas de juros

compostos

Saldo de fluxo de
caixa (NPV e IRR)

Programas usando as
funcdes estatisticas de

fluxo de caixa

 

N

 

w     
F. Faca, por favor, uma breve descrigdo do seu trabalho 

 

e da sua principal 4rea de interesse 
 

G. Como vocé teve conhecimento da existéncia de sua calculadora?

OAntncionarevista—[ Através de mala direta

OAntncionojornal[Através de outra pessoa

Ovisitandoaloja—_ [ Outro meio (especificar)

 

H. Sevocé viu o antincio, qual a sua opinido sobre 0 mesmo?

0O Muito bom, em geral O Bom antncio, m& impressdo

O Bom texto, ma ilustragdo

0O Mau anincio, em geral O Boa ilustragdo, mau texto

1. Indique, colocando em ordem de preferéncia, quais as caracteristicas do anincio
que mais chamaram sua atengdo:

 

 
 

Caracteristicas Preferéncia Caracteristicas Preferéncia

Titulo Posigdo na revista ou jornal

Texto Cor

Foto I Formatodo anuncio

J. Cite as revistas/jornais nacionais ou internacionais que vocé 1& com maiorfreqiién-
cia

Revistas de carater geral

Revistas técnicas

Revistas p/ homens

 

 

 

 Jornais

K. Em que loja vocé comprou sua calculadora?
Nome dalojai___ Bairro:_______ Cidade/Estado

L. Como vocé qualifica o atendimento recebido do vendedor da loja?
[ Excelente e completo 0O Mau

0O Bom, mas incompleto O Outro (especificar)

Remeta este cartdo para:
Hewlett-Packard do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Caixa Postal 1349
13100 - Campinas - S&o Paulo

A/C Geréncia de Comunica¢gées de Marketing

  
 

 



 

 
Endereco para Assisténcia Técnica no Brasil

Hewlett-Packard do Brasil
Al. Rio Negro, 750
06400 - Barueri - SP

(Km 23,5 da Rodovia Castelo Branco)

(fi/’ HEWLETT
PACKARD
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