
Advanced Scientific
Calculator

~ Manual do Proprietdric

 

    

  

 

 

  -285
[fifi HEWLETT

PACKARD

   



Atencao

Se vocé tiver duvidas sobre o uso da calculadora e ndo encontrar a res-
posta neste manual, entre em contato com o

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tesis Informética S/A
Al. Rio Negro, 750 — Alphaville

06400 — Barueri — S. Paulo
(011) 421-4619, das 8h as 12h



Ajude-nos a ajuda-io!
 

Tomando um momento para preenchereste cartao, vocé nos ajudara a melhor

entendersuas necessidades. Porfavor, primeiro leia as questoes e, entao, preen-

cha o cartao. Obrigado.

AJUDE-NOS A AJUDA-LO!

 

 

  

Wocelo Data de aquisigio
Nome .
Endereco e -

Cidade. Estado CEP -~ —

dace Telefone Comercial __ ou Residencial ___

10ual 3 512 POSIAO OU OCUPAGAO? (Por favor. marque apenas uma opgao)
01 estucante 105 presicene,ger gerl 109 aunomo
0 professor pesauisador 106 propnetariodireorviceresidente. 10 aposentado |
103 assessor 107 | representante extemo 111 Jautros . !
10 gerente ge el medio 108 tecnico |

2 Qual ¢ a sua AREA DE ATIV:DADE ou CAMPO DE TRABALHO/ESTUDO? (Por favor. marque znenas uma opcéo | !
201 engennara mecinica
2 engennana ol
20 engentana eetica
204 engenhana quimica

209 compras, pOQRTAA) ¢ POJUGAD portoe G Amowarta |
210 contabicade. auditora
20 finangas. andlise ce investimentos

2121 Tadministragio i
205 engenhana ______ 2131 marketing

206 topogafia 2141 vendas |
207 processamento de dados. 215 assisténcia ao cliente. manutengio
28 controle de quaidade 216 loutra

3 Em que INDUSTRIA vocé trabalha? ( Nao responda esta se vocé for estudante ou aposentado. Por favor, margue apenss
ama opcio )
N1 eowcacio
32 banco comercalinvest fnanceira
3 sequos
304 conetagem ce imoveis
36 senios comercaside consuona
306 consuttoria tecnica

7 soft senicos de proc. de dados
6 constgao. arquietra
39 mineragao perfuagao e explde peloeo

401 revendedor de micro-computadores
402 revendedor de equipamentos para escitorio
403 luranalpapelaria
404 lja de departamentos
405 catilogo

5.Como voc ficou sabendo sabre este modelo?
01 i era ciente HP
502 infermagao de amigos, colegas, professor
58| anuncio de jomal ou reista
504 arigos na imprensa

i
|

|
|

|
|
|
|

4 0nde vocé adquiru sua calculadora HP? ( Por favor. marque apenas uma opgao.) !e i

|
|

|
i
|

310(__ quimica, refnacdo de petioko
311 [ agricutura,reforest agropastori
312[ processamento/distibuigéo de alimentos
313| fabrcagao de equipamentos industnass
314 [ fabrcagao de bens de consumo
315 _ |ransportes
316 _empresas de teecomuicagdo gis, energia eltica
317 | admiistragdo pubica, mier
3187 Joutras

407 I mala direta
408 | revendedor especialzadofaudio video, fotografia)
409 comprada pela cia st de pesquisa ou ensino.
407 dretamente da TESIS
Al loura

  

507 [fiheto ou fteratura cbtida na loja. |
o[ Jowas
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Comentarios sobre o Manual do
Proprietario da HP-28S

Agradecemosantecipadamente o envio de sua avaliagio. Seus comentarios e su-
gestoes serdo de grandevalia no aprimoramento de nossas publicagoes futuras.

 

Titulo e data de impressio do manual (constantes a pagina dotitulo)
 

 

Solicitamosa gentileza de fazer um circulo em torno do conceito que melhor

expressa sua opiniao. Use o espago denominado Comentarios para acres-
centar opinides adicionais, se desejar.

 

1= Concordo plenamente 4= Nao concordo
2= Concordo 5= Desaprovo fortemente
3= Neutro

® O manualestd bem organizado 1 2 3 4 5
w Consigo encontrar a informagao que desejo 123 45
® A informagao do manual ¢ precisa 1 23 4 5
w Consigo compreender as instrugdes comfacilidade 1 2 3 4 5
= O layout e o formato do manual sio tteis e atraentes 1 2 3 4 5
®  As ilustragdes sao claras e elucidativas 1 2 3 4 5

O contetido do manual é:() longo () adequado ( ) insuficiente
Quais capitulos do Manual do Proprietdrio vocé utiliza com maior frequéncia?
 

 

Quais topicos no Manual de Referéncia vocé utiliza mais?
 

Comentarios:.

 

 

 

 

 

Nome:
 

Endereco:

CEP/Cidade/Estado

Profissao;

 

 

Marde as respostas a

 

Tesis Informatica SIA
Al. Rio Negro, 750 - Alphaville
06400 - Barueri - S. Paulo
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HP-28S
Calculadora Cientifica Avancada
 

Manual do Proprietario

UPRcaso

Edicao 1 agosto 1988

Ntmero do Manual para Pedidos Avulsos: 00028-90095



 

AVISO

Para informagoes sobre garantia e normas de seguranca para esta calculadora,
veja pdginas 289 e seguintes.

Este manual e os programas aqui contidos sao fornecidos na forma em que
se encontram e estao sujeitos a modificagdes sem aviso prévio. A Tesis e a
Hewlett-Packard Company nao oferecem nenhum tipo de garantia com res-
peito a este manual ou aos programas aqui contidos. As empresas acima nao
poderao ser responsabilizadas pelos erros nem por danos decorrentes da utili-
zagao do material descrito.

©Hewlett-Packard Co. 1987. Este manual possui informacdes de propriedade
das empresas acima, protegidas por direitos autorais. Todos os direitos estio
reservados. Este documento e os programas nele contidos nao podem ser co-
piados, adaptados ou traduzidos para outra lingua, noseu todo ou em parte,
sem autorizagdo prévia, por escrito, das empresas acima.

Os direitos sobre os programas que controlam sua calculadora também sio re-
servados pela Tesis e Hewlett-Packard Company. Nao ¢ permitida a reprodu-
a0, a adaptacao ou tradugao desses programas sem autorizagao prévia, por
escrito, . das empresas mencionadas.

 

Histérico da Tiragem

Edicéo 1 agosto 1988 N¢ de fabr: 00028-90096



Benvindo a HP-28S
 

Parabéns! Com a HP-285, vocé pode facilmente resolver problemas complica-

dos, incluindo problemas que vocé nao poderia resolver em uma calculadora

anteriormente. A HP-285 combina poderosa capacidade de computagao nu-

mérica com uma nova dimensao - computacdo simbdlica. Vocé pode formular um

problema simbolicamente, encontrar uma solugao simbdélica que mostra 0 com-

portamento global do problema e obter resultados numéricos da solugao

simbdlica.

A HP-285 oferece os seguintes recursos:

manipulacdo algébrica. Vocé pode desenvolver, agrupar ou rearranjar ter-

mos de uma expressaoe vocé pode, simbolicamente, resolver uma equagao

para uma variavel.

célculodiferencial e integral. Vocé pode calcular derivadas, integrais indefi-

nidas e integrais definidas.

solugdes numéricas. Utilizando o HP Solve, na HP-28S, vocé poderesolver

uma expressdo ou equagao para qualquer variavel. Vocé também pode re-

solver um sistema de equagoes lineares. Com multiplos tipos de dados, vo-

cé pode utilizar niimeros complexos, vetores e matrizes tao facilmente co-

mo niimeros reais.

tragado de graficos. Vocé pode tragar graficos de expressdes, equagodes e da-

dos estatisticos.

conversao de unidades. Vocé pode converter entre quaisquer combinagdes

de 120 unidades equivalentes incorporadas & maquina. Também pode defi-

nir suas préprias unidades.

estatistica. Vocé pode calcular estatisticas com amostras simples ou com da-

dos emparelhados e probabilidades.

bases de nimeros bindrios. Vocé pode calcular com nidmeros bindrios, oc-

tais e hexadecimais e executar manipulagao de bits.

entrada direta de férmulas algébricas, mais 16gica RPN paracélculosintera-

tivos.

Benvindo a HP-28S 3



O Manual do Proprietdrio da HP-28S (este manual) contém trés partes. A parte
1, “Principios Bésicos”, demonstra comotrabalhar com problemas simples, A
parte 2, “Sumario dos Recursos da Calculadora”, baseia-se na parte 1 para
auxilid-lo a aplicar 0s exemplos em seus proprios problemas. A parte 3, “Pro-
gramacao”, descreve recursos de programacao e demonstra-os em uma série
de exemplos de programagcao.

O Manual de Referéncia da HP-28S fornece informacaes detalhadas sobre 0s co-
mandos. Este ¢ um dicionario de menus, descrevendo os conceitos e coman-
dos para cada menu.

Recomendamos que primeiro vocé execute os exemplos da parte 1 do Manual
do Proprietario, para familiarizar-se com a calculadora €, entao, passe a parte
2 para obter um entendimento mais amplo de suas operagdes. Quando dese-
jar saber mais sobre algum comando especifico, procure no Manual de Refe-
réncia. Quando desejar aprender sobre programacao,leia a parte 3 do Manual
do Proprietario.

Estes manuais mostram comoutilizar a HP-285 para efetuar calculos matema-
ticos, maseles ndo ensinam matemética. Pressupomos que vocé j4 esteja fami-
liarizado com os principios matematicos relevantes, Por exemplo, para utilizar
os recursos de cdlculos diferencial e integral da HP-285 efetivamente, vocé pre-
cisa conhecer cdlculo diferencial e integral elementar.

Por outro lado, vocé nao necessita entender todos os tdpicos matematicos na
HP-28S para utilizar as partes que The interessam. Por exemplo, vocé nao ne-
cessita entender calculo diferencial e integral para utilizara capacidade estatis-
tica.

4 Benvindo a HP-28S
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Como Utilizar Este Manual
 

Se vocé dispde de tempo e tem inclinagao para isso, vocé podeler este manual

da primeira a dltima pagina, executando todos os exemplos. Caso contrario,

recomendamos o seguinte método para iniciar:

1. leia os primeiros cinco capitulos na parte 1, “Principios Basicos”, para

familiarizar-se com a calculadora.

2. existem dois apéndices que comparam a HP-285 com outros tipos de

calculadoras.

m Se voce estd familiarizado com outras calculadoras Hewlett-Packard que

utilizam RPN, leia o apéndice B, “Notas para Usuarios de Calculado-

ras HP RPN", a pagina 296.

m Se vocé estd familiarizado com calculadoras que utilizam alguma for-

ma de entrada algébrica, leia 0 apéndice C, “Notas para Usudrios de

Calculadoras Algébricas”, a pagina 302.

3. se voce estiver interessado em um tdpico descrito mais adiante na parte

1, vocé pode ir a frente e tentar os exemplos naquele capitulo.

 

O Que Este Manual Contém

A parte 1, “Principios Bédsicos”, demonstra como executar alguns problemas

simples. Ao resolvé-los, vocé estard aprendendo os principios basicos das ope-

ragoes da HP-285, tipos de objetos e menus.

A parte 2, “Sumario dos Recursos da Calculadora”, acrescenta informagdes as

que vocé aprendeu na parte 1. Esta parte apresenta mais detalhes sobre a utili-

zagao da calculadora, incluindo opgdes e recursos nao discutidos na parte 1.

Utilizando a parte 2, vocé pode extrapolar os exemplos da parte 1 para resol-

ver seus proprios problemas.

Como Utilizar Este Manual 15



A parte 3, “Programagao’, descreve os recursos de programagio da HP-28S.

O dltimo capitulo, “Exemplos de Programacao”, contém uma série de progra-

mas curtos que demonstram técnicas de programagao.

 

Para Maiores Informacdes

A medida que vocé executa os exemplos deste manual, poderd ter dividas quan-

to aos recursos demonstrados ou mencionados nos exemplos. Tanto este ma-

nual como 0 Manual de Referéncia contém informagoes adicionais.

B Se vocé encontrar dificuldades, veja “Respostas a Perguntas Freqiientes”,
a pagina 282.

B Para uma breve descricao do que cada tecla faz, veja “Indice das Teclas”,

a pagina 327.

® Para uma breve descricdo dos comandos em cada menu, veja o apéndice

D, “Diagramas dos Menus”, a pdgina 306.

® Para informagoes detalhadas sobre um menu, consulte 0 Manual de Refe-

réncia. Todos 0s menus (mais alguns tépicos adicionais) aparecem em or-

dem alfabética. O contetido do diciondrio estd descrito na tltima capa do

Manual de Referéncia.

® Para informacdes detalhadas a respeito de um comando especifico, procure
no “Indice de Operagdes’; a pagina 381 do Manual de Referéncia, onde vo-
ct encontrard referéncia a um elemento do diciondrio (usualmente um me-

nu) e da pdgina para o comando particular.
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Para Iniciar
 

Este capitulo descreve os recursos basicos da caleuladora e demonstra um cél-
culo simples. A seguir, uma ilustracao do teclado com indicagdes salienta as
principais caracteristicas do tecladoe visor. Por fim, vocé aprendera sobre o
catdlogo de comandos, que é um guia pratico dos comandos, e como utiliza-
los.

 

informacées Preliminares

Esta secao descreve as caracteristicas basicas da calculadora.

Abrindo e Fechando o Estojo

A caleuladora forma seu proprio estojo, abrindo e fechando como um livro.
Para abrir a calculadora, segure-a com ofecho voltado para vocé e abra-a com
seus polegares.
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Para fechar a calculadora, dobre os dois lados como se estivesse fechando um

livro e pressione até ouvir um “clic”.

Vocé pode dobrar o lado esquerdo da calculadora para trds completamente até

encosté-lo no lado direito. Esta é uma maneira comoda para trabalho de cam-

po quando vocé quer segurar a calculadora com uma mao e opera-la com a

outra ou, simplesmente, para economizar espago em sua mesa.

 

  

 

 

Localizando a Tampa da Bateria e a Saida de

Impressao

Com a calculadora aberta, note a localizacao da tampa da bateria e da saida

de impressao.

 

   
  

  

~————— Saida de

/ \ impressao

Tampa da
|

 

 

A HP-28S ¢ alimentada por trés baterias alcalinas tipo N. A calculadora é ven-

dida com baterias. Se estas naoestiverem instaladas, siga as instrugdes que

se iniciam a pagina 286.
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A HP-285, quando usada com a impressora, envia informagoes através de um

sinal infra-vermelho. Este sinal é emitido da saida de impressao da calculado-

ra e recebido pela impressora. As operacoes da impressora sao descritas no

capitulo 15.

 

gando e Desligando a HP-28S

Pressione ON para ligar a calculadora. A HP-28S possui memdria continua de

tal forma quetodos os dados na calculadora, incluindo-se o conteddo do vi-

sor, permanecem inalterados desde a tltima vez que vocé a utilizou.

Enquanto a calculadora esta ligada,

 

atua como a tecla ATTN (atengio),

conforme impresso em branco abaixo da tecla. Pressionar [ON apaga qual-

quer texto que vocé digitou e interrompe programas.

Pressione [ OFF | para desligar a calculadora. (“Pressione [l " signifi-

ca “pressione a tecla de prefixo [l] , entdo pressione a tecla com OFF impressa

acima dela”)

 

Se a calculadora ficar inativa em torno de 10 minutos, automaticamente é des-

ligada para conservar a bateria. Pressione para ligd-la novamente.

 

Apagando Toda a Meméria (Inicializando a
Meméria)

Vocé pode retornar a calculadora ao estado original, inicializando a memdria.

Nesse caso, toda informagao se perde. Quaisquer modos que vocé tenha alte-

rado (formato de apresentagao dos niimeros no visor, modo angular, etc) re-

tornam as suas definicoes padrdo.

Para Inicializar a Meméria:

1. pressione e mantenha pressionada

 

2. pressione e mantenha pressionada NS ](no canto superior esquerdo do

teclado da direita).

3. pressione e solte [» (no canto superior direito do teclado da direita).

4. solte [INS |

5. solte [ON .
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A calculadora emite um sinal audivel e apresenta no visor a mensagem Fe-

ory LosT. A mensagem automaticamente desaparece quando vocé pressio-

na qualquertecla.

Caso vocé tenha inciado o processo para inicializar a meméria e mude de idéia,

continue pressionando [ON |, enquanto pressiona [DEL

|

(nafileira superior, ao

lado de ) e, entao, solte Pressionando , aseqiiéncia de ini-

cializagao é cancelada.
   

Ajustando o Contraste do Visor

Vocé pode ajustar o contraste do visor para compensar 0s diversos angulos

de visdo e intensidade luminosa.

Para ajustar o contraste:

1. pressione e mantenha pressionada

 

2. pressione uma ou mais vezes para escurecer 0 Visor ou pressione =

uma ou mais vezes para clarear 0 visor.

 

3. solte

 

 

Calculos no Teclado

Tente o seguinte calculo.

(15 + 23) x sen 30°

Ospassos bésicos sao 0s mesmos que vocé executaria se estivesse usando 14-

pis e papel. Primeiro, vocé calculard 15 + 23, que produzird um resultado in-

termedidrio. A seguir, calculard sen 30°, o qual produzird o outro resultado

intermediario. Finalmente, vocé combinaré os resultados intermediarios para

obter a resposta.

Se vocé cometer um erro enquanto estiver digitando um numero, vocé pode:

m pressionar

[

4] para apagar o ltimo digito entrando.

® pressionar

 

para apagar todos os digitos entrados.
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Inicie com uma folha de papel em branco.

W]
 

=
P
I

  
 

O visor mostra a sua drea de trabalho, que é denominada pilha. Neste momen-

to, a pilha estd vazia.

 

Pressione |1|

15

para escrever 15 na linha de comando.

 

T e
s

22
  0
 

Note que a pilha se move para cima, abrindo espago para a linha de comando,

de modo que apenas trés niveis da pilha sao apresentados no visor.

Cologue 15 na pilha.

ENTER

 

=
P

  15
 

O nimero vai para o nivel 1 da pilha, coino indicado pelo 1: & esquerda. Note

quea linha de comando desaparece, assim quatro niveis da pilha sao apresen-

tados no visor novamente.

 

 

 

 

Pressione [3] para escrever 23 na linha de comando.

23
3t
i: 15
230

Coloque 23 no nivel 1.

a0
25
o3 15
1: 23   

O ntmero 15, que estava no nivel 1, é elevado para o nivel 2.
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Adicione 15 e 23.

 

 

38=
P
a
0
d
P

   
Os ntumeros 15 e 23 sdao removidos da pilha e sua soma, 38, é devolvida ao

nivel 1. Vocé deixaré este resultado intermedidrio na pilha, enquanto calcula

o0 segundo resultado intermediario.

Para calcular sen 30°% vocé utilizara o menu TRIG (trigonometria).

[TRIG  
   

i
23
1:

 

38
TITTW|

A linha inferior do visor mostra seis comandos no menu TRIG. Os seis rétulos

de menu ( SIN  até ATAM ) definem as seis feclas do menu (as teclas ime-

diatamente abaixo do visor).

Pressione [3][0 para escrever 30 na linha de comando.

30

    38

Coloque 30 no nivel 1.

 

 
O resultado anterior, 15 + 23 = 38, é elevado ao nivel 2.

Calcule sen 30°.  

 

SIH EH

: 3%
éi:lmmmm
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O numero 30 é removido do nivel 1 e o seu seno, .5, é devolvido ao nivel 1
em seu lugar. O resultado anterior, 38, permanece no nivel 2.

Calcule 38 x .5,

      3:
EH

1: 19
BITTRBTCETT 

Os niimeros 38 e .5 sao removidos dos niveis 1 e 2 e 0 seu produto, 19, é devol-
vido ao nivel 1.

Este passo completa o calculo:

(15 + 23) x sen 30° = 19.

Para sumarizar, damos a seguir um procedimento geral para o calculo que vo-
cé acabou de completar.

1. Digite um ndmero na linha de comando.

2. Pressione [ENTER |para colocar o niimero na pilha.

3. Pressionea tecla que executa o comando. (Se o comando néo aparece no
teclado, selecione o menu que contém o comandoe pressionea tecla dome-
nu abaixo dorétulo do menu apropriado.)

O exemplo anterior demonstrou quetodos os célculos ocorrem na pilha. Para
ressaltar esta idéia, vocé pressionou

[

ENTER

|

para colocar cada niimero na pi-
Tha. Na pritica, vocé precisa pressionar ENTER somente para separar dois niimeros
digitados seqiiencialmente — como no exemplo, para separar 15 e 23. Tente repe-
tir 0 exemplo, omitindo o segundo e terceiro [ENTER |s.

24 1: Para Iniciar



O estilo de calculoilustrado acima, no qual vocé entra niimeros na pilha, an-

tes de executar as fungdes matemdticas, ¢ denominado RPN (Reverse Polish No-

tation = Notagdo Polonesa Reversa), notagao pés-fixada, ou légica de pilha (“stack

logic”). Quase todos os comandos da HP-28S, naoapenasos célculos, utilizam

l6gica RPN. Este sistema usa duas regras simples:

® as entradas requeridas por uma funcao, denominadas os argumentos da fun-

cao, precisam estar na pilha antes que a funcaoseja executada.

m os resultados de umafungéao sao devolvidos a pilha, onde eles estao dispo-

niveis como argumentos para a préxima fungao.

Vocé também pode calcular entrando uma expressao em forma algébrica, co-

mo ela poderia aparecer escrita num livro. No préximo capitulo, vocé executa-

rd o mesmocalculo acima, utilizando uma expressdo algébrica.

 

Uma Visao Geral da Calculadora

Esta seqao ressalta alguns dos principais recursos da calculadora, incluindo um

catdlogo de comandos que relaciona e descreve cada comando.

Principais Recursos e Conceitos

As ilustragoes nas paginas 26 e 27 mostram o teclado da calculadora eo visor,

identificando recursos importantes. Os nimeros nas descri¢des a seguir cor-

respondem aos ndmeros nas ilustragdes.
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Object Type Symbol Example

Data
Real Number 1.23456E-25

Complex Number () (123.45,678.90)
Binary Integer “ #123AB
String oo RESULT
Vector L] [1.23 4.56 7.89]
Matrix 0 ||2sase

[6.54 321])
1 List || 11,23 “aBC" #a5;     

[ZIT\T_CT_]
Procedures
Program «DUP + SWAP
Algebraic X+27Z-Y 7 
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NEWLINE > z 2 MENUS
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1. Tipos e formatos de objetos 4. Letras minusculas

2. Selegdo de menu (com tecla de 5. Modo de entrada

prefixo) 6. Listas de comandos e unidades

3. Delimitadores de objetos (com tecla de prefixo)
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9. Tecla de prefixo 15. Retrocesso (volta uma posigéo)
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cos 17. Teclas do menu
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mando; interrompe programa 19. Niveis da pilha
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1. Tipos e formatos de objetos. Esta tabela mostra os delimitadores cor-

retos e os exemplos para os 10 tipos bdsicos de objetos. Um “objeto” é qual-

quer um dos itens individuais que vocé opera na calculadora. Os 10 tipos bési-
cos de objetos sdo:

® numeros reais, tais como 5 ou —4.3 x 10V,

® numeros complexos, que sdo um par de niimeros reais representando um
nimero complexo x + iy ou um ponto em um plano.

® inteiros bindrios, que sao inteiros sem sinal utilizados em ciéncia de com-

putagdo.

m cadeias (strings), que contém seqiiéncias arbitrdrias de caracteres.

B vetores, que sao arranjos (arrays) uni-dimensionais, utilizados em algebra

linear.

m matrizes, que sao arranjos (arrays) bi-dimensionais, utilizados em &lgebra

linear.

m listas, que contém seqiiéncias arbitrdrias de objetos.

m nomes, que possibilitam a vocé atribuir nomes e armazenar outros objetos

e executar cdlculos simbdlicos.

B programas, que permitem que vocé crie seus préprios comandos.

m algébricos, que representam expressdes matematicas e equagdes.

2. Selecao de menu (com tecla de prefixo). Utiliza as teclas de selegao

de menu para associar comandos as teclas do menu. Por exemplo, pressione

B[ARRAY para selecionar o menu ARRAY. Para selecionar um menu diferen-

te, pressione outra tecla de sele¢ao de menu.

Existem teclas adicionais de sele¢do de menu no teclado da direita (ver item 16).

3. Delimitadores de objetos. Estes simbolos identificam os diferentes ti-

pos de objetos (ver item 1). Por exemplo identifica inteiros bindrios, en-

quanto [« e Jl[>] identificam programas.

 

Ntmeros reais nao requerem delimitadores. Objetos simbdlicos (nomes e al-

gébricos) requerem o delimitador ], localizado no teclado da direita (ver

item 11).

4. Letras minusculas. Pressione paradigitar letras mindsculas. O mo-

do letras mindsculas continua até que vocé pressione uma segunda

vez, ou pressione para processar a linha de comando ou pressione

para apagar a linha de comando.
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5. Modo de entrada. A linha de comando tem trés modos de entrada, cada

um adequado para entrar certos tipos de objetos. Modos de entrada mudam

automaticamente a medida que voce digita os objetos mas, algumas vezes, vocé

pode desejar controle manual; entéo a tecla [« permite que vocé selecione

o modo de entrada desejado.

6. Listas de comandos e unidades {(com tecla de prefixo). Pressione

B[CATALOG para uma listagem de todos os comandos da HP-28S e seus ar-

gumentos necessarios (pdgina 31). Pressione [[UNITS para listagem das

unidades reconhecidas na conversdo de unidades (pagina 141).

7. Antincios. Os antincios indicam o estado da calculadora. Quando um antin-

cio é visivel, ele indica o seguinte:

 

 

Anuncio Significado

0O Programa suspenso.

s A tecl.a de prefixo j§ foi

pressionada.

a Modo de entrada Algébrico.

(®) Ocupada, ndo esta pronta

para entrada.

5 Bateria fraca.

(277) Modo radiano.

o Enviando dados para

impressora.     
8. Linha de comando. O texto que vocé digita vai para a linha de comando.

9. Tecla de prefixo. Pressione a tecla de prefixo colorida [ para executar

um comando impresso em cor acima da tecla.

10. Entrar linha de comando. Pressione ENTER| para processar o texto

na linha de comando.

11. Delimitador para objetos simbélicos. Delimitadores sao pontuagoes

que identificam tipos de objetos; objetos simbdlicos sdo nomes e algébricos.

Para digitar um objeto simbdlico, pressione |no inicio e, quando necessé-

rio, no fim do objeto.
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Nimeros reais nao requerem delimitadores. Os delimitadores para outrosti-

pos de objetos estao no teclado da esquerda (ver itens 1 e 3).

12. Ligar e desligar, apagar linha de comando, interromper pro-

grama. Para ligar a calculadora, pressione para desligar, pressione

B . (OFF esté impresso no teclado acima de “Pressione [l !

significa pressionar a tecla de prefixo [fj] e, entdo, pressionar

 

    

 

Enquanto a calculadora esta ligada, também atua como a tecla ATTN

(aten¢iio) para apagartexto na linha de comando ou para interromper um pro-

grama em execucao. (ATTN esta impresso no teclado abaixo de

  

13. Entradas numéricas. Para digitar nimeros, utilize as teclas de digitos

de[0]até [9], (troca sinal), e (entra expoente). Admitindo que vo-

cé utilize o ponto como ponto decimal (pagina 36), use [*] para separar a

parteinteira da parte fraciondria. Entradas numericas estao descritas a pagina 39.

  

14. Aritmética. As funcdes aritméticas estdo descritas em “Fungdes de Um

Ntmero’, 4 pégina 40 e em “Funcdes de Dois Ntimeros”, & pagina 41.

15. Retrocesso. Pressione [@] para apagar o iultimo caractere que vocé

digitou.

16. Sele¢ao de menu, préxima linha de menu. Utilize as teclas de sele-

cdo de menu para atribuir comandosasteclas de menu. Por exemplo, pressio-

ara selecionar o menu TRIG. Para selecionar um menu diferente,

pressione outra tecla de selecdo de menu.

 

Quando nao existem rétulos de menu visiveis, o menu do cursor esta ativo. As

operagdes no menu do cursor ( até [»]) estdo impressas em branco aci-

ma das teclas do menu. Quando os rétulos de menu sao visiveis, pressione

@para selecionar 0 menu do cursor. Para voltar ao menu anterior, pressione

[+#] uma segundavez.

 

Um menu pode conter mais de uma linha, com até seis comandos em cada

linha. Pressione [NEXT

|

para apresentar a proxima linha do menu corrente.

Pressione [l para apresentar a linha anterior.
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Existem teclas adicionais de selecao de menu no teclado da esquerda (ver item
2). Para uma relagao em ordem alfabética de todos os menus, incluindo uma
breve descricdo dos comandos em cada menu, veja o apéndice D, ‘'Diagra-
mas dos Menus.”’

17. Teclas do menu. As teclas do menu sao definidas pelos rétulos de me-
nu. Se nao ha rétulos visiveis, estas teclas executam as operagdes do menu

do cursor, gravadas em branco acima das teclas.

18. Rétulos de menu. Os rétulos de menu mostram as definigdes corren-

tes das teclas do menu.

19. Niveis da pilha. A pilha mostra os objetos com os quais vocé est4 traba-

lhando no momento. Cada nivel numerado da pilha ( nivel 1, nivel 2, etc.)

pode conter um objeto.

O Catalogo de Comandos

A HP-28S contém um catdlogo de todos 0s comandos relacionados alfabética-

mente. Para cada comando, o catdlogo mostra sua utilizagao, isto é, os argu-

mentos requeridos por este comando. Para uma descricio completa de qual-

quer comando relacionado nocatdlogo, ver “Indice de Operagdes”’,a pagina

381 do Manual de Referéncia.

Inicie o catdlogo.

[caTALOG 1

 

CToEETR3(TTR

O primeiro comando é ABORT.

A operagdo normal da calculadora é suspensa enquanto o catdlogo estd ativo.

As operagdes NEXT e FREV movem o catdlogo para outros comandos. A

operagao USE apresenta os argumentos requeridos pelo comando corren-

te. As operagbes FETCH e QUIT terminam o catdlogo, restabelecendo a

operagao normal da calculadora.

Tente pressionar NEXT e FREY para mover-se através do catdlogo. Vocé

pode manter as teclas pressionadas para movimentos repetidos.
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Vocé pode mover-se para o primeiro item de umaletra especifica do catédlogo,

pressionando a tecla alfabética correspondente. Tente “'T" .

 

 

 

O primeiro comando na letra “T"" ¢ a funcdo TAN. Se vocé pressionar uma

tecla de simbolo (ndo alfabética) no teclado da esquerda, o catilogo se move

para o primeiro elemento com aquele simbolo. Tente “/L"".

mEl

ITiT DR 

 

O primeiro comando “I’" é 0 comando T +. Se vocé pressionar uma tecla de

simbolo no teclado da esquerda e ndo existirem comandos iniciando com aquele

simbolo, o catdlogo move-se para +, o primeiro comando nao alfabético.

=]

Verifique a utilizacdo de + .

USE

Este exemplo mostra que vocé pode adicionar dois nimeros reais. Verifique

a proxima combinagio.

NEXT

 

 

!: Eeai iUmEEF
1: REeal Mumber
TSRT)[S

 

  
 

g: Eea? Eumger
1z Complex Humber
T=00Te

 

  
 

Este mostra que vocé pode adicionar niimeros reais e niimeros complexos. Ve-

rifique a proxima combinagao.

NEXT
! EDN !EX !umger

Real Number
o]

     —   
Este mostra que os nimeros reais e complexos podem estar em qualquer ordem.
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Verifique as 14 combinagdes restantes. A dltima combinagdo tem a seguinte

forma:

Ap0sverificar as combinacoes, volte ao

QUIT

Vocé pode agora mover-se para outroelemn

 

5= Eng BEJEC!
1: List
STeee  

catdlogo principal.

 

 L0)BV(.1

 

 
 

nento do catalogo e verificar suas com-

binagbes de argumentos. Depois de examinar o catdlogo, retome a operagao

normal da calculadora.

QUIT

Alternativamente, vocé pode sair do catalogo pressionando FETCH

 

    

  
 

1 13
BNRTTRTR

, que

também escreve o nome do comando corrente na linha de comando.

1: Para Iniciar 33



Efetuando Calculos Aritméticos
 

Existem duas maneiras de efetuar-se célculos aritméticos na HP-28S. Utilizan-

do a pilha, como no capitulo anterior ou entrando umaexpressio representan-

do o cdleulo. No capitulo anterior vocé calculou:

(15 + 23) x sen 30°

A seguir, vejamos como fazer o mesmo célculo utilizando uma expressao.

Apague a pilha e selecione o menu TRIG.

o(G  

 

EH

=
|ZIN[asIN]Gz[Rco ]TANJATAN]

Inicie a expressao.

] =t

1  
O cursor muda, indicando modo de Entrada Algébrico. Vocé verd os efeitos deste

modo a medida que digitar a expressao.

Digite a primeira parte da expressao.

[[=]23 @]

   

=
!   (15+2378
BTOCETT 
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Por estar no modo Algébrico, pressionar

 

escreve o caractere + na linha

de comando, ao invés de executar o comando.

Continue a expressao.
 

 

=
)

{15+2322SINCE
BTTTCBTT  
 

escreve ¥ nalinha de comando

{ na linha de comando, ao invés de execu-

Por estar no modo Algébrico, pressionar

e pressionar SIM escreve

tar os comandos.

  

Complete a expressao e coloque-a na pilha.

 

  
 

30 [ENTER o

2%
1: ' C15+23)#5INC3E) !

LSIN[RETW]CoJRCOZ ]THN [ATHK ]

O fechamento de parénteses e o fechamento do delimitador * s&o adi-

cionados automaticamente.

Processe a expressfio.

  
  

  1 19
TBTATTA 

A expressao é removida da pitha e o resultado, 19, € devolvido ao nivel 1.

O célculo esta completo:

(15 + 23) x sen 30° = 19.

Para executar umcalculo que jé esta escrito como uma expressao, tal como

em umlivro texto, é mais facil digitar a expressao e processa-la. Alternativa-

mente, para ver os resultados intermediérios de seus célculos, ou para ir exe-

cutandocélculos continuos, é mais fécil calcular na pilha. Os resultados sdao

0s Mesmos.

A relacdo entre calculos na pilha e expressdes é demonstrada no capitulo 4,

““Repetindo Célculos”’, onde vocé calcula na pilha, utilizando nomesao invés

de ntimeros, para produzir uma expressao.
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Entrando e Apresentando Numeros

Existem dois modos que afetam a maneira como 0s nimeros sao apresentados
no visor. Para demonstrar as escolhas, coloque o niimero %3 na pilha.

Coloque 2 na pilha.

2 [ENTER
 

 

Divida por 3.

-
 

19
- BEEEGEEG666667

BTTRTT  

 

O resultado, /3, é devolvido ao nivel 1. Este resultado é a aproximagcao deci-
mal de %3, como apresentado no visor pela seleco padrao para ponto deci-
mal e modo de apresentagao de nimero. A proxima se¢do descreve outras
possibilidades.

Mudando o Ponto Decimal

Nos Estados Unidos wm ponto é utilizado para separar a parte inteira de um

numero da parte fraciondria. NoBrasil, utiliza-se a virgula decimal para esta
finalidade. Neste papel, o ponto ¢ chamado um ponto decimal e o termo ge-
nérico para esta pontuagdo numeérica € uma marca de raiz.

Muitos outros paises utilizam a virgula como a marca de raiz. Vocé pode sele-

cionar a virgula como segue.

Selecione o menu MODE.

B[ vooe

19
L BECEEEE6E567)
T=TATT
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A primeira linha do menu MODE aparece. Apresente a segunda linha do me-

nu MODE.

 

 

 

 

=
2 19
1 GBEEEEEEEE66T
ATMO0(P3TNBTT

Selecione a virgula como a marca de raiz.

RDX, S

2% 19
1t y BEEEEEEAREEET
ATT(RTT  

Os pontos decimais sao substituidos pela virgula decimal, e um quadrado apa-

rece no rétulo do menu RDX, para indicar que o modo RDX estd ativado.

Desative 0 modo RDX, para restabelecer o ponto decimal.

 

  

RODX, It

21 19
1: L GEEEEELEE66T
TRAT(YTT

Selecionando o Modo de Apresentacao de
Ndameros

Vocé pode escolher quantas posicdes decimais sao apresentadas no visor.

Volte para a primeira linha do menu MODE.

[NexT]  

  
19

« BHEEEREEEEET]
RTTTT   

Vocé pode mover-se da tltima linha para a primeira, pressionando [NEXT ].

Uma vez que o menu MODE tem apenas duas linhas, ao pressionar [ NEXT |,

volta-se para a primeira linha.

O menu mostra quatro escothas bdsicas para o modo de apresentagao de nu-

meros: STD (padrao), FIX (fixa), SCI (cientifica) e ENG (engenharia). O rétulo

para STD, neste momento, inclui um quadrado, indicando que STD ¢€ a esco-

lha corrente. No modo STD, o numero de posicoes decimais depende do valor.
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Para uminteiro, ndo sao mostradas casas decimais; para o exemplo apresenta-

do acima, o méximo de 12 casas decimais foi mostrado.

Qs outros formatos do visor mostram um dado nimero de casas decimais —

de 0 a 11 — independentemente do nimero apresentado. Demonstraremos cada

um dos outros formatos de apresentagao de nimeros com duas posi¢des deci-

mais. Somente as apresentagdes dos nimeros no visor sao arredondadas —

internamente, os nimeros nao sdo modificados.

3 arredondados para duas casas decimais.

 

3%
24
1

 

 

Apresente /3 como uma mantissa e um expoente, com a mantissa arredondada

para duas casas decimais.

2 sCI

 

 

O valor do nimero é o produto da mantissa por 10 elevado a poténcia do ex-

poente. A mantissa ¢ sempre um niimero entre 1 e 9.99999999999.

Apresente %/3 como uma mantissa e um expoente, com a mantissa arredon-

dada para duas posi¢des decimais e 0 expoente um mdltiplo de trés.

 

   

 

 

 

2 ENB o
24 13.08E8
1 667 E-3

F1iSCIJENiSe|bEGeRAL

Volte para 0 modo padrdo de apresentagao de ntmeros.

510 EH
23 12
1:  BEGBEE6E6667
T TNNT
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Digitando Nameros

Vocé pode entrar niimeros como uma mantissa e um expoente, onde o valor

do niimero é o produto da mantissa por 10 elevado a poténcia do expoente.

A mantissa ou 0 expoente ou ambos podem ser negativos.

Por exemplo, digite o nimero —4.2 x 1012

Primeiro entre os digitos para a mantissa.

4.2

 

 

Se vocé cometer um erro, pressione |para apagé-lo e, entdo, digite os nd-

meros corretos.

Em seguida, troque o sinal da mantissa.

 

  

CHS =1 19
g  BEGEGEEEEEET

=] PLi31ENG[UEGeknb

 

““CHS"’ significa ‘‘trocar sinal’” (change sign) — pressionar uma se-

gunda vez, tornaria a mantissa positiva novamente.

Agora inicie o expoente.
 

 

19
. BEEEEEEEEGE67)  

 

 

“EEX"” significa “entrar expoente” O i na linha de comando marca o expoen-

te do ndmero. Se vocé pressionar EEX por engano para um niimero sem ex-

poente, vocé pode apagar o £ pressionando [#], da mesma forma que vocé

apagaria um digito incorreto.

Digite os algarismos para o expoente.

12

 

2: Efetuados Calculos Aritméticos 39



Torne o expoente negativo.

[ers]
 

2t
iz
-4

19
« BEEEEEEE666T

 

Coloque o nimero na pilha.

ENTER |
 

 12
. GEEEEEEEE667]

-4.2E-12
TTTeBT 

 

Nao se esqueca de utilizar para digitar nimeros negativos. Por exem-

plo, se este manual mostrar as teclas — 4 [X], vocé necessitara pressionar

 

  

 

Funcdes de Um Namero

Fungdes que atuam sobre um dnico ndmero — por exemplo, transformando

um ndmero em negativo ou extraindo uma raiz quadrada — sdo chamadas

fungoes de um nimero. Todas atuam no ndmero que esta no nivel 1. Existem

quatro funcoes de um ndmero no teclado:

m pressione CHS para transformar um nimero em negativo.

m pressione Jf[7+] para calcular o inverso do ntimero.

w pressione Jll[Vx] para extrair a raiz quadrada do nimero.

m pressione J[5z] para elevar o numero ao quadrado.

Se vocé estiver digitando um nimero, ndo serd necessario pressionar ENTER
antes de executar a fungao de um nimero — pressionar a tecla de fungao au-

tomaticamente executa o ENTER. Por exemplo, vocé pode calcular 1/8 como

segue:

8 @l   . BEBEELBEEEET)
=e -4,2E-12)     
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Funcdes de Dois Numeros

Fungdes que atuam sobre dois ntimeros — tal como a soma sao chamadas

fungoes de dois nimeros. Todas atuam sobre os nimeros nos niveis 1 e 2.

Quando vocé esta digitando ambos os argumentos da fun¢ao, como quando

voceé dividiu 2 por 3, a pagina 36, vocé precisa pressionar ENTER para se-

parar os dois argumentos. Quando um ou os dois argumentos ja estiverem na

pilha de cdlculos anteriores, nao sera necessdrio pressionar [ENTER .

Adicao e Subtracéo

Calcule 36 + 17.

 

 

36 = ~4.ZE-1Z
17 5] 2 125

TBTTT   

O resultado é 53.

A ordem dos nimeros nao importa para a adigao. Entretanto, ¢ importante pa-

ra a subtracao. A seguir, calcule 91 — 27.

 

  

 

 

 

 

91 . 125

7] 2
RTeTT

O resultado ¢ 64.

Muitiplicacao e Divisao

Calcule 13 x 6.

13 3z 33

o 2 o]
TR(5eeTT   

O resultado ¢ 78.
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A ordem dos ntiimeros ndo importa para a multiplicagao. Entretanto, € impor-

tante para a divisdo. A seguir, calcule 182/14.

182
14 [=]

&4/
78
13|

SBTTTT 

 

O resultado é 13.

Poténcias e Raizes

A ordem dos nimeros é importante tanto para poténcias como para raizes.

Calcule 5°.
 

  

5 3t 75

B i 125
STBBTRNBT

O resultado € 125.

Para calcular /2401 , primeiro coloque 2401 na pilha.
 

 

 

 

2401 o 12
21 123
1: 2481
BTTIBT

Agora eleve 2401 & poténcia 1/4.

2 12

: 123
[Fzi [5cI [ENa[oEGa]kA |

 

  

 

O resultado é 7.
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Percentagens

Calcule 40%de 85.

8  

  

o8 125o i
TTBTTT
 

O resultado é 34.

A ordem dos ntimeros nao importa para “percentagens”. Entretanto, é impor-

tante para “variacao percentual”. Calcule a variagdo percentual de 60 para 75.

 

 

 

 

 
O resultado é +25, significando que 75 ¢ 25%mais do que 60.

 

Trocando os Niveis 1 e 2

A ordem dos ntimeros € importante para todas as fungdes — subtragao, divi-

sdo, potenciacdo, radiciagao e variagao percentual. Vocé pode trocar a ordem

dos nimeros pressionando [lSWAP |. Por exemplo, vocé tem 25 na pilha; su-

ponha que vocé deseja calcular 30 - 25.

Digite 30.

30
 

Troque a ordem de 25 e 30.

e  

 

 

  
Note que pressionar executou ENTER por vocé.
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Sutraia 25 de 30.

]

 

 
O resultado € 5.

 

Apagando Objetos da Pilha

A medida que vocé trabalhou estes exemplos, vocé acumulou uns tantos nu-

meros na pilha. A pilha cresce sem limite a medida que vocé coloca mais obje-

tos na mesma e esses objetos permanecem, até que vocé os utilize em opera-

¢bes ou até que vocé os apague.

Vocé pode apagar objetos um de cada vez ou todos de uma s vez.

Apague o ndmero . no nivel 1.

 

DRO

   
Objetos em niveis mais altos da pilha movem-se um nivel para baixo cada.

Apague todos os objetos da pilha.

B
 

  

 

E uma boa idéia apagar a pilha sempre que vocé inicia um problema. A medi-

da que vocé trabalhar no problema, saberd que todos os objetos na pilha sao

relevantes para o problema corrente e nao referentes ao problema anterior.
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Calculos Encadeados

Quando vocé executa cdlculos complicados, a pilha serve como um armazena-

mento tempordrio, para manter resultados intermedidrios. Este armazenamento

tempordrio atua automaticamente. Por exemplo, suponha que vocé queira cal-

cular a resisténcia total do seguinte circuito:

 

 

Se Ry, R,, e Ry tém resisténcias de 8, 6, e 3 ohms, respectivamente, calcule o

 

seguinte:

1
Ry= 8 + 1 . 1

3

Calcule como demonstrado a seguir.

Coloque 8 na pilha.

8 [ENTER

2
Foit5CI[ENG[DEGe]RAD   

 

Vocé deixard 8 na pilha até que seja a hora de adiciona-lo ao resto dos calculos.
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Coloque 1/6 na pilha.

6 M
 

 

8
- lEEEEE666667
ITN

Coloque 1/3 na pilha.
 

3 @] 3t g
=: . 166EEEEE66GF
1: .333333333333
[51ie|FI3|501]WG]G|A
 

Some os inversos de 6 e 3.

-]
 

 

Calcule o inverso da soma.

|[EN|
 

 

 

Complete o calculo de Ry

]
 

 

18
TiBTWT  

O resultado ¢ 10 ohms.
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Se Vocé Executar a Funcao Errada

A HP-285 inclui recursos de recuperagdo para auxilid-lo a “voltar sobre suas

proprias pegadas” quando vocé executa uma fungdo por engano. Os passos

seguintes revertem os efeitos de uma fungao, quer seja de um nimero ou de

dois nimeros.

1. Pressione [

 

para recuperar o conteido anterior da pilha.

2. Se um numero estava na linha de comando quando vocé cometeu um er-

ro, pressione . COMMAND para recuperar o conteddo anterior da linha

de comando.

3. Continue o calculo.
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Utilizando Variaveis
 

Varidveis permitem que vocé se refira a objetos pelo nome. Vocé cria umava-

ridvel associando um objeto nome com qualquer outro objeto. O objeto nome

define o nome da varidvel; o outro objeto define o contetido da variadvel. Vocé

pode entéo utilizar o nome da variavel parareferir-se a0 conteudoda variavel.

Varidveis sdo armazenadas na memdria do usudrio, uma parte da memoria da

calculadora separada da pilha. A pilha foi projetada para armazenamento tem-

porério dos objetos com 0s quais vocé estd trabalhando no momento, tais co-

mo 0s ntimeros que vocé estd utilizando em um célculo. A memdria do usud-

rio foi projetada para armazenamento de varidveis por um longo prazo, tais

como ndmeros que vocé utiliza freqiientemente.

Neste capitulo, vocé criard uma variavel numérica, que pode ser um conceito

familiar para vocé; também criard uma varidvel programa que €, provavelmen-

te, um conceito com o qual vocé nao esta familiarizado. Na HP-28S, um pro-

grama nao tem nome intrinsico— é simplesmente um outro tipo de objeto. Vo-

cé atribui um nome ao programa armazenando-o em uma varidvel, da mesma

forma que vocé faria com um niimero e, entdo, podeexecutar o programa pelo

nome.

Os passos paracriat, recuperar, processar, modificar, mudar o nome, ou elimi-

nar uma variavel sao idénticos para todas as varidveis, independentemente do

seu contetido. Esta uniformidade torna a HP-28S fécil de ser utilizada e pode-

rosa porque existem menos regras especiais e mais flexibilidade.

 

Etrodugéo a Variaveis

As variaveis mais simples sio as varidveis numéricas. Esta seao mostra como

criar, recuperar e processar uma varigvel numeérica.

48 U
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Criando uma Variavel Numérica

Suponha que vocé freqitentemente utilize uma medida de volume de 133 em

seus calculos. Crie uma varidvel denominada VOL (“volume”) comosegue:

apague a pilha e selecione o menu USER.

(o][5
 

  

  

O menu USER mostra suas varidveis. Ele estd em branco porque vocé ainda

nao criou nenhuma varidvel.

Coloque o nimero no nivel 1.

133  EH
23
1:

  

Coloque o nome ¢ * no nivel 1.

(VoL [Even]  

  

 

Note que o fechamento da * e adicionado automaticamente. O niamero 133 ¢

elevado para o nivel 2. (Na pratica, vocé ndo necessita pressionar

|

ENTER |,

masele esta inclufdo aqui para maior clareza.)

Crie a variavel VOL.

STO

 

 
O ndmero e o nome sdo removidos da pilha, criando uma variavel denomina-

da VOL com o valor de 133. Note que VOL agora aparece no menu USER.
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Recuperando uma Variavel Numérica

Agora que vocé criou a varidvel VOL, coloque seu valor na pilha.

Coloque o nome VOL na pilha, tirando partido do menu USER.

[] woL [ENTER  

Recupere o contetido de VOL.

Hl(reL]
 

  

 

Este é o numero que vocé armazenou em VOL.

Se vocé estd acostumado com uma calculadora que possui registradores de ar-

mazenamento, recuperar nimeros € UmM processo familiar. Na HP-28S, as va-

ridveis sdo recuperadas com pouca freqiiéncia; mais usualmente elas sao

processadas.

Processando uma Variavel Numeérica

Para variaveis numéricas, “processando” tem o mesmo significado que “recu-

perando” — processar uma variavel numérica devolve o nimero a pilha. Voceé

verd que o calculo é fécil. (Quando vocé crtar uma varidvel programa, mais adian-

te neste capitulo, verd que processandoe recuperando podem ter efeitos mui-

to diferentes.)

Devolva o valor de VOLa pilha por processamento.

 

voL

 

 

Vocé também pode processar VOL digitando seu nome sem aspas.

VoL  
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Mudando o Valor de uma Variavel

Vocé pode mudar o valor de uma variavel, utilizando o mesmo procedimento

que utilizou para crid-la. O novo valor substitui o valor anterior.

Agora mude o valor da variavel VOL para 151.

Escreva o novo valor na linha de comando.

151
 

 

 

  
Note que o cursor aparece como um quadrado vazio. O cursor mudard no pré-

Ximo passo.

Escreva o nome da varidvel na linha de comando.

] woL
 

133
133

151 'VOLE
(523 (PAP)G

 

  

 

 

O cursor mudou quando vocé pressionou "] para indicar o novomodo de en-

trada — como a calculadora responde quando vocé pressiona teclas.

Inicialmente, a linha de comando estava em modo de execucao imediato, adequa-

do para célculos de teclado. Quando vocé pressionou ], que indica um

nome ou uma expressdo, a linha de comando mudou para modo de entrada algé-

brico adequado para entrar-se nomes e expressoes:

escreve o caractere + , ao in-

 

m pressionar uma tecla de funcaotal como

vés de executar o comando.

m pressionar uma tecla do menu USER escreve o nome da varidvel ao invés

de processd-la.

Agora armazene o novo valor na variavel.
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Verifique o novo valor.

yoL

 

 

 

Eliminando uma Varia

Quando vocé terminar a utilizacao da var:

usudrio.

Escreva o nome da varidvel na linha de

vel

1avel VOL, elimine-a da memdria do

comando.

 

] woL

(A aspa ] é necessdria para evitar que

Elimine a variavel VOL da memdria do

[e

 

 
se processe a variavel.)

usudrio.

 

 

Note que o rétulo VOL desaparece do menu USER.

 

Mudando o Nome de uma Variavel

Vocé pode efetivamente mudar o nome de uma varidvel, criando uma nova

varidvel com o mesmo valor e eliminando a varidvel original.

Nesta secdo, primeiramente, vocé executard 0s passos necessarios para mu-

dar o nome de uma variavel, a seguir escreverd um programa contendo 0s

mesmos passos e, finalmente, armazenara o programa em uma varidvel para

depois executd-lo pelo nome.
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Em preparagio, crie uma varidvel de forma que vocé tenha algo para mudar

0 nome — uma varidvel A com valor 10.

Coloque o valor 10 na pilha.

 

 

 

 

0 o ——
2% 151
1: 1B
RTSPB

Crie a varidvel A.

[1a EH i
2t 135
1: 151
T]eA)  

Note que A aparece no menu USER.

Suponha que vocé deseje mudar o nome de A para B. Coloque 0 nome ante-

rior na pilha.

] s [EER)
 

 

Coloque o0 novo nome na pilha.

(718 (&)
 

    
 

Isto completa a preparacao: a variavel existe, 0 nome anterior e 0 novo nome

estao na pilha. Os nomes antigo e novo sao os argumentos para 0 programa

que admitird que os mesmos estao na pilha nesta ordem. Os passos que se

seguem sdo aqueles que estardao no programa.

Os passos incluem trés comandos simples e manipulagdoda pilha: OVER, ROT

e SWAP. Vocé verd como eles operam a medida que os passos sao executados.

Copie o nome anterior no nivel 1. (Use o comando OVER no menu STACK.)

B[s7AcK] oveR
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Recupere o contetido da varidvel.

B[R]
 

Mova o nome anterior para o nivel 1. (Uti

 

ROT

 

 

Elimine a varidvel anterior. (Eliminando a varidvel anterior antes de criar-se

a nova, vocé evita que uma cépia extra do valor seja feita.)

[iGEa)  

Coloque o contetido e 0 novo nome na
 

 

 

Crie a nova variavel.

 

STO   

 

Agora vocé pode criar um programa que automatiza estes passos.

Criando uma Variavel Programa

Primeiro vocé digitard o programa e, entdo, armazend-lo-4 em uma varidvel.
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Comece o programa com o delimitador de programa.

]
 

 

 

 
 

Note que a forma do cursor mudou e que o antincio ¢ apareceu, ambos indi-

cando modode entrada alfanumérico . Pressionar uma tecla de qualquer operagao

programével, escreve o nome da operagio nalinha de comando. Somente ope-

racdes ndo programaveis, tal como pressionar [4]para apagar umcaractere,

sao executadas.

Agora digite 0s passos que vocé executou anteriormente.

 over [l RCL 2t 151
1: « OVER_RCL ROT PURGE

ROt [[PURGE] SWRE STO 7
STVTTS()  

 

 

 

Note que o fechamento do delimitador » foi adicionado automaticamente.

Armazene o programa em uma varidvel RENAME.

[ IRENAME[s10      3 133
2 133
1 151
nufovERoureuRogE]BTJLISTS]

Verifique o menu USER.

USER

 

 

Note que RENAME (em forma abreviada) aparece no menu USER.

Agora vocé estd pronto para executar RENAME. Primeiramente, fara no méto-

do indireto, utilizando RCL e, entao, pelo método normal, utilizando o menu

USER. A diferenga nos métodos destaca a diferenca entre recuperar e proces-

sar uma varidvel programa.
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Recuperando uma Variavel Programa

Para este exemplo, mude o nome da variavel B para C.

Coloque o nome anterior e 0 novo nome na pilha.

 [] e [eweR] 3t 15T
(] C [EnTer] 2t B

BTS)OB

Recupere o programa RENAME

 

  
] renn MR = e

1: ¢« OVER_RCL ROT PURGE|
SWAFP STD »

ARTRRe

Para qualquer varidvel, RCL simplesmente devolve o contetido da varidvel a

pilha.

Processando uma Variavel Programa

Para executar um programa na pilha, vocé precisa explicitamente processé-lo.

EVAL
 

 
 

O menu USER mostra que 0 nomeB foi mudado para C.

Naofoi necessario recuperar o programa na pilha para execugao, maseste pas-

so demonstrou como RCL opera para programas e como EVALfaz com que

0s programas sejam executados. A seguir, vocé verd uma maneira facil de exe-

cutar seu programa.

Desta vez, mudard o nome C para D. Coloque o nome anterior e 0 novo nome

na pilha.

 

  

] ¢ [EnTER ot 151
[*] D [EnTer| §5 ! g !

TR1TTeeT
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Mude o nome C para D.

 

  

RENA 3: 133
2 133
1: 151
Lo[RERAETel
 

O menu USER mostra que o nome C foi mudado para D. Vocé executou o pro-

grama simplesmente pressionando uma tecla no menu USER.

 

Nomes com Aspas e sem Aspas

Nos exemplos acima, vocé utilizou nomes de varidveis de duas maneiras, com

aspas e sem aspas. As aspas [' sdo importantes porque distinguem o nome

de uma varidvel do conterido da variavel. Aqui estd um resumo das finalidades

de nomes com e semaspas.

® Utilize um nome com aspas para representar 0 nome emsi. As aspas impe-

dem o processamento do nome (EVAL), de.modo que ele vai para a pilha

e pode ser um argumento para um comando. Neste capitulo, vocé utilizou

nomes comaspas como argumentos para STO, RCL, PURGE e o programa

RENAME.

8 Utilize um nome sem aspas para processar (EVAL) a varidvel com aquele

 

nome. O nome sem aspas nao vai para a pilha — ao invés disso, o objeto

armazenado na varidvel é manipulado de acordo comseutipo: varidveis

numéricas sao devolvidas a pilha e programas sao executados. Vocé verd

0 que ocorre com outros tipos de varidveis, mais adiante, neste manual.

Se vocé digitou um nome sem aspas que nao estd associado a uma varidvel,

a forma do nome entre aspas vai para a pilha.
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Neste capitulo, vocé criard uma expressao contendo varidveis numéricas e uti-

lizard um recurso da calculadora denominado Solver, para processar a expres-

sa0 para diversos valores das varidveis numéricas.

Nocapitulo 2, vocé fez um cdlculo digitando uma expressao que continha nii-

meros e, entao, processou a expressao. Neste capitulo, vocé criard uma expres-

sao calculando na pilha e usando nomes como argumentos simbélicos. Vocé uti-

lizard o Solver para atribuir valores as varidveis e processar a expressdo. Cada

vez que vocé processar a expressao, o cdlculo serd efetuado com os valores cor-

rentes das varidveis. Se vocé modificar o valor de uma ou mais variaveis, po-

derd simplesmente processar a expressao novamente para recalcular com os

novos valores.

Nocapitulo 3, vocé criou varidveis numéricas e uma varidvel programa. Neste

capitulo, vocé criard varidveis expressao e varidveis nome. (Lembre-se, qual-

quer objeto pode ser armazenado em uma varidvel.) Vocé também aprendera

sobre diretérios, que sdo conjuntos de varidveis.

 

Criando uma Expresséo

Repetiremos o célculo de resisténcia de “Célculos Encadeados”, no capitulo 2,

somente que desta vez utilizaremos nomes, ao invés de nimeros, como argu-

mentos. Lembre-se de que a férmula para o circuito é:

Ryt
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Apague a pilha e selecione o cursor do menu.

 

=
0

   
Se um menu for apresentado, pressione [<3>] para selecionar o cursor do
menu.

Coloque o nome #F1* na pilha.

[ JR1 [EnTER
 

 

 TRit   
Note que a* terminando o nome € colocada automaticamente. Vocé deixara R1

na pilha até que seja o momento de adicioné-la ao resto do célculo.

Coloque o inverso de R2 na pilha.

[ R2 [Evven W]

Coloque o inverso de R3 na pilha.

["]R3[EnTER [

 

Adicione os inversos de R2 e R3.

=]

Calcule o inverso da soma.

i

 

   

 

 

 
 

 

 

 

  

41
3t
21 'R1!
1: 'IHVEREY!

R1
"INVCRZD !
'IHYCREM!

R1
IHVECR2)HIMYERSY !

= R
1: ;}N‘-.-‘(IHWREHINWRS)   
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Adicione R1 e o inverso.
 

 

MY CTHY CR2 D+ TNV C

 

   
A expressdo resultante representa R;.

Vocé poderia digitar esta expressao diretamente, tomando cuidado para adi-

cionar parénteses quando necessério. Cada expressdo ¢ equivalente a um cdl-

culo da pilha, de modo que vocé pode escolher 0 método que for mais fécil.

Mais adiante neste capitulo, vocé armazenar4 esta expressao em uma variavel,

mas primeiro crie um diretdrio para agrupar os exemplos deste capitulo.

 

Criando um Diretorio

Um diretorio é um conjunto de variaveis. Agora mesmo vocé estd trabalhando

no diretério HOME— umdiretdrio permanente da calculadora, que existe mes-

mo apds a inicializagao da meméria (MEMORY RESET). Neste capitulo, vocé

criard um subdiretorio dentro de HOMEe, entdo, subdiretérios dentro daque-

le subdiretério.

Aqui estdo alguns conceitos que vocé utilizard neste capitulo.

® Somente um diretério pode ser o diretdrio corrente; somente suas varidveis

aparecem no menu USER.

® Se um diretério A contém um diretério B, entdo A é chamado o diretdrio

pai de B, e B é chamado um subdiretério de A.

B Se vocé iniciar no diretdrio corrente e encontrar seu diretdério pai e, entao,

0 préximo diretdrio pai, e assim por diante, vocé sempre retornara para HO-

ME. Esta seqiiéncia de diretdrios (na ordem inversa) é chamada a trilha

corrente.

Vocé pode verificar a trilha corrente executando o comando PATH.

Selecione o menu MEMORY.

 [G =
1: ég%;;NV(INV(R2)+IN'¥'(

MEH[HEMU[0RDER]FRTH[HOME[CRDIE
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Verifique a trilha corrente.

 

  

PATH =
2 CRIFIMVOIMVORE D+ THY.,
1z L HOME 2
HEM[MENUJORDERFATH[HOME|CROTE]
 

A lista que PATH devolve sempre come¢a com HOME e termina com o direto-

rio corrente. HOME ¢ o ponto de partida para todas as trilhas e, desde que

vocé nao tenha criado outros diretérios ainda, HOME é também o diretério

corrente.

Para agrupar todos os seus problemas de engenharia elétrica, crie um subdire-

tério denominado EE.
 

 

 

 

   

[]EE CROIR 3t
=i CRIFIMVOIMVORZ2+INY.,
1z L HOME 3
LHEFJMENU[OEDERFATHTHOME[CROIE]

Mude para o diretério EE.

EE ENTER S

2t 'RIFIMVCIMYCRZI+HIHY.,
1: L HOME ¥
HEH[MENU[0ROER]FATHTHOHE[CRDIK]

Verifique a trilha corrente novamente.

PATH Z: CRIFIMVOIHVORZ Y +THY,
=t L HOME >
1: { HOME EE 2
[HEF[MENUORDERFATHJROME[CROIE]
 

Agora o diretdrio corrente é EE. Para ver um efeito da mudanca para o direto-

rio EE, apresente o menu USER.

 

 
Note que o programa RENAME (criado no tltimo capitulo) nao aparece. So-

mente varidveis no diretério corrente (EE) aparecem no menu USER; RENAME

estd no diretério HOME.

Entretanto, vocé ainda poderia executar RENAME, digitando seu nome,jé que

qualquer varidvel, cujo diretério estd na trilha corrente (HOME EE), pode ser

encontrada pelo nome.
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Este é um dos beneficios dos diretdrios: se vocé colocar programas de uso geral,

tal como RENAME, no diretério HOME, vocé sempre poderd executd-los, mas eles nio

irao atrapalhar, preenchendo o menu USER.

Agora vocé pode trabalhar no novo ditetério EE.

Elimine (DROP) as duas listas de trilha da pilha.

oro# ](5767 ] 

=
1: éRl*‘INV(IN‘\"(R;J*‘IN‘\"(

TSBee  
 

Armazene a expressao em uma variavel denominada EQ1 (equacio 1). Vocé ve-

ré a razao para este nome mais adiante.

[JEQ1 [570]    
 

A variavel EQ1 aparece em um menu USER.

Vamos admitir que vocé utilizara esta expressido para uma variedade de pro-

blemas, cada um dos quais vocé quer tratar independentemente, Para fazer is-

50, vocé pode colocar os valores para cada problema em um subdiretorio espe-

cifico para cada problema.

Crie um subdiretorio SP1 (série-paralelo 1) para o primeiro problema.

[] SP1 [ENTER

CRDIR

 

 

3

i
9BT(eo|   

O nome do novo subdiretdrio aparece no menu USER. Pressione a tecla do

menu para mudar para SP1.

 

SP1

a
0   

O menu USERestéd vazio novamente porque o diretério corrente (SP1) esta vazio.

N.T. O comando DROP efetivamente deixa cair toda a pilha de 1 nivel ¢ 0 objeto nonivel 1 é elimina-

do (cai fora da pilha). Por esta razao, muitas vezes neste manual, referimo-nos a DROP como

eliminar.
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Verifique a trilha corrente.

PATH [ENTER

  

 

  L HOME EE SP1 3
ATRsTee 

 

Vocé pode encontrar qualquer variavel nos diretorios HOME ou EE pelo no-

me, porque estes diretorios estao na tritha corrente (HOME EE SP1), mas o

menu USER somente mostra as varidveis no diretorio corrente (5P1).

Agora vocé estd pronto para utilizar o Solver com a expressao EQ1.

 

Utilizando o Solver para Repetir um
Calculo

Existem trés passos bdsicos para utilizar-se o Solver com uma expressao.

1. Armazene a expressao (ou o nome da expressao) em uma variavel deno-

minada EQ (equagao). O Solver requer uma variavel com este nome.

2. Utilize o menu Solver para atribuir valores as variaveis.

3. Utilize o Solver para processar a expressao.

4. Repita os passos 2 e 3 para outros valores.

Aqui estao os passos para o exemplo presente.

Passo 1: Armazene o nome EQT na varidavel EQ.

Este passo pode surpreendé-lo — por que armazenar um nome em uma varia-

vel? Por que nao armazenar a expressao em si em EQ? A razao mais simples

é que o nome EQT é mais curto e mais facil de ser lembrado do que a equagao

toda. Vocé verd mais tarde, também, que este passo torna mais fdcil ir e voltar

entre diferentes equagoes.

Cologue o nome EQ1 na pilha.

["]EQ1 [ENTER

 

    

  

 

{ HOME EE SEL3
oL)SB    

Se vocé se esqueceu da aspa [ '], vocé obteve a expressao em si na pilha.

Neste caso, pressione [ DROP para elimind-la e tente novamente.
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Selecione o menu SOLVE.

 

 

L HUME EE $Eé1?

2 [TTTT

 

 

Utilize STEQ (Store Equation = armazenar equagio) para armazenar o nome EQ1
na variavel EQ.

 

STED

  

 

 

Passo 2: Atribua valores as varidveis.

Apresente 0 menu Solver.

 

SOLYE

  
L HOME EE SP1 3
7|
 

As varidveis na equacaocorrente aparecem no menu Solver. (Se a equagao con-
tém mais de seis varidveis, pressionar apresenta linhas adicionais de
variaveis.)

 

Este menu tem aparéncia diferente do menu USER porque trabalha diferente-
mente: o menu Solver armazena valores nas varidveis, ao invés de processar
varidveis.

Agora vocé pode atribuir valores as variaveis R1,R2 e R3. Primeiro, armazene
0 numero 8 na variavel R1.

8  

 

]
1 £ HOME EE SP1 3
L057775|   

Pressionar

 

€ equivalente a colocar %17 na pilha e pressionar
Note que a linha de cima do visor mostra o nome da variavel e o valor.

Armazene o namero 6 na variavel R2.

 

  : L HOME EE SP1 X
L077|   
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Armazene o numero 3 na varidvel R3.

 

  
18 £ HOME EE SP1 3
Crae10ESJEser=il—JC1  
 

Passo 3: Processe a expressao.

O rotulo de menu

sa a expressao.

gnifica “expressaoigual a” — pressiond-la proces-

= tH”!!!g!l ¢
1 i
L75|—

 

 

 

  
 

O valor (10) é devolvido ao nivel 1 e aparece em caracteres brancos com fundo

preto, na linha superior do visor.

Passo 4: Repita passos 2 e 3 para outros valores. Por exemplo, qual o resulta-

do se R3 ¢é 12?

Armazene o nimero 12 na variavel R3.

  

ei
1 i@
ReIRJeaprslC]
 

Processe a expressdo para os valores correntes de suas variaveis.

 

 

]   1z iz
||7|

O novo valor (12) é devolvido ao nivel 1 e aparece em caracteres brancos com

fundo preto, na linha superior do visor.
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Utilizando um Conjunto Diferente de
Valores

Suponha que vocé deseje trabalhar num problemadiferente, com valores di-
ferentes de R1, R2 e R3 e, mais tarde, voltar aos valores agora atribuidos a
essas varidveis. Vocé poderia reentrar todos os valores a cada vez que mudas-
se de problema, mas esta se¢io ird mostrar-lhe uma maneira mais facil. Exis-
tem trés passos:

1. crie um novo diretério para os novos valores.

2. defina a mesma expressao como sendo FQ.

3. use o Solver como antes para atribuir valores e processar a expressao.

 

Este processo mostra outro beneficio dos diretérios: dentro de um diretdrio, so-
mente uma varidvel podeexistir com um nome particular; mas qualquer mimero de
diretdrios pode conter uma varidvel com um nome particular.

Passo 1: Crie um novo diretério.

Desde que 0 novo diretorio é uma alternativa a SP1, chame-o SP2 e crie-o dentro
do mesmo diretdrio-pai (nominalmente EF). Isto serd o primeiro ““ramo’’ dentro
da sua estrutura de diretério — dois subdiretérios (SP1 e SP2) dentro do mes-
mo diretdrio-pai (EE).

Para criar um subdiretério dentro de FE, vocé precisa tornar EE o diretério
corrente. (Qualquer subdiretério que vocé criasse agora seria dentro de SP1).

Mude para o diretdrio EE.

EE [ENTER  

 

 

  
A calculadora emite um sinal, apresenta Mo Curpey  7 roH (Nao Hé Equa-
¢do Corrente) e ativa o menu SOLVE. Isto ocorre porque nao existe equacao
corrente ‘EQ’ nodiretdrio EE.

Crie um diretério SP2.

 

  

[]sp2 It T HOME EE SP1 7
B[ VEVORY | cROIR ? %g

|MEFT[MEMU[URDER]FATH|HOHMEJCRDIE]
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Mude para o diretério SP2.

SP2 [ENTER  

 

 

  

o { HOME EE SP1 3

i 2
ST(TNTTTV(AT

Verifique a trilha corrente.

PATH 3z 1@
2 1z
1t £ HOME EE SP2 X

[MEF[HENU[0RDER]FATH[HOME[CROTE |
 

Note que HOME e EE estdo na trilha corrente, comoeles estavam quando SP1

era o diretrio corrente, mas SP1 nao aparece agora. Como resultado, vocé ainda

podeencontraras varidveis em HOME (tal como RENAME) e em EE (tal como

EQ1), mas ndoas variaveis SP1 (EQ, R1, R2 e R3); agora vocé pode criar novas

variaveis R1, R2 e R3.

Passo 2: Defina a mesma expressao para ser EQ.

Como antes, use STEQ para armazenar 0 nome EQ1 na variavel EQ.

[T]EQ1 [sow | STE®

NRNTTTT

 

 
Passo 3: Utilize o Solver como antes para atribuir valores e processar a ex-

pressdo. Suponha que os valores para o novo problema sejam:

R1 =11, R = 21, R3 =7

Selecione 0 menu Solver.

 

 

 

 

 

SOLYR
18|

12
{ HOME_EE SP2 3]
Cra_JEsrEslC__IC_ ]

Atribua valores.

1: {_HOME EE SP2 3
[ |—
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Processe a expresséo.

 

 

 

Para retornar ao problema anterior, vocé executaria EE (para mudarpara o di-
retdrio EE), executaria SP1 (para mudar para o diretdrio SP1) e pressionaria
SOV | SOLWYR (para ativar o menu Solver); todos os valores de varidveis se-

riam 0s mesmos que existiam quando vocé deixou SP1.

 

Utilizando uma Expressio Diferente

Agora que vocé tem dois conjuntos de valores para utilizar com a expressio
EQ1,tente criar uma segunda expressao EQ2 quevocé possa utilizar com quais-
quer dos conjuntos de valores. Ha dois passos basicos:

1. mude para o diretério EE, crie a nova €XPressao e armazene-a em uma va-
ridvel EQ2.

2. mude para odiretério SP1 ou SP2; mude o valor de EQ de "EQ1’ para 'EQ2
e utilize o Solver para calcular esta expressao.

Passo 1: Mude para o diretério EE; crie a nova eXpressao e armazene-a em
uma variavel EQ2.

Mude para o diretério FE.

 EE [ENTER| Mo Curtent Equation2 { HOME EE $P23
A[0 )e

[
F

TBT  

 

 

Crie a nova expressao. Neste exemplo, FQ2 serd uma cdpia editada da expres-
sao EQ1.
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Devolva a expressao armazenada em EQ1 a pilha.

 EQt = 16.25
T2 RLETNVCINVCRR)+IFVE
TT) 

 

Devolva a expressao a linha de comando.

 

 

 

A expressdo aparece em caracteres invertidos no nivel 1 (claro em fundo escu-
ro), para alertd-lo queela serd substituida pelo conteudo da linha de coman-
do. O anuncio alfa o aparece, indicando que o modo alfanumérico ests ativo.

Agora edite a expressdo para representar a férmula:

Ry = Ry + 1

 

Mova o cursor para a linha inferior da linha de comando. (As operagdes para
Mover o cursor estao no menu do cursor — os rétulos impressos em branco bem
acima das teclas do menu.)

¥  

 

   
O menu do cursorestd ativo toda vez que a linha de comando existe e nenhum
menu ¢ apresentado. Vocé pode ligar e desligar o menu do cursor pressionan-
do . Pressionar . automaticamente liga 0 menu do cursor.
[

 

Mova o cursor para imediatamente apds o termo contendo R3.
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Selecione o modo de insercao.

 

INS

 

  
 

A forma do cursor muda para uma seta, indicando que o texto serd inserido

2 esquerda do caractere, na posicao do cursor. (Pressionar [INS

|

uma  se-

gunda vez, volta a0 modo de substituicao, onde o texto substitui o caractere

na posicao do cursor.)

Digite o segundo termo contendo R3.

1BdRs
 

 

  
 

Substitua a expressdo nonivel 1 pela expressao editada na linha de comando.

ENTER
 

= 16,25
18 'R1I+IMVOINYCRZ2+INVC

REI+INV (RS D!
SGTe)
 

Armazene a nova expressao em uma varidvel EQ2.

 

[]EQ2[sT0 ot iz
I=H { HOME EE SP2_3
1: 16.25
[ec2

|

spa[aryfEca][|  
 

Passo 2: Mude para o diretério SP1ou SP2; mude a definicdo de EQ de EQ1

para EQ2 e utilize o Solver para processar a expressao.

Para este exemplo, utilize os valores em SP1 com a nova expressac.

Mude para o diretério SP1.
 

5P1

=
T
a
0
0 12

£ HOME EE SF2_2
16,25

‘TROL   
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Mude a definicao de EQ de EQ1 para EQ2.

["]EQ2[soLv sTER  1z
£ HOME EE SP2_3%

16. 25

 

i
'
d
h
j
u

=
T

| i

 

Processe a expressao EQ2 com os valores de SP1.

SOLYR

- !g !g
1
Eamm[mmlzjm

Para processar EQ2 comos valores de SP2, vocé poderia executar EE (para

mudar de diretério de volta para EE) e, entdo, repetir o passo 2 acima, substi-

tuindo SPT por SP2.

 

 

   

Voltando ao Diretério HOME
Admitindo que vocé tenha terminado por agora com oseu programa de enge-

nharia elétrica, vocé pode voltar ao diretério HOME. Uma vez que HOME ¢

um diretério permanente, seu nome esta incluido no menu MEMORY.

Mude para o diretério HOME.

 

 

 

  

B[vEVORY HoME o T HOME EE ?PE 3

1z -5
TTYo

Verifique o menu USER.

USER a8 4 HOME EE SP2 *2 ; {25
B3Ts
 

O rétulo de menu  EE ¢ o unico sinal de tudo que vocé criou neste capi-

tulo — EQ1, EQ2, os subdiretorios SP1 e SP2 e todas as varidveis neles conti-

das. Esta ¢ uma das grandes vantagens dos diretérios: visto de seu diretdrio-pai,

umdiretério completo — suas varidveis e seus proprios subdiretorios — aparece sim-
  

plesmente como o nome do diretério.
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Sumario

Eis aqui a estratégia que vocé seguiu neste capitulo.

m Criar um diretério para cada conjunto de problemas relacionados.

® Armazenar cada expressdo necessaria para os problemas em uma varidvel.

m Criar um subdiretério para os valores especificos em cada problema.

m Utilizar o Solver com qualquer combinagio de expressdes e valores.
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Funcoes de Nimeros Reais
 

Este capitulo apresenta os menus TRIG, LOGS e REAL. O menu TRIG con-
témfungoes trigonométricas e comandos pertinentes a medidas angulares. O

menu LOGS contémfungdes logaritmicas, exponenciais e hiperbélicas. O menu

REALcontém comandos adicionais para ntimeros reais.

Todos os comandos destes menus sao descritos brevemente no apéndice D,

“‘Diagramas dos Menus’’. Para descri¢des completas, ver “TRIG"*, “LOGS"’

ou “REAL", no Manual de Referéncia.

 

Funcdes Trigonométricas

Esta se¢ao mostra comoselecionar o modo angular corrente, calcular com T

e converter medidas angulares.

Selecionando Medidas Angulares

A calculadora podeinterpretar argumentos angulares e resultados como graus

(Y360 de umcirculo) ou como radianos (Y2r de um circulo). A escolha padrao

€ modo angular graus (Degrees). Para os exemplos desta secao, mude para

0 modo angular radianos.

Apague a pilha e selecione o menu MODE.

[ CcreAr B[moDE

1

 

 |
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Os dois rétulos de menu mais a direita, DEG  (degrees=graus) e  RAD

(radians = radianos) representamsuas escolhas de um modo angular. Note que

o rétulo DEG  mostra um pequeno quadrado, indicando que o modo angu-

lar corrente ¢ graus.

Selecione modo angular radianos.
 

RAD =
23
1z

 

TTlBT  
 

O antinciode radianos (277 ) aparece e 0s rotulos de menu mudam. (A maioria

das ilustracdes neste manual ndo mostra 0s antincios. Para localizar 0 antncio

(27 ), veja a ilustracao a pdgina 27.)

Apresente a primeira linha do menu TRIG.
 

LTRIG | o

1:
SITTB8I

 

   
   

Estas sdo funcoes de um ndmero, agindo sobre um namero no nivel 1. Para

ndmeros reais, 0 modo angular afeta como SIN (seno), COS (cosseno), e TAN

(tangente) interpretam seus argumentos; e Como ASIN (arco seno), ACOS (arco

cosseno) ¢ ATAN (arco tangente) expressam seus resultados.

Vocé utilizara a funcao SIN na discussao sobre T que vem a seguir.

 

O ntmero transcendental 7 ndo pode ser representado exatamente em uma

forma decimal finita. Em geral, a aproximagao de 12 digitos da calculadora

(3.14159265359) resulta em uma precisao de 12 digitos, a qual é suficiente para

a maioria das aplicacdes.

A HP-28C tambémoferece uma constante simbélica T que representa 7 exata-

mente. Em modoangular radianos, as funcoes SIN, COS e TAN reconhecem

a constante simbdlica 7e produzem umresultado exato. As func¢des SIN e COS

também reconhecem m
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Para outras funcdes, a constante simbélica 7 produz uma expressao contendo
7 . Se vocé forcar um numero real como resultado, a calculadora utiliza a apro-
ximacaode 12 digitos.

’ara demonstrar a diferenga entre 3.14159265359 e 7, calcule o seno de cada
um deles.

 

  

Coloque "7 " no nivel 1.

B[] [EnTER )o

-: '
LEINTHETNcoscos[FTaMTATAN
 

Embora este objeto pareca um nome, é na realidade uma expressao com um
unico termo: a constante simbdlica 7 .

Force um ntmero real como resultado, utilizando — NUM (para nitmero)
| [  

3
=

1: 2. 14159265359
TTlB   

A aproximacao de 12 digitos para 7 (3.14159265359) é devolvida ao nivel 1.

Calcule 0 seno da aproximagao de 7 .

 SIH
EH
EH

1: -2, BEFPE15E7E57E- 13
SO]TSTT   

O resultado (—2.06761537357 x 10~Y) ndo € exatamente 0, porque o argumen-
to (3.14159265359) nao ¢ exatamente 7 .

Agora calcule o seno de 7 .

 

SIH

   

  

EH

% -2, BEFE1537357E- 18

BTTTBTAT 
A fungao SIN reconhece a constante simbdlica 7 e devolve o resultado exato 0).

5: Funcdes de Numeros Reais 75



Convertendo Medidas Angulares

O menu TRIG contém comandos que convertem um angulo de um sistema

de medidas para outro. Estes comandos estao na terceira linha do menu TRIG.

Dé uma rapida examinada na segundalinha, antes de continuar para a terceira.

Apresente a segunda linha do menu TRIG.

 

EH
% -2, 86?6153?35?E—18

[Pk[R3p[Recek[WRG| 

 

Estes comandos operam com numeros complexos e sao duplicados no menu

COMPLEX. Numeros complexos sdo descritos no proximo capitulo.

Apresente a terceira linha do menu TRIG.

NEXT |  

 

-2.B6761537357E- 1%
3

1
* [BFiz+[HRE-D3kReb

 

   
Vocé utilizara os comandos HMS— e D—R para converter um angulo expres-

50 em graus, minutos e segundos para um angulo expresso em radianos.

Os quatros comandos HMS (foras-minutos-segundos) permitem que vocé calcu-

le com ndmeros cujas partes fraciondrias estao expressas como minutos e se-

gundos. Tais nimeros precisamter o seguinte formato especial, denominado

o formato HMS:

h.MMSSs

onde h representa horas (ou graus), MM representa minutos, SS representa

segundos e s representa fracao decimal de segundos. MM e SS representam

cada um dois digitos; h e s representam qualquer nimero de digitos.

Os comandos —~HMS(decimal-para-HMS) e HMS— (HMS-para-decimal) conver-

tem um nuimero real do formato decimal normal para o formato especial HMS

e vice-versa. Os comandos HMS+ (HMS mais ) e HMS — (HMS menos) adicio-

name subtraem nimeros no formato HMS, comresultado também no forma-

to HMS.
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Por exemplo, converta 141° 26" 15"" para graus decimais.

Entre o nimero no formato HMS.

 141.2615 -2. 86761537357k~ lg=
141. 26150
TseeTT
 

Converta o numero do formato HMS para graus decimais.

-2.86761537357E- lg
 

HMS>

=
g
l

 

  1 4373
[#HRE[HMES+[HME-

 

As outras duas fungdes nesta linha de menu, D—R (graus-para-radianos) e R—D
(radianos-para-graus) convertem um numeroreal de medidaangular graus para
medida angular radianos e vice-versa.

Converta o niimero no nivel 1 de graus para radianos.

D2R ~2.BEYE1537357E- lg

2. 468550086879

 

Resumindo, vocé calculou:

141° 26" 15" = 141.4375° = 2.46855006079 radianos.

 

Funcdes Logaritmicas, Exponenciais e
Hiperbdlicas

O menu LOGS contém fun¢des logaritmicas e exponenciais, comum ¢ natural

e fungdes hiperbdlicas. Para uma descricao detalhada destas fungoes, ver

““LOGS”" no Manual de Referéncia.

Apresente a primeira linha do menu LOGS.
 

 

Hoes 5 -2.067e1537957E- 13

1: 2.46555006873
[LivsTALOG|LNEXF[LWFLESFH  
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As funcoes LOG (logaritmo comum) e ALOG (antilogaritmo comum) calculam lo-

garitmos e exponenciais na base 10. As fungdes LN (logaritmo natural) e EXP

( exponencial natural) calculam logaritmos e exponenciais na base e. (¢ é um nt-

mero transcendental aproximadamente igual a 2.71828182846.)

Para um argumento x, a fungdo LNP1 (In mais 1) calcula In (x +1), e a funcéo

EXPM (exp menos 1) calcula (exp x) -1. Para argumentos proximos de 0, cada

uma destas fungdes oferece maior precisao do que a seqiiéncia corresponden-

te de fungdes. (Um exemplo utilizando LNP1 aparece em “Valor do Dinheiro

no Tempd’, & pagina 103.)

Apresente no visor a segunda linha do menu LOGS.

 

  

NEXT gt -2.06761537357E-13
1: 2. 45555066879
NTI)BTA
 

Estas sao as fungdes hiperbolicas e suas inversas: SINH (seno hiperbdlico) e

ASINH (arco-seno hiperbdlico), COSH (cosseno hiperbilico) e ACOSH(arco-cosseno

hiperblico) e TANH (tangente hiperbolica) e ATANH (arco-tangente hiperbolica). Estas

funcoes derivam de¢, a funcao exponencial natural. Todas sao fungdes de um

ndmero que atuam sobre o objeto no nivel 1.

 

Outras Funcoes Reais

O menu REAL ‘contém fun¢des que se aplicam primordialmente a nimeros

reais.

Selecione 0 menu REAL.

 

  

[ReAL] g —Z.BG7E158735E- 13

1: -2, 46855086079
WEG[FAETKAL)KOZ(AR[MINE]
 

A funcio NEG (tornar negativo) devolve —x para um argumento x. A funcdo

FACT (fatorial) devolve n! para um inteiro positivo 1 ou a funcao gama T(x +

1) para um argumento naointeiro x. O comando RAND (randomnumber = nii-

mero aleatdrio) devolve um nimero aleatério calculado de uma semente especi-

ficada por RDZ (randomize).
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As fun¢oes MAXR (mdximo real) e MINR (minimo real) devolvem constantes sim-

bolicas para o maior e 0 menor nimeros reais positivos representéveis na

HP-28S. (Para forcar umresultado numérico para uma constante simbdlica, ver

“Utilizando 7" a pégina 74.)

Esta secao mostra comoutilizar a fungao NEG. Por conveniéncia, vocé pode

executar NEG pressionando CHS (trocar sinal) se ndo houver linha de coman-

do presente. Para entrar o comando NEG na linha de comando — por exem-

plo, quando vocé estd digitando um programa — pressione NEG  ou

€]

Agora troque o sinal do ntimero no nivel 1 duas vezes, uma vez pressionando
e outra pressionando MEG

  

Troque o sinal do nimero no nivel 1.

 

CHS g -2.86761537357E- lg

1: 2. 4568550686879
BTTTTPTR

Troque o sinal do nimero uma segunda vez.

 

HEG - Z.PB7E158r357E- 18

2. 46855066079
RHMEU2[HA:E[HINE]  

 

 
 

 

Definindo Novas Funcgdes

Vocé pode criar varidveis programa que operam como as fungdes pré-

programadas da HP-285 — vocé pode até mesmo utilizd-las em expressoes. Tais

variaveis programa, denominadas fungdes do usudrio, precisam preencher dois

requisitos:

® indicar seus argumentos explicitamente.

B devolver exatamente um resultado.
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Por exemplo, vocé pode definir uma funcao COT para a funcéo cotangente,

onde cot x = 1/tan x.

Inicie o programa.

Kl  a
2. 46855086079

Indique o argumento.

B[~ [sPace J[ic x [C
 

 

 

 
A seta para a direita indica que 0 nome seguinte representa uma varidvel local,

que existe somente dentro deste programa.

E Gtil seguir alguma convengdo para distinguir suas varidveis locais de suas

variaveis ordindrias ou “globais”. Este manual utiliza letras mintisculas para dis-

tinguir varidveis locais. (Pressionar uma vez, muda para letras mindscu-

las; pressionar Euma segunda vez, muda de volta para letras maitsculas.) 

Defina a funcao.

™ TAN [1]     

  

@
2. 456355086879

INY CTANC<HE

Entre o programa.

ENTER
 

  

 

O fechamento de parénteses e delimitadores é efetuado automaticamente.
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Este programa significa: tome um argumento da pilha (em sintaxe RPN) ou

da expressao (em sintaxe algébrica) e chame-o de x; entdo processe a expres-

sdo 1/tan x, utilizando a defini¢ao local de x.

Armazene o programa na variavel COT.

[7]coT [57]  

  

% -2.BeFE153V357E- 1%‘

1 . 4585500687
HES[FRCT[RANDROZTHARE[FHINE]

Agora, vocé pode utilizar COT tanto em sintaxe RPN como algébrica, da mes-

ma forma que as fungdes trigonométricas pré-programadas.

Calcular cot 45° utilizando RPN.

@ vooE ]DEG

45 [USER| cOT

Calcule cot -45° utilizando sintaxe algébrica.

[ cor [T]45 [EvreR)

Processe a expresséo.

 

 

 

 

   

  

   

o
2. 468558@68??

T3TTog

2t 2. 468558868??

‘COTC-45"
TT)

38 .4eE55RE6ETTS

: i
LeorfEe|0[RENR-Lo
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Funcées com Numeros
Complexos
 

A HP-285 inclui um tipo de objeto que representa nimeros complexos Por

exemplo, o nimero complexo z = 3 + 4i é representado pelo objeto %,

Como cada nimero complexo é um tnico objeto, vocé pode calcular com na-

meros complexos tao facilmente quanto com ndmeros reais.

  

O par de ntimeros reais num ndmero complexo pode representar as coordena-

das de um ponto em um plano. Por exemplo, a HP-28S utiliza niimeros com-

plexos para representar coordenadas para tragar um grafico. A segunda segao,

neste capitulo, descreve dois sistemas de coordenadas, retangulares e polares,

€ mostra como converter um ponto de um sistema para o outro.

 

Utilizando Numeros Complexos

A maioria das fungdes que sao vélidas para numeros reais, sio vélidas da mes-

ma maneira para nimeros complexos. Por exemplo, vocé efetua célculos arit-

méticos com nimeros complexos da mesma forma que vocé o faz com ntime-

ros reais — coloca 0s niimeros na pilha e executa a fungdo. Tente calcular o
seguinte:

(O +2) + (=4 +30) x(6+1)

Apague a pilha e entre 9 + 2.
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Adicione —4 + 3i. (Lembre-se de pressionar CHS para entrar —4.)

[M-4003 ]

Multiplique por 6 + i.

et [x]

 

 

 

EH
2
1: (532
TTT TN

EH
=3
1' (25,35
[covTEe['ofrENw]o [| 

Algumas vezes um argumento real pode produzir um nuimero complexo como

resultado.

Calcule v —4.

-4 B

Calcule arco-seno 2.

2 [TRIG ASIN

 

 

  

28

5t (25, 35)
1: b, 25
T7

= T,2
Tt ¢1.57079632679

C1lE1655789092)
PN[ASIN]cas|A0S|THN|ATAN]
 

Fungdes especificamente para niimeros complexos estao no menu COMPLEX.

Selecione o menu COMPLEX.

[ compix
 

 

= T, 20
Tt ¢1.57879632679

£1:37202585253
IHIIIIIIST  

Todos os comandos no menu COMPLEX sao descritos brevemente no apéndi-

ce D, “Diagramas dos Menus”. Para descricoes completas, ver “COMPLEX” no

Manual de Referéncia.

8 R—C (real-para-conplexo) converte dois niimeros reais X e y em um numero

complexo (x,1).

m C—R (complexo-para-real) converte um numero complexo (¥, y) em dois nu-

meros Teais x e y.

® RE (parte real) devolve x para um argumento complexo (x, v).
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® IM (parte imaginaria) devolve y para um argumento complexo (x, y).

8 CONJ (conjugado) devolve (x, —y) para um argumento complexo (x, y).

# SIGN devolve (xA'x* + 12, YW ) para um argumento complexo
(x, y)-

Apresente no visor a préxima linha do menu COMPLEX.

 

    
  

(RExT] ot 8,271t ¢1.57079532679
-1,51695759692)
B0BBT

 

 
Estas funcoes (com exce¢do de NEG) relacionam-se com niimeros complexos
em coordenadas polares.

 

Utilizando Coordenadas Polares

Um ponto em um plano podeser descrito por dois sistemas diferentes de coor-
denadas. A ilustracao abaixo mostra um ponto descrito de duas maneiras, em
notagdo retangular (x, ¥) e em notagao polar (r, ).
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® R—P (retangular-para-polar) converte um niimero complexo em notagao re-

tangular (x, y) para notacao polar (7, ).

® P—R (polar-para-retangular) converte um nimero complexo em notagéo po-

lar (r, 8) para notagao retangular (x, y).

® ABS (valor absoluto) devolve r para um argumento complexo (x, y)

m NEG devolve (=x, —y) para um argumento complexo (x, y).

® ARG devolve 6 para um argumento complexo (x, ¥).

Note que somente P—R interpreta um niimero complexo como coordenadasP
polares; todas as outras fun¢des — aritmética, trigonométrica, logaritmica, hi-

perbdlica etc — interpretam um nimero complexo como coordenadas retan-

gulares. Lembre-se desta regra importante: qualquer niinero complexo em coor-

denadas polares precisa ser convertido para coordenadas retangulares antes que vocé

possa utilizi-lo em um cdlculo .

Como um exemplo de aritmética com coordenadas polares, suponha que vo-

cé viaje duas milhas com a bussola indicando 36° e, entao, trés milhas com

a indicagao de 65°. Qual é a distancia resultante e a dire¢do, calculadas com

duas casas decimais?

Selecione modo angular graus (DEG) e FIX 2 para apresentagao dos ntimeros.

 

 

 

B[VooE] opes 2 Fix 25, 00, 55,6
ih,ob, 2. 60>
1.57,-1.32

TTTTT

Entre a primeira distancia e a direcao angular.

[(d2[]3 = (6, 806,2.80): (1.57,71.32)
f2; 260
BOTTO
 

Converta para coordenadas retangulares.

WSO(W6 Par
 

 

Entre a segunda distancia e a direao angular.

[]8[]6s : 1.57,-1.32]
iilek, 1118

(365[]
LBkPRAES[MEGdRG|
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Converta para coordenadas retangulares.

 

 

 

 

ESR 23 (1.57,-1.3222 ¢h.e2,1.18>
13 (1,272,722
TGTTT

Adicione as coordenadas retangulares.

ot 0,0, 2, 88>
23 01.97,-1.322
i: (2.8%,5.55)
TTIlTlT

Converta para coordenadas polares.

i 2% @, 00,208
21 1.97,-1.32)
i: (4.85,53.46)
NNTTT  

A distancia resultante é 4.85 milhas, e a dire¢do angular resultante é 53.46°.

 

Uma Funcao do Usuario para Adicao
Polar

Aqui estd um programa simples, PSUM (soma polar), para automatizar o pro-

cesso que vocé executou manualmente, na secdo anterior.

Inicie o programa.
 

2t (1.97,-1.327
é-‘-. (4.85,53.46)

RRTTT

Indique os argumentos. (Use um espago para separar os dois argumentos.)

 

  
(=] [c] x [SPace ]y T (1.57,-1.327

1: {4.85,53. 462
o B

BBTT

 

A seta & direita indica que os nomesseguintes sao varidveis locais. que so exis-

tirdo dentro desse programa.
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Defina a fungao.

[ rer [0 per [ x @]

PR [y [ENTER]

 

 

= 4.05,53. 467
I8 g2 %y TRAETPIRIM+

F4R(UI}' »
TTTTTI   

O fechamento do parénteses e delimitadores é colocado automaticamente.

Este programa significa: tome dois argumentos da pilha (em sintaxe RPN) ou

da expressao (emsintaxe algébrica) e chame-os x e y; entdocalcule as coorde-

nadas polares da soma das coordenadas retangulares de x e y.

Armazene o programa na varidvel PSUM.

[]PSUM [sT0    

  

 

o= (6, 88,2,
2% (1.97s-1.32)
13 (4.85,53, 46

 

 

(EE 0 TTTT

 

Agora, utilize PSUM para repetir o cédlculo anterior, uma vez emsintaxe RPN

e outra em sintaxe algébrica.

Entre a primeira distdncia e a dire¢ao angular.

[]2[ 136 [ENTER

Entre a segunda distancia e a diregao angular.

[(]3[.]65

Execute PSUM.

Peun

 

ot 01.57.-1.327
2t {4.85.53. 465
1 2, 60,36, 6E
T o
 

 

(4,85, 52.456)
(2.08,36.08) 

 

 

ot (1.57.-1.322
2= (4.835.93. 462
1: (4.85,53, 462
TT3OT    

6: Funcoes com Numeros Complexos 87



O resultado coincide com a resposta anterior.

Agoratente a sintaxe algébrica.

7 esun [(][]2[ 136 @OILIO8
2
1

[]65 [EnTeR| .55,53,467
: 'PSUMC(2,36) {3,6575

TT7 

 

Os parénteses externos e a virgula central definem os argumentos para PSUM;

o0s outros parénteses e virgulas sdo partes dasintaxe dos niimeros complexos.

Nao esqueca que vocé necessita de dois conjuntos de parénteses, quando utili-

za um ntimero complexo como um argumento em sintaxe algébrica.

Processe a expressao.

EVAL |
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Tracando Graficos
 

Este capitulo introduz tragado de gréficos na HP-28S. Tragar gréficos € util por

si s6, dando um entendimento visual de como uma expressdo ou equagao se

comporta. Emadi¢do, o tragado dogréfico de uma expressao torna fécil a esti-

mativa de raizes, maximos ou minimos. O préximocapitulo, “O Solver”, mos-

tra como utilizar o Solver para transformar estimativas em niimeros precisos.

Neste capitulo, vocé aprenderd como utilizar alguns dos comandos no menu

PLOT. Todos os comandos no menu PLOT sao descritos brevemente no apén-

dice D, “Diagramas dos Menus”. Para descricdes completas, ver “PLOT” no

Manual de Referéncia.

Como primeiro exemplo, vocé tragard o gréfico de sin x em modo angular ra-

dianos, mas existem passos preliminares para assegurar que 0 seu visor coin-

cidira com as ilustragoes.

O tragado de graficos utiliza uma varidvel denominada PPAR, para armazenar

uma lista de pardmetros de tracado de gréficos. Elimine (“purge”) qualquer PPAR

existente, para assegurar que o proximo grafico utilizara os pardmetros padrao

de tragado de graficos.

Apague a pilha e selecione o menu PLOT.

 

 

  

 

Apresente a segunda linha do menu PLOT.
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Elimine (“purge”) qualquer PPAR existente.

[ eear CFURGE]  

 

Selecione modo angular radianos e modo de apresentagao de nimeros STD.

 

 

 

 

Bi(voo] reD 570 %
3+

STTTT

Agora entre a expressao.

RG] s x B
1: 'SIMCKY !  ELH TBTT

 

Armazene a expressao como equacdo corrente — uma variavel normal com o no-

me especial EQ. (Esta é a mesma conveng¢ao que vocé seguiu com o Solver,

no capitulo 4.)

B[PoT] sTER 3t
23
1:

=0(S[RAT[T

 

 
Pressionar STE®R € equivalente a pressionar [* EQ

 

Trace o gréfico da expressao.
 

ORAW

   
Espere até 0 antincio {(®)) desaparecer, indicando que o gréfico estd completo.

A linha horizontal é o eixo para a varidvel independente (x neste exemplo),

e a linha vertical é 0 eixo para a varidvel dependente (o valor da expressao sin

x). As marcas, em ambos os eixos, assinalam intervalos de comprimento 1.
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imprimindo um Grafico

Se vocé possui uma impressora HP 82240A, vocé pode imprimir uma imagem

do gréfico que acabou de tragar da seguinte maneira:

1. posicione a impressora de acordo com as instrugées no manual da

impressora.

2. pressione e mantenha pressionado [ON ].

3. pressione [L (a tecla com “PRINT” escrito acima dela).

4. solte [ON .

Esta seqiiéncia de teclas é o equivalente, no teclado, ao comando PRLCD (im-

prima LCD, encontrada na primeira linha do menu PRINT). Vocé pode utilizar

estas teclas para imprimir o visor, praticamente, a qualquer tempo, sem per-

turbar a operagdo da calculadora.

Se vocé escrever um programa para tragar o gréfico de uma expressao e impri-

mir o resultado, utilize a seguinte seqiiéncia de comandos:

...CLLCD DRAW PRLCD...

Retornando ao exemplo presente, restabeleca a apresentacao normal da pilha

no visor.

 

 

 

Mudando a Escala do Grafico

Em geral, tracar o gréfico de uma expressao nao produz resultados elegantes

da primeira vez. Quando vocé estiver tracando o gréfico de uma expressao,

que nao lhe é familiar, podera ser necessdrio ajustar.a regiao do tragado do

grdfico — definida pelos parametros de tragado do grafico — para mostrar as

caracteristicas relevantes da expressao.
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Se vocé sabe, antecipadamente, a regido que deseja mostrar no gréfico, pode

mudar diretamente os parametros de tragado de gréfico em PPAR. (PPAR é des-

crito em detalhe em “PLOT”, no Manual de Referéncia). Mais freqlientemente,

necessita experimentar, para encontrar a regiao que vocé deseja tracar no gré-

fico. Este manual mostra como utilizar os comandos no menu PLOT para con-

vergir suas tentativas para o tracado desejado.

Para o segundo exemplo, vocé tragard o grafico da expressao ¥-xr-x+3

Coloque a expressao no nivel 1.

(] X W8 =] x M2X   

3HNRoRS
3
=4
1:

  
 

Armazene a expressdo como a equagéo corrente.

 

STER

 

Trace o grafico da expressao.
 

ORANW   

 

 

A linha horizontal é o eixo para x e a linha vertical € o eixo para o valor da ex-

pressdo x* — x* — x + 3.

Este grafico mostra um zero da expressao — um valor de X para o qual o valor

da expressao é zero. O zeroestd localizado onde o gréfico da expressao cruza

o eixo X. No préximo capitulo, utilizaremos o Solver para encontrar 0 nimero

preciso para este zero.

Para mostrar mais do grafico, expanda a escala vertical e trace o grafico

novamente.

Restabeleca a apresentacdo normal da pilha no visor.

[on] %5
1:
TOY[
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Expanda a altura por um fator de escala de 2, utilizando a operagao  #H

(vezes altura) na préxima linha do menu.

 

NEXT |2 #H g:

1
LTTB(RBT

Trace o grafico novamente com o0s novos parametros de tracado.

et  

  

 

 

As marcas no eixo horizontal ainda assinalam intervalos de comprimento 1,

mas agora as marcas no eixo vertical marcam intervalos de comprimento 2.

A seguir vocé transladara o grafico, movendoa parte interessante para o cen-

tro do visor.

 

Transladando o Tracado de um Gréfico

Apds tracar cada gréfico, a calculadora deixa uma reticula no centro do visor.

(Vocé nao pode vera reticula quando os eixos estdo no centro do visor.) Voce

pode utilizar a reticula para digitalizar qualquer ponto no visor, devolvendo as

coordenadas do ponto para a pilha. Digitalizaremos o ponto que queremos que

seja o centro do proximo gréfico e utiliza-lo-emos para ajustar os parametros

de tracado de graficos.

Mova a reticula para a posi¢ao indicada.

 

[»] (pressione 4 vezes)

[a] (pressione 9 vezes)

 

 

Digitalize o ponto.
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Retorne para a apresentacao da pilha no visor.

 

 

  

 

3
2
1

  
 

As coordenadas do ponto digitalizado, representados por um nimero com-

plexo, estao no nivel 1.

Redefina o centro do grafico, utilizando CENTR na préxima linha do menu.

NEXT |CENTR

 

 

As coordenadas sdo tomadas da pilha e utilizadas para ajustar os parametros

de tracado de gréficos. Diversamente de  #H , CENTR ndo muda a

escala.

Tente tragar outro grafico.

W] oRAu
 

 

 

 
 

Agora, amplie uma parte interessante do grafico. Vocé poderia utilizar  #H

novamente, com um fator de escala fraciondrio. (Por exemplo, um fator de es-

cala .5 retornaria retornar a escala do eixo vertical ao seu valor original.) Mas

existe uma maneira mais flexivel de ampliar-se uma parte de um grafico.

 

Redefinindo os Exitremos do Grafico

Desta vez, vocé digitalizara dois pontos: um para indicar o canto esquerdo

inferior do novografico e um para o cantodireito superior, para ampliar a por-

cao delimitada do gréfico.

Mova a reticula para o canto inferior esquerdo desejado.
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Digitalize o ponto.

 

INS

 

 

Mova a reticula para o canto superior direito desejado.
 

 

 

 

I

Digitalize o ponto.

INS 4
eN
     

Retorne para a apresentacao da pilha no visor.

ON | 3
 

   
  

 

 

As coordenadas do cantoinferior esquerdo, representadas por um ntimero com-

plexo, estdao no nivel 2. As coordenadas do canto superior direito estao no ni-

vel 1. (Suas coordenadas podem diferir ligeiramente das da ilustragao.)

Redefina o canto superior direito do grafico, utilizando FHAx  (plot maxima

= juiximo do grifico).
 

FHAX 33
21

(-1.5,1.22
ATPT

 

   
As coordenadas sdo tomadas da pilha e utilizadas para ajustar os parametros

de tragado de gréficos.

Redefina o canto inferior esquerdo do gréfico, utilizando FHIN (plot mini-

ma = minino do grifico).

 

FMIM

 

i[T]GT[T   

7: Tracando Graficos 95



Tente tragar outro grafico.

 GRAN —

   

Uma vez que vocé mudou a altura e a largura do gréfico, tanto a escala vertical

como a horizontal foram mudadas.

O tragado do grafico mostra dois extremos no gréfico da expressao — um maxi-

molocal ¢ um minimo local. No préximo capitulo, vocé utilizard o Solver para

encontrar um valor preciso para o minimo. Para evitar a repeticao de todos es-

tes passos para gerar nossos parametros correntes de tragado de gréficos, ar-

mazene o valor corrente de PPAR em uma varidvel com um nome diferente.

Para recriar este gréfico no préximocapitulo, vocé restaurard PPAR para seu

valor corrente.

  

Retorne para a apresentagao da pilha no visor.

 

[on]

 

[RCEE:[PMIN[FHAH[TNDEF]DRAH|

Coloque o valor corrente de PPAR na pilha.

 [REXT] PPAR 1T £ 1,5, 1.2— 52.1,3.r§> R ce,@   

 

Para informagoes sobre os parametros de tragado de graficos e para detalhes

sobre tracado de graficos em geral, ver “PLOT” no Manual de Referéncia.

Crie a varidvel PPART que contém os parametros de tracado de graficos

correntes.

[] rPAr 1[sTO

 LEFRERES[HHES [CENTH

 

Agora, voct estad prontopara utilizar o Solver a fim de encontrar niimeros pre-

cisos para o zero e o minimo local da expressao.
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Tracando Graficos de Equacées

Os exemplos, neste capitulo, eram ambos expressoes, mas as mesmas regras

e técnicas se aplicam para tragar gréficos de equagoes. Quandoa variavel EQ

contém uma equacdo, DRAWtraga o grafico de cada membro da equacao como

uma expressao. Vocé pode encontrar uma raiz da equagao, encontrando onde

os doisgréficos se cruzam, porque af é onde os dois membros da equacio tém

valores iguais.
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O Solver
 

Este capitulo descreve como encontrar uma raiz e um minimo da expressao

da qual vocé tragou o gréfico no capitulo anterior. Execute os passos do capitu-

lo anterior, se ainda ndo o fez, porque vocé necessitara de alguns dos resultados.

Veja uma descrigao completa do Solver, em “SOLVE” no Manual da Referéncia.

 

Encontrando um Zero de uma Expressao

O exemplo seguinte admite que a expressdo x* — x> — x + 3 é ainda a equa-

¢do corrente e que vocé criou a variavel PPAR1, como descrito no capitulo an-

terior. Vocé tracard o grafico da expressao novamente, digitalizara uma estima-

tiva para um zero da expressao e, entao, utilizard o Solver para encontrar um

valor mais preciso para o zero.

Antes deiniciar estes exemplos, apague a pilha, selecione modo angular ra-

dianos e modo de apresentacao de numeros FIX 2.

 e g:
RAD :

1

 

  

 

 

Elimine (“purge”) o PPAR existente para assegurar que o proximo grafico utili-

zard os parametros padrao de tracado de graficos.

 

Bl [ProT [NexT i
] rpar @[ PURGE %

LERaEBES[AREZ[CENTR]$bd%H   

98 8: O Solver



Agora, trace o grafico da expressao.

B[ Prev |oRAW
 

 

 

 
 

Este grafico mostra um zero da expressdo — um valor de X para o qual o valor

da expressao ¢é zero. O zero é localizado onde o gréfico da expressao cruza o

eixo horizontal.

Mova a reticula para a interseccao aproximada do grafico com oeixo horizon-

tal. (Utilize [a], [¥], [«]e [>]para mover a reticula.)
 

 

 

Digitalize esta estimativa para a raiz.
 

INS

   
 

Vocé utilizard este ponto como uma estimativa para encontrar o zero exato da

expressao. (Caso a expressao tenha mais do que uma raiz, a estimativa indica

a que vocé quer.)

Retorne para a apresentacao da piltha no visor.

[on]

 

  
(-1.38,8.88>

TN[NGTPPOT    

As coordenadas do ponto digitalizado, representadas por um nimero comple-

X0, estao no nivel 1. (Suas coordenadas podem diferir ligeiramente das da

ilustracao.}

Selecione o menu Solver.
 

[ sow |SOLWR
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O menu Solver mostra todas as varidveis na equagao corrente (somente X nes-
te exemplo).

Armazene a estimativa digitalizada na varidvel X.

 

 

 

Embora o pontodigitalizado contenha duas coordenadas, o Solver utilizarg ape-
nas a primeira coordenada como uma estimativa.

gl an EEUEFSS!
1: -1.36
PRI

Agora encontre X.

   

  
 

 

A mensagem ST+ REUE

 

L (inversdo de sinal) indica que o Solver encontrou
uma solucao aproximada, correta até 12 digitos. Se o Solver encontrasse uma
solucao exata, apresentaria a mensagem : . Estas mensagens, denominadas
mensagensde qualificacio, so discutidas em “SOLVE”, no Manual de Referéncia.

 

Retorne para a apresentagao da pilha do visor.

 

  

[on] EF

1: -1.36
CEJEsrR=ll__1]
 

 

Encontrando um Minimo ou Maximo

Para encontrar o zero de uma expressdo, o Solver faz uma amostragem de pontos
no gréfico, iniciando com sua estimativa, e tenta encontrar pontos cada vez
mais proximos do eixo x. Se sua estimativa estiver bem préxima de um minimo
local positivo ou mdxinio local negativo, nao existemn pontos na proximidade que

 

estejam mais proximos doeixo x. Neste caso, o Solver encontra aquele extre-
mo (mimino ou maximo) ao invés de um zero. (Geralmente o Solver nao ficard
“preso” em um extremo, a menos que sua estimativa o force para 14.)
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Olhe para o gréfico que vocé fez no tltimo capitulo, a pagina 96. Ele mostra

que a expressao tem um minimo local positivo e um maximolocal positivo.

O Solver pode encontrar o minimo, porque localmente é o ponto mais proxino

do eixo x; mas o Solver ndo pode encontrar o médximo, porque localmente é

o ponto mais distante do eixo x.

Nesta se¢ao, vocé tracard o grafico da expressao, utilizando os pardmetros de

tragado de gréficos armazenados na variavel PPAR1 e, entdo, digitalizara trés

pontos para estimar o minimoe utilizard o Solver, a fim de encontrar um mini-

mo mais preciso.

Recupere a lista armazenada em PPAR1 para a pilha.

 

 

FPARL T { (-1.90,1,280
(2,10, 3,68 % 1.00
{B.66,8.00) 3
TN)B[
 

Restabelega a variavel PPAR para os valores armazenados em PPART.

] epar [s70]
 

 

 

Trace o gréfico da expressao.

B(PoT ] orRAM 7
 

 

Mova a reticula para a posicao imediatamente a esquerda do minimo.
 

 

Digitalize o ponto.

NS
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Mova a reticula para a posicao imediatamente a esquerda do minimo.
 

 

Digitalize o ponto.

 INS

   
Mova a reticula para a posicao imediatamente a direita do minimo e digitalize

o ponto.

 INS

 

Volte para a apresentacao da pilha no visor.

 

  

 

 

Os trés pontos estao nos niveis 1, 2 e 3. (Seus pontos podem diferir ligeira-

mente dos da ilustracao.)

Agora, combineas trés estimativas em umalista. Fazendo isso, vocé pode ma-

nipular as trés estimativas como um tinico objeto. Esta é uma utilizacao tipica

para listas — combinar diversos objetos em um.

B0sT]3 sL1s8T

 

Selecione o menu Solver.

 

  

[sow

]

soLyr 1: { ¢8.99,1,97)

e
CEel
 

O menu Solver mostra tedas as varidveis na equagao corrente (somente X nes-

te exemplo).
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Armazene a lista de pontos na varidvel X.
 

     
A lista de pontos é retirada da pilha e armazenada na variavel X como estima-

tivas iniciais.

Calcule X.

B   

  

!XEFEMUN
1: 1.68
iJEaFR=ICT  

A mensagem £

 

u indica que o Solver encontrou um ponto extremo da

expressao.

Volte para a apresentacao da pilha no visor.
 

 

  

ER
2 -1.36
i 1.08
eII]

Calcule o valor extremo.

1 2. 66
[JEsFR=IC__JCI10 )   

O valor minimo é 2.

 

Valor do Dinheiro no Tempo

Esta secao mostra como utilizar o Solver com célculos de valor do dinheiro nc

tempo (TVM = Time Value of Money). Para um niimero n de periodos, uma

taxa de juros periodica de 1%, pagamento $pmt, valor presente $pv e um valor

futuro de 5fv a férmula de TVM é:

(1 = sppv) x pmt x (100/)) + pv = —fvo x sppv
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Onde

sppo (single payment present value - valor presente

para pagamento unico) = (1 + i/100)~"

= exp (—n x In (1 + i/100)).

Esta expressao pressupoe que os pagamentos sao efetuados ao final de cada

periodo.

Aqui estdo os principais passos que vocé executara:

1. digite a expressao para sppv e armazene-a na variavel SPPV.

2. digite a equacdo e armazene-a na variavel TVM.

3. faca TVM a equacaocorrente.

4. utilize o Solver para calcular qualquer uma das cinco variaveis n, i, pmt,

po, ou fv, para valores conhecidos das outras quatro varidveis.

Antes de iniciar, apague a pilha e selecione 0 modo de apresentacao de nime-
ros FIX 2.

B ciear ]

B[ vope FIx

 ED

 

  

 

Lirh[FIsin |SCT |ENG |DEG |Fne |   
Passo 1: Digite a expressao para sppv e armazene-a na varidvel SPPV.

Digite a expressao para sppv.

[ J@wocs] exp [Z]N[x] NP1 [Z
I[7]100 [ENTER 1

 

'EXPC-H¥LHP1<I-18820

TTT   

 

 

Esta expressao tira partido da maior precisao de LNP1 paracalcular In (1 + i/100).

Crie a varidvel SPPVe verifique o menu USER.

[F]sppv
_USER
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Passo 2: Digite a equagao e armazene-a na variavel TVM.

Digite a equacao para TVM.

CO1] seey @OPMT X2
100 (1 PV [E][FV [E] seev |1 FI"S'i gfizg;*PMT*mB/H

[ENTER 200TT[TilG 

 

Crie a varidvel TVM.

[ TvM [sT0]
 

 

  LspEM]%[EFAE [FRAREL] E: |
 

O menu USER mostra um novo rétulo para TVM.

Passo 3: Faca TVMa equacdo corrente.

Digite 0 nome TVM.

] Tum
 

=
T

q
-
"

YME
TT(T
 

Armazene o nome TVM na variavel EQ.

SOLV | STER
 

  

 

=DBN
 

Passo 4: Utilize o Solver para calcular quaisquer das cinco varidveis n, i, pmf,

pu, ou fu, para valores conhecidos das outras quatro variaveis.

Selecione o menu Solver.

 

SOLYR

=
P
I

L2TW  
 

Todasas varidveis em TVM e SPPV aparecem no menu. (As variaveis em SPPV

aparecem porque a equagao corrente, TVM, contém SPPV.)

Dados os valores N = 30 x 12, I = 11.5/12, PMT = -630, ¢ FV = 0, calcule

PV. (PMT tem um valor negativo porque dinheiro pago é um nimero negati-

vo, enquanto dinheiro recebido ¢ um ntmero positivo.)
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Primeiro atribua o valor a N.

20 12[x]

 

Atribua o valor a I.

11.5 [ENTER 12 [=]

 

Atribua o valor a PMT.

 

Atribua o valor a FV.

 

Agora calcule PV.

 

iA mensagem

cotrente.
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1
(IOTTT5
 

it- £3617.64
CHTRICFyFyJiErT=)   

= indica que o valor calculado satisfaz exatamente a equagao



Solucoes Simbdlicas
 

Este capitulo descreve dois métodos para encontrar-se solucoes simbdlicas. Existe

um método simples para resolver-se uma equagao quadratica, calculando-se

a expressaolinear que representa ambos os zeros. Existe também um método

mais versatil que fornece uma solugao simbélica para uma variavel em equa-

¢Oes mais gerais.

Cada um dos métodos se aplica tanto com expressoes como com equacoes.

O zero de uma expressao f(x) ¢ o mesmo que a iz da equagio f(x) = 0, ¢ a

raiz da equacdo f(x) = g(x) é o mesmo que o zero da expressao f(x) — g(x).

 

Encontrando os Zeros de uma

Expressao Quadratica

Vocé pode encontrar ambos os zeros de uma expressdo quadrdtica, sem tracar

o gréfico ou efetuar estimativas. O seguinte exemplo resolve x* 6x + 8.

Antes de iniciar 0 exemplo, apague a pilha e selecione o formatode apresenta-

cao de numeros STD.

B clenr|

&

 

57D  
Coloque a expressao na pilha.

I X B2 =6 [ IX [-18[enTER
 

  
'HoE-RG]

BTTBTT
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Coloque 0 nome X na pilha, indicando a incdgnita.

[ x [EnTer]  
R6*><+§!

TT=TBTTI
'
—
*
N
U
J

B
o
e

ma

Calcule os zeros, utilizando QUAD (quadritica) no menu SOLVE.

SOV| QUAD  

 

 

'(6+51*2)/2'  
 

Esta expressao representa as duas solugdes para a expressio quadrética. A va-

riavel s1 representa um sinal arbitrdrio, ou +1 ou —1, e cada valor de sl cor-

responde a um zero da expressao.

Armazene a expressao como equagao corrente.

 

ITER :2
<

1    
i

  

BTDTBT
 

Apresente o menu Solver.
 

SOLWR

=
P
I

[7215|||  
 

s1 ¢ a tnica varidvel na equagao corrente.

Primeiro faga s1 ser um sinal positivo.

 

 

Devolva uma das solugdes ao nivel 1.    
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Agora faga sl ser um sinal negativo.

 

 

i
T 4
iEsFEaCIJC
 

Devolva a segunda solucdo ao nivel 1.
 

 

]
1 z
CEEsrRsl   

As duas raizes de x> — 6x + 8saox =4dex = 2.

 

Isolando uma Variavel

A HP-28S pode isolar uma tnica ocorréncia de uma varidvel em uma equacao,

devolvendo uma expressao que representa a solugao simbdlica da equacao. Em

outras palavras, se x ¢ a incégnita e a, b e ¢ 530 as outras varidveis na equacao,

isolar x produz uma expressao em g, b e ¢, tal que a equacao é satisfeita quan-

do x tem o valor da expressao.

Para o primeiro exemplo, isole x na equagao.

a(x + 3) b=rc

Este exemplo ¢é simples porque existe somente uma ocorréncia de x. Exemplos

mais a frente mostram como manipular equacéo para produzir uma tinica ocor:

réncia de x.

Apague a pilha.

B[ciEar
 

 

Coloque a equagao na pilha.

CB=Ic 

   1: 'A#CH+EY-B=C"
CErEsre=ll11   
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Especifique a varidvel que vocé deseja isolar

 

 

 

    

X =H
}X 'A¥CR+30-B=C"

Cae

Isole x, utilizando ISOL (isolar) no menu SOLVE.

SOV] sl

' (C+BrA-3"
78 [TTRBTCTBTN
 

A expressdo devolvida representa uma solucao simbdlica da equagdo para x,

isto ¢, a equacao

alx + 3) —b=c

& satisfeita quando x = (¢ + b)/a — 3.

Desenvolvendo e Agrupando

Se x ocorre mais de uma vez
 

vocé precisa manipular a equacao para eliminar

todas, exceto uma, ocorréncia x. O exemplo a seguir mostra como isolar x na

equacao

2@ + x) =3b - x) + c

A estratégia para este exemplo é desenvolver (“expand”) a equacao, subtrair,

de ambos 0s membros da equagao, o termo contendo x de um dos membros;

agrupar (“collect”) os termos da equagao, para cancelar os termos contendo x

de um dos membros e obter um Unico termo em x no outro membro €, entdo,

isola-lo.

Coloque a equacao na pilha.

M2 504 DX BDES
CIX Be

      

'(C+BI-A-3!
' Z2#CATE =32 (B-x)+C!
[RCEC: ST(STT 
 

Selecione 0 menu ALGEBRA.

B[ ALGEBRA |
 

 

  

'¢C+Br#RA-3!
‘2% CAFRI=3(B-K)+L!

2)    
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Neste exemplo, vocé utilizard ExPAN (expand = desenvolver) e COLCT (col-

lect = agrupar) para manipular a equacao. No préximo exemplo, vocé utilizard

FORM  (formar expressdo algébrica) para manipular uma equagéo. Todos os co-

mandos no menu ALGEBRA sao descritos brevemente no apéndice D, “Dia-

gramas dos Menus"”. Para descrigdes completas, ver “ALGEBRA” no Manual

de Referéncia. Em adigao, FORM, um poderoso editor algébrico, tem sua pro-

pria secao “ALGEBRA (FORM)”, no Manual de Referéncia.

Desenvolva (“expand”) ambos os membros da equagao.

EXPAN 5
2 '(C+B)~A-3'

| 2#A+2#X=3%B- 3%K+’
il TReTO(A   

 

Para subtrair de ambos os membros da equagao o termo em x do membro es-

querdo da equagao (2x), primeiro coloque os termos em x do membro esquer-

do na pilha.
 

  
 

 

 

 

 

 

2 [x] X [ENTER 3= 'CC+B)~A-3'
()2 L] X[enTeR ]2t '2*H+2*K=3*B—3f§;§:

i RTETTeTET(TEE(RE

Entao subtraia 2x de ambos os membros.

1 FR T(C+B)/A-3)
18 ' 2#A+2%K- 2%K=5%B-3%X

+C-2%H ¢
i (TeT(T

Agrupe (“collect”) a equacao.

coLet '(C+BY/A-3
' 2#A=3#B+C- 5%’

[EULET]ERFAN]STSE[FURM[ESUEERSUE]   
Cada membroé agrupado independentemente e 0s termos em x sao cancela-

dos no membro esquerdo.

Agora vocé pode isolar x na equacao. Especifique a varidvel que vocé deseja

isolar.

X = '(C+B)~A-3'
};{E ' 2%A=3%B+C-5%X"'

(ST(PTG(e(R 
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Isole x. O comando ISOL aparece na segunda linha do menu ALGEBRA bem

como do menu SOLVE.

 

  

NEXT| 1s0L 31
z: 'CC+B)sA-3"
1: LCSFBHC-2%[) 45!
YTBTTR0TT(T
 

A expressao devolvida representa umasolugdo simbdlica da equacao para x,

isto ¢, a equacao

2@+ x) =30b - x) + ¢

¢é satisfeita quando ¥ = (3b + ¢ - 2a) /5.

Utilizando FORM

Se existem multiplas ocorréncias de ¥ e se qualquer ocorréncia tem um coefi-

ciente simbdlico, o comando COLCT nao combinard os coeficientes. O exem-

plo, a seguir, isola x na equagao

alx +b) + 2x =¢,

onde x ocorre mais do que uma vez e tem umcoeficiente simbdlico a. A estra-

tégia é desenvolver a equagao, utilizar FORM para agrupar os coeficientes de

X e, entao, isolar x.

Cologue a equacao na pilha.

LIALJX[]B IHI_JZCIXEICW
' (C+BY~A-3'

' (3xBHC- E*FI)/S'
'HE(K+B =C'

 

  

 

Desenvolva a equacao.

NEXT EXPAN
 

'(C+B)#A-3!
'ESxBHC-2R4D
'AEX+A*E+E*E=C"

 

  
Agora utilize FORM para agrupar os coeficientes de x.

  

  

FORM
(gf(}]*X)+(FI*B))+(E*X))-

TT)oB
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A operagdo normal dacalculadora é suspensa enquanto FORMesta ativo. No

modo FORM,ovisor apresenta a equacao comtodas as subexpressoes delimi-

tadas por parénteses. Vocé utilizarda FORM para manipular subexpressoes dentro

da equagao.

  
€ em um unico termo s

 

 O objetivo é combinar ©#3 i .

Existem trés passos necessarios, 1nostrado§abaixu, comovocé poderia escreve-

los em papel. A forma corrente da equacao é:

(ax + ab) + 2x = ¢

O primeiro passo ¢ comutar ax e ab, resultando em:

(@b + ax) + 2v ¢

O segundo passo ¢ associar ax e 2x, resultando em:

ab + (ax + 2x) = ¢

O terceiro passo ¢ combinar ax e 2x, resultando em :

ab + (a + 2)x = ¢

Passo 1: Comutar ax e ab.

Mova o cursor (o0 caractere ou caracteres em inverso) para +.

 

C+1 C+3 C+3
CCR#FIECAEBD D (2EHD 2=

CTIERFRHILEVEL [EHGET][£1 ](3] |

CC
C

 

  
 

A posicao do cursor determina sobre qual expres

vocé deseja atuar na subexpressao iH +

0 vocé estd atuando. Aqui
   

 

para comutar os argu-

mentos de + (0s argumentos da operacao soma).
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Apresente a primeira linha de manipula¢des para +.  
  

ég((H*B)fl(H*K) IHC2%KI )=

TWTTTTR
   

As manipulacdes que aparecem quando vocé pressiona [NEXT sdo especifi-

cas & funcao ou varidvel indicada pelocursor; estas manipulagdes sdo especifi-

cas a +.

Comute os argumentos de +, utilizando «+ (comutar).

 e

LS CRRIOTRRED )+ (2500 )=

 

Retorne ac menu FORMprincipal.

 

§((H*B)E(H*X) IHC2ERII=

TIERFHN|LENEL]

{
C    

Passo 2: Associe ax e 2x.

Mova o cursor para o segundo +.

 

C+1 £+1 CL+1 C+1

ég((fl*B)+(H*X))fl(2*X))=

[EoLeT[ERFRRILEVEL [EXGET]T£1.][+   
Aqui vocé deseja agir na subexpressao

 

para associar 0s termos / *

Apresente a primeira linha de manipula¢des para +.¢

[ExT]

em uma Unica subexpressao.

 

ég CCA#BI+H(AXHI D@2%2=

|t TR     
Aqui estao as mesmas manipulacdes porque o cursor novamente indicou uma

subexpressao aditiva.
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   Associe os termos * e 12%H! na subexpressao t

utilizando A+ (associar a direita).

  

  

A+

ég(H*B)H( CRXAIF(Z¥REDI D=

[-o[¢[ept[ma|<0|as|
  

 

Valte para 0 menu FORM principal.

   
  

é((fl*B)H((H*X)+(2*X)))=

|EXFANJLEVEL [ERGET]<] |

Passo 3: Combine ax e 2x.

Mova o cursor para o segundo +.

   
C=+3 £=+1 £+1 L2131

ES(H*B)+((H*X)H(2*X)))= 

 

Aqui vocé deseja atuar na subexpressao £

os coeficientes de .

“1 para combinar

Apresente a primeira linha de manipulagdes para +.

 

 

ég(H*B)+((H*X)H(2*X)))=

ITTTB

Combine os coeficientes de ¥, utilizando M+  (merge right = combinar a

direita).

M
COCA%BI+CIRTE NG2=00

PVTTT  

 

Deste modo atingimos o objetivo de combinar-se ©H# " e i

tnico termo % LH

foem um

 

Saia de FORMe devolva a equagdo modificada a pilha.

]
 

"CC+HBI-A-3!
'EBFBHC-2#A) /D!
'AEB+(A+2 ) #K=C"

TB(TTGB
M
)
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Agora que x ocorre somente uma vez na equagio, vocé pode isolar x.

Especifique a varidvel que vocé deseja isolar.

Cx ?
 

i PCIEBHC-2¥A) S5
§<§ 'RAEBHCA+Z)#X=C"

i (TBTS(R

 

 

 

' (C+B)#A-3
'CEBHC-2EAD 4D
'CC-A%B)SCATE)
LTETER     

A expressao devolvida pela calculadora representa uma solugao simbdlica da
equacdo para x, isto €, a equagao

alx + b) + 2x = ¢

é satisfeita quando x = (c - ab) / (a + 2).
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Calculo
 

Vocé pode diferenciar simbolicamente quase que qualquer expressao para a qual

exista uma derivada. A integracao é mais restrita: vocé pode computar uma

integral numérica definida para qualquer expressio, mas uma integral simbdlica

exata somente para um polinémio.

Este capitulo contém exemplos simples de calculo de derivadas, integrais in-

definidas e integrais definidas para expressdes. Para mais informagoes sobre

calculo diferencial e integral na HP-28S, ver “Calculo” no Manual de Referéncia.

 

Diferenciando uma Expressao

Vocé pode diferenciar uma expressao passo-a-passo, observando como a cal-

culadora aplica as regras de diferenciagio, ou vocé pode diferenciar uma ex-

pressao de uma $6 vez. Os resultados finais sao idénticos. Nesta se¢do, vocé

ird diferenciar uma expressdo duas vezes, primeiro passo-a-passo e, entao, de

uma s6 vez.
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Diferenciacao Passo-a-PaSE€0

Para diferenciar passo-a-passo, digite a derivada como uma expressao. Por
exemplo, calcule:

d
~t >+ 10 an (x )

Antes deiniciar 0 exemplo, apague a pilha, selecione modo angular radianos
e selecione modo de apresenta¢do de nimeros STD.

 B
BB vope

B0

RAD

Elimine a varidvel X (se ela existir).

2

:
LTB2oToT

 ["1X E[PUrGE

 a
0 

 

Agora inicie a expressdo para a derivada, comecando com a varidvel de
diferenciacao.

 

C @X[0

A seguir, digite a expressao a ser difere

 

 Tan X @[T ]2 [+] 1 [ENTER

'ARCTANCK2+10 )" 
Esta expressdo representa a derivada, com respeito a x, de tan (x> + 1).

Processe a expresséo uma vez.

 L=IN[hIN]coz[acosTAN[aTan

 

 

R
1: '(1+SQ(TFIN(X"2+1)))*

25602+
mmmm   

O resultado reflete a regra da cadeia da
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diferenciacao:



4 tan (x2 + 1) = "d tan (x2 + 1) x d (2 + 1)
dx d(x* + 1) dx

A derivada da fungaotangente foi processada. A seguir vocé processard a de-

rivada de x* + 1.

Processe a expressén uma segunda vez.

 

EVAL EH

1: 'CL+SRCTAMCK2+100 0%
AxRCHN2y!
TRST T  

 

 

O resultado reflete a derivada de uma soma:

d d d
¥+ 1) = 2+ 1

dx dx dx

A derivada de 1 é 0, de tal forma que este termo desaparece. A seguir, vocé

processaré a derivada de x%.

Processe a expressao uma terceira vez.

 

 

[EvaL =
1: "C14SQCTANCE2+100 0%

CARCEIRR2ER(2-100"
LZIM[RsIWcos[acosTaM#TaN

O resultado novamente reflete a regra da cadeia:

d,,Z,,d 2 d

dXX7 dx(x>>< dxx

A derivada de 22 foi processada. Finalmente processe a derivada do préprio x.

Processe a expressao uma quarta vez.

 

  

=
1: 'C1+SOCTANCE2+1200%

(2¥KD !
LN[azINCos[hcosTNATAN
 

Aqui a derivada esta totalmente processada.
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Diferenciacao Completa

Para diferenciar uma expressao de uma so vez, execute a diferenciacio como
uma operacao na pilha. Novamente, suponha que vocé deseje calcular:

tan (2 + 1)
dx

Coloque a expressao a ser diferenciada na pilha.

., CLEAR

[ 7tan X @["]2[+]1[ENTER

 

=
P
a
0
)

'TAMCH2+15 !
ZIN[asIN]CisJACGETaMATAN  [

Especifique a varidvel de diferenciagao.

 

 

 

 

LI X [EnTer ER
: TANCR24
TRCECINCEETT

Diferencie a expressao.

2

Ti " CL+SROTANCH24130 0%
eoENY
BSTBRBTTT  
 

A derivada totalmente processada é devolvida ao nivel 1.

 

integrando uma Expressao

A HP-285 calcula a integral indefinida de uma expressao por integragio simboli-

ca, a qual devolve uma expressao comoresultado. Este método devolve o re-

sultado exato somente para expressdes polinomiais. (Para outras expressoes,

a HP-28S integra uma série de Taylor como uma aproximagao. Ver “Célculo”,

no Manual de Referéncia, para detalhes.) O primeiro exemplo abaixo demons-

tra uma integracao simbdlica.

Em contraste, integrais definidas sao calculadas porintegragio numérica, a qual

devolve resultados numéricos. Este método se aplica a qualquer expressao que

€ “bem comportada” no sentido matematico. O segundo exemplo abaixo de-

monstra integragdo numérica
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Iintegracao Simbdlica de Polinédmio

Neste exemplo, vocé integrard simbolicamente o polinomio.

8x% + 9x% + 2x + 5.

Apague a pilha.

Bciear]

Coloque o polindémio na pitha.

 

8] X W13 519 )X W2
E2X [5]5 [ever

Especifique a varidvel de integracao.

[ X [E7er

Especifique o grau do polindmio.

3 [ENTER |

Integre o polindmio.

B

 

 

  
 

 

 

 

 

32

<
[SIN[#sIN]Cos[WCUS|TAN.|ATAN|

z
Tt ' OEN~D+9END+RENAT
|SIN[hSIN|Cos[hcts[TAN|ATAN|

EH

21 EENISHIRRZIRENY)

[SIN[HSIN|o5|ios|TANC|ATAN.

Tt GEAOHORRCrEEAS

: %

28
Ti I DEH+RZ+IEN"I+2ER"S  

Aguarde o antincio((®)) desaparecer, indicando que a integragaoesta conclui-

da. A integral é devolvida ao nivel 1.
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Integracao Numérica de Expressoes

Neste exemplo, vocé encontrard o valor numérico para a integral.

exp (¥ + 2¢% - x + 4) dx

Apague a pilha.
 

 

LEAR %

1:
TTTRBTIR
 

Coloque a expressao na pilha.

[1E[ocs] Exp X @13[+]2

CIX B2 E] X [=] 4 [EnTer]

 

 

  

'EXPORI2ER2=t!
EXFJLNFL[ERFH  

Digite a varidvel e os limites de integracao. Vocé os entrara comoobjetos, den-

tro de umobjetolista. (Este é umtipico uso de uma lista — combinardiversos

objetos de forma que vocé possa manipuld-los como um tnico objeto.)

X ['SPACE 0 [[SPACE| 1 [ENTER|
 

 

a
0 'EWPC X"3+2*>{<"§—E+411) :'}

BTTR=T AT  B

 

X é a variavel de integragdo, 0 e 1 sdoos limites de integragao.

A seguir, digite a precisao que vocé requer.

Se a expressdo incluiu constantes oriundas de dados empiricos, especifique

a precisao das constantes. Por exemplo, se as constantes sao precisas até trés

casas decimais, especifique uma precisio de .001.
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Neste exemplo, vocé esta integrando uma expressao sem constantes empiri-

cas, assim vocé poderia especificar precisao de 12 digitos. Entretanto, quanto

maior for a precisdo, mais demorado serd o processoiterativo de integracao

numérica. Assim, neste exemplo, vocé especificard uma precisao de .00001.

1E — 5 [ENTER
 

31 TERPCRTE+H2ERM2-K+40 !
2 X8 13
1: BoaE1

 

Encontre a integral.

|l
 

 

 
RTTTTl   

A integral estimada ¢ devolvida ao nivel 2 e o limite de erro é devolvido ao

nivel 1.

O valor da integral ¢ 103.118 ~ .001. Note que o limite de erro devolvido €,

aproximadamente, o produto da integral estimada e a precisao que vocé

especificou.
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Vetores e Matrizes
 

A HP-28S opera com dois tipos de arranjos (arrays): vefores, 0s quais sdoarran-

jos uni-dimensionais e matrizes, 0s quais sdo arranjos bi-dimensionais. Vocé

pode entrar vetores e matrizes como objetos individuais, denominados objetos

arranjo, e calcular com 0s mesmos tao facilmente quanto com ntimeros.

Este capitulo apresenta calculos basicos com arranjos, utilizando arranjosreais

— vetores e matrizes cujos elementos sdo nimeros reais. Vocé também pode

efetuar cdlculos com arranjos cujos elementos sdao nimeros complexos.

Todos os comandos no menu ARRAY sdo descritos brevemente no apéndice

D, “Diagramas dos Menus”. Para descri¢des completas, ver “ARRAY” no Ma-

nual de Referéncia.

 

Vetores

Esta secao demonstra aritmética vetorial, o produto vetorial e o produto escalar.

Entrando um Vetor

Antes de iniciar estes exemplos, apague a pilha e selecione 0 modo de apre-

sentacao de numeros STD.

B
[ MoDE] sTD
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Digite o vetor [2 3 4]. Vocé pode utilizar virgulas on espagos para separar 2

do 3 e 3do4

234

 

 

Multiplicando e Dividindo um Vetor por um

Numero

Multiplique o vetor por 15.

15 [x]

[ 38 45 66 ]
TTT   

A ordem dos argumentos nao faz diferenca a multiplicagdo, da mesma forma

que nao faz diferenga quando vocé multiplica dois nimeros. Entretanto, para

a divisao, o vetor precisa estar no nivel 2 e o numero no nivel 1.

Divida o vetor por 5.

5[]
 

=
0

: [ 6912 1
STBTBT  

Adicionando e Subtraindo Vetores

Vocé pode adicionar e subtrair vetores da mesma forma que vocé adiciona e

subtrai nimeros, desde que os vetores tenham o mesmo ntimero de elemen-

tos. A ordem dos argumentos ¢ importante a subtracao, da mesma forma que

€ importante quando vocé subtrai um nimero de outro.

Para este exemplo, subtraia o vetor [ —10 20 30].

~10,20,30 (-]  

: [ 16 -11 -18 ]
TTRTB

=
P
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Calculando o Produto Vetorial

Calcule o produto vetorial do vetor no nivel 1com o vetor [2 —21]. (O produto

vetorial é definido somente para vetores com dois e trés elementos.)

Digite o vetor.

(]2-21
 

 

  
[ 1& -11 -18 1

-2, 10
RBTTT 

Calcule o produto vetorial, utilizando CROSS naterceira linha do menu ARRAY.

Ii(et| [WEXT] cRoss S
2t
1: [ -47 -52 -1@ 1]
TTTTT  
 

Calculando o Produto Escalar

Encontre o produto escalar do vetor no nivel 1 com o vetor [5 7 2]. (Os dois

vetores precisam ter 0 mesmo nimero de elementos.)

Digite o vetor.
 

 

  
 

1]5,7,2 ER
1: [ -47 -52 -18 1
L5, 720

Calcule o produto escalar.

35Dot 5:

1: -519
TTRTTT)

Matrizes

Esta secdo descreve comoinverter uma matriz e como encontrar o determinan-

te de uma matriz. Ambos os cdlculos sdo restritos a matrizes quadradas — aquelas

com 0 mesmo ndmero de linhas e colunas.
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Oscdlculos que vocé executou com vetores também se aplicam a matrizes (com

exceqdo dos produtos escalar e vetorial). Vocé pode multiplicar ou dividir uma

matriz por um numero e pode adicionar ou subtrair duas matrizes (desde que

as matrizes tenham as mesmas dimensoes).

Entrando uma Matriz

Digite a seguinte matriz:

 

  
 

 

123

133 |

12 4 |

Inicie a matriz.

] T
%:D -519

TBTBPT

Entre cada linha da matriz como um vetor separado.

o “T137]i F125    
 

Vendo uma Matriz Grande

Quando uma matriz tem muitos elementos ou elementos nao inteiros, pode

ocorrer que vocé nao veja a matriz inteira de uma sé vez. Para ver uma matriz

grande, utilize (se a matriz estd no nivel 1) ou n GVISIT| (se a

matriz estd no nivel n) para colocar a matriz na linha de comando. Vocé pode

entdo utilizar as teclas do menu do cursor para apresentar no visor qualquer

parte da matriz. Para detalhes, ver “Editando Objetos Existentes”, nocapitulo 18.
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Invertendo uma Matriz

Como a matriz no nivel 1 é quadrada, vocé pode encontrar sua inversa.

 

  

| 1z [[ 6 -2 -3_1
[-11@]
[ -16 1 1]
ITTo
 

Calculando o Determinante

Comoa matriz nonivel 1 ¢ quadrada, vocé pode encontrar seu determinante.

 

  

DET o

T "ol
[TTTlTT
 

 

Multiplicando Dois Arranjos

Vocé pode utilizar a funcao [x]para multiplicar duas matrizes ou uma matriz

¢ um vetor. (Utilize cROSS ou DOT para multiplicar dois vetores, como

descrito acima.)

Multiplicando Duas Matrizes

A ordemdos argumentos ¢ importante quando se esta multiplicando duas ma-

trizes. O ndmero de colunas na matriz no nivel 2 precisa ser igual a0 nimero

de linhas na matriz no nivel 1. Por exemplo, vocé pode calcular o seguinte pro-

duto matricial.

22 -
‘ 2214
I
! 3421 |
23 |
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Para calcular este produto matricial:

Entre a primeira matriz.

[Mm22
[1]41
[12,3 [EnTER

Digite a segunda matriz.

[O0d2214
3,421

Multiplique as matrizes.

 

  

 

 

   

1T L 2 21
[ 4711
[ 2312
T TTTT

T Il 22 ]
[ 4773

[02,2,1,405,4,2, 10
RNAT I

1T I 18 12 & 18 3
[ 11 1% & 17 1
[ 12 16 & 11 11
TTTTT
 

Multiplicando uma Matriz e um Vetor

A ordem dos argumentos ¢ importante quando se estd multiplicando uma ma-

triz e um vetor. A matriz precisa estar no nivel 2 e o vetor no n el 1. O nimero

 

de colunas na matriz precisa ser igual ao numero de elementos no vetor.

Para 0 exemplo a seguir, multiplique a matriz Correntemente no nivel 1 pelo

vetor {311 2]

Digite o vetor.

131,12

Multiplique a matriz e o vetor.

]

 

10 [[ 18 12 &

[3:1.1.20
[LoWlTT
 

 

  

  
3: 2619
23 1

[ 68 85 83 ]
|por |bET |#RE[ENERETHER]
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Resolvendo um Sistema de Equacdes
Lineares

Para resolver um sistema de n equagdes lineares com » varidveis, utilize um
vetor constante’com #n elementos, uma matriz de coeficientes n x n e a divisao
((=]). O vetor constante contém os valores constantes das equagdes. O coefi-
ciente de matrizes contém os coeficientes das varidveis.

O exemplo, a seguir, mostra como resolver o sistema de trés equagdes,linear-
mente independentes, em trés varidveis. Suponha que as equacdes sejam:

3x+ y+2= 13

X+ y—8=-1

—x + 2y +52= 13

Entre o vetor constante.

 

 

(0113, - 1,13 [Ew7er] ER 1
2t [ 68 85 85 ]
1: [ 12 -1 13 1]
[choss]buT |BET |AEs[ENEMIENRH]

Digite a matriz coeficiente.

2: [ 68 85 85 1
1z L 13 -1_13 1
[[3,1,201,1,-80-1,2,50

 

Resolva o sistema de equacoes.

  =] o: 1
2 [ 63 8585 ]
SRRR

Os valores no vetor solugdo sao os valores das varidveis que satisfazem as
equagoes:

x=2y=5z=1

Para resolver sistemas de equagdes sub-determinados, sobre-determinados, ou
quase singulares, ver “ARRAY” no Manual de Referéncia.
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Estatistica

1

 

Este capitulo descreve como entrar dados estatisticos e como efetuar calculos

estatisticos com amostras simples e amostras de pares de dados, utilizando co-

mandos no menu STAT. Todos os comandos no menu STAT s&o descritos bre-

vemente no apéndice D, “Diagramas dos Menus”. Para descricoes completas,

ver “STAT” no Manual de Referéncia.

A tabela, a seguir, relaciona a variacao dos precos ao consumidor (CPI), a va-

riacdo do indice de precos dos produtores (PPI) e a taxa de desemprego (UR),

todas em percentagem, para os Estados Unidos, para um periodo de cinco anos.

Entre estes dados e efetue cdlculos estatisticos a partir deles.

Dados para Exemplo Estatistico

 

 

   

Ano |CPI |PPl |UR

1975 9.1 92 |85

1976 58 46 |7.7

1977 6.5 61170

1978 7.6 7.8 |6.0

1979 |11.5 |19.3 |5.8  
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Entrando Dados

Dados estatisticos sao armazenados em uma matriz estatistica denominada
LDAT — uma matriz ordindria com um nome especial. Cada linha da matriz
contém um ponto dos dados, os quais, neste exemplo, constituem os valores
de CPI, PPl e UR para um ano.

Antes de vocé iniciar, apague a pilha e selecione 0 modo de apresentacao de
numeros FIX 2.

 

 

 

Apague quaisquer dados estatisticos anteriores, utilizando CLE (clear statistics
= apague estatisticas) no menu STAT. (Qualquer LDAT existente ¢ eliminada.)

s/ ciz  

 

Digite 0s dados para 1975,

  

 

   
7
[3.1,9.2,8.50
0lBSSe

Armazeneestes dados em LDAT.

I+ = T

i
(.  

 

Uma nova matriz denominada TDATé automaticamente criada. O ponto de
dados correspondentes a 1975 ¢ a primeira linha de TDAT

Entre os dados para 1976.

584677 z=
  

 

 

Os dados correspondentes a 1976 sao adicionados a YDAT, formando a segun-
da linha da matriz estatistica.
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Entre os dados para 1977.

[1]6.56.1,7 =+  

=
g
l

  

 

Os dados para 1977 sao adicionados a ZDAT, formando a terceira linha da ma-

triz estatistica.

 

Editando Dados

Se vocé cometer umerro enquanto digita os dados, e se vocé perceberseuerro

antes de pressionar Z+ , vocé pode simplesmente editar a linha de coman-

do. Suponha que vocé desconfie que cometeu um erro, entrando dados para

1976. Vocé pode devolver dadosa pilha, editar aqueles que contém erros e de-

volver os dados para ZDAT.

Remova o ponto de dadosreferentes a 1977 (a dltima linha em ZDAT) e coloque-o

na pilha.

 

- 3:
23
1% [ 6.598 6,16 7.808 ]
50=OlPT

Remova o ponto de dados referentes a 1976 (a tltima linha em YDAT) e coloque-o

na pilha.
 

    
- EH

= [ 6.38 6.18 7
1t [ 5.50 4.608 7
£«E=NE[cLE
 

Se vocé descobrir que cometeu umerro com este ponto de dados, pressione

(01T] para devolvé-lo a linha de comando, edite-0 e pressione [ENTER
para coloca-lo corrigido de volta a pilha. (Ver “Editando Objetos Existentes”,

no capitulo 18.)

Devolva o ponto de dados corrigido, referentes a 1976 para TDAT.

 

 

   

Z+ 3

2t
1: [ 6.58 6.16 7.688 1]
RI)NT 
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Devolva o ponto de dados referentes a 1977 para TDAT.
 

Z+ o1

e
|E+ [=~ [ME [CLE[STUEJRCLE |

 

Agora entre o restante dos dados (para 1978 e 1979) e verifique se vocé entrou

todos os cinco pontos de dados.
 

  

 

[1]7.6,786 Z+ 2t

1111519358 z+ 1:

HE B=T
 

 

Estatistica com uma Unica Amostra

Nesta secao, vocé calculard a média, desvio padrao e a variancia de CPI, PPI

e UR. Os dados para CPI estdo contidos na primeira coluna de ZDAT, os da-

dos para PPI na segunda coluna, e os dados para UR na terceira coluna.

Apresente a segunda linha do menu STAT.
 

 

 

=
5. 688

Ltot[MERN]0EYWkk[HMARE[MINE]  
 

Aqui estdo os comandos para média, desvio padraoe variancia.

Calculando a Média

Calcule a média.
 

MERH

 

0.8
[ 8.18 .48 7.88 ]

LTeT[rHERN]SDEVWHE[MARETMINE]  
A média do CPI é 8.1, do PP1 é 94 e do UR é 7.
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Calculando o Desvio Padrao

Calcule o desvio padrao.

 

SDEY S8 5. 88
=t [ 8.18 2.48 7.88 ]
i: [ 2.2F 5.808 1.14 1]
TRT0TTe   

O desvio padrao da amostra é 2.27 para CPI, 5.8 para PPI e 1.14 para UR.

Calculando a Variancia

Calcule a variancia.
 

VAR

   
A variancia da amostra é 5.17 para CPl, 33.64 para:PPl e 1.3 para UR.

 

Estatisticas com Dados Emparelhados

Nesta secao, vocé calculard a correlagao e covariancia de CPI e PPI, utilizando

entdo um modelo de regressao linear, para projetar valores de PPl a partir de

valores de CPL

Apresente a terceira linha do menu STAT.

NEXT
 

EH [ 8.16 9.40 ¥.08 ]
2t [ 2.27 S5.80 1.14 ]
1: [ 5.17 33.64 1.38 1

[FREDY]    
Aqui estdo os comandos para correlagdo, covariancia, regressaolinear e valor

projetado.

12: Estatistica 135



Especificando um Par de Colunas

Antes de executar estatistica com dados emparelhados, especifique quais co-

lunas da matriz estatistica LDAT contém os dados dependentes e independen-

tes. Neste exemplo, vocé quer CPT (na coluna 1) comoos dados independentes

e PPI (na coluna 2) como os dados dependentes.

Especifique colunas 1 e 2 como dados independentes e dependentes.

[ 2.18 9.48 7.@@ ]
[ 2.27 5.86 1.14 1]

[ 5.17 33.64 1.30 ]
T30TT(7T

 

1,2 coLz :3
2
1   

 

  

 

Os nimeros 1 e 2 sdo armazenados em uma lista denominada ZPAR, que é

uma lista comum com um nome especial. Os comandos que executam estatfs-

ticas com dados emparelhados buscam informagao em LPAR.

Se vocé naoespecificar as colunas contendo os dados independentes e depen-

dentes, a calculadora utilizard as colunas 1 e 2. Neste exemplo, vocé nao ne-

cessita especificar as colunas, mas lembre-se de executar EOLZ , se seus

dados independentes e dependentes nao estao contidos nas colunas 1 e 2.

Calculando a Correlacéao

Calcule a correlagao.

 

 

CORR EH [ 2.27 5.80 1.14 ]
21 [5.17 33.64 1.308 ]
1: A, 95
T3TTBT   

A correlacao entre CPL e PI'I ¢ 0.96.

Calculando a Covariancia

Calcule a covariancia da amostra
 

cov L 1;7 33.64 1.20 1
.96

23
25
1t 12.65
fooLzfeokr]coLk[PREDV]D  

A covaridncia da amostra entre a CPI e PPT € 12.65.
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Calculando a Regressao Linear

Calcule a reta que melhor ajuste os dados de CPI e PPL.

LR

 

 
A reta tem uma inclinagao(coeficiente angular) de 245 (coeficiente de CPI) e

intercepta o eixo PPI (coeficiente linear) em -1043, Esses valores sao também

armazenados na lista ZPAR.

Efetuando Projecdes

Suponha que vocé deseje calcular as proje¢oes para PPI quando CPI tem valo-

res de 6 e 7. O valor projetado pode ser calculado dos coeficientes linear e an-

gular armazenados em ZPAR.

Calcule o valor projetado para PPI quando CPI tem valor 6.
 

6 PREDV

  

 

 

O valor projetado é 4.26.

Calcule o valor projetado para PPI quando CPT tem valor 7.

3: 2.45
24 4. 26
1: 5.71
TRTTP)

  
  

 

7 PREDV

   

  

O valor projetado € 6.71
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Aritmética Binaria
 

Este capitulo descreve como efetuar operagdes aritméticas com inteiros bina-

rios. Cada inteiro binario contémde1 a 64 bits e representa um nimero bind-

rio semsinal. Para facilitar a entrada de nimeros binarios e leitura dosresulta-

dos, vocé pode escolher uma base decimal, hexadecimal, octal ou bindria. En-

tretanto, esta escolha naoafeta a representacao interna de inteiros bindrios e

os comandos atuam eminteiros bindrios bit-a-bit.

Todos os comandos no menu BINARY sao descritos no apendice D, “Diagra-

mas dos Menus”. Para descricdes completas, ver “BINARY” no Manual de

Referéncia.

 

Selecionando o Tamanho de Palavra

O tamanho da palavra corrente afeta 0 comprimento dos inteiros bindrios de-

volvidos por comandose a apresentagao de inteiros bindrios na pilha. O tama-

nho de palavra pode ter um intervalo de 1 a 64 bits, com um tamanho de pala-

vra padrao de 64 bits. Suponha que vocé deseje um tamanho depalavra de 16.

Antes de vocé iniciar o exemplo, apague a pilha e apresente o menu BINARY.
 

 

  

ey

|

F
1:
TTTT
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Especifique um tamanho de palavra de 16 bits.

16 STHS

 

 

Agora se vocé digitar um inteiro bindr.o maior do que 16 bits, somente os 16

bits menos significativos serao apresentados.

 

Selecionando a Base

A basecorrente afeta como os inteiros bindrios sao apresentados na pilha. As

escolhas para a base sdo decimal, hexadecimal, octal e bindria, sendo a selegao

padrao base decimal.

Suponha que vocé deseje base hexadecimal.

 

  

HEX 3:

=
DEC[HEH®00TEIN[STHE[RCIE
 

O rétulo para  HEX  agora inclui um pequeno quadrado, indicando que a ba-

se corrente ¢ HEX.

 

Entrando Inteiros Binarios

Entre o enderego 24FF.

 

  24FF ENTER g

1 # 24FFh
BTN EHEEE     

O “h” mindsculo é um marcador de base, indicando que a base corrente é HEX.

Quando vocé entra um ndmero, nao necessita digitar o marcador de base, a

menos que o nimero ndo esteja na base corrente.

Verifique como este inteiro bindrio é representado em outras bases. Vocé nao

necessita mudar o inteiro bindrio, somente o modo corrente.
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Mude para base DEC.

 

 

 

 

DEC 28

2%
1: # 9471d
[LECw BTR

Mude para base OCT.

ocT EH
2%
1t # 223770

 

Mude para base BIN.

 

  

BIH 3:

2
1: # 106010611111111b
OECHES [ocT [EINa[5Th:

Volte a base HEX.

  

 

 

 

 

 

HEX

# 24FFh|

Calculando com Inteiros Binarios

Calcule o endereco 1FO,, menos do que o enderego dado.

1FO [] o8
2t
1z # 238Fh

   
A diferenca é devolvida ao nivel 1 da mesma forma que para outros niimeros.

Vocé pode combinar inteiros bindrios e niimeros reais em seus calculos. Um

real inteiro normal (entrado sem o delimitador #) é interpretado na base 10,

independentemente da base bindria inteira corrente.

Por exemplo, calcule o endereco 27,, menos do que o endereco dado.

7]

 

A diferenga, expressa como um inteiro bindrio, ¢ devolvida ao nivel 1.
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Conversao de Unidades
 

Este capitulo contém exemplos de conversao de unidades — converter o valor

numérico de uma medida fisica de um sistema de unidades para outro. Para

informacdes detalhadas, ver “UNITS” no Manual de Referéncia.

 

O Catalogo UNITS

O catdlogo UNITS relaciona alfabeticamente todas as unidades pré-programadas

na HP-285. Vocé o utilizard para verificar a grafia correta e a definicao de

unidades.

Primeiro apague a pilha e selecione modo de apresentacdo de ndmeros STD.

B[ce WooE] 570  

=
P
I

   
LiTomIST[ENGDEG[RALE

Inicie o catdlogo UNITS.

 

    [FREV][[FETCH]

A primeira unidade é “are”, abreviado “a”. Esta é uma unidade de 4rea equiva-

lente a 100 metros quadrados.

Tente percorrer o catdlogo para frente e para trds, mantendo pressionadas as

teclas do menu NEXT e PREV (ndo as teclas permanentes no teclado).
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Vocé pode deslocar-se para a primeira unidade que comeca com uma letra es-

pecifica, pressionandoa tecla correspondente aquela letra.

e
=
ITSM[T

  

   

O item referente a “second” (segundo) mostra que a abreviagdo correta € s

e o valor é 1 segundo. “Second” ¢ definida em termos dela mesma porque é

uma unidade fundamental.

Assegure-se de que vocé utiliza as abreviagdts exatamente como elas apare-

cem no catdlogo UNITS. Por exemplo, a HP-28S reconhece o “s” minusculo co-

mo segundos, mas nao o “S” maitsculo.

A seguir, verifique o item referente a “day”(dia).

@] %_

=
[WERTTFREV][[FETCHIGUIT]

 

Este item mostra que a abreviagdo correta é “d” e o valor ¢ 86,400 segundos.

A seguir, procure a unidade “foot” (pé€).

  
   A2%s"4kaxm™2
 

O catdlogo mostra o item referente a “farad”. Siga adiante sete itens.

NEXT NEXT NEXT  NENT TN
NEXT  NEXT  NEXT

T30RSR(0T  

 

O catdlogo mostra o item referente a “international foot” (pé internacional).

Existem duas versdes de “foot” no catdlogo; a préxima unidade é “surveyfoot”

(utilizado em agrimensura).

Vocé pode copiar a abreviagao “pé internacional” para a linha de comando.

 

FETCH 2
1
f s O
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O visor normal volta a aparecer e a linha de comando mostra a abreviagao da

unidade.

Os exemplos, nestecapitulo, mostram-lhe como digitar unidades diretamente,

mas vocé pode utilizar i UNITS Je FETCH , se vocé preferir.

Apague a linha de comando.

 

 

   LiT0mFI2°X[EMGOEGRAlbs  
 

 

Convertendo Unidades

Primeiro converta 15 °C para graus Fahrenheit.

Coloque o valor numérico na pilha.

15 [Ewren  

 

Entre a abreviagao de unidade para “graus Celsius”.

 

  
BEIC EF

2 L3
[sTowFI3%SCIENGDESRibe

A abreviacao de unidade ¢ convertida para um nome.

Entre a abreviacao de unidade para “ graus Fahrenheit”.

BBF [EnTER  

 

A abreviacdo da unidade é convertida para um nome.

Converta o valor numérico da unidade antiga para a nova unidade.

B[ ConverT
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O resultado mostra que 15 °C corresponde a 59 °F

Para o exemploa seguir, converta 40 polegadas em milimetros. Desta vez, vocé
fara [lCONVERT executar ENTER automaticamente por vocé.

Apague a pilha e entre o valor numérico.

Bl clear

40 [ENTER |

 

 

Entre a unidade para “polegadas” (inches).

 

     
_LC |in [ENTER] =

39in
|TTBTTT

Digite a unidade para “milimetros” e converta as unidades.

Vocé naoencontrard “milimetro” no catalogo UNITS. Esta é considerada uma

unidade prefixada — a unidade “m” (para metro) prefixada por “m” (mili ou

um milésimo). Similarmente, “km” é uma unidade prefixada significando qui-

l6metros e “ms” ¢ uma unidade prefixada significando milesegundos. Umalista

completa de prefixos aparece em “UNITS”, no Manual de Referéncia.

 [ic mm [converT =
25 181§
1: ‘mm!
Hil ITNT   

 

 

O resultado mostra que 40 polegadas correspondem a 1016 milimetros.

 

Convertendo Cadeias de Unidades

Cadeias (strings) sdo objetos que contém caracteres. Vocé pode utilizar cadeias

de unidades, para definir unidades mais complicadas do que aquelas utilizadas
até agora.

Uma cadeia de unidades pode representar uma unidade elevada a uma potén-

cia, tal como “ft~ 2, ou o produto de unidades,tal como “ft*1b, ou qualquer

combinagio de poténcias e produtos de unidades.
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Uma cadeia de unidades também pode representar um quociente de unida-

des, tal como “m/s”. Entretanto, o simbolo / nao pode aparecer mais do que

uma vez. Assegure-se de agrupartodas as unidades diretas antes do simbolo

/ e todasas unidades inversas apds o simbolo / . Por exemplo, “pés por segun-
do por segundo” é representado por “ft/s~ 2",

Para o préximo exemplo, converta 1 milha por hora em pés por segundo.

Apague a pilha e entre o valor numérico.
 

   
 

 

 

Wcen) =
1 < 1

ATTTT

Entre a unidade para “milhas por hora”.

mph =
2 1
1: ‘mph!
TITTTTN

 

  
Digite a unidade para “pés por segundos”.

Naoexiste unidade pré-programada para “pés por segundo”, de forma que vo-

cé terd que utilizar uma cadeia de unidades.

BOc]ft=]s
 

T 1
1: ‘mph’
"t~ sl
i [22 |ENG [E |Fhle |  

 

 

O modo de entrada alfanumérico estava ativado (como indicado pela forma

do cursor) quando vocé iniciou a digitagao da cadeia. Em modoalfanumérico,

todos os comandos s&o escritos na linha de comando, de modo que vocé terd

que pressionar para completar a cadeia.
 

I
1: "y st
70B0PTPP

Converta o valor niimerico de unidades antigas para novas unidades.
 

  
[ConverT |5

%: 1. 46666?6966?: T
SRRoTBTT

O resultado mostra que uma milha por hora corresponde a 1.46666666667 pés

por segundo.
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A seguir, converta 10 pés ctibicos em galdes.

Apague a pilha e entre o valor numérico.

W
10
 

 

18
FIitST[EWGDEG[RACa

Entre a cadeia de unidades para “pés ctibicos”.

B t B[] 3 [EnTer
 

 

 16upy A gn

BTTTT

 

Digite a unidade para “US gallon” (galdes americanos) e efetue a conversao.

gal [ CONVERT  

74.80851948052‘gal’  

 

O resultado mostra que 10 pés ctibicos correspondem a 74.8051948052 galdes.

 

Verificando se as Unidades estao

Corretas

Utilizar unidades incorretas pode levar a resultados numéricos inesperados ou

a uma mensagem de erro IHooHsISTEHT UHITE. A solucdo, em quaisquer dos
casos, é verificar o catdlogo UNITS ou a se¢do “UNITS” do Manual de Refe-

réncia.

   

Resultados numéricos inesperados podem ocorrer se vocé utilizar uma unida-

de com as dimensdes corretas, mas um valor numérico incorreto. Por exemplo,

se vocé converter um.acre em “ft~ 2”, o resultado é maior do que 43,560. Isto

ocorre porque existem duas unidades “foot”, “ft” (pé internacional) e “ftUS”

(“survey foot” — utilizado em agrimensura). Convertendo um acre em “ftUs~ 2”

resulta exatamente em 43,560.

TEHT LIHITZ ocorre se vocé utilizar uma unidade com dimen-

sdes incorretas. Por exemplo, isto ocorre se vocé utilizar “Ib” (libra) como uma

unidade de for¢a. A unidade de forga correta é “1bf” (libra-forga).

Um erro Incar
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Funcoes do Usuario para Conversao de

Unidades

Se vocé efetua conversdes de unidades especificas com freqtiéncia, vocé pode

escrever funcdes do usudrio para estas conversoes. Nesta secao, vocé escreverd

fungdes do usudrio O »G e G » O que convertem entre ongas e gramas; uma

vez que elas sdo funcdes do usuario, vocé pode utiliza-las em sintaxe RPN ou

algébrica.

Lembre-se de que fungdes do usudrio precisam preencher dois requisitos:

m indicar seus argumentos explicitamente.

m devolver exatamente um resultado.

Primeiro escreva O =G.

Inicie o programa e indique o argumento.

[ W=CsFeE] e )   
A seta a direita indica que o nome a seguir ¢ uma varidvel local, que existe so-

mente dentro deste programa.

Defina a conversao.

    
  
  

   

 

x [T oz [][] o (] W[CoWveRT] Toal’. oz 135
[owoP| [ewiea

|

xo8zl )
BTR

Os delimitadores de encerramento sao colocados automaticamnente.

Este programa significa: tome um argumento da pilha (emsintaxe RPN) ou

da expressdo (em sintaxe algébrica) e dé-lhe o nome x; converta x de ongas

para gramas;e elimine (drop) a unidade grama da pilha.

Armazene o programa na variavel O »G.

 

74.,8051948852"3al”
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Agora escreva G=» O.

Inicie o programa e indique o argumento.

D@

   
Defina a conversao.

 [ x (]9 [oz (7] M[cowverr] fEr o3l9 IR
[owor [enien EoiEed Bend's'S

|70mFIHSCIENGSDEGRAls  
Este programa significa: tome um argumento da pilha (em sintaxe RPN) ou

da expressao (emsintaxe algébrica) e dé-lhe o nome x; converta x de gramas

para ongas; e elimine (drop) a unidade onga da pilha.

Armazene o programa na variavel G+ O.

 

]G WE0 (50 3 74.8051948052
=]

SB0TTBT
   

   
Para testaras conversoes, verifique quantos gramas sao uma onga e, entao, con-

verta aquele resultado de volta para ongas. O resultado deveria ser 1 novamente.

Converta uma onga para gramas.

 

  

1[USER] 0=6 31 74.8651942852
2 '331 !
1: 28.349525125
TTRGlTT
 

Existem em torno de 28 gramas em 1 onga’ Agora converta este resultado de

volta para ongas.

 

  

620 = T3, 5051945652
% 'gali

320 |=GLEFARVZOAT]21|FY

 

 

As conversdes sao inversas, como deveriam ser.
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Imprimindo
 

Este capitulo descreve alguns comandosbésicos para utilizar a sua HP-285 com

uma impressora HP 82240A. Refira-se a0 manual da impressora, para instru-

¢des sobre como posicionar a impressorarelativamente & HP-28S e comoligd-la.

Todos os comandos no menu PRINT sdo descritos, brevemente, no apéndice

D, “Digramas dos Menus”. Para descrigdes completas, ver “PRINT” no Manual

de Referéncia.

 

Imprimindo o Visor

Vocé pode imprimir uma imagem do visor como segue.

1. Pressione e mantenha pressionada

 

2. Pressione [L] (a tecla com “PRINT” escrito acima dela).

3. Solte

 

Esta seqiiéncia de teclas é equivalente, no teclado, a0 comando PRLCD (print

LCD = imprima visor, encontrada na primeira linha do menu PRINT). Vocé po-

de utilizar esta seqiiéncia de teclas, para imprimir o visor praticamente a qual-

quer tempo, sem perturbar a operacao da calculadora.

Se vocé desejar um programa que imprima o visor, simplesmente inclua o co-

mando PRLCD, encontrado no menu PRINT.

Apague a pilha e apresente o menu PRINT.

BCear]

W
IT
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m PRI (print 1 = imprima 1) imprime o objeto no nivel 1.

m PRST (print stack = imprima a pilha) imprime todos os objetos da pilha.

m PRVAR (print variable = imprima a varidvel) imprime o nome e contetido de

uma variavel.

m PRLCD (print LCD = imprima o visor) imprime o visor.

m CR (carriage right = carro 4 direita) imprime uma linha em branco.

w TRAC (trace on / off = liga / desliga monitorado de impressio) liga ou desliga

modo de monitoracdo de impressao (Trace).

 

Imprimindo um Registro Continuo

Para imprimir um registro continuo em seuscélculos, ligue 0 modo de moni-

toracao de impressao (Trace).
 

TRAC 31
2t
1:

i (AT (T TT     
Um quadrado aparece no rétulo de menu TRAC, para indicar que 0 modo

de monitoragao esta ligado.

Agora veja o que ocorre quando vocé soma dois niimeros — por exemplo, 44

e 72. Primeiro coloque 44 na pilha.

44 ENTER
44 ENTER

1 44

A entrada e o resultado do nivel 1 sdo impressos.

Agora adicione 72. —

2[5

 

72 +

1: 116 
Novamente, a entrada e o resultado do nivel 1 sao impressos.

Desligue 0 modo de monitoragao de impressao.
 

TRAC.

116
  E

H
N
W

  [FREMAR[FELED] CF
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Imprimindo o Nivel 1

Ao invés de imprimir todos os resultados utilizando o modo de monitoracao

de impressao (Trace), vocé pode imprimir, seletivamente, resultados utilizan-

do PR1.

FR1 116

O resultado permanece no nivel 1, inalterado.

Vocé pode imprimir uma mensagem, colocando uma cadeia no nivel 1. Para

imprimir a mensagem “OK”, primeiro coloque a cadeia na pilha.

 

moK

 

EH
2
1:

116u gn

 

  
Agora imprima a mensagem.

PR1 fl

  
Somente o contetido da cadeia é impresso, sem as aspas.
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Imprimindo a Pilha

Vocé pode imprimir todos os objetos da pilha, utilizando PRST.

FRST

 

 

O contetido da pilha permanece inalterado.

 

Imprimindo uma Variavel

Vocé pode imprimir o nome e conteido de uma variavel, sem trazer a variavel

para a pilha. Para demonstrar, armazene a cadeia “OK” em uma varidvel de-

nominada “A”, entao imprima a varidvel A.

Crie a varidvel A com o valor “OK".

 

[AD]

a
0

116
LFR1 [FEMRRIPELCO] k]THAC   

Imprima o nomee valor da variavel.

[]A ervAR

 

 

O nome da varidvel é eliminado da pilha.
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Objetos
 

A parte 1 deste manual contém exemplos de 9 tipos basicos de objetos na

HP-28S. Objetos sdo as entidades basicas na calculadora — as entidades que

vocé cria para formular problemas e manipula-los para encontrar solugdes.

A finalidade da maioria dos tipos de objetos é economizartrabalho a vocé, ofe-

recendo tipos de dados especificos. Por exemplo, imagine se vocé utilizasse

numeros reais para representar arranjos, de alguma forma tendo que saber onde

estd cada elemento, em cada arranjo e escrevendo programas para efetuarcal-

culos aritméticos com estes arranjos. E mais simples entrar os nimeros num

objeto arranjo, o qual vocé pode manipular como uma tinica entidade e execu-

tar calculos através da utilizagdo das fung¢des aritméticas normais.

Entretanto, a razao para a existéncia de muiltiplos tipos de objetos é mais am-

pla do que somente multiplos tipos de dados. Os recursos simbdlicos e pro-

gramaveis da calculadora sao baseados em objetos simbdlicos (nomes e algé-

bricos) e objetos programa. Estes objetos nao sao somente dados; eles podem

ser processados para produzir um resultado. (Processamento,de objetos ¢ dis-

cutido no capitulo 23.)

Utilizando o conceito simples de tipos de objetos para fundamentar multiplos

tipos de dados, operagdes simbdlicas e programacdo, a HP-28S minimiza as

regras que vocé necessita lembrar. Objetos sio digitados na linha de comando,

colocados na pilha ou armazenados em varidveis exatamente da mesma ma-

neira, nao importando o tipo de objeto.

Este capitulo sumariza o que vocé aprendeu sobre cada tipo de objeto, oferece

informagdes mais detalhadas e sugere usos adicionais.
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Nuameros Reais

Ntimeros reais representam nimeros maiores que -105% e menores que 10,

Eles sao armazenados internamente como uma mantissa entre 1 e 9.99999999999,

um sinal (positivo ou negativo) para a mantissa, um expoente entre 0 e 499, e

um sinal para o expoente.

Formate Horas-Minutos-Segundos. Vocé pode utilizar 0s comandos

HMS+ e HMS — para adicionar ou subtrair niimeros expressos em horas, mi-

nutos e segundos (ou graus, minutos e segundos). Para qualquercalculo além

de adigao e subtragao, primeiro utilize HMS =, para converter os nimeros do

formato HMS para o formato graus decimais. (Ver “TRIG”, no Manual de Refe-

réncia, para detalhes.)

 

Numeros Complexos

Objetos niimero complexo sdo pares ordenados de nimeros reais que repre-

sentam a parte real e a parte imagindria de um numero complexo ou as coorde-

nadas de um ponto em um plano.

Coordenadas Retangulares e Polares. Nos capitulos 7 e 8, vocé utili-

zou numeros complexos para tragar graficos e digitalizar; cada nimero com-

plexo representava coordenadas retangulares — isto €, distancias ao longo de ei-

xos perpendiculares.

O capitulo 6 descreveu coordenadas polares — uma distancia radial e um angulo

— e utilizou os comandos R+P e P «R para converter entre coordenadas po-

lares e retangulares. Vocé pode utilizar coordenadas polares para digitar coor-

denadase apresentar resultados no visor, mas precisa utilizar coordenadas re-

tangulares para célculos. A fungéo do usudrio PSUM, descrita & pagina 86, adi-

ciona pontos em coordenadas polares convertendo-os para retangulares, efe-

tuando a soma e convertendo de volta a coordenadas polares.

Em Objetos Algébricos. Quando vocé digita um nimero complexo em um

objeto algébrico, vocé pode necessitar dois pares de parénteses, como na ex-

pressao SIHICE, 17" O par de parénteses externos é requerido pela fun-

gao ZIM{ 1, enquanto o par de parénteses internos é o delimitador para nu-

meros complexos.
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Inteiros Binarios

Inteiros bindrios representam uma seqiiéncia de bits. Cujo comprimento de

1 a 64 bits, depende do tamanho de palavra corrente. A base bindria inteira

corrente determina como inteiros binarios sao apresentados, mas naotem efeito

na sua representagdo interna.

Inteiros Grandes. Utilizando inteiros binarios em modo de base decimal,

vocé pode expressar um inteiro positivo de 19 digitos exatamente; isto é, 7 di-

gitos a mais do que vocé pode expressar exatamente, utilizando nimerosreais.

Exemplo de Programacéo. Os programas sob o titulo “Apresentando no

Visor um Inteiro Bindrio”, a pagina 257, trabalham juntos, para apresentar um

nimero inteiro bindrio em todas as quatro bases.

Preservando o Estado. O comando RCLF (recall flags = recupera indicado-

res) devolve um inteiro bindrio, representando o estado de todos os 64 flags

do usudrio; o comando STOF (storeflags = armazena indicadores) define os “flags”

do usuério de acordo com um argumento inteiro bindrio. Estes comandos sao

demonstrados sob o titulo “PRESERVE (Salva e Restabelege o Estado Anterior)”,

um dos programas em “Apresentando no Visor um Inteiro Bindrio”, descrito

acima.

 

Cadeias

Uma cadeia ¢ constituida de uma seqiiéncia de caracteres. A parte 1 mostrou

os seguintes usos para cadeias.

® nocapitulo 14, “Conversao de Unidades”, vocé utilizou cadeias para repre-

sentar uma combinacio de produtos e poténcias de unidades.

® no capitulo 15, “Imprimindo”, vocé entrou uma mensagem com uma ca-

deia para imprimi-la. Vocé também pode apresentar mensagens no visor,

utilizando o comando DISP; descrito no capitulo 27, “Programas Interativos”.

Mais freqiientemente uma cadeia representa texto, mas cada caractere pode tam-

bém representar um valor numerico de 0 até 255. Os comandos CHR (caractere)

e NUM (niimero do caractere) convertem caracteres para seus valores numéricos

e vice-versa.
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Caracteres que Néo Pertencem ao Teclado. Vocé pode apresentar no
visor caracteres que nao aparecem no teclado da HP-28S, entrando um valor

numérico e executando CHR. Existem também caracteres que vocé nao pode

apresentar no visor, mas pode imprimir. Para uma lista de todos os caracteres,

ver “STRING” no Manual de Referéncia.

Cadeias Graficas. O comando LCD » (LCD to string = visor para cadeia) de-

volve uma cadeia grafica que representa a imagem correntemente no visor; o

comando = LCD (cadeia para visor) apresenta a imagem representada por um

argumento cadeia-gréfica. Para detalhes sobre estes comandos, ver o Manual

de Referéncia.

Manipula¢ées de Cadeias. Os programas sob o titulo “Apresentando no

Visor um Inteiro Binario”, a pagina 257, mostram como converter um objeto

para a forma de cadeia, contar o nimero de caracteres e juntar duas cadeias.

 

Arranjos (Arrays)

Arranjos podemser uni-dimensionais (denominados vefores) ou bi-dimensionais

(denominados matrizes) e podem ser constituidos de ntimeros reais ou com-

plexos. O capitulo 11, “Vetores e Matrizes”, mostra os célculos basicos com ar-

ranjos. A parte 1 incluiu os seguintes usos adicionais para arranjos:

m 0 capitulo 11 mostra como resolver um sistema de 1 equagdes lineares em

n incGgnitas, utilizando um vetor constante de 7 elementos e uma matriz

de coeficientes de n x n. Para detalhes sobre este processo e sua preciséo,

ver “ARRAY” no Manual de Referéncia.

m o capitulo 12, “Estatistica”’, os dados estatisticos que vocé entrou foram

armazenados na matriz estatistica corrente EDAT .

Em Sintaxe Algébrica. Se um arranjo estd armazenado em uma varidvel,

vocé pode referir-se a elementos no arranjo, utilizando o nome da varidvel co-

mo uma fungao. Por exemplo, vocé poderia representar a soma do terceiro e

quinto elementos de um Vetor V como "M%+

 

Manipulag¢des de Arranjos. Os programas sob o titulo “Estatisticas com

Somatdrios”, & pagina 262, e “Mediana de Dados Estatisticos”, a pagina 270,

demonstram diversos exemplos de manipulagdes de arranjos.
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Listas

Listas sdo seqiiéncias de objetos. Elas constituem o método mais geral de

combinar-se diversos objetos em um. A parte 1 mostrou as seguintes utiliza-

GOes para listas:

B nocapitulo 4, “Repetindo um Célculo”, o comando PATH (trilha) devolvia

umalista de nomes de diretdrios, do diretério HOME até o diretdrio corrente.

m o capitulo 7, “Trécando Gréficos”, a variavel lista PPAR continha parame-

tros utilizados por DRAW.

® o capitulo 8, “O Solver”, vocé forneceu uma lista contendo trés pontos

digitalizados como uma estimativa.

m nocapitulo 10, “Célculo”, vocé especificou a varidvel de integracao e os li-

mites inferior e superior de integragao, combinando-os em uma lista.

m no capitulo 12, “Estatistica”, a lista de varidveis ZPAR continha parametros

para estatistica com dados emparelhados.

Em Sintaxe Algébrica. Se uma lista estd armazenada em uma variavel, vo-

cé pode referir-se aos elementos da lista, utilizando o nomeda varidvel como
umafungao. Por exemplo, vocé poderia representar a soma doterceiro e quin-

 

to elementos da lista L como *

Listas e a Pilha. O programa MEDIAN (mediana), a pagina 273, mostra co-

mo colocar os elementos de umalista na pilha e combinar objetos da pilha em

uma lista.

Classificando uma Lista. O programa SORT (classifica), a pagina 270, mos-

tra comoclassificar os elementos de uma lista.

Extraindo Elementos de uma Lista. O programa LMED, a pdgina 272,

mostra como extrair elementos de uma lista.
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Nomes

Nomes sao uma sequiéncia de caracteres, utilizados para atribuir nomes a ou-

tros objetos. Eles podem conter até 127 caracteres embora consideragoes prati-

cas sugiram que 0s nomes nao tenham mais do que 5 ou 6 caracteres.

Os caracteres permitidos, disponiveis no teclado, sao letras, digitos e os carac-

=. O primeiro caractere nao pode ser um digito. Os seguintes

caracteres ndo podemser incluidos em nomes:

 

B caracteres que separam objetos: delimitadores (# [ 1 = *

espaco, ponto ou virgula.

  

m simbolos de operadores algébricos (+ - It I H

 

A calculadora determina se um nome ¢ global ou local quando a linha de co-

mando é processada: se 0 nome é utilizado por uma estrutura de programa

para criar uma varidvel local, o nomeé local dentro daquela estrutura de pro-

grama; caso contrdrio, o nome é global.

Nomes Locais. Na parte 1, vocé escreveu fung¢des do usudrio que criaram

variaveis locais. Este manual utilizou letras mintisculas para os nomes locais

para ajudd-lo a distingui-los de nomes globais. E importante lembrar que foi

o comando = que fez com que os nomes fossem locais, nao as letras mintiscu-

las. Se vocé atribuir a uma varidvel Jocal os nomes e ou i, sua definigao local

substitui a defini¢do padrao.

Nomes Globais. Todos 0s nomes na parte 1 eram globais. Exemplos incluem:

® nomes para varidveis globais (varidveis numéricas utilizadas para tracado

de grafico ou para o Solver, todas as varidveis no menu USER).

® nomes de diretdrios.

® nomes utilizados simbolicamente, sem referéncia a valores especificos(arit-

mética simbdlica, solucdes simbdlicas e célculo diferencial integral).

Nomes de comando incluindo €, i e 7 nao podem ser utilizados como no-

mes globais. Em adigao, os nomes a seguir sdo reservados para usos

especificos.
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m  EQ se refere a equagaocorrente utilizada pelo Solver e os comando do PLOT.

m IPAR se refere a uma lista de pardmetros utilizados por comandos

estatisticos.

® PPARse refere a uma lista de parametros utilizados por comandos de tra-

cado de grafico.

m  ZDATse refere ao arranjoestatistico corrente.

® sl, s2 e assim por diante, sao criados por ISOL e QUAD para representar

sinais arbitrdrios obtidos em solu¢oes simbdlicas.

B nl, n2 e assim por diante, sdo criados por ISOL para representar inteiros

arbitrarios obtidos em solu¢des simbdlicas.

m  Nomes comegando com “der” se referem a derivadas definidas pelo usudrio.

Vocé podeutilizar quaisquer destes nomes para suas préprias finalidades, mas

lembre-se de que certos comandos utilizam estes nomes como argumentos im-

plicitos.

 

Programas

Programas sao seqiiéncias de objetos e comandos. Cada programa é, essen-

cialmente, uma linha de comando transformada em um objeto; quando vocé

circunda o contetdo da linha de comando por delimitadores de programa, vo-

cé indica que deseja salvar o conteudo para posterior execugao.

Comandos especiais de programa aparecem nos menus PROGRAM BRANCH

(desvio de programa), PROGRAM CONTROL (controle de programa) e PRO-

GRAM TEST(teste de programa). Estes menus sao descritos no Manual de

Referéncia, juntamente com o tépico geral “Programas”.

Vocé escreveu cinco programas na parte 1:

® no capitulo 3, vocé escreveu um programa para modificar nomes de varia-

veis, e armazenou-o na varidavel RENAME.

B no capitulo 5, vocé escreveu um programa para a fungao cotangente e

armazenou-o na variavel COT.

® nocapitulo 6, vocé escreveu um programa para somar coordenadas pola-

res e armazenou-o na variavel PSUM.

®  no capitulo 14, vocé escreveu programas para converter entre ongas e gra-

mas, e armazenou-os nas variaveis O= G e G+ O
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Fung¢des do Usuario. Os programas COT, PSUM, O»G e G» O sédo

func¢des do usudrio — eles comegam com o comando = e um ou mais nomes

0s quais juntos definem uma ou mais varidveis locais, seguidas por uma ex-

pressao ou programa. Quando a funcao do usudrio é armazenada em uma va-

riavel, vocé pode utilizar 0 nome da variavel em expressdes ou equagdes como

vocé utilizaria uma fun¢ao pré-programada da maquina.

Estruturas de Programa. O comando » seguido por nomes e uma ex-

pressao ou programa é denominado estrutura de varidvel local, que é um tipo

de estrutura de programa. Existem tambémestruturas de programa para des-

vios (tais como IF ... THEN ... ELSE ... END)e “looping” (tais como DO ...

UNTIL ... END). Ver capitulo 26, “Estruturas de Programa’, para descricdes.

Em adi¢ao, o capitulo 28, “Exemplos de Programacio”, contém 20 programas

que demonstram cada estrutura de programa juntamente com uma variedade

de técnicas de programacao.

Programas Sem Nome. Programas nao necessitam ser armazenados em

varidveis para serem uteis; para exemplos, ver “Desenvolvendo e Agrupando

Completamente”, a pagina 253, e “Apresentando um Inteiro Bindrio”, a pdgina

257.

 

 

 

Algébricos

Algébricos se constituem de uma ou mais fun¢des e os argumentos das fun-

gOes; 0s argumentos podem ser nimeros, nomes, ou subexpressdes. Algébri-

cos s30 escritos e apresentados emsintaxe algébrica, uma forma similar a no-

tacdo matemdtica escrita. Existem dois tipos de algébricos: expressdes e

equagdes.

Expressoes

Na parte 1, vocé utilizou expressdes de trés formas diferentes: como dados,

como fungoes e como equacgdes implicitas.

Expressoes como Dados. Quando vocé calcula com expressdes, tal como

adicionar duas expressdes, elevar uma expressao ao quadrado ou diferenciar

uma expressao, o resultado é outra expressao. Nestes casos, as expressdes atuam

como dados a serem manipulados, independentemente de quaisquer valores

atribuidos as variaveis.
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Expressées como Fung¢des. No capitulo 4, vocé criou a expressao RTOT

e, utilizando o Solver, atribuiu valores as varidveis e, entio, processou RTOT

para calcular o resultado desejado. Neste caso, a expressao atuou como uma

fungdo, que dados os valores de entrada, produziu um resultado.

Expressdes como Equacgdes Implicitas. No capitulo 8, vocé utilizou o

Solver para encontrar o zero numérico de uma expressao, isto ¢, o valor numé-

rico da varidvel independente para o qual a expressao tenha o valor 0. No capi-

tulo 9, vocé utilizou QUAD para encontrar um zero simbdlico , isto ¢, uma ex-

pressdo que, colocada no lugar da variavel independente, faria com que a ex-

pressao original tivesse valor 0.

 

Em ambos os casos, a expressao f(x) atua como a equacao f(x) = 0 porque o

zero da expressao é o mesmo que a raiz da equagao.

Equacodes

Equagdes se constituem de duas expressoes relacionadas pelo sinal de igual

(=). Em matemdtica, existem dois usos para o sinal de igual:

® para indicar uma proposicao, tal como “x2 = 4” ou “? + y? = 1". Aqui

a equacdo € valida somente para alguns valores das variaveis.

®  para indicar uma identidade ou definigao, tal como “sin 2x = 2 sin x cos

x”ou”y =32+ 2x + 5’ Aqui a equagaoé valida para todos os valores
das varidveis.

Na HP-28S, equacoc% saoutilizadas apenas para proposicoes; para ofetuarse uma

definicao tal como “y = 3x2 + 2x + 5, a expressao ' Ti! é ar-

mazenada em uma varidvel denominada

 

Em “Valor do Dinheiro no Tempo” a pagina 103, TVM e SPPV sédo expressos

matematicamente comoequagdes. A equagao TVM, que é vélida somente para

certos valores e suas varidveis, é entrada como uma equacao; mas SPPV, cujo

valor é definido pelos valores de suas varidveis, é criada como uma varidvel.
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Equacgées como Dados. Quando vocé calcula com equagdes, tal como adi-

cionar duas equagdes ou elevar uma equacaoao quadrado, ou diferenciar uma

equagao, o resultado é outra equagao. Cada membro da equacao ¢ tratado in-

dependentemente — cada membro é uma expressdo tratada como dados. A

equagdo mantém sua natureza proposicional, onde ela é vdlida somente para

alguns valores de suas varidveis.

Resolvendo Equacgdes. Quando vocé resolve uma equagao numericamen-

te, como fez em “Valor do Dinheiro no Tempo’, vocé encontra o valor da varia-

vel independente que satisfaca a igualdade. Similarmente, quando vocé resol-

ve uma equagao simbolicamente, como fez em “Isolando uma Varidvel”, a pa-

gina 109, vocé encontra uma expressao que, se colocada no lugar da varidvel

independente, satisfaria a equacao.

Constantes Simbolicas

Algébricos podem incluir as seguintes constantes simbdlicas. Estas parecem

nomes, mas na realidade sdao fungdes.

m  MINR (minimoreal) representa o menor nimero real positivo. Seu valor nu-

mérico é 1.00000000000E-499.

® MAXR (mdximo real) representa o maior ntiimero real positivo. Seu valor

numérico é 9.99999999999E499.

m ¢ representa a base dos logaritmos naturais. Seu valor numérico na HP-285

é 2.71828182846.

® T representa a relagio da circunferéncia para o diametro do circulo. Seu

valor numérico, na HP-28S, ¢ 3.14159265359.

m i representa 0 nuimero imagindrio \/—71. Seu valor numérico é (0,1).

Em modo Constantes Numéricas ou modo Resultado Numérico, o processa-

mento de constantes simbdlicas devolve seus valores numéricos; em outros ca-

508, 0 processamento devolve sua forma simbélica. (Modo Constantes e modo

Resultado sao descritos no capitulo 24.)
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17
Operacoes, Comandos
e Funcoes
 

Cada procedimento pré-programado na HP-285 pode ser classificado como uma

operagao, um comando, uma fun¢ao ou uma fungdo analitica.

m Uma operagdo é qualquer procedimento pré-programado na calculadora.

®  Um comando é uma operagao programavel.

®m Uma funcido é um comando permitido em algébricos.

®  Uma funcdo analitica é uma funcio para a qual a HP-28S fornece uma deri-

vada e uma inversa.

Procedimentos pré-programados sao, usualmente, caracterizados por sua ca-

pacidade maisalta. Por exemplo, SWAPe IP sao ambos comandos, mas carac-

terizamos SWAP como um comando e IP como uma fung¢do. A seguinte tabela

mostra exemplos de cada tipo.

 

 

 

 

 
 

Operacoes

Comandos

Operacoes ~

Néo-Prog:;méveis RPN Funcées

Comandos Njo-Analiticas Analiticas

SWAP ABS ASIN

DROP a EXP

LAST 1P INV

RCL MAX LN

PURGE OR NEG

[EEX I %CH SIN

BoMMAND STO R+D SINH
EVAL R-P sQ

ot CLEAR XPON +
[on] CONVERT # -    
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O indice de operagdes, a pagina 381 do Manual de Referéncia, identifica cada

procedimento pré-programado como uma operagao, um comando, uma fun-

¢30 ou uma fungao analitica. Como umaindicagéo, seguem alguns comenta-

rios gerais sobre cada tipo.

® A maioria das operagdes nao programaveis pode ser executada somente

pressionando-se uma tecla. Entretanto, existem equivalentes programaveis

para algumas operagdes: por exemplo, a operacao (para selecio-

nar o menu TRIG) pode ser efetuada em um programa, executando-se £1

  

, e a operacao RAD (para selecionar modo angular radiano) pode

ser efetuada executando £
    

® A maioria dos comandos RPN envolve manipulagao da pilha ou alteragdo

da meméria do usudrio, ao invés de calcular valores matematicos.

® A maioria das fungdes nao analiticas sao calculos matematicos sem inver-

s0s, isto &, elas devolvem algumascaracteristicas dos argumentos, mas os

argumentos nao podem ser reconstruidos dos resultados. Exemplos incluem

a parte inteira e parte fracionaria, valor absoluto e sinal.

m Em matemética, uma funcao de varidveis complexas ¢é analitica se ela pode

ser expressa como uma série de poténcia em todos os pontos de seu domi-

nio; neste caso, ela tem umainversa e uma derivada. A HP-285 faz poucas

excecdes a esta defini¢do. Por exemplo, nenhuma derivada é fornecida pa-

ra a fungao ¥, embora uma fosse possivel; uma derivada é dada para a fun-

cdo #ES embora a fungdo seja nao analitica no ponto 0 + 0i.  

Cada procedimento pré-programadoestd disponivel em umatecla, seja no te-

clado, ou seja, em um menu. Quando vocé pressiona uma tecla, o resultado

exato depende do tipo de procedimento e do modo de entrada, como sera discu-

tido no préximo capitulo.
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A Linha de Comando
 

A linha de comandoaceita qualquer niimero de caracteres representando ob-

jetos em forma detexto. Ela aparece na parte inferior do visor (imediatamente

acima dos rétulos de menu, se presentes) quando vocé inicia a digitagao de

um objeto ou quando vocé utiliza ou H , para editar o con-

tetdo de um objeto existente.
  

A linha de comando pode conter mais do que umalinha de texto. Se vocé en-

trar mais do que 23 caracteres em uma linha, os caracteres “rolam” para fora

do visor, a esquerda. Reticéncias( ... ) aparecem na posicao docaractere mais

a esquerda, para indicar os caracteres nao apresentados. Se vocé tentar mover

o cursor além do extremo esquerdo do visor, os caracteres mais a esquerda “ro-

lam” de volta para o visor, e caracteres “rolam” para fora do visor a direita.

Reticéncias aparecem aolado direito do visor. Quando a linha de comandocon-

tém multiplas linhas de texto, todas as linhas “rolam” a esquerda e a direita

juntas.

 

O Menu do Cursor

O menu do cursor é um menu especial de operagoes de edicao. Ele estd ativo

sempre que a linha de comando estd presente e naoexistem rétulos de menu

visiveis. O menu do cursor contémteclas prefixadas e nao prefixadas. As te-

clas nao prefixadas estao rotuladas em branco, acima da tecla do menu corres-

pondente, como ilustrado.
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Se vocé pressionar e mantiver pressionada uma tecla do menu do cursor nao

prefixada (exceto ), a operagao é repetida até que vocé solte a tecla.

 

Tecla Descricao

INS Muda entre modo Substitui¢ao (“Replace”) e modo Insergédo (“In-

sert”). Em modo Substituigao, novos caracteres substituem os ca-

racteres existentes. Em modo Inser¢ao, novos caracteres sao inseri-

dos entre os caracteres existentes.

Elimina o caractere na posicao do cursor.

 

Move o cursor uma linha para cima.

Move o cursor uma linha para baixo.

Move o cursor a esquerda uma posicao.

[a]

v

«

L3

As teclas do menu do cursor prefixadas (exceto [l

repeticdes das operagdes nao prefixadas.

Move o cursor a direita uma posicao.

 

) s&o equivalentes a
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Tecla

  

|Iy

B

B

P>

Descricao

Elimina todos os caracteres & esquerda do cursor.

Elimina o caractere na posigao do cursor e todos os caracteres a

direita.

Move o cursor para a linha superior da linha de comando.

Move o cursor para a linha inferior da linha de comando.

Move o cursor para a extrema esquerda da linha de comando.

Move o cursor para a extrema direita da linha de comando.

 

Algumas Teclas de Entrada

As teclas abaixo sdo tteis quando vocé esta entrando objetos na linha de co-

mando.

Tecla

|

CHS

EEX

Descricao

Liga/Desliga Menu do Cursor. Quando o menu do cursor

nao esta ativo, seleciona o menu do cursor. Quando o menu do

cursor estd ativo, seleciona o menu anterior.

Troca Sinal. Quando o cursor estd posicionado em um ntime-

1o, troca o sinal do ndmero. Quando o cursor ndoesta posicio-

nado em um niimero, escreve um sinal de menos. (Se a linha

de comando nao estd presente, executa o comando NEG.)

Entra Expoente. Quando o cursor estd posicionado em um nu-

mero sem um expoente, escreve o caractere E apds o ndmero.

Quandoo cursor esta posicionado em um nimero com expoen-

te, posiciona o cursor apds o E. Se ocursor ndoestd posiciona-

do em um ntimero, escreve 1E.

Retrocesso. Elimina o caractere a esquerda do cursor, moven-

do o cursor(e quaisquer caracteres a direita) um espagoa esquer-

da. Se vocé pressionar e mantiver pressionado [@], a agdo é

repetida até que vocé solte a tecla.

Letras Mintisculas. Troca entre 0 modo Letras Maitsculas e

Letras Mintsculas. Quando a linha de comandoé criada, modo

Letras Maiusculas estd ativado — escreve A até £ .

Em modo de Letras Mintsculas escreve # até z  
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B[VENUS Chave do Menu.Liga e desliga a chave do menu. Quando a

chave do menu estd ligada, as posi¢des prefixadas e naoprefixa-

dassao trocadas para as trés linhas superiores do teclado da es-

querda (tecla de letras [A] até [R]). Vocé nao necessita pressio-

nar ] antes de até , mas vocé precisa pressio-
nar [l] antes das letras A até R.

ON Atencao. Cancela linha de comando.

 

Delimitadores de Objetos e Separadores

Para entrar mais que um objeto ou comando em uma mesma linha de coman-

do, vocé deve separé-los por um dos seguintes meios:

 

m um delimitador de objeto:

 

B um espago ou uma nova linha. Pressionando [NEWLINE ]insere um ca-

ractere “nova linha” (muda de linha) na linha de comando, na posi¢éao de

cursor. Caracteres de “nova linha” sdo equivalentes a espagos quando li-

nha de comando ¢é executada.

® uma virgula (admitindo que vocé nao tenha selecionado a virgula para servir

como ponto decimal).

 

Modos de Entrada

Para tornar mais fécil a entrada de objetos, existem trés modos de entrada —

Imediato, Algébrico e Alfanumérico — para entrar diferentes tipos de objetos.

Lembre-se das distingdes feitas no capitulo anterior, “OperacGes, Comandos

e Funcgoes”:

®  operagies nao sdo programdveis.

» comandos podem aparecer em programas, mas nao em algébricos.

m  funcdes (analiticas e nao analiticas) e nomes podem aparecer em programas

ou algébricos.
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A calculadora reconhece estas distingdes a medida que vocé entra objetos na

linha de comando. Pressionar uma tecla de operagao(tal como [ENTER |),

sempre causa execucao da operagao. O modo de entrada corrente afeta, pri-

mordialmente, o que ocorre quando vocé pressiona uma tecla de comando(tal

como[§T0 ]), uma tecla de fungéo (tal como [+]) , ou uma tecla do menu

USER.

Modo de Entrada Imediato. Este modo ¢ para a entrada de numeros, lis-

tas e arranjos. Em modo de entrada Imediato:

® pressionar umatecla de comando executa a linha de comando e, entéo,

executa o comando.

m pressionar uma tecla de fungao executa a linha de comandoe, entao, exe-

cuta a funcgéo.

® pressionar uma tecla do menu USER executa a linha de comando e, entao,

processa o nome correspondente.

Modo de Entrada Algébrico. Este modo é para a entrada de nomes e algé-

bricos. Se vocé comegar a linha de comando pressionando '], o modo de

entrada Algébrico ¢, automaticamente, ativado. Neste modo:

® pressionar uma tecla de comando executa a linha de comando e, entao,

executa o comando.

® pressionar uma tecla de fungaoescreve o nome da fung¢aona linha de co-

mando. Se a fungdo exige seus argumentos entre parénteses, a abertura

de parénteses esta incluida.

m pressionar uma tecla do menu USERescreve o nome correspondente na

linha de comando.

Modo de Entrada Alfanumérico. Este modo¢ para entrada de cadeias e

programas. Pressionar [Jli[™] ou [], automaticamente, ativa modo de entra-

da Alfanumérico e liga o antincio ¢ . Neste modo:

m pressionar uma tecla de comando escreve o nome do comandona linha

de comando.

B pressionar uma tecla de funcao escreve o nome da funcao na linha de

comando.

® pressionar uma tecla do menu USER escreve o nome correspondente na

linha de comando.
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Se o cursor estd posicionado no fim da linha de comando, ou se 0 modo de

Insercao (Insert) estd ativado, espagos sao incluidos, quando necessario, para

manter comandos sucessivos separados.

Excecodes

Para permitir que vocé selecione um modo enquanto utiliza a linha de coman-

do nos modos de entrada Imediato ou Algébrico, as seguintes teclas de comando

executam seus comandos sem perturbar a linha de comando.

®  5TD , DEG e RAD no menu MODE.

- OEC , HEX , OCT e EIM no menu BINARY.

Uma vez que os comandos a seguir somente fazem sentido em um programa,

pressionar uma destas teclas, sempre escreve o nome do comando na linha

de comando.

®  HALT no menu PROGRAM CONTROL (Controle de Programa).

m Todas as teclas no menu PROGRAM BRANCH (Desvio de Programa).

Para ajudar a prevenir a perda acidental de varidveis, pressionar GLUSR

(no menu MEMORY) sempre escreve CLUSR nalinha de comando. Vocé pre-

cisa pressionar para executar o comando.

 

Selecao Manual de Modos de Entrada

A calculadora, automaticamente, muda entre modos de entrada Imediato e Al-

gébrico cada vez que vocé pressiona [* ], para iniciar ou terminar um nome

ou um algébrico. Ela também muda para modo de entrada Alfanumérico quando

vocé pressiona [ou . Vocé pode, manualmente, selecionar o modo de

entrada, pressionando a tecla [e]. Fazendo isso, vocé muda o modo de en-

trada no ciclo ilustrado abaixo.

  

Selecao Manual de Modos de Entrada
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Assim vocé pode mudar para qualquer modo de entrada, pressionando [o],

uma ou duas vezes. Abaixo estdo alguns exemplos da utilizagdo da tecla [o].

m Suponha que vocé queira escrever um programa que executard somente uma

ou duas vezes. Pressione [« para selecionar modo de entrada Alfanumé-

rico; digite o programa sem delimitadores de programa; pressione ENTER|

para executar o programa; pressione [JI[COMMAND para retornar o pro-

grama a linha de comando; pressione para executar o programa
novamente.

® Suponha que vocé queira eliminar diversas varidveis de uma s vez. Pres-

sione [[] para iniciar uma lista; pressione [«]para selecionar modo de en-

trada Alfanumérico; pressione as teclas do menu USER para as variaveis

a serem eliminadas; pressione para colocar a lista na pilha; pres-

sione [lPURGE

® Suponha que vocé esteja digitando um programa e queira utilizar o caracte-

re = em um nome. Uma vez que 0 modo de entrada Alfanumérico estd ati-

vado, pressionar [lj[=] iria escrever o comando “ = ”circundado por es-

pacos. Pressione para selecionar modo de entrada Algébrico; pressio-

ne Jli[=]; pressione [][«] para retornar ao modo de entrada Alfanumé-

rico.

 

 

Como o Cursor Indica os Modos

A aparigao do cursor indica o modode entrada e a escolha correntes do modo

de Insercao (Insert) ou de Substitui¢do (Replace). A tabela abaixo mostra as

seis possiveis combinacdes de modos de entrada e modo de Inserqao ou

Substituigao.

 

Modo de Modo de

Insercao Substituicao
 

Modo de entrada imediato

Modo de entrada algébrico 5 on

- eModo de entrada alfanumérico      
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Executando a Linha de Coniando

Quando vocé pressiona [ ENTER (ou umatecla que executa ENTER no modo

de entrada corrente), a calculadora faz o seguinte:

1. 0 antncio ocupado ((¢)) é ligado.

2. se UNDO estd ativado, uma cépia do contetido corrente da pilha ¢

armazenada.

3. uma busca ¢ efetuada na cadeia de texto, na linha de comando, para iden-

tificar delimitadores e separadores de objetos, e entao quebradas nas cor-

respondentes subcadeias.

4. cada subcadeia detexto ¢ testada contra as regras desintaxe, para identifi-

car seu tipo de objeto.

o se COMMAND esta ativado, uma cdpia da linha de comando é armaze-

nada na pilha de comando.

6. a linha de comando ¢ executada.

7. 0 antncio ocupado (o)) & desligado.

 

Se uma subcadeia nao passa no teste de sintaxe no passo 4, os pas

nao sao executados. Ao invés disso, ZHTax EReik € apresentada no visor e o

texto incorreto é salientado em caracteres inversos, seguidos pelo cursor. Se

 

oerro resultou de sintaxe incompleta, o cursor é posicionado nofim da linha.

Editando Objetos Existentes

Vocé pode devolver umobjeto existente a linha de comando, vé-lo ou edita-lo,

utilizando operagdes de linha de comandoe substituir o objeto original com

o objeto modificado se desejado.

Tecla Descricao

B0 Editar Nivel 1. Devolve o objeto do nivel 1 para a linha

de comando.

n @ VvisT] Editar Nivel n. Devolve o objeto donivel n para a linha
de comando.

Editar uma Variavel. Devolve o conteddo da varidvel

especificado para a linha de comando.
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O menu do cursor e 0 modo de entrada Alfanumérico sao ativados. O objeto

original,se visivel,¢ realgado para lembrd-lo de que vocé estd editando aquele

objeto e que a copia original ainda estd preservada.

Quando vocé terminar de ver ou editar o objeto, vocé pode:

® pressionar para cancelar a edi¢ao, apagar a linha de comando e deixar

o objeto original inalterado.

 

® pressionar ENTER (ou umatecla que execute ENTER) para substituir o ob-

jeto original.

Se o menu do cursor ainda estiver ativo quando vocé completar a edi¢ao, o

menu anterior ¢ restabelecido.

 

Recuperando Linhas de Comando

A HP-285S salva o conteudo das ultimas quatro linhas de comando que vocé

executou. Pressionar [lCOMMAND uma vez, devolve a dltima linha de co-

mando executada (substituindo a linha de comando corrente, se ela existir);

pressionar ICOMMAND |uma segunda vez, devolve a pendltimalinha de co-
mando; e assim por diante. Se vocé pressionar [JJ COMMAND mais do que

quatro vezes, a seqiiéncia recomega com a linha de comando mais recente.

Algumas utilizagoes para [lCOMMNAD |aparecem sob o titulo “Se Vocé Exe-
cutar a Fungéo Errada’, a pagina 47 e “Selegao Manual de Modos de Entrada”,

a pagina 171.

Vocé pode desativar este recurso, pressionando €MD  no menu MODE. O

quadrado desaparece do rétulo do menu, indicando que linhas de coman-

do nao serdo salvas. Para ativar este recurso novamente, pressione CMD

uma segunda vez.
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A Linha de Comando como uma Cadeia

O texto que vocé digita na linha de comando ¢é equivalente ao contetido de

um objeto cadeia,isto €, uma seqiiéncia de caracteres. Vocé pode executar através

de programa uma linha de comando, entrando o texto em uma cadeia e execu-

tando STRw (string-to-objects = cadeia-para-objetos). Esta técnica é 1til para arma-

zenar programas em forma de texto, que ¢ uma forma mais compacta do que

a forma objeto. Quaisquer nomes locais que também existam quando STRs

é executado serao reconhecidos na linha de comando.
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A Pilha

Este capitulo revé o que vocé aprendeu sobre a pilha e descreve comandos para

manipulagao de objetos na pilha. Também sdo descritos, brevemente, o uso de

varidveis locais, para simplificar manipulagdes na pilha.

 

Revisao de Conceitos da Pilha

A pilha é uma seqiiéncia de niveis numerados, cada um contendo umobjeto.

Os objetos que vocé digita na linha de comandos&o colocados na pilha quando

vocé executa ENTER. O primeiro objeto na linha de comando é o primeiro obje-

to colocado na pilha. Cada objeto é colocado no nivel 1, elevando outros objetos
para o proximo nivel mais alto na pilha. A pilha pode crescer indefinidamente

(dentrodoslimites da memoéria da calculadora), de forma que vocé nao precisa

s objetos.

 

pensar quantos objetos estdo na pilha antes de entrar ma

Em geral, um comando remove objetos de entrada (denominados argumentos)

da pilha e os substitui por objetos de saida (denominados resultados), na pilha.

Por exemplo, a fungao + remove dois argumentos dos niveis 1 e 2, substituindo-os

pela sua soma no nivel 1.

Os argumentos precisam estar presentes na pilha antes do comando ser execu-

tado. Este tipo de ldgica, onde o comando vem apds os argumentos, é chamado

Idgica de pilha (“stack logic”), ldgica pds-fixada ou RPN — Reverse Polish Notation

= Notagiio Polonesa Reversa, em honra ao matematico polonés Jan Lukasiewicz

(1878 - 1956).

Os resultados de um comando sao disponiveis como argumentos para o proxi-

mo comando. Se vocé nao esta pronto para utilizar os resultados ainda, sim-

plesmente deixe-0s na pilha — eles estardo disponiveis quando vocé estiver pronto

para utilizd-Jos.
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Objetos deixam a pilha através do nivel 1 e os objetos remanescertes na pitha

descem cada um para um nivel mais baixo. E melhor “deixar cair” (drop), ou

seja, eliminar um objeto ou armazend-lo em uma variavel, quando vocé nao o

necessita na pilha; isto torna mais facil acompanhar na pilha os objetos que vo-

cé necessita. Similarmente, € melhor apagar a pilha inteira quando vocé inicia

um problema, assim saberd que os objetos na pilha sdo pertinentes ao seu

problema.

 

Vendoa Pilha
Normalmente, vocé vé somente os primeiros objetos da pilha. Se o objeto do

nivel 1 ¢ grande, vocé vé somente a primeira parte dele. As -nperacoes

B[Views| e BI[VEWY permitem que vocé veja a primeira parte de qualquer ob-

jeto na pilha e de todo o objeto no nivel 1.

Estas operagoes movem a “janela” através da qual vocé vé a pilha. O tamanho

desta janela pode variar de uma a quatro linhas do visor, dependendo da pre-

senca de um menu, da linha de comando ou ambos.

Tecla Descricao

Brhewe Move a janela para cima (na direcao dos niveis mais altos da

pitha).

BVEws Move a janela para baixo (na diregao do fim do objeto no nivel 1).

Ver a pilha nao tem nenhumefeito no seu contetido, na linha de comando ou

na acao dos comandos.

 

Manipulahdo a Pilha

Naparte 1, vocé utilizou alguns comandos basicos para manipulacao da pilha:

CLEAR(para apagar a pilha), DROP (para “deixarcair” — eliminar — o objeto

no nivel 1) e SWAP (para trocar a ordem dos objetos nos niveis 1 e 2). Esta se-

 

¢ao, brevemente, descreve todos 0s comandos para mover, copiar e “deixar cair”

objetos da pilha; para detalhes, ver “STACK” no Manual de Referéncia.
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Movendo Objetos da Pilha. Estes comandos rearranjam os objetos na pilha,

o nimero de objetos nao muda. Comandos precedidos por “n” requerem um

ntmero real como argumento.

Comando Descricao

SWAP Move o objeto no nivel 2 para o nivel 1.

ROT Move o objeto no nivel 3 para o nivel 1.

n ROLL Move objeto no nivel n para o nivel 1.

n ROLLD Move objeto no nivel 1 para .

Os nomes de comando ROT (rotate = rolar), ROLL e ROLLD (roll down = rola

para baixo) sao descritivos dos movimentos dos objetos como um bloco. ROT move

o objeto no nivel 3 para o nfvel 1, rolando um bloco de trés objetos; ROLL e

ROLLD rolam blocos de n objetos.

Copiando Objetos da Pilha. Estes comandos devolvem uma cépia de um

ou mais objetos da pilha. Copiar somente um objeto, devolve a copia ao nivel

1 e eleva os outros objetos na pilha (incluindo o objeto original) para um nivel

mais alto. Quando vocé copia mais do que um objeto, eles sdo copiados como

unvbloco, de uma maneira similar. Comandos precedidos por “n” requerem um

nimero real como argumento.

Comando Descricao

bupP Copia o objeto no nivel 1. (Quando néo ha linha de comando,

vocé pode executar DUP pressionando ENTER |.)

OVER Copia o objeto no nivel 2.

n PICK Copia o objeto no nivel n .

DUP2 Copia 0s objetos nos niveis 1 e 2.

n DUPN Copia os objetos nos niveis 1 até n.
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Deixando Cair Objetos da Pilha. Estes comandos eliminam um ou mais

objetos da pilha. Os objetos remanescentes na pilha descem para um nivel mais

baixo. Comandos precedidos por “n” requerem um nimero real como argumento.

Comando Descricao

DROP Elimina o objeto no nivel 1.

DROP2 Elimina os objetos nos niveis 1 e 2.

n DROPN Elimina os objetos nos niveis 1 até 7.

CLEAR Elimina todos os objetos.

 

Variaveis Locais

Naparte 1, vocé escreveu algumas fungdes do usuério — programas que defi-

nem varidveis locais e utilizam-nas em uma tinica expressao ou programa. Fun-

¢oes do usudrio podem ser incluidas em Algébricos, da mesma forma que fun-

Gdes que sao parte intrinseca da calculadora.

A utilizacio de varidveis locais reduz a necessidade de manipulagdes da pilha.

Quando vocé cria variaveis locais, seus valores sdo removidos da pilha. Vocé pode,

entdo, referir-se a eles pelo nome ao invés de encontra-los na pilha.

Variaveis locais tém aplicagdes adicionais além de fungdes do usudrio. Quase

todos os exemplos de programagao, no capitulo 28, utilizam variaveis locais. De

particular interesse so as “Funcoes Caixa” (“Box Functions”), a pagina 241; “MUL-

TI (Execugdo Muiltipla)’, a pagina 253; “PRESERVE (Salva e Restabelece o Esta-

do Anterior)”, & pagina 258 e “SORT (Classifica uma Lista)” a pagina 270.

 

Recuperando os Ultimos Argumentos

A HP-28S salva os argumentos do ultimo comando executado. Dependendo do

comando, um, dois ou trés objetos podem ser salvos. (Se um comando nao tem

argumentos, os argumentos salvos anteriormente sao preservados.) O comando

LAST devolve os argumentos salvos para os niveis que eles ocupavam original-

mente, na pilha.

NIT. Utilizamosa expressao “deixarcair” comotradugdo para o comando DROP porrepresentarexata-

mentea idéia de como ele elimina os objetos da pilha, isto ¢, 0 ultimoa ser entrado “cai”(é eliminado)

e todos os demais “caem” uma posicao.
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Se vocé necessitar exatamente dos mesmos argumentos para dois ou mais co-
mandos em seqiiéncia, vocé pode executar LAST, para devolver cépias dos ar-
gumentos para a pilha, para o préximo comando. Se 0s comandos nao reque-
rem exatamente 0s mesmos argumentos, ou se 0s comandos ndo estdo em se-
qtiéncia, ¢ mais facil utilizar varfaveis locais.

Vocé pode desativar LAST, isto¢, deixar de salvar os argumentos, pressionando
LAST no menu MODE. O quadrado desaparece dorétulo do menu, indican-
do que os argumentos nao serao salvos. De um modo geral, esta pratica nao
€ recomendada, uma vez que a calculadora utiliza os argumentos salvos para
recuperacao, quando um erro ocorre. Entretanto, se um comando ou programa
nao pode ser executado por memoria insuficiente, vocé pode tentar execucao
com LASTdesativado. Quando vocé terminar, assegure-se de ativar LAST no-
vamente, pressionando LAST uma segunda vez.

Restaurando a Pilha

Cada vez que vocé pressiona [ENTER

|

(ou uma tecla que executa ENTER) a
HP-285 primeiro salva uma cdpia da pilha e, entdo, executa as agoes especifica-
das. Se vocé naoestd satisfeito com os resultados, vocé pode restaurar a pilha
salva, pressionando iUNDO

|.

Note que UNDO (desfazer)afeta somente a pi-
lha — ele ndodesfaz modificacdes para flags ou varidveis do usudrio. Para um
exemplo utilizando [UNDC ], ver “SeVoce Executar a Fungdo Errada’, a pégi-
na 47.

  

  

Vo

quadradodesaparece do rétulo do menu, indicando que a pilha naoserd salva.
Para ativar este recurso novamente, pressione uMDD uma segunda vez.

 

€ pode desativar este recurso pressionando  UMDO  no menu MODE. O

180 19: A Pilha



 

A Pilha como uma Lista

O contetido da pilha é equivalente ao conteddo de uma lista, isto ¢, uma se-

qiiéncia de objetos. Vocé pode colocar todos os objetos da pilha em uma tnica

lista, executando DEPTH »LIST. O comando DEPTH devolve o numero de ob-

jetos na pilha e o comando =LIST (stack to list = da pilha para a lista) combina

o numero especificado de objetos em uma lista.

Umalista ¢ “aberta” na pilha, mais freqiientemente, pelo comando LIST »

(da lista para a pilha). Apds os elementos serem manipulados na pilha, eles po-

dem ser recombinados em umalista pelo comando «+LIST. Para exemplos des-

tes comandos, ver “MEDIAN (Mediana de Dados Estatisticos)”, a pagina 273.
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Memoria
 

A memdria é utilizada para uma série de finalidades na HP-28S, incluindo a

linha de comando, a pilha, meméria do usudrio, recursos de recuperagao e o

sistema operacional. A linha de comando e a pilha sao descritas nos capitulos

18 e 19. Este capitulo discute primordialmente a meméria do usudrio, incluin-

do diretérios; também discute condi¢des de pouca memdria e seusefeitos nos
recursos de recuperagao e no sistema operacional.

 

Memodria do Usuario

A memdria do usudrio pode contervaridveis e pode conter diretdrios para or-

ganizar as varidveis.

Variaveis Globais

Uma variavel é a combinagao de um objeto nome e qualquer outro objeto. O

objeto nome representa o nome da varidvel; o outro objeto ¢ o valor ou o con-

tetido da varidvel.

Varidveis globais sao aquelas que sao armazenadas na meméria do usudrio. Exis-

tem tambémvaridveis locais, que sao criadas por estruturas de programas e

existem somente durante a execugdo das estruturas de programa. Varidveis lo-

cais sdo, fundamentalmente, um substituto para manipulagdes da pilha e sao

descritas no capitulo 19, “A Pilha”. Nocapitulo presente, o termo “varidveis”

indica varidveis globais.

O contetido de uma varidvel pode ser qualquertipo de objeto. Na parte 1, vocé

criou varidveis numéricas, varidveis programas, varidveis algébricas, varidveis

lista e varidveis arranjo. Vocé até mesmo criou varidveis nome onde o conteti-

do de uma variavel era 0 nome de outra varidvel,
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Vocé utilizou os comandos a seguir para criar, recuperar e eliminar variéveis.

Estes comandos tratam todas as variéveis da mesma forma, independentemente

de seu conteddo.

Comando Descricao

STO Cria uma varidvel com o valor € nome especificados.

RCL Recupera o contetido da variavel especificada.

PURGE Elimina uma ou mais variaveis especificadas.

Diretoérios

No capitulo 4, “Repetindo um Caélculo”, vocé utilizou o Solver para calcular

a resisténcia total de dois circuitos série-paralelo, com dois conjuntos de valo-

res de resisténcia que poderiamser aplicados a cada um doscircuitos. Segue

uma revisdo dos conceitos que vocé aprendeu.

Existem duas motivagdes principais para criar-se diretdrios.

m Para agrupar as varidveis para uma aplicagéo ou tépico em particular. Vocé

criou o diretério EE para seus problemas de engenharia elétrica de forma

que, quando vocé estiver trabalhando nesses problemas, vocé pode centrar

a sua aten¢ao nas variaveis relevantes. Também igualmente importante é o

fato de que, quando vocé estiver trabalhando em outros problemas, as va-

riaveis de engenharia elétrica estardo “escondidas” dentro do diretdrio EE.

w Para manter separados conjuntos devaridveis que utilizam os mesmos nomes.

Vocé criou os diretérios SP1 e SP2 (série-paralelo-1 e série-paralelo-2) dentro

de EE para conter valores diferentes das varidveis R1, R2 e R3. Vocé pode

mudar de um conjunto de valores para o outro simplesmente mudando de

diretdrios.

Criando um Diretério. Para criar um diretdrio, vocé entra um nome e exe-

cuta CRDIR (criar diretério). O nome do diretdrio aparece no menu USER. O

novo diretdrio é denominado um subdiretdrio, e o diretério que o contém ¢é de-

nominado seu diretério-pai.
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O Diretério Corrente. Inicialmente, o tnico diretdrio que existe é o direté-

rio permanente HOME. Apés criar outros diretdrios, vocé pode escolher qual

é o diretério corrente,isto €, qual conjuntode variaveis aparece no menu USER.

Para escolher o diretdrio corrente, vocé processa seu nome. Por exemplo, se

vocé acabou de criar umdiretdrio, vocéo torna diretdrio corrente pressionan-
do a tecla apropriada no menu USER.

Quase todos os comandos que utilizam varidveis funcionam somente no dire-

torio corrente, uma vez quea finalidade de miiltiplos diretérios é controlar quais

varidveis estdo disponiveis. Vocé podealterar uma varidvel somentese ela esti-

ver no diretdrio corrente.

Os seguintes comandos no menu MEMORY atuam no diretorio corrente.

Comando Descricao

VARS Devolve uma lista de nomes de todas as varidveis e diretérios

ao diretério corrente.

ORDER Reordena varidveis e diretérios no diretorio corrente conforme

especificado por uma lista.

CLUSR Elimina todas as varidveis e diretérios vazios no diretorio

corrente.

A Trilha Corrente. Vocé pode verificar onde esta na estrutura de diretério,

executando o comando PATH (trilha). Ele devolve uma lista, especificando a

seqiiéncia de diretérios desde o diretério HOME até o diretorio corrente.

Em alguns casos, a calculadora busca ndo somente o diretério corrente, mas

toda a trilha corrente. A busca comega no diretorio corrente; se a variavel ndo

for encontrada, a busca continua no diretério-pai; este processo continua de

volta até o diretério HOME.

Isto ocorre no processamento de nomes — afinal de contas, vocé nunca pode-

ria retornar a um diretério-pai se nac conseguisse processar seu nome. Pro-

cessamento de nomes ocorre quandovocé digita um nome sem aspas, quando

traca um grafico ou utiliza o Solver, quando processa algébricos na pilha, etc.
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Outros comandos que buscam a trilha corrente sao RCL e PRVAR(imprima va-

ridveis). Note que nenhuma das agdes que buscam trilha corrente podemalte-

rar a variavel.

Uma vez que o diretério HOME estd sempre natrilha corrente, a calculadora

pode sempre encontrar variaveis no diretério HOME. Vocé pode decidir limitar

o contetido do diretério HOME a subdiretérios e aquelas varidveis que voce de-

seja sempre disponiveis.

Estrutura de Diretério. Os diagramas abaixo mostram a estrutura de diretd-

rio que vocé criou no capitulo 4. No primeiro diagrama, HOME ¢ o diretério

corrente; no segundo, EE; e noterceiro , SP2. Cada diagrama utiliza os seguin-

tes simbolos:

Simbolos Utilizados no Diagrama de Diretorios

nome Nome de umdiretdrio.

nome Nome do diretério corrente.

nome  Um nome no diretdrio corrente. Estes nomes aparecem no menu USER.

As variaveis correspondentes podem ser alteradas.

A trilha corrente.

nome  Um nome na trilha corrente. Estes nomes podemser encontrados so-

mente por processamento, RCL e PRVARS. As varidveis corresponden-

tes ndo podem ser alteradas.
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Eliminando um Diretério. Vocé pode eliminar um diretério vazio, da mes-

ma forma que vocé faria com uma variavel: mude para o diretdrio que contém

o diretdrioa ser eliminado, coloque o nome do diretério na pilha e execute PUR-

GE.

Se o diretdrio a ser eliminado contém varidveis ou subdiretorios, vocé precisa

eliminar as varidveis ou subdiretérios antes que possa eliminaro diretério. Abai-

x0 estd um procedimento geral.

1. Mude para o diretdrio a ser eliminado.

2. Execute CLUSR para apagar o diretério.

3. Mude para o diretdrio-pai.

4. Elimine o diretério.

Se um erro Hin-EnpTy TIREcTORY (diretdrio ndo vazio) ocorrer no passo dois,

o diretério contém um subdiretério que nao estd vazio. Neste caso, vocé preci-

sa executar 0s passos 1, 2 e 3 para apagar o subdiretorio. Vocé pode entdo con-

tinuar com passos 2 a 4 ,para eliminar o diretério.

Movendo-se para Cima e para Baixo na Estrutura de Diretérios. O

capitulo 28 inclui programas para mover-se para cima na estrutura de direté-

rios (mudando para um diretdrio pai) ou mover-se para baixo (mudando para

um subdiretério). Ver “Mudando de Diretdrios”, a pdgina 275.

 

Recursos para Recuperacao

A HP-28S, automaticamente, salva c6pias das linhas de comando, dos argu-

mentos e da pilha. Estas copias permitem que vocé se recupere de um erro

— voltar a0 ponto em que vocé estava antes do erro. Vocé pode, entéo, refazer

o célculo sem voltar ao comego. As cépias das linhas de comando e argumen-

tos sdao também praticas para repetir-se célculos.

Essas cpias podem consumir uma quantidadesignificativa de memoria. Para

cada um destes recursos de recuperagao — linhas de comando, a pilha e argu-

mentos — vocé pode decidir ativar ou desativar cada um deles. As operages

para ativar ou desativar recursos de recuperacdo aparecem no menu MODE.
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De um modo geral, é melhor deixar esses recursos ativados. Se é muito pouca
a memdria disponivel e grandes objetos foram salvos pelos recursos de recu-
peracdo, seguramente voce pode ganhar algum espaco de memdria, desativando
e reativando cada recurso, desta forma apagando os objetos armazenados.

 

Pouca Meméria

A HP-285 contém 32 Kbytes de memdria do usudrio, dos quais cerca de 400
bytes sdoreservados para uso do sistema. Virtualmente, toda a operagao da
HP-28S requer a utilizagao de uma quantidade de memdria — mesmo inter-
pretar a linha de comando. A quantidade de meméria utilizada por alguns dos
comandos de Algebra (COLCT, EXPAN, TAYLR) aumenta rapidamente a me-
dida que seus argumentos se tornam mais complicados. Tente deixar pelo me-
nos uns poucos milhares de bytes livres para uso dindmico do sistema.

Vocé podeverificar a quantidade de memoria disponivel executando MEM,en-
contrado no menu MEMORY.

Umavez que osistema operacional da HP-285 compartilha memdria com ob-
jetos do usudrio, vocé pode preencher a meméria de tal forma com objetos do
usudrio que a operagao normal da calculadora se torne dificil ou impossivel.
A HP-28S fornece uma série de adverténcias sobre pouca memdria, as quais
sao relacionadas abaixo em ordem de importancia crescente.

Memodria Insuficiente. Se nao existe memdria disponivel para executar-se
um comando, ocorre um erro de IHsUFF ik, Se LAST estd ativado,
0s argumentos originais sdorestaurados na pilha. Se LAST estd desativado,

 

0s argumentos sao perdidos.

Sem Espaco para UNDO (desfazer). Se nio existe memdria disponivel

For Lo

 

suficiente para salvar uma cdpia da pilha, ocorre um erro *
(sem memdria para desfazer). O recurso UNDO é automaticamente desativado;
para reativar UNDQ, pressione UHDO no menu MODE.

Sem Espaco para ENTER. Se nao houver memdria disponivel para pro-
cessaralinha de comando, a calculadora apaga a linha de comando e apresen-
ta no visor Ho Roon 1o Exver. Uma cdpia da linha de comando nao executada
€ salva na pilha de comando se a pilha de comando estiver ativada.
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Se vocé tentar editar um objeto existente, utilizando EDIT ou VISIT e uma c6pia

da linha de comando nao executada esta salva na pilha de comando, elimine

a copia original do objeto, pressione iCOMMAND para recuperar a linha de

comando contendo o objeto editado, e pressione [ENTER para entrar a versao
editada.

Pouca Memérial Se menos do que 128 bytes de memdria livre permanece-

 

rem, Lib Hemoe (Pouca Memdria) aparece e desaparece uma vez, na linha su-

perior do visor. Esta mesma mensagem aparecerd instantaneamente a cada tecla

pressionada até que haja memoria adicional disponivel. Apague da memoria
objetos que vocé nao necessita, antes de continuar seus célculos.

Sem Espaco para Mostrar Pilha. Algumas vezes ¢ possivel para a HP-28S

completar todas as operagdes pendentes e naorestar memdria livre suficiente

para apresentacao normal da pilha no visor. Neste caso, a calculadora apresenta

na linha superior do visor Ho Eoom 7o Sxou S7eck (Sem Espago para Mostrar

Pilha). Estas linhas do visor, que normalmente iriam apresentar objetos da pi-

lha, agora mostram estes objetos somente portipo. Por exemplo, FenL FHumeer,

RLGEERAIC, etc.

  

A quantidade de memoria necessaria para apresentar um objeto pilha varia com

otipo de objeto — algébricos usualmente requerem mais memoria. Apague um

ou mais objetos da memdria, ou armazene um objeto pilha como uma variavel,

de forma que ele nao tenha que ser apresentado no visor.

Memoéria Cheia. Nocaso extremo de pouca memdria, a memoria ¢ insuficiente

para a calculadora fazer qualquer coisa — apresentar a pilha, mostrar rétulos

de menu, construir uma linha de comando, etc. Nestasituacao, vocé precisa apagar

alguma quantidade de memdria antes de continuar. Um procedimentoespecial

Our oF Henory (Memoria Chela) é ativado, e cria o visor:

 

Out of Memory
Purge?
Command Stack
TWeRPB   
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A calculadora ird, seqiiencialmente, avisa-lo para apagar:

1. a pilha COMMAND (se ativada).

2. a pilha UNDO (se ativada).

3. LAST (ultimos) argumentos (se ativado).

4. 0 menu personalizado (se houver).

5. a pilha.

6. cada varidvel no diretério HOME.

Para cada item que vocé deseja eliminar, pressione a tecla do menu YES ;

para aquelas que vocé deseja manter, pressione N

Apds pressionar ¥ES  pelo menos uma vez, vocé pode tentar terminar o pro-

cedimento Dot oF I pressionando . Se houver memdria suficiente,

a calculadora volta ao visor normal; se nao, a calculadora emite um sinal audi-

vel e continua a seqiiéncia de eliminagao (Purge). Apds completar um ciclo atré-

ves das escolhas, o procedimento [T oF fiEnif+ tenta retornar a operagao nor-

mal. Se ainda ndo houver memdria livre suficiente, o procedimento se reinicia

com a seqiiéncia de escolha para a eliminagao.

   

 

Se vocé pressionar YES para um diretdrio vazio, ele é eliminado. Se vocé

pressionar ¥E% paraum diretério que contém varidveis, as varidveis naquele

diretorio sao apresentadas no visor.

 

Maximizando o Desempenho

De quando em quandoa calculadora efetua uma “arrumagao na casa” para me-

lhor utilizar a memoria. Geralmente, este processo somente é notado como pe-

quenas pausas, por exemplo, durante o tracado de gréficos; entretanto, quan-

do a meméria estd quase cheia e a pilha contém centenas de objetos, a calcula-

dora pode responder muito lentamente, até mesmo a operagoes simples tal como

a sele¢ao de um menu.

Esta secao contém sugestdes para maximizar a velocidade (reduzindo-se a quan-

tidade de arrumacao necessaria na casa) e a memdria disponivel (através do

aumento da efetividade da arrumacao na casa).
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Para Maximizar a Velocidade:

® nao coloque mais do que algumas centenas de objetos na pilha.

w nao deixe listas grandes (mais do que algumas centenas de objetos) na pi-

lha; armazene-os na memdria do usudrio.

Para Maximizar a Memoéria Disponivel:

 

O procedimento a seguir apaga a pilha, dados de recu-

peracao (COMMAND, UNDO, LAST), o menu personalizado

corrente (CUSTOM) e quaisquer programas suspensos.

 

 

1. elimine da meméria do usudrio variveis e diret6rios que vocé nao quer.

2. armazene na meméria do usuario quaisquer objetos da pilha que vocé de-

seja salvar.

3. execute uma parada de sistema (System Halt) ([ on [a]).

O diretério corrente agora é HOME.

 

Para Minimizar Utilizacdo de Memdria para Calculos com Arran-

jos: armazene arranjos em varidveis e refira-se a eles pelo nome; evite utilizd-

los na pilha. Abaixo sugerimos uma estratégia abrangente para fazer-se isso.

1. Planeje antecipadamente de quantas varidveis vocé necessitard, incluindo

os resultados intermedidrios.

2 Crie pequenos arranjos do tipo correto(reais ou complexos, vetores ou ma-

trizes) e armazene-0s em varidveis e, entdo, utilize RDM para ajustar seus

tamanhos.

3. Execute os calculos, utilizando os comandos para aritmética de armazena-

mento no menu STORE.

4. Para agir sobre elementos individuais, utilize GET, GETI, PUT, PUTI com

0 nome da varidvel, ou utilize sintaxe algébrica tal como

“: nao devolva o arranjo inteiro a pilha.
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Menus

Cada operacao, comando e fungao na HP-285 estd disponivel no teclado ou

em um menu. Quando vocé seleciona um menu, seis rotulos de menu apare-

cem na linha inferior do visor. Estes rotulos constituem uma linha de menu, que

indica as definicoes correntes das seis teclas de menu, na parte superior dote-
  

clado. (O menu Cursor é uma excegao; suas defini¢des sao impressas embran-

co acima das teclas do menu.)

Em adicdo as teclas queselecionam menus especificos (tais como [ARRAY

ou [TRIG | ), as seguintes teclas controlam operagdes do menu.

Tecla Descricao

] Liga/Desliga Menu do Cursor. Quando o menu docursor

nao esta ativado, seleciona o menu do cursor. Quando o me-

nu do cursor estd ativado, seleciona o menu anterior.

B(custom Ultimo Menu Personalizado. Apresenta o dltimo menu
personalizado (custom) criado pelo comando MENU.

NEXT_ Proxima Linha do Menu. Apresenta a préxima linha de ro-

tulos de menu. Se a ultima linha esta novisor, apresenta pri-

meira linha.

Linha Anterior do Menu. Apresenta linha anterior de rotu-

los de menu. Se a primeira linha estd no visor, apresenta a al-

tima linha.

W[VEnus Chave do Menu.Liga e desliga a chave do menu. Quando

a chave do menu estd ligada, as posigdes prefixadas e nao pre-

fixadas sao trocadas, para as trés linhas superiores doteclado

da esquerda(tecla de letras [ até [R]). Quando a chave do

menu estd ligada, pressionar [A]seleciona o menu ARRAY e

pressionar [ll[A] escreve a letra A.
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Menus cI; béomandos

 

Os menus abaixo contém teclas para operagdes pré-programadas da calcula-

dora, a maioria das quais sao comandos programaveis. Para uma breve descri-

¢ao dos comandos em cada menu, ver apéndice D, “Diagramas dos Menus”.

O Manual de Referéncia cobre estes menus em ordem alfabética e descreve-os

em detalhes.

A acao das teclas, nestes menus, depende do modo de entrada descrito a pa-

gina 169.

Menu Descrigcao

 

Comandos de algebra.

ARRAY Comandos de vetores e matrizes.

BINARY Aritmética com inteiros, conversoes de base, manipula¢oes de

bit.

COMPLEX Comandos de nimeros complexos.

LIST Comandos de lista.

LOGS Fungoes logaritmicas, exponenciais e hiperbdlicas.

MEMORY Memadria do usuario, diretérios.

MODE Visor, angulos, modos de recuperacao.

PLOT Comandos de tracado de gréficos.

PRINT Comandos de impressao.

PROGRAM  Estruturas de desvio de programa.

BRANCH

PROGRAM Controle de programa, interrupgao e operacoes de passo tnico.

CONTROL

PROGRAM Flags, testes logicos.

TEST

REAL Comandos de nimeros reais.

SOLVE Comandos de solugdes simbdlicas e numéricas, o Solver.
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Menu

STACK

STAT

STORE

STRING

TRIG

Descricao

Manipulagao da pilha.

Comandos de estatistica e probabilidade.

Aritmética nos registros.

Cadeias de caracteres.

Fungdes trigonométricas, conversdes de coordenadas e dngulos.

 

Menus de Operacoes

Os seguintes menus oferecem operagdes ndo programaveis.

Cursor

CATALOG

UNITS

Descricao

Para edicdo da linha de comando. Descrito no capitulo 18.

Catalogo de comando, incluindo submenu USAGE. Descrito

no capitulo 22.

Unidades disponiveis para conversao. Descrito no capitulo 14.

 

Menus de Variaveis

Solver

USER

Descricao

Armazena valores e calcula as varidveis na equacgao corrente.

Aparéncia distinta (letras pretas contra rétulos de menu bran-

cos) indica sua agdo distinta.

Apresenta varidveis e subdiretdrios no diretério corrente. A agao

das teclas depende do modo de entrada descrito a p4gina 169.
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Menus Personalizados

O comando MENU podecriar um menu personalizado de umalista de homes

e comandos. O menu personalizado (CUSTOM) podeser similar ao menu Sol

ver ou ao menu USER.

m Se o primeiro elemento na lista for o comando STO, seguido por uma se

qiiéncia de nomes, MENU cria um menu para entrada personalizada (Custom

Imput). Este menu parece e atua como menu Solver: pressionar uma tecla

do menu faz com que o valor seja tomado da pilha e armazenado na varid-

vel correspondente. Para um exemplo, ver capitulo 27, “Programas Interati-

vos”

m Se alista contém uma seqiiéncia de nomes e comandos (o primeiro elemento

sendo diferente de STO), MENU cria um menu personalizado do usudrio (Cus-

tom User). Este menu atua como um hibrido do menu USER e um menu

de comando. Para um exemplo, ver “Mudando de Diretdrios”, a pagina 275.
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Catalogo de Comandos

Nocapitulo 1, vocé utilizou o catalogo de comandos para verificar a grafia cor-
reta de alguns comandos e para verificar varias combinagdes de argumentos
para a funcao + . Este capitulo revé as operacdes disponiveis no catdlogo, in-
cluindo 0 menu USAGE que mostra as combinagdes corretas de argumentos.

Pressionar [l CATALOG apresenta no visor o comando ABORT, que é o pri-
meiro comando por ordem alfabética e 0 menu CATALOG.

   

Tecla Descricao

NEXT Avanca o catdlogo para o préximo comando. Se vocé pressionar

e mantiver pressionada essa tecla, o catdlogo avanga, repetidamen-

te, até que vocé solte a tecla.

FREY Moveo catdlogo de volta para o comando anterior. Se vocé pres-

sionar ¢ mantiver pressionada estatecla, o catdlogo se move para

tras, repetidamente, até que voce solte a tecla.

USE Ativa a apresentagao no visor do menu USAGE (ver abaixo), mos-

trando os argumentos da pilha utilizados pelo comando.

FETCH Sai do catdlogo ¢ escreve o nomedo comandona linha de comando.

QUIT Sai do catalogo, deixandoa linha de comandoinalterada.

Vocé pode sair do catdlogo e apagar qualquer linha de comando corrente pres-
sionando [ ON |
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Encontrando umrri-(:omando

Vocé pode utilizaras teclas do teclado da esquerda, para posicionar o catélogo

em umcaractere especifico.

m Ao pressionar umatecla alfabética, no teclado da esquerda, o catalogo se

posiciona no primeiro comando que comeca com aquela letra. Se nao exis-

tem comandos iniciados com aquelaletra, o catilogo se move para o pri-

meiro comandoiniciado com a letra anterior.

 

® Pressionar umatecla de umcaractere nao alfabético (tal como BT ])

move o catdlogo para o primeiro comando que se inicia com aquele caracte-

re. Se nao existem comandos comegados com aquele caractere, o catalogo

se move para +, o primeiro comando que se inicia com um caractere nao

alfabético.

® Pressionar [l MENUS move o catdlogo para =STR, o dltimo elemento do

catalogo.

 

Verificando a Utilizacao de I.II; Comando

Vocé pode verificar s tipos de argumentos corretos da pilha, para o comando

correntemente apresentado no visor pelo catdlogo. Pressionar  USE  ativa

umsegundonivel do catélogo denominado o menu USAGE, que mostra todas

as combinagdes de argumentos para o comando. Se o comando aceita mais

de uma combinagao de argumentos, as teclas de menu abaixo aparecem. (Se

o comando aceita somente uma combinagao de argumentos, os rétulos NEXT

e FREY nao aparecem.)

Tecla Descricao

NEXT Apresenta no visor a proxima combinagao de argumentos.

FREY Apresenta no visor a combinagdo anterior de argumentos.

QUIT Volta parao catdlogo principal, com o comando corrente apresen-

tado no visor. Vocé pode entao mover-se através docatdlogo para

outros comandos ou sair, pressionando RUIT novamente.

Vocé podesair tanto de USAGE como docatdlogoprincipal e apagar qualquer

linha de comando corrente, pressionando [ON].
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Processamento
 

Todas as operagdes da calculadora, desde simples calculos noteclado até pro-

gramas complicados, envolvem processamento. Alguns exemplos:

m quando vocé digita um ou mais objetos na linha de comando e pressiona

ENTER |, a linha de comando¢ traduzida em um programa, o qual é entdo

processado.

® quando vocé pressiona uma tecla no menu USER em modode entrada Ime-

diato, o nome correspondente é processado.

m quando vocé executa diferenciagdo passo-a-passo, vocé pressiona EVAL

para processar a expressio no nivel 1.

® quando vocé utiliza o Solver para encontrar solu¢des numéricas, o procedi-

mento armazenado na variavel EQ é repetidamente processado.

E maisfacil entender as operagdes da calculadora em termosde adiando o pro-

cessamento e causando o processamento. Embora o termo “adiando o processamentd”

seja novo, o processo é familiar: sempre que vocé entra um nome ou algébrico

entre aspas, os delimitadores do objeto indicam que vocé deseja adiar o pro-

cessamento do objeto, isto é, que vocé deseja que o objeto va para a pilha.

O adiamento do processamento é a base para a programagao de qualquer equi-

pamento computacional, uma vez que de outra forma um programa seria exe-

cutado tao logo vocé o escrevesse. A HP-285 estende o conceito de uma ma-

neira uniforme para permitir operagdes simbdlicas, isto é, vocé pode utilizar

nomes e algébricos como dados para calculos simbélicos. Por exemplo, vocé

decide quando quer processar uma expressao. Vocé pode diferencia-la, resolvé-la

simbolicamente ou substituir suas varidveis, etc. Vocé pode também, é claro,

calcular seu valor numérico.
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Este capitulo descreve o que ocorre quando vocé processa os vérios tipos de

objetos. Como uma introdugao geral, considere as seguintes classes de objetos:

m objetos classe-dados. Esta classe compreende nimeros reais, nimeros com-

plexos, binarios inteiros, cadeias, arranjos e listas. O “valor” de um objeto

dados ¢ exatamente o que ele contém.

m objetos classe-nome. Esta classe compreende nomes globais e nomes locais.

O “valor” de um nome ¢ geralmente o contetido de uma variavel.

w objetos classe-procedimento. Esta classe compreende algébricos e programas.

O “valor” de um procedimento é o resultado de quaisquer processos que

ele define.

A grosso modo, estas classes definem o que ocorre quando vocé processa um

objeto: ele se devolve, ou o conteido de uma varidvel, ou o resultado de um

processo. Todavia, nao ¢ assim tao simples e maiores detalhes serao forneci-

dos abaixo para cada classe de objeto.

 

Objetos Classe-Dados

Esta é a classe mais simples de objetos. O processamento de qualquer objeto

classe-dados devolve o mesmo objeto.

Note quelistas sdo objetos dados para todas as finalidades, uma vez que eles

podem conter qualquertipo de objeto. Considere umalista de nomes: 0s no-

mesestdo protegidos de processamento pela lista e ndo podem ser processa-

dos até que sejam removidos da lista.

 

Objetos Classe-Nome

Geralmente, o “valor” de um nome é o conteido de uma varidvel. Processa-

mento de nomes locais é simples e é descrito em primeiro lugar, seguido pelo

processamento de nomes globais.
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Processamento de Nomes Locais

Comofoi descrito no capitulo 19, o uso de varidveis locais simplifica manipu-

lacoes na pilha. A finalidade de varidveis locais é (1) remover o conteudo da

varidvel da pilha para que ele nao atrapalhe e (2) devolver uma cépia do con-

tetido da varidvel sempre que vocé a necessite. Conseqiientemente, o proces-

samento de um nome local sempre devolve a pilha o contetido da variavel lo-

cal correspondente.

Processamento de Nomes Globais

Em geral, o processamento de um nome global causa o processamento do con-

tetido das varidveis globais correspondentes. Em outras palavras, o processa-

mento de um nome global tem 0 mesmoefeito que o processamento do objeto

que ele representa.

Existem duas excegoes a esta regra geral:

® se nao existe nenhuma varidvel com o nome especificado, 0 nome é devol-

vido a pilha. Um nome indefinido, utilizado como uma variavel, é denomi-

nado uma varidvel formal.

® se o contetido da varidvel especificada é um algébrico, ele ndo é processado.

A calculadora evita processamento destes objetos, de modo que voce possa

continuar efetuando célculos simbdlicos. Se vocé quer executar o processa-

mento, execute o comando EVAL com o algébrico no nivel 1. (Para proces-

sar um algébrico repetidamente até que ele produza um resultado numéri-

co, execute =NUM.

Se a variavel contém um objeto classe-dados, o processamento do nome da

variavel é equivalente a, simplesmente, recuperar o contetido da variavel. En-

tretanto, o processamento do nome de uma variavel pode levar a uma longa

cadeia de processamento. Por exemplo, se uma varidvel contém um nome, e

este nome € 0 nome de uma segunda varidvel, e a segunda variavel contém

um nome e aquele nome € o nome de uma terceira variavel, entao o processa-

mento do nome da primeira varidvel, emtltima andlise, causa o processamen-

to do conteddo da terceira variavel.
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Naocrie uma varidvel cujo valor é seu préprio nome, tal como

 

umavaridvel denominada X que contém o nome ‘X’. O proces-

Nota samento de tal varidvel causa um “loop” infinito. Para interrom-

per um “loop” infinito, vocé precisa executar uma parada de sis-

tema ([ON|[4]), que também apaga a pilha.

Da mesma forma, nao crie variaveis que fagamreferéncia uma a outra de uma

forma circular. O processamento de uma variavel, incluida em uma definicao

circular, também causa um “loop” infinito.

 

bbjetos Classe-Procedimento

Geralmente, o “valor” de um procedimento ¢ o resultado de quaisquer pro-

cessos que ele define. Programas sao os objetos classe-procedimento mais ge-

rais, assim eles sdo descritos primeiro, seguidos por algébricos.

Processamento de Programas

Um programa é uma seqiiéncia de objetos e comandos. Este manual utiliza

0s termos “processar umprograma’” e “executar um programa” alternativamente.

Em geral, o processamento de um programa toma o contetido de programa

em ordem, colocandocada objeto na pilha e executando cada comando. Exis-

tem dois pontos adicionais a serem lembrados:

B nomes nao colocados entre aspas sao processados, enquanto nomes entre
aspas vao para a pilha. Nomes sao colocados entre aspas expressamente
para adiar processamento, como discutido & pégina 57.

B estruturas de programa sao executadas de acordo com suas proprias regras.

Na parte 1, vocé escreveu diversas fungdes de usuario, as quais continham

uma estrutura de varidvel local. Estruturas de programa sdo descritas no capi-

tulo 26.
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As regras para processar-se nomes e programas levam a uma das idéias fun-

damentais para programar-se a HP-28S. Para esta discussao, “programa” sig-

nifica programa armazenado em uma varidvel e “nome de um programa” sig-

nifica nome da varidvel que contém um programa.

A idéia fundamental é chamada programagdo estruturada. Isto significa que uma

tarefa complicada é dividida em sub-tarefas, e um programa é escrito para ca-

da sub-tarefa. O programa principal pode ser agora relativamente simples, re-

fletindo a légica global da tarefa. Ele pode executar cada sub-tarefa, simples-

mente incluindo 0 nome sem aspas do programa para aquela sub-tarefa. Se

uma sub-tarefa é executada mais de uma vez, o nome sem aspas pode ser in-

cluido mais do que uma vez. Se outros programas principais usam a mesma

sub-tarefa, eles podem executar esta sub-tarefa da mesma forma.

Programagao estruturada é demonstrada em “Desenvolvendo e Agrupando

Completamente” a pdgina 253, “Apresentando no Visor um Inteiro Binario”,

a pagina 257, e “Mediana de Dados Estatisticos”, a pagina 270.

Processamento de Algébricos

Cada algébrico é equivalente a um programa que contém somente nomes sem

aspas e fun¢des. O processamento de um algébrico produz o mesmo resulta-

do que o processamento do programa correspondente: nomes sem aspas sao

processadose fungdes sdo executadas. Este topico € também discutido em “Pro-

cessamento de Objetos Algébricos”, no Manual de Referéncia.

O resultado do processamento de um nome depende da existéncia de uma va-

ridvel com aquele nome, como descrito em “ Processamento de Nomes Glo-

bais” acima. Alguns exemplos.

m se um nome faz referéncia a uma fungao do usudrio, vocé pode utilizar o

nome da fun¢do do usudrio da mesma forma que o de uma funcao pré-

programada. O processamento do algébrico causa a execucdo da fungao do

usuario. Os argumentos da fun¢ao do usuadrio, entre parénteses e seguidos

pelo nome da fungéo do usudrio, sdo parte do algébrico.
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m se um nome faz referéncia a um programa que nao utiliza argumentos da

pilha e devolve exatamente um resultado, vocé pode utilizar o nome do pro-

grama para fazer referéncia (indiretamente) ao resultado. O processamento

do algébrico causa a execugdo do programa, assim, na realidade, o nome

do programa é substituido pelo resultado. Para um exemplo, ver “Estatisti-

cas com Somatdrios” & pdgina 262.

m se um nome se refere a um segundo algébrico, o processamento do primei-

ro algébrico ndo causa o processamento do segundo algébrico. Ao invés dis-

so, o segundo algébrico, efetivamente, substitui seu nome no primeiro

algébrico.

Um caso especial entre as fun¢des é a fungao “=", que distingue equagdes de

expressoes. Dependendo do modo Resultado (Simbdlico ou Numérico), a exe-

cu¢do de = devolve uma equagao ou um resultado numérico.

m Em modo de Resultado Simbdlico, o processamento de ‘uma equagio pro-

duz uma nova equagao. O novo membro esquerdo da expressaoé o resulta-

do do processamento do membro esquerdo da expressdo original. O mem-

bro direito da expressao é o resultado do processamento do membro direito

da expressao original.

m Em modo de Resultado Numérico, o processamento de uma equagac pro-

duz a diferenga numérica entre 0 membro esquerdo da expressdo original

(numericamente processado) e o membro esquerdo da expressao original

(numericamente processado).

A proxima secao descreve os modos Resultado com mais detalhes.

Processamento de Funcoes

Quando uma fungao é processada, sua agao depende do modo Resultado cor-

rente, o qual pode ser simbdlico ou numérico. Esses modos sdo também des-

critos no préximo capitulo, “Modos”.

Modo de Resultado Simbélico. Este ¢é o caso padrao, onde uma fungao

aceita argumentos simbélicos e devolve resultados simbdlicos. A acao de fun-

¢6es no modo de Resultado Simbdlico é evidente quando vocé calcula com no-

mes e expressdes, para criar expressdes maiores.

23: Processamento 203



Modo Resultads Numérico. Esta alternativa € utilizada em tragados de gra-

ficos e pelo Solver. Suafinalidade ¢ assegurar um resultado numérico da fun-

gao. Neste modo, as funcoes processam repetidamente os argumentos simbo-

licos, aceitando somente argumentos numéricos e devolvendo resultados

numéricos.

Vocé pode forgar o processamento de um objeto, até que ele devolva um resul-

tado numérico, exccutando =NUM(para niimero); no capitulo 5, vocé fez isso

para devolver um valor numérico para 7.

  Em modo de Resultado Numérico, nao processe uma variavel

i cujo valor inclui seu préprio nome, tal como uma variavel de-
  

Nota nominada X que contenha a expressao ‘X + Y’ O processamento

de tal variavel causaria um “loop” infinito. Para interromper

um “loop” infinito, vocé precisa executar uma parada de sistema (“system halt”)

([oN][a]), que também apaga a pilha.

Da mesma forma, nao crie varidveis que facam referéncia uma a outra, numa

definigaocircular. Processamento de uma variavel incluida em uma definicao

circular também causa um “loop” infinito.
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Modos

Vocé pode afetar os resultados de muitas operagdes através da selecdo de um

modo. Alguns modos, tal como o0 modo angular (Graus ou Radianos), podem

 

ser selecionados, pressionando uma tecla de menu. O rétulo de menu para

modo inclui um pequeno quadrado quando o modoestd selecionado. Por exem-

plo, o rétulo de menu para modo angular Radianos aparece como RAQ=

quando aquele modo ¢ selecionado.

A maioria dos modos, tal como o modo Beeper (sinal audivel), pode ser sele-

cionada ativando ou desativando um “flag” (indicador) do usuario, utilizando

os comandos

 

" (set flag = ativa indicador) e UF (clear flag = desativa indicador).

Por exemplo, “flag” 51 controla o modo Beeper, assim vocé pode desligar osi-

nal audivel (Beeper), executando F

 

Este capitulo descreve como os modos afetam a operacdodacalculadora e re-

laciona os rétulos de menu e “flags” associados. Os anuncios que aparecem,

quando um modo¢ selecionado, também sao mostrados. Para cada modo, a

escolha apresentada em primeiro lugar é a selecdo padrao, ativada logo apds

Memoéria Apagada (Memory Lost).

Modos Gerais

Estes modos afetam computacoes e o sinal audivel.

Modo Angular

Este modo determina se nimeros reais representam medidas angulares em

graus ou em radianos. Isto afeta 0s argumentos defuncdestrigonométricas e

os resultados de fung¢Oes trigonométricas inversas.
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Modo Graus ( 0EGs , Flag 60 Desativado). Nimeros reais representam

medida angular em graus.

Modo Radianos { rAD+ , Flag 60 Ativado, (27). Numeros reais repre-

sentam medida angular em radianos.

Modo Beeper (sinal audivel)

Este modo controla se a calculadora emite sons quando um erro ocorre ou BEEP

é executado.

Beeper Ligado (Flag 51 Desativado). A calculadora emite sons.

Beeper Desligado (Flag 51 Ativado). A calculadora nao emite sons.

Valor Principal (Principal Value)

Uma solugao devolvida por ISOL ou QUAD , geralmente, requersinais arbi-

trérios (+1 ou -1) e inteiros (0,1,2...), para representar todas as solugdes possi-

veis. Este modo determina se sinais e inteiros arbitrdrios sao incluidos em so-

lucdes geradas por ISOL ou QUAD.

Valor Principal Desligado (Flag 34 Desativado). Solucoes devolvidas

por ISOLe QUADincluem variaveis s1,s2,...para sinais arbitrarios e n1,n2,...,

para inteiros arbitrdrios.

Valor Principal Ligado (Flag 34 Ativado). ISOL e QUAD consideram si-

nais arbitrdrios como sendo +1 e inteiros arbitrdrios como sendo zero.

Modo Constantes

Este modo determina se 0 processamento de uma constante simbdlica 'E, 1,

, ¥ ) devolve seu valor numérico. Em modo Resultados Numé-

ricos (Flag 36 desatwado), o processamento de uma constante simbdlica devol-

ve seu valor numérico, independentemente do modo Constantes.

  

Constantes Simbdlicas (Flag 35 Ativado). O processamento de uma

constante simbdlica devolve sua forma simbdlica.
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Constantes Numéricas (Flag 35 Desativado). O processamento de uma

constante simbdlica devolve seu valor numérico.

Modo Resultados

O modo Resultado corrente afeta o resultado do processamento de uma fun-

¢do, quando seus argumentos sao simbdlicos.

Resultados Simbélicos (Flag 36 Ativado). Dados os argumentos sim-

bdlicos, as fun¢des devolvem resultados simbdlicos.

Resultados Numéricos (Flag 36 Desativado). As funcdes sempre de-

volvem resultados numéricos. Para isso, as fungdes processam argumentos sim-

bélicos repetidamente para determinar seus valores numéricos. O processa-

mento de uma constante simbdlica devolve seu valor numérico independente-

mente do modo Constantes.

 

Modos de Entrada e Apresentacao no
Visor

Estes modos afetam como os objetos sao entrados e apresentados no visor.

Modo de Entrada

O modo de entrada corrente afeta o resultado quando vocé pressiona um co-

mando, fun¢do, ou tecla do menu USER. O modo de entrada automaticamen-

te muda quando vocé pressiona ], [ll["], ou vocé também pode
muda-lo manualmente pressionando [o]. A aparéncia do cursor indica o mo-

do de entrada corrente. Para detalhes, ver capitulo 18, “A Linha de Comando”.

 

Entrada Imediata (Cursor Tem Apenas o Contorno). A linha de co-

mando é executada quando vocé pressiona um comando, uma fungao ou uma

tecla do menu USER.

Entrada Algébrica (Cursor Parcialmente Preenchido). A linha de co-

mando ¢ executada quando vocé pressiona uma tecla de comando.

Entrada Alfanumérica (Cursor Totalmente Preenchido, o ). A linha

de comando ¢ executada quando vocé pressiona [ENTER |.
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Modo de Substituicao ou de Insercao

Pressionar [INS ] no menu do cursor muda entre modo Substituicao e Inser-

.gao. A aparéncia do cursor indica modo de Substitui¢do ou Inser¢ao.

Modo de Substituicao (Cursor Quadrado). Novos caracteres substituem

0s caracteres existentes.

Modo de Inserc¢éao (Cursor Em Seta). Novos caracteres sio inseridos en-

tre os caracteres existentes.

Letras Maiusculas ou Mintsculas

Pressionar LC troca 0 modo Letra Maitscula por Letra Minuscula, ou

vice-versa.

Modo Letra Maiuscula. Pressionar uma tecla de letra, escreve a letra em

maitsculo na linha de comando.

Modo Letra Minuscula. Pressionar uma tecla de letra, escreve a letra em

mindsculo na linha de comando.

Nivel 1 do Visor

Muitos objetos sao muito grandes para serem apresentados em umatnica li-

*nha do visor. Vocé pode preferir utilizar mais do que umalinha para apresen-

tar o objeto no nivel 1, se necessdrio, ou utilizar somente umalinha, indepen-

dentemente do tamanho do objeto. Esta escolha afeta a saida impressa em mo-

do de monitoragao de impressao.

ML Ligado { nL= , Flag 45 Ativado). Objetos no nivel 1 sdo apresenta-

dos no visor em mais de uma linha se necessario.

ML Desligado ( nL ', Flag 45 Desativado). Objetos no nivel 1 sao

apresentados no visor em apenas uma linha.
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Modo Ponto Decimal

A virgula e o ponto dividem os papéis de marca de raiz (para distinguir a parte

inteira de um niimero, da sua partefraciondria) e separador(para distinguir

objetos na linha de comando; o espaco é sempre um separador). Vocé pode

atribuir estes papéis para a virgula ou o ponto em qualquer ordem.

RDX, Desligado ( rRDx, , Flag 48 Desativado). O ponto é a marca de

raiz (ponto decimal) e a virgula é um separador.

RDX, Ligado ( rox,« , Flag 48 Ativado). A virgula é a marca deraiz e

o ponto é um separador.

Formatos de Numeros

Estes modos determinam o nimero de casas decimais apresentadas no visor

para nimeros reais. Os comandos FIX, SCI e ENG requerem comoargumento

um ndmeroreal 7. O modo corrente do formato de nimero também afeta o

comando RND ( arredondar).

Formato STD ( s70+ ). Numeros reais sio apresentados com um ponto

decimal ou um expoente somente se necessario.

Formato FIX { Fixs ). Numeros reais sio apresentados com 1 casas deci-

mais. Um expoente é apresentado somente se necessario.

Formato SCI ( scI= ). Numeros reais sao apresentados como uma man-

tissa, que ¢ menor do que 10 e contém 1 casas decimais e um expoente.

Formato ENG ( Encs ). Numeros reais sao apresentados como uma man-

tissa, que contém 1 + 1 digitos e um expoente que é um muiltiplo de 3.

Base inteira

Vocé podeescolher a base utilizada para entrada e apresentacao de inteiros

binarios. A escolha da base naoafeta a estrutura interna de inteiros binarios,

0s quais sao sempretratados como uma seqiiéncia de bits.

24: Modos 209



Base DEC ( DEC» ). Inteiros bindrios entrados sem marcadores de base sdo

interpretados na base 10. Todos os inteiros bindrios sdo apresentados na base

10 e mostram um “d” como marcador de base.

Base HEX ( HEX= ). Inteiros bindrios entrados sem marcadores de base sao

interpretados na base 16. Todos osinteiros binarios sdo apresentados na base

16 e mostram um “h” como marcador de base.

Base OCT ( ocT+ ). Inteiros bindrios entrados sem marcadores de base sdo

interpretados na base 8. Todos os inteiros bindrios sdo apresentados na base

8 e mostram um “0” como marcador de base.

Base BIN ( BIN= ). Inteiros bindrios entrados sem marcadores de base sdo

interpretados na base 2. Todos os inteiros binarios sdo apresentados na base

2 e mostram um “b” como marcador de base.

Tamanho de Palavra de inteiros Binarios

O tamanho da palavra corrente pode variar de 1 a 64 bits. Ele controla como

0s inteiros bindrios sdo apresentados no visor; além disso, inteiros binrios sao

truncados no tamanho da palavra corrente, quando utilizados como argumen-

tos ou devolvidos como resultados. Para definir o tamanho de palavra como

n, execute n = (stor= wordsize = armazenar tamanho de palavra).

 

 

Modos de Recuperacao

Os modos de recuperacao determinam se sao efetuadas c6pias das linhas de

comando, da pilha e dos argumentos para os comandos. Estas cépias podem

auxilid-lo na recuperacao, se vocé cometer um erro.

Modo CMD

Este modo determina se uma cépia da linha de comando ¢é salva quando vocé

pressiona (ou uma tecla que execute ENTER).

CMD Ligado { cnp= ). Linhas de comando séo salvas para procedimento

de recuperagao por [JJ[COMMAND |.
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CMD Desligado { ¢MD- ). Linhas de comando n&o sao salvas.

Modo UNDO

Este modo determina se uma copia da pilha é salva quando vocé pressiona

(ou umatecla que execute ENTER).

UNDO Ligado { unpos ). A pilha é salva para procedimento de recupera-

cao por [[UNDO].

UNDO Desligado ( UNDO ). A pilha ndo é salva.

Modo LAST

Este modo determina se cépias dos argumentos so salvas quando um coman-

do é executado.

LAST Ligado ( LAsT+ , Flag 31 Desativado). Argumentos sao salvos para

procedimento de recuperagao por LAST ou em caso de erro.

LAST Desligado ( LAST ,Flag 31 Ativado). Argumentos nao sao salvos.

Se um erro ocorrer, os argumentos do tltimo comando nao sao devolvidos pa-

ra a pilha.

 

Excecdes Matematicas

Certoserros, que podem ocorrer durante calculos comuns com nimeros reais,

sao chamados excecdes matemdticas. Uma excecao pode agir como um erro co-

mum e interromper o célculo, ou ela pode fornecer um resultado padréo e per-

mitir que o célculo prossiga.

Acao Sobre Resultado Infinito

Uma excecdo de Resultado Infinito ocorre quando um célculo devolve um re-

sultado infinito. Exemplos incluem o processamer\to de TLHCEN?,

*THHCEE:?, (em modo angular Graus) ou  

Erro de Resultado Infinido Ligado (Flag 59 Ativado). Excecdes de Re-

sultado Infinito sdo erros. Elas devolvem a mensagem de erro InFIHIT RESULT

(Resultado Infinito).
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Erro de Resultado Infinito Desligado (Flag 59 Desativado). Excecoes
de ResultadoInfinito devolvem + 9.99999999999E499 e ativam o indicador de
Resultado Infinito (Flag 64).

Acao sobre “Overflow” (Numero Muito Grande)

Uma excecao de “overflow” ocorre quandoo resultado de umcélculo, embora
finito, tem valor absoluto maior do que o maior ndmero representavel na
Lalcu]adura Exemplos incluem o pmcg@samento de *

 

     Y,oou tF

Erro de “Overflow” Desligado (Flag 58 Desativado). Excegdes de “over-
flow” devolvem = 9.99999999999E499 e ativamo indicador de “overflow” (Flag
63).

Erro de “Overflow” Ligado (Flag 58 Ativado). Excecoes de “overflow”
sdo erros. Elas devolvem a mensagem de erro [igreLiy,

Acao sobre “Underflow” (Numero Muito
Pequeno)

Excec¢oes de “underflow” ocorrem quando o resultado de um calculo, embora
finito, temvalor absoluto menor do que 0 menor nimero represcntavelna cal-
culadora. ermpl«s incluem o processamento de =

 

ou

  

Erro de “Underflow” Desligado (Flag 57 Desativado). Excegoes de “un-
derflow” devolvem o resultado convencionado de 0. Elas ativam o indicador
de “underflow” + (Flag 62) ou o indicador “underflow”- (Flag 61), dependen-
do do sinal do resultado.

Erro de “Underflow” Ligado {Flag 57 Ativado). Excegoes de “underflow”
sdoerros. Elas devolvem a mensagemde erro Heowe UarespLion (Ndmero
Negativo Muito Pequeno) ou Frarrie Lo (Ndmero Positivo Muito Pe-
queno), dependendo do sinal do resultado

  

 

Modos de lmpresééo

Os modos, a seguir, proporcionam maior flexibilidade na impressao.
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Impressao em Modo Monitoracao

Vocé pode automaticamente imprimir um registro de seus calculos.

Monitoracio de Impressao Desligada ( TRAC , Flag 32 Desativa-

do). Nio ha impressdo automdtica.

Monitoracao de Impressao Ligada ( TRAC+ , Flag 32 Ativado). Ca-

da vez

que a linha de comando é executada, a calculadora imprime o contetdo da

linha de comando, a operagao que causou a execugao e o resultado no nivel 1.

Modo de Mudanca Automatica de Linha (Auto

CR)

Geralmente, vocé deseja enviar dados para a impressora e imprimi-los com

um tinico comando. Em outros casos, tal como quando imprimindo graficos,

vocé deseja acumular dados na impressora sem imprimir. Este modo determi-

na se os comandos de impressao automaticamente causam impressao.

Auto CR (Flag 33 Desativado). Comandos de impressao enviam CR (Car-

riage Right) ao fim da transmissao, causando impressio dos dados.

Acumular Dados de Impressao (Flag 33 Ativado). Comando de impres-

sao envia dados sem CR,fazendo com que os dados se acumulem no “buffer”

da impressora.

Velocidade de Impressao

A calculadora nao pode perceber quando a impressora esta pronta para rece-

ber mais dados, assim ela calcula a taxa na qual dados podem ser transmitidos

com seguranga. Este modo determina se o cdlculo é feit. para uma impressora

operada a bateria ou para uma que estd conectada a rede elétrica.

Velocidade Normal de Impresséo (Flag 52 Desativado). A calculado-

ra envia dados a uma taxa adequada para a impressora operada a bateria.

Velocidade de Impressao Rapida (Flag 52 Ativado). A calculadora envia

dados a uma taxa adequada para a impressora conectada a rede elétrica.
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Espacamento de Impressao

Este modo determina se linhas em branco sao impressas automaticamente.

Impressao com Espacamento Simples (Flag 47 Desativado). Nao

sdo impressas linhas em branco automaticamente.

Impressao com Espacamento Duplo (Flag 47 Ativado). Uma linha em

branco é automaticamente impressa entre cada duas linhas de texto.
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Operacoes de Sistema
 

Este capitulo descreve combinagdes especiais de teclas que interrompem ope-

ragdo normal da HP-28S. Estas opera¢des de sistema incluem a impressao do

visor, ajuste do contraste do visor, interrupgao de programas,inicializacao da

memdria e execugao de testes diagndsticos.

Todas as operagdes de sistema comegam com a tecla [ON]. Vocé pode can-

celar qualquer operagao de sistema, pressionando antes que vocé sol-

te [on .
A tabela abaixo mostra as teclas para operagdes de sistema, seguidas cada uma

por sua descrigao.

Operacoes de Sistema

Nome Sequéncia de Teclas

Impressao do Visor

Controle de Contraste

Atencao

Parada de Sistema

Inicializagdo da Memdria

Teste Continuo

Teste do Teclado

 

Cancelamento de Operagio de

Sistema
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‘Imprimindo o Visor

Para imprimir a imagem corrente do visor:

 

1. pressione e mantenha pressionada

2. pressione (a tecla com “PRINT” acima dela).

3. solte[ON].

 

 

Controle de Contraste

Para mudar o contraste do visor:

 

1. pressione e mantenha pressionad

2. pressione para aumentar o contraste ou pressione [~ para dimi-

nuir o contraste. Enquanto vocé mantiver pressionado , vocé po-

ou [= Jrepetida ou continuamente para encontrar o me-

  

de pressionar

lhor contraste.

 

3. solte

 

 

Operacoes de Apagar

Existem trés operacdes de apagar, dadas abaixo, em ordem de severidade

crescente.

Atencao

Para retornar a apresentacao normal da pilha novisor, execute Atencao pres-

sionando [ON ]. Em alguns casos, pode ser necessdrio pressionar ON duas

vezes. Aten¢ao tem os seguintes efeitos:

® apaga a linha de comando.

® cancela todos os comandos ou execugao de procedimentos.

& sai de operagoes especiais tais como FORM, PLOT e catdlogos.

B reinicia operagao normal do teclado.
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Parada de Sistema

Para interromper um programa que nao responde a [ON |, execute Parada de
Sistema como segue:

1. pressione e mantenha pressionada [ON|.

2. pressione [a].

3. solte [ON].

Parada de Sistema tem os seguintes efeitos:

B todos os efeitos de Atengao.

B apaga todos os programas suspensos e varidveis locais.

® apaga a pilha.

W apagaitens salvos para procedimento de recuperacio (CMD, UNDO, LAST).

® apaga 0 menu personalizado.

® seleciona HOME como o diretério corrente.

® ativa o menu do cursor.

& seleciona modo de monitoragao desligado.

Inicializacao da Memoria

Para inicializar toda a memoria:

1. pressione e mantenha pressionada [ON].

2. pressione e mantenha pressionada [INS ] e [>].

3. solte

 

4. solte

Inicializar memdria tem os seguintes efeitos:

m todos os efeitos de Atencao e Parada de Sistema.

B elimina todas as varidveis de usudrio e diretérios.

8 inicializa todos os “flags” do usudrio a seus valores padrao.

® emite sinal audivel e apresenta no visor fenory LozT (Meméria Apagada)

na linha 1.

25: Operacoes do Sistema 217



 

Operacoes de Teste

Existem duas operages de sistema para testar-se a calculadora. A primeira é

um teste continuo da parte eletronica, que é executado sem assisténcia. A se-

gunda é um teste de teclado que requer que vocé pressione todas as teclas nu-

ma seqiiéncia especificada. Ambos os testes executam uma Parada de Sistema.

Teste Continuo

Para executar o teste continuo:

1. inicie o teste.

 

a. Pressione e mantenha pressionada

b. Pressione [«].

©. Solte [ON].

2. o visor mostra linhas horizontais e verticais, um visor em branco, um pa-

dréo aleatdrio e entdo apresenta brevemente o resultado do teste antes de

reinicid-lo novamente.

   m A mensagem [ % indica que a calculadora passou no teste.

 

= Uma mensagem tal como ! _ indica que a calculadora ndo passou

no teste. O nimero indica a natureza da falha.

Se vocé interromper o teste pressionando uma tecla, o teste devolve

uma mensagem de falha porque ele néo espera nenhumatecla. Tal men-

sagem de falha ndo indica um problema com a calculadora.

3. saia do teste, executando uma Parada de Sistema.

 

a. Pressione e mantenha pressionada

b. Pressione [a].

¢. Solte
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Teste do Teclado

Para executar o teste do teclado:

1. inicie o teste.

a. Pressione e mantenha pressionada

b. Pressione [NEXT |.

€. Solte [ON].

  

2. a calculadora apresenta a mensagem

a. Teste a primeira linha do teclado da esquerda, pressionando

(B1[E]
b. Teste da segunda a sexta linha do teclado da esquerda da mesma forma.

  

¢. Teste a primeira linha do teclado da direita, pressionando

[oeL [a][v][«][>].
d. Teste da segunda a sétima linha do teclado da direita da mesma forma.

(Pressione a tecla na ordem correta — ela ndo interromperd o

teste.)

  

3. se vocé pressionou as teclas na ordem correta e o teclado estiver func1o-

nando adequadamente, a calculadora apresenta no visor I Uma

mensagem tal como 1 FAIL indica que vocé nao seguiu a ordem correta

ou a calculadora nao passou noteste. O niimero indica a natureza da falha.

 

4. pressione
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Estruturas de Programa
 

Muitos programas sao equivalentes a uma série de célculos de teclado de exe-

cugdo imediata. Os objetos vdo para a pilha e comandos séo executados, pro-

duzindo o resultado desejado. Estes programas sao simplesmente um registro

dos objetos e comandos, escritos na mesma ordem que vocé os executaria no

teclado. Entretanto, existem recursos que vocé pode utilizar em programas que

vao além de simples seqiiéncias de teclas.

Por exemplo, na parte 1 vocé escreveu programas que criaram varidveis locais.

O comando especial #, seguido por um ou mais nomes, seguido por um pro-

cedimento, é denominado uma estrutura de varidvel local. Vocé nao pode execu-

tar o comando + do teclado; ele precisa aparecer no mesmo programa que 0s

nomes e o procedimento que constituem a estrutura completa do programa.

Este capitulo revé, primeiramente, a estrutura de varidvel local. Em seguida,

descreve estruturas de programa adicionais que executamtestes e modificam

a execugao do programa baseados no resultado. Todos os comandospara estas

estruturas de programa aparecem no menu PROGRAM BRANCH. Nao deixe

de ler o primeiro exemplo sob o titulo “Estruturas Condicionais”, a pagina 223,

a qual introduz conceitos utilizados no restante do capitulo.

 

Estrutura de Variavel Local

Na parte 1, vocé escreveu diversas fungdes do usudrio, que foram a aplicacao

mais importante da estrutura de variavel local. Existem dois requisitos para fun-

¢oes do usuadrio. Elas precisam:

m explicitamente indicar seus argumentos.

m devolver exatamente um resultado.
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Por exemplo, a fun¢ao do usudrio COT (do capitulo 5) foi escrita:

   t (satisfazendo o primeiro requisito) e processa a expressdo

satisfazendo o segundo requisito). A fun¢do do usudrio O~G (do capltulo 14)

incluia um programa ao invés de uma expressio, mas uma vez que o progra-

ma devolvia exatamente um resultado, O—G também satisfazia o segundo

requisito.

Essesrequisitos se aplicam somente a fun¢des do usudrio. Mais genericamen-

te, variaveis locais sdo utilizadas como um substituto para manipulagées da

pilha. O seguinte exemplo devolve a soma e a diferenga de dois nimeros. Uma

vez que ele devolve dois resultados, nao pode ser uma fun¢ao do usudrio.

   

Para mais exemplos, ver programas no capitulo 28. Eles utilizam estruturas de

varidvel local para evitar manipulagdes da pilha com maior freqiiéncia do que

para criar fungdes do usudrio.

 

Estruturas Condicionais

Estruturas condicionais permitem a um programa testar uma condicéo especi-

ficada e tomar uma decisao baseada no resultado do teste. Esta se¢ao primeiro

déd um exemplo de uma estrutura condicional e utiliza este exemplo para dis-

cutir estruturas de programa em geral; finalmente descreve outros tipos de es-

truturas condicionais.

Suponha que vocé esteja escrevendo um programa que utiliza a varidvel x, e

vocé quercalcular (sinx)/x. Surge um problema porque o quociente é indefini-

do quando x = 0. O seguinte exemplo devolve (sin x)/x se x # 0, ou devolve

lsex =0.
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Eis comoesta estrutura funciona quando vocé executa o programa:

1. 0 comando IF simplesmente marca o inicio da estrutura. Ele pode estar

em qualquerlugar antes do comando THEN.

2. X ¢ processado.

3. 0 ndmero0 vai para a pilha.

4. o comando # toma o valor de X e o ndmero 0 como argumentos.

® Se os argumentos sdo “nao iguais”, # devolve 1.

® Se os argumentos ndo sao “ndoiguais”, # devolve 0.

5. 0 comando THEN toma 1 ou 0 como seu argumento.

w Se o argumento¢ 1, THEN processa o programa até o ELSE (nominal-

mente & ZIHE ).

® Se o argumento é 0, THEN processa o programa de ELSE até END (no-

minalmente 1).

6. execugio do programa continua apds o comando END.

Antes de prosseguir, abordando pontos especificos sobre estruturas condicio-

nais, apresentamos algumas informacdes de cardter geral sobre estruturas de

programas.

Comandos de Estrutura de Programa. Os comandos IF, THEN, ELSE

e END (SE, ENTAO, CASO CONTRARIO e FIM) sdo exemplos de comandos

deestrutura de programa. A ordem

e

significado desses comandos sao similares

a0 seu uso em linguagemcorrente. Vocé nao pode utilizar comandos de estru-

tura de programa com tanta flexibilidade comooutros comandaos; eles funcio-

nam apenas nas combinagdes descritas neste capitulo.

Funcées de Teste e Comandos. A funcao # ¢ chamada uma fungio de

teste. Dados os dois ntimeros, # devolve 1 ou 0, indicandose o teste é verda-

deiro ou falso. Qutras func¢des de teste sao *, 3, e == (Lembre-se de

que = ¢é utilizado para equagdes, naopara teste de igualdade.) Dados argu-

mentos simbélicos, funcdes de teste devolvem umresultado simbdlico.

 

Existem também comandos de teste que sempre devolvem 1 ou 0. Por exem-

plo, 0 comando de teste SAME (mesmo) € similar a ==, mas ele simplesmente

testa se os dois objetos sao idénticos. Comandos de testes adicionais sao dis-

poniveis para trabalhar-se com “flags” (descritos a seguir). Para mais informa-

¢oes sobre fungdes de teste e comandos, ver “PROGRAM TEST” no Manual

de Referéncia.
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“Flags”. Os ntmeros 1 e 0 que sao devolvidos pelos comandos de teste sao

chamados “flags” da pilha. Como eles representam a verdade ou falsidade de

um teste, 1 é chamado um “flag” verdadeiro e 0 é chamado um “flag” falso.

O termo “flag” tambémse refere aos “flags” do usudrio incorporados a calcula-

dora. Eles sio numerados de 1a 64; “flags” de 31 a 64 tém significados especi-

ficos para a calculadora, enquanto que o8 “flags” 1 a 30 podem representar qual-

quer distingao verdadeira/falsa que vocé queira. Vocé pode armazenar um “flag”

da pilha em um “flag” do usudrio, uma vez que ambos representam umvalor-

verdade (1 ou 0). Por exemplo, a seqiiéncia

   

ativa “flag” 12 se A < B, ou desativa “flag” 12 se A > B. Posteriormemte vocé

podetestar se o “flag” 12 estd ativado através da seqiiéncia

  

a qual devolve 0 mesmo valor verdadeiro que o teste original - . Avan-

tagem desta técnica é que o valor-verdade (1 ou 0) doteste original é preserva-

do, mesmo que os valores de A e B tenham mudado. Os comandos para mudar-

se e testar “flags” do usudrio aparecem em “PROGRAM TEST”, no Manual

de Referéncia. Para orestante deste capitulo, “flag” se refere a um“flag” da pilha.

Condigdes. Os objetos e comandos entre dois comandos de estrutura de pro-

grama sdo denominados uma condigio. Cada condigao é manipulada como uma

entidadetnica pela estrutura de programa. Uma condigdo é rotulada pelo seu

papel 16gico ou pelo comando que a precede. No primeiro exemplo:

w a condicao entre IF e THEN (¥

cdo [F.

 

) é chamada de condigio deteste ou condi-

® a condicdo entre THEN e ELSE (i =11 ) é chamada condigdo verdadeira

ou condigio THEN.

® acondicio entre ELSE e END (1) € chamada condigdofalsa ou condigao ELSE.
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As condices, no exemplo, representam simples cdlculos numéricos, mas vocé
pode incluir qualquer seqiiéncia de objetos e comandos. Com efeito, uma con-
digdo é como um subprograma dentro do programa. Se vocé escrever um pro-
grama separado que contém a condigio e armazenar este programa em uma
varidvel, vocé pode utilizar o nome da variavel como a condigdo inteira. Neste
caso, uma estrutura com aparéncia simples tal como

  

pode representar um complicado processo de decisao, com dois possiveis re-
sultados também complicados, dependendo dos contetidos,de A, B e C.

IF ... THEN ... ELSE ... END

Utilizando a terminologia que acabamos de definir, o processamento desta es-
trutura condicional pode ser descrito como segue: a condigao IF é processada
e devolve um “flag”. Se o “flag” é verdadeiro, a condigao THEN é processada;
se o “flag” ¢ falso, a condi¢do ELSE ¢ processada.

Para outro exemplo dessa estrutura, ver “FIB2 (Ndumeros de Fibonacci, Versao
“Loop”)’, a pagina 248.

IFTE (Funcao If-Then-Else-End)

O primeiro exemplo, neste capitulo, pode ser escrito em sintaxe algébrica, uti-
lizando a fungao IFTE:

 

Esta forma é pratica para calculo simbdlico. Se vocé executar a versio da estru-
tura de programa enquanto X estd indefinido, esta forma algébrica é o resulta-
do. Os argumentos para IFTE precisam ser representéveis em sintaxe algébri-
ca; para incluir comando RPN na expressdo condicional, vocé precisa utilizar
a forma de estrutura de programa.

A fungao IFTE é utilizada em “FIB1 (Ntimeros de Fibonacci, Versio Recursi-
va)”, a pagina 247.
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IF ... THEN ... END

Se uma condigao ELSE ndo é necessdria, isto &, se as escolhas sdopara fazer-

se alguma coisa ou naose fazer nada, vocé pode omitir ELSE da estrutura de

programa. O exemplo a seguir assegura que o objeto no nivel 1 é maior que

0 objeto no nivel 2, alternando-os se necessario.

 

Note o uso de DUP2 parafazer copias dos objetos. As copias sao entao consu-

midas pela comparagao <. Para outro exemplo de IF ... THEN ... END, ver

“SORT (Classificar uma Lista)”, & pagina 270.

IFT (Comando If-Then-End)

Vocé poderia escrever o exemplo anterior utilizando o comando IFT, ao invés

da estrutura de programa:

  

A seqiiéncia T : deixa um “flag”na pilha, o programa « SWAP » vai

para a pilha e o comando IFT toma o “flag” e o programa como argumentos.

Se o “flag” é verdadeiro, IFT processa o programa; se 0 “flag” ¢ falso, TFT eli-

mina o programa. O resultado ¢ idéntico a forma de estrutura de programa.

Armadilhas de Erro (“Error Traps”)

Em alguns casos, vocé pode prever que um erro pode ocorrer durante a execu-

¢ao do programa. Normalmente, um erro cancela a execucao do programa; mas

se vocé preparar uma armadilha para o comando com potencial de erro, colocando-

0 em uma estrutura especial de programa, a execucao pode continuar quando

0 erro ocorre.

Lembre-se do problema com (sin x)/x — ele causa erro de Resultado Infinito

quando x = 0. Outro método para definir (sin 0)/0 = 1 seria:
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Isto significa: processe a condicio IFERR (i

cesse a condicao THEN (I ).
% #). Se um erro ocorrer, pro-

 

Este exemploinclui o comando DROP2 para eliminar os dois zeros que causa-
ram o erro. Note que isto pressupde que LAST esta ativado. Se LAST estiver
desativado, 0s zeros nao estarao presentes e 0 comando DROP2 é inadequado.
Certifique-se de levar em conta o estado de LAST, quando utilizar armadilhas
para erros.

{   Outro exemplo de IFERF .. I aparece em “BDISP (Apresenta-
cdo de Binério no Visor)”, a pagina 259. Além disso, vocé pode incluir uma con-
dicao ELSE para ser processada somente se um erro nao ocorrer, utilizando

 

a forma

   

 

Estruturas de “Loop” Definido

Estruturas de “loop” contém uma condigio de “loop” que é repetidamente pro-
cessada. Em umaestrutura de “loop”definido, o programa especifica antecipada-
mente quantas vezes processar a condicao de “loop”. Outro tipo de estrutura
de programa, chamada umaestrutura de “loop” indefinido, utiliza uma condigao
de teste para determinarse repete o processamento da condicao de “loop”. Es-
ta sedo descreve estruturas de “loop” definido Estruturas de “loop” indefini-
do sao descritas a pdgina 231.

INICIE ... PROXIMO (START ... NEXT)

O seguinte exemplo emite um som quatro vezes.

 

Esta estrutura opera como segue:

1. 0 comando START toma os valores 1 e 4 da pilha e cria um contudor, O
contadorsera utilizado para monitorar quantas vezes o “loop”vai ser repe-
tido. O valor 1 especifica o valor inicial do contador e o valor 4 especifica
seu valor final.
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2. a condicao de “loop” 44. 1 EEEF é executada.

3. 0 comando NEXTadiciona 1 ao contador.

4. o valor corrente do contador é comparado ao seu valor final.

® Se o valor corrente do contador nao excede seu valorfinal (2), (3) e (4)

sao repetidos.

m Se o valor corrente do contador excede seu valorfinal, a estrutura de

“loop” definido é completada e a execucao do programa continua apds

o comando NEXT.

Neste exemplo, 0s passos (2), (3) e (4) sdo repetidos quatro vezes. O contador

do “loop” é primeiro incrementado de 1 para 2, depois para 3, depois para 4,

depois para 5. Neste ponto, ele excede o valorfinal 4, assim a estrutura de “loop”

definido termina. Note que o passo (1) é executado antes que quaisquer testes

sejam feitos, assim a condigao de “loop” é sempre processada pelo menos uma

vez. Para outro exemplo de START ... NEXT, ver “FIB2 (Numeros de Fibonac-

ci, Versao “Loop”)”, & pagina 248.

PARA contador ... PROXIMO (FOR counter...
NEXT)

Em muitos casos, é prético utilizar o valor corrente do contador como uma va-

ridvel na condicéo do “loop”. Para fazer isso, no lugar de START coloque FOR

nome. O contador se torna uma variavel local com o nomeespecificado. Como

anteriormente, este manual segue a convengao de escrever nomes locais em

letras mintisculas, para ajudé-lo a distingui-los de nomes globais. O exemplo

a seguir coloca o quadrado dos primeiros cinco inteiros na pilha.

 

15 FOR

  A seqiiéncia FIF * é executada somente uma vez. A seqiiéncia *

condi¢ao do “loop”, a qual é executada repetidamente.
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Os exemplos até aqui especificaram um valorinicial do contador de 1, mas qual-

querinteiro é aceitdvel. Uma vez que vocé estd utilizando o contador como uma

varidvel, defina os valores inicial e final do contador como sendo os valores

inicial e final desejados da varidvel. O exemplo a seguir coloca o quadrado do
terceiro até o nono inteiro na pilha.

i

 

Para outro exemplo, ver “BDISP (Apresentacio de Bindrio no Visor)”, a pagina

259.

... increment STEP (... incremento Passo)

O comando NEXT sempre incrementa o contador de 1. Para especificar um

incremento diferente, substitua NEXTpor n STEP, onde # é o incremento de-

sejado. STEP é comumente utilizado apés FOR contador, como demonstrado

nos exemplos abaixo, mas também pode ser utilizado apds START. O exemplo

a seguir coloca os primeiros quadrados impares de 12 até 52 na pilha.

1 8F OF

  

é executada trés vezes. O comando 37

primei-

ro incrementa o contador de 1 até 3, entdo para 5, entdo para 7. Neste ponto,

A condig¢ao de “loop”

 

o valor corrente do contador excede o valorfinal 5, assim a estrutura de “loop”

definido termina.

Os exemplos até agora utilizaram valores crescentes do contador. Para valores

decrescentes do contador, vocé pode especificar um incremento negativo. O exem-

plo a seguir coloca os quadrados inteiros impares de 5? até 1? na pilha.

 

ol

  

A seqiiéncia - ZTEF decrementa o contador de 5 a 3, entdo a 1 e entdo a -1.

Neste pontd, o valor corrente do contador é menor do que o valorfinal 1, as-

sim a estrutura de “loop” definido termina.

 

O programa “SORT (Classifica uma lista)”, a pagina 270, utiliza - para

decrementar o contador por 1. Neste caso, STEP altera o valor do contador por

1, como faz NEXT, mas o contador decresce ao invés de crescer.
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Estruturas de “Loop” Indefinido

Se vocé nao puder especificar antecipadamente quantas vezes repetird um

“loop”, escreva uma estrutura de “loop” indefinido contendo uma condigdo de

“loop” e uma condigao deteste. As condicdes sao executadas alternadamente,

com o resultado da condigao de teste determinando se continua.

Esta seqdo descreve dois tipos de estrutura de “loop” indefinido. A primeira,

DO ... UNTIL ... END (FAGA ...ATE ... FIM), executa a condicao de “loop”

antes da condicdo de teste. Conseqiientemente, a condigao de “loop” é sem-

pre executada pelo menos uma vez. O segundo tipo, WHILE ... REPEAT ...

END (ENQUANTO ... REPITA ... FIM), executa a condigdo de teste primeiro.

Conseqlientemente, em alguns casos, a condi¢ao de “loop” nunca ¢ executada.

DO ... UNTIL ... END (FACA ... ATE ... FIM)

O exemplo a seguir processa um objeto repetidamente, até que o processamento

ndo mude o objeto. Uma vez que o processamento precisa ocorrer pelo menos
uma vez, antes que o teste possa ser executado, este exemplo utiliza DO ...

UNTIL ... END.

 

Esta estrutura funciona como segue:

 

1. a condi¢ao de “loop”

tado processado na pilha.

€ executada, deixando o objeto e o resul-

 

2. a condicao de teste I I é processada, deixando o resultadoG P
processado e um “flag” na pilha. O “flag” indica se o objeto e o resultado

processado sdao 0s mesmos.

3. 0 “flag” ¢ tomado da pilha. Seu valor determina se a estrutura de “loop”

é repetida.

m Se o “flag” é falso, os passos (1), (2) e (3) sdo repetidos.

m Se o “flag” é verdadeiro, a estrutura de “loop” termina.
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+(1+E' . Estas expressoes nao sdo as mesmas, assim a condigao de

T

[

“loop” € processada uma segunda vez, devolvendo    [ES-E)

Estas expressdes nao sdo as mesmas, assim a condicdo de

uma terceira vez, devolvendo *:

loop” é processada

i*. Estas expressdes sdo as  

mesmas, assim a estrutura de “loop” termina.

O efeito deste exemplo é similar ao efeito de = NUM,exceto que = NUM cau-

sa um erro se um nome for indefinido. Para uma versao mais versatil deste

exemplo, ver “MULTI (Execucao Multipla)”, a pagina 253.

WHILE ... REPEAT ... END (ENQUANTO ...
REPITA ... FIM)

O exemplo a seguir toma qualquer niimero de vetores da pilha e adiciona-os

a matriz estatistica corrente. Uma vez que ele necessita testar se o objeto no

nivel 1 é um vetor antes de tentar somé-lo, este exemplo utiliza WHILE ... RE-

PEAT ... END.

  

= ¢ processada, deixando um “flag” na

 

1. a condigao de teste

pilha. O “flag” indica se o objeto no nivel 2 é um vetorreal.

2. 0 “flag” é tomado da pilha. Seu valor determina se a condigao de “loop”

é executada.

® Se o “flag” é verdadeiro, a condicdo de “loop” 4+ é executada, adi-

cionando o vetor & matriz estatistica corrente e os passos(1) e (2) sdo

repetidos.

m Se o “flag” é falso, a estrutura de “loop” termina.

Note que WHILE ... REPEAT ... END termina quando o “flag” ¢ falso, mas

DO ... UNTIL ... END termina quando o “flag” é verdadeiro. Caso vocé queira

mudar o valor de uma condicao de teste quando verdadeira, adicione NOT

comoo dltimo comando: WHILE ... NOT REPEAT ou UNTIL ... NOT END.

Para outro exemplo de WHILE ... REPEAT ... END, ver “PAD (Preencha com

Espagos no Inicio)”, a pagina 257.
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Estruturas de Programas Superpostas

Uma vez que uma condi¢ao em uma estrutura de programa € como um sub-

programa, a condicdo em si pode conter uma estrutura de programa. A estru-

tura dentro da condicdo é chamadaestrutura interna, e a estrutura que contém

a condicdo é chamadaa estruturaexterna. O programa “SORT (Classificar uma

lista)”, a pdgina 270, demonstra “loops” definidos superpostos.

Naoexiste limite para o nimerode niveis que vocé pode superpor, excetotal-

vez sua habilidade para entender a légica. Em alguns casos, € mais facil arma-

zenara estrutura interna em programas e utilizar seus nomes como condigoes

nas estruturas externas.
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Programas Interativos
 

Alguns programas requerem instrucdes do usudrio,isto €, instrucoes suas quan-

do vocé estd executando o programa. Quando o usudrio precisa suprir valores

Ppara as varidveis, um programa pode solicitar entradas. Quando o usudrio pre-

cisa escolher entre diversas alternativas, um programa pode solicitar uma

-selecao.

Este capitulo demonstra como um programa pode solicitar uma entrada ou uma

selecio, utilizando os comandos a seguir do menu PROGRAM CONTROL.

Comando Descricao

HALT Suspende execucao de programa.

s WAIT Suspende execu¢do do programa por s segundos.

KEY Devolve uma cadeia de caracteres se uma tecla foi pressionada.

f s BEEP Emite um som de freqiiéncia f por s segundos.

CLLCD Apaga o visor.

n DISP Apresenta um objeto na linha n do visor.

CLMF Restaura a apresentagao normal do visor, quando o programa

termina a execugao.

 

Solicitando uma Entrada

A sequiéncia a seguir cria um menu de entrada personalizado para as varidveis

A, B e C, emite um som para alertar o usudrio e interrompe a execu¢éo para

receber a entrada.
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O menu apresentado mostra os rétulos os

quais lembram osrétulos do menu Solver. Apds introduzir um valor na pilha,

0 usudrio pode, simplesmente, pressionar uma destas teclas para armazenar

o valor na varidvel correspondente. Apds entrar os valores, o usudrio precisa

pressionar [fli[ CONT |, para continuar a execugao do programa.

 

 

Solicitando uma Escolha

Para tarefas complexas é melhor escrever uma série de programas pequenos,

cada um executando uma pequenatarefa. Em alguns casos, o usudrio tem di-

versas opgOes para executar uma das tarefas. Um método é escrever progra-

mas alternativos para executar, aquela tarefa.

Admita que umatarefa é completada e o usudrio precisa escolher entre os pro-

gramas HOP, SKIP e JUMP , para a préxima tarefa. A seqiiéncia a seguir cria

um menu do usudrio personalizado para os programas HOP, SKIP e JUMP,

emite um som para alertar o usudrio e termina a execucado do programa

  

O menu apresentado mostra os rétulos HOF ,~SKIP e JUMP , os

quais lembram os rétulos do menu USER. Quando o usudrio pressiona uma

das teclas do menu, a préxima tarefa é executada. Aquela tarefa pode terminar

com uma seqiiéncia similar, oferecendo ao usudrio um conjunto diferente de

opgdes e assim por diante, através de toda a tarefa complexa.

 

Um Exemplo Mais Complicado

O exemplo abaixo apresenta uma mensagem, espera até que o usudrio pres-

sione uma tecla e verifica que a tecla esta definida (isto é, representa uma das

escolhas). Se a tecla estd definida, a agdo correspondente é executada; se a te-

cla ndo estd definida, uma mensagem de erro é apresentada e o processo se

reinicia.

Este exemplo utiliza outras estruturas de programa, descritas no capitulo ante-

rior. Existe uma estrutura “externa” DO ... UNTIL END que se repete até

que 0 usuario pressione uma tecla definida. A condi¢ao DO externa contém

uma estrutura “interna” DO ... UNTIL ... END, que se repete até que o usua-

rio pressione uma tecla. A condicdo UNTIL externa contém uma expressao con-

dicional, que apresenta uma mensagem de erro se a tecla estd indefinida.
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Na listagemabaixo, o tamanho das margens marca a estrutura exterior, as con-

digdes, a estrutura interior e suas condicdes.

Seqiiéncia

 

F9CHERRYT !

 

1 D]

 

f4 AT FoR APFLET?

 

UMTIL

FLET T ¢ % Batlana®

Comentarios

Esta lista contém as possiveis respostas. Ela

permanece na pilha até que a estrutura DO ...

UNTIL ... END a seguir devolva 1, 2, ou 3, in-

dicando a escolha do usudrio.

Inicia a condi¢ao de “loop” externo. Esta con-

dicao apresenta mensagens de opgoes, as quais

dizem ao usudrio quais as escolhas e obtém

uma resposta do usuario.

Apaga o visor.

Mensagem de op¢do para a linha 1.

Apresenta mensagem.

A mensagem de opgao para a linha 2.

Apresenta mensagem.

A mensagem de opgao para a linha 3.

Apresenta mensagem.

A mensagem de opgao para a linha 4.

Apresenta mensagem.

Este “loop” indefinido interno se repete, até

que o usudrio pressione uma tecla. O coman-

do KEY devolve & se nenhumatecla fei pres-

sionada, ou uma cadeia (representando a te-

cla) e 1 se uma tecla foi pressionada. Quando

0 “loop” termina, a cadeia permanece na pilha.

Inicia a condigao externa de teste. Esta condi-
¢ao verifica se a tecla pressionada era uma te-

cla definida.
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Esta lista contém as teclas definidas. Existe uma

correspondéncia bi-univoca entre as teclas de-

finidas e os pos

 

eis resultados.

Compara a cadeia da tecla coma lista de te-

clas definidas. POS (pos

 

¢ao) devolve 1 se a ca-

deia da tecla ¢ 1" 7, & se a cadeia datecla

€ HTP % se acadeia da tecla é ' ou

se nao ¢ igual a nenhuma das trés

Faz uma copia da posicao para utilizar como

um “flag”. Se a posicao € 1, 2, ou 3, executa

a condicao THEN. Se a posicao é 0, executa a

condi¢ao ELSE.

A tecla estava definida, assim coloque um

“flag” verdadeiro na pilha.

A tecla estava indefinida, assim apresente no

visor uma mensagem de erro e emita um si-

nal audivel.

Apresenta uma mensagemde erro.

Emite um som.

Espera 1 segundo.

Termina a estrutura IF ... THEN ... ELSE ...

END.Se a tecla estava definida, a posicao e um

 

“flag” verdadeiro estao na pilha. Se a tecla es-

tava indefinida, somente a posicao (a qual é

também um “flag” falso) estd na pilha.

Termina o “loop” indefinido externo. Se a te-

cla estava definida, o “loop” termina com a po-

sicaona pilha. Se a tecla estava indefinida, a

 

condi¢ao de “loop” ¢ repetida.

Dada a lista de possiveis resultados e uma po-

si¢do, obtém-se o resultado correspondente.
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L Processe o resultado. Neste exemplo, EVAL nao

tem efeito porque o resultado é uma cadeia.

Num exemplo mais realistico, o resultado po-

deria ser um programa (possivelmente arma-

zenado em uma varidvel), assim EVALseria ne-

cessario.

 

Ative a apresentagao normal da pilha no visor.

Quando esta seqiiéncia ¢ executada, 0 usuario vé as mensagens de opgao.

 

Press
[A] for Apple
[E]l] for Banana
[C] for Cherry    

Se 0 usudrio pressionar uma tecla que nao [A], [8] ou [C], um som ¢é emi-

tido e a mensagem de erro aparece por 1 segundo.

 

Bad key

   
Entao a mensagem de opgao reaparece. Quando o usudrio pressiona

(B], ou a cadeia “#FFLE”, “Heita” ou “LHER=y”, € devolvida ao nivel 1.

Modificando a lista de possiveis resultados, as mensagens de opcdo e a lista

de teclas definidas, vocé pode tornar esta seqiiéncia mais significativa do que

simplesmente colocar uma cadeia na pilha. De modo mais geral, através do

 

   

uso de variaveis locais e colocando esta seqiiéncia dentro de uma estrutura de

varidvel local vocé pode fazer o programa que segue.

238 27: Programas Interativos



  

 

Se vocé armazenar este programa em uma variavel denominada KEY?, vocé

poderd executar o exemplo acima através dos seguintes passos
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Exemplos de Programacéo
 

Este capitulo contém 20 programas para sua HP-28S.Estes programas saotteis
¢, 0 mais importante, demonstram uma variedade de técnicas de programa-
¢do. Para cada programa vocé encontrard a informacao a seguir.

® Diagrama da Pilha. Um diagrama da pilha é uma tabela com duas colunas
mostrando “Argumentos” e “Resultados”. “Argumentos” mostra o quepre-
cisa estar na pilha antes do programa ser executado; “Resultados” mostra
0 que o programa deixa na pilha.

O diagrama da pilha ndo mostra tudo; um programa que muda a memdria
do usudrio ou apresenta objetos no visor, pode nao ter efeito na pilha.

® Técnicas. Esta é a parte mais interessante. Quando vocé entender como uma
técnica ¢ utilizada neste capitulo, vocé pode utilizé-la em seus préprios
programas.

® Programas Necessarios. Alguns programas chamamoutros como sub-rotinas.
Vocé pode entrar os programas necessdrios e o programa que 0s chama em
qualguer ordem, mas vocé precisa entra-los todos antes de executar o pro-
grama principal.

® Programa e Comentarios. Este capitulo formata a listagem do programa pa-
ra mostrar sua estrutura e processo. Vocé nao necessita seguir o formato da
listagem quando vocé entra um programa. Entretanto, assegure-se de digi-
tar espagos onde eles aparecemnalistagem ouentre objetos aparecendo
em linhas separadas.

Vocé pode digitar um programa caractere a caractere, ou vocé pode utilizar
0s menuspara digita-lo comando a comando. Nuo faz diferenca desde que
o resultado seja igual a listagem.
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Quando vocé digitar o programa, vocé pode omitir todos os fechamentos

de parénteses e delimitadores que aparecem bem nofinal do programa; quando

vocé pressionar ENTER|o fechamento de parénteses e delimitadores € adi-

cionado automaticamente.

 

& Exemplo. Os exemplos pressupdem formato de apresentacdo STD (padrao)

no visor. Para selecionar formato de apresentacdo STD, pressione STD

TER| ou use 0 menu MODE.

 

A técnica mais importante demonstrada neste capitulo € programagaoestrutura-

da: pequenos programas utilizados para construir outros programas. Os pro-

gramas abaixo sao utilizados em outros programas.

®m BOXS ¢ utilizado por BOXR.

m MULT! ¢ utilizado em EXCO.

s PAD e PRESERVEsao utilizados em BDISP.

@ CGET¢ utilizado em X2, XY2 e EXY.

B SORT e LMED sao utilizados em MEDIAN.

 

Funcdes Caixa (Box Functions)

Esta secao contém dois programas:

m BOXS calcula a superficie total de uma caixa.

® BOXR utiliza BOXS para calcular a relagao entre a superficie e o volume pa-

ra uma caixa.

BOXS (Superficie de uma Caixa)

Dada aaltura, largura e comprimento de uma caixa, calcule a drea total de seus

 

 

seis lados.

Argumentos Resultados

=6 altura I

=i largura i

i comprimento 1t drea     
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Técnicas

® Estrutura de varidvel local. Varidveis locais permitem que vocé atribua no-
mes a argumentos, sem conflitar comvaridveis globais. Tal como varidveis
globais, varidveis locais sao convenientes porque vocé pode utilizar argu-
mentos qualqut‘r numero de vezes, sem manter controle SObl’C suas p()ij

 

 

¢oes na pilha; diversamente de varidveis globais, variaveis locais desapare-
cem quando a estrutura de programa que as criou termina.

Uma estrutura de varidvel local tem trés partes.

1. Um comando denominado “+”. Quando vocé digita este comando,
lembre-se de colocar espagos antes e depois dele. (Como qualquerco-
mando, # ¢ escrito utilizando caracteres normais e reconhecidos somen-
te quandoé separado por espacos. Nao confunda este comando de um
caractere com delimitadores como # ou

¢

.)

2. Um ou mais nomes.

3. Um procedimento (expressao, equagao ou programa) queinclui os no-

mes. Este procedimento é denominado o procedimento de definicio.

Quando uma estrutura de varidvel local é proces

¢ criada para cada nome. Os valor
ada, uma varidvel local

para as varidveis locais sdo tomados

  

da pilha. O procedimento de definicao é entao processado, substituindoos
valores das varidveis locais.  

Para apreciar-se o poderde varidveis locais, compare a versao de BOXS da-
da abaixo com a versdo que aparece a pagina 244.

® Funcao do Usuario. Estetipo de programa funciona tanto em sintaxe RPN
comoemalgébrica. Uma funcio do usudrio ¢ um programa que consiste
unicamente de uma estrutura de variavel local e devolve exatamente umre-

sultado.

Programa Comentarios

Inicia o programa.
+oHEL Cria variaveis locais para a altura, lar-

gura e comprimento. Por convencaole-

tras mintsculas sdoutilizadas. Os va-

lores sdo tomados da pilha (em RPN)

ou dos argumentos da funcdo do

usudrio (em sintaxe algébrica).
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Programa Comentarios

spdiaduteE b  A expressaode definicao para a drea

da superficie. O processamento da

funcao do usudrio causa o processa-

mento desta expressio, devolvendo

 

a drea para a pilha.

" Termina o programa.

[ENTER Coloca o programa na pilha.

[ BOXS [ s10 Armazena o programa em BOXS.

Exemplo. Uma das vantagens de fungdes do usuario é que elas funcionam

tanto em RPN como em sintaxe algébrica. Calcule a superficie de umacaixa

de 12 polegadas dealtura, 16 polegadas de largura e 24 polegadas de compri-

mento; faca o célculo primeiro em RPN e, entdo, em sintaxe algébrica.

%ara a versao RPN primeiro entre a altura e a largura.

USER

12 [ENTER

16 [ ENTER

 

 

 

Entdo digite o comprimento e execute BOXS.
 

24 EBORS =
=
1     

A superficie da drea ¢ 1728 polegadas quadradas.

Agora tente a versao algébrica.

7] Bowxs [1]12, 16, 24 [EVAL
 

 

 

Novamente, a area da superficie é 1728.
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BOXS sem Variaveis Locais

O programa seguinte utiliza apenas operagoes da pilha para calculara superfi-
cie de uma caixa. Compare este programa com BOXS.

 

 

    

Argumentos Resultados

% altura E

= largura

1t comprimento 1t drea

Programa Comentarios

Comega o programa

Calcula wl.

Move w para o nivel 1.

Copia h para o nivel 1.

Calcula wh.

Calcula wl + wh.
f Move h e [ para os niveis 2 e 1.

% Calcula hl.
* Calcula wl + wh + hi.

Calcula 2(wl + wh + hi).

Fim do programa.

  

Como esta versao de BOXS nao é uma funcao do usudrio, ela nao pode ser
utilizada emsintaxe algébrica.
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BOXR (Relacdo entre a Superficie e o VYolume
de uma Caixa)

Dadaa altura, largura ¢ comprimento de uma caixa, calcule a relagio de sua
superficie para seu volume.

 

 

    

Argumentos Resultados

i altura :

largura

comprimento area/volume

Técnicas

8 [uncoes do usudrio superpostas. BOXR ¢ uma funcao do usudrio cuja ex-
pressdo de definicao utiliza BOXS emseucalculo. Por sua vez, BOXR pode

ser utilizada para definir outras funcoes do usuério.

Lembre-se de que BOXS foi definida utilizando %, we / como variaveis lo-
cais, e observe abaixo que BOXS tomax, y e z comoargumentos na defini-
cao de BOXR. Nao faz diferenca se as varidveis locais nas duas definicdes

casam ou nao, porque cada conjunto de varidveis locais ¢ independente da
outra. Entretanto, € essencial que as variaveis locais sejam consistentes dentro
de uma unica definicao.

Programa

 

Comentarios

CUITIL‘CH o0 pmgrama.

Cria varidveislocais para altura, largu-

ra e comprimento. Este programa uti-

lizax, yez aoinvés de h, wel

Comega a expressao de definigao com

a funcao do usudrio BOXS.

Divide pelo volume da caixa.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

‘Armazena o programa como BOXR.
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Exemplo. Calcule a relagio entre a superficie e 0 volume para uma caixa de

9 polegadas de altura, 18 polegadas de largura e 21 polegadas de comprimen-

to; faca o célculo primeiro em RPN e, entao, em sintaxe algébrica.

Para a versdo RPN, primeiro entre a altura ¢ a largura.

 

 

 

 

 

 

USER =

9 [ENTER }f 13

16 [ENTER 5S
Em seguida, digite o comprimento ¢ execute BOXR.

21 BOXR I
=
1: 428571428571

PR

A relacao é 428571428571.

Agora tente a versao algébrica.

[} moxr [119,1821 [EvAL 3:
21 -428571428571
1: 428571428571
EETEETR  

Novamente, a relacao é 428571428571,

Numeros de Fibonacci

Dado uminteiro 1, calcule o n-ézimo nimero de Fibonacci F,, onde

Fo=0 F =1 F=F ;+F.

Esta secdo inclui dois programas, cada um demonstrando uma solugao para

este problema.

w FIB1 ¢ uma func¢ao do usuario que¢ definida recursivamente — sua expres-

sao de definicao contém seu préprio nome. FIB1 ¢ curta, facil de entender

e utilizdvel em objetos algébricos.

s FIB2 é um programa com “loop” definido. Nao¢ utilizdvel em objetos algé-

bricos, ¢ mais longo e mais complicado do que FIB1, mas é mais rapido.

246 28: Exemplos de Programacéao



FiB1 (Numeros de Fibonacci, Verséao Recursiva)

 

Argumentos Resultados
 

  -   

Técnicas

® [FTE (Fungao IfThen-Else). A expressdo de defini¢ao para FIB1 contém a

fungao condicional TFTE, a qual pode ser utilizada tanto em RPN como em

sintaxe algébrica. (FIB2 utiliza a estrutura de programa IF ... THEN ... EL-

SE ... END))

® Recursividade. A expressao de definigao para FIB1 ¢é escrita em termos de

FIB1, da mesma forma que F, é definida em termos de F, ;e F .

Programa

  
T FIB1

 

Comentarios

Inicia o programa.

Define a variavel local.

Inicia a expressao de defini¢ao.

Sen <1,

Entao F, = n;

Caso contrario F, = F,_ | + F, _,.

Fim da expressao de definicao.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como FIB1.

Exemplo. Calcule Fq utilizando sintaxe RPN e F,; utilizando sintaxe algébrica.

Primeiro calcule Fy utilizando RPN.

 

 

 

  
 

USER ER

6 FIEB1 % a

[FTELJEnaRfEons]1]|

A seguir, calcule Fy; utilizando sintaxe algébrica.

[ rF1e1 [0 =
2 2
1: 53
(FIELJEoskfeuas1]|
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FIB2 {(Niimeros de Fibonacci, Verséo “Loop”)

 

Argumentos Resultados
 

    

Técnicas

m IF ... THEN ... ELSE ... END. FIB2 utiliza a forma condicional de estrutura

de programa. (FIB1 utiliza IFTE.)

B START ... NEXT (“loop” definido). Para calcular F,, FIB2 comeca com F, e

F, e repete 0 “loop” para calcular sucessivos F/'s.

Programa Comentarios

i Inicia o programa.

Cria a variavel local.

Inicia o programa de definigao.

Ifn <1,

Entao F, = n;

Inicia condicao ELSE.

Coloca F, e Fy na pilha.

De 2 até n,

Executa o seguinte “loop”:

Faz uma cépia do F mais recente (ini-

  

cialmente F,).

Move o F anterior (inicialmente Fg)

 

para o nivel 1.

+ Calcula o préximo F (inicialmente F,).

Repete o “loop”.

Elimina F, ;.

Fim da condi¢ao ELSE.

Fim do programa de definigao.

Fim do programa.

  

ENTER| Coloca o programa na pilha.

[]FIB2 (570} Armazena o programa como FIB2.
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Exemplo. Calcule Fe Fy;. Note que FIB2 é mais rdpido do que FIB1.

 

   

 

Calcule F.

USER| =

6 FiBz Ti? g

LSRRTATTR)B

Calcule Fy,.

10 FIBZ =

=H g
1: 55
WTRTPi   

Comparacéao de FIB1 e FiB2

FIB1 calcula valores intermedidrios F; mais do que uma vez, enquanto FIB2 cal-

cula cada F, intermediario somente uma vez. Conseqiientemente, FIB2 é mais

rapido.

A diferenca em velocidade aumenta com o tamanho de n porque o tempore-

querido por FIB1 cresce exponencialmente com 1, enquanto que o tempo re-

querido por FIB2 cresce somente linearmente com .

O diagrama abaixo mostra 0s passos iniciais de FIB1 calculando F,. Note o nu-

mero de calculos intermedidrios: 1 na primeira linha, 2 na segunda linha, 4

na terceira linha e 8 na quarta linha.

/\

/\ /\
/\ /\ /\ /\
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Execucédo Passo-a-Passo

 

mais facil entender comio um programa funciona se voce executa-lo passo-a-

passo, vendo oefeito de cada passo na pilha. Fazer isso, pode auxilid-lo a de-

purar seus préprios programas ou ajudd-lo a entender programas escritos por

terceiros.

Esta secao mostra comoexecutar FIB2 passo-a-passo, mas vocé pode aplicar

estas regras para qualquer programa. As regras gerais sao:

1. utilize VISIT parainserir o comando HALT no programa. Coloque HALT

onde vocé deseja iniciar execugao passo-a-passo. (Vocé verd como a posi-

cao de HALT dentro de FIB2 afeta a execugao.)

2. execute 0 programa. Quando o comando HALTé executado, o programa8 8
péra (indicado pelo antncio de parada).

3. selecione 0 menu PROGRAM CONTROL.

4. pressione 55T uma vez para ver o proximo passo de programa apre-

sentado no visor e, entao, executado.

Vocé pode agora:

® continuar pressionando £8T  para apresentar no visor e executar

passos seqiienciais.

 

"CONT para continuar a execucao normal.

 

m pressionar KILL para abandonar a execugao do programa.

5. quando voct desejar que o programa volte a executar normalmente, utili-

ze VISIT para remover HALT do programa.
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Para o primeiro exemplo, insira HALT como primeiro comando em FIB2.

Apague a pilha e selecione 0o menu USER.

M cienr  

 

L
]

[FIea[FTE)LJEoRE[E0NE]]|   

Utilize VISIT para devolver FIB2 para a linha de comando.

[] Fiez H@[VISIT]   

 

 

BN
&
IFn1 £
THEM n

Insira o comando HALT.

(>][0Ns ELCONTRL] HALT « HALT #* n
%
IFnl <
YOT)T

 

 

Armazene a versao editada de FIB2.

[ ENTER
 

    [ETLLHIRITKEY
 

Calcule F. Inicialmente, nada ocorre exceto que o antncio € aparece.

 

 

  

_3:

1 FIB2 T 1

R i

 

 

Selecione 0 menu PROGRAM CONTROL e execute SST (single-step= passo-a-

passo). Olhe para a linha superior do visor para ver o primeiro passo apresen-

tado antes de ser executado.

W[ conTRL]
58T

 

 
Note que + + constitui um passo; “passo” é uma unidade logica e no ape-

nas o proximo objeto do programa.
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Examine as regras gerais noinicio desta seqao. Vocé executou os primeiros quatro

passos e agora vocé pode escolher uma das trés alternativas para o passo 5.

Para este exemplo, pressione 58T repetidamenteaté que o antncio Q de-

sapareca, indicando que FIB2 foi completada. (Estes passos individuais nao

sdo mostrados aqui.)

O célculo para F, executa somente a condicao THEN em FIB2. Para o segun-

do exemplo, execute # FIEE e prossiga passo-a-passo através do calculo de

F;. Isto executa a condicao ELSE, incluindo o “loop” START ... NEXT. Vocé ve-

4 que para n = 3, 0 “loop” START ... NEXT ¢ executado duas vezes.

Para o terceiro exemplo, suponha que vocé queira seguir passo-a-passo o “loop”

START ... NEXT por completo — vendoa pilha antes de cadaiteracao do “loop”,

mas ndo prosseguindo passo-a-passo para todos os passos FIB2 ou no “loop”

em si. Para fazer isso, mova o comando HALTpara dentro do “loop”. Neste

caso FIB2 ndo serd interrompido até que atinja o “loop”. Vocé pode utilizar

[ CONT (continue) para executar o “loop” umaiteracao por vez.

Utilize VISIT para devolver FIB2 para a linha de comando.

 USER HF‘ Y

] rree WS WEALT n
IFnl1l £
THEH n
 

Utilize as teclas do menu do cursor para eliminar HALT. Entao insira HALT

como mostrado (em seguida ao comando START).

 

 

 

IF m 1l £
THEH
ELSE @ 1

STAET HHLTQDUP E.

Armazene a versao editada de FIB2.

ENTER| 3
2%
1:

LFIea[FIELJeanrfemis][|
 

Inicie o cédlculo para F;. FIB2 parard antes de executar o “loop”.

   3 FiIe2 2

: ?
[Fie2[FIELJeuskfEous][|
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Continuea execucao do “loop”. FIB2 sera mterrompldo antesde executar o “loop”

uma segunda vez
 

  

B[conT

)

e

i i
[Fxez[Fien[eosk[enss][|
 

Continue a execucao do “loop”. Como esta é a tltima iteracao do “loop”, FIB2

executara até o final.

 

 

=
)   =

LEIEZFIEL[Eobk[RoRs]=|
 

Quando vocé terminar de experimentar com FIB2, nao se esqueca de utilizar

VISIT para remover o comando HALT.

 

Desenvolvendo e Agrupando
Completamente

Esta secdo contém dois programas:

m  MULTI repete um programa até que este nao tenha efeito.

m EXCO utiliza MULTI, para desenvolver e agrupar completamente.

MULTI (Execucao Multipla)

Dado um objeto e um programa que atua nesse objeto, aplique o programa

ao objeto repetidamente até que o objeto fiqueinalterado.

 

Argumentos Resultados
 

objeto

programa i1 objeto resultante     
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Técnicas

m DO ... UNTIL ... END (“loop” indefinido). A condicao DO contém os pas-

sos a serem repetidos; a condigao UNTIL contém oteste que determina se

deverepetir ambas as condigoes novamente (se falso) ou sair do “loop” (se

verdadeiro).

m Programas como argumentos. Embora, normalmente, atribua-se nomes a

programas (e execute-os chamando-os por seus nomes), programas podem
ser colocados na pilha e utilizados como argumentos para outros programas.

m Processamento de variaveis locais. O argumento programa para ser execu-

tadorepetidamente ¢ armazenado em uma variavel local. E pratico armaze-

nar um objeto em uma variavel local quando vocé néo sabe antecipadamente

de quantas cépias vocé necessitara.

MULTI demonstra uma das diferengas entre as varidveis globais e locais:

se uma varidvel global contém um nome ou programa, o contetido da varid-

vel é processado quando o nome € processado; mas o conteudoda varidvel

local é sempre simplesmente recuperado. Conseqtientemente, MULTT utili-

za 0 nome local para colocar o argumento programa na pilha e, entdo, exe-

cuta um comando EVAL explicito para processar o programa.

Programa Comentarios

Inicia 0 programa.

+F Cria a variavel local p que contém o ar-

gumento programa.

Inicia o programa de definicao.

  

i Inicia a condiga

 

Efetua uma cépia do objeto.

ELi Aplica o programa ao objeto, devolven-

do uma nova versao. (O comando EVAL

€ necessario para executar o programa,

porque varidveis locais sempre devol-

vemseus contetdos a pilha sem proces-

samento.)

UHTIL Inicia a condi¢ao UNTIL.

IHIF Efetua uma c6pia da nova versao do ob-

jeto.

Move a versdo antiga para o nivel 1.

 

Testa se a versao antiga e a nova versao

$30 a mesma.
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Programa Comentarios )

o Fim da condi¢ao UNTIL.

Fim do programa de definigao.

Fim do programa.
 
  [ENTER | Coloca o programa na pilha.
[ IMULTI 510 Armazena o programa como MULTL.

Exemplo. MULTI é demonstrado no préximo programa.

EXCO (Desenvolvendo e Agrupando

Completamente - Expand and Collect

Completely)

Dado um objeto algébrico, execute EXPAN repetidamente até que oalgébrico

nao mude, entao execute COLCTrepetidamente até que o algébrico ndo mu-

de. Em alguns casos o resultado serd um numero.

 

 

 

Argumentos Resultados

‘algébrico’ ‘algébrico’

‘algébrico’ Pz   
 

Técnicas

 ® Programagao estruturada. EXCO chama o programa MULTI duas vezes. Mes-

moque vocé nao utilize MULTT em nenhum outro lugar, a eficiéncia de

repetir-se todos os comandos em MULTI, simplesmente incluindo seu no-

me uma segunda vez, justifica escrever MULTI como umprograma separado.

 

Programas Necessarios

m MULTI (pagina 253) executa repetidamente os programas que EXCO forne-

ce como argumentos.
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Programa

 

ENTER|

[JExco

Comentarios
Inicia o programa.

Coloca EXPAN na pilha.

Executa EXPAN até que o objetoalgé-

brico nao se modifique mais.

Coloca COLCT na pilha.

Executa COLCTaté que o objeto algé-

brico nao mude mais.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como EXCO.

Exemplo. Desenvolva e agrupe completamente a expressao.

3x (dy + 2) + (8x — 52)%

Entre a expressao.

 

Desenvolva e agrupe completamente.

EZCO

 

  
 

 

25
13 3xRe(de+2)+(40-5%
RU

EH
I3 12ENEY-TTHREZHEARR

2r2g¥z2!
[ExcuTMULT{Flke[Pk[vinLEvis  
 

Expressdes com muitos produtos de somas ou com poténcias podem tomar

muitas iteragdes de EXPAN, para serem desenvolvidas completamente, resul-

tando numlongo tempo de execugao

256

para EXCO.
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Apresentando no Visor um Inteiro Binario

Esta secdo contém trés programas:

m PAD é um programa utilitario que converte um objeto em uma cadeia, para

apresentacao no visor, alinhado a direita.

m PRESERVE é um programa utilitdrio para utilizacao em programas que mu-

dam o estado da calculadora (modo angular, base binaria, etc).

& BDISP apresenta no visor um inteiro bindrio nas bases HEX, DEC, OCT e

BIN. Ele chama PAD para apresentar os niimeros no visor, alinhados a di-

reita e chama PRESERVE para preservar a base binaria.

PAD (Preenche com Espacos no Inicio)

Converte um objeto em umacadeiae se a cadeia contém menos do que 23 ca-

racteres, adiciona espacos no inicio.

Quando uma cadeia curta é apresentada no visor através de DISP, ela aparece

alinhada a esquerda: seu primeiro caractere aparece aolado esquerdo do visor.

A posicao do tltimo caractere é determinada pelo comprimento da cadeia.

Ao adicionar e¢spagos noiricio de uma cadeia curta, PAD move a posicao do

ultimocaractere para a direita. Quando a cadeia tem23 caracteres de compri-

mento, ela aparece alinhada u direita: seu tltimo caractere aparece ao lado direi-

to do visor.

PAD néo tem efeito em cadeias com mais do que 22 caracteres.

 

Argumentos Resultados
 

ii object 11 “object”   
 

Técnicas

® WHILE ... REPEAT ... END (“loop” indefinido). A condigao WHILE con-

tém um teste que determina se deve executar a condicdo REPEAT e testar

novamente (se verdadeira), ou se deve saltar a condigao REPEAT e sair do

“loop” (se falsa).
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B Operacoes com cadeias. PAD demonstra como converter um objeto para a
forma de cadeia, contar o ndmero de caracteres e concatenar duas cadeias.

Programa Comentarios

': Inicia 0 programa.

Assegura que o objeto estd em forma de

cadeia. (Cadeias ndo sao afetadas por
este comando.)

Inicia a condicao WHILE.

A cadeia contém menos do que 23

caracteres?

Inicia condigdo REPEAT.

Adiciona um espago no inicio.

Fim da condigao REPEAT.

Fim do programa.

 

  

Coloca o programa na pilha.
["]PAD Armazena o programa como PAD.

Exemplo. PAD ¢ demonstrado no programa BDISP.

PRESERVE (Salvar e Restabelecer o Estado
Anterior)

Dado um programa na pilha, armazene o estado corrente, execute o programa
e, entdo, restaure o estado anterior.

 

Argumentos Resultados
 

 

programa i1 (resultado do programa)    
Técnicas

8 RCLF e STOE. PRESERVE utiliza RCLF (recall flags = chama “flags”) para
registrar o estado corrente da calculadora em um inteiro binario e STOF
(store flags = armazena “flags”) para restaurar o estado a partir daquele intei-
ro binario.
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m Estrutura de varidvel local. PRESERVEcria uma varidvel local somente para

remover o objeto da pilha brevemente; seu programa de definicao faz mui-

to pouco, exceto processar o argumento programa na pilha.

Programa

 

  

ENTER

[] PRESERVE [810

Comentarios |

Inicia o programa.

Recupera um inteiro binario de 64 bits
representando o estado de todos os 64

“flags” do usudrio.
Armazena o inteiro bindrio em uma va-

riavel local f.
Inicia o programa de definicao

Executa 0 argumento programa.

Restaura oestadode todos os 64 “flags”

do usudrio.

Fim do programa de definicao.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena © programa Ccomo

PRESERVE.

Exemplo: PRESERVE ¢ demonstrado no programa BDISP.

BDISP {Apresentacao de Binario no Visor =

Binary Display)

Apresenta no visor um nimero nas bases HEX, DEC, OCT e BIN.

 

 

 

   
 

Argumentos Resultados

1t #n it #on

iin itn

Técnicas

® IFERR ... THEN ... END (armadilha de erro). Para acomodar niimeros reais,

BDISP inclui o comando F+F (real-para-bindrio). Entretanto, este comando

causa um erro se 0 argumento jd € um inteiro binario.
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Para manter a execugao se um erro ocorrer, o comando F+E ¢ colocado
dentro de uma condigdo IFERR. Como nenhuma acao ¢ requerida quando
um erro ocorre, a condigdo THEN nao contém comandos,

m Ativando LAST. Caso um erro ocorra, LAST precisa estar ativado para de-
volver o argumentoa pilha. BDISP ativa o “flag” 31 para, sob controle de
programa, ativar o recurso de recuperagao LAST.

® “Loop” FOR ... NEXT. (“loop” definido com contador). BDISP executa um
“loop” de 1a 4, cada vez apresentando no visor # em umabase diferente,
em umalinha diferente.

O contador do “loop” (denominadoj neste programa) ¢ uma variavel local.
E criado peta estrutura de programa FOR ... NEXT (ao invés de por um co-
mando +) e é automaticamente incrementado por NEXT.

® Subprogramas. BDISP demonstra trés usos para subprogramas.

1. BDISP contém um subprograma principal e uma chamada para PRE-
SERVE. O subprograma principal vai para a pilha e ¢ processado por
PRESERVE.

2. Quando BDISPcria uma variavellocal para n, o programa de definicao
é um subpmgmmd.

3. Existem quatro subprogramas que “personalizam” a acao do “loop”. Cada
subprograma contém um comando para modificar a base bindria, e ca-
da iteracao do “loop” executa um destes

 

subprogramas.

Programas Necessarios

® PAD (pagina 257) expande uma cadeia até 23 caracteres de modo que DISP
a mostre alinhada a direita.

® PRESERVE (pédgina 258) armazena o estado corrente, executa os subprogra-
mas principais e restaura o estado.
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Programa

  

ENTER

[1BDISP [sT0 |

Comentarios

Inicia o programa.

Inicia o subprograma principal.

Efetua uma cépia de n.

Ativa “flag” 31 para ativar LAST.

Inicia armadilha de erro.

Converte n para um inteiro bindrio.

Se um erro ocorrer,

Nao faz nada (nao hd comandos na

condic¢ao THEN).

Cria a varidvel local 7.

Inicia o programa de defini¢ao.

Apaga o visor.

Subprograma para BIN.

Subprograma para OCT.

Subprograma para DEC.

Subprograma para HEX.

Primeiro e dltimo valores do contador.

Inicia “loop” com contadorj.

Processa um dos subprogramas da ba-

se (inicialmente aquele para HEX).

Forma uma cadeia mostrando # na ba-

se corrente.

Preenche a cadeia até 23 caracteres.

Apresenta a cadeia na j-ézima linha.

Incrementa j e repete o “loop”.

Fim do programa de definicao.

Fim do subprograma principal.

Armazena o estado corrente, executa o

subprograma principal e restaura o

estado.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como BDISP.
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Exemplo. Mude para a base DEC, apresente # 100 em todasas bases e veri-

fique que BDISP restaurou a base DEC.

Apague a pilha e selecione o menu BINARY.

 B =
Wy 2:

[pEcsHERoCTEIN [:

 

Assegure-se de que a base corrente é DEC e digite # 100.

 DEC

=] 100 [Exrer   

 

 

Execute BDISP.(Nao mude de menu, uma vez que vocé quererd ver o menu

BINARY no préximo passo.)

BDISP  

+*

#1
# 1

# 1161
 

Volte para a apresentacdo normal do visor e verifique a base corrente.

o]    

 

 

Embora o subprograma principal tenha deixadoa calculadora na base BIN, PRE-

SERVErestaurou a base DEC.

Para verificar que BDISP também funciona para numeros reais, tente 144.

 

# Sah|144 BODISF # 144d

#_ 2260
# 1861086080   
 

 

Estatisticas com Somatérios

Para executar calculos estatisticos com dados emparelhados muitas vezes € ttil

caleular a soma dos quadrados (12 e £1/?) e a soma dos produtos (Sxy) das

duas varidveis. Esta secao contém cinco programas:
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m SUMS cria uma varidvel ZCOV que contém a matriz de covariancia para

a matriz estatistica corrente EDAT.

m CGET extrai um nimero da posicao especificada em ZCOV.

m X2 utiliza SGET para extrair £x2 de ZCOV.

® TY2 utiliza SGET para extrair Zy? de LCOV.

& XY utiliza ZGET para extrair Xxy de ZCOV.

Se LDAT contém 1 colunas, ZCOV é uma matriz n x n. Os programas X2,

YY2 e £XYse referem a SPAR (pardmetros estatisticos) para determinar quais co-

lunas contém os dados x (denominados C;) e os dados y (denominados Cy).

Técnicas

m Operagdes matriciais. Estes programas demonstram como transpor uma ma-

triz, como multiplicar duas matrizes e comoextrair um elemento de uma

matriz.

® Programas utilizdveis em objetos algébricos. Uma vez que £X2, Y2 e EXY

sdo compativeis com a sintaxe algébrica (ndo hé argumentos da pilha, um

resultado é colocado napilha), vocé pode utilizar seus nomes como varia-

veis comuns em uma expressao ou equagao.

m Convengao XPAR. Diversos comandos para estatistica com dados empare-

lThados utilizam uma variavel denominada CPAR para especificar um par

de colunas em EDAT. EPARcontém uma lista com quatro ntimeros, os dois

primeiros especificando colunas. (Os outros dois nimeros sao os coeficien-

tes angular e linear da regressao linear).

SUMS assegura que SPAR existe executando 0 PREDV DROP; o comando

PREDV(predicted value = valor projetado) cria ZPAR com valores padrao se

LPAR nioexiste ainda, e DROPretira o valor projetado computado para 0.

X2, £Y2 e XY utilizam os valores armazenados em ZPAR para determinar

qual elemento extrair de ZCOV.

SUMS (Matriz de Somatérios Estatisticos)

Cria uma varidvel ZCOV que contém a matriz de covaridncia da matriz estatis-

tica ZDAT.
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Como um exemplo, se EDAT é a matriz n x 2.

X1

X2 1n

An ¥n

entao ZCOV conterd a matriz de covariancia.

2 v

 

 

Xx= Ly

Txy Ty

Argumentos Resultados

  
 

Programa Comentarios

4 Inicia o programa.

ROLE Recupera o conteudo da matriz estatis-

tica n x m ZDAT.

G Efetua uma cdpia.

Transpde a matriz. O resultado ¢ unma

matriz m x n.

“ Multiplica as matrizes para produzir a

matriz de covariancia m x m. (Semtro-

car a posicao das matrizes o produtose-

ria uma matriz 1 x ).

Z r Armazena a matriz de covariancia na

variavel ZCOV,

FREDU DROF Assegura que LPAR existe.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

 

Armazena o programa como SUMS.
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LGET (Obtém um elemento de “COV)

Dados p e g, cada um indicando ou a primeira ou a segunda posicdo em LPAR,

extraia o elemento rs de ZCOV, onde r e 5 530 0 primeiro e segundo elementos

correspondentes em LPAR.

TGET é chamada por X2, £Y2 e IXY com os seguintes argumentos.

m Para XX2, p=1leq =1

w Para LY2, p = 2eq = 2.

m Para XY, p = legq = 2.

 

 

  

Argumentos Resuitados

i tou2

14 tou2 1 i elemento rs de COV   
 

Programa Comentarios

Inicia o programa.

Coloca a matriz de covariancia na pilha.

Coloca a lista de pardmetrosestatisticos

na pilha.

Efetua uma cépia.

Move p para o nivel 1.

Obtém 7, o p-ézimo elemento em EPAR.

Move IPAR para o nivel 1.
Move g para o nivel 1.

Obtém s, 0 g-€zimo elemento em ZPAR.

Coloca {7, s} na pilha.

Obtém o elemento rs de ECOV.

Fim do programa.

 

Coloca o programa na pilha.
ZGET Armazena o programa como CGET.
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X2 (Soma dos Quadrados de x)

Calcule £x?, onde os x’s sao os elementos de C1 (a coluna especificada pelo
primeiro paramentro em LPAR).

 

Argumentos Resultados

1R
 

    
Programa Comentarios

Inicia o programa.

Especifica C; duas vezes.

Extrai Zx2.

i Fim do programa.

 

ENTER Coloca o programa na pilha.

[Jex2 Armazena o programa como £X2.

Y2 (Soma dos Quadrados de y)

Calcula £y, onde os y's sdoos elementos de C; (a coluna especificada pelo
segundo pardmetro em LPAR).

 

Argumentos Resultados

1t LIy
 

  
 

Programa Comentarios

Inicia o programa.

Especifica C; duas vezes.

 

Extrai Ly2.

E Fim do programa.

[ENTER Coloca o programa na pilha.

Jrvy2 Armazena o programa como LY2.
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XY {(Soma dos Produtos de x e y)

Calcule Xxy, onde os x’s e y’s sao os elementos correspondentes de Cy e C,

(as colunas especificadas pelos primeiro e segundo pardmentros em ZPAR).

 

Argumentos Resultados
 

 11 Exy   
Programa

  

ENTER |

=Xy [s10]
 

Comentarios

Inicia o programa.

Especifica C; e Cs.

Extrai Zxy.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como IXY.

Exemplo. Calcule £X2, £Y2 e XY para os seguintes dados estatisticos:

18

31

20
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Os passos gerais sdo os seguintes:

1. entre os dados estatisticos.

2. execute SUMS para ‘criar a matriz de covaridncia TCOV.

3. execute X2, Y2 e IXY.

4. se EDAT contém duas ou mais colunas (isto €, se cada ponto de dados con-

tém mais do que duas varidveis):

a. execute COLX para especificar novos valores para Cy e C,. Os valores
sao armazenados em LPAR.

b. execute £X2, £Y2 e IXY.

Agora, tente o exemplo dado acima.

Apague a pilha, selecione o menu STAT e apague LDAT.

 

  

EH

B et
Cl2 [Z+=~NECLE[5ToE[RiL

Entre dados e, entao, verifique se vocé entrou todos os seis pontos de dados.

[118d2 =+
47 z+

 

 

  HHNU
J

 

. 632  z% [
1t oz«

[1]13148 z+

2017 3+

HE

 

Elimine o numero de pontos de dados.
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Crie a matriz de covaridncia ZCOV.

[sen
SUNS

Calcule Zx2.

ZHZ

Calcule Ty

zva

Calcule Zxy.

Ty

 

 

 

 
 

  

3

2
BTRTTTT

o4
28
1: 1831
TTRTlPT

3t
2z 1821
1z 2791
TRSTTTT

3t 1831
2t 2791
1: 2039
[EFnR [Ecov[ECAT]ERY[Eva|Zha   

Se a matriz estatistica tem mais do que duas colunas, vocé poderia especificar

novos valores para Cy e C,. Para praticar, especifique C; = 1¢ Cy = 2 (0s va-

lores correntes).

O comando COLE estd disponivel no menu STAT, mas aqui é maisfacil evitar

o comando e permanecer no menu USER.

1 [ENTER
2 COLX[ ENTER

 

3t
EH
iz

 

TITS0

Vocé pode agora executar £X2, LY2 e EXY para o novo par de colunas Cy e Cy.

Nao se esquega de executar SUMS novamente sempre que adicionar ou elimi-

nar dados da matriz estatistica TDAT.
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Mediana de Dados Estatisticos

Esta se¢ao contém trés programas:

®m SORT ordena os elementos de uma lista.

® LMED calcula a mediana de umalista classificada.

®m MEDIAN utiliza SORT e MED para calcular a mediana dos dados estatisti-

cos correntes.

SORT (Classifica uma lista)

Classifique uma lista em ordem ascendente.

 

Argumentos Resultados
 

114 fistat 1 ¢ {4 lista classificada *   
 

Técnicas

m Classificagdo tipo “bolha”. Iniciando com o primeiro e segundo ntimeros na

lista, SORT compara niimeros adjacentes e move os nimeros maiores para

o fim dalista. Este processo é executado uma vez para mover o niimero maior

para a dltima posi¢ao na lista, novamente para mover o segundo maior pa-

ra a pendltima posicdo da lista e assim por diante.

® “Loops” definidos superpostos. O “loop” externo controla a posicao de pa-

rada cada vez que o processo é executado; o “loop” interno executa de 1

até a posicao de parada cada vez que o processo ¢ executado.

B Estruturas de varidvel local superpostas. SORT contém duas estruturas de

variavel local, a segunda dentro do programa de definicao da primeira. Es-

te processo de superposicao é feito por conveniéncia; é mais facil criar a

primeira varidvel local tao logo seu valor seja computado, portanto remo-

vendo seu valor da pilha, ao invés de computar ambos os valores e criar

as duas varidveis locais simultaneamente.
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. STEP e FOR ... NEXT (“loops” definidos). SORT utiliza dois conta-

-1 STEP decrementa o contador para o “loop” externo a cadaitera-
cao; NEXT incrementa o contador para o “loop” internode 1 a cada iteracao.

 

Programa Comentarios

3 Inicia o programa.

-1 Da penultima posicao para a primeira

posigao,

Inicia 0 “loop” externo com o contador;.

Da primeira para a j-ézima posicao.

Inicia 0 “loop” interno com o contador
k.

B Obtenha o k-ézimo nimero na lista e

armazene-o na variavel local ny.

  

Inicia o programa de defini¢ao externo.

Obtém o proximo numero na lista e

armazene-o na variavel local n,.

 

Inicia o programa de definigao interno.

Elimina o contador.

Se os dois nimeros estao na ordem er-

rada,

Entao faga o seguinte:

Coloque o segundode volta na k -ézima

posicao.

Cologue o k-ézimoelemento de volta na
pmxuna Pposigao.

Fim da condicao THEN.

Fim do programa dedefini¢ao interno.

Fim do programa de definicaoexterno.

Incremente k e repita o “loop” interno.

Decrementej e repita o “loop” externo.

    

Fim do programa.

Cologue o programa na pilha.

Armazene o programa como SORT.
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Exemplo.

Classifique a lista {8, 3, 1, 2, 5 .

831,25 SORT

 

   
L12358 ¥

T [ZFAR[ECOM]ToaT]FHvEVe  
 

LMED (Mediana de uma Lista)

Dada uma lista classificada, calcule a mediana. Se a lista contém um nimero

impar de elementos, a mediana é o valor do elemento central. Se a lista con-

tém um numero par de elementos, a mediana ¢ o valor médio dos elementos

imediatamente acima e abaixo do centro.

 

 

   
 

Argumentos Resultados

1 ¢ i lista classificada * 1 i mediana de uma lista classificada

Técnicas

® FLOOR e CEIL. Para um inteiro, tanto FLOOR como CEIL devolvem este

inteiro; para um nimero ndo inteiro, FLOOR e CEIL devolvem inteiros su-

cessivos que delimitam o ndo inteiro.

Programa Comentarios

Inicia o programa.

O tamanho da lista.

A posicao central na lista (fraciondria

para lista com ntmero par de

elementos).

R Armazena a posi¢ao central da varidvel

local p.

Inicia o programa de definicéo.

Faz uma cépia da lista.

  
TR

1+z

  

FFPLODRGET Obtém o nimero na posicao central ou

abaixo.

| Move a lista para o nivel 1.

FCEILGET Obtém o nimero acima ou na posicao

central
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Programa Comentarios

o A média dos dois nimeros préximos da

posicdo central ou na prépria.

Fim do programa de definicao.

Fim do programa.

[ENTER] Coloca o programa na pilha.

["JLMED [570| Armazena o programa como LMED.

Exemplo.

Calcule a média da lista que vocé classificou utilizando SORT.

 

  

 

 

LMED é chamado por MEDIAN.

MEDIAN (Mediana de Dados Estatisticos)

Devolve um vetor representando as medianas das colunas dos dados

 

 

    

estastisticos.

Argumentos Resuitados

1 TiIxgxo oo Xyl

Técnicas

® Arranjos (arrays), listas e elementos da pilha. MEDIAN extrai uma coluna

de dados de ZDATem forma de vetor. Para transformar o vetor em uma

lista, MEDIAN coloca os elementos do vetor na pilha ¢, entdo, combina-os

em umalista. Desta lista a mediana ¢ calculada utilizando SORT e LMED.

A mediana para a m-ézima coluna ¢ calculada primeiro, e a mediana para

a primeira coluna¢ calculada por dltimo, de modo que cada mediana que

é calculada é movida para o nivel da pilha acima das medianas previamen-

te calculadas.
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Apos todas as medianas terem sido calculadas e posicionadas corretamen-

te na pilha, elas sao combinadas em um vetor.

a FOR ... NEXT (“loop” definido com contador). MEDIAN utiliza um “loop”

para calcular a mediana de cada coluna. Como as medianas saocalculadas

em ordem inversa (ultima coluna primeiro), o contador ¢ utilizado para in-

verter a ordem das medianas.

Programas Necessarios:

@ SORT(pagina 220) arranja uma lista em ordem ascendente.

B LMED (pagina 272) calcula a mediana de uma lista classificada.

Programa Comentarios

¥ Inicia o programa.

Coloca uma cdpia da matriz estatistica

corrente TDAT na pilha para cépia de

seguranca.

Coloca a lista i m| na pilha, onde 1 é

o numero de linhas em ZDAT e mé o

numero de colunas.

   

Coloca n e mna pilha. Elimina o tama-

nho da lista.

Cria varidveis locais para i e m.

Inicia o programa de definicao.

wrd Transpoe LDAT. Agora 11 é o nimero de

 

colunas em ZDAT e m é o numero de

linhas.

A primeira e altima linhas.

Para cada linha, faz o seguinte:

Extrai a ultima linha em £DAT.Inicial-

 

mente esta é a m-ézima linha, a qual

corresponde a im-ézima coluna na

EDAToriginal.

Coloca o0s elementos dalinha na pilha.

Elimina o indice da lista {n], uma vez

que 1 ja estd armazenado em uma va-

ridvel local.

 

Faz uma lista de n elementos.

Classifica a lista.

Calcula a mediana da lista.
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Programa Comentarios

I Move a mediana para o nivel correto da

pilha.

Incrementa j e repete o “loop”.

Faz a lista {m].

Combina todas as medianas em um ve-

 

tor de m elementos.

Fim do programa de definicao.

Move TDAT original para o nivel 1.

Restaura YDAT a seu valor anterior.

 

Fim do programa.

“ENTER Coloca o programa na pilha.

| MEDIAN [sT0 Armazena o programa como MEDIAN.

 

Exemplo. Calcule a mediana dos dados a pégina 268. (Este exemplo pressu-

poe que vocé digitou os dados.) Existem duas colunas de dados, assim ME-

DIAN devolverd um vetor com dois elementos.

Calcule a mediana.

 

  

[USER o
A

nep? 1 [ 14.5 9.5 1
[ZOATIMEDT|LMED] Sktov

 

 

As medianas sio 14.5 para a primeira coluna e 9.5 para a segunda coluna.

Mudando de Diret

 

Esta secao contém dois programas:

= UP fornece um menu de diretorios-pai.

® DOWNfornece um menu de subdiretdrios.

Estes programas nao tém utilidade para quem sempre se lembra da estrutura

completa dodiretério e sabe exatamente onde estd em todos os momentos. Pa-

ra aqueles que ocasionalmente se confundem, estes programas sao uteis.
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UP (Muda para um Diretério-Pai)

Cria um menu que contém os nomes do diretério-pai, seu diretério-pai, etc
de volta até o diretério HOME.

 

Argumentos Resultados
 

  
  

Técnicas

s Lista dos diretdrios-pai. UP utiliza PATH para devolver os nomes do direts-
rio corrente e todos os diretorios-pai.

® Sub-conjunto de uma lista. UP utiliza SUB para remover o nome do diretd-
rio corrente da lista PATH.

& Menu personalizado. UP utiliza MENUpara criar um menu personalizado
de diretorios-pai da lista PATH modificada.

Programa Comentarios

£ Inicia 0 programa.

Coloca a lista detrilha na pilha.

Coloca 1 na pilha.

Coloca s

 

— 1 na pilha.

Cria umsub-conjuntoda lista PATH que

 

inclui todos 0s nomes menos oultimo

nome (o diretério corrente).

HEHL Cria um menu de diretérios-pai.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como UP,
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Exemplo. Do diretério HOME, crie uma hierarquia de subdiretérios DI, D2

 

 

 

 

 

 

 

¢ D3; entao utilize UP para mudar de D3 para D1.

Apague a pilha ¢ mude para o diretorio HOME.

W =
BB[VEMORY| HDME %

LHEF[MERLIGROEE]FATH[HOME[CROIE

Crie um subdiretério D1 e mude para ele.

[]D1 crDIR e

D1 [ENTER| %

[FErJHEWUTORDER]PATH[RIMEEROTR]

Repita o processo para os subdiretérios D2 e D3.

[7]D2 crDIR EH
D2 [ENTER %

[-]D3 cRBIR 00TNT
D3 [ENTER

Apresente 0 menu de diretérios-pai.

UP [ENTER| 31
23

Mude para o diretério D1.

 

D1   
DOWN (Muda para um Subdiretério)

Crie um menu que contenha o0 nome de

corrente.

todos os subdiretérios do diretério

 

Argumentos Resultados
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Técnicas

m Lista de variaveis. DOWN utiliza VARS para devolver a lista de variaveis e

subdiretdrios ao diretdrio corrente.

s Armadilha de erro. Para verificar se um nome na lista VARS é um diretério,

DOWN utiliza um nome como argumento para RCL; uma vez que direts-

rios nao podem ser recuperados para a pitha, se 0 nome é nome de um

diretério, um erro ocorrerd, e o nome ¢é adicionado a lista de nomes de

diretérios.

Programas Comentarios

Inicia o programa.

Coloca na pilha uma lista dos nomes de

todas as varidveis e subdiretérios.

 

L Armazena a lista VARS em uma varid-

vel local v.

Inicia o programa de defini¢ao.

Coloca a lista de nomes de diretérios na

pilha (inicialmente vazia).

HEda Coloca 1 e tamanho de v na pilha.

i Para cada nome em v, faz o seguinte:

Obtém o nome.

   

RLL DR Tenta recuperar o contetido de uma va-

riavel com aquele nome, se bem suce-

dido, elimina o conteado.

 

Se RCL causou um erro, 0 nome¢ ne-

cessariamente um nome de diretdrio,

assimadiciona o nomea lista de nomes

de diretdrio

 

EH Fim da condicao THEN e da estrutura

de programa.

Repete para o proximo nome em .

Cria um menu persenalizado para os

nomes de diretdrio.

Fim do programa de definigao.

Fim do programa.

Coloca o programa na pilha.

Armazena o programa como DOWN.
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Exemplo. No exemplo anterior (pagina 277) vocé criou uma hierarquia de sub-

diretérios D1,D2 e D3 e completou o exemplo fazendo D1 o diretério corrente.

Para este exemplo, mude para D2 e entao D3.

Apresente o menu de subdiretérios.

 

 

 

 

DOWN [ENTER | S
=
1:
ORIeeeei

Mude para baixo para D2.

bz S
Y
i:

 

Apresente o menu de subdiretérios.

DOWN [ENTER |
 

 

Mude para baixo para D3.

 

D ol   
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Apéndices e indices
 

Pagina 282 A: Atendimento ao Usuario, Baterias e Assisténcia

Técnica.

296 B: Notas para Usuarios de Calculadoras HP RPN.

302 C: Notas para Usuarios e Calculadoras Algébricas.

306 D: Diagramas dos Menus.

327 indices das Teclas.

332 indice por Assunto.



Atendimento ao Usuario,
Baterias e Assisténcia Técnica
 

Este apéndice contém informagoes para auxilid-lo quando vocé tiver proble-

mas comsua calculadora. Se houver duvidas sobre como utilizar a calculado-

ra e ndo encontrar umtépico apropriado no Indice (pagina 5) ou no Indice

por A

 

unto (pdgina 332), veja * Respostas a Perguntas Freqiientes’’, abaixo.

Se nao encontrar uma resposta a sua pergunta, vocé pode consultar nosso Ser-

vico de Atendimento ao Usuario, utilizando o enderego ou numerode telefo-

ne indicado na parte interna da contra-capa.

Se vocé necessitar substituir as baterias, veja pagina 286. Se sua calculadora)
parece naoestar funcionando adequadamente, veja “"Determinando se a Cal-

 

culadora Necessita de Reparos’” a pagina 289. Se a calculadora necessitar de

assisténcia técnica, veja *’Garantia Limitada de Um Ano’” a pagina 291 e "'Se

a Calculadora Necessitar Reparos’’, a pdgina 293.

 

Respostas a Perguntas Freqiientes

Pergunta: A calculadora nio lign quando eu pressiono _ON|. O queestd errado?

Resposta: Pode ser um problema simples que vocé pode resolver imediata-

mente, ou a calculadora pode necessitar deassiténcia técnica. Veja a sedo Ve~

a pagina 289.rificando se a Calculadora Necessita de Reparos’

Pergunta: Como posso verificar se a calculadora estd funcionando adequadamente?

Resposta: Realize o teste continuo, como descrito a pagina 290.

Pergunta: Cono posso apagar tudo da memdria da calculadora?

Resposta: Pressione e mantenha pressionadas as teclas [ON J[INS [[>] e
solte-as a seguir, como descrito em “‘Inicializando Toda a Memoria”* (“‘Me-

mory Reset’’) a pagina 20.
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Pergunta: O que significam trés pontos (...) a direita da linha do visor?

Resposta: Os trés pontos, denominados reticéncias, indicam que o objeto

apresentado no visor é muito longo para ser apresentado em uma linha.

Pergunta: Como posso apresentar no visor o objeto por inteiro?

Resposta: Utilize J[£0T| ou J[ VISIT para devolver o objeto para alinha
de comando, comodescrito em ““Editando Objetos Existentes’’, a pagina 173.

Vocé pode entdoutilizar as teclas do cursor para apresentar no visor qualquer

parte do objeto. Para cancelar a edicao, pressione @.

Pergunta: O que significa “objeto”’?

Resposta: ‘Objeto’” é um termogeral para designar quase tudo com o que

vocé trabalha. Numeros, expressoes, arranjos, programas e assim por diante

saotodos tipos de objetos. Veja “’Principais Recursos e Conceitos’’, a pagina

25, para uma breve descricao detipos de objetos ou veja o capitulo 16, ’Obje-

tos”’, para uma discussao detalhada dos tipos de objetos.

Pergunta: A calculadora emite um sinal audivel e apresenta no visor &

e, O que estd errado?

 

Resposta: Os objetos na pilha ndo sao do tipo correto para o comando que

vocé tentou executar. Por exemplo, executar [STO sem o nome no nivel 1

causa este erro. Utilize CATALOG para verificar o argumento correto para o

comando, como descrito em ‘O Catdlogo de Comandos’’, a pagina 31.

 

Pergunta' A calculadora emite umsinal audivel (bip) e apresenta no visor |

. O que esta errado?

Resposta. Existem menos objetos na pilha do que exigidos pelo comando

que vocé tentou executar. Por exemplu/ executar com somente um nu-

mero na pilha causa este erro. Utilize CATALOG para verificar os argumen-

tos corretos para o comando, como descrito em 'O Catdlogo de Comandos”’

a pagina 31.

  

Pergunta: A calculadora emite umsinal audivel (bip) e apresenta no visor uma men-

sagemdiferente das duas relacionadas acima. Comodescobrir o que estd errado?

Resposta: Veja Apéndice A, “Mensagens’’ no Manual de Referéncia.

Pergunta: Comodesligar o sinal audivel (bip)?

Resposta: Digite 51 &iF [ENTER . [sto ativa o “’flag’’ 51, 0 qual desliga o si-

1 (bip).

Pergunta: Como posso imprimir uma cépia do visor?

Resposta: Pressione e mantenha pressionado ON |, pres

 

ione L e solte
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Pergunta: As feclas de [R] nao funcionam. O que estd errado?

Resposta: Vocé acidentalmente selecionou a Chave do Menu, de modo que

as teclas de [A]a [R]selecionam menus, a menos que vocé pressione B an-

tes. Para desligar a Chave do Menu pressione [l MENUS |.

 

  Pergunta: Nao consigo encontrar algumas varidve

ra onde elas foram?

Resposta: Vocé pode ter utilizado as variaveis num diretério diferente. Se

s que utilizel anteriormente. Pa-

vocé naose lembra qual diretdrio vocé estava utilizando, vocé necessitara ve-

rificar todos os diretorios.

Pergunta: Como posso determinar qual ¢ a memoria disponivel?

Rergunta: Execute "E¥[ENTER para devolver o nidmero de bytes disponi-

veis na memoria.

Pergunta: Por que o cursor mudou de aparéncia?

Resposta: O cursor indica o modo de entrada corrente. Os modos de entra-

dassdo: [mediato (cursorvazio), Algébrico, (cursor parcialmente preenchido)

ou Alfanumérico(cursor solido). A forma do cursor indica modo de substitui-

¢ao (cursor quadrado) ou modo de inser¢ao (cursor em seta). Ver ““Como o

Cursor Indica Modos”’, a pagina 172.

Pergunta: Lu digitei wm nome(ou pressionet um tecla do menu USER), mas o no-

me ndo foi para a pilha. Por que nio?

Resposta: Vocé entrou um nome semaspas, o qual se refere ao contetido de

uma variavel. Para colocar um nome na pilha, pressione ] primeiro. (Ver

““Nomes Com e Sem Aspas’’, a pagina 57.)

Pergunta: Quando cu calculo a raiz ciibica de — 27, por que o resultado ndo ¢ — 37

Resposta: Todo numerotemtrés raizes cubicas, duas das quai

ros complexos. A HP-285 devolve uma das trés raizes, denominada o valor

$a0 nume- 

principal. Para argumentos reais positivos o valor principal ¢ a raiz real; para

s complexas.

 

argumentos reais negativos o valor principal ¢ uma das raize

Para calcular a b-ézima raiz real de um numero real a, digite o seguinte

programa.

 

Pressione "] RROOT [[ST0| para armazenar o programa em uma variavel

RROOT (raiz real). Vocé pode entao encontrar a raiz cubica de —27 digitando

27 [CHs ][ENTER 3 [ENTER | RROOT [EN   
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Pergunta: A calculadora estd mais lenta do queo usual ¢ 0 amincio £ estd piscan-
do. Oque estd acontecendo?

Resposta: A calculadora estd em modo de monitoracio de impressao. Pres-
sione [PRINT| TRAC para desligar 0 modo de monitoracao da impressao.

Pergunta: A impressora imprimediversas linhas rapidamente ¢, entio, diminui a
velocidade. Por que?

Resposta: A calculadora transmite rapidamente uma certa quantidade de
dados para a impressora, entao diminui a velocidade de transmissio, para as-

segurar que a 1mpres~()ra nao perm dados.

Pergunta: Como p

 

o aumentar a velocidade de impressao?
Resposta: Se a sua impressora estd conectada a rede por um adaptador, a

 

calculadora pode enviar dados com mais velocidade sem risco de perdas. Para
selecionar impressao mais rdpida, digite i 5F [ENTER |. Este comando ati-
va o “flag’’ 52, o qual controla a velocidade de impressio. Quando a impres-
sora nao estiver conectada a rede por um adaptador, digite 5 OF [ENTER
para desativar o “flag" 52 e voltar a velocidade normal de impressao.

Pergunta: A impressora perdecaracteres ou imprimecaracteres ®

.

O queestderrado?
Resposta: A distincia ou angulo entre a impre

 

ssora e a calculadora pode
estar muito grande, ou pode haver uma obstrucéo, bloqueando a transmis-
sd0. Veja o manual da impressora, para maiores detalhes sobre a posicao da
impressora ¢ calculadora.

Pergunta: Qual ¢ a diferenca entre STO ¢ STORE?

Resposta: O comando STO atribui um valor especificado a uma varidvel,
O menu STORE contém comandos que executamaritmética de armazenaniento
utilizandoo valor de uma varidvel como um argumentoe atribuindo o valor

resultante a varidvel.

Pergunta: Eu esperava umresultado simbélico, mas obtive um resultado nmmérico.
Porque?

Resposta: Existem valores atribuidos a uma ou mais variaveis. Elimine o con-

teudo das variaveis (ver "Eliminando uma Variavel’, a pagina 52) ¢ tente
novamente.

Pergunta: Quando eu pressiono DRRW , 0 visor se apaga, o antincio (ie}) pisca
e entao pdra, mas eu nao vejo pontos do grafico no visor. Por que?
Resposta: Os valores calculados estaofora do intervalo detracado de grafi-
co corrente. Ver “"Mudandoa Escala de Tracado de Graficos”, a pagina 91.
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Pergunta: Eu processei uma varidvel ou uma expressio e agora a calculadora ndo

responde. Pressionar [ON ndo temefeito. O que aconteceu?

Resposta: Vocé definiu uma varidvel em termos dela mesmo, criando uma

definicio circular e agoraa calculadoraesté executando um “’loop infinito”’.

Para terminar o “‘loop”’, execute uma Parada de Sistema, como segue:

 

 

1. pressione e mantenha pressionada [0l

 

2. pressione [

3. solte [ON].

Entdo redefina a varidvel para remover a definigao circular.

Se vocé nao encontrar uma resposta a sua pergunta, consulte nosso Servico

de Atendimento ao Usuadrio, utilizando o enderego ou o telefone indicado na

contra-capa interna.

 

Baterias

A HP-28S ¢ alimentada por trés baterias alcalinas. Tipicamente, um conjunto

novode baterias seré suficiente para aproximadamente seis meses a um ano

de uso. Entretanto, a vida esperada da bateria depende de comoa calculadora

¢ utilizada.

Utilize somente baterias alcalinas tipo N. Néo utilize baterias recarregdveis.

Indicador de Bateria Fraca

Quando o antncio de bateria fraca (B ) aparece novisor, a HP-28S po-

de continuar operando pelo menos 10 horas. Se a calculadora for desligada

quando o antncio aparece pela primeira vez, a Memoria Continua serd pre-

servada por aproximadamente um meés.
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instalacao das Baterias

Se vocé acabou de adquirir a HP-28S e estd instalandoas baterias pela primei-

ra vez, tometanto tempo quanto desejar para completar este procedimento.

Entretanto, se vocé estd substituindo as baterias, deve ter em mente que existe

um limite de tempo para completar estes procedimentos, se deseja preservar

a informagao armazenada dentro da calculadora (Memdria Continua). Uma vez

que o compartimento de baterias tenha sido aberto, vocé precisa substituir as

baterias e fechd-lo dentro de um minuto, para evitar perda da Memdria Conti-

nua. Portanto, vocé deveter as novas baterias a mao, antes de abrir o comparti-

mento de baterias. Também precisa assegurar-se que a calculadora esta desli-

gada, durante todo o processo de trocas de baterias.

Para instalar as baterias:

1. tenha trés baterias novas do tipo N aoalcance da sua mao.

2. abra a calculadora para expor o teclado e o visor. Se vocé estiver substi-

tuindoasbaterias, certifique-se de que a calculadora esteja desligada. Nao

pressione [ON até o final do processo de substituicao das baterias. A Memdria

Continua poderd ser apagada se a calculadora estiverligada, durante a substitui-

¢do das baterias.

3. segure a calculadora com o compartimento da bateria voltado para vocé

e deslize a porta do compartimento na diregao da partedetras da calcula-

dora, como indicado.
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4. bata comsuavidade a calculadora contra a paima da sua mao, para retirar

as baterias.

5. coloque as trés baterias novas. Respeite a polaridade (+ ¢ -) apresentada

no diagrama da calculadora.

6. pressione as novas baterias no compartimento, utilizandoa parte da porta

da bateria quese estende além da placa metalica de contato. Pressione até

que a placa de contato se alinhe com o sulco na caixa da calculadora.

 

 

   
7. deslize a placa de contato da porta para dentro do encaixe. Se necessario,

use seu dedo para empurrar as baterias para dentro do compartimento,

de modo que a porta deslize sobre elas até que se trave em seu lugar.

 

I
O
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Manutencao da Calculadora

Para limpar o visor, utilize um panoligeiramente umedecido com dgua. Evite

molhar a calculadora.

Naolubrifique a dobradica.

 

Limites Ambientais

A fim de manter a confiabilidade do produto, vocé deve observar os seguintes

limites de temperatura e umidade da HIP-285:

® temperatura de operacdo: 09 a 45°C (32 a 113°F).

® temperatura de armazenamento: —20° a 65°C (~4Y a 149°F).

® umidade de operacao e armazenamento: maximo de 90%de umidade-rela-

tiva a 40°C (104°F).

 

Determinando se a Calculadora
Necessita de Reparos

Utilize estas orientagoes para determinar se a calculadoraesta funcionando ade-

quadamente. Se a calculadora necessitar de reparos, veja “Garantia Limitada

de Um Ano”, a pagina 291 e “Se a Calculadora Necessitar de Reparos”, a pagi-

na 293.

Se nada aparece no visor quando vocé pressiona

 

1. verifique o contraste do visor.

a. Pressione e mantenha pressionada [ON ].

b. Pressione [+]diversas vezes.

c. Solte [OV]
 

d. Se o visor permanece em branco, pressione [ON] e repita os passos

a, b, c
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2. troqueas baterias conforme explicado a pagina 286.

3. seos passos 1 e 2 nao restaurarem a operacao da calculadora, ela requer
isténcia técnica. Veja “Garantia Limitada de Um And”, a pagina 291

e “Se a Calculadora Necessitar de Reparos”, a pagina 293.

 

Se o visor é visivel, mas nada acontece quando vocé pressiona
teclas:

1. execute uma Parada de Sistema.

a. Pressione e mantenha pressionada [ON.

b. Pressione [a].

€. Solte [ON_

2. se a caleuladora ainda nao responde, execute uma inicializacdo de me-
moria.

a. Pressione ¢ mantenha pressionada [ON .

b. Pressione e mantenha pressionada [INS| e [»].

c. Solte [INS Je >]

d. Solte ToN|

3. seo0s passos Le 2 falharem emretornar a calculadora a operagao normal,

ela requerassisténcia técnica. Ver “Garantia Limitada de Um Ando’, & pa-

gina 291 e “Se a Calculadora Necessitar de Reparos”, a pagina 293.

O Teste Continuo

Se a calculadora funciona, mas vocé acha que nao esta funcionan-

do corretamente:

1. Se vocé tem uma impressora, ligue-a. Durante o teste a calculadora im-

prime numeros que sdo uteis se a calculadora necessitar reparos.

2. Inicie o teste continuo.

a. Pressione e mantenha pressionada _oN]

b. Pressione

 

€. Solte [ON
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O teste continuo prossegue automaticamente. (Se o teste nao prosseguir,

vocé provavelmente pressionou [ON ][V]por engano. Isto inicia umtes-

te diferente, utilizado na fabrica, que requer entradas do teclado. Termi-

ne este auto-teste, executando uma Parada de Sistema, descrita no passo

4 abaixo e, entio, inicie o teste continuo correto.)

3. observe a mensagem de teste. O teste mostra linhas verticais e horizon-

tais, o visor em branco, um padraoaleatério e entao apresenta o resulta-

do doteste.

B A mensagem CFZEE indica que a calculadora passou no teste.

@ Uma mensagemtal como i Fiill indica que a calculadora nao pas-

sou no teste. O ntimeroindica a natureza da falha. Quando vocé en-

viar a calculadora para reparo, inclua o nimero dafatha e, se disponi-

vel, a fita com a impressao doteste.

Se vocé interromper oteste continuo pressionando umatecla, o teste

devolve uma mensagem de falha, uma vez que ele ndoespera nenhu-

ma tecla digitada. Tal mensagem de falha ndo indica problema com a

calculadora.

4. interrompa o teste executando uma Parada de Sistema.
 

a. Pressione e mantenhas pressionada [ ON |.
 

b. Pressione [a].

€. Solte [ON |.e

5. se o teste devolve uma mensagem de falha e vocé nao causou a falha inter-

rompendooteste, a calculadora necessita dereparos. Ver “Garantia Limita-

da de Um Ano” abaixo e “Se a Calculadora Necessitar de Reparos”, a péa-

gina 293.

 

Garantia Limitéda de Um Anor

A HP-285 ¢ garantida pela Tesis (com excecao das baterias ¢ doeventual dano

porelas causado), contra defeitos de material e montagem por um ano, a par-

tir da data da compra original. Se vocé a vender ou presented-la, a garantia

serd automaticamente transferida ao novo proprietario e permanecerd vélida

pelo perfodo original de um ano.
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Durante o periodo de garantia repararemos, ou a nosso critério, substituire-
mos, sem qualquer onus, o produto comprovadamente defeituoso, quandofor

(A
substituicao podera ser feita com modelo mais novo ou de funcionalidade equi-
valente ou melthor.)

 

enviado, com porte pago, a um dos Postos de Assisténcia Técnica da Tes

O que Nao Esta Coberio

As balerias ¢ o dano por clas causado ndo estdo cobertos poresta garantia. Consulte
o fabricante das baterias sobre as garantias contra vazamento das mesmas.

Esta garantia naose aplica se o produto foi danificado por acidente ou mau
aso, ou comoresultado de modificacao executada por terceiros que naoa Tesis

ou Centros de Servicos Autorizados.

Nenhum outro tipo de garantia expressa serd dada. A decisao de reparo ou
substituicao do produto ¢ exclusivamente da Tesis

 

Os produtos sio vendidos tendo por base as especificacoes aplicaveis por oca-
siao da fabricagao. A Tesis nao se obriga a modificar ou atualizar seus produ-
tos, depois que estes sao vendidos.
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Se a Calculadora Necessitar de Reparos

Vocé poderd obter assisténcia técnica para sua calculadora sempre que ela ne-
 

Ci

 

tar de reparos, estando ou ndo no periodo de garantia; se fora do periodo

de garantia haverd umcusto dereparo. A Tesis Informatica S/A ¢é a tinica em-

presa autorizada a prestar assisténcia técnica as calculadoras Hewlett-Packard

no Brasil. Ha varios postos de recebimento das calculadoras distribuidos con-

venientemente pelas grandes capitais do pais. Vocé pode enviarsuacalculado-

ra para reparos através deles ou diretamente a Tesis, conforme instrugoes a

seguir.

Instrucoes para Remessa de Calculadoras

Sesua calculadora necessitar de reparos, envie-a acompanhada do seguinte:

® breve descricao do problema observado.

B nota de compra (ou copia dela) se ainda estiver no periodo de garantia.

® nota de remessa (para pessoas juridicas).

A calculadora deve ser acondicionada na embalagem original ou em embala-

gem fornecida pela ECT. Recomendamos o uso dosistema SEDEX. As despe-

sas de remessa correm por conta docliente e as de retorno, por conta da Tesis.

Enderecos da Assisténcia Técnica:

Sao Paulo:

Tesis Informatica StA

AL Rio Negro, 750 - Alphavilie

06400 Barueri - S.Paulo

tel.: (011) 421-1444

Rio de Janeiro:

lesis Informadtica S/A

Praia de Botafogo, 228 - 6 andar - salas 611/614

22230 Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (021) 552-6422

 

Useo teletone (011) 421-1444 para saber o endereco do posto de recebimento

mais préximo, caso nao queira usar o sistema SEDEX.
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Custo dos Reparos

>ara agilizaros reparosfeitos fora do perfodo de garantia, a Tesis adota osiste-

ma de custo fixo, eliminando a necessidade de oramento ¢ a demora por ele

provocada. Entretanto, este sistema nao se aplica as calculadoras danificadas

por acidente ou negligéncia, quando 0s custos serao determinados pelas pe-

cas necessarias e mao-de-obra envolvida.

Depois de Expirar a Garantia

A Tesis oferece um contrato de manutencao que tem inicio ao findar o prazo

de garantia e que cobre todos os custos de reparos efetuados durante a sua

vigéncia, garantindoaocliente um suporte efetivo por um custo inferior ao de

umreparoisolado. Solicite uma proposta de contrato de manutencao, reme-

tendo os dados abaixo, a Tesis Informdtica S/A.

Modelo da calculadora:

No. de série:

Data de compra:

NOME:

EMPRESA:

ENDERECO:

CIDADE: -

ESTADO: TELEFONE:

CEP:

Nota Importante:

Naose esqueca de incluir uma cépia da nota de compra caso sua calculadora

esteja no periodo de garantia.

Garantia de Reparos

O material e a mao-de-obra utiliza

 

{0s no reparo, realizado fora do perfodo de

garantia, sdo garantidos por 90 dias, contados da data do mesmo.
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informacdes Sobre a Assisténcia Técnica
Internacional

Nao sao todos os Postos de Assisténcia Técnica de calculadoras Hewlett-Packard

que oferecem seus servicos a todos os modelos de calculadoras HP. Contudo,

se vocé adquiriu sua calculadora de um revendedor autorizado, podeter certe-

za de que o servico estard disponivel no pais onde se deu a aquisicdo.

 

Se acontecer de vocé estar fora do pafs onde se deu a aquisicdo, entre em con-

tato com o Posto de Assisténcia Técnica HPlocal para verificar se a sua calcula-

dora pode ser nele reparada. Se naofor possivel, faca a gentileza de remeté-la

para o “United States Calculator Service Center”, cujo endereco esta no verso

da contra-capa. Escrevendo para esse enderego, vocé podera obter a relagao

dos Postos de Assisténcia Técnica de outros paises.

 

Todas as despesas para envio e reimportagao sao de sua responsabilidade.
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Notas Para Usuarios

de Calculadoras HP RPN
 

Comecando com a HP-35 em 1972, a Hewlett-Packard desenvolveu uma série

de calculadorascientificas e para negdcios, bascadas nainterface da pitha RPN.

Embora existam muitas diferencas na capacidade ¢ aplicacoes destas diversas

calculadoras, todas elas partilham uma implementacao comumda interfacebé-

sica de pilha, que torna muitofacil para um usudrio acostumadoa utilizar uma

calculadora, aprender o uso de outras.

A HP-285 também utiliza umapilha e ldgica RPN, como temas centrais de sua

interface de usuario. Entretanto, a pilha de quatroniveis e a estrutura de regis-

tradoresfixos das calculadoras anteriores sao inadequadas para suportar os muil-

tiplos tipos de objetos e capacidades de matematica simbdlica da HP-285, As-

sim, enquanto a HP-285 ¢ uma evolugao natural da interface RPN “original’,

existemsuficientes diferencas entre a HP-285 e suas predecessoras para reque-

rer um pouco de “familiarizacao”, se vocé jd estd acostumado com outras cal

culadoras RPN. Neste apéndice, salientaremos as principais diferencas.

A Pilha Dinamica

 

A diferenca mais acentuada na interface basica da HP-285, comparada comcal-
|culadoras HP anteriores que usavam RPN, € o tamanho da pitha. As outras

  

calculadoras apresentavam uma pilha fixa de quatro niveis, consistindo dos re-

gistradores X, Y, 7 ¢ T, aumentados por um unico LAST X ou registrador L.

ndo vocé a “apaga” tudo o que
  
 t  tsta pilha esta sempre “cheia” — mesmo qus

voce faz € preencher a pitha com zeros
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A HP-285 nao tem tamanhofixo para sua pilha. Quando vocé entra novos ob-

jetos na pilha, novos niveis sao dinamicamente criados a medida que sao ne-

cessarios. Quando vocé remove objetos da pilha, ela enmlhe, até o pnnto que

esteja vazia. Assim a HP-28S pode gerar um erro # TooFen dpaimes que

ascalculadoras RPNanteriores da HP nao podiam.

A implementacao de uma pilha dindmica, em oposicao a umafixa, gera as se-

guintes diferengas especificas entre a HP-285 ¢ as calculadoras depilhafixa:

niveis numerados. O tamanhoindefinido da pilha da HP-28S torna os no-

mes dos niveis X Y Z Tinadequados— ao invés disso, 0s niveis sdo numera-

dos; assim o nivel 1 é o andlogo ao registrador X, 0 2ao Y, 3a0Z e 0 4 ao

I. Os rétulos de tecla 1ix e x? foram preservados na HP-285 emrazao da fami-

liaridade — eles tornam as teclas mais vi

 

iveis do que o nome real dos seus

comandos— INV e SQ respectivamente. Entretanto, o comando RPN X< >Y

teve seu nomealterado para SWAP(trocar), na HP-28S.

manipulag¢ao da pilha. A HP-285 requer um conjunto mais genérico de co-

mandos de manipulagao da pilha do que as calculadoras de pilha fixa. R 4

e R#¥, por exemplo, foram substituidos por ROLL e ROLLD, respectivamente,

cada um dos quais requer um argumento adicional para especificar quantos

niveis da pilha devem rolar. O menu STACK (pilha) contém diversos coman-

dos de manipulagao da pilha que naoexistem nas calculadoras de pilha fixa.

sem cépia automatica do registrador T. Emcalculadoras depilha fixa,

o contetdodo registrador T é duplicado no registrador Z, sempre que a pilha

desce, isto €, quando um ndmero¢ removido da pilha. Isto oferece um meijo

conveniente para multiplicacdo por constantes — vocé pode preencher a pilha

comcdpias de uma constante entao, multiplica-laporuma série de numeros

entrando cada numero, pressionando [x| entdo, Clx_|apos vocé ter registra-

do cada resultado. Vocé nao pode fazer isso na HP-285 — mas ¢ fcil criar um

programa desta forma.

 

onde 12345 representa uma constante tipica. Tudo o que vocé tem a fazer ¢

pressionar @/ entrar um numero e pressionar MULT , entrar um novo

namero e pressionar MULT novamente e, assim por diante, para executar

multiplicagdo por uma constante. Vocé pode deixar resultados sucessivos na

pilha.
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memédria da pilha. Uma pilha dinamica tem a vantagem de vocé poder uti-

lizar tantos niveis quantos necessitar para qualquer cdlculo, sem preocupar-se

em perder objetos “empurrados para fora do topo da pilha”, a medida que vo-

cé entra novos objetos. Também tem a desvantagem de vocé comprometer uma

quantidadesignificativa de memoria com objetos antigos, se vocé os deixar na

pilha, apds terminar um calculo. Com a HP-285, vocé deveria habituar-se a des-

cartar objetos desnecessarios da pilha.

DROP versus CLX. Emcalculadoras depilha fixa, CLX significa “substitua

o conteudo do registrador X com 0 e desative a elevacao da pilha” (ver abaixo).

Suafinalidade primordial ¢ desfazer-se de um numeroantigo, antes de substitui-

lo por um novo— mas vocé também pode usd-lo como uma maneira de entrar

0. Na HP-285, CLX ¢ substituido por DROP (deixa cair) que faz o que seu no-

me implica— deixa cair os objetos no nivel 1 da pilha e o resto da pilha tam-

bémdesce um espago para preenché-lo. Nao¢ entrado nenhum0. Similarmente,

CLEAR deixa cair todos 0s objetos da pilha, ao invés de substitui-los por ze-

ros, comofaz o seu analogo CLST (CLEAR STACK) das calculadoras de pilha

fixa.

Desativacéo da Elevacéo daPilha e
ENTER

Certos comandos em calculadoras de pilha fixa (ENTER ¢, CLX, Z+, Z-)

exibem uma caracteristica peculiar chamada desativacio da elevacao dapilha. Tsto

€, apos a execucao de quaisquer destes comandos, o proximo niimero entrado

na pilha substitui o contetido corrente do registrador X, ao invés de empurrd-

lo ao registrador Y. Esta caracteristica é inteiramente ausente na HP-285. No-

vos objetos entrados ra pilha senpre empurram os objetos anteriores da pilha

para cima, para niveis mais altos.

Oregistrador X e ENTER, emcalculadoras de pilhafixa, tém papéis duplos

oriundos mais da tnica linha do visor das calculadoras do que da estrutura

de pilha. O registrador X atua como um registrador de entrada, bem como um

registrador ordindrio da pilha — quando vocé digita um numero, os digitos

saocriados noregistrador X, até que uma tecla ndo numérica termine a entra-

da. A tecla [ENTER4 é fornecida para separar-se duas entradas de nimeros

consecutivas. Mas emadicaoa terminar a entrada de digitos, a tecla  
tambémcopia o contetido do registrador X no Ye desativa a elevagao da pilha.
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Na HP-285, cada um destes papéis duplos é separado — naoexiste desativa-

cao da elevagao da pilha. Uma linha de comando completamente distinta do

nivel 1 (0 “registrador X") é utilizada para entrada de comandos. ENTER ¢ uti-

lizado somente para processar o contetido da linha de comando — ele nao du-

plica o contetdo do nivel 1. Note, entretanto, que a tecla [ENTER| executard

DUP(o qual copia nivel 1no nivel 2), se nao houverlinha de comandopresen-

te. Esta caracterfstica de ENTER |¢ oferecida parcialmente em nome da simila-

ridade com calculadoras anteriores.

 

Prefixada versus Pds-fixada

Os comandos da HP-28S usam uma sintaxeestritamente pos-fixada. Todos os

comandos que utilizam argumentos requerem que esses argumentos estejam

presentes na pilha antes que o comandoseja executado. E umdesvio da con-

venqao utilizada por calculadoras RPN anteriores, nas quais 0s argumentos es-

pecificando um ntimero de registrador, o nimero de um “flag” e assim por

diante ndo sao entrados na pilha, mas sao entrados apds o comando emsi —

por exemplo, STO 25, TONE 1, CF 03, etc. Este tiltimo método tema vantagem

de economizar umnivel da pilha, mas a desvantagem de requerer um formato

inflexivel — STO na HP-41, por exemplo, precisa sempre ser seguido por um

namero de registrador de dois digitos.

  Operagoes similares da HP-28S sao mais pro agoesindi-

refas nas calculadoras de pilha fixa, onde vocé pode utilizar um registrador i (ou

imas em estilo a oper.

qualquerregistrador, no caso da HP-41) para especificar o registrador, nimero

do “flag”, etc. enderegados por um comando. Voce podevisualizar STO, RCL,

etc. na HP-28S, comose o nivel 1 fosse utilizado como um registrador i. RCL,

por exemplo, significa “recupere o conteudo da varidvel (‘registrador’) deno-

minada no nivel 17 — equivalente a RCL IND X na HP-41.

Vocé deve também estar ciente de que a maioria dos comandos da HP-285 re-

move seus argumentos da pilha. Se vocé executar, por exemplo, 123 X" STO,

© 123 e 0 ‘X’ desaparecem da pilha. Sem este comportamento, a pilha seria

sobrecarregada com argumentos “velhos”. Se vocé deseja manter 0 123 na pi-

Tha, deve executar 123 DUP ‘X’ STO.
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Registrador versus Variaveis

Calculadoras de pilha fixa podem trabalhar eficientemente, apenas com nu-

meros reais em ponto flutuante, para os quais a estrutura de registradores da

pilha e registradores numerados de memoria, de sete bytes fixos, é adequada

(a HP-41 introduziu um objeto primitivo de dados Alfanumericos, limitado pelo

formato desete bytes). A HP-285 substitui registradores de dados numerados

por variaveis com nomes atribuidos. Varidveis, em adicaoa possuirem umaes-

trutura flexivel de forma que podem acomodar diferentes tipos de objetos, tém

nomes que podem auxilid-lo a lembrar-se de seu contetido mais prontamente
do que numeros de registrador.

Se voce deseja duplicar registradores numerados na HP-285, pode usar um

vetor:

cria um vetor com 50 elementos inicializados com 0;

 

cria um programa NRCL que recupera o n-ézimo clemento do vetor, onde n

€ um numero no nivel 1;

cria 0 programa andlogo para armazenar NSTO.
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LASTX versus LAST

O comando LASTX, emcalculadoras de pilha fixa, devolve o conteddo do re-

gistrador LASTX (ou L), 0 qual contémo ultimo valorutilizado do registrador

X. Este conceito € generalizado na HP-285S com o comando LAST, que devolve

o0s ultimos um, dois, ou trés argumentos tomados da pilha por um comando

(nenhum comandoutiliza mais do que trés argumentos). Assim 12 + LASTX

devolve 3 ¢ 2 a pitha em uma calculadora de pilhafixa, mas 12 + LAST devol-

ve 3, 1 e 2 a pilha na HP-285.

Embora o LAST da HP-285 seja mais flexivel do que scu predecessor LASTX
 

vocé deve ter em mente que mais comandos da HP-285 utilizam argumentos

da pilha do que seus correspondentes nas calculadoras depilha fixa anterio-

res. [sto significa que argumentos de LAST saoatualizados mais freqiientemente,

¢ até mesmo comandos, tais como DROP ou ROLL, irao substituir os argu-

mentos de LAST.

Lembre-se também de que UNDO pode substituir a pilha por completo, o que

para simples recuperagao de erro pode ser preferivel a LAST.
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Notas para Usuarios
de Calculadoras Algébricas
 

Muitas calculadoras, incluindo a grande maioria das calculadoras “quatro ope-

ragdes” simples, utilizam variagoes da interface de calculadora algébrica. O no-

me ¢ derivado da caracteristica que a seqiiéncia de teclas, utilizadas para ope-

ragdes simples, é estreitamente préxima da maneira pela qual os calculos sao
  especificados em expre:

2 -3, vocé pressiona [1 ][+

ssoes algébricas, “no papel”. Isto ¢, para processar 1 +

LI

Esta interface funciona muito bem para expressdes contendo ntimeros e opera-

dores — fungdestais como +, —, X e/ que sao escritas em nota¢aoinfixa entre

 

seus argumentos. Calculadoras mais sofisticadas permitem que voce entre pa-

rénteses para especificar a precedéncia (a ordem das operacdes). Entretanto,

a introdugao de fungdes de prefixo, tais como SIN, LOG, etc, leva a duas va-

riagoes diferentes:

m calculadoras algébricas comuns utilizam uma combinagao de estilos — ope-

radores infixos permanecem infixos, mas fung¢des prefixadas sdoentradas

em umestilo pds-fixado (como em calculadoras RPN). Por exemplo, 1 +

SIN(23) ¢ entrado como [1][=][2][3][SIN][=]. Este método tem a van-
tagem de poder mostrar resultados intermedidrios e preservar processamen-

tos tecla-a-tecla de func¢des de prefixo (isto é, sem parénteses), mas tem a

desvantagem de perder a correspondéncia com notagado matemética comum

que ¢ a vantagem principal da interface algébrica
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m calculadoras de “entrada direta de férmulas” e computadores com lingua-

gem BASIC, que tém um modo de execugao imediata, permitem que vocé

digite uma expressao completa em sua forma algébrica comume, entao, com-

pute oresultado, quando vocé pressiona uma tecla de terminagao (comré-

tulos diversos como [ENTER|, ENDLINE|, [RETURN etc). Este método tem

a vantagem de preservar a correspondéncia entre expressoes escritas e se-

quiéncia de teclas, mas usualmente a desvantagem de nao fornecer resulta-

dos intermedidrios. (O modo CALC da HP71B é uma excecao.) Vocé neces-

sariamente tem que conhecer a forma completa de uma expressao antes que

comece a entrd-la — é dificil “ir trabalhando de acordo comos resultados

intermediarios”, variando os calculos de acordo com 0s mesmos.

 

Familiarizando-se com a HP-28S

A logica operacional da HP-285 é baseada na I6gica matemdtica conhecida co-

mo “Notagao Polonesa”, desenvolvida pelo matematico polonés Jan Lukasiweicz

(1878-1956). A notac¢ao convencional algébrica coloca operadores aritméticos eintre

0s nimeros ou variaveis relevantes, quando processa exptessoes algébricas. A

notagao de Lukasiweicz especifica os operadores antes das varidveis. Uma va-

riacao desta légica especifica 0s operadores apds as variaveis — isto ¢ denomi-

nado “Notacao Polonesa Reversa” (Reverse Polish Notation) ou “RPN”

abreviadamente.

A idéia bésica de RPN é que vocé entra nimeros ou outros objetos na calcula-

dora em primeiro lugar, e, entdo, executa um comando que atua nestes ele-

mentos (denominados “argumentos”). A “pilha” é somente a seqiiéncia de ob-

jetos esperando para ser utilizada. A maior parte dos comandos devolve seus

resultados a pilha, onde podem entao ser utilizados como argumentos para

operagoes subseqiientes.

A HP-28S utiliza uma interface de pilha RPN porque ela fornece a flexibilidade

necessdria para suportar a ampla variedade de capacidade matemdticas da

HP-28S de uma maneira uniforme. Todas as opera¢des da calculadora, incluindo

aquelas que nao podem ser expressas como expressoes algébricas, sao execu-

tadas da mesma maneira — argumentos da pilha, resultados a pilha.
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Nao obstante, a utilizacao da pilha RPN para simples aritmética é, provavel-

mente, 0 maior obstdculo para usudrios de calculadoras algébricas, tentando

aprendera utilizar calculadoras RPN. RPN ¢ muitoeficiente, mas requer que

vocé mentalmente rearranje uma expressao, antes que possa calcular resulta-

dos. A capacidade da HP-28S de interpretar expressoes algebricas semtradu-

¢ao, deve tornara transi¢ao do uso de calculadorasalgébricas mais direta e sim-

ples do que foi possivel em calculadoras RPN anteriores. O visor de quatro

linhas também pode ajudar a tirar uma parte do mistério da pilha, mostrando-
The os conteudos de até quatro niveis de cada vez.

’ara 0 proposito de processar-se expressoes algébricas, a HP-28S ¢ essencial-

mente uma calculadora de “entrada direta de férmulas”. Isto é, para processar

uma expressao algébrica, tudo que vocé tem a fazer ¢ precedé-la com um

[, digitar a expressdona sua forma algébrica, incluindo operadores infixos,

fungdes prefixadas e parénteses e, entdo, pressionar [EVAL para vero resul-

tado. Vocé pode utilizar esse método até mesmopara simples célculos aritmé-

ticos:

 

devolve 0.CIEIEzIEE]

Exceto pelo []precedente, estas sao as mesmasteclas que voce utilizaria em

uma calculadora algébrica simples, onde vocé substituiria [EVAL| por

  

 

  

i Nao confunda a tecla [=|da HP-285 comaquela encontrada em

calculadoras algébrica — na HP-285, > utilizada para o ani-

Nota co propésito decriar-se equacdes algébricas (descritas em “AL-

GEBRA).
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Quando vocé utilizar a HP-28S como uma “calculadora de entrada direta de

férmulas” cada resultado que vocé computar ¢ mantido na pitha, a qual assu-

me o papel de uma “pilha histérica”. Isto permite que vocé salve resultados

antigos indefinidamente, para reutilizacdo mais tarde. Também permite quevocé

quebre calculos extensos em menores, mantendo cadaresultado parcial na pi-

lha e entio combinando os resultados quando eles estiverem todos disponi-

veis. (Quandolevado ao extremo, esta é a esséncia de aritmética em RPN.) A

pilha histérica é muito mais facil de ser utilizada e muito mais poderosa do

que a unica funcao ’

BASIC.

‘resultado” disponivel em calculadoras algébricas ou em

 

Umacaracteristica chave da HP-28S é que vocé nao necessita preocupar-se com

alogica RPN, se é melhor ou pior do quel6gica algébrica. Vocé pode escolher

a ldgica que ¢ mais adequada ao problema em questao e combinar expressoes

algébricas com manipulagdes RPN.
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Diagramas dos Menus
 

Este apéndice mostra os comandos em cada menu da HP-28S. Os menus estao
relacionados em ordem alfabética, de ALGEBRAaté TRIG. Para informacao
detalhada sobre um menu, veja o Diciondrio no Manual de Referéncia. O Di-
ciondrio descreve todos os menus, relacionados em ordemalfabética. Para in-
formagcdes detalhadas sobre um comando emparticular, veja o Indice de Ope-
ragoes a pagina 381 do Manual de Referéncia. O Indice de Operacdes relacio-
na todos os comandos em ordem alfabética e da uma referéncia de pagina pa-
ra a descricdo do comando no Diciondrio.

Este apéndice nao inclui os menus das operagdes interativas oferecidas por CA-
TALOG, FORM, o Solver e UNITS.

® CATALOG¢ descrito no capitulo 22 e demonstrado a pagina 31.

u FORM ¢ descrito em “Utilizando FORM” a pagina 112. Para detalhes ver
“ALGEBRA (FORM)" no Manual de Referéncia.

8 O Solver é descrito no capitulo 8, “O Solver”, Para detalhes, ver “SOLVE”

no Manual de Referéncia.

® UNITS e descrito em “O Catdlogo UNITS” a pdgina 141. Para detalhes, ver
“UNITS” no Manual de Referéncia

Para cada menu neste apéndice, 0s comandos sdo agrupados pelas linhas que
aparecem no visor a cada vez. Pressionando [NEXT |, muda para a préxima

 
  

linha e, pressionando BlPREV|, muda para a linha anterior.

A coluna denominada “Comando” é o nome que aparece no visor. A coluna
denominada “Descricao” é uma breve descricao do comando ou seu nome com-

pleto. A coluna denominada “ Ydgina’ refere-se a um exemplo, descricao ou

mencao do comandoneste manual. Para comandos semreferéncia de pagina,

ver o Indice de Operagdes no Manual de Referéncia.
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ALGEBRA

 

  
 

 
 

 

Comando Descri¢cao Pagina

COLCT Agrupa termos 111

EXPAN Desenvolve produtos 111

Linha 1 SIZE Tamanho

FORM Forma expressao algébrica 112

GESUR Substitui objeto

EXSUB Substitui expressao

[NExT] TAYLR Série de Taylor

Is0L Isola 112

Linha 2 QUAD Forma quadratica

SHOW Mostra variavel

QBGET Obtém objeto

EXGET Obtém expressao  
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ARRAY

 

   

  

 

 

   

Comando Descricao Pagina

*ARRY Pilha para array 275

ARRYS Array para pilha 274

Linha 1 PUT Coloca elemento

GET Obtém elemento

FUTI Coloca e incrementa indice

GETI Obtém e incrementa indice

SIZE Tamanho 274

ROM Redimensiona

Linha 2 TRH Iranspoe 264

COH Array constante

10H Matriz identidade

RSD Residual

(RExT] CROSS Produto vetorial 126

oot Produto escalar 126

Linha 3 DET Determinante 128

ABS Valor absoluto

RHRM Norma de linha

CHRM Norma de coluna

R0 Real para complexo

CaF Complexo para real

Linha 4 RE Parte real

IH Parte imagindria

CONJ Conjugado

HEL Negativo
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BINARY

 

   

 

 

   

Comando Descricao Pagina

DEC Modo decimal 140

HEX Modo hexadecimal 139

Linha 1 ocT Modo octal 140

EIH Modo binario 140

STHS Armazena tamanho de palavra 139

o RCNS Recupera tamanho de palavra
NEXT |
I RL Girar a esquerda

RR Girar a direita

Linha 2 RLE Girar byte a esquerda

RRE Girar byte a direita

R+EB Real para binario 261

B4R Bindrio para real
NEXT

SL Deslocar a esquerda

SR Deslocar a direita

Linha 3 SLE Deslocar byte a esquerda

SRE Deslocar byte a direita

ARSR Deslocamento aritmético a direita

= AND And

OR Or

Linha 4 HOR Or exclusivo

HOT Not   
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COMPLEX

 

  
 

 

  

Comando Descricao Pagina

RaC Real para complexo 83

R Complexo para real 83

Linha 1 RE Parte real 83

I Parte imaginaria 84

CONJ Conjugado 84

SIGH Sinal 84

[NExT] R3F Retangular para polar 86

PR Polar para retangular 85

Linha 2 ABS Valor absoluto 85

HEG Negativo 85

ARG Argumento 85
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LIST

 

   

 

 
 

 

Comando Descricao Pagina

SLIST Pilha para lista 181

LIST* Lista para pilha 181

Linha 1 FUT Coloca elemento 271

GET Obtém elemento 237

PUTI Coloca e incrementa indice 271

GETI Obtém e incrementa indice 271

POS Posicao 237

SUB Subconjunto 276

Linha 2 SIFE Tamanho 271
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LOGS

 

   

 
 

  

Comando Descricao Pagina

LOG Logaritmo comum 78

ALOG Antilogaritmo comum 78

Linha 1 LK Logaritmo natural 78

EXF Exponencial 78

LHP1 Logaritmo natural de T + x 78

o EXFM Exponencial menos 1 78

[RExT] SINH Seno hiperbélico 78

ASIHH Arco seno hiperbdlico 78

Linha 2 cosH Cosseno hiperbdlico 78

RCOSH Arco cosseno hiperbdlico 78

TANH Tangente hiperbdlica 78

ATAMH Arco tangente hiperbélica 78
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MEMORY

 

 
 

 

 

 

 

Comando Descricao Pagina

MEM Memoria disponivel 188

MENU Cria menu personalizado 195

Linha 1 orDER Ordena variaveis 184

PATH Trilha corrente 67

HOME Seleciona diretério HOME 71

- CRDIR Cria diretdrio 66
NEXT
B VARS Varidveis no diretério corrente 184

CLUSR Apaga diretério corrente 184

Linha 2
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MODE

 

   

 
 

 

Comando Descricao Pagina

TD Formato padrao de apresentacao de 38
numeros

FIX Formatofixo de apresentagao de 38

numeros

Linha 1 5CI Formatocientifico de apresentacdo de 38

numeros

ENG Formato de engenharia de apresenta- 38

¢ao de ndmeros

DEG Modo angular graus 74

RAD Modo angular radianos 74
NEXT -

CHD Ativa ou desativa COMMAND 210

uNDo Ativa ou desativa UNDO 211

Linha 2 LAST Ativa ou desativa LAST 211

ML Ativa ou desativa multiplas linhas 208

ROX, Ativa ou desativa RDX, 37

FRMD Imprime e apresenta modos
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PLOT

 

   

 

 

 

 

 

Comando Descricao Pagina

STE® Armazena equagao 90

RCEQ Recupera equacao

Linha 1 FMIH Traca graficos dos minimos 95

PMAX Traca gréficos dos maximos 95

IHDEP Independente

DRAW Traga o grafico 90

[RExT
PPAFR Recupera parametros de tracado de

grafico 90

RES Resolucao

Linha 2 naxes Eixos

CENTR Centro 94

*N Multiplica largura

*H Multiplica altura 93

STOZ Armazena sigma

RCLE Recupera sigma

Linha 3 coLz Colunas sigma

SCLE Escala para sigma

ORWEZ Traga gréfico estatistico

CLLCD Apaga visor

OGTIZ Digitaliza

Linha 4 FPIxEL Pixel

DRFAX Traga eixos

CLMF Apaga mensagem de flag

FRLCD Imprime visor    
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PRINT

 

  
 

 

 

 

Linka 2 FRHD

 
Imprime modos

Comando Descricao Pagina

FR1 Imprime nivel 1 151

PRST Imprime pilha 152

Linha 1 FRVAR Imprimevariavel 152

FRLCD Imprime visor 149

CR Carro a direita

TRAC Ativa ou desativa modo monitora¢ao 150

FRSTC Imprime pilha (compacto)

FRUSR Imprime varidveis do usuario
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PROGRAM BRANCH

 

   

 
 

 

 

Comando Descricao Pagina

IF Inicia condicao 226

IFERR Inicia condicao IF ERROR 227

Linha 1 THEM Inicia condicao THEN 226

ELSE Inicia condi¢do ELSE 226

END Termina estrutura de programa 226

[NExT] START Inicia loop definido 228

FOR Inicia loop definido 229

Linha 2 NEXT Termina loop definido 228

STEP Termina loop definido 230

IFT Comando If-Then 227

IFTE Fungdo IfThen-Else 226

[RexT) oo Define loop definido 231

UNTI Define loop indefinido 231

Linha 3 END Termina estrutura de programa 231

WHIL Define loop definido 232

REPER Define loop indefinido 232

END Termina estrutura de programa 232   
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PROGRAM CONTROL

 

   

 
 

 

Comando Descricao Pagina

5ST Passo tnico 250

HALT Suspende programa 234

Linha 1 AporT Aborta programa

KILL Aborta programas suspensos 250

WAIT Pausa no programa 234

KEY Devolve cadeia representando tecla 234

X BEEP Emite sinal audivel (bip) 234

CLLCD Apaga visor 234

Linha 2 nisp Apresenta no visor 234

CLMF Apaga mensagem de flag 234

ERRH Numero de erro

ERRM Mensagem de erro
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PROGRAM TEST

 

   

 

 

  

Comando Descricédo Pagina

SF Ativa flag 205

CF Desativa flag 205

Linha 1 F$7 Flag ativado? 225

FC? Flag desativado?

F5?C Flag ativado? Desative

FCge Flag desativado? Desative

AND And

§ R ¥ Or
Linha 2 ROR Or exclusivo

HOT Not 232

SAME Mesmo 231

== Igual 222

STOF Armazena flags 156

RCLF Recupera flags 156

Linha 3 TvFE Tipo 232   
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REAL

 

   

 
 

 

 

 

=T 

Comando Descricao Pagina

HEG Negativo 78

FRACT Fatorial (gama) 78

Linha 1 RAND Numeroaleatdrio 78

RDZ Gera semente para nimero aleatério 78

MAXR Méximo real 79

MINR Minimo real 79

[RExT] ABS Valor absoluto

SIGN Sinal

Linha 2 MANT Mantissa

XPOH Expoente

P Parte inteira

FP Parte fraciondria

Linha 3 FLooR Piso 272

CEIL Teto 272

RND Arredonda

MAX Maximo

MIN Minimo

Linha 4 Moo Mddulo

Percentagem dototal
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SOLVE

 

   

 
 

 

Comando Descricao Pagina

STER Armazena equagao 64

RCED Recupera equacao

Linha 1 soLuRr Menu de varidveis do Solver 102

150L Isola 110

QUAD Forma quadratica 108

SHOW Mostra variavel

ROQT Encontra raizes (Rootfinder)

Linha 2
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STACK

 

   

 
 

 

Comando Descricao Pagina

ouP Duplica 178

QUER Para cima 178

Linha 1 ouFz Duplica dois objetos 178

ODROPE Elimina dois objetos 179

ROT Rola 178

- LIST+ Lista para pilha 181

LHEXT] ROLLD Rola para baixo 178

PICK Copia elemento do nivel n 178

Linha 2 nuru Duplica 1 objetos 178

OROPN Elimina n objetos 179

DEPTH Determina ntimero de objetos na
pilha 181

SLIST Pilha para lista 181
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STAT

 

  
 

 

 

 

 

 

Linha 4 UTEH

UTPT

cOME

FPERM  Distribuigao normal superior

Distribui¢ao 1 de Student superior

Combinag¢oes

Permutagoes

Comando Descricao Pagina

Z+ Sigma + 132

- Sigma - 133

Linha 1 HE Sigma N 134

CLZ Apaga sigma 132

sTOZ Armazena sigma 275

RCLEZ Recupera sigma 264

TOT Total

MEAH Média 134

Linha 2 spev Desvio padrao 135

VAR Variancia 135

MAKZ Maximo de sigma

MINZ Minimo de sigma

COLZ Colunas de sigma 136

CORR Correlagao 136

Linha 3 cov Covariancia 136

LR Regressaolinear 137

PREDV Valor projetado 137

 — UTPC Distribuicao chi-quadrado superior

UTFF Distribuicao f de Snedecor superior  
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STORE

 

   

 

 

Linha 2

  

Comando Descricao Pagina

STO+ Armazena somando

STO- Armazena subtraindo

Linha 1 STO% Armazena multiplicando

STO/ Armazena dividindo

SHEG Armazena tornando negativo

SINY Armazena invertendo

SCOHJ Armazena conjugado
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STRING

 

   

 

  

Comando Descricédo Pagina

*5TR Objeto para cadeia 258

STR+ Cadeia para objeto 175

Linha 1 CHR Caractere 156

HUM Caractere numérico 156

+L.CD Cadeia para visor 157

LCDs Visor para cadeia 157

POs Posicao

SUB Subconjunto

Linha 2 51z Tamanho 258

DISP Apresenta no visor 156
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TRIG

 

   

 
 

 

 

Comando Descricao Pagina

SIH Seno 74

ASIH Arco Seno 74

Linha 1 Cos Cosseno 74

ACOS Arco cosseno 74

TAH Tangente 74

ATAH Arco tangente 74

[RExT
PR Polar para retangular 76

R+F Retangular para polar 76

Linha 2 R+C Real para complexo 76

CHR Complexo para real 76

ARG Argumento 76

[NEXT
— +HMS Decimal para horas-minutos-segundos 76

HMS > Horas-minutos-segundos para decimal 76

Linha 3 HMS + Horas-minutos-segundos + 76

HMS~ Horas-minutos-segundos - 76

0+R Graus para radianos 77

R0 Radianos para graus 77
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indice das Teclas
 

Este indice descreve as acoes dasteclas no teclado da calculadora. Em primei-

1o lugar estd o indice alfabético das teclas no teclado da esquerda, seguido por

um indice alfabético das teclas no teclado da direita. Por ultimo, estd um indi-

ce das teclas no menudocursor (os rétulos brancos acima da coluna superior

do teclado da direita).

 

Este indice inclui teclas prefixadas tais como F[ARRAY e [} Nao es-

taoincluidas teclas de caracteres tais como [A]até [Z e [0]até [9], as quais

sempre escrevem umcaractere na linha de comando. (Outrasteclas de caracte-

res incluem delimitadores tal como ], operadores tal como [=], e cons-

tantes simbdlicas tal como [ |. Esses caracteres témsignificados especiais

para calculadora, massuas teclas sdo simplesmente teclas de caractere.) Se vo-

cé nao encontrar umatecla relacionada neste indice, ela ¢ uma tecla de caracte-

re.

Para cadatecla, hd uma breve descri¢ao de sua agao e uma referéncia de pagi-

na. Se a tecla ndo estiver mencionada neste manual ou se desejar informagdes

adicionais sobre qualquertecla, veja o Indice de Operacoes a pagina 381 no

Manual de Referéncia.
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Teclado da Esquerda

 

 

  

   

Tecla Descricéao Pagina

B[ALGEBRA

]|

Seleciona o menu ALGEBRA., 110
B[ ~ArRAY

]

Seleciona 0 menu ARRAY. 124

BeNARY

|

Seleciona 0 menu BINARY. 138
[BRANCH

|

Seleciona 0 menu PROGRAM BRANCH, 222

B[CAALOG

]|

Inicia o comando catdlogo. 196
B[covrix] Seleciona menu COMPLEX. 83
[conTRL] Seleciona o menu PROGRAM CONTROL. 234

Ativa e desativa modo letras mintsculas. 168

Seleciona 0 menu LIST. 102

B[(venos

]

Liga e desliga chave do menu. 192

B[ VEmORY

|

Seleciona 0 menu MEMORY. 182

B[PRINT

|

'Seleciona 0 menu PRINT. 149

H[ReAL] Seleciona o menu REAL. 78

B[sk Seleciona 0 menu STACK. 176

(s

)

Seleciona 0 menu STAT. 131

B[sToRE

|

Seleciona o menu STORE. 191

B[sTRiNG

|

Seleciona o menu STRING. 156

Seleciona o menu PROGRAM TEST. 225

Seleciona o catdlogo UNITS. 141

[«] Muda modo de entrada. 171
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Teclado da Direita

 

 

  

   

  

Tecla Descricéo Pagina

[ATTIN] ([ON])| Aborta execucdo do programa; apaga a linha 216

de comando; sai dos catdlogos, FORM,

apresentacao de graficos.

CHS Muda osinal do ndmero na linha de co- 168

mando ou executa NEG.

BCcleAr] Apaga a pilha. 179

B8CoMMAND Move umelemento da pilha de comando 174
para a linha de comando.

B Continua um programa interrompido. 235

M cov Executa uma conversao de unidade. 143

[custom] Seleciona o tltimo menu personalizado 192

apresentado no visor.

Baox Derivada. 117

[[oROP Elimina um objeto da pilha. 179

BT Copia o objeto no nivel 1 para a linha de 173
comando para edigao.

[EEx] Entra expoenta na linha de comando. 168

[ENTER Analisa sintaxe e processa linha de 173

comando.

[EvaL] Processa um objeto. 118

BAsT Devolve os tltimos argumentos. 179

B[LoGs Seleciona 0 menu LOGS. 77

[vioDe Seleciona o menu MODE. 36

Apresenta proxima linha dos rétulos de 192

menu.

[ON]([ATTN]) Liga a calculadora; aborta a execugao de 216

programas; apaga linha de comando; sai de

catdlogos, FORM, tracado de graficos.

Desliga a calculadora. 20

Seleciona o menu PLOT. 89

B[PReV Apresenta no visor a linha anterior de rétu- 192
los de menu.    
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Tecla Descrigao Pagina

BBPURGE Elimina uma ou mais variaveis. 183

L Recupera o contetido de uma variavel, sem 183

processa-la.

Move o objeto no nivel n+1 para o nivel 1. 178

Seleciona o menu SOLVE. 99

Armazena um objeto em uma varidvel. 183

Troca os objetos nos niveis 1 e 2. 178

Seleciona o menu TRIG. 74

Substitui o contetido da pilha. 180

Seleciona o menu USER. 49

Move a janela do visor uma linha para 177

cima.

Move a janela do visor uma linha para 177

baixo.

Copia um objeto para a linha de comando 173

para edicao.

B Eleva um nimero ou matriz ao quadrado. 40

B Calcula o inverso. 40

Adiciona dois objetos. 41

=] Subtrai dois objetos. 41

Multiplica dois objetos. 41

=] Divide dois objetos. 42

B Percentagem. 43

@ Variagao percentual. 43

B Eleva um nimero a uma poténcia. 42

B Calcula a raiz quadrada. 40

B Integral definida ou indefinida. 120

Tecla de prefixo. 29

] Seleciona 0 menu do cursor ou restaura o 168

tltimo menu.

[«] Retrocesso. 168

=] Forga umresultado numérico. 75
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Menu do Cursor

O menu do cursor é rotulado em branco sobre as teclas do menu (afileira su-

perior do teclado da direita). O menu do cursor estd ativado quandoa linha

de comando estd presente e nao hd rétulos do menu novisor. Para selecionar

o menu docursor, quando os rotulos de menu estao apresentados, pressione

[<¢+]. Para restaurar 0 menu anterior, pressione [«»]uma segunda vez.

 

 

 

  

Tecla Descricao Pagina

INS Muda entre modos de substituicao e 167

insercao.

Elimina todos os caracteres & esquerda do 168

cursor.

Elimina caractere na posi¢ao do cursor. 167

Elimina caractere na posi¢ao do cursor e to- 168

dos os caracteres a direita.

[a] Move o cursor para cima. 167

B2 Move o cursor totalmente para a cima. 168

[v] Move o cursor para baixo. 167

Bl Move o cursor totalmente para baixo. 168

« Move o cursor a esquerda. 167

B Move o cursor totalmente a esquerda. 168

] Move o cursor a direita. 167

B Move o cursor totalmente a direita. 168  
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Numeros de pdgina em negrito indicam referéncias principais; nimeros de
pdgina emcaracteres normais indicamreferéncias secundarias.

A
Abrindo o estojo, 18

Agrupando um algébrico, 11,256
Anuncios, 27, 29

Apagando
a pilha, 44

dados estatisticos, 132

toda memoria, 20

Argumentos

definidos, 25

elementos de arranjos (array), 272

ordem dos, 41,43

utilizacao, 197

Armazenando parametros de tracado
de gréfico, 96

Arranjos (arrays)

definidos, 124

em sintaxe algébrica, 4157

utilizagdo minima de memdria, 191

Aspas, nomes com, 57

Assisténcia técnica, 293-293

Associando termos, 114-115

Atencao, 216

Auto-testes, 218-219

Avaliagao, 198-199

Avaliando uma expressao, utilizando
o Solver, 65

Avaliando uma variavel, 50, 56
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Base para inteiros bindrios, 139
Baterias, 286-288

BDISP, programa, 259-262

Beep, modo, 206

Bolha, classificagao, 270

BOXR, programa, 245-246

BOXS, programa, 241-244

C
Cadeias, 156-157, 258

Calculadoras algébricas, 302,305

Célculos em cadeias, 45

Cancela operagao do sistema, 215
Caractere nova linha, 169

Catélogo

de comandos, 196-197
de unidades, 141-143

Clareandoo visor, 21

Classe-dados, objetos, 199

Classe-nome, objetos, 199-201

Classe-procedimento, objetos,
201-204

Classes de objetos, 199
Comandos, 164-165

catdlogo de, 26, 29, 31-33

Compartimento da bateria,

localizacao, 19

Comutando termos, 113-114

Condigao, 225-226

199,

 



Constantes, modo, 206-207

Contraste, visor, 21, 216

Contador, 228-230, 260, 271,274

Continuo, teste, 218

Copiando objetos da pilha, 178
Correlagao, 136

Corrigindo erros, 47

COT, programa, 80-81
Cotangente, 80-81

Covariancia, matriz, 263

Criando

um diretdrio, 183

uma variavel, 49,54

Cursor, modos indicativos, 172

Dados dependentes, 136

Delimitadores, 26, 28, 169

Depurando programas, 250
Desempenho, maximizando, 190-191

Desenvolvendo umalgébrico, 111, 256

Desfazer, 47

Desligar automaticamente, 20
Desvio padrao, 135

Determinante, 128

Diagndsticos, 218-219

Diferenciacao, 117-120

Digitalizar, 93, 99

Diretdrio corrente, 60,184

Diretérios, 183-187

beneficios, 62, 66, 71, 183

criando, 60

mudando de, 275-279

Dois ntimeros, funcdes, 40

Editando, 69, 173

dados estatisticos, 133

Eliminando, objetos da pilha, 179

Eliminando
um diretdrio, 187

uma varidvel, 52

Empréstimos, célculos, 103-106

ENTER, 24, 173

Entrada personalizada, menu, 234, 235

Entrada, menu personalizado de,
234-235

Entrada, modos, 51, 169-172, 207

Entre expoente, 39

Equagao corrente, 90

Equagoes, 162-163

processando, 203
quadréticas, 107
raizes de, 107

tracando gréficos, 97

Erro, armadilha, 227-228, 259, 278

Escala de um gréfico, 91

Escalar, 126

Escurecendo o visor, 21

Espacamento de saida impressa, 214
Estado corrente, 258

Estado, preservando, 258
Estimativas para o Solver, 99, 102

Estojo, abrindo e fechando, 18

Estruturas condicionais, 223-228

Excecdes, matematicas, 211-212

EXCO, programa, 255-256

Expoente, 38

Exponencial, fungao, 7778

Expressoes, 34, 161-162

numeérica, integracao, 122-123

processando, 202-203

processando utilizandoo Solver, 65

de calculos da pilha, 59-60

zero de, 92, 98-100, 107

Extremos de um gréfico, 94

Extremos de um gréfico, 96

F

Fechando o estojo, 18
FIB1, programa, 247
FIB2, programa, 248-253
Fibonacci, numeros, 246-249

Financeiros, calculos, 103-106

Flags, 205, 225, 258

For¢a, unidade, 146

Formal, variavel, 200

Funcado analitica, 164-165

Fungao, 164-165

de um numero, 41

de dois numeros, 41

processando, 203-204
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G
GXO, programa, 148

Galao, conversao, 146

Gama, funcao, 78

Garantia, 291-293

Globais, nomes, 159

processando, 200-201

Globais, variaveis, 80, 182-183

Graficas, cadeias, 157

Grama, conversao, 147-148

Graus, modo angular, 73

Graus-minutos-segundos, 76

 

 

Hiperbdlicas, fun¢oes, 7778

HOME, diretério, 60, 71

Horas-minutos-segundos, 76
HP RPN, calculadoras, 296-301

HP-Solver. Ver Solver

Igualdade, teste, 224

Imprimindo um grafico, 91
Incluindo termos, 115

Incremento para o contador, 230

Indefinido, loops, 231-232, 254, 257
[ndependentes, dados, 136
Infinito, resultado, 211-212

Inicializando a memdria, 20

Insercao, modo, 70

Integragao, 120-123

Inteiro bindrio, tamanho de palavra,

210

Inteiro, base, 209-210

Inteiros binarios, 156, 206

Inverso, de um namero, 40

Invertendo uma matriz, 128

Isolando uma variavel, 109-116

J
KEY?, programa, 239
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L
Last, argumentos, 179-180

Letras mindsculas, modo, 26, 28

Linear, regressao, 137
Lineares, sistemas de equagdes, 130
Linha de comando, 22, 166

recuperando, 174
Listas, 158, 276

elementos de, 272

LMED, programa, 272-273
Locais, nomes, 159

processando, 200

Locais, varidveis, 80, 86, 147, 179,

222-223, 242, 259
processamento de, 254

superpostas, 270
Logaritmicas, fung¢des, 7778

Loop, estruturas de, 228

Loops definidos, 228-230, 248, 260,

274
superpostos, 270-271

Mantissa, 38

Manutencao, 289

Marcador de base, 139

Matriz estatistica corrente, 132

Matriz, definida, 124

Matriz, operacdes, 263

Méximo, de uma expressao, 100

Meédia, 134

MEDIAN,programa, 272-275
Mediana, definigao, 272

Memdria continua, 20

Meméria disponivel, 188

Memédria, inicializagdo, 20, 217

Mémoria, pouca, 188-190

Mensagem, imprimindo, 151

Menu do cursor, 30, 69, 166-168

Menu, chave, 169

Menu, rétulos, 27, 31

Menu, teclas, 27, 31

Menus personalizados, 192, 195, 276,

277

Milhas por hora, conversao, 145



Milimetro, conversao, 144

Minimo, de uma expressao, 100
Modo angular, 73,205-206

Modo auto CR, 213

Modo de entrada alfanumérico, 55,

170-172
Modo de entrada algébrico, 34,51,

170-172
Modo de entrada imediato, 170-172

Modos padrao, 205

Modos, 205-214

indicados pelo cursor, 172

Movendo objetos da pilha, 178
Mudando o nome, de uma varidvel, 52

Mudando

diretdrios, 275-279

uma varidvel, 51

MULTI, programa, 253-255
Multi-linhas, modo, 208

Negagao, 40, 79

Negativo, ntimero, 39

Niveis, da pilha, 176

Nivel 1, imprimindo, 151

Nomes, 159-160

com aspas e sem aspas, 57
Numérica, variavel, 49

Numérico, modo resultado, 203-204

Numero, modo de apresentagao, 37,

209
Numeros aleatdrios, 78

Numeros complexos, 82, 155

Numeros reais, 155

o
OZXR, programa, 147
Objetos algébricos, 161-163

processamento, 202-203

Objetos, 154
Objetos, classes de, 199

Objetos, tipos de, 26-29

Off, automatico, 20

Onga, conversdo, 147-148

Operagao, 164-165

Ordem dos argumentos, 41, 43

Overflow, 212

P

PAD, programa, 257-258

Pai, diretério, 60, 183, 275

Pardmetros de tragado de graficos, 89
Pardmetros estatisticos, 136, 263

Passo tinico, execugao, 250-253

Percentagens, 43
Pés cubicos, conversao, 146

Pés por segundo, conversao, 145
Pés, unidades, 146

Pi, 7475

Pilha, 22, 272

apagando, 44
imprimindo, 152

Pilha, 176-181
Pilha, diagrama, definicio, 240

Pilha, flags de, 225

Pilha, légica de, 25

Pilha, niveis da, 27, 31

Polares, coordenadas, 84-88

Polegada, conversao, 144

Ponto, 169

Ponto de dados, 132

Ponto decimal, 36, 209

Pés-fixada, notagao, 25

Posi¢oes decimais, 37

Poténcias, 42

Pouca memdria, 188-190

Pré-fixadas, unidades, 144

PRESERVE, programa, 258-259

Principal, valor, 206
Programacao estruturada, 202, 241,

255

Programas, 160-161

como argumentos, 254

em algébricos, 263

processando, 201-201
Programas, estruturas, 161

processando, 201

Projetados, valores, 137
Proposicao, 162
PSUM, programa, 86-88
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Q
Quadrado, 40

Quadrética, expressdes e equacdes,

107

Radianos, modo angular, 73

Raiz de uma equagao, 107
Raiz quadrada, 40
Raiz, marca de, defini¢ao, 36

Raizes, 42

Recuperacao, modos,210-211

Recuperando uma variavel, 50, 56

Recursividade, 246-247, 249

Registro corrente, imprimindo, 150
Regra da cadeia, 118-119
RENAME, programa, 54-55
Reservados, nomes, 159-160

Restaurando a pilha, 180

Resultados, modo, 207

Retardando o processamento, 198

Retrocesso, 27, 30

RPN,25

S
L GET, programas, 265

X2, programa, 266

YXY, programa, 267
Y2, programa, 266
Saida de impressao, localizagao, 19

Sem aspas, nomes, 57

Separadores, 169

Simbdlicas, constantes, 163

Simbdlica, integracao, 121

Simbdlico, modo de resultado, 203

Sinal audivel, modo, 206

Sistema de equagdes lineares, 130

Sistema, interrupgao, 217

Solver, 63-64, 98-109
SORT, programa, 270-272

String, 156-157, 258
Subdiretdrio, 60, 183, 275

Subprogramas, 260
SUMS, programa, 263-264
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Superpostas, estruturas e programas,
233

estruturas e varigveis locais, 270

fungdes do usuario, 245

“loops” definidos, 270-271

T
Tamanho de palavra, 138-139

Tarefas internas, 190-191
Taylor, série, 120

Tecla de prefixo, 27, 29

Teclado, 26-27, 328-330

Teclado, teste, 219

Temperatura, conversao, 143-144

Teste, fungdes e comandos, 224

Tipos de objetos, 26, 28
Tracando graficos, 89-97

Trace, imprimindo, 150, 213

Traduzindo, um gréfico, 93

Transpondo, 264

Trigonométricas, funcoes, 7377

Trilha corrente, 60,184-185

Troca sinal, 39

U
Um numero, fungoes, 40

Underflow, 212

Unidade, catédlogo, 26, 29

Unidades, cadeias, 144-145

Usudrio, flags, 225

Usudrio, fungdes do, 79-81, 166, 202,

242, superpostas, 245
Usuario, memoria, 48

Usudrio, menu personalizado do, 235

Usudrio, menu personalizado, 235

Utilizacao de comandos, 157

v
Valor do dinheiro no tempo, 103-106

Varidveis, 48

criando, 49, 54

eliminando, 52

imprimindo, 152

isolando, 109-116



varidncia, 135

vetores, definicdo, 124

Velocidade de impressao, 213

Virgula, 169

Visor, contraste, 21

Visor, imprimindo, 149, 216

W,X.,Y,Z
Zero de uma expressao, 92, 98-100,

107, 162
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O apéndice A descreve como verificar se sua calculadora necessita de
reparos e como proceder para obter o servigo necessdrio.
Em caso de dividas quanto a assisténcia técnica entre em contato com

u S3o Paulo
Tesis Informética S/A
Al. Rio Negro, 750 — Alphaville
06400 — Barueri — S. Paulo
tel.: (011) 421-1444

m Rio de Janeiro

Tesis Informdtica S/A
Praia do Botafogo, 228 — 62 an-
dar — salas 611/614
22250 — Rio de Janeiro — R.J.

tel.: (021) 552-6422

Seestiver fora do Brasil, consulte o escritério local da Hewlett-Packard
ou envie-a para o

u Hewlett-Packard

Calculator Service Center

1030 N.E. Cirele Blvd.
Corvallis, OR 97330, U.S.A.
tel.: (503) 757-2002
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