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AVISO

Para informagdes sobre garantia e normas de seguranga para esta calculado-

ra, veja as paginas 262 e 265.

Este manual e os programas aqui contidos sao fornecidos na forma em que

se encontram e estao sujeitos a modificagoes 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 utilizagao do material descrito.

©Hewlett-Packard Co. 1988. Este manual possui informagoes de proprieda-

de das empresas acima, protegidas por direitos autorais. Todos os direitos

estao reservados. Este documento e os programas nele contidos nao podem

ser copiados, adaptados ou traduzidos para outra lingua, no seu todo ou

em parte, sem autorizagao prévia, por escrito, das empresas acima.

Os direitos sobre os programas que controlam sua calculadora também sao

reservados pela Tesis e Hewlett-Packard Company. Nao é permitida a repro-

dugao, a adaptagao ou a tradugao desses programas sem autorizagao prévia,

por escrito, das empresas mencionadas.
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Benvindo a HP-42S
 

A sua HP-42S reflete a qualidade superior e a alengdo ao detalhe de enge-

nharia e fabricagdo que tém distinguido os produtos Hewlett-Packard por

mais de 50 anos. A Hewlett-Packard estd na retaguarda desta calculadora

oferecendo o seu conhecimento e seus especialistas para dar total suporte a

sua utilizagao (veja a parte interna da contracapa) e assisténcia técnica a ni-

vel mundial.

 

A Qualidade Hewlett-Packard

Nossas calculadoras sao feitas para serem excelentes, duradouras e de fécil

utilizagao.

m  Esta calculadora é projetada para resistir a quedas, vibragdes, poluentes

(concentragao de poluentes urbanos, 0z6nio), temperaturas extremas e

variagdes de umidade, fatores quase que inevitdveis no trabalho didrio.

m A calculadora e seu manual foram projetados e testados para facilitar seu

uso. Adicionamos muitos exemplos para destacar os variados usos des-

ta calculadora.

m Materiais avangados e letras injetadas nas teclas proporcionam longa vi-

da para o teclado e uma sensagao positiva ao toque das teclas.

m  Circuitos eletronicos CMOS (baixa poténcia) e um visor de cristal liqui-

do permitem que os dados sejam mantidos indefinidamente e as bate-

rias durem longo tempo.

m O microprocessador foi otimizado para calculos répidos e confidveis. A

calculadora utiliza 15 digitos internamente e, entao, passa para 12 digi-

tos para obter resultados precisos.

m Através de extensa pesquisa, criou-se um projeto que minimizou os efei-

tos adversos da eletricidade estética, causa potencial de erros e perda

de dados em calculadoras.
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Recursos

Os recursos desta calculadora refletem as necessidades e desejos de nossos

clientes. A HP-42S apresenta os seguintes recursos:

aplicativos internos:

m 0 “solver”’ (pesquisador de raizes) que permite a resolucao de qual-

quer incégnita em uma equagao.

® a integragdo numérica para calcular-se integrais definidas.

m  as operagOes matriciais, incluindo um editor de matrizes, um solucio-

nador para equagdes lineares simultineas e muitas outras funcdes

matriciais uteis.

m  as operacdes matriciais estatisticas, incluindo ajuste de curvas e projegoes.

m as conversdes de base, aritmética com inteiros e manipulacao bindria

de niimeros hexadecimais, octais e bindrios.

numeros complexos e fungdes vetoriais.

fungdes de controle de apresentagao gréfica.

menus que podem ser personalizados.

habilidade de executar programas escritos para as calculadoras HP-41C

e HP-41CV.

mais de 7.200 bytes de memdria para armazenamento de programase dados.

interface infravermelho com impressora para impresséo de célculos, pro-

gramas, dadose gréficos utilizando a impressora infravermelho HP 82240A.

catdlogos para revere utilizar os elementos armazenados na memdria.

um sistema de menusfécil de utilizar-se que usa a linha inferior do visor

para rotular a linha superior de teclas.

16gica operacional em Notagdo Polonesa Reversa (RPN) para solugoes

mais eficientes para os problemas complicados.

programagio por um pressionar de seqiiéncia de teclas com desvio, “lo-

oping’’, testes e “‘flags’’.

um visor alfanumérico de duaslinhas e 22 caracteres com contraste ajustavel.
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Para Iniciar
 

Este capitulo fornecerd orientagao detalhada sobre a HP-42S. Vocé aprende-

14 como:

m  utilizar os menus parater acesso as fungdes da calculadora.

®  apagar as informag¢des da memdria da calculadora.

m  digitar niimeros e efetuar célculos aritméticos.

m alterar a forma em que os niimeros sao apresentados no visor.

m digitar dados alfanuméricos com o menu ALPHA.

m utilizar os catdlogos para rever o contetido da memdria da calculadora.

 

Informacgoes Preliminares Importantes

Liga (On) e Desliga (Off); Meméria Continua

Para ligar a HP-42S, pressione [EXIT]. Note que ON est4 impressa abaixo da
tecla.

Para desligar a calculadora, pressione [lj[OFF], isto ¢, pressione e solte a te-

cla de prefixo, [l e, a seguir, pressione (que tem OFF impressa aci-
ma dela). Uma vez que a calculadora possui Memdria Continua, deslig-la

nao afeta qualquer informagao que vocé tenha armazenado.

Ap6s 10 minutos de inatividade, a calculadora se desliga automaticamente

para economizar bateria. Quando vocé ligar a calculadora novamente, pode

retomar o trabalho exatamente no ponto onde parou.
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Na maioria das vezes, as baterias da calculadora duram mais de um ano.

Se o simbolo de bateria fraca (: ) for apresentado no visor, substitua

as baterias tao répido quanto possivel. Veja no apéndice A detalhese instrugdes.

Teclas Regulares e Prefixadas

Cada tecla tem duas fung¢des: uma impressa em sua face e uma funcao prefi-

xada impressa a cores acima da tecla. Por exemplo, OFF ¢ a funcéo prefixa-

da da tecla (escrita como [I[OFF] ). Para executar uma fungao prefixa-

da, pressione . , a seguir pressione a tecla.
  

Pressionar [} liga o antincio de prefixo (—#), que permanece ligado até

que vocé pressione a préxima tecla. Para cancelar __4, simplesmente pres-

sione [} novamente.

O antncio __4 permanece ativo enquanto vocé mantiver pressionada a tecla

. Para executar diversas fungoes prefixadas consecutivas, mantenha pres-

sionada [l] e pressione as teclas adequadas.

Anuncios

A calculadora utiliza sete aniincios no topo do visor para indicar diversas con-

digoes.

Anuncios

——

@, (+) 1 GRAD

Cursor

    

   

Rétulos de menu

1: Para Iniciar 19



 

 

Anuncio Significado

va As teclas [¥] e [4 estdo ativas para mover através
de um menu de mudltiplas linhas (pagina 23).

4 A tecla de prefixo (Jl]) esta ativa.

Oy A calculadora esta enviando informagoes a impressora
(pagina 100).

((®) A calculadora esta ocupada executando uma fungéo

ou um programa.

= A bateria esta fraca.

RAD Modo angular radianos esta estabelecido (pagina 80).

GRAD Modo angular graus esta estabelecido (pagina 80).     
Ajustando o Constraste do Visor

Para ajustar o contraste do visor para varios angulos de visdo e condigoes

de iluminagao:

1. pressione e mantenha pressionada [EXIT].

2, pressione para escurecer o visor, [—] para clarear o visor.

3. solte [EXIT].

Vocé pode utilizar esta seqiiéncia a qualquer tempo sem perturbar qualquer

outra operagao da calculadora.

 

Utilizando Menus

A linha superiordas teclas é muito especial. Além das fun¢des padrao impres-

sas no teclado, estas seis teclas podem ser redefinidas por rétulos de menu

no visor. Para executar uma fungdo em um menu, pressione a tecla direta-

mente abaixo do rétulo de menu correspondente.
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Exemplo: Utilizando um Menu. Utilize a fungao N!(fatorial) no menu

mostrado acima para calcular o fatorial de 5 (isto €, 5!). Digite 5 e apresente

o menu PROB (probabilidade).

x: 5.60000
5 [COHEJPERM]N!G

Para executar a fungio N!, pressione a tecla diretamente abaixo do rétulo

de menu ([Vx] ). Esta é grafada como:

 

 

Nt
   

Assim, 5! = 120.

Apresentando um Menu no Visor

Note que algumas das fungdes prefixadas sao impressas no teclado em retan-

gulos sombreados, estas sao as teclas que selecionam menus. Quando vocé

selecionar um menu com uma dessas teclas, a primeira linha do menu € ime-

diatamente apresentada.

Menus de Aplicativos. Existem cinco aplicativos que sao dirigidos por me-

nus na HP-42S. (Veja as ilustragdes a seguir.) Os menus de aplicativos tém

prioridade méxima entre todos os menus. Para sair de um aplicativo, pressione

ou selecione outro aplicativo.

Menus de Funcido. A HP-42S tem mais de 350 fungdes internas. As fun-

¢des mais freqilentemente utilizadas sao agrupadas em menus de funcao. No

exemplo acima, vocé utilizou um menu de fungao ( [l para executar

a fungao N!.
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Se vocé selecionar um menu de fun¢ao enquanto estiver em um aplicativo,
a calculadora lembra do menu de aplicativo e apresenta-o novamente quan-
do vocé sai do menu de fungio.

 

Menus de Menus de

Aplicativos: Funciéo:

BASE CATLOGTecl.lecla de Menu MATRIX Tecla de Menu CLEAR

Menhum Menu ——

=

SOLVER =77 CONVERT(ExIT)
STAT - CUSTOM

[H(x) DISP
FLAGS

MODES

PGM.FIC

Tecla de Menu ,':Egg
 

 

Exit] TOPFCN

Desativando a Saida Automatica. Os menus de fungao automaticamen-
te saem assim que vocé executa uma das fungdes do menu. Se vocé deseja
utilizar uma fungéo do menu repetidamente, pode desativar a saida automa-
tica pressionando o menu duas vezes. Por exemplo, se vocé pressionar
B I[PROB], 0 menu PROB permanece no visor até que vocé pressione

ou selecione outro menu.
    

Rétulos de Menus Marcados com “¥”. Existe uma variedade de mo-
todos e ajustes na HP-42S. Se um rétulo de menu contém o caractere &, es-
te modo ou ajuste estd correntemente selecionado. Por exemplo, apresente
o menu MODES.

[MooEs]

 

O menu no visor mostra que os modos Graus ([BEGE|) e Retangular
(RECT®) estao selecionados. (Estes modos sao explicados no capitulo 5.)

O Menu ALPHA. O menu ALPHA (JI[ALPHA]) néo ¢ nem aplicativo nem
menu de fungdo. E uma extensio do teclado que permite que vocé digite ca-
racteres (alfabéticos e outros) que nio aparecem no teclado. As instrugdes
para utilizagdo do menu ALPHA estdo a pagina 37.
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O Menu TOP.FCN. Pressionar [ll[TOP-FCN] (top row functions = fungdes da li-

nha superior) apresenta o menu contendo as funcdes (prefixadas) nas seis te-

clas da linha superior:

S+ ¥ 2 1 & GTO

Utilize o menu TOP.FCN quando vocé precisar de uma dessas fungdes sem

sair do menu de aplicativo corrente.

Menus com Miuiltiplas Linhas (va)

Menus com mais de seis rétulos estao divididos em linhas. Se um menu pos-

sui mais de umalinha, o0 antincio va aparece, indicando que as teclas V]

e [a] podem ser utilizadas para apresentar as outras linhas.

Por exemplo, 0 menu CLEAR possui duas linhas. Pressione [l

ver a primeira linha:

 

para

cLz CLp cLy CLsT CLA  CLY

Pressione [¥] para apresentar a segunda linha:

CLRG DEL CLKY CLLCD CLHMN CLRLL

Uma vez que os menus sio circulares, pressionar [¥] novamente volta & pri-

meira linha. '

Alguns dos menus levam a outros menus, chamados menus embutidos ou

submenus. O diagrama de menu abaixo mostra que:

m pressionar [J[PGM.FCN] apresenta no visor a primeira de quatro linhas no

menu PGM.FCN.

m pressionar [¥]ou[a] apresenta no visor a préxima linha ou a anterior

(va é apresentado).

m pressionar X7@ ou |X?Y apresenta no visor um submenu correspon-

dente.

m pressionar [EXIT] sai do menu corrente. Se for um submenu, o0 menu ante-

rior é apresentado no visor.
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WFovren) LBL

RTH

INPUT

VIEW

AVIEW

REQ@

X7

Key

PROM

PSE

186

DSE

RIP

XTOR

AGRA

BEEP

TOHE

MYAR

VARM

CETK

MEHU

KEYG KEYX

 
PIREL
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X=07?

X#07?

X<e?

X>e7?

Re@?

X207

R=¥?

Ry

Ky

KeY?

Xe¥?

Kay?



Exemplo: Apresentando o Submenu X?0. Apresente a segunda linha

do menu PGM.FCN.
 

  
x: 120.0008

We

[

LELTRTN[INPUT]WEL[RWEW]HEC:

|

] 120, 0000
[0wev[PROM]PZE136UE

Agora apresente o submenu X?0.

®28e

 

Quando vocé sai do submenu, a calculadora apresenta a segunda linha de

PGM.FCN novamente.

[ExIT] x: 120.0000
NEETINNS)NW

Pressione [EXIT] novamente e o menu PGM.FCN desaparece.

- 0, 0000
120, 0068
 

   

 

Apagando a Calculadora

Existem diversas maneiras de apagar a informagao da calculadora. Vocé po-

de apagar caracteres, ndmeros, varidveis, programas ou até mesmo toda a

memoria da calculadora com uma tinica operagao.

Utilizando a Tecla [«]

A [@] é uma tecla de retrocesso e de eliminacdo. A resposta da calculadora

quando vocé pressiona [€] depende do que estd no visor.

m Se um cursor (_), [®]retrocede e elimina o digito do caractere precedente.

® Se uma mensagem estiver apresentada, [®] apaga a mensagem.

m Se um numero (ou outros dados) estiver apresentado sem um cursor,

[®] apaga o nimero inteiro (zera-o).

m Se linhas de programa estiverem apresentadas, (@] elimina a linha do

programa corrente. (O modo de entrada de programa é explicado no ca-

pitulo 8).
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O Menu CLEAR

O menu CLEAR contém 12 fungGes para apagar-se informagdes da calculadora.

B cLs

CLP

CLY

CLST

CLA

CLX

CLRG

DEL

CLKY

CLLCD

CLHN CLALL

Apaga estatistica.

Apaga o programa.

Apaga a variéavel.

Apaga a pilha.

Apaga o registrador Alpha.

Apaga o registrador X (zera-o).

Apaga os registradores de armazena-

mento.

Elimina linhas de programa.

Apaga as teclas.

Apaga o visor de cristal liquido.

Apaga o MENU.

Apaga todos os programas e dados.

Apagando Todos os Programas e Dados

A fungao CLALL (clear all - apaga tudo) apaga todos os programas e dados

da memdria da calculadora, mas deixa os formatos de apresentagio no visor

e outros ajustes intactos.

1. Pressione l[CLEAR][V] CLALL.

2. Pressione YE$  para confirmar; ou qualquer outra tecla para cancelar.

Uma seqiiéncia especial de teclas pode ser utilizada para apagar toda a me-

moria (incluindo modose flags). Veja *“ Apagando Toda a Memdria’’ no apén-

dice B.
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Erros e Mensagens

Sempre que vocé tentar uma operagao que a calculadora nao pode comple-

tar, ela apresenta no visor uma mensagem que especifica o problema. Se vo-

& nao estiver certo do que ocorreu de errado, veja no apéndice D, “Mensagens.”’

Vocé nao precisa apagar a mensagem para continuar trabalhando—a mensa-

gem desaparece tao logo vocé pressiona umatecla. Se vocé quiser apagé-la

sem alterar mais nada, pressione [@] .

 

Digitando Numeros

Se vocé cometer um erro enquanto estiver entrando um niimero, pressione

[®] para retroceder um espago e eliminar o tltimo digito, ou pressione [l

CLEAR] CL¥  (clear X-register—apagar registrador X) para apagar o nimero

inteiro.

Tornando os Numeros Negativos

A tecla

 

m Para digitar um nimero negativo, digite o niimero e, a seguir, pressione

 

m Para alterar o sinal de um nimero ji apresentado, simplesmente pressione

 

Expoentes de Dez

Niimeros com expoentes de dez sdo apresentados no visor com um E para

separar a parte que nao é expoente do expoente. Um nimero muito grande

ou muito pequeno para o formato corrente de apresentacao no visor €, auto-

maticamente, apresentado em forma exponencial. Por exemplo, o nimero

123.000.000.000.000 (1,23 x 10™) é apresentado como 1.2388BE14.

Para digitar um namero com um expoente:

1. digite a parte do niimero que ndo é expoente. Se esta parte for negati-

va, pressione

 

2. pressione [E]. Note que o cursor segue o E.
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3. digite o expoente. Se for negativo, pressione . O maior expoente

possivel que vocé pode digitar é 2499 (com um digito a esquerda do

ponto decimal).

Por exemplo, para digitar a constante de Planck, 6,6262 x 10~34, vocé deve-

ria pressionar: 6.6262 [£] 34 [+/—].

Para uma poténcia de dez sem um multiplicador, tal como 103, simplesmen-

te pressione [E] 34. A calculadora automaticamente insere um ‘1" antes

do expoente: 1E34_.

Outras Func¢des Exponenciais. Para especificar um expoente de dez en-

quanto estiver entrando um niimero, utilize [E]. Para calcular um expoente de

dez (o antilogaritmo na base 10), utilize [l[10<]. Para calcular o resultado de
qualquer nimero elevado a uma poténcia, utilize [lJ[y*]. Fun¢6es numéricas

(incluindo [li[10<] e [y]) sdo descritas no2capitulo 5.

Entendendo a Entrada de Digitos

A medida que vocé digita um ntimero, o cursor (_) aparece no visor. O cur-

sor mostra onde o préximo digito ire indica que o niimero nao estd comple-

to ainda. Quando um cursoresta presente, a entrada de digitos ndo estd terminada.

m Se a entrada de digitos ndo estd terminada, [€] retrocede um espago pa-

ra apagar o ultimo digito.

m Se a entrada de digitos estd terminada (nao hé cursor), [®] apaga o nu-

mero inteiro (que é equivalente a [l[CLEAR] cCLX ).

 

Calculos Aritméticos

Todas as fungdes aritméticas seguem uma regra simples: quando vocé pressio-

na uma tecla de fungdo, a calculadora executa a fungio imediatamente. Portanto, to-

dos os operandos precisam estar presentes antes de vocé executar uma fungao.

A aritmética pode ser quebrada em dois tipos de fungdes: fungdes de um

numero (tais comoraiz quadrada) e fungoes de dois niimeros(tais como adigao).
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“#I Muitos dos visores mostrados neste manual admitem que vo-

cé trabalhou o exemplo precedente. A menos que seja indica-

Nota do de forma diversa, os resultados anteriores e o conteido

da sua calculadora sdo irrelevantes ao exemplo corrente.

 

Funcdes de Um Numero

Funcdes de um nimero operam no valor que estiver no visor (X: valor). Pa-

ra utilizar uma fungao de um nimero:

1. digite o nimero. (Se o niimero jd estiver apresentado no visor, vocé pode sal-

tar este passo.)

2. pressione a tecla de fungdo. (A funcéo pode ser em uma tecla normal,

prefixada ou em um menu.)

Por exemplo, para calcular 1/32, digite 32 ...

 

 

 

 

   

 

32 v 120, 0600
: 32

... a seguir pressione a tecla de funcao:

O] v 120, 9058
x: 9.8313

O resultado (até quatro casas decimais) ¢ 0,0313.

Agora calcule V1,5129 .

v: 8.8313
15129 e 1.2300  

Se um ntimero jé estiver no visor, vocé nao precisa digitd-lo novamente.

Calcule o quadrado de 1,23.

W v: @
x: 1

    

Lembre-se, vocé pode tornar um nimero negativo a qualquer tempo coma tecla

[Z/=]. Note que somente o niimero na linha de baixo se altera.
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v: @
x: =   
 

Fungbes de um niimero também incluem as fung¢des logaritmicas, as fungdes

trigonométricas, as fungdes de partes de nimeros e as fungdes hiperbdlicas;

elas sao descritas no capitulo 5.

Funcoes de Dois Numeros

=PPara utilizar uma fun¢ao de dois ndmeros (tal como  
1. digite o primeiro ndmero.

2. pressione [ENTER] para separar o primeiro nimero do segundo.

3. digite o segundo nimero. (Nao pressione [ENTER] novamente.)

4. pressione a tecla de fungao.

Lembre-se de que ambos 0s niimeros precisam estar presentes antes de executar-se a fungdo.

Por exemplo:

 

Para calcular: Pressione: Resultado:

12 +3 12 [ENTER] 3 15.0000

12-3 12 [ENTER] 3 [—] 9.0000

12 x 3 12 [ENTER] 3 [x] 36.0000

12+3 12 [EnTER] 3 [=] 4.0000

A ordem de entrada é essencial para fun¢des ndo comutativas (tais como

[=]e[=]). Se os niimeros foram entrados na ordem errada, vocé ainda po-

de obter a resposta correta sem reentré-los. Troque a ordem dos nimeros pres-

sionando [x=zy] (x troca com y), a seguir execute a funcio pretendida. (Veja

também ““Trocando x e '’ no capitulo 2.)
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Calculos Encadeados

A velocidade e a simplicidade dos calculos com a HP-42S ¢ evidente duran-

te cdlculos encadeados (célculos com mais de uma operagao). Mesmo durante

os mais longos calculos, vocé ainda trabalha com somente dois nimeros de cada

vez—a pilha automética de memdria armazena resultados intermedidrios até

que vocé os necessite. (A pilha ¢é explicada no capitulo 2.) O processo de tra-

balhar um problema é 0 mesmo que fazé-lo no papel, mas a calculadora faz

a parte ardua.

Exemplo: Um Calculo Encadeado. Resolva (12 + 3) x 7. Para executar

esse problema no papel, primeiramente vocé calcularia o resultado interme-

di4rio de (12 + 3). Assim vocé iniciaria de dentro dos paréntesese trabalharia

para fora.

15
(12+73) x 7

A seguir vocé multiplicaria o resultado intermedidrio por 7 para obter o re-

sultado final.

15 x 7 = 105

Resolver o problema na HP-42S utiliza a mesmalgica. Inicie na parte de

dentro dos parénteses:

12 [ENTER] 3 [+]
 

 

Este resultado intermedidrio é guardado automaticamente—vocé nao necessi-

ta pressionar [ENTER]. Simplesmente multiplique-o por sete.

7 - 4,0000
% 105. 0000
    

Exemplo: Outro Célculo Encadeado. Problemas que tém muiltiplos pa-

rénteses podem ser da mesma maneira simples porque os resultados inter-

medidrios sdo automaticamente lembrados. Por exemplo, para resolver (2

+ 3) X (4 + 5) no papel, vocé primeiramente calcularia os valores dentro

dos parénteses e, a seguir, os multiplicaria.

5 X 9

(2473) x (4+75)

1: Para Iniciar 31



Outra vez, trabalhar o problema na HP-42S envolve os mesmos passos légicos:

 

v: 105, 0000
x: 5.0008

4 [ENTER] 5 [+] ; ggggg

 

 

 

 

   
Note que os dois resultados intermedidrios no visor sao 0os mesmos que vo-

cé

  

calculou no papel. Pressione para multiplicd-los.

 

v: 185. 0000
x: 45,0008    

Lembre-se: este método de entrar nimeros, denominado Notagao Polone-

sa Reversa (RPN), é livre de ambigiiidades e, portanto, nao necessita parén-

teses. Ele possui as seguintes vantagens:

32

vocé nunca trabalha com mais de dois nimeros a0 mesmo tempo.

pressionar uma tecla de fungao imediatamente executa-a de modo que

nao hé necessidade da tecla [=].

os resultados intermedidrios aparecem a medida que saocalculados, assim

vocé pode verificar cada passo conforme vocé caminha.

osresultados intermedidrios sao automaticamente armazenados. Eles rea-

parecem a medida que s3o necessdrios para o calculo—o dltimo resulta-

do armazenado é o primeiro a voltar.

vocé pode calcular na mesma ordem que faria com lapis e papel.

se vocé cometer um erro durante um cdlculo complicado, nao precisa co-

megar do inicio. (A corregao de erros é descrita no capitulo 2.)

célculos com outros tipos de dados (tais como niimeros complexos e ma-

trizes) seguem as mesmas regras.

os célculos em programas exigem 0s mesmos passos como quando vocé

0s executa manualmente.
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Exercicios: Praticando Calculos

Os célculos a seguir exercitam os métodos que vocé aprendeu para célculos

aritméticos. Execute cada problema na mesma ordem que vocé os executaria

no papel. (Pode existir mais de uma forma deresolver cada problema.) Lem-

bre-se de utilizar somente para separar dois niimeros entradosseqiien-
cialmente.

Calcule: (2 + 3) + 10

Resposta: 0,5000

Uma Solugéo: 2 3 10[+]

Calcule: 2 +~ (3 + 10)

Resposta: 0,1538

Uma Solucéo: 3 10 2 [x=y]

Outra Solugéo: 2 3 10

 

  
Calcule: (14 + 7 + 3 — 2) + 4

Resposta: 5,5000

Uma Solugéo: 14 [ENTER] 7 [+] 3 [+] 2[=] 4 [=]

Calcule: 4 + (14 + (7 x 3) — 2)

Resposta: 0,1212

Uma Solugéo: 7 [ENTER] 3 [x] 14 [+] 2 [=] 4 [x=y] []

Outra Solucéo: 4 14 7 3

 

 

 

Intervalo de Numeros

A HP-42S é capaz de representar niimeros tao grandes como 9,99999999999

x 10%% e tao pequenos quanto 1 x 10~4%. Se vocé tentar executar uma fun-
30 que resulta em um nimero maior do que 9,99999999999 x 10%%, a calcu-

ladora apresenta no visor a mensagem de erro Out of Range (Fora do

Intervalo). A operagdo que vocé tentou é ignorada e a mensagem desapare-

ce quando vocé pressionar a préxima tecla.

Se vocé tentar uma fungao aritmética que resulta em um nimero cuja ordem

de grandeza ¢ menor do que 1 x 10~%%, a calculadora automaticamente subs-
itui o niimero por zero.
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Alterando o Formato do Visor

Internamente a HP-42S sempre salva os niimeros com precisao total de 12 di-

gitos mais um expoente de dez de trés digitos.

Ainda que os nimeros sejam armazenados com precisio total, a forma co-

mo eles sdo apresentados no visor depende do formato corrente de apresen-

tagao no visor. Existem duas maneiras de apresentar niimeros no visor:

m arredondar um nimero para um nimero especificado de digitos. Existem

trés formatos para fazer-se isso: FIX (notagdo decimalfixa), SCI (notagdo cien-

tifica) e ENG (notagdo de engenharia).

m arredondar todos os digitos em um nimero (exceto os zeros a direita).

Esse é o formato ALL.

Além de poder controlar como os digitos sdao apresentados, vocé pode sele-

cionar o caractere utilizado como o ponto decimal—denominado raiz. A raiz

pode ser um ponto (padrao) ou uma virgula.

As fungdes que alteram o formato do visor estao no menu DISP (display):

 

|— FIX Notagdo decimalfixa.

sc1 Notagéo cientifica.

ENG Notagédo de engenharia.
—

ALL Notagéo All.

RDX, Ponto como raiz.

RD¥, Virgula comoraiz.

Numero de Casas Decimais

O formato do visor padrao é FIX 4. (A calculadora apresenta ntimeros arre-

dondados para quatro casas decimais.)
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Para alterar o namero de casas decimais:

1. pressione [J[DIsP].

2. pressione: FIX , SCI , ENG ou HALL

3. para FIX, SCI e ENG,especifique o nimero de digitos (de 0 a 11):

m digite dois digitos (tais como 02).

m ou, digite um tnico digito seguido por (tal como 2 ).

Exemplo: Alterando o Formato do Visor. Digite os numeros 2,46

x 107 e 1234567,89 e, a seguir, altere o formato do visor para ENG 2.

 

 

 

 

 

 

 

246 [E]7 1234567.89 ¥ 24, £00, 000,0000
x: l,éé

H[OiSP] ENG 2 [ENTER] v: 24, 6EG
x: 1.23E6

Agora mude para o formato de visor ALL.

[DisP] ALL v: 24, 660, 080
u x: 1,234,567.89

Agora volte ao formato padrao de casas decimais (FIX 4).

MDsP] FIx 4 [ENTER] ¥ 24,600,000, 0000
» 234, 567. 8900    

Notacao Decimal Fixa (FIX). Em notagao FIX, a calculadora apresenta

niimeros arredondados para o niimero especificado de casas decimais. Expo-

entes de 10 serdo utilizados somente se o niimero for muito grande ou mui-

to pequeno para ser apresentado utilizando o formato corrente do visor. (E-

xemplo: 3.1416.)

Notacao Cientifica (SCI). Em notagao SCI, a calculadora apresenta niime-

ros com um digito a esquerda do ponto decimal e um nimero especificado

de digitos a direita. Um expoente de 10 é sempre mostrado; mesmo se for

zero. (Exemplo: 6.822BE26.)
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Notacgéao de Engenharia (ENG). Em notagao ENG, a calculadora apresen-

ta nimeros em um formato similar a SCI, exceto que o expoente de 10 é sem-

pre um multiplo de trés. Isso significa que mais de um digito pode aparecer

a esquerda do ponto decimal. O ndmero de digitos que vocé especifica indi-

ca quantos digitos devem ser apresentados apdés o primeiro. (Exemplo:

18.423E-3.)

Notacéo ALL (ALL). Na notagdo ALL, a calculadora apresenta nimeros

utilizando a precisdo total, isto ¢, todos os digitos significativos a direita do

ponto decimal. (Exemplo: 4.17359249.)

Selecionando a Marca de Raiz (Virgula versus
Ponto)

Para alterar a marca de raiz para uma virgula, pressione [li[DiSP] RD%,

Quando a raiz é uma virgula, os pontos sao utilizados para separar digitos.

1.234.567,895008

Para alterar o separador decimal de volta para um ponto, pressione [Jj[DISP]
ROX.

1,234,567.8900

Vocé pode retirar os separadores de digitos desligando o flag 29 (p4gina 276).

Mostrando Todos os 12 Digitos

Quando vocé pressiona e mantém pressionada a tecla [JJ[SHOW], a calculado-

ra apresenta o contetddo do registrador X, utilizando o formato ALL—isto é

todos os digitos significativos sao apresentados. Quando vocé solta a tecla,

o visor volta ao formato corrente.
 

 

 

 

 

. v: 1.23461.23456789012 < 1.534¢6

(SHOW] (mantenha pressionada) 1.23456789012

v: 1.2346(solte) x: 1.2346   
A tecla [l[sHOW] também pode ser utilizada para mostrar todo o conteido

do registrador Alpha (pagina 40), uma linha de programa longo (pégina

111) ou o primeiro elemento em uma matriz (pagina 207).
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Digitando Dados Alfanuméricos

Caracteres alfabéticos e outros sao digitados na HP-42S utilizando-se o me-

nu ALPHA que contém todas as letras do alfabeto (maitisculas e mintscu-

las) e muitos outros caracteres.

Um ou mais caracteres digitados com o menu ALPHA formam uma cadeia

alfanumérica.

Utilizando o Menu ALPHA

Para digitar uma cadeia de caracteres no registador Alpha:

1. pressione [J[ALPHA] para selecionar 0 menu ALPHA.

2. pressione uma tecla do menu ALPHA para selecionar um grupo de le-

tras ou caracteres.

3. pressione uma tecla do menu para digitar um caractere. Para digitar

uma letra mindscula, pressione [l] antes de digitar a letra.

Repita os passos 2 e 3 para cada letra ou caractere. Vocé também pode utili-

zar as seguintesteclas para digitar caracteres alfanuméricos: [lil%], lI[=],

..
    

Exemplo. A seqiiéncia de teclas para digitar-se a cadeia The HP-42S é:

B(aeEa] RsTUY 1 [(mantenha pressionada) FGHI H

ABCOE B (solte ) WrYZ FGHI H HOPQ

B DEEesww s [

Para simplificar, este manual mostra esta seqiiéncia de teclas como:

B(AHA] The HP-42S.

 

Auxilio a Digitacdo ALPHA:

m qualquertecla de menu em branco no menu ALPHA pode ser utilizada

para digitar um caractere de espago. Uma seqiiéncia rdpida para digitar-

se um espago é ou MISC ).

 

m para digitar diversas letras mintsculas, mantenha pressionada a tecla de

prefixo (lll) enquanto estiver digitando.
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W[APiA— ABCDE

FGHI

JKLH 
NOPQ

RSTUW

WXYZ

VA

(Lt

£t

£82

MATH

PUNC MISC

Os caracteres em cada um dos submenus sao mostrados nos diagramas dos

menus que se iniciam a pagina 292.

O Visor Alpha e o Registrador Alpha

As cadeias alfanuméricas podem ser digitadas somente quando o menu AL-

PHA esta apresentado no visor. Entretanto, a forma como as cadeias sao uti-

lizadas ou sao armazenadas depende de outras circunstancias. Cadeias alfa-

numéricas podem ser:

m digitadas diretamente no registrador Alpha.

m utilizadas como o parametro de uma varidvel ou rétulo de um programa

(pagiana 73).

® entradas como uma instrugao de programa (pagina 130).

Modo Alpha: Entrando Caracteres no Registrador Alpha. No exem-

plo anterior, os caracteres alfanuméricos foram entrados no registrador Alpha.

Quando vocé pressiona [JJ[ALPHA], a calculadora apresenta 0 menu ALPHA

e o registador Alpha—isto é o modo Alpha.

38 1: Para Iniciar



Se existem caracteres no registrador Alpha, eles sao apresentados quando

vocé entra no modo Alpha. O registrador Alpha é apagado quando vocé ini-

cia a digitagdo. Para adicionarcaracteres ao contetido corrente de Alpha pres-

sione para ligar o cursor, antes de vocé iniciar a digitagao.

A ilustragdo a seguir mostra as teclas que estao ativas no modo Alpha.

.

(D) Pya
 

q4q2s RPN SCIENTIFIC

(N
VA % o~ - JGRAD

The HP-42S
TTNATST

 

 

  

 

 

[aRct]

1ROO0O00
\EQDDDD
eOO0®
ODOEE®E
OOMBLEE

®OO
OFF

) (@)O
K:—'—_J__—/

 

    
Capacidade do registrador Alpha. O registrador Alpha pode conter até

44 caracteres. A calculadora emite um som quando o registrador Alpha é pre-

enchido. O som o adverte que cada caractere adicional que vocé digitar em-

purrar4 o primeiro caractere (0 mais & esquerda) para fora doregistrador Alpha.
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Se a capacidade do visor é excedida, o caractere ... indica que existem al-

guns caracteres que vocé nao pode ver.

Para apresentar o registrador Alpha completo:

m enquanto em modo Alpha, pressione e mantenha pressionada [JJ[SHOW].

® se nao estiver em modo Alpha, pressione [l[PGM.FCN] RVIEW (Alpha view

- ver alfanumérico).

Imprimindo o Registrador Alpha. Para imprimir o contetdo do registra-

dor Alpha, pressione [l PRA (imprima Alpha). Para mais informa-

¢Oes sobre impressao, veja o capitulo 7.

 

 

Catalogos

Oscatélogos sao utilizados para ver-se o contetido da memdria da calculado-

ra. Vocé também pode utilizar um catéloge para executar fungdes ou progra-

mas ou recuperar variaveis.

n FCN Fungées.

PGH Programas.

REAL Varidveis reais.

CPX Varidveis complexas.

HMAT Varidveis de matrizes.

MEM Memdria disponivel.

Para apresentar no visor a memdria disponivel, pressione e mantenha pres-

sionada a tecla MEM . A calculadora apresenta uma mensagem como esta:

 

Available Memory:
6836 Butes  
 

A mensagem desaparece quando vocé solta a tecla.
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Uma Introducao aos “Flags”

Durante o restante deste manual existem referéncias a flags numerados.

Um flag tem dois estados, ativo e inativo. Se vocé nao esté familiarizado com

flags, simplesmente imagine-os como chaves que estéo ligadas ou desligadas.

A HP-42S possui 100 flags (numerados de 00 a 99);a maioria deles tem finali-

dades especiais dentro da calculadora. Para ativar, desativar e testar o esta-

do dosflags, utilize as fungdes do menu FLAGS:

[FLAGS] SF Setflag (Ativa o flag).

CF Clear flag (Desativa o flag).

FE Flag settest (Testa se o flag esté ativado).

Fc? Flag cleartest (Testa se o flag estd desativado).

F82C Flag settest and clear (Testa se o flag esta

ativado e desativa).

FC?C Flag cleartest and clear (Testa se o flag esté

desativado e desativa).

Para mais informagdes sobre flags, veja o apéndice C.
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A Pilha Automatica de Meméria
 

Este capitulo explica como os calculos ocorrem na pilha automatica de me-

moria das calculadoras Hewlett-Packard e como ela minimiza o nimero de

teclas a serem pressionadas para célculos complicados.

Mais especificamente vocé aprendera:

®m 0 que é a pilha.

m como a pilha automaticamente lembra os resultados dos calculos anteriores.

m 0 quesignifica elevagdo da pilha e descida da pilha.

m como ver e manipular o contetido da pilha.

 

m como economizarteclas e corrigir erros com [

Vocé ndo necessita ler nem entender este capitulo para utilizar a HP-42S. Entretan-

to, vocé descobrird que o entendimento deste material aumentara significati-

vamente a utilizagao da calculadora. Em programas, a utilizagdo eficiente

da pilha economiza memdria através da redugao de passos e programas pa-

ra resolver-se um problema.

 

O Que E a Pilha

O armazenamento automdtico de resultados intermedidrios é a razao pela qual a

HP-42S facilmente processa célculos complexos e fi-lo sem parénteses. A

chave para armazenamento automatico é a pilha de meméria RPN e automtica.*

* A l6gica operacional da HP ¢ baseada em uma 16gica matematica conhecida como ““Notagao Po-

lonesa”, desenvolvida pelo logicista polonésJan Lukasiewicz (1878—1956). Enquanto a notagao
algébrica convencional coloca os operadores entre os niimeros ou variéveis relevantes, a notagao

de Lukasiewicz os coloca antes dos nimeros ou varidveis. Para eficiéncia 6tima da pilha, modifi-

camos essa notagao para especificar os operadores apds os niimeros. Daf o termo Notagdo Polone-

sa Reversa ou RPN (Reverse Polish Notation)
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A pilha consiste de quatro locais de armazenamento, denominados registrado-

res, 0s quais sdo ‘‘empilhados”” um sobre o outro. Esta é a drea de trabalho

para célculos. Estes registradores—rotulados X, Y, Z e T—armazenam e ma-

nipulam quatro nimeros correntes. O nimero “‘mais antigo’’ é o que estd

no registador T (top).

 

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

 

 

   X
<

N
=

 

O ndmero mais ‘‘recente’’ estd no registrador X e é usualmente apresenta-

do no visor.

Vocé deve ter notado que diversos nimeros de fungdes incluem um x ou y.

Essasletras se referem aos registradores X e Y. Por exemplo, B[] eleva o

nidmero no registrador Y a poténcia do nimero no registrador X.

Para apagar todos os quatro registradores da pilha (zerd-los), pressione

M[CLEAR] cLST .

 

1 Cada registrador da pilha pode conter qualquertipo de dados
c . . e .
'fi (um numero real, uma cadeia alfanumérica, numero comple-

x0 ou matriz). Os exemplos neste capitulo utilizam nimeros

Nota reais; entretanto, a pilha funciona da mesma forma indepen-

dentemente do tipo de dado que ela contém.

 

A Pilha e o Visor

Uma vez que a HP-42S tem um visor de duaslinhas, ela é capaz de apresen-

tar dois niimeros (x e y) ou um numero (x) e um menu.
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\
X
"
N
-
l

H

Menu

Revendo a Pilha ( )

A tecla (rola para baixo) permite que vocé reveja o contetido inteiro da pi-

Iha ““rolando-0’’ para baixo, um registrador de cada vez.

Suponha que a pilha esteja preenchida com 1, 2, 3, 4 (pressione 1 2

3 4). Pressionar quatro vezes rola os nimeros completa-

mente na pilha e de volta onde eles estavam.

X
<

N
-

     
Note que o conteiido dos registradores sao girados—os registradores por si

mantém suas posigdes.

Intercambiando x e y ([x=y] )
Outra tecla para manipular-se o contetido da pilha é (x troca com y). Ela
troca o contetdo dos registradores X e Y sem afetar o restante da pilha. A fungao

é geralmenteutilizada para trocar a ordem de niimeros para um célculo.
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Para calcular 9 + (13 + 8) vocé poderia pressionar 13 8[+]9x=y]

[=] A fungéo [x=y] troca os dois nimeros de forma que eles estejam na or-

dem correta para a divisao.

 

Aritmética - Como a Pilha Efetua Calculos

O contetido da pilha se move automaticamente para cima a medida que no-

vos ntimeros entram no registrador X (elevagio da pilha). O contetdo da pilha

automaticamente se move para baixo quando uma fungao substitui dois ni-

meros (x e y) com um tnico resultado noregistrador X (queda da pilha).

Suponha que a pilha esteja preenchida com os nimeros 1, 2, 3 e 4. Veja co-

mo os contetidos da pilha sobem e descem enquanto se calcula

3+4-9.

X
<

N
=

[ =    
1. 2. 3.

1. A pilha “‘deixa cair’’ seu contetido. (O registrador do topo duplica seu

conteddo.)

2. A pilha “‘eleva’seu contetido. (O contetido do topo é “‘perdido’’.)

3. A pilha cai.

» Note que quandoa pilha se eleva os niimeros sao empurrados para fora

do topo da pilha (para fora do registrador T) e sdo perdidos. Portanto, a

memdria da pilha € limitada a quatro nimeros.

m Em virtude do movimento automético na pilha, vocé nao necessita apa-

gar o visor antes de iniciar um novo calculo. Resultados ““anteriores’’ sao

simplesmente empurrados para cima na pilha.
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m Geralmente, digitar um niimero faz com que a pilha se eleve. Entretanto,

existem quatro fungoes que especificamente desativam a elevagio da pilha.

Elas sdo cex  Ede Isto é, um nimero digitado ime-

diatamente ap6s uma dessas fungoes substituem o niimero no registrador

X ao invés de empurra-lo para cima.

 

Como Funciona [ENTER

No capitulo 1, vocé aprendeu que separa dois numeros digitados

um ap6s ao outro. Em termos da pilha, como ela faz isso? Suponha que a

pilha novamente esteja preenchida com 1, 2, 3 e 4. Agora entre e adicione

dois novos nimeros:

5+6

X
<

N
=

   1. 3.

1. Eleva a pilha.

2. Eleva a pilha e duplica o registrador X.

3. N&o eleva a pilha.

4. Deixa a pilha cair e duplica o registrador T.

ER] copia o contetido do registrador X no registrador Y e desativa a eleva-

¢ao da pilha de forma que o segundo nuimero que vocé entra ¢ escrito sobre a

copia do primeiro nimero no registrador X. O efeito é simplesmente sepa-

rar dois niimeros entrados seqiiencialmente.

 

*Lembre-se, a tecla [#] algumas vezes funciona como CLX . Veja “Utilizando a tecla [®] &

pégina 25.
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Preenchendo a Pilha com uma Constante. Sempre que a pilha cai,

o nimero no registrador T é duplicado no registrador Z. Portanto, vocé po-

de preencher completamente a pilha com um nimero constante e utilizar

aquele numero repetidamente em célculos. Cada vez quea pilha cai, a cons-

tante é duplicada no topo da pilha.

Exemplo: Constante, Crescimento Cumulative. Dado uma cultura

de bactéria com uma taxa de crescimento de 50% por dia, quanto seria uma

populagdoinicial de 100 ao fim de 3 dias?

Duplica o registrador T

 

 

 

          

 

T 15 15 15 15

z 15 15 15 15

Y 15 15 15 15

15 x 100 100 1 150 ] 225 ] 3375

2. 3. 4. 5.

 

1. Preenche a pilha com a taxa de crescimento.

2. Digita a populagéo inicial.

3. Calcula a populagéo apos 1 dia.

4. Calcula a populagdo ap6s 2 dias.

5. Calcula a populagdo ap6s 3 dias.

Outras Utilizagoes da Tecla . A finalidade primdria da tecla

¢é separar dois niimeros entrados seqiiencialmente para um célculo.

podeser utilizada para:

m ligar e desligar o cursor em modo Alpha.

m selecionar um menu ALPHA quando a fungao esta solicitando um parametro.

m completar uma instru¢ao apés digitar um parametro.
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Como Funciona CLX

Para evitar que um zero ndo desejado seja adicionado a pilha, a funcao

CLX (e [®] quando ela apaga o registrador X) desativa a elevacao da pi-

lha. Isto é, CL¥ coloca um zero no registrador X, mas o préximo nime-

ro entrado é escrito sobre o zero.

Esse recurso permite que vocé corrija erros sem interferir no célculo corren-

te. Uma vez que a elevacao da pilha nao ocorre, o contetido dos registrado-

res Y, Z e T permanecem inalterados.

Por exemplo, suponha que vocé desejasse entrar 1 e 3, mas por engano en-

trou 1 e 2. Isto é 0 que vocé faria:

 

 

            

T
z
Y 1 1 1 1

ax 1 1 2|2 |®[o] B LS
1. 2. 3. 4. s.

1. Eleva a pilha.

2. Eleva a pilha e duplica o registrador X.

3. Escreve sobre o registrador X.

4. Apaga x escrevendo sobre ele um zero.

5. Escreve sobre x (substitui o zero).

O Registrador LAST X

O registrador LAST X é um registrador companheiro da pilha—ele mantém

o contetido doregistrador X utilizado na fungao numérica mais recente. Pres-

sionar [JI[LASTx] recupera esse valor no registrador X. Esta habilidade de re-
cuperar o ““#ltimo x”’ tem duas utilizagdes principais: corrigir erros e reutili-

zar um niimero em um célculo.
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Utilizando lI[TAS<] para Corrigir Erros

Funcéo Incorreta de Um Numero. Se vocé executar a fungdo incorreta

de um niimero, utilize [l para recuperar um numero de forma que

possa executar a fungao correta.

 

Se vocé estiver no meio de um calculo encadeado quando cometer um erro,

apague o registrador X ([«]) antes de executar [Jl[LASTx] . Esse passo apaga

o resultado incorreto e desativa a elevagao da pilha de forma que os resulta-

dos na pilha nao sao perdidos.

Exemplo: Suponha que vocé acabou de calcular 4,7839% x (3,879 x 105e

deseja encontrar sua raiz quadrada ( [Vx] ), mas pressionou por engano.

Vocé nao necessita reiniciar tudo! Para encontrar o resultado correto, simples-

mente pressione [@] [[LASTX] . ([«] é necessério somente se vocé dese-

ja evitar que o resultado incorreto seja elevado ao registrador Y.)

  

Erros com Func¢des de Dois Numeros. Se vocé cometer um erro com

uma fungao de dois ntimeros, pode corrigi-lo utilizando [l e a inver-

sa da fungdo de dois nimeros.

 

Para erros com a fungdo incorreta ou o segundo niimero incorreto:

1. pressione [JJ[LASTx] para recuperar o segundo niimero (o que estava no

registrador X imediatamente antes da operagao).

 

2. execute a operagao inversa. (Por exemplo, [=] é a inversa de e[=]é

a inversa .) Isto retorna o niimero que era originalmente o primeiro.

O segundo nimero ainda estd no registrador LAST X.

 

3. execute o célculo completo:

m Se vocé utilizou a fungdo incorreta, pressione JJ[LASTx] novamente pa-

ra restabelecer o contetdo original da pilha. Agora execute a fungao

correta.

m Se vocé utilizou o segundo niimero incorreto, digite 0 nimero correto

e, entdo, execute a fungao.

Para erros com o primeiro niimero incorreto:

1. digite o primeiro niimero correto.

 

2. pressione [l

3. execute a fun¢do novamente.
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meiro o registrador X para evitar que o resultado incorreto seja elevado na pilha.

Exemplo. Suponha que vocé cometeu um erro enquanto calculava

16 x 19 = 304

Existem trés tipos de erros que vocé poderia ter cometido:

  

Calculo Incorreto Erro Correcao

16 19[] Fungdo incorreta. B

Bsn)
16 18 Segundo nimero incorreto. [l[LASTX] [£]

 

15 19 Primeiro ndmero incorreto.

Utilizando lI[1AS<] para Reutilizar Nameros

Recuperar e reutilizar um nimero pode serttil em calculos curtos que utili-

zam o mesmo ntimero mais de uma vez. Uma vez que [l x] recupera o

dltimo valor que foi utilizado em um célculo, vocé pode reutilizar o mesmo

ntimero. Muitas vezes, pressionar [JJ[LASTx] ¢ mais répido que digitar o nu-

mero novamente.

 

Exemplo. Calcule (96,704 + 52,3947) + 52,3947. Lembre-se de entrar 52,3947

em segundo lugar de forma que ele possa ser reutilizado.

 
 

 

 
 

 
 

          

T

z

Y |96.704 96.704

96.704 X

|

96.704

|

52.3947

|

52.3947 149.0987

we x[1 [
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T

z

Y [149.0987

BASH X [52.3947| [5] 2.8457

wast x [sz07]

      
  

 

 

 

 

 

 

 

~56. 704096.704 % 38. P046

-0, 000052.3047 149, 0987
v 149,0987

WS x: 52,5947

- 5.0000o % 218457    
Exemplo. Duas estrelas proximas a Terra sao Rigel Centaurus (4,3 anos luz

de distancia) e Sirius (8,7 anos luz de distancia). Utilize ¢, a velocidade da

luz (9,5 x 10" metros por ano), para converter as distancias da Terra a estas

estrelas em metros.

Entre a distancia até Rigel Centaurus e multiplique pela velocidade da luz.

 43 95[E]15 v 2.8457
x: 4.0350E16   

A distancia a Rigel Centaurus é 4,085 x 106 metros.
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Agora, entre a distancia até Sirius e recupere a velocidade da luz do registra-

dor LAST X.

8.7 l[asTy] v: 8. 7000
: 9. 5000E 15

 

X

 

Multiplique para obter a distancia.

   X
<
0
p

 

A distancia até Sirius é 8,265 x 106 metros.

 

Calculos Encadeados

A elevagdo e queda automdticas do contetido da pilha permitem que vocé

mantenha resultados intermedidrios sem armazena-los ou reentra-los e sem

utilizar parénteses.

Ordem de Caiculo

No capitulo 1, recomendamos a solugao de célculos encadeados trabalhan-

do-se dos parénteses mais internos para fora. Vocé pode decidir trabalhar

os problemas numa ordem da esquerda para a direita. (Entretanto, uma vez

que a pilha pode somente manter quatro nimeros de cada vez, algumas ex-

pressdes podem ser muito extensas para calcular da esquerda para a direita.)

Por exemplo, no capitulo 1 vocé calculou:

4+ [14+(7x3)-2]

iniciando com os parénteses mais internos (7 x 3) e trabalhando para fora—

da mesma forma que vocé faria com lapis e papel. A seqiiéncia de teclas era:

7 [EnTER] 3 [x] 14 [+] 2 [F] 4 =yl [£]
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Trabalhando o problema da esquerda para a direita, a solugao seria:

4 [ENTER] 14 [ENTER] 7 [ENTER] 3

 

2[5]

 

que toma um passo adicional. Note que o primeiro resultado intermediario

é ainda os parénteses mais internos: (7 x 3). A vantagem de trabalhar-se

um programa da esquerda para a direita é que vocé nao precisa utilizar

para reposicionar os operandos para fun¢des nao comutativas ([=] e

)-  

O primeiro metodo (iniciando-se com os parénteses mais internos) é muitas

vezes preferido porque:

® toma menos passos.

m toma menos registradores na pilha.

Sumarizando, a pilha lhe da a flexibilidade de trabalhar problemas na ordem

~ue melhor se ajusta as suas necessidades.

Exercicios: Mais Calculos RPN

Aqui estao alguns problemas adicionais que vocé pode executar para adqui-

rir pratica com RPN. Como demonstrado acima, existe mais de uma forma

de resolver a maioria dos problemas. Portanto, as solugdes mostradas abai-

X0 Nao sdo necessariamente unicas.

Calcule: (14 + 12) x (18 — 12) = (9 - 7)

Respostas: 78,0000

Uma Solucgao: 14 12 7=

Outra Solugéo: 14 12 18 Wtas™] [=][x] 9 7=E]

 

18 [ENTER] 12 [-]

 

Calcule: 232 — (13 x 9) + 1/7
Resposta: 412,1429

Uma Solucao: 23 i   

 

13 [EnTer] 9 ] [=1 7 [  
Outra Solugao: 23 [ENT
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Calcule: vV (5,4 x 0,8) = (12,5 — 0,73
Resposta: 0,5961

Uma Solugéo: 5.4 .8 7 3 W] 125 x=zy] [F][=]

Outra Solugao: 5.4 8[x]125 7 SE==

Calcule: 8,33 x (4 — 5,2) + [(8,33 — 7,46) x 0,32]

4,3 x (3,15 — 2,75) — (1,71 x 2,01)

 

 

Resposta: 4,5728

Uma Solugao: 4 5.2[=]8.33 W[tASTY] 7.46 [] .32 [x][=] 3.15

[ENTER] 2.75 [=] 4.3 [x] 1.71 [ENTER] 2.01 [x] [=] [=]['x]
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Variaveis e Registradores
de Armazenamento
 

No capitulo anterior, vocé aprendeu como a pilha de meméria da calculado-

ra prové armazenamento temporério durante os calculos. Para armazenar

dados de um modo mais permanente, vocé pode utilizar varidveis e registra-

dores de armazenamento. Neste capitulo, vocé aprenderd como utilizar

0] (armazenar) e  
m copiar dados entre a pilha e as varidveis ou registradores de armazena-

mento e vice-versa.

m executar célculos aritméticos com varidveis e registradores.

m acessar diretamente cada um dos registradores da pilha.

Além disso, vocé vera como as fungdes 0] (Alpha store = armazenaralfanu-

mérico) e (Alpha recall = recuperar alfanumérico) séo utilizadas para co-

piar dados entre o registrador Alpha e as varidveis ou os registradores.

 

 

Armazenando e Recuperando Dados

O registrador X é utilizado em todas as operagdes de armazenamento e recu-

peracao. copia os dados do registrador X para uma varidvel ou um re-

gistrador recupera os dados para o registrador X de uma variével ou

registrador.
  

 

Quando vocé pressiona , a calculadora apresenta uma solicita-

¢ao (STO _ _ou RCL _ _) e um menu de nomes de varidveis. Para com-

pletar a instrugao, vocé precisa suprir um dos seguintes parametros para in-

dicar o que vocé deseja armazenar ou recuperar:

= um nome de variavel.

= um niumero de registrador de armazenamento.

m um registrador da pilha.
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Variaveis

Varidveis sao posi¢des de armazenamento com nome. Uma variédvel pode con-

ter qualquertipo de dados, desde um tnico nimero até uma matriz grande

bidimensional de niimeros complexos. O nimero de varidveis armazenadas

na calculadora é limitado somente pela quantidade de meméria disponivel.

Para armazenar dados em uma variavel:

 

1. pressione

2, selecione a varidvel do catdlogo (apresentado no visor automaticamente)

ou digite 0 nome da varidvel utilizando o menu ALPHA:

m ytilizando o catdlogo de varidveis: se o nome da varidvel que vocé quer

ja existe, pressione a tecla correspondente do menu. Os novos dados

530 escritos sobre o valor anteriormente armazenado na variavel.

m utilizando o menu ALPHA:

a. pressione [ENTER] ou [lI[APLHA] para selecionar o menu ALPHA.

b. digite 0 nome da varidvel (de um a sete caracteres).*

©. pressione oull

Por exemplo, para armazenar uma cépia do registrador X em uma varidvel

denominada ABC, pressione ABC . SeABC ja existir, pres-

 

A] para completar o nome.

  

T

z

Y

X —_—

ABC
Para recuperar dados de uma variavel:

ABC  

  

1. pressione

2. selecione a varidvel do catdlogo ou digite 0 nome da varidvel utilizando

o menu ALPHA. (Veja o passo 2 acima.)

* Instrugdes para utilizar-se o menu ALPHA estao a pégina 37.
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Variaveis
Por exemplo, para recuperar uma cépia dos dados na varidvel DATA1, pressione

pATAL (admitindo que DATATjd existe).

a pilha sobe

X
<

N
=

_

DATAL

DATA1  
Registradores de Armazenamento

Osregistradores de armazenamento sao posicdes de armazenamento nume-

radas que contém um tinico nimero. Inicialmente, a HP-42S possui 25 regis-

tradores de armazenamento (designados de Rgg-Rp4), cada um contendo

um zero. Vocé pode alterar o nimero de registradores de armazenamento

com a fungao SIZE (pégina 64).

Para armazenar dados em um registrador de armazenamento:

 

1. pressione [ST

2. digite o nimero do registrador: dois digitos ou um tinico digito seguido por

ENTER]. Os novos dados sdo escritos sobre aqueles anteriormente arma-

zenados no registrador.

Por exemplo, para armazenar uma cépia do niimero que estd no registrador

X no registrador Ry, pressione 02 ou 2 [ENTER

X
<

N
=

Rox
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Para recuperar dados de um registrador de armazenamento:

 

1. pressione

2. digite 0 nimero do registrador: dois digitos ox um tinico digito seguido por

[ENTER].

Por exemplo, para recuperar uma c6pia de um ntimero no registrador Ry,
pressione  

X
<

N
=

 

Armazenando e Recuperando

Registradores da Pilha

 

Vocé pode armazenar e recuperar dados diretamente para os registradores

na pilha utilizando o enderegamento da pilha.

Para armazenar dados diretamente em um registrador da pilha:

1. pressione

 

2. pressione ] para apresentar o menu da pilha.

3. pressione uma das seguintes teclas de menu:

m STL para copiar os dados no registrador LAST X.

m STX para copiar os dados no registrador X.*

m STY para copiar os dados no registrador Y.

m ST Z para copiar os dados no registrador Z.

m STT para copiar os dados no registrador T.

*Embora [STO][_] 7%  seja uma instrugo valida, armazenar uma cépia do registrador X
nele mesmo ¢ de pouco valor.
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Por exemplo, para copiar os dados no registrador X para o registrador Z,

pressione [ stz

X
<

N
-

X
<

N
-

 

[sTol[L] sT2

Para recuperar dados diretamente de um registrador da pilha:

1. pressione [RCL].

2. pressione

[

]para apresentar no visor o menu da pilha.

3. pressione uma das seguintes teclas de menu:

m STL para copiar os dados do registrador LAST X (equivalente a

executar-se [JI[LASTX] ).

m ST® para copiar os dados do registrador X. (Isto € semelhante a

executar-se exceto que o elevador da pilha é ativado.)

m STY para copiar os dados do registrador Y.

m ST Z para copiar os dados do registrador Z.

m STT paracopiar os dados do registrador T (equivalente a executar-

se a fun¢ao RT).

Por exemplo, para recuperar os dados no registrador Z para o registrador X,

pressione [] stz

a pilha sobe

X
<

N
=

X
<

N
=

  
[Red[] stz

3: Variaveis e Registradores de Armazenamento 59



 

Tipos de Dados

A HP-42S utiliza quatro tipos de dados. Vocé pode identificar um tipo de
dado pela forma como é apresentado no visor:

m 0s niimeros reais sao apresentados utilizando o formato corrente do visor.
Alguns niimeros reais sao apresentados com expoentes de 10.

Exemplos: 1,824.0000

3.16080E4

® 0s miimeros complexos sao apresentados em duas partes, separados com i
ou £ (dependendo do modo corrente de coordenadas). Se um ndmero
complexo é muito longo para ser apresentado no modo corrente do vi-
sor, ele é automaticamente apresentado no formato ENG 2.

Exemplos: 12.1314  i15.1617 (Modo retangular)

55.83088 « 90.86888 (Modo polar)

® s cadeias alfanuméricas (na pilha) sdo apresentadas com aspas dos dois la-
dos. As aspas nao fazem parte da cadeia.

Exemplos: "String"
wTHY

® matrizes sao apresentadas com colchetes ([ e ]). As dimensoes da matriz

sao mostradas (linhas x colunas) e matrizes complexas sdo indicadas com

PX.C

Exemplos: [ 3X2 Matrix |

[SX7 Cpx Matrix]

Onde os Dados Podem Ser Armazenados. Vocé pode armazenar qual-

quertipo de dados em um registrador da pilha (X, Y, Z, T ou LAST X) ou

varidvel. Entretanto, registradores de armazenamento individuais podem so-
mente conter um tnico nimero. Isto é, vocé ndo pode armazenar uma ma-
triz num registrador de armazenamento. Além disso, vocé nao pode armaze-
nar um nimero complexo em um registrador de armazenamento, a menos
que o conjunto completo de registradores seja convertido para complexo (pé-
gina 98).

Uma cadeia alfanumérica (até seis caracteres) pode ser armazenada em uma
varidvel, um registrador da pilha ou um registrador de armazenamento. Ca-
da elemento em uma matriz real pode também conter uma cadeia alfanumé-
rica. (Cadeias alfanuméricas nao sao permitidas em matrizes complexas.)
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Aritmética com

  

Combinando-se [ com os operadores aritméticos (

[=]) vocé pode efetuar calculos aritméticos utilizando valores armazenados

sem ter que primeiro recuperé-los para a pilha.

 

m Célculos aritméticos com a fungao alteram somente o conteido da

variével ou do registrador; a pilha nao ¢ afetada.

Por exemplo, vocé poderia triplicar o valor da varidvel ABC pressionando

ABC

  

m Célculos aritméticos com a fungao calculam o resultado no registra-

dor X. O contetido da variével ou do registrador e os outros registradores

da pilha nao sao afetados.

Por exemplo, vocé poderia subtrair o niimero em Ry, do nimero no regis-

 

 

 

  

 

 

trador X, pressionando =112

Instrucao Resultado Resultado colocado em

destino + x destino

destino — x destino

destino x x destino

destino + x destino

x + fonte registrador X

x — fonte registrador X

x x fonte registrador X

x + fonte registrador X

Note que o destino e a fonte podem ser qualquerregistrador da pilha, registrador de armaze-

namento ou variavel. x denota o conteudo do registrador X.  
 

Aritmética de Recuperacéao e LAST X. Cilculos aritméticos com

salvam o valor x no registrador LAST X da mesma forma que funcdes de

um ntmero o fazem. Note como uma instru¢do normal de recuperagdo se-

guida porcélculo aritmético se compara com aritmética de recuperagéo:
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= 100 03 [] recupera o contetido de Ry e, entdo, divide aquele valor

por 100. O divisor, Ry, é salvo no registrador LAST X. Uma vez que a

pilha se eleva quando vocé executa [RCL], o valor no registrador T é perdido.

= 100 [=] 03 calcula 0os mesmos resultado. Entretanto, os contetidos

de LAST X sao diferentes. O numerador, 100, é salvo em LAST X porque

ele foi o ultimo valor x utilizado no célculo. A fonte, Ry, nunca é recupe-

rada para a pilha. Uma vez que a pilha nao se eleva o valor no registra-

dor T nao é perdido.

 

 

Administrando Variaveis

Apagando Variaveis

Para apagar uma varidvel da memoria:

1. pressione [l cLy

 

2. selecione a variavel do catdlogo ou digite o nome da varidvel utilizando

o menu ALPHA.

Utilizando os Catalogos de Variaveis

Quando vocé cria uma varidvel, a HP-42S adiciona o nome daquela variavel

ao catdlogo apropriado. Vocé pode pensar em cada catdlogo como um arqui-

vo contendo as varidveis do mesmo tipo de dados. Para apresentar no visor

um catélogo, pressione [JJ[CATALOG] e, entdo:

m REAL para varidveis contendo rimeros reais ou cadeias alfanuméricas.

m  CPX para varidveis contendo niimeros complexos.

m  HMAT para varidveis contendo matrizes.

Para recuperar uma variavel de um catdlogo, selecione o catalogo e, entao,

pressione a tecla de menu correspondente.
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Imprimindo Variaveis

Para imprimir o conteido de uma unica variavel:

PRY

 

1. pressione [l

2. selecione a variavel do catalogo ou digite o nome da varidvel utilizando

o menu ALPHA.

Para imprimir umallista completa de nomes de variaveis: pressione [l]

[¥] PRUSR (print user = imprima usudrio) . A funcdo PRUSR imprime

todos 0s nomes de varidveis e rétulos globais de programa. Os nomes de

varidveis sao impressos primeiro, de forma que se vocé no estiverinteressa-

do nos rétulos de programa, pressione para interrompera listagem.

 

Administrando os Registradores de Arma-

zenamento

Osregistradores de armazenamento sao mantidos na HP-425 como uma ma-

triz denominada REGS. Cada elemento na matriz é um tnico registrador

de armazenamento que, como vocé ja viu, pode ser armazenado ou recupe-

rado com e . Como REGS é uma variével, vocé pode manipular

o0 conjunto inteiro de registradores de armazenamento com uma tnica ma-

triz. (Veja o capitulo 14 para mais informagoes sobre operagdes matriciais.)

  

 

  Rsize—1
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Alterando o Numero de Registradores de Armaze-
namento (SIZE)

A fungao SIZE altera o niimero de registradores de armazenamento disponi-

vel. O tamanho padrao ¢ de 25 registradores (Rpp-Rp4). O niimero méximo

de registradores de armazenamento ¢ limitado pela quantidade de meméria

disponivel. Entretanto, as fungdes podem ter acesso diretamente

somente aos registradores Ry a Rgg. Para armazenar e recuperar dados nos

registradores cuja numeragao esteja acima de 99, vocé precisa utilizar endere-

camento indireto (pagina 74).

 

Para alterar o SIZE:

1. pressione [lj[MoDES][V] s1ZE

2. digite o niimero de registradores. Utilize um, dois ou trés digitos segui-

dos por ou digite todos os quatro digitos.

Por exemplo, para estabelecer o SIZE em 10 registradores, pressione [l

[MODES] [V] 's12E 10 [ENTER] .

 

Vocé também podealterar o nimero de registradores de armazenamento re-

dimensionando a matriz REGS. Veja ‘‘Redimensionando uma Matriz’’ no ca-
pitulo 14.

Apagando Registradores de Armazenamento

Para apagar todos os registradores de armazenamento, pressione [li[CLEAR
[¥] cLRc

Para apagar um tnico registrador, armazene zero no mesmo. Por exemplo,

para apagar Ry, pressione 0 10.

Imprimindo Registradores de Armazenamento

Para imprimir todos os registradores de armazenamento, pressione [l

PRV REGS . Vocé pode interromper a listagem a qualquertempo
pressionando . Note que osregistradores sao impressos como uma ma-

triz—o elemento 1:1 corresponde a Ryy.

Para mais informagdes, veja o capitulo 7, ‘‘Impressao.”
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Armazenando e Recuperando Dados
Alfanuméricos

  

 

Quando a calculadora esta no modo Alpha, as teclas sao redefi-

nidas como (Alpha store = armazena alfanumérico) (Alpha recall

= recupera alfanumérico). Estas fungoes alfanuméricas sao utilizadas para co-

piar dados de e para o registrador Alpha da mesma forma que e

sdo utilizadas para mover dados de e para o registrador X.

Existem diversas outras fungoes para trabalhar-se com dados alfanuméricos.

Veja “‘Trabalhando com Dados alfanuméricos’’ no capitulo 9.

Armazenando Dados Alfanuméricos (ASTO)

A fungdo ASTO copia os seis caracteres mais a esquerda no registrador Al-

pha para uma varidvel ou registrador. As varidveis contendo cadeias alfanu-

méricas estao localizadas no catdlogo de varidveis reais (Jlj[CATALOG]

REAL ).

Exemplo: Armazenando Dados alfanuméricos. Digite uma cadeia

de caracteres no registrador Alpha e armazene-a (0s primeiros seis caracte-

res) em Roz.

Ligue 0o modo Alpha. (Se vocé trabalhou o tiltimo exemplo no capitulo 1, a cadeia

The HP-42$5 pode ainda estar no registrador Alpha. Ela desaparece ime-

diatamente quando vocé inicia a digitagao de uma nova cadeia.)

M(APHA]

Digite a cadeia RESULT= . (A seqiiéncia de teclas é RSTUY R
ABCDE E RETUM s RSTUV u JKLH L RSTUM

T [ & = )

RESULT =

Agora, armazene a cadeia em Ro3. (Lembre-se, para executar a fungao AS-

TO, pressione quando o modo Alpha estiver ligado.)

[asT0] 03
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Saia do modo Alpha e recupere Ry no registrador X.

03 v: 0. 0000
x: "RESULT"
 

   

Esta é a aparéncia de uma cadeia alfanumérica quando ela estd na pilha. O

caractere = ndo esté incluido porque cadeias armazenadas em variaveis e re-

gistradores estdo limitadas a seis caracteres.

Recuperando Dados Alfanuméricos (ARCL)

A fungao ARCL copia dados em uma varidvel ou registrador para o registra-

dor Alpha. Se o registrador Alpha ja contiver uma cadeia, os dados recupe-

rados s@o anexadosa ela.

Se vocé recuperar um nimero no registrador Alpha, a fungao RCL conver-

te-0 em caractere alfanumérico utilizando o formato corrente do visor.

Exemplo: Recuperando Dados para o Registrador Alpha. Calcule

53 e anexe o resultado no registrador Alpha (o qual deve conter RESULT
= do exemplo anterior). Lembre-se, para executar a fungao ARCL, pressione

quando o modo Alpha estiver ligado.

5 3 L] M[ALPHA] RESULT=
TSI TATP

 

[ stx RESULT=125. 0008_
TIATTOY

Apresente no visor o contetido do registrador Alpha utilizando a fungao AVIEW.

I(PGMLECN] AvIEN RESULT=125. 6000
o

 

 

A informagao vista pode ser apagada do visor como qualquer outra mensagem.

[«  TRESULT”
% 155. b6ee
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Executando Funcoes
 

A HP-42S possui mais de 350 fun¢des embutidas—ntimero grande demais

para que elas coubessem no teclado. Em virtude disso, existem diversas ma-

neiras para executar-se fun¢des. Vocé j& aprendeu como executar fungdes

que aparecem no teclado e em menus. Neste capitulo, vocé aprenderd trés

formas adicionais de executar fungoes:

w utilizando o catdlogo de fungdes. Pressione [J[CATALOG] FCM  paraapresen-

tar um menu contendo todas as fung¢oes da calculadora. As fungoes estao

organizadas em ordem alfabética com os caracteres especiais no final.

w utilizando o menu CUSTOM. Vocé pode criar um menu contendo as fun-

¢des, programas e varidveis que vocé utiliza mais freqiientemente.

(execute). Vocé pode executar qualquer fungao da cal-

e, a seguir, digitar o nome da fungao utilizan-

 

m utilizando a tecla

culadora pressionando

do o menu ALPHA.

 

Vocé também aprendera como:

m especificar um parametro quando uma fungéo solicita informagdesadicionais.

w ver uma instrugdo sem executd-la mantendo pressionada umatecla.

 

Utilizando o Catalogo de Funcoes

Para executar uma funcgéo utilizando o catalogo de fun¢ées:

1. pressione [ll[CATALOG] FCH . (Se vocé planeja executar mais de uma

funcdo, pode evitar a saida automatica selecionando o menu CATALOG

duas vezes: [ll[CATaL0G] [l[CATALOG] FCN )
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2. encontre a fungdo que vocé deseja executar:

m utilize as teclas [a] e [V] para mover-se para cima e para baixo atra-
vés do menu. Se vocé mantiver pressionada qualquer dessas teclas,

elas repetem a execu¢ao de modo que vocé pode, rapidamente, ter

todo o menu.

® para voltar ao topo do catdlogo, pressione FCH

3. para executar uma fungao, pressione a tecla correspondente do menu.

Exemplo: Utilizando o Catalogo de Fungdes. Utilize a fungao ASINH

(arco-seno hiperbdlico) para determinar o arco-seno hiperbélico de 15.

 

15

M[cATALOG] FCH % 15,0000
TTR)TTT

Utilize a tecla [¥] para buscar o catalogo até que vocé encontre ASINH.

M

   

 

 

ASINH \d
X    

O arco-seno hiperbélico de 15 ¢ 3,4023 (com quatro casas decimais).

 

Utilizando o Menu CUSTOM

O menu CUSTOM contém 18 rétulos de menu em branco. Cada rétulo po-

de ser redefinido atribuindo-se a ele 0 nome de uma fun¢do, programa ou

varidvel. Portanto, vocé pode personalizar seu préprio menu para incluir fun-

¢des, programas e varidveis que vocé utiliza mais freqiientemente.

Efetuando Atribuicdes a Teclas do Menu CUSTOM

Para efetuar uma atribuicéo a uma tecla:

1. pressione [JI[ASSIGN]
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2. utilize um catdlogo ou o menu ALPHA para especificar a fungao, o pro-

grama ou a varidvel que vocé deseja atribuir:

m  Utilizando um catdlogo:

a. pressione FCH , PGM , REAL , CPX ou MAT

b. pressione a tecla de menu correspondente ao item que vocé deseja

atribuir.

m Utilizando o menu ALPHA:

a. pressione ou [I[ALPHA] para selecionar 0 menu ALPHA.

b. digite 0 nome da fungo, programa ou varidvel.

€. pressione ou [[lI[ALPHA] para completar 0 nome.

3. pressione a tecla de menu para o rétulo a ser atribuido. Existem 18 rétu-

los de menu no menu CUSTOM (numerados de 01 a 18). Pressione [V]

para apresentar no visor a segunda linha (rétulos de 07 a 12). Pressione

[¥] novamente para apresentar no visor a terceira linha (rétulos de 13 a

18). Se vocé pressionar uma tecla para o rétulo que ja possui uma atri-

buigao, a nova atribuigao substitui a anterior.

Exemplo: Utilizando o Menu CUSTOM. Atribua a fungao ACOSH (ar-

co-cosseno hiperbdlico) a primeira tecla no menu CUSTOM calcule o arco-cos-

seno hiperbdlico de 27.

M[assiGN]  FeN ASSIGN "_
TSTR)TTT

A fungao ACOSH estd na primeira linha do catdlogo de fungoes.

ACOSH RSSIGN "ACOSH" TO _
L1[[[T

Agora pressione a primeira tecla no menu CUSTOM ([£+]).

x: 3.40823
boozel—[[[1

A atribuigao esta pronta para ser utilizada.

27 ACOSH x: 3.9886
fcosl|[[

Assim, o arco-cosseno hiperbdlico de 27 é 3,9886 (com quatro casas decimais).
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Diversamente de outros menus de fungao, o menu CUSTOM nao causa a

saida automaética do mesmo apés cada uso. Pressione [EXIT].

Apagando Atribuicoes a Teclas do Menu CUSTOM

Para apagar uma unica atribuicao de tecla:

1. pressione [Jj[ASSIGN].

2. pressione

Ga0 por um nome.

. Isto termina a solicita-

 

3. pressione a tecla do menu CUSTOM para o rétulo cuja atribuicao vocé

deseja apagar.

Para apagar todas as atribuicoes as teclas:

1. pressione [JJ[CLEAR] [¥] para selecionar a segunda linha do menu CLEAR.

2, pressione CLKY

 

Utilizando a Tecla

  

Para executar uma funcao com

 

1. pressione

2. pressione oull

3. digite o nome da fungao.

4. pressione ou [l

 

para selecionar o menu ALPHA.

 

para completar a entrada.

 

Por exemplo, vocé pode executar a fungao BEEP pressionando

BEEP >

* Se vocé ndo tem certeza de como digitar BEEP, veja asinstrucdes para utilizar o menu ALPHA
a pégina 37
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Especificando os Parametros

Muitas fungbes requerem um parametro para especificar exatamente o que
a fungdo deve fazer. Por exemplo, a fungao ARCL interpreta um parametro

numérico como o numero de um registrador e um pardmetro alfanumérico

como um nome de uma varidvel. Veja a tabela abaixo.

ARCL 14

Parametro numérico

(namero de registrador)

Nome da fuggéo

ARCL "RBCY

Parametro Alfanumérico

(nome de variavel)

Funcoes que Requerem um Parametro
 

Fungoes
Parametro

Numérico

Parametro

Alfa
 

ARCL, ASTO, DSE,

INPUT, ISG, RCL, STO|

VIEW, X< >

>REG

CLV, DIM, EDITN,

INDEX, INTEG, MVAR,

PRV, SOLVE

CF, FC?, FC?C, FS?,

FS?C, SF

ENG, FIX, SCI

GTO, LBL**

XEQ

CLP,”* PGMINT,

PGMSLV, PRP**  

Numero de registrador.*

Numero deregistrador. *

Numero de flag.

Numero de digitos.

Roétulo numérico de

programa.

Rétulo numérico de

programa  

Nome de variavel.

Nome de variavel.

Rétulo alfanumérico de

programa.

Nome de fungdo ou

rétulo alfanumérico

de programa.

Rétulo alfanumérico

de programa.
  * FungGes que aceitam numeros de registrador também aceitam registradores da pilha co-

mo parametros. Veja “‘Especificando os Registradores da Pilha como Pardmetros™ abaixo.

** Enderegamento indireto nao pode serutilizado com esta fungao.  
 

4: Executando Funcdes 7



Funcgoes que Requerem um Parametro

 

 

Funcées Parametro Parametro

¢ Numérico Alfa

DEL,** LIST** Numero de linha de pro-

grama. —

SIZE** Numero de registrado-

res de armazenamento. —

TONE Numero do tom. —  
 

* Fungdes que aceitam numeros de registrador também aceitam registradores da pilha co-

mo parametros. Veja “‘Especificando os Registradores da Pilha como Parametros’ abaixo.

** Enderegcamento indireto ndo pode ser utilizado com esta fungao.

 

Funcdes que Requerem dois Parametros

 

 

Funcées Primeiro Segundo

¢ Parametro Parametro

ASSIGN Nome de fungéo, rétulo Numero de tecla (de

de programa alfanumé- 01 a 18)*

rico ou nome de varia-

vel.”

KEYG, KEYX Numero de teclas Roétulo de programa

(de 1a9).” (local ou global).  
 

* Nao pode ser especificado utilizando enderecamento indireto.   
 

Parametros Numéricos

As fungbes que aceitam parametros numéricos apresentam um cursor para

cada digito esperado. Por exemplo, a fungao FIX solicita a entrada do

numero com FIX _ _, que demanda dois digitos.

Para completar uma instrugao com um parametro numérico:

m entre um digito para cada posi¢ao marcada por um cursor. Inclua zeros

a esquerda caso existam.

® ou, entre apenas os digitos diferentes de zero e complete a fungao pressio-

 

Por exemplo, vocé pode estabelecer 9 registradores de armazenamento utilizan-

do SIZE e pressionando [l[MoDES][V] s1zE seguido por 9 [ENTER]or 0009.

72 4: Executando Fungdes



Parametros Alfanuméricos

Se a fungdo aceita parametros alfanuméricos, vocé pode selecionar 0 menu

ALPHA pressionando ou [lI[ALPHA]. Apésdigitar o pardmetro, pres-

sione [ENTER] ou [l para completar a instrucao. Os digitos entrados

enquanto o menu ALPHA ¢ apresentado sao tratados como caracteres alfanu-

méricos.

 

Muitas fungdes que demandam parametros alfanuméricos automaticamente

apresentam um catdlogo de menu apropriado. Se o pardmetro que vocé ne-

cessita j4 existe, selecione-o pressionando a correspondente tecla de menu.

Por exemplo, quando vocé executa a calculadora apresenta um catdlo-

go de todasas varidveis correntemente armazenadas na calculadora. Se existe

mais de seis entradas no catalogo, o antincio v a indica que vocé podeutilizar

[¥] e [&] para apresentar no visor as linhas adicionais do menu de catédlogo.

Especificando os Registradores da Pilha como

Parametros

Qualquer fungdo que utilize um registrador de armazenamento numerado

também pode ter acesso a qualquer dos registradores da pilha (X, Y, Z, T

e LAST X).

Para especificar um registrador da pilha como parametro:

1. execute a fungao. (Por exemplo, pressione )

2. pressione
[

]

3. especifique qual registrador vocé deseja enderegar:

m
|

STL para o registrador LAST X.

m BT ¥ para o registrador X.

m 8TY para o registrador Y.

m 872 para o registrador Z.

m 8T 7T para o registrador T.

Veja a pagina 59 para exemplos utilizando parametros da pilha.
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Enderecamento Indireto — Parametros Armaze-
nados em Outros Lugares

Os pardmetros para muitas fun¢des podem ser especificados utilizando ende-

recamento indireto. Isto é, ao invés de entrar o pardmetro como parte da ins-

trucao, vocé supre a variével, o registrador de armazenamento ou o registra-

dor da pilha que contém o pardmetro real.

O enderecamento indireto é particularmente dtil em programas quando o
parametro para uma fungao é calculado.

Para especificar um parametro utilizando enderecamento indireto:

1. execute a fungao.

2. pressione []. Se a calculadora apresentar no visor IND _ _ apés o no-

me da fungao, salte para o passo 4.

3. pressione  IND

4. especifique onde o parametro real estd localizado:

m em uma varidvel. Pressione uma tecla de menu para selecionar a varia-

vel (o catdlogo de varidveis reais é automaticamente apresentado se

existir alguma varidvelreal) ou digite 0 nome da varidvel utilizando

o menu ALPHA.

m em um registrador de armazenamento. Digite o nimero do registrador

(dois digitos ou um tnico digito seguido por ).

w em um registrador da pilha. Pressione ] seguido por STL ,

BTX , B8TY , B8TZ ou 8TT

 

1 Parametros alfanuméricos especificados indiretamente estao

% limitados a seis caracteres porque as cadeias alfanuméricas ar-

Nota mazenadas em varidveis e registradores sao limitadas a seis

caracteres.

 

Exemplo: Enderecamento Indireto Utilizando uma Variavel. Arma-

zene 3 em ABC. A seguir armazene V7 em Ry utilizando o enderegamento

indireto.

 

 

 

3 [STO] [ENTER] ABC [ENTER] v %3838
> -

T 5.0008
7 e 516455    
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[sT0] IND ABC : 3. 8800
oI Y 3ie458    

Paraverificar se a instrugao foi bem sucedida, recupere o contetido de Rygs.

[RcL] 03 v: 2.6453
(Rl x: 2.6458

 

   

Exercicios: Especificando Parametros

Tarefa: estabeleca o formato do visor com duas casas decimais.

Seqiiéncia de teclas: [j[Disp] FI1x 02

Tarefa: estabeleca o formato do visor em notagao de engenharia utilizando

o namero de digitos especificados no registrador X.

Seqiiéncia de teclas: [ll[Disp] eEnc [J[] 8Tx

Tarefa: armazene uma cépia do registrador X na varidvel ou registrador

de armazenamento especificado no registrador Y.

Seqiiéncia de teclas: ] e [] sty

Tarefa: copie os seis primeiros caracteres do registrador Alpha no registra-

dor X. (Em modo alfanumérico, a tecla executa a fungao ASTO.)

Seqiiéncia de teclas: [Ji[ALPHA] ] stx

Tarefa: anexe uma cépia dos dados no registrador T ao contetdo do regis-

trador Alpha. (Em modo alfanumérico a tecla executa a fungao ARCL.)

Seqiiéncia de teclas: [li[ALPHA] ]iosrrT

Tarefa: teste o flag especificado pelo nimero na variédvel F (Admitindo que

F ja existe).

Sequiéncia de teclas: [FlAGs] Fs? [] F
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Vendo a Funcao Antecipadamente e NULL

Quando vocé mantém pressionada uma tecla que executa uma fungao, o no-

me da funcéo é apresentado no visor. Isto é ver antecipadamente a fungao.

Se vocé mantiver pressionada a tecla por cerca de um segundo, a palavra

NULL substitui o0 nome da fungéo no visor e a fungio nao é executada. Se

vocé soltar a tecla antes que NULL seja apresentada no visor, a instrugao é
executada.

Por exemplo, pressione e mantenha pressionada a tecla [TAN].

 (mantenha pressionada) TAN
x: 2.6458
 

 

  NULLx: 2.6458
 

A mensagem NULL permanece no visor até que vocé solte a tecla e a fun-
¢ao TAN nao é executada.

(solte)  

 
v: 2.6458
x: 2.6458 
 

Vocé pode ver antecipadamente instrugdes que incluem pardmetros manten-

do pressionada a ultima tecla na seqiiéncia que executa a instrugao.

 

 

 

 

 

15 02 (matenha pressionada a tecla[2]) [STO B2
x: 15. 0008

NULL
x: 15. 0000

(solte) v: 2.6458
x: 15. 0080   
 

Uma vez que a instrugao foi abortada, nada foi escrito sobre os dados que

estavam em Ry .
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Funcoes Numéricas
 

A maioria das fungdes internas da HP-42S sé@o para calculos numéricos. Es-

te capitulo descreve fungoes numéricas para:

m matemética geral.

m percentagem e variagao percentual.

m célculos e conversdes trigonométricas.

m alterando partes de nimeros.

m probabilidade.

= fungdes hiperbdlicas.

Muitas das fungdes apresentadas neste capitulo nao aparecem no teclado

da HP-42S. O capitulo anterior, ‘“Executando Fungdes’’, descreve como exe-

cutar fungdes que nao estao no teclado ou em um menu.

Lembre-se, existem dois tipos de fungoes numéricas:

w de um niimero, que substituem o niimero no registrador X com um resulta-

do (pagina 29).

m fungdes de dois niimeros, que substituem os nimeros nos registradores X

e Y com um resultado e deixam a pilha cair (pagina 30).

 

Funcdes Matematicas Gerais

A tabela a seguir sumariza as fungdes matemdticas gerais no teclado da

HP-425. O nome alfanumérico para cada fungao é apresentado quando vo-

cé mantém pressionada a tecla ou quando a fungao é entrada em um programa.
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Fungdes de Um Namero
 

 

 

 

 

 

 

Nome
Para Calcular Pressione Alfanumérico

Troca sinal de x. +/-

Inverso de x. 1/X

Raiz quadrada de x SQRT

Quadrado de x. X12

Logaritmo comum de x. LOG

Exponencial comum de x. B 101X

Logaritmo natural de x. LN

Exponencial natural de x. B EtX

Funcgoes de Dois Numeros

Modo
Para Calcular Pressione Alfanumérico

Somade xe y(x + ). +

Diferenga de xe y (y — X). = -

Produto de xe y (x x ). x

Quociente de xe y (y + X). =] +

yax(y). ] Y1X      
Exemplo: Calculando uma Raiz Cubica. Calcule V14 . Uma vez que is-

sto pode ser expresso como um expoente (1413), utilize a fungao [l-

 

 

 

 

 

14 [ENTER] 3 v 14,0000
K D_

v 14,0000
x: B.5333

v 0,000W] x: 2.4101    
A raiz ctbica de 14 é 2,4101 (com quatro casas decimais).
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Percentagens

As fungdes de percentagens sao fun¢Ges de dois niimeros especiais porque

diversamente de outras fun¢des de dois nimeros, a pilha nao se move quan-

do o resultado é colocado no registrador X.

Percentagem Simples

A fungao de percentagem (Jll[%]) calcula x% de y. Por exemplo, para calcu-

lar 12% de 300:

300 12 W] v %ga
X: -

 

   

Uma vez que o valor original ¢ preservado no registrador Y, vocé pode facil-

mente calcular outra percentagem do mesmo niimero. Apague o registrador

Y e calcule 25%de 300.

<] 25 W]
 

   

A preservagao do valor y também ¢ util se vocé deseja adicioné-lo a percen-

tagem calculada.
    

Esse resultado é 300 mais 25%de 300 (ou 125%de 300).

Variacao Percentual

A fungao %CH (variagio percentual) calcula a percentagem de variagdo dey para x.

Exemplo: Calculando uma Variagéao Percentual. O custo de camisas

em uma boutique recentemente passou de $24,99 para $26,99. Qualfoi o au-

mento percentual?

24.99 26.99  

   

5: Fun¢des Numéricas 79



 

BCAALoG] FeN  [4] %CH    

O prego aumentou mais de 8%.

 

Trigonometria

Estabelecendo Modos Trigonométricos

A primeira linha do menu MODES ( [ll[MODES] ) mostra dois conjuntos de

modos:

m 0 modo angular informa a HP-42S que unidade de medida admitir para nd-

meros utilizados com fungdes trigonométricas.

360 graus = 27 radianos = 400 grados

m 0 modo de coordenada indica como os niimeros complexos sao apresentados

no visor—notagao retangular ou polar. Veja o capitulo 6 para uma descri-

¢ao completa de niimeros complexos.

Para alterar um modo, pressione a tecla de menu correspondente.

l[MoDES] DEG Graus (degrees) (sem anuncio)*

RAD Radianos (anuncio RAD).

GRAD Grados (anuncio GRAD).

RECT Retangular.*

POLAR  Polar.

Funcoes Trigonométricas

Para calcular o seno, cosseno ou tangente de um angulo, utilize as fungoes

trigonométricas no teclado. Por exemplo, para calcular o seno de 30°, pres-

sione 30 [SIN] .

* Modo Padrao.
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Para calcular um angulo, utilize as fungdes trigonométricas inversas no tecla-

do. Por exemplo, para calcular o angulo que produz um seno de 0,866, pres-

sione .866 [WI[ASIN] (arco-seno).

As fungdes trigonométricas (incluindo as fungdes inversas) observam um

modo angular corrente para todos os célculos.

Exemplo: Utilizando a fung¢@o COS. Mostre que o cosseno de (5/7)w ra-

dianos e o cosseno de 128,57° sao o mesmo (até quatro casas decimais). Ini-

cie estabelecendo um modo Radianos (RAD ¢ ligado).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M[VoDES] RAD v 24, 9900
x: 8.8832

Calcule (5/7)x.

5 [enTer] 7 [=] =1 [X] ENER
x: 2.2448

Calcule o cosseno de (5/7).

v: 8,8832cos
x: -8.6235

Agora, mude para modo Graus (RAD é desligado).

(voDES] DEG v: 8,8832
x: -0.6235

Calcule o cosseno de 128,57°

128.57 v: -8.6235
x: -8.6235    

Quando vocé terminar, ambos os resultados estaro no visor para vocé comparar.

Exemplo: Calculando um Angulo. O angulo 6 no triangulo a seguir po-

de ser determinado utilizando-se as fungoes trigonométricas inversas.
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<

b

6 = arco-seno (°/c) = arco-cosseno (%%) = arco tangente (*/s)

Suponha que a = 4 e ¢ = 8. Qualé o valor de 6?

4 [EnTER] 8 []

|_[ESI)

O angulo 6 é 30°.

 

 

 

 

 

  

 

Funcoes de Conversao

A primeira linha do menu CONVERT (Il[CONVERT] ) contém seis fungdes pa-

ra converter unidades trigonométricas ou coordenadas.

l[CONVERT 2DEC

2RAD

2HR 
2HNS

2REC

2POL
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Radianos para graus.

Graus para radianos.

Horas-minutos-segundos para horas.

Horas para horas-minutos-segundos.

Polar para retangular.

Retangular para polar.



Convertendo Graus em Radianos e Vice-Versa

A fungao —DEG (para graus) converte um nimero real no registrador X de

radianos para graus decimais. De modo inverso, a fungao =RAD (para radia-

nos) converte um nimero real no registrador X de graus decimais para radia-

nos. (O modo angular corrente é ignorado por estas duas fungdes.)

Por exemplo, converta 0,5 radianos em graus.

 

 

 

  

.5 J[CONVERT] »DEG v: 38.0000
x: 28.6479

Converta 30° em radianos.

30 [[CONVERT] *RAD v: 28.6479
n x: B.5236
 

Utilizando o Formato Horas-Minutos-Segundos

A HP-42S possui quatro fungdes para trabalhar com niimeros expressos no

formato horas-minutos-segundos. Vocé pode utilizar esse formato para valo-

res de tempo (H.MMSSss) ou angulos expressos em graus (D.MMSSss). Por

exemplo, 0s nimeros a seguir poderiam representar a hora 15:25:18.98 ou o

angulo 15°25'18.98"":

15.251898 15.4219
i._ === —

Horas Minutos Segundos Horas ou graus no formato

ou (18,98) decimal (arredondado

graus para quatro casas decimais)

Convertendo de um Formato para o Outro. Valores para o tempo (em

horas) ou angulos (em graus) podem ser convertidos do formato fragao-deci-

mal para o formato horas-minutos-segundos ou vice-versa utilizando fun-

¢oes de um nimero —HR (para horas decimais) e ~HMS (para horas-minutos-

segundos).

Por exemplo, converta 1,25 horas no formato horas-minutos-segundos.

1.25 J[CONVERT] sHhs .52
x: 1.1568

 

   

Executar sHR  mudaria 1.1500 (isto ¢, 1:15:00 ou 1°15’00") de volta para

1.2500.
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Calculos Aritméticos com Minutos e Segundos. Para adicionare sub-

trair valores em horas (ou 4ngulos) no formato horas-minutos-segundos uti-

lize as fun¢does HMS + (horas-minutos-segundos, adiciona) e HMS — (horas-minu-

tos-segundos, subtrai).

Por exemplo, se uma reunido iniciou as 9h 47min a.m. e terminou a 1h

02min p.m., quanto durou a reuniao? Entre os dois tempos no formato ho-

ras-minutos-segundos. (Entre 1Th 02min p.m. como 13h 02min)

 

13.02 9.47
   

Execute HMS— utilizando a fungao catélogo.

M[cAALoG] FEN

Utilize [¥] e [4] para encontrar a funcago HMS—. (Lembre-se, essas teclas

se repetem se vocé as mantiver pressionadas.) Quando vocé encontrar a fun-

¢ao, execute-a pressionando a tecla de menu correspondente.

 

HHS — v 1. 1500
% 31560    

A reunido durou 3 horas e 15 minutos.

Para multiplicar ou dividir utilizando um valor em horas-minutos-segundos,

primeiro converta o nimero para horas decimais (Jll[CONVERT] »HR ), a

seguir execute o calculo aritmético. Se vocé necessita o resultado expresso

no formato horas-minutos-segundos, converta-o de volta (JJ[CONVERT]

SHHS ).

Conversdes de Coordenadas (Polares,
Retangulares)

As fungdes para conversdo de coordenadas sao —REC (para retangular) e

—POL (para polar). As coordenadas retangulares (x,y) e as coordenadas polares

(7,6) sao medidas como mostradas na ilustragao abaixo. O angulo 6 é medi-

do em unidadesestabelecidas pelo modo angular corrente. (O modo corren-

te de coordenadas é ignorado por essas duas funcdes.)
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Antes de converter um conjunto de coordenadas, assegure-se de que o mo-

do angular esteja estabelecido nas unidades adequadas para 6 (pagina 80).

Para converter coordenadas retangulares em polares:

1. digite a coordenada y e pressione .

 

2. digite a coordenada x.

3. pressione [JI[CONVERT] #POL . As coordenadas polares (r e 6) substi-

tuem x e y nos registradores X e Y.

Para converter coordenadas polares em retangulares:

1. digite 0 e pressione .

2. digite o raio, r.

3. pressione [JI'CONVERT] sREC . As coordenadas retangulares(x e y) subs-

tituem r e 4 nos registradores X e Y.
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Alterando Partes de Numeros

A segunda linha do menu CONVERT contém as seguintes fungoes:

I[CONVERT] [Y}—— 1P Parte inteira.

 
FP Parte fraciondria.

RND Arredonda (Round).
L

ABS Valor absoluto.

SIGN Sinal.

HOD Médulo.

Parte Inteira (IP). A fungao IP remove a parte fraciondria de um nimero

real. Por exemplo, a parte inteira de 14,2300 é 14,000.

Parte Fracionaria (FP). A fungao FP remove a parte inteira de um niime-

ro real. Por exemplo, a parte fraciondria de 14,2300 é 0,2300.

Arredondando Numeros (RND). A fun¢ao RND arredonda um nimero

real para um niimero de digitos especificado pelo formato corrente do visor.

Por exemplo, para arredondar um valor em cruzados para o préximo centa-

vo, estabeleca o formato no visor em FIX 2 e, a seguir, execute RND

(Mose] Frx 02 [[CONVERT][V] RND ).

Valor Absoluto (ABS). A fun¢iao ABS substitui o nimero no registrador

X com seu valor absoluto. Se o registrador X contém um nimero complexo,

ABS dé como resultado r (o raio).

O Sinal de um Numero (SIGN). A fun¢ao SIGN testa um numero real

no registrador X e dd como resultado:

= 1 se x é um nimero maior ou igual a zero.

m —1se x é um nimero menor que zero.

= 0 se x nao é um numero.

Se o registrador X contém um niimero complexo, SIGN dé como resultado

o vetor unidade bidimensional (que também é um nimero complexo.)
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Médulo (MOD). A fungao MODcalcula o resto de y + x (onde x e y sao

numeros reais).

 

Probabilidade

O menu PROB (probabilidade) contém as seguintes fungdes:

 

l[PrOB}— coms Combinagbes

PERM Permutagoes

N! Fatorial
—> .

GAM Fun¢édo gama.

RAN Numero aleatorio (0 < x < 1).

SEED Semente (Seed).

Funcdes de Probabilidade

Combinagdes. A funcao COMB (combinagdes) calcula o nimero de conjun-

tos possiveis de y elementos diferentes tomados em quantidades de x ele-

mentos de cada vez. Nenhum elemento ocorre mais de uma vez em um con-

junto e ordens diferentes do mesmo elemento nio sdo contadas separada-

mente. A férmula é

-C _r
Xy— X)!

Permutacées. A funcio PERM (permutacdes) calcula o niimero de arranjos

diferentes possiveis de y elementos diferentes tomados em quantidades de

x elementos de cada vez. Nenhum elemento ocorre mais de uma vez em

um arranjo e ordens diferentes dos mesmos x elementos sdo contadas separa-

damente. A férmula é

p,-—2
=0

Fatoriais. A funcio N! (fatorial) calcula o fatorial de um ntmero real (so-

mente inteiros) no registrador X. Por exemplo, calcule 5!.
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5l

 

N1 v: 3
x: 1    

Fung¢éo Gama. A funcdo Gammacalcula I'(x). Digite x e, a seguir, pressione [l

GAn

 

Gerando um Numero Aleatério

Para gerar um numero aleatério: pressione [J[PRoB] RAN . A funcdo

RAN d4 como resultado um nidmero no intervalo 0 < x < 1.*

A calculadora utiliza uma semente para gerar niimeros aleatérios. Cada niime-

ro aleatério gerado se torna a semente para o préximo numero aleatdrio.

Portanto, uma seqiiéncia de nimeros aleatdrios pode ser‘repetida iniciando-

se com a mesma semente.

Para armazenar uma nova semente:

1. digite qualquer niimero real.

SEED

 

2. pressione [l

Sempre que a memdria continua for inicializada, a semente é inicializada pa-

ra zero. Quando a semente é igual a zero, a calculadora gera uma semente

internamente.

* O gerador de nimeros aleat6rios na HP-42S na realidade dé como resultado um niimero que é

parte de uma seqiiéncia de niimeros pseudoaleatérios uniformemente distribuida. Essa seqtién-

cia passa pelo teste espectral (D. Knuth, Seminumerical Algorithms, vol. 2, London: Addison Wes-

ley, 1981).
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Funcoes Hiperbdélicas

Para utilizar uma fungao hiperbdlica, digite x e, a seguir, execute a fungao.

 

 

   

Para Calcular: Execute:

Seno hiperbdlico de x. SINH

Cosseno hiperbdlico de x. COSH

Tangente hiperbdlica de x. TANH

Arco-seno hiperbdlico de x. ASINH

Arco-cosseno hiperbdlico de x. ACOSH

Arco tangente hiperbodlico de x. ATANH.
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Numeros Complexos
 

Como mencionado no capitulo 3, nimeros complexos sao um dos quatro ti-

pos de dados utilizados pela HP-42S. Neste capitulo, vocé aprendera:

m como entrar nimeros complexos.

m como os nimeros complexos sdo armazenados e apresentados no visor.

m como efetuar célculos aritméticos com nimeros complexos.

m como converter os registradores de armazenamento para conter nime-
ros complexos.

 

Entrando Numeros Complexos

Existem duas notagdes comuns para escrever-se nimeros complexos z:

m forma retangular: z = x + ly.

m forma polar: z = r 2 6.
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As relages a seguir existem e definem como as duas formas sao relacionadas.

x = rcosf

y =rsinf

r=Vv2+y?

i=v -1

Existem duas partes em um nimero complexo: x e y ou r e 6. Cada parte

pode ser qualquer niimero real. O angulo § é expresso utilizando o modo

angular corrente (Graus, Radianos ou Grados).

Para digitar um numero complexo:

1. se necessério, estabelega os modos corretos para as coordenadas e angu-

los (utilizando o menu MODES).

2. digite a parte da esquerda (x ou 1); pressione [ENTER].

3. digite a parte da direita (y ou 6).

4. pressione [JJ[COMPLEX] para converter os dois niimerosreais nosregistra-

dores X e Y em um numero complexo no registrador X. Cada parte ¢

apresentada no visor utilizando o formato corrente.

 

Por exemplo, para digitar o nimero complexo 2 + i1, pressione 2

M[covPLEx] .

O modo de coordenadas (Retangular ou Polar) determina como a calculado-

ra interpreta e apresenta os nimeros complexos (como x + iy ou r 20).

Como Funciona [JJ[COMPLEX]:

m se os registradores X e Y contém nimeros reais, executar [ComPLEX

combina-os para formar um nimero complexo.
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m se o registrador X contém um nimero complexo, executar JJ[COMPLEX

separa um nimero em dois niimerosreais. A parte da esquerda vai para

o registrador Y e a parte da direita permanece no registrador X.

-l\
X

<
N

+

2+ i

Wcovee—
  
 

Como os Numeros Complexos Sao Apre-
sentados no Visor

Internamente, a calculadora sempre armazena nimeros complexos na for-

ma retangular. Isso tem os seguintes efeitos quando 0 modo polar € utilizado:

® 0 angulo 6 é sempre normalizado. Isto é, a porgao do angulo de um nime-

ro complexo nunca é maior do que + 180° (+  radianos).

® se um nuimero complexo é digitado com um raio negativo, o raio se tor-

na positivo. O angulo 6 é aumentado por 180° ( radianos) e, entdo, nor-
malizado.

® se um niimero complexo é digitado com um raio de zero, a porgdo do an-

gulo do niimero é também reduzida a zero.

Se qualquer parte de um niimero complexo for muito grande ou muito pe-

quena para ser apresentada no visor utilizando o modo corrente de apresen-

tacdo, ambas as partes sao apresentadas utilizando notagdo de engenharia

(ENG 2). Para ver ambasas partes de um niimero complexo utilizando a pre-

cisdo total, pressione e mantenha pressionada [j[SHow] .
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Os quatro nimeros complexos a seguir sdo representacdes equivalentes do

ponto P mostrado acima.

Modo de Coordenada: Modo Angular: Visor:

Retangular Qualquer -3.00006 i4.0000

Polar Graus 5.0888 «£ 126.8699

Polar Radianos 5.0000 «£ 2.2143

Polar Grados 5.8080 « 148.9666

 

cax .
Aritmética com Naumeros Complexos

A maioria das fungdes aritméticas no capitulo anterior funciona com nitime-

ros complexos bem como com niimeros reais. Por exemplo, calcule a seguin-

te expressao:

5+ B)+ (7 - D).

Assegure-se de que a calculadora estd em modo Retangular.

 

5.0000
M[1COES) meE . 6:0000    
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Entre os dois nimeros
 

    

 

5 [Enter] 3 [l[COMPLEX] v: 5.0000 i3, 0080
7 [ENTER WCovriex] x: 7.0000 -i9.088008

E adicione-os.

B 0000
: 12.0000 -i6.0008   

 

 

Resultados Complexos Produzidos por Fun¢coes de Numero Real.

Algumas fungdes em niimeros reais podem produzir um nimero complexo

como resultado. Por exemplo, calculando-se a raiz quadrada de um nimero

negativo produz-se o nimero complexo apropriado.

Multiplique o resultado do calculo acima por v —25.*

: 12,0000 -i6.0000
0eee i5.6080

 

 

K
=

 

 

: 8.

: @, Bl
: 3

]

K
= . 8060

a. BBBB i608. 0680    

 

Operacoes Vetoriais Utilizando Numeros
Complexos

Um ndmero complexo pode representar um vetor num plano bidimensio-

nal. Utilizando as fung¢des vetoriais na segunda linha do menu MATRIX (ve-

ja pagina 220), vocé pode executar operagdes vetorias com nimeros complexos.

Exemplo: Produto Escalar de Numeros Complexos. A figura a se-

guir representa trés vetores de forga bidimensionais. Utilize niimeros comple-

xos e adicione os trés vetores. A seguir, utilize a fungao DOT (produto esca-

lar) para encontrar a componente do vetor resultante ao longo da linha de 175°.

* A capacidade da calculadora produzir resultados complexos com fungdes de nimero real pode

ser desativada pressionando-se [J][MODES][v] RRES  (resultados reais apenas). Para ativar

resultados complexos (ap6seles terem sido desativados com RRES ), pressione [}

[¥] CRES (ativa resultado complexo).
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170N/143°    

100N / 261°

Selecione modos Graus e Polar.

[(voDes]  DEG

Adicione os trés vetores.

185 62 [ll[ComPLEX]

170 143 I[ComPLEX]

100 261 Wl[comPLEx]

I[VODES] POLAR

185N/ 62°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v: 8. 6000
x: 67.8820 £63.4349

v: 67,0820 £63,4349
x: 185.0808 <£62.0060

v: 185.0000 <£62.0000
x: 170.0000 <£143.0000

[\v: 67.0820 £63.4349
x: 278.1198 £1008.4332

v: 270.1198 £108.4332
x: 109.0000 <-99.0000

v: 67,0820 _«63.4349
x: 178.9372 «£111.1489  
 

Assim, a soma resultante é uma for¢a de aproximadamente 179 Newtonsa111°.
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170N /143°
100N 261°

185N / 62°
179/111°

Agora calcule a componente a 175° deste resultado.

1 [ENTER] 175 [I[COMPLEX] v: 178.9372 £111.1489
x: 1.0000 £175.0000

[MATRIX] bor x: 78.8586
WA[¥] [uvECCir1[INCERJEDITH]

 

-    

 

Assim, a soma resultante tem uma componente de aproximadamente 79

Newtons na diregao de 175°.

179/111°
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Exemplo: Calculando Momentos. Para calcular o momento de dois veto-

res, utilize a fungao CROSS (produto vetorial). O produto vetorial de dois ve-

tores é um terceiro vetor ortogonal. Entretanto, quando se efetua o produto

vetorial de dois niimeros, a HP-42S simplesmente dd como resultado um nu-

mero real que é igual a grandeza, com sinal, do momento vetor resultante.

Encontre o momento gerado pela forga atuando através da alavanca, na ilus-

tragao abaixo, onde

300Ibs /205°

 

Selecione modos Grause Polar. (Vocé pode saltar este passo se ja selecionou

estes modos.)

 

 

 

 
 

 

M[vooes] pec  [MODES] FoLAR v: 67.0820 £63.4349
x: 78.8586

Digite o vetor raio e o vetor forca.

5 50 [M[ComPLEX] v 78,0586
x: 5.0008 £50.0008

300 205 [li[compLEX] v 5, 0000 _£50. 00D
x: 308.0000 <-155.0000
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Calcule o produto vetorial.

WvatRiX] [V] cross   
O vetor momento tem uma magnitude de 634 e uma vez que o resultado é

positivo, o vetor aponta para cima, perpendicular ao plano desta péagina.*

 

 

Armazenando Numeros Complexos

Variaveis Complexas

Quando vocé armazena um ndmero complexo em uma variavel, o nome des-

ta é adicionado ao catdlogo de varidveis complexas. Para apresentar um me-

nu de catdlogos contendo todas as varidveis complexas, pressione

B[CAALOG] €P¥ . Para recuperar uma varidvel do catdlogo, pressione a

correspondente tecla de menu. Veja o capitulo 3 para detalhes na utilizagao

de varidveis e catédlogos.

Tornando os Registradores de Armazenamento

Complexos

Normalmente, cada registrador de armazenamento pode somente conter

um ndmero real ou uma cadeia alfanumérica. Entretanto, vocé pode alterar

o tipo da matriz REGS para complexa de forma que cada registrador de ar-

mazenamento possa conter um nimero complexo.

* Se o problema que vocé estd trabalhando requer um vetor verdadeiro (tridimensional) comore-

sultado, utilize uma matriz 1 X 3 para representar cada vetor em trés dimensdes.
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Para tornar os registradores de armazenamento complexos:

1. entre zero como um niimero complexo: 0 [compLEX] .

REGS para adicionar o nimero complexo (zero) a

 

2. pressione

matriz REGS.

Uma vez que o resultado de qualquer célculo aritmético é complexo se qual-

quer operando for complexo, este procedimento torna os registradores de

armazenamento complexos. O procedimento falhard se quaisquer dos regis-

tradores de armazenamento contiver uma cadeia alfanumérica.

Para tornar os registradores de armazenamento reais:

1. pressione REGS para recuperar uma cdpia dos registradores de

armazenamento no registrador X.

 

2. pressione [JJ[COMPLEX] para separar a matriz complexa em duas matrizes

reais.

3. pressione para mover a matriz de partes reais para o registrador X.

4. pressione RECS
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A HP-42S imprime informagdes utilizando a impressora infravermelho HP

82240A que aceita sinais infravermelhos gerados pela saida de impressao

da calculadora.

O antircio de impressao(@)é ligado sempre que a calculadora envia in-

formagdes através de sua saida de impressao.

Saida de Impressao\

A eidicano

RPN SCIENTIFIC

 

L = [ — ]
Anuncio de Impressao ——————p o=

I 

Com a impressora vocé pode:

® imprimir resultados intermedidrios e resultados finais, incluindo todos

os tipos de dados.

® manter um registro corrente da seqiiéncia de teclas pressionadas e dos

célculos.

 listar os nomes de programas e variéveis armazenados na calculadora.

m imprimir listagens de programas completas e parciais.

® imprimir uma cépia do visor.
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Operacoes de Impressao Comuns

As duas primeiras linhas do menu PRINT contém estas fungoes de impressao:

BPRNT}—— PRZ Imprime estatisticas.

PRP Imprime programa.

 PRV Imprime variavel.
L—

PRST Imprime pilha.

PRA Imprime registrador alfanumérico.

PRY Imprime registrador X.

vA

PRUSR  Imprime usudrio (varidveis e programas).

LIsT Lista linhas de programa.

ADV Avanga papel da impressora.

PRLCD  Imprime LCD (visor). DELAY  Tempo de atraso entre linhas.

A seguir algumastarefas de impressao como:

Para ativar a impressao: pressione [ll[PRINT][a] PON  (impressdo liga-
da). A fungdo PRON ativa os flags 21 (ativa a impressora) e 55 (existéncia

da impressora).

A saida de impressdoinfravermelho permanece ativada até que vocé a desa-

tive pressionando [ll[PRINT] (4] POFF  (impressdodesligada). A funcao PROFF

desativa os flags 21 e 55.

Para imprimir o conteudo do registrador X: pressione [l][PRINT]

PRY

Para imprimir o conteudo de uma variavel:

1. pressione [Jj[PRINT] PRV

2. selecione a varidvel do catdlogo ou digite 0 nome da variével utilizando

o menu ALPHA.
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Por exemplo, para imprimir o contetido dosregistradores de armazenamen-

to (que sdo armazenados como uma matriz denominada REGS), pressione [l

PRV |REGS

Para imprimir o conteudo do registrador Alpha: pressione [JJ[PRINT]

PRA

 

Como e quando a informagao é enviada a impressora depende dos modos cor-

rentes. As fungdes para controlar os modos de impressao estao na terceira

linha do menu PRINT.

 

Al— PON Impresséo ligada.

POFF Impresséao desligada.

 | HAN Modo manual.

NORM Modo normal.

TRACE  Modo de rastreamento.

Para selecionar um modo de impresséao:

1. pressione [PRINT][4].

2. pressione um dos seguintes:

m  MAN (Modo manual). Utilize este modo quando vocé deseja que

a calculadora imprima somente quando uma fungao de impresséo for

executada. As fungoes VIEW e AVIEW podem também gerar saida im-

pressa neste modo. (Este é o modo padrao.)

m NORM (Modo normal). Utilize este modo quando vocé deseja impri-

mir um registro das solicitagdes de seqiiéncia de teclas.

® TRACE (Modo de rastreamento). Utilize este modo quando vocé dese-

ja imprimir um registro de solicitagoes, seqiiéncia de teclas e resulta-

dos. Se um programa estiver em execugao, cada instrugdo é.impres-

sa a medida queela é executada. Este modo é primordialmente inten-

cionado para teste e depuracao de programas.
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“Flags” que Afetam a Impressao

Existem diversos flags que afetam como e quando a informagao é impressa.

Por exemplo, para fazer que toda a impressdo seja em largura dupla, ative

o flag 12 (M[FLAGS] $F 12). Para voltar a largura normal de impressao,

desative o flag 12 (ll[FLAGS] cF  12).

 

 

    

Flags Finalidade Pagina(s)

12 Impresséo em largura dupla. 274

13 Impress&o em letras mindsculas. 274

15 e 16 Modo de impress&o. 274

21 e 55 Ativa a impressora e existéncia da impressora 131 e 132
 

 

Velocidade de Impressao e Tempo de
Atraso

Uma vez que a HP-42S é capaz de enviar informagdes mais rapidamente

do que podem ser impressas pela impressora infravermelha HP 822404, a

calculadora utiliza um tempo de atraso para evitar perda de informacao. Pa-

ra otimizar a velocidade de impressao, estabelega o tempo de atraso ligeira-

mente maior do que o que leva sua impressora para imprimir uma tnica li-

nha de informagao.

Para estabelecer o tempo de atraso de impressao:

1. digite o tempo de atraso no registrador X (em segundos). O maioratra-

s0 que vocé pode estabelecer é 1,9 segundos.

2. pressione [i[PRINT][V] DELAY .

Se vocé estiver operando a impressora sem um adaptador de corrente alter-

nada, a velocidade de impressao diminuird a medida que as baterias se des-

carregam. Se vocé estiver utilizando o tempo de atraso mais longo (1,9 se-

gundos) e a sua impressora ainda estiver muito lenta, substitua as baterias

ou conecte um adaptador CA. Operar a impressora com as baterias baixas

a este nivel (sem um adaptador de CA) provavelmente resultard em comuni-

¢do infravermelha incorreta e poderd danificar a impressora.
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Calculadora com as Baterias Fracas

Para conservar as baterias, a HP-425 nao transmitird dados para a impresso-

ra quando o antncio ] estiver ligado. Se a condiao de bateria fraca

ocorrer apds vocé ter iniciado a impressao, esta serd interrompida e a calcula-

dora apresentard no visor Batt Too Low To Print (Baterias muito fra-
cas para imprimir). A calculadora automaticamente volta a0 modo manual.

 

Funcdes da Calculadora que Imprimem

Se a impressao estiver ativada (apds a execugao de PRON), as fun¢des VIEW

e AVIEW automaticamente geram saida impressa (em adigao a executarem

suas fung¢des normais).

Para mais informagGes sobre como estas fung¢oes e os flags 21 e 55 afetam a

execucao de programa, veja o capitulo 9 ““Entradas e Saidas de Programas’’.

 

Imprimindo Graficos no Visor

A fungao PRLCD (Jll[PRINT] [¥] PRLCD ) copia o visor na impressora, pixel a

pixel (ponto a ponto). A finalidade primdria desta fungao é imprimir graficos

que vocé cria no visor utilizando as fungoes PIXEL e AGRAPH (pagina 135).

O programa ““PLOT’”’ a pégina 160, cria um gréfico no visor e, entao, utili-

za a fungdo PRLCD para imprimir.

 

Imprimindo Programas

Para imprimir um programa completo:

1. pressione [l[PRINT] PRP  (imprima programa).

2. selecione o programa do catalogo ou digite seu nome(rétulo global) uti-

lizando o menu ALPHA.
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A fungao PRP imprime o programa inteiro, mesmo se o rétulo global que

vocé especificar ndo seja a primeira linha do programa.

 

Se vocé nao especificar nenhum rétulo (J[PRINT]  PRP

calculadora imprime o programa corrente.

Para imprimir parte de um programa:

1. posicione o ponteiro do programa na linha onde vocé deseja iniciar a lis-

tagem (pagina 111).

2. pressione [i[PRINT][Y] L18T

3. digite 0 nimero de linhas que vocé deseja imprimir, nnnn. (Se vocé en-

trar menos de quatro digitos, complete a instrucdao pressionando

(Enter] )

A listagem do programa inicia com a linha corrente e continua por nnnn li-

nhas ou até que uma instrucdo END seja encontrada.

 

Conjunto de Caracteres

Alguns caracteres nao sao impressos como vocé os vé no visor. Isto porque

o conjunto de caracteres utilizado na HP-42S nao é exatamente igual ao con-

junto de caracteres utilizado na impressora infravermelha HP 82240A. Com-

pare a tabela de caracteres no apéndice E deste manual com o conjunto de

caracteres listado no manual do proprietario da HP 82240A.

7: Impresséo 105





 

Parte 2

Programacao

Pagina 108 8: Programacio Simples

121 9: Entradas e Saidas de Programas

141 10: Técnicas de Programacéao

166 11: Utilizando Programas da HP-41



 

Programacao Simples
 

A parte 1 deste manual apresentou diversas fungdes e operagdes que vocé
pode utilizar manualmente (do teclado). Neste capitulo, vocé aprenderé co-
mo programas podem ser utilizados para armazenar e executar uma seqiién-
cia de fungGes. Mais especificamente, vocé aprendera:

como digitar um programa na memdria.

como editar (alterar) um programa.

como executar um programa.

0 que ocorre quando um erro causa a interrup¢ao de um programa.
sobre as partes de um programa.

como apagar um programa da memdria.

As informagdes sobre programacao neste manual (capitulo 8, 9 e 10) podem

oferecer-lhe um bom inicio para escrever seus préprios programas.

 

Uma Introducao a Programacao por Se-
quéncia de Teclas

A seqiiéncia de passos que um programa utiliza para executar um calculo é

a mesma que vocé utilizaria para executé-lo resolvendo o problema manual-

mente. Programando sua calculadora vocé pode repetir operagdes ou calcu-

los sem repetir a seqiiéncia de teclas a cada vez.

Por exemplo, considere a férmula para 4rea de um circulo:

A=xr
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Para calcular a drea de um circulo com um raio de 5, vocé digitaria o raio,

elevé-lo-ia ao quadrado e, entao, multiplicaria por .

5 B2 A= v 0, 0008
x: 75.5398

 

   

A segiiéncia de teclas [Jlix?] ll[z]

<]

pode ser armazenada como um progra-

ma e, entdo, executada quantas vezes for necessério para circulos com raios

diferentes. Tal programa poderia ter a seguinte aparéncia:

81 LBL "ARER"
82 ¥+2

B3PI
04 x

B85 END

Esse programa admite que o raio estd no registrador X quando o programa

é executado. Para calcular uma éarea, vocé digitaria o raio e, entdo, executa-

ria o programa. O resultado (a 4rea do circulo) é deixado no registrador X

quando o programa termina.

O rétulo (linha 01) identifica o programa de modo que vocé possa referir-se

a ele pelo nome. A instrugao END (linha 05) separa esse programa do préxi-

mo na memdria.

Exemplo: Digitando e Executando um Programa. Para digitar um

programa na calculadora, pressione [l[GT0][-][] para mover-se para um

novo espaco de programa (pagina 118) e, entao, pressione [J[PRGM] para sele-

cionar modo de Entrada de Programa.

Wcro] ][] M[PRGM] S?b{ Efi[—)Bg te Prom ¥
 

 

Digite o programa listado acima.

B[PGMFCN] LBL AREA [ENTER S?
 

{ 8-Byte Prom 2
PLBL "ARER"  
 

As préximas trés linhas sao o corpo do programa—isto €, a parte que calcula

a 4rea docirculo. A medida que vocé pressiona as teclas, a calculadora auto-

maticamente as registra e numera-as como passos de programa.
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 W] a1 LBIé "AREA"
 

 

 

   

B2pXT,

B2 XT2
L B3pPI

= B3 P1
B4px
 

A calculadora automaticamente colocou um comando END por vocé, de mo-
do que o programa estd completo. Se vocé deseja rever o programa antes
de sair do modo de Entrada de Programa, utilize [¥] e [a] para mover-se pa-
ra cima e para baixo através das linhas do programa.

- @, 0a00
x: 78.5398
 

 

Agora, vocé pode utilizar o programa para calcular a rea de qualquer circu-
lo dado o seuraio, r. Digite um raio de 5 e execute o programa.

5[XEQ]

|

ARER v: 78.5398
[xea} x: 78.5398

   
 

O resultado ¢ 0 mesmo que vocé obteve quando resolveu o problema ma-
nualmente.

Encontre a 4rea de um circulo com raio de 2,5.

 

 

 

25 ARERA v: ¥8.5398= x: 19.63508

Divida os dois resultados.

v: 78.5398= % 4. bioas   
A drea de um circulo com raio de 5 ¢ 4 vezes maior do que a 4rea de um cir-
culo com um raio de 2,5.
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Modo de Entrada de Programa

A tecla [l liga e desliga 0 modo de Entrada de Programa. Em modo

de Entrada de Programa, as fungdes e nimeros que vocé digita sdo salvos

como instrugdes de programas.

 

O Ponteiro do Programa

Enquanto vocé executava o exemplo acima, vocé pode ter notado o caractere

P no visor. Este é o ponteiro do programa. Ele aponta para a linha corrente do

programa. Se a linha corrente do programa é muito longa para o visor, pres-

sione e mantenha pressionada a tecla [ll[SHOW] para apresentar no visor a

linha completa.

Movendo o Ponteiro do Programa

Asinstrugdes a seguir nao sao programaveis, de modo que vocé pode execu-

ta-las dentro ou fora do modo de Entrada de Programa para mover o pontei-

ro do programa.

Para mover o ponteiro Pressione:

do programa:

A préxima linha de H(557] (ou [¥] se nao houver

programa. nenhum menu no visor)

A linha anterior do W(BST] (ou [4] se ndo houver

programa. nenhum menu no visor)

Linha ntémero nnnn do [[GT0] (] nnnn

programa corrente.

Um rétulo global. [ rétulo

Um novo espago de Mol]

programa.

 

Inserindo Linhas de Programa

Instrucdes digitadas em um programa, sdo inseridas imediatamente apds a

linha corrente de programa e o ponteiro avanga para a nova linha. Portanto,

para inserir uma linha de programa entre as linhas 04 e 05 de um progra-

ma, vocé deve mover o ponteiro para a linha 04 e, entao, digitar a instrugao.
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Eliminando Linhas de Programa

Para eliminar uma linha de programa, posicione o ponteiro do programa
na linha que vocé deseja eliminare, a seguir, pressione [®]. Quando vocé
eliminar uma linha, o ponteiro do programa se mover4 para a linha anterior.

Para eliminar diversas linhas de programa consecutivas, utilize a fun¢ao DEL

(delete = elimine) (pagina 120).

 

Executando Programas

Em geral, existem duas maneiras de executar programas:

®  execucdo normal. As instrugoes de programa continuam a ser executadas

até que seja encontrada uma que interrompe a execugdo do programa

(tal como STOP, PROMPT, RTN ou END) ou até que vocé manualmen-

te interrompa o programa pressionando ou [EXIT].

B execu¢do passo-a-passo. As instrugdes de programa sio executadas uma

por vez, a medida que vocé avanga através do programa com a tecla

B . Este método de executar um programa é especialmentettil quan-

do vocé estd depurando um programa (testando-o).

 

Lembre-se, o modo de Entrada de Programa precisa estar desligado para exe-

cutar um programa.

Execucao Normal

Para executar um programa utilizando o catalogo de programas:

1. pressione ou [ll[CATALOG] ® PGM

2, pressione a tecla de menu correspondente ao programa que vocé dese-
ja executar.

Este método é utilizado no exemplo a pégina 110.

Para atribuir um programa ao menu CUSTOM:

1. pressione JI[ASSIGN] PGM

2. pressione a tecla de menu correspondente ao programa que vocé dese-
ja atribuir.
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3. 0 menu CUSTOM possui trés linhas; utilize [¥] ou [a] para apresentar

no visor a linha que vocé deseja e, a seguir, pressione a tecla de menu

onde vocé deseja atribuir o programa.

Por exemplo, atribua o programa ‘“AREA”" a0 menu CUSTOM.

[ASSIGN] PGH  AREA ASSIGN "ARER" TO _
. L1[1

0066
[aren]l[[|  

[¥x] (a terceira tecla de menu)

Agora, cada vez que vocé calcular a drea de um circulo, digite o raio e pressione

AREA .

5 AREA x: 78.5398
L[[eREs][[]

3.25 HREA x: 33.1831
L[[eren][[]

Executando um Programa com

Para executar o programa corrente iniciando-se com a linha corrente de pro-

grama, pressione (run/stop = execute/pare). Se vocé mantiver pressiona-

da a tecla , acalculadora apresentara no visor a linha de programacorrente

(P); isto é, a préxima linha a ser executada. Se vocé mantiver pressionada

até que NULL aparega, o programa nao iniciar4 a execugdo quando vo-

cé soltar a tecla.

Vocé pode posicionar o ponteiro de programa no topo do programa corren-

te executando a fungao RTN quando o modo de Entrada de Programa esti-

ver desligado. Portanto, para executar o programa corrente (iniciando-se com

a primeira linha), pressione [JI[PGM.FCN] 'RTN| e, a seguir, [RiS].
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Interrompendo um Programa

 

Para interromper um programa em execugao, pressione

execugao é interrompida ap6s a instrugao corrente ser completada. Para reto-

mar a execugao, pressione novamente.

 

Testando e Depurando um Programa

A HP-42S permite que vocé execute qualquer programa um passo de cada

vez com a tecla [l . Essa caracteristica ¢ particularmente dtil quando

vocé esté4 tentando encontrar um erro em um programa ou quando vocé sim-

plesmente deseja ver como cada instrugao funciona em um programa. (No-

te que se n&o existe menu apresentado no visor, as teclas [¥]e [A] podem
ser utilizadas para executar [l |

 

  

Enquanto vocé estiver testanto ou depurando um programa, vocé pode utili-

zar 0 modo Trace para imprimir um registro corrente de cada passo de pro-

grama a medida queele é executado.Para selecionar o modo Trace, pressione [l

[&] TrRACE .

 

Para executar um programa um passo de cada vez:

1. posicione o ponteiro do programa no rétulo ou nimero da linha onde

vocé deseja iniciar a execugao do programa. Se vocé saltar esse passo,

a execugdo se iniciard com a linha corrente de programa.

2. assegure-se de que o modo de Entrada de Programa estdesligado. Se fo-

rem necessérios dados no inicio do programa, entre-os.

 

3. pressione e mantenha pressionada [l para apresentar a linha de

programa corrente. Quando vocé soltar [l , a instrucao é imediata-

mente executada e o ponteiro de programa avanca.

  

Se vocé mantivera tecla [l pressionada por muito tempo, NULL
aparece e a instrugao de programa nio é executada quando vocé solta a tecla.

Quando um ponteiro de programa atinge o fim do programa, ele volta para

a primeira linha.

Vocé pode mover o ponteiro do programa para cima (para trds) ao longo do

programa com a tecla [l .Atecla |l :  
m move o ponteiro do programa sem executar as instru¢oes do programa.
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m Repete-se quando vocé mantém a tecla pressionada.

 

Interrupcoes por Erro

Se um erro ocorrer enquanto um programa estiver em execucdo, a mesma
é interrompida e a mensagem de erro apropriada é apresentada no visor. A

mensagem de erro desaparece quando vocé pressiona uma tecla. O pontei-

ro do programa pdra na linha que gerou o erro. Para ver a linha, selecione

0 modo de Entrada de Programa (Il )

 

Um programa em execugao ignorara um erro se o flag 24 (ignore intervalo) o

flag 25 (ignore erro) estiver ligado. Veja o apéndice C para mais informagdes

sobre estes flags.

 

As Partes Basicas de um Programa

Linhas de Programa e Memoria de Programa

Como vocé ja viu, quando a HP-42S estd no modo de entrada de programa,

a seqiiéncia de teclas que vocé entra nao é imediatamente executada, mas

armazenada em uma memdria de programa como instru¢des. Cada instrugao

ocupa uma Unica linha de programa, que é automaticamente numerada.

Tipos de Linhas de Programa. As linhas de programas sao divididas

em diversas categorias. Uma linha de programa pode conter:

® um rétulo de programa (tal como LBL "ARER").

® uma instrugdo completa (tal como uma simples fun¢do numérica, como

ou umainstru¢do que inclui um parametro, como 14).

= um niimero completo (denominado uma constante numérica).

®m uma cadeia alfanumérica de até 15 caracteres (denominada uma constante

alfanumérica).

Requisitos de Meméria. Passos de programas podem variar de tamanho

de 1 a 16 bytes. No topo de cada linha de programa (linha 00)a calculadora

apresenta no visor o tamanho do programa corrente em bytes.
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Se ni3o houver memdria disponivel enquanto vocé tenta entrar uma linha

de programa,a calculadora apresenta no visor Insufficient Memory

(Meméria Insuficiente). Veja o apéndice B ‘“Administrando a Memdria da

Calculadora”.

Rétulos de Programa

Um rétulo ¢ um identificador colocado no inicio de umasérie de passos de

programa. Rétulos de programa podem ser utilizado em qualquer ponto

em um programa. Geralmente um programa se inicia com um rétulo global.

Dentro de um programa, rotinas individuais podem ser identificadas com

rétulos locais.

Rétulos Globais. Rétulos globais utilizam caracteres alfabéticos e sao dis-

tinguidos pelas aspas ao redor do nome do rétulo.” Por exemplo, o progra-

ma no inicio deste capitulo possui um rétulo global:

81 LBL "ARER"

Rétulos globais podem ter de um a sete caracteres. Os nomes com uma uni-

caletra de A a J e de a até e sdo reservados para rétulos alfanuméricos lo-

cais (que sdo apresentados sem aspas).

Rétulos globais:

m podem ser acessados ndo importa onde o ponteiro do programa esteja

localizado.

m estdo relacionados no catdlogo de programa (Jl[CATALOG] PGM ).

= podem ser atribuidos a0 menu CUSTOM.

m deveriam ser tinicos dentro da memdria da calculadora para evitar a con-

fusdo de um programa com outro.

Rétulos Localis. Existem dois tiposde rétuloslocais: numéricos e alfanuméricos.

m Rétulos numéricos sao identificados por dois digitos, LBL B8 alLBL

99. (LBL B8 a 14 sao denominados rétulos locais em forma reduzida

porque utilizam menos memdria.)

a Rétulos alfanuméricos locais utilizam um tnico caractere alfanumérico, de

., LBLAalLBL JedelBL aalBLe.
Para digitar um rétulo global que se inicia com um caractere digito, selecione um submenu AL-

PHA e, entio, digite. Isto forca o digito a tornar-se um caractere alfanumérico. Por exemplo, para

digitar LBL 1", pressione [J][FGM.FCN] 'LBL

'

'ABCDE 1 [ENTER|. Sem ABCDE, o rétulo

é interpretado como LBL 01.
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Rétulos locais s@o utilizados para marcar e prover acesso a varios segmentos

de programa. A finalidade priméria de rétulos locais é facilitar desvios em

programas. Veja ‘‘Desvios’’ no capitulo 10.

Roétulos locais podem ser:

m acessados somente e dentro do programa corrente.

= duplicados em programas separados. Isto €, rétulos locais nao necessitam

ser Unicos dentro da memdria da calculadora, mas eles devem ser tinicos

dentro de cada programa. (E possivel utilizar rétulos duplicados dentro

de um tnico programa se vocé considerar os padrdes de busca utilizados

para encontrar os rétulos. Veja a pagina 148.)

Corpo de um Programa

O corpo de um programa ¢ onde todo o trabalho é efetuado. Por exemplo,

o corpo do programa “AREA"’ é:

g2 Xtr2
83 PI
84 x

Este programa contém duas fungoes (X12 e X) e uma constante numérica (PI).

Constantes

Constantes Numéricas. Uma constante numérica ¢ simplesmente um

nimero em um programa. Quando a linha é executada um ndmero é coloca-

do no registador X, elevando a pilha da mesma forma que se vocé tivesse

digitado o niimero do teclado.

A fungao PI (ll[=]) opera como uma constante numérica. Assim, o progra-

ma ‘“AREA”’ daria exatamente 0 mesmo resultado se a linha 03 tivesse esta

aparéncia:”

B3 3.14159265359

* Embora o programa fosse executado da mesma forma, digitar a aproximagao de 12 digitos para =

toma 14 bytes de meméria de programa; a fungioPl requer apenas um byte.
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Constantes Numéricas Consecutivas. Como constantes numéricas
em programas estdao em diferentes linhas de programa, [ENTER] nao é neces-

sdria para separd-las. Considere estes dois programas:

81 1z 81 12
B2 ENTER Bz 17
B3 17 B3 x
B4 x

Ambos os programas produzem o mesmo resultado (12 x 17), entretanto o

programa da direita tem umalinha a menos e economiza um byte de memé-

ria de programa. Para digitar as linhas do programa da direita, pressione 12

[EnTer] [#] 17

 

END em um Programa

Os programas sao separados um do outro com instrugdes END. O tltimo

programa na memdria utiliza um END permanente, que aparece no visor como
.END. .

Apds o primeiro programa na memodria, vocé deve inserir um END entre

programas subseqiientes de forma que eles sejam considerados programas

separados e nao simplesmente sub-rotinas rotuladas dentro do mesmo pro-

grama. Existem dois meios de entrar-se END ao fim de um programa:

 

m pressione [} [CJ[Z] . Este procedimento automaticamente insere
um END apés o tltimo programa na meméria e posiciona o ponteiro de

Pprograma no espago para novos programas, no fim da memdria de pro-

gramas. Este espaco contém o programa nulo:

B8 {@-Byte Pram}
81 END.

 

® ou, manualmente execute a fungdo END (pressione

ou utilize o catdlogo de fungdes).
END

Como instrugoes END separam programas, eliminar um END faz com que
os dois programas sejam reunidos em um tnico. Vocé nao pode eliminar o
.END. permanente.
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LBL "PAM"

END

LBL "BRUCE"
 

END

LBL "CHRIS"
 

END

LBL "BOB"
 

END

LBL "DEX"
   .END.
 

 

Apagando Programas

Para apagar um programa inteiro da meméria:

1. pressione [l[CLEAR] CLP

2. especifique o programa que vocé deseja apagarutilizando um dos seguin-

tes procedimentos:

m pressione a tecla de menu correspondente ao rétulo global no programa.

m utilize 0 menu ALPHA para digitar um rétulo global ([ENTER] rétulo

[ERTER]).
m ou pressione [ENTER] [ENTER] para apagar o programa corrente.
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Para apagar uma parte de um programa:

1. pressione [ll[PRGM] para selecionar um modo de entrada de programa

(se a calculadora ainda néo estiver no modo de Entrada de Programa).

2. posicione o ponteiro de programa na primeira linha do intervalo de li-

nhas que vocé deseja eliminar.

3. pressione [l[CLEAR] [v] DEL  (elimine).

4. digite o nimero de linhas que vocé deseja eliminar.

Por exemplo, para eliminar as linhas 14 a 22 do programa corrente, vocé de-

(para selecionar o modo de Entrada de Programa), [l

(para posicionar o ponteiro de programa na linha 14), [l|

9 (para eliminar 9 linhas de programa).

ve pressionar:   

  

A fungao DEL elimina linhas de programas somente se a calculadora estiver

em modo de Entrada de Programa.

120 8: Programacéao Simples



 

Entradas e Saidas de Programas
 

Um programa interativo tem duas caracteristicas gerais:

m entradas. O programa solicita que vocé digite uma informagao ou faga

uma escolha.

m saida. O programa apresenta os resultados em um formato significativo

utilizando o visor ou uma impressora.

Este capitulo descreve fungdes e técnicas que fardo os programas mais féceis

de serem utilizados. Vocé aprendera:

m solicitar os valores e utilizar os menus de varidveis.

m apresentar as saidas rotuladas e as mensagens.

® imprimir durante a execu¢ao de um programa.

m trabalhar com dados alfanuméricos.

® apresentar graficos no visor.

 

Utilizando a Funcao INPUT

Uma das maneiras mais simples de solicitar-se dados para serem armazena-

dos em uma varidvel ou registrador em um programa é utilizando-se a fun-

¢ao INPUT. Quando uma instrugao INPUT é executada:

m o valor corrente da varidvel ou do registrador é recuperado para o regis-

trador X. Se vocé utilizar o nome de uma varidvel nova, a fungao INPUT

automaticamente cria a variavel e atribui um valor inicial de zero.

® o rétulo normal para o registrador X (x : ) é substituido pelo nome da

varidvel ou do registrador sendo entrado e um ponto de interrogagao.
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m A execucdo do programa é interrompida, permitindo que vocé digite ou

calcule o valor.

Quando vocé pressiona [RiS] , o valor no registrador X é automaticamente

armazenado na varidvel ou no registrador e a execugao do programa continua.

 

Pressionar [EXIT] (se ndo existir nenhum menu no visor) cancela a fungao IN-

PUT sem armazenar nenhum dado. Se vocé entao pressionar , afungao

INPUT é retomada com o valor original.

Exemplo: Utilizando INPUT. A férmula para a superficie de uma caixa é

Area = 2 ((comprimento x altura) + (comprimento x largura) + (altura

X largura)).

O programa a seguir utiliza INPUT para solicitar os valores de L (comprimen-

to), H (altura), W (largura) e, entao, calcula a area da superficie.

81 LBL "SARER" Entra cada uma das trés
82 INPUT "L" variaveis.
83 INPUT "H"
84 INPUT "W"

BS RCLx "L" Calcula comprimento x largura. O valor
de W jd estd no registrador X porque

foi o dltimo valor entrado.

B6 LASTX Calcula altura x largura.

87 RCLx "H"

88 RCL "H" Calcula comprimento x altura.

B3 RCLx "L"

16 + Calcula a soma dos produtos,

11+ multiplica por 2 e deixa o
122 resultado no registrador X.

13 x
14 END
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Digite o0 programa em sua calculadora.
 

   
W(cTo] ][] M(FRGM] S?P{EfiBBgte Pram >

W(Fem.Fen] [[PGM.FCN]  LBL BIPLEL "SAREA"

        

  

   

SAREA LLELTRTN[INPUT[WIEL[HVIEM]HEC:

|

  

  

   

  

 

INPUT L B2INPUT "L"
TAT(iT)T

INPUT H B3P INPUT_"H"

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

[LEL ]RTN[INPUT]MK[AVIEW]HET: |

INPUT [ENTER] W [ENTER] [EXIT] 53 INPUT "H"
B4 INPUT "W"

L g3TNPUTT

[LASTX] @5 RCLx "L"
WSt BEPLASTX

~ B6 LASTHH 2eLASTX,

H SSPEE}:X " HH "

x B8 RCL "H"L [ENTER] BRCL

B9 RCLx "L"
16+

18 +
11+

X 12 2
2[x] 13px
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Execute o programa para calcular a 4rea da superficie de uma caixa que me-

de 4 x 3 x 1,5 metros.

SARERA v: @.08008
L?0. 0008

 

 

O programa estd solicitando o valor de L. Digite o comprimento (4) e pressione

[Rss].
4 v: 4.0800

H?6. 88008

 

 

Digite a altura (3) e pressione [R/S].

3. 00008 h28: 6000
 

 

Digite a largura (1,5) e pressione [R/S].

1.5  va6eev B
x: 45.6868686   
 

A drea da superficie é 45 metros quadrados.

Qual ¢ a drea da superficie de uma caixa que é duas vezes mais comprida?

Execute o programa novamente. Desta vez multiplique o comprimento por
2 e deixe os outros valores como estao.

 

 

 

 

 

 

 

$AREA v: 45, 0900
L?4.0000

2 v: 8. 0000
H?3.08000

RIS v: 3.08080
W?1.5888

v: 3.0080RIS
x: 81.0608   
 

A drea da superficie é 81 metros quadrados.
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Utilizando um Menu de Variaveis

Utilizar um menu de varidveis pode ser a forma mais efetiva para um progra-

maentrar valores para diversas varidveis. A fungio VARMENU (menu de va-

ridveis) cria um menu contendo nomes de varidveis. Quando o programa ¢é

interrompido, o menu ¢ apresentado permitindo que vocé armazene, recupe-

re e veja as varidveis.

A fungao VARMENU requer um rétulo global de programa como um paré-

metro. Quando um programa executa VARMENU, a calculadora busca pelo

rétulo especificado do programa. A seguir, constréi um menu de varidveis

utilizando as instrugdes MVAR (varidvel de menu) imediatamente ap6s o rétu-

lo especificado. (A calculadora ignora as instrugdes MVAR quando estao sen-

do lidas por uma fungao VARMENU.")

Para armazenar um valor em uma variavel de menu:

1. digite ou calcule o valor.

2. pressionea tecla de menu correspondente.

Para recuperar o valor de uma variavel de menu:

 

1. pressione [R

2. pressione a tecla de menu correspondente.

Para ver uma variavel de menu sem recupera-la:

1. pressione [ (tecla de prefixo).

2. pressione e mantenha pressionada a tecla de menu correspondente. A men-

sagem desaparece quando vocé solta a tecla.

* Os aplicativos Solver e Integracdo também utilizam os menus de varidveis definidos com instru-

GOoes MVAR.
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Para continuar a execucao do programa:

m pressione uma tecla de menu ou,

m pressione [R/S].

Se vocé continuar pressionando umatecla de menu, o nome da variével cor-

respondente é armazenado no registrador Alpha. Seu programa pode entao

utilizar essa informagao para determinar que tecla foi pressionada. Se vocé

continuar pressionando [R/S], o registrador Alpha nao se altera.

Para sair de um menu de variaveis:

m  pressione [EXIT] ou,

® selecione um menu de aplicativo (Jlj[sover], [l[f] , [[MATRIX

WS ou M[BASE] ).

Exemplo: Utilizando um Menu de Variaveis. No programa anterior,

a fungao INPUTfoi utilizada para solicitar trés varidveis. Substituindo-se as

linhas 02, 03 e 04 pelas seguintes sete linhas de programa, vocé pode adicio-

nar um menu de varidveis ao programa.

B2 MVAR "L" Declara o menu de varidveis

83 MVYAR "H" ap6s o rétulo global.

84 MYAR "W"

85 VARMENU "SARER" Cria um menu de varidveis e

86 STOP interrompe o programa. Quando o
87 EXITALL programa é restabelecido, sai do me-

nu de varidveis.

B8 RCL "W" Uma vez que as varidveis em um me-
nu de varidveis podem ser entradas

em qualquer ordem, nao existe garan-

tia que W estard no registrador X (co-

mo € no caso do primeiro programa).

Edite o programa ‘“'SAREA’’. Primeiro elimine as linhas 02, 03 e 04.

 

 

 

 

M(rcv] W(GTO] [] 4 [ENTER] 5 INPUT "H"
B4p INPUT "W"

Lol AipLBL "SAREAR"
B2 RCLx "L"   
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Agorainsira as novas linhas de programa.

  

  

  
  

  

 

Fcm.rFcn] I[PGM.FCN] [4] HVAR BEPHYAR "L"
L I3BT[FETEGET(REE[

HMVAR H B3pMYAR "H"
[HAR[VARM |GETE[MENUKEVG[KEV: ]

MVAR W A4pMVAR "W"
(MR[VARMGETE[MENU[KEYG[KEV:

VARM SARER BSkPYARMENU "SARER"
[t4UF[YARMGETE[MENU|KEVGKEVH

55 VARMEND "GARER"
BERSTOP    

BcaRoG] Fon BERSTOP
T8TRSTTT

Utilize as teclas de setas para encontrar a fungao EXITALL no catélogo.

 

 

 

  
 

[¥]...[¥] exita BE STOP
B7PEXITALL

RCL W

A
Agora execute a nova versao do programa.

SARERA x: 81,6008
Leow[[|

O menu de varidveis é apresentado, pronto para ser utilizado. Calcule a

4rea da superficie de uma caixa que mede 5,5 x 2 x 3,75 cm.

55 L L=5. 56600
TNTYIA
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2 W W=2.6608
S TIB

3.75 H=3. 7500
: I07eo—

v: 3. 7000
RIS x: 78.25008

 

   

A érea da superficie é 78,25 cm?2.

 

Apresentando Resultados Rotulados (VIEW)

Para apresentar no visor o contetido de uma varidvel ou doregistrador utili-

ze a fungao VIEW. VIEW cria uma mensagem que inclui 0 nome da varigvel

ou do registrador, um sinal de igual e o dado armazenadoali. (Veja também

“Imprimindo com VIEW e AVIEW"’ & pégina 132.)

Por exemplo, adicione estas duas linhas ao final do programa ‘“SAREA"".

18 STO "SARER"

19 VIEW "SARER"

A linha 18 armazena o resultado em uma varidvel denominada SAREA. A li-

nha 19 apresenta o contetido de SAREA.

 

 

 

0 SAREA x: 7852200
X: .

M(Frev] W[GTo] ] 17 162
17px
 

 

 

 

SAREA 17 %
18PSTO_"SAREA"

I[FGMFCN] VIEW  SARER 18 STO "SAREA"
1SPVIEW "SARER"   
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v: 78
x: 8.   
 

Agora execute 0 programa novamente utilizando as dimensdes de2 x 3 x 4m.

SARERA

 

 

2 L 3 W 4 H R/S SAREA=52, 6000
%: 5 808   
 

Desta vez a resposta esta rotulada para vocé. Esta técnica é particulamente

util quando um programa tem diversos resultados.

 

Apresentando Mensagens no Visor (AVIEW
e PROMPT)

Mensagens sao titeis em programas para apresentar solicitagoes descritivas,

saidas em condigbes de erro. Para um programa apresentar uma mensagem,

ele precisa:

1. criar a mensagem no registrador Alpha com uma cadeia alfanumérica.

2. apresentar o contetido do registrador Alpha.

Paracriar um visor de duaslinhas,insira o caractere “’line feed”’ - muda de linha

(PUNC [Y] & ) no registrador Alpha como parte de sua mensagem.

Quando vocé executar AVIEW ou PROMPT, os caracteres ap6s a mudanga

de linha serdo apresentados na segunda linha do visor.

Vocé pode utilizar mais de um caractere para mudanga de linha para produ-

zir mensagens com muiltiplas linhas na impressora. Entretanto, uma vez que

a calculadora possui um visor de duas linhas, qualquer coisa apés o segun-

do caractere de mudanga de linha (dentro da mesma mensagem) nao pode

ser apresentada no visor.

A Funcdo AVIEW. A fun¢iao AVIEW apresenta no visor o conteddo do re-

gistrador Alpha. Dependendo do estado dos flags 21 e 55, AVIEW podealte-

rar ou interromper a execugao do programa ou produzir saida impressa. Ve-

ja ““Imprimindo com VIEW e AVIEW’’ a pégina 132.

A Funcdo PROMPT. A fun¢ao PROMPT apresenta no visor o contetido

doregistrador Alpha da mesma forma que AVIEW. Entretanto, PROMPT sem-

pre interrompe a execugdo do programa e somente gera a saida impressa

em modo de impressao Normale Trace.
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Entrando Cadeias Alfanuméricas em

Programas

Uma cadeia alfanumérica entrada como uma linha de programa—denomina-

da uma constante alfanumérica — é colocada no registrador Alpha quando aque-

la linha é executada. Para uma constante alfanumérica normal, tal como a

que se segue, a cadeia alfanumérica substitui o contetido anterior do registra-

dor Alpha.

81 "Isto é uma"

Se o simbolo de concatenagio (append symbol) precede uma cadeia alfanumérica,

a calculadora concatena a cadeia ao contetido corrente do registrador Alpha.”

B2 F"CadeiaAlfanumérica"
-

Simbolo de concatenagao

Ap6s executar essas duas linhas de programa, o registrador Alpha contém:

Esta é uma cadeia alfanumérica

O programa ““SMILE"’ a pagina 139, utiliza linhas de programa como estas

para criar uma cadeia especial no registrador Alpha.

Para digitar uma cadeia alfanumérica em um programa:

 

1. pressione [l A] para apresentar o menu ALPHA.

2. opcional: pressione [ENTER] parainserir o simbolo de concatenagao (F).

3. digite a cadeia.

 

ou [I[ALPHA] para completar a cadeia.4. pressione [E

Uma cadeia alfanumérica em um programa pode ter até 15 caracteres de com-

primento. (O simbolo de concatenagdo conta como um caractere.)

Se o registrador Alpha for preenchido completamente (44 caracteres), conca-

tenar mais caracteres empurrard os caracteres mais a esquerda (0s mais anti-

gos) para fora do registrador Alpha.

* Note que algumas impressoras podem néo ter a capacidade de imprimir o caractere de concatenacao.

130 9: Entradas e Saidas de Programas



Este programa apresenta no visor trés mensagens consecutivas:

81 "ALO"
B2 AVIENW
B3 PSE
B4 "este programa"

B85 AVIENW
86 PSE
87 "tem tres mensagens"

88 AVIEW
B9 END

Sem asinstrugdes PSE (linhas 03 e 06), o programa executaria muito rapida-

mente para ver-se as duas primeiras mensagens. Uma instrugao PSE nao é

necesséria apés o ultimo AVIEW porque a informagao vista permanece no

visor apés o programa parar. Pressionar uma tecla durante uma instrugao

PSE faz com que o programa seja interrompido. Pressione [R/S] para retomar

a execugao do programa.

 

Imprimindo Durante a Execucao de um
Programa

Imprimir é outra forma importante de saida de programa. Para uma descri-

¢ao completa das fungdes de impressao e modos,leia o capitulo 7, “Impressao’’.

Utilizando Funcoes de Impressao em Programas

Quando uma fungao de impressao (tal como PRX, PRA ou PRV) é encontra-

da em um programa em execucao, a calculadora testa os flags 21 e 55. Em

geral, o flag 21 (impressora ativada) determina se a impressao é desejada e o

flag 55 (existéncia da impressora) determina se a impressao é possivel.

 

Flag 21 Flag 55 Resultado da Func¢ao de Impressao
 

desativado ativado ou A fungédo de impresséo é demorada e a execu-

desativado ¢ao do programa continua com a proxima linha

ativado desativado A execugdo do programa é interrompida e apre-

sentanovisor Printing Is

Disabled (Impressao Desativada).

ativado ativado A fungdo da impresséo é executada e o pro-

grama continua.     
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Imprimindo com VIEW e AVIEW

Como fungdes de impressdo VIEW e AVIEW também testam os flags 21 e

55. Em adigdo a executarem as suas fun¢des normais de apresentagdo no vi-

sor, VIEW e AVIEW produzem saida impressa se os flags 21 e 55 estiverem

ativados.

Para registrar resultados, ative o flag 21. Se um programa utilizar

VIEW ou AVIEW para apresentar no visor resultados importantes, ative o

flag 21. Desta forma se a impressora estiver ativada (flag 55 ativado), a infor-

magao é impressa.

Se a impresso estiver desativada(flag 55 desativado), o programa ¢ interrom-

pido de forma que vocé possa escrever a informagao apresentada no visor.

Pressione para continuar.

Para apresentar no visor, mas nao registrar a mensagem, desati-

ve o flag 21. Se o flag 21 estiver desativado, o flag 55 é ignorado por VIEW

e AVIEW. A informagao € apresentada no visor e a execugao do programa

continua.

 

Trabalhando com Dados Alfanuméricos

Esta seqdao descreve as fungdes para manipulagao de dados no registrador

Alpha. Todas as técnicas apresentadas aqui podem ser executadas manual-

mente; entretanto o intuito primdrio delas é para utilizagao em programacao.

Movem"Io Dados para Dentro e para Fora do Re-
gistrador Alpha

Em adigaoa digitar dados diretamente no registrador Alpha ou entrar cadeias

de programas, existem diversas maneiras de mover-se dados para dentro e

para fora do registrador Alpha.

Armazenando Dados Alfanumeéricos. A fungiao ASTO (armazena alfanu-

mérico) copia os primeiros seis caracteres no registrador Alpha para a varia-

vel ou registrador especificado. Para executar a funcao ASTO:

1. se 0 modo Alpha nao estiver ligado, pressione [lI[ALPHA] .

2. pressione [ASTO]. (A tecla executa ASTO quando o modo Alpha es-

ta ligado.)
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3. especifique onde vocé deseja que a cadeia seja armazenada:

m em um registrador de armazenamento. Digite o nimero no registrador.

® em uma varidvel. Pressione uma tecla de menu para selecionar a va-

ridvel ou utilize o menu ALPHA para digitar o nome.

w em um registrador da pilha. Pressione [] seguido por §T L
STX , 8TY , 8TZ ou 8TT

Por exemplo, para copiar os primeiros seis caracteres do regis-

trador Alpha no registrador X, pressione [] st%

 

Recuperando Dados no Registrador Alpha. A funcao ARCL (recupera

alfanumérico) recupera dados no registrador Alpha, concatenando-os ao conte-

tdo corrente. Para executar a fungao ARCL:

1. se 0 modo Alpha naoestiver ligado, pressione [J[ALPHA].

. (A tecla executa ARCL quando o modo Alpha es-

 

2. pressione

tiver ligado.)

3. especifique o registrador de armazenamento, varidvel ou registrador da

pilha que vocé deseja recuperar. (Veja o passo 3 acima.)

Se vocé recuperar um ndmero no registrador Alpha, ele é convertido em ca-

racteres alfanuméricos e formatado utilizando o formato corrente no visor.

Recuperar uma matriz no registrador Alpha recupera sua descricao (tal como

C 2x3 Matrix J).

Quando o registrador Alpha é preenchido, os caracteres a esquerda do regis-

trador (os caracteres ‘‘mais antigos’’) sdo perdidos para abrir espago aos no-

vos dados.

Para recuperar um inteiro no registrador Alpha:

1. coloque o niimero no registrador X.

2. pressione [J[PGMFCN] [V][V] AIP (Alphaappend integer part = concate-
nar parte inteira ao registrador Alpha). A fungao AIP concatena a parte in-

teira do niimero que est4 no registrador X ao contetido corrente do re-

gistrador Alpha.

Vocé pode produzir um resultado semelhante utilizando o formato FIX 0,

desativando o flag 29 (para retirar o ponto decimal) e recuperando um nime-

ro utilizando ARCL. Um nimero recuperado desta forma, entretanto, pode

ser arredondado se a parte fraciondria do niimero é maior ou igual a 0,5.
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Para traduzir um nimero em um caractere:

1. digite o cédigo do caractere (o intervalo permitido é de 0 a 255). O apén-

dice E relaciona todos os caracteres do visor e seus c6digos.

2. pressione [li[PGM.FCN][V][V] ®ToR (X para Alpha).

Se o registrador X contém uma cadeia alfanumérica, a cadeia inteira é conca-

tenada ao registrador Alpha.

Se o registrador X contém uma matriz, a fungao XTOA utiliza cada elemen-

to na matriz como um cddigo de caractere ou uma cadeia Alpha. XTOA co-

mega com o primeiro elemento (1:1) e continua por linha (para a direita) até

que alcance o fim da matriz. Se o registrador Alpha for preeenchido, somen-

te os dltimos 44 caracteres a serem concatenados permanecerao.

A fungao XTOA é especialmente util para construir uma cadeia grafica no

registrador Alpha. Veja o programa a pagina 139.

Para traduzir um caractere para seu coédigo de caractere: execu-

te a fungao ATOX (Alpha para X). ATOX converte o caractere mais a esquer-

da no registrador Alpha para seu cddigo de caractere (de 0 a 255) e recoloca

o ndmero no registrador X. O caractere é eliminado do registrador Alpha,

deslocando o restante da cadeia uma posicao a esquerda. Se o registrador

Alpha estiver vazio, ATOX da como resultado zero.

Por exemplo, se o registrador Alpha contiver Jane t executar ATOX elimi-

na o J e da como resposta seu cdigo de caracteres (74) no registrador X.

Buscando o Registrador Alpha

Para buscar um caractere ou cadeia no registrador Alpha,utilize a fungao

POSA (posicao em Alpha). POSA busca no registrador Alpha o alvo no re-

gistrador X. Se ocorrer uma coincidéncia, POSA da como resultado o niime-

ro de posigao onde o alvo foi encontrado (contando o caractere mais & esquer-

da como posigao zero). Se nao for encontrado uma coincidéncia, POSA da

como resultado —1.

O alvo pode ser um cédigo de caractere ou uma cadeia alfanumérica. PO-

SA salva uma cépia do alvo no registrador LAST X.
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Manipulando Cadeias Alfanuméricas

Uma vez que uma cadeia esteja no registrador Alpha, existem diversas fun-

¢oes que vocé pode utilizar para manipular os dados.

Encontrando o Comprimento de uma Cadeia Alfanumeérica. A fun-

¢ao ALENG (Alpha length = comprimento alfanumérico) da como resultado no

registrador X o nimero de caracteres na cadeia alfanumérica.

Deslocando o Registrador Alpha. A funcao ASHF (Alpha shift = deslo-

ca alfanumérico) elimina os seis caracteres mais a esquerda no registador Al-

pha. Vocé pode deslocar os caracteres para fora do registrador Alpha apds

utilizar a fungao ASTO.

Girando o Registrador Alpha. A fungao AROT (Alpha rotate = gira Al-

pha) gira o conteido do registrador Alpha por n caracteres (n € especificado

no registrador X). Se n for positivo, o giro é para a esquerda. Se n for negati-

Vo, o giro é para a direita.

 

Graficos

Utilizando as fung¢des PIXEL e AGRAPH (Alpha graphics = Grificos Alfanumé-

ricos), vocé pode criar gréficos no visor da HP-42S. Os programas 'DPLOT"’

e “PLOT”’, no préximo capitulo, utilizam a fungao PIXEL para produzir gra-

ficos de fungdes (paginas 156 e 160).

Ligando um Pixel no Visor

A fungdo PIXEL liga um pixel (um ponto no visor) utilizando os niimeros

nosregistradores X e Y. O valor de x,especifica a coluna (numerada da es-

querda para a direita; de 1 a 131) e o valor y especifica a linha (numerada

do topo para baixo; de 1 a 16).

- w pr
e

 

1 =

  16—
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Para um programa ligar um pixel no visor, ele deve:

1. colocar o nimero da linha no registrador Y e o niimero da coluna no re-

gistrador X.

2. execute a fungio PIXEL (Jl[PGM.FCN][V][¥] PIXEL ).

Executar PIXEL liga o pixel especificado e os flags de mensagem (flags 50 e

51). Isto permite que instru¢des PIXEL e AGRAPH subsegqiientes sejam adi-

cionadas ao visor existente.

Para iniciar com o visor apagado, execute CLLCD (apaga visor de cristal li-

quido) antes de ligar os pixels.

Tracando Linhas no Visor

A fungdo PIXEL também podeser utilizada para tragar linhas verticais e ho-

rizontais ao longo dovisor. Para tragar uma linha vertical, utilize um valor

de x negativo (de —1 a —131). Para tragar uma linha horizontal, utilize um

valor y negativo (de —1 a —16). Se ambos os nimeros forem negativos, a

instrugao PIXEL traga duas linhas—uma vertical e uma horizontal.

Os programas para tragado de graficos, no fim do préximo capitulo, utilizam

esta caracteristica de PIXEL para tracar um eixo x.

Construindo uma Imagem Grafica Utilizando o
Registrador Alpha

Para criar uma imagem gréfica no visor, o programa deve:

1. criar uma cadeia de caracteres no registrador Alpha com cada caractere

especificando uma coluna de 8 pixels.

2. especificar onde, no visor, o canto superior esquerdo da imagem deve

iniciar. Coloque aquele nimero de linha de pixel no registrador Y e o

nimero de coluna de pixel no registrador X.

3. execute a fungdo AGRAPH (Jl[PGM.FCN] [Y][¥] RGRA ).
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O estado dos flags 34 e 35 determina como a imagem gréfica é apresentada:

 

Como a imagem AGRAPH é Apresenta-
Flag 34 Flag 35 da no Visor

 

Desativado’| Desativado’| A imagem é combinada com o visor existente

(ORlogico).

Desativado ativado A imagem é escrita sobre todos os pixeis na-

quela porgao do visor.

ativado Desativado Pixels “ligados’’ duplicados tornam-se *‘desliga-

dos”.

ativado ativado Todos os pixels sao invertidos (XOR l6gico).     . Estado padrao.
 

Criando uma Cadeia Alfanumérica para AGRAPH. A funcao AGRAPH

utiliza o cédigo de cada caractere no registrador Alpha como um modelo

de oito bits para uma coluna de pixels.

Cada pixel em uma coluna tem um valor especial. Adicionando-se os valo-

res para todos os pixels que vocé deseja apresentar em uma tnica coluna

lhe dé o cddigo de caractere necessario para produzir aquela coluna.

Valor Pontos a Imprimir Entrada de Impressao

1 . — 1
2 T 2

4 o

8 o

16 o

32 . — 32

64 . —> 64
128 o

99 Nimero de Impresséo da Coluna

Para concatenar o caractere ao registrador Alpha, digite o c6digo do caracte-

re e, a seguir, execute a fungdo XTOA. Vocé pode digitar o caractere direta-

mente no registador Alpha se ele for digitivel. (Veja a tabela de caracteres

no apéndice E.) O c6digo de caractere 99 (calculado acima) é o c6digo para “’c”’.
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Exemplo: Utilizando o Modo Binario para Calcular o Valor de uma

Coluna. Vocé pode utilizar o aplicativo” interno Base para converter o pa-

drao de uma coluna em um cédigo de caractere. Por exemplo, selecione o

aplicativo Base e 0 modo Binario.

ME=sE srn

 

Digite o padrao da coluna acima como um niimero bindrio. Inicie pela par-

te inferior digitando um 0 para pixels “‘desligados’’ e 1 para pixels “‘ligados”’.

(Vocé pode omitir o zero a esquerda se desejar.)

01100011 x: 81100011 _
ILTAR  

 

Apresente este nimero em modo Decimal.

DECH

 

 LA..F[HE:M]OECe [OCTM]EINM [LOGIC

Vocé nao precisa utilizar o modo Decimal para usar este niimero. Enquanto

em modo Bindrio, vocé pode concatenar o caractere ao registrador Alpha uti-
lizando a fun¢ao XTOA.

Exemplo: Apresentando uma Cara Alegre. O programa abaixo cria

esta cara alegre no visor:

     

128 \WT‘I_,\[,JLI ooon
1 64 35 1

NUmeros de Impressao de Coluna —3» 627355464543527 6

Utilize a tabela de caracteres, no apéndice E, para consultar esses cédigos

decaracteres. Se a tabela nao possuir seqiiéncias de teclas para um caracte-

re particular (neste caso o caractere nimero 27), entdo concatene-o ao regis-

trador Alpha com a fungao XTOA. Veja as linhas 03, 04 e 06 no programa a seguir.

" Veja o capitulo 16 para mais informagdes sobre o aplicativo Base.
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81 LBL "SMILE"

02 "en

83 27
84 XTOA
05 H"#eEEH#"

86 XTOA

Ay

88 S
B9 62

18 CLLCD
11 AGRAPH
12 END

Numero de caractere 16.

Numero de caractere 27.

Numeros de caracteres 35, 64, 64, 64

e 35.

Caractere 27 (o registrador X ainda con-

tém 27).

Numero de caractere 16.

Especifica a posicdo da imagem: linha

5, coluna 62. (Para digitar os dois nu-

meros, pressione 5 [«]62.)

Apresenta a imagem no visor e péra.

Digite o programa ‘‘SMILE". (Se vocé ainda estiver no aplicativo Base do

exemplo anterior, pressione [EXIT]).
 

 

 

WG] (][] MPRGM] S?D{EEDBgte Prom

WPcm.FCN] LBL SMILE [ENTER 00 { 9-Byte Prgm 3
BTaiel MEMIL

WALPHA] — * gé’gB "SMILE"

a5 e

2z B5p27_

G5 27
M(PemFen] [v][¥] xToR 225oA

 

 

 

 

 

    

* Apésapresentar o menu ALPHA ( [ll[ALPHA) ), a seqiiéncia deteclas para digitar + ¢: ]

e *
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M[ALPHA] [ENTER] # @@@#

M(Fem.FCN] (V][] xT0H

I[ALPHA] [ENTER] « [ENTER]

5 [ENTER] [€]

62

W(7] cueen

M[PemFcN] [Y][V] AGRA

Agora saia do modo de Entrada de Programa e execute o programa.

SHILE

* Apds apresentar no visor o menu ALPHA e concatenar o caractere (I [ALPHA] [ENTER]), a se-
qiiéncia de teclas para digitar #2@&@# ¢ : [v

]

MISC #
@ nisc [v] e

140

misc [v]

 

 

05 F'#EEEH"
BSkXTOR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

9: Entradas e Saidas de Programas

 

   

Misc [v]

MISC #



 

10
Técnicas de Programacao
 

Este capitulo descreve funcdes e técnicas para escrever-se programas mais

sofisticados. Vocé aprenderd como utilizar:

m instrugdes GTO (go to = ir para) e XEQ (execute = executar) para causar

desvio de programas para executar sub-rotinas e outros programas.

® 0 menu programével para criar programas controlados por menu.

m testes condicionais e contadores para criar loops de programa (rotinas

que se repetem).

m testes e comparagdes para tomar decisGes e causar desvio de programa.

 

Desvios

Desvios ocorrem sempre que 0 ponteiro de programa se move para uma li-

nha que ndo a ‘‘préxima’’— sempre queas instrugdes de programa nao sao

executadas seqiiencialmente. As duas fungdes primdrias para desvio sao

GTO e XEQ.

Muitas vezes testes e comparagdes de flags sao seguidos por instrucdes de

desvio e sao executadas de acordo com o resultado do teste ou comparagao.

Desviando para um Rétulo (GTO)

Rétulos podem ser considerados destinos para instrucdes de desvio. Como

explicado no capitulo 8, pode ter-se acesso aos rétulos globais em qualquer

ponto na memoria e rétulos locais podem ser acessados somente de dentro

de seu préprio programa.
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Existem trés formas programaveis dentro de instrugoes GTO:

m GTO nn para desviar para um rétulo numérico local (onde nn é o nime-
ro do rétulo.

m GTO rétulo para desviar para um rétulo alfanumérico local. (onde rétu-
lo é uma tnica letra de A a J ou de a até e).

® GTO ““rétulo’” para desviar para um rétulo global (onde rétulo é o rétu-
lo alfanumérico).

Eis aqui alguns exemplos:

Exemplo

Instrucao: Descricao (Teclas):

GTO B3 Desvia para LBL 83 (ll[GT0] 03).

GTOA Desvia para LBL A (Il A [ENTER] ).

 

GTO "AREA"  Desvia para LBL "AREA" (M[GTo] AREA ).

Executando GTO em um Programa. Em um programa em execugao,

uma instrucdo GTO causa a execugao do programa para desviar-se para o

rétulo especificado e continuar executando naquela linha.

Executando GTO do Teclado. Executar uma instru¢ao GTO do teclado

move o ponteiro de programa para o rétulo correspondente. Nenhuma linha

de programa é executada.

Enderecamento Indireto com GTO. Os exemplos a seguir mostram co-

mo o enderecamento indireto pode ser utilizado com instrugdes GTO. Isto

€, o rétulo para onde se deseja desviar é especificado em uma variavel ou
registrador.
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Exemplo

Instrucao: Descricao (Teclas):

GTO IND 12 Desvia para o rétulo especificado no registrador de

armazenamento Ry, (ll[GT0][*] 18D  12). Por

exemplo, se Ry contém a cadeia “AREA’’, entao a

execugao de programa se desvia para LBL
"ARER".

GTO IND "ABC" Desvia para o rétulo especificado na variavel ABC (Il

[ 1mp ABC ). Por exemplo, se ABC

contém o nimero 17, entdo a execugao do progra-

ma se desvia para LBL 17.

GTO IND ST X Desvia para o rétulo especificado no registrador X (Il

] msp [] sT® ). Por exemplo, se o

registrador X contém o nimero 96, a execugao do

programa se desvia para LEL 36.

Chamando Sub-rotinas (XEQ e RTN)

A funcao GTO, descrita acima, é utilizada para efetuar um simples desvio

de programa. XEQ é utilizado fundamentalmente da mesma forma com uma

diferenga importante: apds umainstrucao XEQ ter transferido a execugao pa-

ra o rétulo especificado, a préxima instrugao RTN (retorno) ou END faz com

queo programa se desvie de volta para a instrugao que imediatamente segue

a instrugao XEQ.

As instru¢oes XEQ sao chamadas de sub-rotinas. Uma chamada de sub-rotina

nao estd completa até que uma RTN ou END tenha sido executada para de-

volver a execugdo do programa a linha seguinte a instrucao XEQ.

XEQ ¢ também utilizada para executar programas do teclado ([XEQ]).

Exemplo: GTO versus XEQ. Considere os dois programas a seguir. Se

vocé executar o primeiro programa ([xEa] PRG1 ), TONE @ nunca serd

executado porque a instrugao GTO desvia para o segundo programa. A exe-

cugao do programa é interrompida quando uma END ¢ atingida no segun-

do programa.
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8 LBL "PRG1" 81 LBL "PRG2"
82 GTO "PRG2" B2 TONE 9
B3 TONE @ B3 END
B84 END

Entretanto, se vocé substituir a linha 02 do primeiro programa com umains-

trucdo XEQ (XE® "PRG2"), ambos os TONEs irao soar. Quando a END

é encontrada no segundo programa, a execugao volta para a linha imediata-

mente apés XEQ. A execugdo do programa é interrompida na END no pri-

meiro programa.

81 LBL "PRG1" 81 LBL "PRG2"
82 XEQ "PRG2" B2 TONE 9
B3 TONE 8 B3 END
B84 END

Posicoes de Retorno e Sub-rotina. Quando uma instrugao XEQ cha-

ma uma sub-rotina, a HP-42S lembra a posi¢ao daquela instrugao XEQ de

forma que a execugao pode voltar quando a sub-rotina for completada.

Por exemplo, essa ilustragdo mostra como a calculadora embute sub-rotinas

lembrando as posi¢oes de retorno. A HP-42S pode lembrar-se de até oito po-

si¢des de sub-rotinas pendentes.

Programa principal

(nivel superior)

 

          
 

LBL A / LBL B / LBL C / LBL D / LBL E

XEQ B XEQ C XEQ@ D XEQ E .

SIN \ PI SART RCL "Fl"\ !

RTN RTN \ RTN RTN RTN

Fim do

programa.
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Perda de Retornos de Sub-rotinas. Posi¢oes de retorno pendentes sao

perdidas nas seguintes condicdes:

m se ja existirem oito posi¢des de retorno pendentes, quando uma outra

sub-rotina ou programa for chamado com uma instrucao XEQ, a primei-

ra (a mais antiga) posi¢ao de retorno serd perdida.” Nesse caso, a execu-

¢do do programa nunca retorna ao primeiro XEQ que chamou uma sub-

rotina. Ao invés disso, a execucao é interrompida quando a primeira sub-

rotina é finalmente completada porque nao existem mais posicoes de retorno.

m todas as posicdes de retorno pendentes sao perdidas quando vocé execu-

ta qualquer programa no teclado ou qualquer outra operagdo (enquanto

a execugio do programa estd interrompida) quealtere o ponteiro de pro-

grama. Pressionar [l ou nao causa a perda de posigoes de re-

torno.

 

 

O Menu Programavel

A HP-42S possui um menu programével que ¢ utilizado para causar desvios

de programa. A funcdo MENU seleciona o menu programéavel. O menu é

apresentado no visor quando o programa ¢ interrompido. Vocé pode definir

cada tecla no menu de tal forma que quando pressionada, uma instrugao

particular GTO ou XEQ é executada. Vocé pode até mesmo definir [a], [¥]

 

Para definir uma tecla de menu:

1. entre uma cadeia no registrador Alpha.Isto é o texto que aparece no ré-

tulo de menu acima datecla. (O registrador Alpha nao ¢é utilizado quan-

do definir [4], [¥] ou [EXIT].)

2. execute KEYG (on key, go to = na tecla, ir para) ou KEYX (on key, execute

= na tecla, execute). (Essas funcdes estdo na dltima linha do menu

PGM.FCN; pressione [ll[PGM.FCN][a].)

3. especifique qual tecla vocé deseja definir:

. [xeq], (4], [¥] ou [EXT] ox,

  

® pressione

m digite o nimero da tecla, de 1a 9.

Osaplicativos Solvere Integragao também criam posicdes de retorno. Se a calculadora perder um

dessesretornos,a execugao do programaser4 interrompida e uma mensagem de erro se apresentara.
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4. especifique um rétulo de programa utilizando um destes métodos:

m selecione um rétulo global existente pressionando a tecla de menu

correspondente.

m utilize 0 menu ALPHA para digitar um rétulo alfanumérico (local

ou global): rétulo [ENTER].

m  digite um rétulo numérico de dois digitos.

Repita esse procedimento para cada tecla de menu que vocé deseja definir.

A defini¢ao de umatecla substitui quaisquer defini¢des prévias que possam

existir para aquela tecla.

Para apresentar o menu programavel: execute a fungao MENU (pres-

sione I[PGNLECN] (4] MENU ).

Para apagar todas as definicoes de teclas de menu programa-

veis: execute a funcdo CLMENU (apaga menu) (pressione [l R[]

CLHN ).

 

Exemplo. O segmento de programa listado abaixo mostra como o menu

programével pode ser utilizado para emular este menu:

 YERAR JAN

FEB

MAR  
AFR

HAY

JUN

VA

JUuL

AUG

SEP

ocT

NOV DEC
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a1 LBL "YERAR"
B2 LBL A
a3 "JAN"
84 KEY 1 KEQ 81
as "FEB"
a6 KEY 2 XEQ 82
a7 "MAR"
B8 KEY 3 XERQ B3
89 "AFR"
18 KEY 4 XEQ 84
11 "MAY"
12 KEY 5 XEQ 835
13 "JUN"
14 KEY 6 XEQ 86

1SKEY 7 GTOB
16 KEY 8 GTO B
17 KEY 9 GTO 99

18 MENU
19 LBL 28
28 STOP
21 GTO 28

2z2LBLEB
23 "JuL"
24 KEY 1 XEQ 87
25 "AUG"
26 KEY 2 XEQ 88
27 "SEP"
28 KEY 3 XEQ @89
29 "ocT"
30 KEY 4 XEQ 18
31 "NOW"
32 KEY S XEQ 11
33 "DEC"
34 KEY 6 KEQ 12

Define a primeira linha do menu ““YEAR".

Uma sub-rotina diferente é executada para ca-

da més. Rotinas para os primeiros seis meses

sdo rotuladas com rétulos locais de 01 a 06.

Define as teclas [a], [¥] e [EXIT]. As teclas [a]

e [¥] sao definidas para desviarem para o mes-

mo rétulo de programa (LBL B) porque este é

um menu de duas linhas; qualquer uma das

duas teclas deveria apresentar a segundalinha.

A tecla é definida para causar um desvio

para uma rotina que sai do menu.

O menu programével é selecionado e o progra-

ma ¢é interrompido. Por causa deste pequeno

loop, pressionar mantém o programa na

linha 20.

Define as teclas de menu para a segunda linha

do menu ““YEAR".

10: Técnicas de Programacao 147



35KEY 7GTOR
36 KEY 8 GTOR

37LBL 21
38 STOP
39GT0 21

48 LBL 99
41 CLMENU
42 EXITALL
43 RTHN

44 LBL 81

Define [a] e [¥] para retornar a primeira linha do

menu. A tecla nao necessita ser definida no-

vamente. A defini¢ao efetuada na linha 17 ainda

estd em efeito.

Interrompe o programa. O menu programével

ainda esta selecionado (linha 18).

As defini¢des de menu sao apagadase sai do menu.

Seeste programa fosse chamado como uma sub-roti-

na de outro programa, a execugao retornaria aquele

programa.

O restante do programa consiste das sub-rotinas

para cada més. (LBL 01...RTN, LBL 02...RTN,etc).

Por exemplo, vocé poderia criar uma mensagem

em cada uma dessas sub-rotinas que apresentas-

se no visor o nome completo e o nimero de dias

daquele més.

 

Buscas de Rétulos Locais

Buscas de rétulos locais ocorrem somente dentro do programa corrente. Pa-

ra encontrar um rétulo local, a calculadora primeiro busca seqiiencialmente

de cima para baixo através do programa corrente, iniciando na posi¢ao do

ponteiro do programa. Se o rétulo especificado nao for encontrado antes

de atingir o final, a calculadora continua a busca do inicio do programa.
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Uma busca de rétulo local pode consumir uma quantidade de tempo signifi-

cativa, dependendo do comprimento do programa corrente e da distancia

até o rétulo. Para minimizar o tempo de busca, a calculadora memoriza a

distancia da instrugao GTO ou XEQ até o rétulo local especificado.” Isto eli-

mina o tempo de busca para execugdes subseqiientes da mesma instrugao

GTO ou XEQ.

 

Buscas de Rotulos Globais

Quando a calculadora busca um rétulo global, a busca se inicia com o #lti-

mo rétulo global (fim da memdria de programa) e prossegue para cima, paran-

do no primeiro rétulo que coincide com o rétulo especificado. A busca é na

mesma ordem que os rétulos sao listados no catdlogo de programas.

 

Funcdes Condicionais

Testes e comparagoes de flags sao fungoes condicionais. Elas expressam uma

proposicao que é verdadeira ou falsa dependendo das condiges correntes.

= Executar uma fungao condicional do teclado gera uma mensagem: Yes

se a proposigao é correntemente verdade ou No se a proposicaoé corren-

temente falsa.

m  Executar uma fungao condicional em um programa faz com que ele des-

vie utilizando a regra execute se verdadeira. Isto é, a linha de programa

imediatamente apés a fungao condicional serd executada somente se a con-

digao for verdadeira. Se a condigao for falsa, a préxima linha serd salta-

da. Isto é EXECUTE a préximainstrugao SE a condi¢ao for VERDADEIRA.

* A distancia até o rétulo é armazenada internamente como parte da instrugao GTO ou XEQ. Sees-

sa distancia for maior do que 4,096 bytes em qualquer direcao (128 bytes para rétulos na forma

abreviada; LBL de 00 a LBL 14), a calculadora ndo pode armazenara distancia e uma busca preci-

sa ser efetuada para cada execugao da instrugao.
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Testes de “Flags”

A tabela a seguir mostrar as quatro fungdes de testes de flags e como cada

uma causa desvio de programa (uma linha saltada) baseada no estado do

flag sendo testado. (Essas fungoes estao no menu FLAGS.)

 

Teste do Flag Se o Flag Esta Ativado Se o Flag Esta Desativado
 

FS?

FC?

FS?C’

Fc?C’  

Executa a proxima linha

de programa.

Salta a proxima linha de

programa.

Desativa o flag e executa

a préxima linha de pro-

grama.

Desativa o flag e salta a

proxima linha de progra-  ma.

Salta a préxima linha de

programa.

Executa a préxima linha

de programa.

Desativa o flag e salta a

proxima linha de programa.

Desativa o flag e executa

a proxima linha de programa.

  " Esta fungao pode serutilizada somente com flags de 00 a 35 e de 81 a 99.  
 

O programa a seguir demonstra uma chamada de sub-rotina (linha 03) e tes-

tes de flags (linha 02 e 08). Se o flag 10 estiver desativado, FIRST  serd

apresentado no visor e, a seguir, SECOND. Se o flag 10 estiver ativado, a
ordem das mensagens serd invertida.

Flag 10 Desativado

r

1
1

B2 FS7? 1@
83 KEQB

- 84 LBLA

=
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a3 "FIRST"
86 AVIEW
a7 PSE

- 88 Fs7? 1@
a3 STOP

- 18 LBLE
11 "SECOND"
12 AVIEMW
13 PSE
14 END

cas de Programacéo

J @1 LBL "FTEST"

Flag 10 Ativado

1 1 l
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—



Comparacoes

Para comparar o registrador X com zero:

1. pressione [J[PGM.FCN] [V] 7@

2. pressione K=@87 , X#@8? , K<@? , K>@? , R£@? , ou K87

Para comparar o X com o registrador Y:

1. pressione [J[PGM.FCN] [V] ®7¥

2. pressione  ¥=¥? , K#Y? , KL¥Y? , KOY? , RLY? , ou Ka¥?

Se vocé executar uma dessas fungoes do teclado, a calculadora apresenta no visor

Yes ou No indicando o resultado do teste. Se um programa executar uma

das fungdes, a calculadora segue a regra ‘‘execute se verdadeira”’.

Testando o Tipo de Dado

As quatro fungdes a seguir testam o tipo de dado no registrador X. Elas tam-

bém seguem a regra ‘‘execute se verdadeira’ para a execucao de programa.

 

Func¢ao Proposicio do Teste
 

REAL? O registrador X contém um numero real?

CPX? O registrador X contém um nimero complexo?

MAT? O registrador X contém uma matriz?

STR? O registrador X contém uma cadeia alfanumérica?     
Teste de Bit

A fungao BIT? (teste de bit ) testa um tnico bit. Se o x-ésimo bit de y for 1, en-

tao o teste ¢ verdadeiro. Veja o capitulo 16 para mais informagoes sobre o

aplicativo Base e fungdes légicas.
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Looping

Um loop é uma seqiiéncia de instru¢oes de programa que se inicia com um

rétulo e termina com um desvio de volta aquele rétulo. Um loop infinito é

o mais simples. Uma vez iniciado, esse programa executa até que vocé o in-

terrompa com ou [EXIT].

 

81 LBL "LOOP"
02 BEEF
83 GTO "LOOP"
B4 END

Looping Utilizando Fun¢des Condicionais

Quando vocé deseja executar uma operagao até que uma certa condicao se-

ja atingida, mas desconhece quantas vezes o loop deve ser repetido, vocé

pode criar um loop com um teste condicional e uma instru¢ao GTO.

Por exemplo, 0 programa a seguir executa loop até que a fungao RAN (ran-

dom number = niimero aleatério) dé como resultado um nimero que seja pelo

menos 0,9. Isto é, o loop se repete enquanto o nimero aleatério for menor

do que 0,9.

81 LBL "RANDOM"
82 LBL 81
83 0.9
84 RAN
BS XK<Y?
86 GTOoB1
87 END

Por que este programa tem dois rétulos? Uma vez que a HP-42S precisa bus-

car por um rétulo local somente uma vez, o loop executa mais rapidamente

desviando-se para um rétulo local. (Veja “Buscas de Rétulos Locais’” a pégi-

na 148.) Além disso, utilizando um rétulo locale a instrugao GTO correspon-

dente (ao invés de efetuar um desvio para o rétulo global) economiza 5 bytes

de memoria de programa.
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Funcgdes de Controle de Loop

Quando vocé deseja executar um loop, um niimero especifico de vezes, po-

de utilizar fungdes especiais para essa finalidade—ISG (increment, skip if grea-

ter = incremente, salte se maior) e DSE (decrement, skip if less than or equal =

diminua, salte se menor que ou igual a). Ambas as fungdes (localizadas no me-

nu PGM.FCN) tomam um parametro identificando a varidvel ou o registra-

dor que contém o niimero que controla o loop.

O formato do niimero de controle de loop é cceccce.fffii, onde :

m cceceee é o valor corrente do contador. Executar ISG ou DSE incrementa

ou diminuiceccece pelo valor dos ii.

m fff é o valor final do contador.

m ii é o valor do incremento/diminuigdo. Se ii é 00 (ou nao especificado) a

calculadora utiliza o valor padrao de 01.

A execugido de ISG incrementa ccccece porii e, a seguir, compara o valor re-

sultante de cccecce com fff. Se cecccee for maior que fff, a préxima instrugao é

saltada.

A execugdo de DSE diminui ccceece porii e, a seguir, compara o valor resul-

tante de cccecce com fff. Se cceccee for menor ou igual a fff, a préxima instru-

¢do de programa é saltada.

Exemplo: Utilizando a Funcéo ISG. O programa a seguir utiliza ISG

para efetuar um loop 10 vezes. O contador do loop é armazenado em uma

variavel COUNTER e é interpretada pela fungéo ISG desta forma:

ccceccce =1 fff =10 i = 1 (padrao)

 

eEDEER1. 0100081

Vocé pode omitir zeros a

esquerda e a direita.

81 LBL "LOOP"
Bz 1.01
83 STO "COUNTER"
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84 LBL 81
85 VIEW "COUNTER"
86 PSE
87 ISG "COUNTER"
88 GTO @1
83 "DONE"
18 AVIEW
11 END

 

Controlando o Menu CUSTOM

Se o flag 27 estiver ativado quando um programa ¢ interrompido, o menu

CUSTOM é apresentado no visor. Antes de apresentar o menu, entretanto,

a calculadora também verifica o flag 72". Se o flag 72 estiver desativado (in-

dicado por KEY# no menu MODES), o menu CUSTOM apresenta atribui-

¢oes de menu que vocé fez. Se o flag 72 estiver ativado (indicado pela

LCLB¥ no menu MODES), o menu CUSTOM apresenta teclas para a execu-

¢ao de rétulos locais (pagina 301).

 

Programas Exemplo

Os programas nessa secao utilizam muitas fun¢oes e técnicas apresentadas

nos capitulos 8, 9 e 10. Examinando-as e utilizando-as vocé ganhard um en-

tendimento ainda melhor de programagao.

Programa para Apresentar Graficos no Visor
(“DPLOT”)

O programa "DPLOT"’ traga o gréfico de uma fungao no visor da calculado-

ra. A fungao que vocé traga o grafico é entrada na calculadora como um pro-

grama. Existem duas formas gerais para um programa fungao:

* A calculadora também verifica o flag 72 quando vocéutiliza il para apresentar o menu
CUSTOM.
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m Como f(x), onde o programa dd como resultado um valor utilizando um

valor de entrada no registador X. Por exemplo, para tracar o gréfico da

curva seno (f(x)) = sen x), utilize um programa como este:

81 LBL "SINE"
@2 SIN
83 END

w Como um programa do Solver. Se o programa utiliza varidveis de menu, ad-

mite-se que ele tenha sido escrito na forma adequada para a utilizagao

com o Solver. Veja ’Escrevendo um Programapara o Solver”’, a pagina 179.

O nome da fungao é armazenado em uma varidvel FCN. Uma vez que as ca-

deias alfanuméricas armazenadas em variaveis sdo limitadas a seis caracteres,

o rétulo global que vocé utiliza para identificar a funcao nao pode ser maior

que seis caracteres.

Vocé pode determinar que parte da funcao ¢é tragada no gréfico entrando os

limites do tragado:

YMIN = parte inferior do visor

YMAX = parte superior do visor

XMIN = lado esquerdo do visor

XMAX = lado direito do visor

Vocé também pode especificar onde deseja que o eixo x apareca. Normalmen-

te, 0 eixo estd em y = 0. Se vocé ndo deseja um eixo, especifique um valor

y que seja menor do que YMIN ou maior YMAX.

Para utilizar o programa “DPLOT”:

1. digite o programa “DPLOT"’ na sua calculadora. (O programa ““DPLOT”

utiliza 234 bytes de memdria de programa.)

2. digite um programa para a funcao que vocé deseja tracar o grafico.

3. pressione [XEG] DPLOT . O programa apresenta no visor um menu de

varidveis contendo YMIN, YMAX, AXIS, XMIN ¢ XMAX. Armazene

um valor em cada varidvel: digite um niimero e, entéo, pressione a tecla

de menu correspondente.

4. pressione [R/S]. O programa apresenta no visor o nome da fungao corren-

te armazenada em FCN (se existir um) juntamente com o menu Alpha.

5. se necessario, digite o nome da fun¢ao que vocé deseja tragar o grafico.
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6. pressione . Se a fung&o nao utiliza varidveis de menu, o tragado se
inicia.

7. se a funcdo utiliza varidveis de menu, o programa é interrompido e um
menu de varidveis é apresentado. Utilizando o menu de vari4veis:

a. armazene o valor em cada uma das vari4veis conhecidas: digite um
nimero e, entio, pressione a correspondente tecla de menu.

b. pressione uma tecla de menu para selecionar a varidvel de tragado
de gréfico. O tracado de gréfico se inicia.

Quando o gréfico estiver terminado, o programa imprime uma cépia do vi-
sor (se a impressao estiver ativada).

O exemplo a pégina 185 utiliza “DPLOT’’ para tragar o gréfico de uma fun-
Gdo para o Solver.

Programa: Comentarios:

@1 LBL "DPLOT" Declara as varidveis de menu.

82 MVAR "YMIN"
B3 MVAR "YMAX"
84 MVAR "AXIS"
B85 MVAR "XMIN"
86 MVAR "XMAX"

87 LBLA Seleciona o menu de varidveis, apresenta

88 VYARMENU "DPLOT" no visor uma mensagem Ready (Pronta)

89 "Ready" e interrompe 0 programa.
18 PROMPT

11 CLA Recupera o nome da fungdo corrente

12 SF 25 (se existir uma) no registrador Alpha.
13 RCL "FCHN"
14 CF 25
15 STR?
16 ARCL ST X

17 AON Liga o menu ALPHA e interrompe

18 STOP o programa de modo que o nome de uma

fungao possa ser entrado ou alterado.
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19
28
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44
45

46
47

48
49
568
51
52

ROFF
ALENG
¥=87?
GTOR
ASTO "FCN"

CLA
CF 81
SF 25
VARMENU IND "FCN"
FC?C 25
SF 81

FC? 81
STOP
EXITALL
ALENG
X=8?
SF 81
ASTO B3

15
RCL "YMAX"
RCL- "YMIN"

STO 6@

RCL "XMIN"
STO 81
1. 131
STO 82

CLLCD
XEQ "AXIS"

LBL 81
RCL 81
FC? 81
STO IND 83
XEQ IND "FCN"

Desliga 0 menu ALPHA e testa o compri-

mento do registrador Alpha. Se o registrador

Alpha estiver vazio, a execucao retorna

para o primeiro menu de varidveis.

Caso contrério o nome da fungao é armaze-

nado em FCN.

Seleciona o menu de varidveis para a fun-

¢d0. Se nao houver varidveis de menu, o

flag 81 é ativado.

Interrompe a apresentacio do menu de va-

ridveis (se o flag 81 estiver desativa-

do).Testa o registrador Alpha para veri-

ficar se uma variével de tracado de gré-

fico foi selecionada. Se nao, o flag 81

é ativado. O nome da varidvel estd arma-

zenado em Ry;3.

Calcula o valor y de um pixel.

Armazena o primeiro valor x e um contador

de loop. (Existem 131 pixels ao longo do

visor.)

Apaga o visor e traca um eixo.

Recupera o valor corrente de x. Se o flag

81 estiver desativado, o valor x é arma-

zenado na variével de tracado de gréfico.

A fungdo é entdo processada utilizando

o valor corrente de x.
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53
54
55

B
37
38
59
60

61
62
63
64
65

66
&7
68
69
78
71
72
73
74

75
76
7
78
79
86
81

XEQ@ 82
RCL 82
PIXEL

RCL "XMAX"
RCL- "XMIN"
131

STO + 681

ISG @2
GTo 81
PRLCD
RTN
GTOA

LBL B2
RCL- "YMIN"
RCLx B8
16

®>e?
CLX
ABS
RTHN

LBL "AXIS"
RCL "AXIS"
XEQ B2
+s-

1
PIXEL

END

O valor da fungao é convertido em um

numero de pixel.

O valor x é incrementado.

Se o tragado estd feito, o visor é

impresso e o programa é interrompido.

A linha 65 permite que o programa seja

reiniciado pressionando-se [R/S].

Calcula um nimero de pixel para o

dado valor de y.

Traga um eixo x.

Programa para Imprimir Graficos na Impressora
(“PLOT?”)

O programa ‘PLOT"’ traga o gréfico de uma fungao na impressora HP 82240A.

O gréfico é criado por segoes. Cada segao é tragada no visor e, a seguir, im-

pressa. O resultado é um gréfico continuo da fun¢ao em umafita de papel.

(O eixo x corre longitudinalmente no papel.)
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Antes de tracar uma fungao, vocé precisa escrever um programa que expres-

se a fungdo. O nome da fungdo é armazenado em uma varidvel denomina-

da FCN. Uma vez que caracteres alfanuméricos armazenados em varidveis

sao limitados a seis, o rétulo global que vocé utilizar para identificar a fun-

Gao precisa ter seis ou menos caracteres.

Vocé pode determinar que parte da fungao é tracada no grafico entrando os

limites do tragado:

YMIN = lado esquerdo do papel

YMAX = lado direito do papel

XMIN = inicio do valor x

XMAX = fim do valor x

XINC = incremento dos valores x

Os valores x sao impressos em incrementos determinados por XINC. Se vo-

cé nao deseja esses rétulos em seu grafico, ative o flag 00.

Vocé pode especificar onde deseja que o eixo x aparega. Normalmente, o ei-

x0 esta situado em y = 0. Se vocé nao deseja um eixo, ative o flag 01.

Para utilizar o programa “PLOT”:

1. digite o programa ‘PLOT’’ em sua calculadora. (O programa “"PLOT"

utiliza 337 bytes de memdria de programa.)

2. digite um programa para a fungao que vocé deseja tracar o gréfico.

3. pressione PLOT . O programa apresenta um menu de varidveis

contendo YMIN, YMAX, AXIS, XMIN, XMAX e XINC. Armazene um

valor em cada varidvel: digite um nimero e, a seguir, pressione a corres-

pondente tecla de menu.

4. pressione . O programa apresenta no visor o nome da fungao cor-

rente armazenado em FCN (se existir um) juntamente com o menu Alpha.

5. se necessério, digite o nome da fungao que vocé deseja tracar um grafico.

6. pressione para iniciar o tragado.
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a1
a2
83
84
85
86
a7

88
a9
18

11
12

13
14
15
16
17

LBL "PLOT" Declara as varidveis de menu.

MYAR "YMIN"
MYAR "YMAX"
MVAR "AXIS"
MVYAR "XMIN"
MVYAR "XMAX"
MYAR "XINC"

LBL A Seleciona 0 menu de varigveis e interrom-

VARMENU "PLOT" pe programa.
STOP

EXITALL Sai do menu de varidveis e entra um nome

XEQ 87 de fungao.

PRON Imprime a informagao do titulo

ADV
"Plot of :"
PRA
ROV

18SF 12
19 CLA
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
31
32

33

160

ARCL "FCHN"
PRA
ADY
CF 12
PRV "YMIN"
PRV "YMAX"
PRV "AXIS"
PRV "XMIN"
PRV "XMAX"
PRV "XINC"
ADV
"€ YMIN"
" YMAX 2t

PRA
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34
35
36
37
38

39
40

41

42

43
44

45
46

47
43

49
58
51
52

53
54
55
56

57
58
59
€0

61
62
63
64

138
RCL "YMAX"
RCL- "YMIN"

STO 6@

RCL "XMIN"
STO 81

LBL 68
CLLCD

FC? 6@
XEQ 85

FC? 81
XEQ 86

1. 816
STO B2

LBL 81
RCL "FCN"
STR?
XEQ 84

RCL "XINC"
16

STO+ @81

RCL "XMAR"
RCL 81
K>¥?
GTO 03

ISG 82
GTO B1
PRLCD
GTO 8@

Calcula o valor y de um pixel.

Armazena o primeiro valor x.

Apaga o visor.

Rotula o incremento x se o flag 00 esti-

ver desativado.

Traga um eixo se o flag 01 estiver desati-

vado.

Armazena um contador de loop em Rp;.

(Existem 16 linhas de pixels no visor.)

Traca o ponto corrente.

Incrementa o valor x.

Vai para LBL 03 se o grafico estiver pron-

to.

Imprime o visor se todos os 16 valores

foram tragados no visor.
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65
66
67
68

&9
7a
71
7z
73
74
73
76
I
78
79
88
81
82

83
84
83
86
87
88
89

98
91
92
93
94
95
96
97
98
99
160
191
182
183
104

162

LBL 83
PRLCD
RTN
GTOAR

LEL 84
RCL 81
XEQ IND ST ¥
SF 24
RCL= "YMIN®
RCLx @@
1
+
CF 24
RCL B2
R<>Y
®> @7
PIXEL
RTN
LEL 85
CF 21
CLA
ARCL 81
AVIEW
SF 21
RTHN

LBL 86
1

RCL "AXIS"

RCL- "YMIN"

RCLx 08
+/=

1

PIXEL
+/=

2

"HXHHX

AGRAPH
RTHN

Imprime o visorfinal. A linha 68 permi-

te que o programa seja reiniciado pres-

sionando-se [R/S].

Calcula a fungao no valor x corrente e,

a seguir, traca o pixel apropriado.

Coloca um valor de x no visor para

rotular o eixo x.

Traga um eixo x. Note que a linha 102 é

uma cadeia de caracteres de multiplica-

ao. (MARA) (<] (] < (<] (=]
)
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185
186
187
188
189
110
111
112
113
114
113
116

LBL 87
CLA
SF 25
RCL "FCN"
CF 25
STR?
ARCL ST ¥
ARON
STOP
AOFF
ASTO "FCHN"
END

Recupera o nome da fungao corrente (se

houver um) no registrador Alpha. Liga

omenu ALPHA e interrompe o programa

Quando o programa continua (ao ser

pressionada ), 0 nome da fun-

¢ao é armazenado em FCN.

Exemplo: Utilizando o Programa de Tracado de Grafico na Impres-

sora. Digite o programa “PLOT" listado acima e o programa “"MISCFN"

abaixo. Trace o gréfico da fungao com YMIN = -0,5, YMAX = 2, AXIS =

0, XMIN = —360, XMAX = 360 e XINC = 45.

81
ez
83
84
83
Be
av
a8
a9
18
11
12
13

LBL "MISCFN"
ENTER
ENTER
368

R{XZ
3
X

SIN
X

1
+

END

H[DisP] ALL PLOT

5[+/=] YHIN
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2 ¥HAX

0 AxXIs

360 KHAx

RHIN

45 KINC

R/S

MISCEN

YMAX=2
TNTETFSTBTNEETRT

 

 

XMAX=360
STRETCFE)ICRTFEBTEETCRAT

®MIN=-368
TNTTFTBTNEETRT

KINC=45
TTRVTERTTNETERAT

[HECCE]FGHI [JELMHINOP:[RETUN[1EYE ]

—368"":.-—

  

   

  

 

 

 

360 '|'   
A saida da impressora é mostrada na pégina seguinte.
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D —
E
R
A
X
E
H

43

 

2 H 0 0 T z

 
 

o — o -
~

o -~

YMAX
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11
Utilizando Programas da HP-41
 

Todas as fungoes programaveis das calculadoras HP-41C e HP-41CV fazem

parte da HP-42S. Isto significa que programas escritos para essas calculado-

ras HP-41" poderao ser executadas na HP-42S.

Em adigao ao conjunto de fung¢des da HP-41C/CV, diversas novas fungoes

foram adicionadas para aumentar ainda mais a capacidade de programagao

da HP-42S. A medida que vocé se torne mais familiarizado com programa-

¢do, provavelmente vocé desejara modificar seus programas favoritos da

HP-41 para aproveitar as vantagens do conjunto expandido de fung¢des da

HP-42S.

Neste capitulo vocé aprendera:

m consideragoes especiais que vocé necessitara fazer quando estiver execu-

tando alguns programas da HP-41.

m ler listagens de programa da HP-41 e digitar programas na HP-42S.

m  melhorar programas da HP-41.

 

Diferencas Importantes

Enquanto a HP-42S suporta completamente o conjunto de fun¢des das calcu-

ladoras HP-41C/CV,existem algumas diferencas importantes que vocé nao

pode deixar de levar em conta. Na maioria das circunstancias, essas diferen-

¢as irdo aumentar a precisao ou capacidade de um programa existente na

HP-41. Entretanto pode ser necessédrio desativar algumas das operagdes da

HP-42S para que ela emule a HP-41 mais adequadamente.

* A “HP41" ¢ utilizada neste capitulo para referir-se as calculadoras HP-41C e HP-41CV. Nem to-

das as funcdes expandidas que sdo partes da calculadora HP-41CX sao suportadas pela HP-425.

166 11: Utilizando Programas da HP-41



O Teclado do Usuario da HP-41

O menu CUSTOM na HP-42S oferece capacidades que sao similares ao tecla-

do User na HP-41. Isto é, vocé pode:

m  atribuir fun¢des e programas ao menu CUSTOM

= utilizar o menu CUSTOM para executar rétulos locais no programa corrente.

O flag 27, que é utilizado na HP-41 para controlar o teclado User, é utiliza-

do para controlar 0 menu CUSTOM. Em geral, ativar o flag 27 é equivalen-

te a pressionar [Jl[CUSTOM]. Desativar o flag 27 é equivalente a pressionar

ExiT] quando o0 menu CUSTOM esté sendo apresentado no visor.

Para utilizar as atribuicées do menu CUSTOM:

1. se necessario, pressione [JI[MODES][V] KEY (atribuicoes de teclas) para

selecionar o modo de Atribuicao de Tecla. A calculadora seleciona este

modo automaticamente cada vez que vocé faz uma atribui¢ao ao menu

CUSTOM (Il[ASSIGN]). A fungdo KEYASN desativa o flag 72.

2. pressione [J[cusTom] ou [l[FLAGS] SF 27 para apresentar 0 menu

CUSTOM.

Para utilizar o menu CUSTOM para executar rétulos locais:

1. se necessério, pressione [JJ[MODES][V] LcLBL (rétulo local) para selecio-

nar o modo Rétulo-local. A fungao LCLBL ativa o flag 72.

2. pressione [li[CUsToM] ou [I[FLAGS] SF 27 para apresentar o menu

CUSTOM.
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WcTsTom) A

J XEQ

Pressionar de A a J executa as instru¢des de XEQ A a XEQ J.

Utilize a tecla de prefixo (ll) para executar de XERQ a a XEQ e (de [}

A all E )

Se vocé estiver utilizando um programa da HP-41 que utiliza rétulos alfanu-

méricos locais, as instrugdes podem dizer algo como ‘‘Pressione

Quando vocé estiver executando um programa, lembre-se de que isto signifi-
ca pressionar B . Similarmente se as instru¢des disserem ‘‘Pressione
[b]”, pressione | B

Operacoes Estatisticas

Operagdes estatisticas na HP-42S foram expandidas (além das capacidades
da HP-41) para incluir ajustes de curvas e projegoes. Essas caracteristicas
melhoradas requerem o uso de sete coeficientes de somatérios a mais do
que a HP-41 utiliza.

Para utilizar somente 6 coeficientes de somatérios (como a
HP-41): pressione [l [¥] Linz

 

Para utilizar todos os 13 coeficientes de somatérios (padrao): pres-
sione [lI[STAT][¥] ALLZ
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Interface da Impressora

Como a HP-42S utiliza umainterface unidirecional para a impressora infra-

vermelho, ela nao pode identificar se a impressora estd recebendo um sinal

infravermelho. E responsabilidade do usuério informar a calculadora se exis-

te uma impressora disponivel.

Para ativar a impressao: pressione [JI[PRINT][a] PON

Para desativar a impressao: pressione [lI[FRINT][4] POFF

Veja o capitulo 7, “‘Impressao’’, para mais informagoes.

Registrador Alpha

O registrador Alpha na HP-42S tem capacidade para 44 caracteres, o que sig-

nifica 20 caracteres a mais do que o registrador Alpha da HP-41. Programas

que requerem especificamente que o registrador Alpha possua 24 caracteres

podem néo produzir o resultado desejado.

Intervalos de Numeros

A HP-42S utiliza 15 digitos (uma mantissa de 12 digitos e um expoente de

dez de 3 digitos) para representar todos os nimerosreais. A HP-41, entretan-

to, utiliza uma mantissa de 10 digitos e um expoente de 2 digitos. Portanto,

em razdo deste intervalo aumentado, célculos que geram o erro “OUT OF

RANGE"’ (Fora de Intervalo) na HP-41 podem nao estar fora do intervalo

na HP-42S.

Note que a HP-42S d4 como resultado o erro Jut o f Range (ForadoIn-

tervalo) para a tangente de 90°. A HP-41 dé como resultado 9,999999999 x 10%

Erros de Dados e o “Flag” de Resultado Real

Em fungio de suas capacidades para operar com ndmeros complexos, a

HP-42S pode fornecer resultados para cdlculos que nao funcionariam na

HP-41. A HP-425 automaticamente d4 como resultado um niimero comple-

x0 para célculos tais como:

® raiz quadrada de um niimero negativo.

m logaritmo de um nimero negativo.

m arco-seno ou arco-cosseno de um nimero cujo valor absoluto é maior

do que 1.
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Para desativar resultados complexos para operacées com niume-

ros reais: pressione [JJ[MODES][Y] RRES (somente resultados reais). Esta fun-

¢ao ativa o flag 74, o qual nao permite que a calculadora produza o resulta-

do complexo. Tentar uma operagao que normalmente daria como resultado

um niimero complexo, apresenta no visor Inwal id Dat a (Dados Invali-

dos).

Note que o flag 74 somente é observado se as entradas para uma fungao fo-

rem nuimerosreais. Isto é, se uma ou mais entradas para uma fungao ja sao

nimeros complexos, o resultado serd complexo independentemente do esta-

do do flag 74.

Para ativar resultados complexos para operacao com nameros

reais: pressione [J)[MODES][Y] CRES (ativa resultado complexo). Esta funcao
desativa o flag 74 (padrao).

O Visor

A HP-42S utiliza um visor de duas linhas, de 22 caracteres enquanto que a

HP-41 utiliza um visor com uma linha com 12 caracteres. Portanto, progra-

mas que especificamente formatam a saida para o visor da HP-41 podem nao

produzir o resultado desejado no visor da HP-42S.

A HP-42S nao rola o visor como a HP-41. A calculadora indica quando um

nimero é muito grande para o visor mostrando o caractere . . . (reticén-

cias). Pressione e mantenha pressionada [Ji[SHOW] para vero valor com pre-

cisdo total para o nimero no registrador X.

Seqiiéncia de Teclas

A maior parte das seqiiéncias de teclas da HP-42S sao similares as da HP-41.

As excegdes a seguir sao dignas de nota:

m  os caracteres alfanuméricos sao digitados com o menu ALPHA (pégina 37).

® o enderecamento indireto na HP-41 utiliza a tecla de prefixo (). A

HP-42S, por outro lado, utiliza []Jou[] 1IMD| para especificar para-
metros indiretos. (Veja "‘Especificando Parametros’ no capitulo 4.)

m em adigao a separar dois nimeros para célculos, a tecla possui

alguns outros usos. Veja ““Outros Usos da Tecla [ENTER]” a pagina 47.

® pressionar uma tecla durante um PSE (pausa) faz com que a execugio

do programa seja interrompida. Pressione para reiniciar o programa.
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Sem Compactacao (No Packing)

Se vocé est4 familiarizado com a HP-41, provavelmente jd viu as mensagens

“PACKING’’ e “TRY AGAIN"". A compactagao (packing) remove quaisquer

intervalos nao utilizados na memoria de programa. A HP-42S continuamen-

te contém a memdria compactada, de forma que nao existe necessidade de

uma fun¢ao PACK e vocé nunca verd uma mensagem “‘PACKING"".

Nomes de Funcgodes

Alguns nomes de funcdes utilizadas pela HP-42S szo diferentes daqueles uti-

lizados na HP-41, embora funcionem de forma idéntica.

Quando estiver digitando um programa da HP-41, vocé pode utilizar qual-

quer nome para as fungdes na tabela a seguir. A calculadora automaticamen-

te converte cada nome de fungao da HP-41 para a correspondente funcao

da HP-42S. Note que os nomes de fungdo da HP-41 néo aparecem nocatalo-

go de fungoes.

 

 

HP-41 HP-42S

Nome de Funcao Nome de Funcao

CHS +/—-

DEC ~DEC

D-R ~RAD

ENTER?® ENTER

FACT N!

FRC FP

HMS ~HMS

HR -HR

INT P

OoCT -OCT

P-R ~REC

RDN R

R-D -~DEG

R-P -POL     
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HP-41 HP-42S

Nome de Funcdao Nome de Funcgéao

ST+ STO +

ST- STO-

ST’ STO x

ST/ STO+

X< =0? X<0?

X< =Y? X<Y?

* X

/ =    
Registradores da Pilha. A HP-42S distingue registradores da pilha com

ST. Por exemplo, a instrugao da HP-41 10 VIEW X é equivalente a instrugao

da HP-42S 18 VIEW ST X."

Cadeias Alfanuméricas. A HP-41 apresenta no visor as cadeias alfanumé-

ricas em programas com o caractere T . A HP-42S, entretanto, circunda as

cadeias alfanuméricas com aspas. Por exemplo, a linha de programa da

HP-41 03 THELLO ¢ equivalente a instrucdo da HP-42S 83 "HELLO". Si-
milarmente, 04 TTHERE ¢ equivalente a @4 " THERE". (Note que algu-

mas impressoras podem nao estar aptas para imprimir o caractere de conca-

tenagao.)

Exemplo: Digitando um Programa na HP-41. O programa a seguir foi

tirado totalmente do Manual do Proprietirio da HP-41CV. O programa encon-

tra as raizes da equagao ax? + bx + ¢ = 0, onde a, b e ¢ sdo constantes. As

solugdes podem ser encontradas utilizando-se a férmula quadratica:

x = —btV b — dac

2a

N
Esta ndo ¢ equivalente a instrugao 1e vIEW "X* que apresenta no visor uma variavel denominada X.
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Digite o programa na memdria:

HP-41 Listagem do Programa:Seqiiéncia de Teclas da HP-42S:

81 LBL "QUAD"
B2 "a=?"
83 PROMPT
B4 2
85 *
36 STO B8
a7 "b=7"
88 PROMPT
B9 CHS
18 STO @1
11 "eg=2"
12 PROMPT
13 RCL 98
14 =
15 2
16 *
17 RCL B1
18 Kt2
19 K<Y
208
21
22
23
24
25
26 +
27 RCL @8
28 ~
29 "ROOTS="
38 ARCL X
31 AVIEW
32 PSE
33 RCL B1
34 RCL B2

X<@?
GToO 81
SQRT
STO @2
RCL 81

WcTo) (] () MFRy
WFowrcy] LEL QUAD
WAl a=?
W](7] PRon
2

[570] 00
WAl b=?
W(Foriecn (7] PRon

[570] 01
[arpia] c=?

WFovirch] (7] PRom
[Rct] 00

2

=
[ReL] 01

 

   

=
M[FevFCN] [¥] ¥78
ll(GTo] 01

Xo?

 

[ret] 01

 

=]
W[AFHA] ROOTS =
[ARCL ] 5T %
[PGM.FCN] AVIEW
W[PGMmFCN][Y] PSE
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35 -
36 RCL 08
37 7
38 "AND"
39 ARCL X
48 AVIEW
41 RTH
42 LBL 81
43 "ROOTS COMPLEX"
44 AVIEW
43 . END.

=
00

=]
IM[ALPHA] AND (espago)

] sTx

W[PGv.Fcn] I[PGM.FCN] AVIEM
RTN
LEL O1

W[ALFHA] ROOTS COMPLEX
AVIEW

EXIT

Ap6sdigitar o programa, saia do modo de Entrada de Programa e execute
O programa paraa = 1, b = 7ec = 12.

XEQ] QUAD

1[Rs]

7 [®s]

12[RiS

 

 

 

 

 

c=7
x: -7.0008
 

 

ROOTS=-3.0080
x: - B
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Melhorando os Programas da HP-41

A HP-42S possui algumas fungdes que vocé pode desejar incorporar em pro-

gramas existentes na HP-41. A relagdo a seguir pode ajudd-lo a comeqar a

pensar em melhoramentos para seus programas da HP-41:

m utilize varidveis com nomes ao invés de registradores de armazenamen-

to para tornar seus programas mais faceis de entender (capitulo 3).

m tire vantagem da colocacdo automatica de rétulos utilizando as funcdes

INPUT e VIEW (capitulo 9).

m crie atribui¢des de tecla do menu CUSTOM que auxiliem na execugao

dos programas ou rotinas dentro de programas (pagina 68 e 112).

m modifique mensagens para tirar partido do visor mais amplo (pdgina 129).

m utilize menus controlados por programas para melhorara interface do usud-

rio de um programa (pagina 125 e 145).
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O Solver
 

O aplicativo interno Solver ( [l[SOLVER] ) é um pesquisador especial de rai-

zes que permite a vocé resolver uma equacao para qualquer incégnita. Nes-

te capitulo, vocé aprenderd como:

m resolver para uma incégnita.

m encontrar a(s) raiz(es) de uma equagao.

m formular estimativas iniciais para auxiliar o Solver a encontrar uma solugao.

m interpretar os resultados encontrados pelo Solver.

m utilizar o Solver em um programa.

Exemplos adicionais utilizando o Solver saoincluidos no final deste capitu-

lo. Eles incluem a equagdo do movimento em queda livre e equagdo do va-

lor do dinheiro no tempo.

 

Util|;ar;do o Solver

O procedimento geral para utilizar o Solver é:

1. entre um programa que define a fungao a ser resolvida.

2. pressione [Jl[SOLVER] e, a seguir, selecione um programa que vocé dese-

ja resolver.

3. para cada varidvel conhecida, digite um valor e, a seguir, armazene-o

pressionando a tecla do menu correspondente.

4. calcule a incdgnita pressionando a tecla de menu correspondente.
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Passo 1: Escrevendo um Programa para o Solver

Antes de utilizar o Solver vocé precisa escrever um programa ou uma sub-

rotina que calcule f(x) para a fungao que vocé deseja resolver. Quando esti-

ver escrevendo o programa, lembre-se de que:

m 0 programa precisa iniciar-se com um rétulo global.

m o programa precisa definir as varidveis que irdo aparecer no menu de va-

riaveis do Solver.

m 0 Solver pode executar seu programa muitas vezes para encontrar uma

solugao. Portanto, o comprimento e a eficiéncia de seu programa podem

afetar a quantidade de tempo necesséria para encontrar uma solugao.

Como o Solver Utiliza o Seu Programa. O Solver executa seu progra-

ma utilizando diferentes valores para a incégnita. Durante cada processamen-

to sucessivo, o Solver chega mais préximo de uma solugao. Na maioria dos

casos, 0 Solver eventualmente encontra um valor para a incgnita que faz

com que sua fungao tenha o valor zero. Este valor é uma solugao.

Geralmente o Solver encontra uma solugao. Entretanto, ele pode encontrar

condigbes matematicas nas quais uma solugao nao pode ser encontrada. Ve-

ja ““Como o Solver Funciona’’ a pagina 186.

Simplificando a Fun¢ao. Como ocorre com muitos procedimentos mate-

maticos, 0 primeiro passo para resolver um problema é a simplificagao. Nes-

se ponto vocé terd queutilizar os seus conhecimentos para simplificar a equa-

¢ao. Em geral, vocé deveria tentar combinar termos semelhantes e constan-

tes reduzindo a equagao a forma

f(x) =0

onde f(x) é uma fungao de uma ou mais varidveis. Por exemplo, a equagao

para o volume de uma caixa é dado por

Comprimento x Largura x Altura = Volume.

(Length x Width x Height = Volume.)

Rearranjando os termos obtemos:

Comprimento x Largura x Altura — Volume = 0

(Lenght x Width x Heigth — Volume = 0.)
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Escrita como um programa para o Solver, a fungao tem a seguinte aparéncia:

81 LBL "voL" O rétulo global identifica o programa.

82 MVAR "L" Essaslinhas identificam as varidveis de menu
83 MVAR "W" que devem aparecer no menu do Solver.
84 MVAR "H"
85 MVAR "V

a6 RCL "L" Este é o corpo do programa que calcula

87 RCLx "W" f(x). (Recuperagao de dados e aritmética de
88 RCLx "H" recuperagao sao descritos no capitulo 3.)
89 RCL- "u"
18 END

Definindo Variaveis de Menu. As instru¢oes MVAR (varidvel de menu) de-

finem quais varidveis aparecem no menu de varidveis do Solver. Estas defi-

nigdes precisam ser agrupadas (nimeros de linhas seqiienciais) e precisam

estar imediatamente apds o rétulo global. A calculadora ignora instrugdes

MVAR que ocorrem em qualquer outro ponto do programa.

Seu programa pode utilizar qualquer nimero de varidveis; entretanto, so-

mente aquelas definidas com MVARaparecem no menu de variaveis do Solver.

O Corpo de um Programa. A principal finalidade do programa ¢é calcular

a fungdo, f(x). Digite as instrugdes como se vocé estivesse resolvendo a equa-

¢ao no teclado. Chame cada varidvel quando for necessério.

Exemplo: Digitando um Programa do Solver. Digite o programa

““VOL”' em sua calculadora.

Isto pode ajudé-lo: programas que utilizam varidveis sao mais faceis de digi-

tar se elas ja existirem. Antes de digitar o programa, crie as varidveis V, H,

W e L armazenando um zero em cada uma delas.
 

 

 

0 [STO] [ENTER] V [ENTER] v: 8.0000
x: 8.8000

[STO] [ENTER] H [ENTER] v S-sggg
X: Y.   
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(5To) (ExTeR) W [ENTeR] v 5.0000
X .

[5o) [ExeR) L [ETeR] R
 

V4 para um novo espago de programa, selecione o modo de Entrada de Pro-

grama e digite o programa ‘“VOL’’ listado acima.

0ok _B-Byte Prom 2
a1 .END.l=I s

 

 

 

  [FGWFCH] LBL VOL[ENTER] B8 { 7-Bqte From 3
u aisLel wooce o
 

Pressionar [li[SOLVER] em modo de Entrada de Programa apresenta no visor

um menu contendo a fungao MVAR.

  

 

 

 

 

 

 

  
WSowEr] HuAr L BEPMVAR "L"

TI

MVAR W B3pMYAR "W

MVAR H

B4 VAR "H"
HHBRL L BSBHVAR "V

@5 TYAR "
ki PEPRCL "L

u 86 RCL L™
B7PPRELX "W

Ty
" BEsRELX "~  
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[rel[=] ¥ GBS RCLX "H"
BIPRCL- "y"   

Pressione

 

para sair do modo Entrada de Programa.

Passo 2: Selecionando um Programa para o Solver

Quando vocé executa o Solver a partir do teclado ( [ll[SOLVER] ), ele solicita

que vocé selecione um programa. Todos os rétulos globais que sao seguidos

porinstrugdes MVARséo apresentados em um menu. Selecione um progra-

ma pressionando a correspondente tecla de menu. (Se existirem mais de

seis rétulos, utilize [4] ou [¥] para encontrar o programa que vocé estd pro-

curando.)

Exemplo. Selecione o programa ““VOL'’ entrado no exemplo anterior. O

Solver imediatamente apresenta no visor o menu de varidveis para “VOL"’.

WSower] voL

Passo 3: Armazenando as Variaveis Conhecidas

Quando vocé seleciona um programa para resolver, a calculadora busca o

menu de varidveis utilizado pelo programa e apresenta um menu de varid-

veis. Utilize-o para armazenar valores nas varidveis conhecidas. Veja pagina

125 para mais informagdes sobre a utilizagao de menus de variaveis.

Exemplo. Armazene estas dimensdes: length (comprimento) = 5 cm, width

(largura) = 7 cm e height (altura) = 12 cm. Digite cada valor e, a seguir, pres-

sione a tecla de menu correspondente.

5 L L=5. 0000
Cowhv||
 

  
 

12 H
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Passo 4: Resolvendo para uma Incégnita

Apés armazenaros valores conhecidos, tudo o que resta é pressionar a tecla

de menu para incégnita. O Solver imediatamente inicia a busca por uma so-

lugdo. Durante esse processo, o Solver apresenta dois nimeros. Esses ntime-

ros representam as duas estimativas correntes da solugao.

Exemplo. Calcule o volume de uma caixa utilizando as dimensdes entradas

no exemplo anterior.

M V=4208.00008
LtWlWv[]

O volume é 420 cm?3.

Utilizando o mesmo comprimento e altura, qual é a largura de umacaixa cu-

jo volume é 420 cm3? Armazene o valor conhecido.

400 v V=400, 6060
TI

Calcule a largura (width).

" W=6. 6667
OTTOI

 

Escolhendo as Estimativas Iniciais

Entrando as estimativas iniciais, vocé pode controlar aquelas utilizadas em

uma busca para uma solugao. Uma vez que a busca se inicia no intervalo en-

tre as duas estimativas iniciais, entra-las pode reduzir o nimero de iteragdes

necessérias para encontrar-se uma solugao. Além disso, se mais de uma solu-

a0 existir, as estimativas podem auxiliar a selecionar a solugao que vocé deseja.

Uma aplicagdo util de prover-se estimativas iniciais é encontrar-se raizes

multiplas de uma equagdo. Por exemplo, a expressao (x — 3) (x — 2) possui

raizes em x = 3 e x = 2. A raiz que o Solver encontra depende do ponto

de inicio da busca. Estimativas iniciais dizem ao Solver onde iniciar.
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Para entrar estimativas para a incégnita:

1. digite a primeira estimativa; pressione a tecla de menu para a incégnita.

2. digite a segunda estimativa; pressione a tecla de menu novamente.

3. pressione a tecla de menu uma terceira vez para iniciar a solugéo.

Exemplo: Encontrando Miltiplas Raizes de uma Equag¢ao. Uma so-

lugao para uma tnica incégnita, por exemplo, x, é uma raiz se f(x)) = 0.

Considere a seguinte equagao:

X - 5¢ - 10x = —20.

Rearranjando os termos obtemos

¥ —52 - 10x+20=0

Colocando-se x em evidéncia, a equagdo se torna fécil para escrever como

um programa.

X(x® = 5x — 10) + 20 = 0

Digite o seguinte programa:

81 LBL "FNX" O programa define uma tnica varidvel de menu, X.

82 MVAR "X"

83 RCL "X" Recupera X e faz uma cépia extra.

84 ENTER

B85 K+2 Calcula (x2 — 5x — 10).
86 LASTX
87 S
B8 x
89 -
18 18
11 -
12 x Calcula x(x* — 5x — 10) utilizando a cépia extra de X

efetuada na linha 04.

13 28 Completa f(x) = x(x> — 5x — 10) + 20.
14 +

15 END
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Se vocé possuir o programa ‘“DPLOT’’ em sua calculadora (pagina 156), vo-

cé pode tragaro gréfico de f(x) = x> — 5x> — 10x + 20 no visor, desta forma:

BPLOT

50 /-] ¥HIN 25 yMAX

  

0 |AXIS

KMIN 7 XHAX XMAX=7 . 0000
ITRICRAESBTTRI

RIS
[HECOE]FGHI[JKLMH]NOP:[RETUN[IEVE]

FNX [Rr5] : 3.

 

x: 3. 0000
LT[1

* :   

Examinando o grafico, vocé pode ver que existem trés raizes (interse¢oes com

eixo x). Utilize o Solver para encontrar cada raiz.

BSovER] Fhx % 6. 6667
IIIIN—

Uma vez que X é a tinica varidvel declarada no programa, ela é a tnica que

aparece no menu do Solver. Através de uma escolha cuidadosa de suas esti-

mativas, vocé pode acertar cada raiz. O grafico mostra que a primeira raiz

estd em algum ponto entre x = —3 e x = 0. Entre a primeira estimativa.

3] & X=-3.0000
I I
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Entre a segunda estimativa e, a seguir, calcule X.
 

 
0 ¥ X ®=-2.4433

Le[T[[|

A primeira raiz é x = —2,4433. Agora utilize 0 mesmo procedimento para

encotrar a segunda raiz a qual, a partir do gréfico, parece estar entre x = 0e x = 4.

0 x 4 & % %=1.3416
Ce[T1|

A segunda raiz é x = 1,3416. Calcule a terceira raiz, que parece estar entre

x=4ex=17.

4 = 7 = ® ®=6.1817
L[[[[|

A terceira raiz é x = 6,1017.

 
 

Como o Solver Funciona

O Solver utiliza um processo iterativo (repetitivo) para buscar uma solugao

que torna a fungao igual a zero. O Solverinicia com duas estimativas iniciais

de resposta — suas estimativas ou nimeros que ele gera. Utilizando uma

das estimativas, o Solver processa seu programa. A seguir, o Solver repete

o célculo utilizando a outra estimativa. Se nenhuma delas produz um valor

zero, o Solver produz duas novas estimativas que parecem estar mais proxi-

mas da resposta. Repetindo este processo muitas vezes, o Solver se aproxi-

ma de uma solugao.

 

   

Durante a busca de uma solugao, a calculadora apresenta no visor as duas

estimativas correntes para a inco'gnita.* Préximo de cada estimativa, a calcu-

ladora apresenta um sinal (+ ou —). Cada sinal indica se a fungao é positi-

va ou negativa naquela estimativa.

* As estimativas nao sao apresentadas quando um programa executa o Solver.
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Uma interroga¢ao préxima a uma estimativa indica que a fungao nao pode

ser processada naquela estimativa. Geralmente isto é em fungao de um er-

ro matemdtico, tal como dividir-se por zero.

Interrompendo e Reiniciando o Solver

Dependendo da fungao que vocé esta calculando, pode levar diversos minu-

tos para encontrar uma solugao. Vocé pode interromper a busca pressionando

(ou [EXIT] ). Para retomar a busca de onde vocé parou, pressione

novamente.

Se as estimativas nao parecem estar prosseguindo para um numero que vo-

cé julga ser uma resposta razoavel, interrompa a busca (pressione ) e,

a seguir, entre novas estimativas e reinicie o processo.

Interpretando os Resultados

Existem diversos resultados possiveis de uma busca iterativa para uma solu-

¢do. O Solvercoloca nos registradores da pilha dados que podem ser utiliza-

dos para interpretar os resultados.

 

 

   

Registrador -
Conteudo

da Pilha

T Um inteiro (de 0 a 4) indicando a condi¢do que causou

a interrupgao do Solver.

0 = Uma solugéo foi encontrada.

1 = Ocorreu uma inversao de sinal.

2 = Um extremo foi encontrado.

3 = Estimativas ruins foram utilizadas.

4 = A fungdo pode ser uma constante.

z O valor da fungao processada naquela solugdo. Se uma

raiz foi encontrada, o registrador Z contém um zero.

Y A estimativa anterior.

X A solugéo (ou a melhor estimativa se uma solugdo néo

foi encontrada).
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Soluc¢ao Encontrada. Uma solugao foi encontrada e pode ser uma raiz.

Se deseja saber se o resultado é umaraiz de fato, vocé pode:

m testar o contetido do registrador Z. Se esse niimero é igual a zero, a solu-
¢d0 é uma raiz de fato.

m pressione a tecla de menu para calcular a incégnita novamente. Se obti-

ver o mesmo resultado (sem uma mensagem), a solugao é uma raiz de fa-

to. Se por outro lado, vocé obtiver a mensagem Sign Reversal
(Reversao de Sinal), entao o resultado é somente uma aproximagao da raiz.

Inverséo de Sinal. Uma descontinuidade ou um polo foi encontrado. O

Solver encontrou pontos vizinhos para os quais o valor da fungao troca de

sinal, mas nenhum ponto no qual o resultado é zero.

Extremo. O Solver encontrou uma aproximagao a um minimo ou maximo

local de um valor numérico absoluto da fungao. Se a solugao é £9,99999999999

x 10%, ela corresponde a um extremo assintético.

Estimativas Ruins. Se o Solver interrompe e apresenta no visor Bad
Guess(es ) (Estimativas Ruins) uma ou ambas as estimativasiniciais es-

tao fora do dominio da fung@o. Isto é, a fungdo d4 como resultado um erro

quando processada nos valores das estimativas.

Constante? Se o Solver interrompe e apresenta Constant?, a funcao

dé como resultado o mesmo valor em todos os pontos amostrados pelo Sol-

ver, sugerindo que a fungao pode ser constante.
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Utilizando o Solver em um Programa

Para utilizar o Solver em um programa, 0 programa precisa:

1. selecionar um programa utilizando a funcao PGMSLV (programa a resolver).

2. armazenar as varidveis conhecidas.

3. fornercer estimativas iniciais para a incégnita (opcional). A primeira esti-

mativa é armazenada na varidvel. A segunda é tomada doregistrador X.

4. calcular a incégnita com a fungao SOLVE.

Por exemplo, 0 segmento de programa a seguir ilustra como o programa

““VOL" poderia ser resolvido por outro programa. Esse programa multipli-

ca o valor corrente de L por 3 e armazena aquele valor em H. Aquele valor

é entao multiplicado por 3 novamente e armazenado em V. O programa a

seguir calcula W.

81 LBL "BOXSLV"

82 PGMSLY " VOL" Seleciona “VOL'' como um programa a resolver.

B3 RCL "L" Calcula novos valores para He V.

B4 3
B85 x

86 STO "H"
87 3
88 x

89 STO "V

18 SOLVE "W" Resolve em W.

11 GTO INDSTT  Desvia para a sub-rotina especificada pelo cédi-

g0 (0 - 4) no registrador T. Isto é, o programa des-

via para LBL 00 se uma solugao for encontrada,

LBL 01 se houver uma inversao de sinal, LBL 02

se um extremo for encontrado, LBL 03 se as esti-

mativas forem ruins ou LBL 04 se a fungao for

uma constante. (Veja a tabela a pagina 187.)
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Mais Exemplos do Solver

Equacao do Movimento em Queda Livre

A equagao do movimento para um objeto em queda livre é

Distincia = vyt + 1/2g2

onde v € a velocidadeinicial, t é 0 tempo e g é a aceleragdo da gravidade.

O Solver permite que vocé resolva para qualquer incégnita dados os valores
das outras variaveis.

Rearranjando os termos obtemos

0 = vt + 1/2gt> — Distdncia.

Escrito como um programa para o Solver, a equagao tem a seguinte aparéncia:

81 LBEL"FREE" Define as varidveis de menu para o

programa.
B2 MVAR "Dist"
B3 MVAR "VYo"
84 MVAR "Time"
85 MVAR "g"

86 RCL "VWo" Calcula vgt.

87 RCL "Time"
B8 x

B9 LASTX Calcula 1/2 gt2.

18 X+2
11 RCL x "g"
12 2
13 =+

14 + Adiciona os dois resultados intermedié-

rios: vpt + 1/2gt2.

15 RCL- "Dist" Subtrai a distancia, que completa f(x).
16 END
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Uma vez que a aceleragao da gravidade, g, é uma variavel de menu, vocé

pode altera-la para ser consistente com as unidades do problema no qual vo-

cé est4 trabalhando. Também permite que vocé calcule g baseado em dados

experimentais.

Exemplo. Calcule a distancia percorrida por um objeto em queda livre du-

rante 5 segundos (partindo do repouso). Antes de iniciar, vd para um novo

espago de programa e digite o programalistado acima.

M[SOLVER] FREE

 

vo[rel6[|

O objeto estd partindo do repouso, assim vy = 0.

0 wo

 

Armazene a aceleragao constante apropriada. Para obter um resultado final

em metros, utilize 9,8 m/s2.

98 ©

 

  

 

  
9=9. 8000
LosrvoJiME]6[|

Armazene o tempo (5 segundos).

5 TIME

 

Agora calcule a distancia.

  

DIST Dist=122.58808
[voTrme]G [[|   

Um objeto cai 122,5 em 5 segundos.

Tente outro calculo: quanto tempo leva um objeto para cair 500 metros? Uma

vez que Ve g ja estdo armazenados, nao hd necessidade de armazend-los

novamente.

 

  
  500 DIST Dist=500. 08000

ITTSTI 

Calcule o tempo.

      

TIME Time=16.16015
ICTEST STTI

Demoraligeiramente mais de 10 segundos para um objeto cair 500 metros.
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Equacao de Valor do Dinheiro no Tempo

A equagdo do valor do dinheiro no tempo

  

-N
0=PV+@+ipkPmr| 1-LFED |y 4 y-N

1

Estabelece as relagoes entre as seguintes varidveis:

N O ntmero de pagamentos mensais ou periodos de composigao.

I1%YR A taxa anual de juro como uma fragao (i = I%YR + 1200).

PV O valor presente. (Este também pode ser um fluxo de caixa ini-

cial ou um valor descontado de uma série de fluxos de caixa futu-

ros.) PV sempre ocorre no inicio do primeiro més.

PMT O pagamento mensal.

13% O valor futuro. (Este também pode ser um fluxo de caixa final

ou um valor composto de uma série de fluxos de caixa.) FV sem-

pre ocorre no fim do N-ésimo més.

O valorp indica a ocorréncia do pagamento. Se p = 1, os pagamentos ocor-

rem no inicio de cada més. Se p = 0, os pagamentos ocorrem no fim de ca-

da més. O programa “TVM" utiliza o flag 00 para representar p. Para paga-

mentos no inicio de cada més, ative o flag 00. Para pagamentos ao fim de
cada més, desative o flag 00.
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Esta é aforma como a equagao pode ser escrita como um programa para o Solver:

81 LBL "TUM"

B2 MVYAR "N"

B3 MVAR I%YR"

84 MVAR"PY"

a5 MVAR "PHMT"

86 MVAR "FU"

87 1
88 ENTER
B9 ENTER
18 RCL "I%YR"
11 %
1212
13 +

14 STOSTT

1S FC? 8@
16 CL®
17 +

18 R+
19 +
28 RCL"N"
21 +7-

22 Y+¥

231

24 XY

25 -

26 LASTX

27 RCL x "FV"

28 R+
29 K<Y

38 +

31 %

32 RCL X "PHMT"

33 +

34 RCL + "PY"

35 END

Declara as variaveis de menu.

Calcula a taxa de juro mensal expressa

como uma fragdo decimal, i.

Se o flag 00 estd desativado (modo End),

calcula (i + 0). Se o flag 00 estiver ativo

(Modo Begin), calcula (i + 1).

Calcula (1 + i)~ N,

Calcula1 - (1 + )N,

Calcula FV (1 + i)~ N.

Calcula1 - (1 + )~N

1

Completa a expressao.

Errado : ®<>Z

Certo : K> Y
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Exemplo. Calcule os pagamentos mensais para um empréstimo de trés

anos a uma taxa de juro anual de 10,5% composto mensalmente. O valorfi-

nanciado ¢ $5.750,00. Os pagamentos sao efetuados no fim de cada periodo.

Ap6s digitar o programa acima, utilize o Solver para calcular a informagao

requerida.

WsonER] v % 0. 0000
O00TT

Desative o flag 00 e estabelega o formato do visor em FIX 2.

W[FAGS] cF 00 % 0. 00
FIx 02 ISTOTT

Entre os valores conhecidos: PV = 5750, FV = 0, I%YR = 10,5e N = 3 x 12.

   
 

 

0 FV F\V=68.0808
LN[ivR]Py[PHT]Fv|

5750 pv PY=5, 750,00
IRTATT

 

10.5 I%YR I%YR=16.568
TNIESTTTATI

3 12 N N=36.80e—

Agora calcule o pagamento.

PHT PMT=-186.89
LN_[ivR]Pe[PHT]Py[

O pagamento é negativo porque o dinheiro esta sendo pago.

Esse valor ¢ $10,00 mais alto do que vocé deseja pagar a cada més. Queta-

xa de juro reduziria os pagamentos mensais em $10? Adicione 10 ao pagamen-

to negativo quejé esta no registrador X e armazene um novo valor em PMT.
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FHT=—176.89
10 ikt I002W

Agora, calcule a taxa de juro.
 

   

1%YR I1%YR=6.75
LN[ivR]Py[PHT]FY|

Volte a0 modo de apresentagao no visor FIX 4 e saia do Solver.

M[DSe] Fix 04 [EXIT) [EXT] s
x: 6. 7509
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13
Integracao Numérica
 

Muitos programas em matemdtica, ciéncia e engenharia requerem o cdlculo

da integral definida de uma funqao. Se a fungao é denotada por f(x) e o in-

tervalo de integracao é do limite inferior (LLIM) ao limite superior (ULIM),

a integral pode ser expressa matematicamente como:

 
 

ULIM

I= J f(x) dx.

LLIM

f(x)

— _/

/

X

LLIM uLiM 
A quantidade I pode ser interpretada geometricamente como a drea de uma

regido limitada pelo gréfico de f(x), o eixo x e os limites x = LLIM e x =

ULIM (desde que f(x) seja ndo negativa ao longo do intervalo de integracao).

Neste capitulo, vocé aprenderd como utilizar o aplicativo de Integracao da

HP-42S ( l[[fx)]) para calcular uma integral definida.
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Utilizando a Integracao

O procedimento geral para o célculo de uma integral é:

1. entre um programa que define a funcao f(x) que vocé deseja integrar.

2. pressione [ll[[fix] e, a seguir, selecione o programa que vocé deseja integrar.

3. para cada constante utilizada em f(x) digite um valor e, a seguir, armaze-

ne-o pressionando a tecla de menu correspondente.

4. selecione uma variével de integragao pressionando a correspondente te-

cla de menu.

5. entre os limites de integragao e o fator de precisao e, a seguir, pressione

£ para calcular a integral.

Passo 1: Escrevendo um Programa para

Integracao

Antes que vocé possa calcular a integral definida de f(x), vocé precisa escre-

ver um programa que calcule f(x) dado x. Enquanto estiver escrevendo o pro-

grama, tenha em mente:

m 0 programa precisa iniciar com um rétulo global.

m o programa precisa definir todas as varidveis que vocé deseja que apare-

¢am no menu de varidveis de integracao.

m 0 aplicativo Integragdo pode executar seu programa muitas vezes para en-

contrar uma solugao. Portanto, o comprimento e a eficiéncia de seu pro-

grama afetam a quantidade de tempo que leva para calcular a integral.

Como umaIntegral é Calculada. A HP-425 calcula umaintegral compu-

tando a média ponderada dos valores da fungdo em muitos valores da varid-

vel de integragao dentro do intervalo de integragdo. Estes sao conhecidos co-

mo pontos de amostragem.

O algoritmo de integragdo inicialmente considera somente alguns pontos

de amostragem, resultando em aproximagdes relativamente imprecisas. Se

estas aproximagdes ainda nao sdo tao precisas quanto a precisao de f(x) per-

mitiria, o algoritmo é iterado (repetido) com um nimero maior de pontos

de amostragem. Essas iteragdes continuam utilizando o dobro de pontos a

cada vez até que a aproximagao resultante seja tao precisa quanto especifica-

da pelo fator de precisao.
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Dependendo do niimero de iteragoes necessdrias, levard desde alguns segun-

dos até diversos minutos para calcular-se um resultado.

Definindo Variaveis de Menu. As instru¢oes MVAR (varidvel de menu) de-

finem quais varidveis aparecem no menu de varidveis de Intregragdo. Estas

definigdes precisam estar agrupadas (niimeros de linhas seqiienciais) e preci-

sam vir imediatamente apés o rétulo global. O aplicativo Integragao ignora

instru¢des MVAR que ocorrem em qualquer outra posigao no programa.

Seu programa pode utilizar qualquer niumero de varidveis;entretanto somen-

te aquelas definidas com MVAR aparecem no menu devaridveis de Integragao.

Exemplo: Digitando um Programa para Integragdo. A fungao de Bessel de

primeira espécie de ordem 0 pode ser expressa como

T

Jo(x) = 1w Jo cos (x sen t) dt.

Escrita como um programa, esta fungao tem a seguinte aparéncia:

81 LBL"BSSL" Declara as varidveis de menu.

82 MVAR "X"
83 MVAR "T"

84 RCL"T" Calcula f(x) = cos (x sen t).
B85 SIN
86 RCL x "S"
87 Co0s
88 END

Crie as varidveis e, a seguir, digite o programa na calculadora.

 

   

 

 

 

 

0 [ENTER] T [ENTER] v 0.0000
X x: @. 080008

Bok{ B-Bute Prgm
WMol 81 END: -
H[FrRG™

PGM.FCN] LBL BSSL 08 { 8-Byte Prom >
Wieec) B1BLBL "BSSL"   
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Bx] nvar ® B2HMYAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVAR T G2 MYAR "X"
A3pMVAR "T"

RCL T B3 MVHR W

A4pRCL "'T"

SIN B4 RCL "T"

BSkSIN

% G5 GIN
AEpRCLx "K"

cos BE RCL® """
a7pCOS    

Pressione para sair do modo de Entrada de Programa.

Passo 2: Selecionando um Programa para Integrar

Quando vocé seleciona um aplicativo de Integracao (Jll[ff]), ele solicita

que vocé selecione um programa. Todos os rétulos globais que sao seguidos

por instru¢des MVAR sao apresentados em um menu. Selecione um progra-

ma pressionando a tecla de menu correspondente. (Se existirem mais de

seis rétulos, utilize [4] ou [¥] para encontrar o programa que vocé estd pro-

curando.)

Exemplo. Selecione o programa ‘“BSSL’’ entrado no exemplo anterior. O

aplicativo Integragdo imediatamente apresenta o menu de varidveis para

““BSSL”".

Suar
||

  

Wfx] BssL
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Passo 3: Armazenando as Constantes

O aplicativo Integracao apresenta um menu de varidveis para a fungio que

vocé selecionou. Utilize-o para armazenar cada constante na fungao:

1. digite o valor da constante.

2. pressione a tecla de menu correspondente.

Para ver o contetido de uma varidvel sem recuper-la, pressione a tecla de

prefixo ([l ) e, a seguir, mantenha pressionada a tecla de menu correspon-

dente. A mensagem desaparece quando vocé solta a tecla.

Exemplo. Para o primeiro célculo da integral de Bessel, a constante X é 2.

2 %

 

Passo 4: Selecionando uma Variavel de Integracao

Apés armazenar as constantes, pressione a tecla de menu para a varidvel

de integragao. Nao digite um nimero (ou altere o registrador X de outra for-

ma) antes de pressionara tecla. Se vocé o fizer, a calculadora admite que es-

td armazenando outra constante. Pressione a tecla novamente. Se a calcula-

dora apresentar um menu com as variaveis LLIM, ULIM e ACC, vocé selecio-

nou com sucesso uma varidvel de integragao. Se vocé selecionou a varidvel

errada, pressione e tente novamente.

Exemplo. Selecione Tcomo uma variavel de integragao para a fungao de Bessel.

i x: 2.0000
 

 

Passo 5: Estabelecendo os Limites e Calculan-
do a Integral

O menu apresentado no exemplo acima é utilizado para armazenar os limi-

tes de integragao e um fator de precisao.
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Limite Inferior - Lower Limit (LLIM). A variével LLIM especifica o extre-

mo esquerdo do intervalo de x para a integral. Para armazenar um novo va-

lor em LLIM,digite o valor e, a seguir, pressione LLIM

Limite Superior - Upper Limit (ULIM). A varidvel ULIM especifica 0 ex-

tremo direito do intervalo de x para a integral. Para armazenar um novo va-

lor em ULIM, digite o valor e pressione ULIM

Fator de Precisiao - Accuracy Factor (ACC). A varidvel ACC especifi-

ca o fator de precisao a ser utilizado durante a integragao. Quanto menor

for o fator de precisdo, mais preciso serd o calculo da integral (0 que também

aumenta o tempo de execugdo). Para armazenar um novo valor em ACC, di-

gite o valor e pressione ACC

Calculando a Integral. Para calcular a integral, pressione [ . Vocé

pode interrompero célculo da integral a qualquer tempo pressionando

(ou ). Para retomar o calculo, pressione

 

Exemplo. Armazene os limites de integracao para integrar a funcao de Bes-

sel de 0 a 7 radianos.

 

[MODES] RAD x: 2.0000
[Lumfoumfacc1-

0 LLin LL IM=0.B8008
NNTRTNSM

W] vin ULIM=3.1416
ATTNTINT

Armazene um fator de precisdo.

01 AcCc ACC=0.8180
TNTRTIN

Agora calcule a integral.

I =8.7043
TRTSTIP
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Divida o resultado por 7 (a constante fora da integral).

x: B, 2242
LLitfuiMfwcc ][ ]o |

Agora altere a constante, X, para 3 e calcule a integral novamente.

  

  
Saia do aplicativo Integracao.
 

 

  
 

O valor da integral estd no registrador X e a incerteza de cdlculo (descrita abai-

x0) esta no registrador Y.

 

Precisao da Integracao

Uma vez que a calculadora nao pode calcular o valor exato da integral, ela

o0 aproxima. A precisao dessa aproximagao depende da precisdo da fungao in-

tegrando em si quando calculada pelo seu programa.” Isto ¢ afetado pelo er-

ro de arredondamento na calculadora e a precisao das constantes empiricas.

O Fator de Precisao. O fator de precisdo (ACC) é um numero real que

especifica a tolerancia de erro relativo da integracao. A precisao determina

o espacamento dos pontos, no dominio da varidvel de integracao, na qual

o integrando é amostrado para a aproximagao da integral.

* Enquanto integrais de funcoes com certas caracteristicas tais como picos ou oscilagdes rapidas

podem ser calculadas sem precisao, essas fungdes sao raras.
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A precisao é especificada como um erro fraciondrio, isto é

ACC > (valor verdadeiro — valor computado)

valor computado

onde walor é o valor do integrando em qualquer ponto do intervalo de inte-

gracdo. Mesmo que seu integrando seja preciso até 12 digitos significativos,

vocé pode desejar utilizar um fator de precisao maior para reduzir o tempo

de integracdo uma vez que quanto maior o fator de precisao menos pontos

necessitam ser amostrados.

Incerteza do Calculo. Quando uma integral é calculada a aproximagao

da integral é colocada no registrador X e a incerteza do calculo é colocada no

registrador Y. Isto ¢, a integral é aproximada até um valor de x, * y.

Por exemplo, a incerteza de calculo resultante do exemplo acima é 0,0219.

Dividindo-se por , resultado 0,0070. Isso significa que a aproximagéo da in-

tegral ¢ —0,2592 + 0,0070.

 

Utilizando Integracao em um Programa

Para calcular uma integral em um programa em execugao, 0 programa precisa:

1. selecionar um programautilizando a fungao PGMINT(programa a integrar).

 

2. armazenar as constantes (utilizando

3. armazenaros limites de integragao e o fator de precisao.

4. calcular a integral com a fungao INTEG (integrar).

Por exemplo, o segmento de programa a seguir ilustra como essas fungoes

podem ser utilizadas para calcular uma integral. Nesse exemplo, a fungao

de Bessel é calculada novamente—desta vez utilizando um valor x de 4.
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73

74
73
76
e
78
79
80
81

82

83
84

PGMINT "BSSL"

CL¥
§TO "LLIN"
PI
§TO "ULIN"
.81
§TO "ACC"
4

STO "X"
INTEG "T"

PI

Seleciona o programa da fungao de

Bessela ser integrado. (Veja o exemplo

a pagina 198.)

Armazena os limites de integragao,

o fator de precisao e a constante X.

Calcula a integral com respeito a varia-

vel T. O resultado é colocado no regis-

trador X e a incerteza é colocada no

registrador Y.

Divide a constante fora da integral ().

O programa poderia prosseguir para interpretar ou apresentar os resultados

utilizando a aproximagao da integral no registrador X e a incerteza no regis-

trador Y.
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Operacoes Matriciais
 

Uma matriz é um arranjo retangular de nimeros. Em geral, uma matriz de

ordem m x n tem a seguinte forma:

a1 4 a1n

a1
A=

Am1  Am2 Amn

Neste capitulo vocé aprenderd como:

m criar e preencher uma matriz.

m efetuar aritmética matricial e utilizar as fungdes matriciais embutidas.

m resolver um sistema de equagdes lineares simultaneas.

= manipular o contetido de uma matriz indexando-a e, entdo, utilizando

as fungdes matriciais utilitarias.

 

Matrizes na HP-42S

Matrizes sio um dos quatro tipos de dados utilizados pela HP-42S. Desta

forma, uma matriz pode ser manipulada na calculadora da mesma forma

que quaisquer outros dados. As primeiras duas linhas do menu MATRIX

contém muitas das funcdes necessarias para trabalhar-se com matrizes.
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B(MATRIX] NEW Nova matriz

INV Inverte.

DET Determinante.

TRAN Transpoée.

SIMQ Equagées simultaneas.

EDIT Edita matriz no registrador X.

va

Dot Produto escalar.

CROSS  Produto vetorial.

UVEC Vetor unidade.

DIM Dimensao.

INDEX  Indice.

EDITN  Edita matriz com nome. 
Criando e Preenchendo uma Matriz no Registra-
dor X

Para criar uma matriz no registrador X:

1. digite as dimensoes da matriz: linhas [ENTER] colunas. (O tamanho méxi-

mo de uma matriz é limitado somente pela quantidade de memdria dis-

ponivel.)

2. pressione [JI[MATRIX] NEW (nova matriz).

Para preencher uma matriz com dados:

1. pressione EDIT para ativar o Editor de Matrizes na matriz no registrador X.

2. utilize ¢ , + , + e 2 para mover o elemento que

vocé deseja entrar e, a seguir, digite um nimero. Repita este passo pa-

ra cada elemento da matriz. (O Editor de Matrizes é explicado com mais

detalhes a pégina 211.)

3. pressione para sair do Editor de Matrizes e retornar a matriz edita-

da ao registrador X.
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2 [enTeR]

WEaRK HEW

EDIT

Preencha a matriz linha a linha. Isto é, inicie com o elemento no canto supe-

rior esquerdo e mova-se da esquerda para a direita ao longo de cada linha.

7

> 5[+/-

> 4

2 9

 

 

   

 

 

 

1:1=7_
L«loo|+ [4[coTo]+ | 1 -5

GOTO   

 

Saia do Editor para devolver a matriz ao registrador X.

Pressionar a tecla [l[SHOW] quando existe uma matriz no registrador X apre-

senta no visor o descritor da matriz e o primeiro elemento.

W(sHow] (mantenha pressionada)

 

x: [ 2x2 Matrix ]

   C 2§§ Matrix 1
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Armazene uma cépia da matriz na variavel MAT1 (veja a nota abaixo).
 

x: [ 2x2 Matrix ]

 

Saia do menu MATRIX.

 

 

v: 8. 8800
x: [ 2x2 Matrix 1   
 

[l 1 Como as matrizes podem ser utilizadas para conter grandes

# quantidades de dados, é recomendado que vocé mantenha cé-

Nota ias de matrizes (e outros dados importantes) em varidveis e,P p T
entao, recupere os dados a medida que sao necessarios. Isso

elimina o trabalho de digitd-los novamente se vocé inadvertidamente perder

a matriz do topo da pilha durante outros célculos ou enquanto editando ou-

tra matriz.

 

Criando e Preenchendo uma Matriz com Nome

Uma matriz com nome (isto e, uma matriz armazenada em uma variavel)

pode sercriada e preenchida diretamente na varidvel. Isto ¢, vocé nao preci-

sa criar a matriz na pilha e, a seguir, armazena-la.

Para criar uma matriz com nome:

1. digite as dimensoes da matriz: linhas colunas.

2. pressione [li[MATRIX][Y] DIM

3. digite 0 nome da varidvel para a nova matriz: [ENTER] nome [ENTER] . (Se

a varidvel j4 existir, a calculadora a redimensiona como a matriz que vo-

cé especificou.)

Para editar uma matriz com nome (sem recupera-la para a pilha):

1. pressione EDITN (editar matriz com nome).

2. pressione umatecla de menu para selecionar a matriz que vocé deseja editar.
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3. utilize ¢ ’ * ’ *  para mover o elemento que

vocé deseja entrar e, a seguir, digite o nimero. Repita este passo para

cada elemento da matriz.

4. pressione para sair do Editor de Matrizes.

Exemplo. Crie uma varidvel denominada MAT2 e preencha-a com os seguin-

tes dados:

-5 10

17

14

-11

Apresente a segunda linha do menu MATRIX.

WA(V]

Crie a matriz.

2 [ENTER] 3 DIM MAT2

2x2 Matrix ]
CROSSTUVEC |DIM[INDER[EDITN]

X  

 

  
> 3.8860
00TJCROSSTUNECDIt[INDEX[EDITN]
 

Preencha MAT?2 utilizando o Editor de Matrizes.

EDITN HAT2

5[+/-

> 10

2 14

2 17

2 5

 

 

0. 6006
   GOTO| 3

 

 

 

 

2:1=17_
 

 

 

2:2=0_
L«fo |+ [4[Gotof+ |   
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  s N[ Z1E=-11
C«low+4[coto]+

% - 11,0008
T(55ATTG

Recupere MAT1 e MAT2 e multiplique-as.

 

  

   

 

MAT1 2x2 Matrix 1
TRT(TR

MAT2 x: [ 2x3 Matrix 1
007JcRo:s]UMEC]DIMJINDERECITN]

% [ 2x3 Matrix 1
BT(TTTG(T(RO

Utilize o Editor para ver a matriz resultante.

 

  
   

 

 

 

 

[a] ep1T

? 1:2=45. 08068

>

3 2:1=133. 0060
L&«[ow]++[GOT0]+

> 2:2=585.0808
L«(o]++[GOTO]+

>
o+4[Goto]+

 

 
Assim, MAT1 x MAT?2é:

-120 45 153

133 85 -43

v: —11.0000
x: [ 2x3 Matrix 1
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O Editor de Matrizes

O Editor de Matrizes permite que vocé entre, veja e altere qualquer elemen-

to de uma matriz. Quando vocé ativa o Editor, ele recupera o conteido do

primeiro elemento no registrador X. A medida que vocé se move na matriz,

o visor mostra o nimero do elemento e seu contetido. Para alterar um ele-

mento, simplesmente digite ou calcule o novo valor.

 

 

 

 

J-a

\
[4 x 5 Matrix]

4 15 3,75 2125 |-075

=2 2 3,875 0

0 0 0 / 0

0 0 o // 0       

 

T 0.0000

z 0.0000 Registrador X contém

o valor do

Y 0.0000 elemento corrente.   
 

 

X _|z14=1,2500 a~ O visor é como uma
_/‘ janela na matriz

Numeros de linha e coluna. sendo editada.
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A pilha (pilha automética de meméria) acompanha o Editor de Matrizes. A

medida que vocé se move de um elemento para outro, a pilha se move com

vocé o que significa que vocé pode efetuar célculos a qualquer tempo.

BMaRX] EDIT ¢ Move & esquerda.

oLD Restabelece valor anterior do elemento.

& Move para cima.

+ Move para baixo.

GOTO V4 para elemento.

3 Move a direita.

vA

INSR Insere linha.

DELR Elimina linha.

WRAP Modo Wrap.

GROMW Modo Crescer.

Uma vez que o menu Editor de Matrizes é uma parte do menu MATRIX

(que é um aplicativo), vocé pode selecionar e utilizar funcdes de menus en-

quanto estiver editanto uma matriz. Entretanto, se vocé selecionar outro me-

nu de aplicativo, a calculadora automaticamente sai do Editor e do menu

MATRIX.

Como os Elementos sdo Armazenandos

Suponha que vocé esteja editando uma matriz 5 x 5 e o visor apresenta

2 : 3=17.08080 . Pressionar » faz trés coisas:

1. o valor no registrador X (17) é armazenado no elemento 2:3 da matriz.

2. os ponteiros sdo avangados para o préximo elemento (2:4).

3. os contetidos do elemento 2:4 sdo recuperados para o registrador X e

escritos sobre o valor anterior (17).

Este esquema permite que vocé utilize o Editor para ver cada elemento em

uma matriz sem alterar os dados nos registradores Y, Z e T.
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O Editor permite que vocé recupere qualquer tipo de dados para o registra-

dor X e efetue célculos. Entretanto, antes que vocé se mova para outro ele-

mento ou saia do Editor, o registrador X precisa conter dados que possam ser ar-

mazenados em um elemento de uma matrix. Uma matriz ndo pode conter outra

matriz, uma matriz real ndo pode conter um niimero complexo e uma ma-

triz complexa no pode conter uma cadeia alfanumérica.

Se o Editor de Matrizes apresenta no visor Inhvalid Tupe (Tipo Invali-

do) quando vocé pressionar , o valor no registrador X nao ¢ um ele-

mento vélido para a matriz corrente.

 

Matrizes que Crescem Automaticamente

Em algumascircunstancias vocé pode criar a matriz sem saber quao grande

ela sera. No modo Grow (Crescer), o Editor de Matriz permite que vocé con-

tinue a adicionar linhas a uma matriz independentemente de suas dimen-

sdes iniciais. Trés coisas precisam acontecer para uma matriz crescer automa-

ticamente:

m 0 modo Grow (Crescer) precisa estar ativo. (Pressione GROW na segun-

da iinha do menu do Editor de Matrizes.)

m o Editor precisa estar posicionado no dltimo elemento (inferior direito)

na matriz.

m pressione  * para criar a nova linha e mover o primeiro elemento

nela. Cada um dos novos elementos estd preenchido com um zero.

O exemplo & pagina 241 mostra como os dados podem ser entrados em uma

matriz utilizando 0 modo Grow. Para retornar para o modo Wrap (padrao),

pressione WRAP . A calculadora automaticamente volta para modo Wrap

quando vocé entra ou sai do Editor de Matrizes.

Restabelecendo o Valor Anterior

Pressionar

'

OLD  recupera o contetido do elemento corrente para o registra-

dor X.Isto é ttil quando vocé se perde em um calculo ou altera um elemen-

to por engano. Vocé também pode recuperar o elemento corrente executan-

do a fungao RCLEL (recupera elemento).

O valor ““anterior’’ é o nimero que estava no elemento quando vocé se mo-

veu para l4 a primeira vez. Ele néo é substituido até que vocé se mova para

outro elemento ou saia do Editor.
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Inserindo e Eliminando Linhas

Enquanto estiver editando uma matriz, vocé pode inserir e eliminar linhas

utilizando funges na segunda linha do menu do Editor de Matrizes.

Para inserir uma linha em uma matriz:

1. mova-se para qualquer elemento na linha que se seguird a nova linha.

2. pressione INSR (inserir linha).

Para eliminar uma linha em uma matriz:

1. mova-se para qualquer elemento na linha que vocé deseja eliminar.

2. pressione DELR (elimina linha). Vocé nao pode utilizar a fungao DELR

se a matriz tem somente uma linha.

 

Matrizes Complexas

Antes que vocé possa entrar nimeros complexos em uma matriz, precisa tor-

nar a matriz inteira complexa.

Criando Matrizes Complexas

Para criar uma nova matriz complexa:

1. crie uma matriz real utilizando o procedimento da pagina 206.

2. antes que vocé entre quaisquer dados na matriz, pressione [ENTER] para

fazer uma cdpia da matriz.

3. pressione [[COMPLEX] para combinar as duas matrizes reais em uma

matriz complexa. (Para mais informagdes sobre a funggo COMPLEX, ve-

ja a pagina 91.)

Exemplo. Crie uma nova matriz complexa 3 x 4.

3 [EnTer] 4 v 3.0600
X

MATRIX] NEW [ 3x4 Matrix 1]
WA HET KT
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[COMPLEX] x: L 3x4 Cpx Matrix J
CEERETTE

Para converter uma matriz existente em complexa:

1. digite um dos seguintes niimeros complexos:

= 1 [EnTER] O [lI[COMPLEX] se vocé deseja que os nimeros existentes na

matriz se tornem a parte real do niimero complexo.

r] 1 [B[COMPLEX] se vocé deseja que 0s niimeros existentes na

matriz se tornem as partes imagindrias dos niimeros complexos. (A

calculadora precisa estar em modo Retangular para entrar este nime-

ro complexo.)

[ComMPLEX] se vocé ndo deseja salvar quaisquer dos dados

na matriz existente. ’

  

2. multiplique a matriz pelo nimero complexo.

Por exemplo, para converter MAT1 (criada no exemplo a pagina 207) para

complexo (salvando os dados correntes como partes reais), pressione

0 l[comPLEX] HAT1  

Convertendo uma Matriz Complexa em Real

Pressionar [l[COMPLEX] converte a matriz complexa no registrador X em-

duas matrizes reais. A matriz contendo as partes a esquerda (valores x ou

r) é deixada no registrador Y; a matriz contendo as partes a direita (valores

y ou 0) é deixada no registrador X.

Preenchendo uma Matriz Complexa

O Editor de Matrizes trabalha com matrizes complexas da mesma forma que

com as reais. Quando vocé estd preenchendo uma matriz com dados, digi-

te 0os nimeros complexos como descrito no capitulo 6. Se o numero tem

uma parte imagindria zero, vocé pode deixa-la de lado. (A calculadora auto-

maticamente converte o nimero em complexo quando ele for armazenado

na matriz.)
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Exemplo. Calcule o determinante (  DET ) da seguinte matriz complexa.

10 + i16 4+ 19

-4 i17

Crie uma matriz real 2 x 2.

W(FAT) 2 [ERTER)  NEW x: [ 2x2 Matrix 1

 

NEH INYDET[TRAN

Torne a matriz complexa.

 eNTER] [ll[COMPLEX] x: [ 2x2 Cpx Matrix 1
  

Agora edite a matriz. (Assegure-se que a calculadora estd no modo Retangu-

lar pressionando [JI[MODES] RECT .)

epiT 10 [ENTER] 16 [[COMPLEX 

»  4[enTer] 9 M[COMPLEX]

s 4G

 

 

  
s O[enTer] 17 [COMPLEX

 

=0.0000 il17.6000
Le(o]+&[Gotof+

% [ 2x2 Cpx Matrix 1
LNEHINWDET[TRAN[ZIH4GEDIT

DET

   

 

x: -256.0000 i206,0000
CEZNECTHNS  
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Redimensionando uma Matriz

Para redimensionar uma matriz com nome:

colunas.

 

1. entre as novas dimensdes: linhas

2. pressione [J[MATRIX][V] DIM . A calculadora apresenta no visor um

catélogo de varidveis das matrizes existentes.

3. selecione uma matriz pressionando a tecla de menu correspondente ou

digite o nome da varidvel utilizando o menu ALPHA.

Se a matriz ndo existir, ela é criada utilizando as dimensdes e o nome da va-

ridvel que vocé especificou.

O que Ocorre Quando uma Matriz é Redimensionada. As matrizes

sdo armazenadas internamente como uma seqiiéncia dnica de elementos.

Os elementos preenchem a matriz linha a linha.

Quando vocé redimensiona uma matriz, a ordem linha a linha dos elemen-

tos nao é alterada. Se vocé aumentar o tamanho de uma matriz, 0os novos

elementos sao adicionados ao final da seqiiéncia. Similarmente, se reduzir

o ndmero de elementos em uma matriz, os ultimos elementos (e os dados

armazenados nesses elementos) sao perdidos.

C 2X5 Matrix 1 redimensionada paraL 4X3 Matrix ]

1 2 3

1 2 3 4 5 4 5 6

6 7 8 9 10 7 8 9

0 0 0

Vocé pode recuperar as dimensoes correntes de uma matriz recuperando-a

no registrador X e, a seguir, executando a fungao DIM? (dimensoes?). DIM?

d4 como resposta o nimero de linhas no registrador Y, o nimero de colu-

nas no registrador X e salva uma cépia da matriz no registrador LAST X.
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Aritmética Matricial

Calcular com matrizes é 0 mesmo que calcular com niimeros. Vocé pode ma-

nipular uma matriz na pilha utilizando as mesmastécnicas que ja aprendeu

para trabalhar com nimeros (capitulo 2).

Aritmética Escalar. Aritmética escalar ¢ definida como uma matriz e um

dnico nimero (o escalar) sendo combinados em uma operagdo aritmética

(=1, =1, ou [+]). As operagdes aritméticas ocorrem em cada elemen-

to da matriz.

Exemplo: Aritmética Escalar na Pilha. Recupere a matriz MAT1 (cria-

da no primeiro exemplo deste capitulo) e multiplique-a por 3,5. (Cada ele-

mento em MAT1 é multiplicado por 3,5.)

 

 

 

 

 

MAT1 v -256 0088 1286 0080
x: 2x2 Matrix

35 v: [ 2x2 Matrix 1]
x: 3.

: -256.8800 1206.0000
e [ 2k Matrix 1    

Exemplo: Aritmética Escalar Combinada com Aritmética com Va-

riaveis. Vocé também pode utilizar aritmética de armazenamento para exe-

cutar cdlculos aritméticos escalares em uma matriz com nome. Subtraia 3

de cada elemento na matriz MAT2.

3 [sTo][=] mATZ v: [ 2x2 Matrix 1]
x: 3. 88008

 

   

Aritmética Matricial Utilizando Fungées de Um Numero. Quase to-

das as fun¢des de um nimero funcionam em uma matriz. Por exemplo, se

vocé pressionar [l][x], quando existe uma matriz no registrador X, cada ele-

mento na matriz é elevado ao quadrado. Para tornar uma matriz negativa

(alterar o sinal de cada elemento), pressione .

 

 

Aritmética Matricial Utilizando Fungdes de Dois Numeros. Vocé

pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir matrizes utilizando , =]

e[+]. Se quaisquer das matrizes forem complexas, o resultado serd tam-

bém complexo.
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Funcao Entradas Resultado

Adigao ( ) ou

Subtragdo ([=])

Multiplicagéo (

 

:CmxnMatrix]

:CmxnMatrix] x:CmxnMatrix]

:CmxnMatrix]

:CnxpMatrix] ®:CmxpMatrix]

 

:CmxnMatrix]

:CmxmMatrix]l x:CmxnMatrix]
Divisao ([=])*

X
L

X
L

X
u

   
* A divisdo de matrizes é definida como a multiplicagdo do numerador pelo inverso do deno-

minador. Portanto, o registrador X precisa conter uma matriz ndo-singular (inversivel).    
 

Fungoes Matriciais

Invertendo uma Matriz. Execute a funcdo INVRT (Ji[MATRIX] INv )

para calcular a inversa de uma matriz quadrada (n x n) no registrador X.

Uma matriz multiplicada pela sua inversa produz a matriz identidade (uma

matriz quadrada com niimeros 1 na diagonal e 0 nos outros lugares.)

Transpondo uma Matriz. Execute a fungao TRANS (Jl[MATRIX]

TRAN ) para transpor uma matriz no registrador X. A transposta de uma

matriz é obtida fazendo com que as linhas se transformem em colunase es-

tas em linhas.

Determinante. Execute a fungao DET (Jl[MATRIX] DET ) para calcular o

determinante de uma matriz quadrada no registrador X.

Norma de Frobenius. Execute a fungdao FNRM (norma de Frobenius) para

calcular a norma de Frobenius (Euclidiana) de uma matriz no registrador X.

A norma de Frobenius é definida como a raiz quadrada da soma dos quadra-

dos dos valores absolutos de todos os elementos.

Norma de Linha. Execute a fungao RNRM (norma de linha) para calcular a

norma de linha (norma infinita) de uma matriz no registrador X. A norma

delinha é o valor maximo (sobre todas as linhas) das somas dos valores ab-

solutos de todos os elementos de uma linha. Para um vetor, a norma de li-

nha é o maior valor absoluto de qualquer de seus elementos.
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Soma de Linha. Execute a fungao RSUM (soma de linha) para calcular a so-

ma de cada linha de uma matriz no registrador X. RSUM dé4 como resulta-

do uma matriz m X 1 preenchida com as somas das linhas da matriz de en-

trada m x n.

 

Operacoes Vetoriais

Uma matriz de uma tnica linha ou de uma tnica coluna é denominada vetor.

A HP-42S executa as seguintes operagdes vetoriais.

Produto Escalar. Execute a funcdo DOT (Jll[MATRIX] [¥] DOT )paracal

cular o produto escalar das matrizes nos registradores X e Y. O produto esca-

lar é definido como a soma dos produtos dos elementos correspondentes

em duas matrizes.

Produto Vetorial. Execute a funcao CROSS (Il[MATRIX] [V] cROSS ) para

calcular o produto vetorial dos vetores nos registradores X e Y. Os dois veto-

res precisam ser matrizes de dois ou trés elementos ou nimeros complexos.

Vetor Unitario. Execute a fun¢iao UVEC (Jl[MATRIX][Y] UVEC ) para cal-

cular o vetor unidade de uma matriz no registrador X. Isto é, cada elemen-

to no vetor é ajustado de forma que a grandeza (norma de Frobenius) seja

igual a 1.

 

Equacoes Lineares Simultaneas

Um sistema de equagdes lineares

apxy + apx; = by

ay1x1 + ax; = by

pode ser representado pela equagao matricial AX = B, onde

ap ap x1 by
A= , X = , B =

ay1 4y x2 b,

A é amatriz coeficiente, B é a matriz constante ou a matriz coluna , e X é a matriz solugao.
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Para resolver um sistema de equacdes simultaneas:

1. especifique o niimero de incégnitas: pressione B[vATRIX] s1M@ nn. A

calculadora automaticamente cria (caso necessario) e dimensiona trés

matrizes: MATA, MATB e MATX.

2. entre a matriz coeficiente: pressione MATA

3. entre a matriz constante: pressione MATB

4. calcule a matriz solugdo: presssione MATK . (Para um sistema grande

de equagdesesse célculo pode demorarvarios segundos para completar-se.

Para executar outro problema com o mesmo nimero de incégnitas, vé para

0 passo 2 ou 3. Para um problema com um numero diferente de incégnitas,

 

pressione e reinicie com o passo 1.

Exemplo. Encontreastrés incognitas nesse sistema de equagoes simultaneas:

7x +2y —z= 15

x—y+15z= 112

—-9x + 2z = —-22

A matriz coeficiente é:

7 2 -1

1 -1 15

-9 0 2

BvaTRX] sima 03
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Preencha a matriz coeficiente.

MATA

7 - 2 s 100

> 1 s 1] = 15

 

EXIT

Preencha a matriz constante.

MATB

15 "2 + 22

Calcule e veja a matriz solugao.

MATX

A primeira incdgnita, x, é 4.

+
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   1:1=0.0006

 

1:3=-1_
[«Towl+4lcoro]+

2:3=15_
L&foe]+4[GOTO[+

    

--GOTO[ + |

MATE[MATE]]]]

 

 

  

  

 GOTO



A segunda incdgnita, y, é —3.

 

  

E a terceira incégnita, z, é 7.  
 

Funcoes Utilitarias Matriciais (Indexacé&o)

As fungdes nesta se¢do funcionam na matriz correntemente indexada. Atra-

vés da indexagdo de uma matriz vocé pode acessar diretamente e manipular

qualquer elemento em uma matriz com nome.

Para indexar uma matriz:

1. pressione [J[MATRIX][V] INDEX

2. especifique uma matriz com nome, pressionando a tecla de menu corres-

pondente ou digitando o nome da varidvel com menu ALPHA.

Vocé também pode indexar uma matriz editando-a. Apés sair do Editor de

Matriz, a matriz ndo estd mais indexada.

Controlando os Ponteiros do indice

Indexar uma matriz estabelece ponteiros para linha e coluna. (I e ). Esses

530 0s mesmos ponteiros utilizados pelo Editor de Matrizes para identificar

o elemento corrente. Quando vocé indexa uma matriz, os ponteiros sao colo-

cados no primeiro elemento. Isto é, I = 1 e ] = 1. (Note que qualquer opera-

a0 que torne uma matriz indexada também retorna os ponteiros do indice

para o elemento 1:1.)

Vocé pode aumentar ou diminuir qualquer ponteiro utilizando as primeiras

quatro fungdes na tabela a seguir. Se vocé tentar mover um ponteiro além

das bordas de uma matriz (isto é, fora de suas dimensoes), os ponteiros au-

tomaticamente vao para o primeiro elemento na préxima coluna ou linha (ou

tltimo elemento na coluna ou linha anterior).

14: Operagdes Matriciais 223



Para posicionar os ponteiros do indice em um elemento particular, entre os

valores dos ponteiros nos registradores X e Y (coluna e linha respectivamen-

te) e, a seguir, execute a fungao STOIJ (armazene IJ).

Para recuperar os valores correntes do ponteiro nos registradores X e Y, exe-

cute a fungao RCLIJ (recupera IJ).

Funcées para Controlar os Ponteiros do indice
 

Funcao Descrigcao
 

I+ Aumenta o ponteiro de linha de 1 (para baixo).*

- Diminui o ponteiro de linha de 1 (para cima).*

J+ Aumenta o ponteiro de coluna de 1 (para a direita).* Se a cal-

culadora esta no modo Grow e os ponteiros estdao no ultimo

elemento na matriz, executar J + cria uma nova linha no final

da matriz.

J- Diminui o ponteiro de coluna de 1 (para a esquerda).*

STO Posiciona os ponteiros do indice nos numeros especificados

nos registradores X e Y (x = numero de coluna; y = nume-

ro de linha).

RCLIJ Recupera os valores correntes dos ponteiros do indice nos re-

gistradores X e Y (x = numero de coluna; y = numero de li-

nha). Se os ponteiros forem ambos iguais a zero, nao existe

correntemente uma matriz indexada. 
 

* Os flags 76 e 77 séo atualizados de acordo, indicando se ocorreu um “‘wrap” (salto). Veja

0 apéndice C.   
 

A terceira linha do menu MATRIX contém seis das fun¢des de indexagao
mais freqiientemente utilizadas.

W[VATRiIX] $TO1Y

RCLIY

STOEL

RCLEL

PUTH

GETH
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Armazenando e Recuperando os Elementos de
uma Matriz

As fun¢des STOEL (armazena elemento) e RCLEL(recupera elemento) sao utiliza-

das para armazenar e recuperar valores na matriz indexada. Essas fun¢oes

nao alteram os ponteiros do indice.

 

Funcgéao Descricao
 

STOEL Armazena no elemento corrente da matriz indexada, a;, uma

copia do valor no registrador X.

RCLEL Recupera uma copia do elemento corrente, a; para o registra-

dor X.    
 

Funcoes Programaveis do Editor de Matrizes

As fungdes no menu do Editor de Matrizes (exceto GOTO ) sao programa-

veis e funcionam na matriz indexada da mesma forma que o fazem utilizan-

do o Editor manualmente. Por exemplo, se vocé executar < (mover a esquer-

da), 1 (mover para cima), | (mover para baixo) ou — (mover a direita):

1. o valor no registrador X é armazenado na matriz indexada no elemento

corrente.

2. os ponteiros de linha e coluna (I e ]) sao avangados para o préximo ele-

mento—esquerda, para cima, para baixo ou a direita. (Se a calculadora

estd em modo Grow e a fungao é —, a matriz é aumentada de uma li-

nha completa e os ponteiros sao avancados para o primeiro elemento

na nova linha.)

3. o valor armazenado no elemento corrente é recuperado para o registra-

dor X, sendo escrito sobre o valor anterior no registrador X.

As fung¢des INSR, DELR, WRAP e GROW (na segunda linha do menu do

Editor) também sao programadveis. Veja as paginas 212 a 214 para maiores in-

formagoes.

Trocando Linhas

A fungdo R <> R (linha troca com linha) troca o conteddo de duas linhas na

matriz correntemente indexada. Digite os dois nimeros de linhas nos regis-

tradores X e Y e, a seguir, execute R < > R.
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Submatrizes

Para obter uma submatriz da matriz indexada:

1. mova os ponteirgs do fndice para o primeiro elemento da submatriz.

2. entre as dimensdes da submatriz: nimero de linhas no registrador Y e

numero de colunas no registrador X.

3. execute a funcio GETM (obter matriz) (l[MATRIX] [a] cETH ). GETM

recupera a submatriz para o registrador X.

Matriz Indexada

~a
 

 

    

x colunas

——

/-

y linhas

t

t

\ GETM |z

\_> [xXy Matrix] 

Para colocar uma submatriz na matriz indexada:

1. mova os ponteiros do indice para o elemento onde vocé deseja que o

primeiro elemento da submatriz seja posicionado.

2. execute a fungio PUTM (coloca matriz) ( [l[MATRIX][a] PUTH ). PUTM

copia a matriz no registrador X, elemento a elemento, na matriz indexa-

da comecando no elemento corrente.
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Matriz Indexada

\

-
~

 

 

[mXn Matrix ]

  PUTM
    

[mXn Matrix]

 

 

Matrizes Especiais na HP-42S

Em adicéo as varidveis matriciais que vocé cria, existem diversas varidveis

que sdo automaticamente criadas.

Registradores de Armazenamento (REGS)

Os registradores para armazenamento de dados sao na realidade uma matriz

especial m X n na memoria da calculadora (onde SIZE = m x n). O nome

REGS é reservado para a matriz dos registradores de armazenamento (e so-

mente pode ser utilizado para armazenar uma matriz).

Matrizes para Equacoes Simultaneas

As matrizes MATA, MATB e MATX sao criadas (e redimensionadas se neces-

sério) sempre que vocé executar $IM@ . Os dados armazenados nessas

matrizes permanecem até que vocé trabalhe outro problema ou apague as

varidveis.
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Estatistica
 

Neste capitulo vocé aprenderd como:

m entrar dados estatisticos na HP-42S.

m calcular resultados estatisticos baseados em dados acumulados.

m utilizar dadosestatisticos armazenados em uma matriz.

m ajustar uma curva aos dados que vocé entrou utilizando um de quatro

modelos.

m projetar valores futuros baseados em uma curva ajustada a seus dados.

 

Entrando Dados Estatisticos

Os dados estatisticos sao salvos com a tecla (somatdrio mais), que acu-

mula dados em um bloco de registradores de armazenamento contendo os

coeficientes de somatdrios. Executar adiciona dois valores aos dados es-

tatisticos: um valor x (do registrador X) e um valor y (do registrador Y). O

niimero de pontos de dados acumulados,n, é colocado de volta no registrador X.

Apagando Dados Estatisticos. Antes que vocé inicie a acumulagao de

um novo conjunto de dados, pressione [l CLE  (apaga estatistica)

para apagar os dados nos registradores de somatorios.

 

Estatisticas com Duas Variaveis. Para entrar dados estatisticos para

duas varidveis (valores x e y):

1. digite o valor y e, a seguir, pressione [ENTER].

2. digite o valor x.

3. pressione

Repita esses passos para cada par de dados no conjunto de dados.
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Estatistica com Uma Variavel. Para entrar dados estatisticos para uma

varidvel (isto é, somente valores x), primeiro digite um 0 para o valor y

R] ) e a seguir para cada ponto de dados:

 

1. digite um valor x.

2. pressione

Estatistica com uma Variavel com Dados Uniformemente Espaca-

dos. Para algumas aplicagdes, vocé pode desejar que os valores y acumula-

dos sejam inteiros uniformemente espagados. Isto permite que vocé utilize

dados estatisticos com uma varidvel para efetuar ajuste de curvas e proje-

¢oes utilizando os modelos de ajuste de curvaslinear e logaritmico. (Os mo-

delos exponencial e de poténcia sao invélidos porque o primeiro valor y é zero.)

Para o primeiro valor x, pressione 0 [ENTER] valor x [£+]. Para cada valor x sub-

seqiiente:

1. pressione [ENTER] para elevar n para o registrador Y.

2. digite o valor x.

3. pressione [Z+].

Exemplo: Utilizando Estatistica. Abaixo estd uma tabela com os indi-

ces pluviométricos minimos e maximos para os meses de inverno em Corval-

lis, Oregon. Acumule os valores nos registradores estatisticos.

 

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.
 

Y Maximo
(polegadas de chuva) 9,70 18,28 14,47 15,51 15,23 11,70

 

X Minimo
1(polegadas de chuva) 0,10 0,22 2,33 99| 0,12 0,43          

Inicie apagando quaisquer dados estatisticos que possam ter sido previamen-

te armazenados nos registradores de somatério.

 

[CLEAR] cLZ v: B.8000
n x: 8.08000    
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Entre o primeiro par de dados (lembre-se, o valor y primeiro).

9.7 [EnTER] 1 v 5. 7000
% 1.0060
 

   

Note que o nimero no registrador Y nao se moveu quando vocé pressionou

[Z+]. O valor x (0,10) foi salvo no registrador LAST X e substituido no regis-

trador X por 1, o niimero de acumulagoes efetuadas até o momento (1).

Entre os dados restantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.28 22 V- 15,2200
x: 2. 0860

14.47 233 v 13,4700

15.51 1.99 V- 15,5100

15.23 12 v: 15,2308

"7 43 % br0boo”    
Agora, calcule as médias pluviométricas mensais minima e maxima.

(ST < 8. 8650
[0 NTNTYS

A média pluviométrica mensal minima é 0,865 polegadas (média dos valoresx).

x=zy] x: 14.1483

 

HEANIHMN ]Z0EV ]CFIT |

A média pluviométrica mensal méaxima é 14,1483 polegadas (média dos valo-

res y).
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Funcoes Estatisticas

As fungdes SUM, MEAN, WMEAN e SDEV (no menu STAT) permitem que

vocé calcule resultados a partir dos dados estatisticos que vocé entrou.

W (sTAT) I+ Somatdrio mais (0 mesmo que )-

SUM Soma.

MERAN Média (média aritmética).

WHN Média ponderada.

SDEV Desvio padréo.

CFIT Apresenta o submenu de ajuste de cur-

vas.

VA

ALLE Modo ALLX (todas as estatisticas).

LINZ Modo estatistica linear.

ZREG Registradores de somatérios.

3$RG?  Posigdo dos registradores de somatorio.

Somas

A fungao SUM d4 como resultado a soma dos valores x e y acumulados nos

registradores X e Y respectivamente.

Média

Como demonstrado no exemplo de indice pluviométrico acima, a fungao

MEAN d4 como resultado a média aritmética dos valores x e y que foram

armazenados com [Z+]. A média de x é colocada no registrador X e a média

de y é colocada no registrador Y.

Média Ponderada

A fungao WMEAN (I[STAT] uHHN ) calcula a média dos valores x pondera-

da pelos valores y (Zxy + 2y).
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Desvio Padrao

A fungdo SDEV (desvio padrdo) calcula os desvios padrao da amostra”, s, e

s,dos dados armazenados com e coloca-os nos registradores X e Y res-

pectivamente.

 

Exemplo: Calculando os Desvios Padrao. Se vocé trabalhou o exem-

plo do indice pluviométrico anteriormente, calcule os desvios padrao sobre

as médias. (Se o menu STAT nao esté apresentado, pressione [l

 

SDEV

 

b 3.08325
[=+ [UM[MEANTIHMN ]S0ERTCFIT |

Os desvios padrao sao s, = 1,0156 e s, = 3,0325.

 

 

Corrigindo Erros

Se vocé descobriu que entrou e acumulou pontos de dados incorretos, po-

de corrigir o erro utilizando [l (somatdrio menos).

 

Erros sdo corrigidos reentrando-se ambos os valores x e y, pressionando

e, a seguir, entrando os dados corretos. Mesmo se somente um dos

valores do par de dados (x,y) estiver incorreto, vocé precisard eliminar e re-

entrar ambos os valores.

 

Se estiver em modo LIN X e o par de dados ou o ponto que vocé entrou es-

tiver incorreto e vocé acabou de pressionar [Z+], execute os seguintes passos:

 

1. digite o valor de x (mas nao pressione [E

 

2. pressione [l

 

Se o ponto ou par de dados incorretos for o entrado mais recente e

acabou de ser pressionado, vocé pode executar [JI[LASTx] [l

ver os dados incorretos. De outra forma:

 

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

* A fungao SDEV calcula o desvio padrdo da amostra que admite que os dados sao uma amostra de

um conjunto maior e completo de dados. Se esses constituem a inteira populacao dos dados, o

desvio padrio verdadeiro da populagao pode ser conseguido calculando-se a média dos dadosoriginais,

adicionando-a aos dados estatisticos utilizando e, a seguir, executando SDEV.
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  2. pressione [} . Esta fungao atua de forma similar a exceto que

os resultados sdo subtraidos (ao invés de adicionados) aos coeficientes

de somatério. O nimero de pontos de dados, n, é diminuido de um.

 

3. entre os valores corretos dos dados: valor y

4. pressione [

 

 

Os Registradores de Somatérios

A calculadora utiliza um bloco de registradores de armazenamento para sal-

var os coeficientes de somatérios. O modo estatistico corrente determina quan-

tos coeficientes sao salvos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ry |2x

Riz |=Zx?

:j z;z Modo linear”

Ris  [Zxy
Ry |n

Modo AlIZ { Ry; [ZIn x

Ryg |Z(n x)?

Ryg [ZIny

Rao |2(n )

Ry [ZInxIny

Ry, [ZxIny

Roz |2y In x   
 

* Esses 530 0s mesmosseis coeficientes utilizados para estatistica na familia de calculadoras HP-41.

Antes de executar um programa da HP-41 queutiliza fungdes estatisticas, vocé pode necessitar se-

lecionar 0 modo Linear para assegurar a execucao adequada do programa.
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Para selecionar modo ALL>:pressione lj[STAT][Y] ALLE . No modo
ALLZ (padrao) a calculadora salva 13 coeficientes de somatério. Isto permi-

te que vocé efetue ajuste de curvas e projegdes utilizando quatro modelos

de curvas (explicados mais adiante neste capitulo).

 

Para selecionar o modo Linear: pressione [l [¥] LINE .Nomo-

do Linear, a calculadora salva somente seis coeficientes de somatdrio. Este

é 0 minimo conjunto de valores necessérios para efetuar o ajuste de curvas
e projegdes utilizando-se o modelo linear (regressao linear).

Alterando a Posicao dos Registradores de Somatério. Normalmen-

te, o primeiro registrador de somatério é Ry;. Entretanto, vocé pode alterar

a posicdo dos registradores de somatério com a funcao EREG (registradores

de somatdrio). Pressione [Ji[STAT] [Y] =REG nn; onde nn é o nimero do pri-

meiro registrador.

 

Por exemplo, para reposicionaro registrador estatistico para Ry;, pressione [l}

[¥] =zreEG 07.

 

 

1 A fungao EREG naomove quaisquer dados. Ela somente iden-

fi tifica quais registradores sao utilizados para acumularos coefi-

cientes de somatdrio. Se vocé deseja mover a posicao dos re-

Nota gistradores somatdrios, faga-o antes de entrar quaisquer dados.

 

A fungao ZREG? (posicio dos registradores de somatdrio) d4 como resultado o

ndmero do registrador do primeiro registrador de somatodrio. Para executar

a fungao XREG?, pressione l[STAT][Y] =RG?

Registradores de Somatério Nao Existentes. Apos estabelecer o nu-

mero de registradores de somatério (6 ou 13), é posssivel reduzir o SIZE de

tal forma que um ou mais registradores de somatdrio deixem de existir. As

fungdesestatisticas que fazem acesso diretamente aos registradores de soma-

tério nao operarao a menos que todos os registradores de somatério existam.

Exemplo: Vendo os Coeficientes de Somatério. Um pescador regis-

trou os peixes apanhados durante uma pescaria. Entre os dados abaixo e, a

seguir, edite os registradores de armazenamento para ver os coeficientes de

somatdrio.
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Peso dos peixes (Ibs.) |Quantidade

(valores x) (valores y)

6 8

7 12

8 24
9 23

10 15

1 9  
 

Selecione 0 modo AllX e, a seguir, apague 0s registradores de somatorio.

BEE) AuLs
W cus
8 [Exen) 6 (7]

12 [ENTER] 7 [£+]

24 [ENTER] 8 [£+]

23 [ENTER] 9 [£+]

15 [EnTer] 10 [£7]

9 [ENTER] 1 [£4]

 

s

 

 

i

 

 

E

 

 

E

 

 

K
=
<

 

  vL  
 

A menos que vocé tenha alterado a posigao dos registradores de somatdrio,

o primeiro coeficiente (2x) estd armazenado em Ry;. Utilize o Editor de Ma-

trizes para ver a matriz REGS.

BvATRIX] [V] EDITH REGS
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V4 para o elemento 12:1 (que é Ry;).

GoTo 12 [ENTER] 1

 

Este é o coeficiente Zx. Utilizando » , mova-se através dos registrado-
res e veja todos os 13 coeficientes. Compare-os com os dados acima e com

a ilustragao a pégina 233.

 

   
  

13:1=451. 00600

 

 

* 14:1=91.06000
;

 

  

” 15:1=1,619.08008
L&fowe]+4+[GoTof»

   

   16: 1=780. 00608
<foe]+4Jooro]+

    

  17: 1=6.0600 

       

18:1=12.7148
L&foe]+4[GoOTof+

® 19: 1=27. 2006
£[oe]+4[GOTO[3

 

 

? 20: 1=15.7832

      

21:1=42.5915
<loe]+4[GoTo[+

 

  
  

 

22:1=33.5635
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23:1=134, 7648

> 24:1=194,2476

v: 15,0808
x: 9. 8

 

 

 

  
 

Agora, se vocé possuir uma impressora, imprima os coeficientes de somaté-

rio utilizando a fun¢ao PRY (imprimir estatistica). (Se necessério, pressione

BFRNTI[A] PON para ativar a impressao.)

 

 

Limitacdes nos Valores de Dados

A calculadora pode nao conseguir executar alguns célculos estatisticos se os

seus valores de dados diferirem por um valor relativamente pequeno. Para

evitar isso, vocé deveria normalizar seus dados entrando os valores com

uma diferenga de um valor (tal como a média). Essa diferenca precisa entao

ser adicionada a quaisquer célculos efetuados. Por exemplo, se seus valores

x eram 776999, 777000 e 777001, vocé deveria entrar os dados como —1, 0 e

1; a seguir adicionar 777000 aos resultados relevantes.

Se a funcio [E+] faz com que os contetidos de um registrador excedam

+9,99999999999 x 10%%, ndo existe erro de overflow; o registrador cuja capa-

cidade foi superada contém +9,99999999999 x 10499

 

Utilizando Dados Estatisticos Armazena-

dos na Matriz

Vocé podeentrar dados estatisticos em uma matriz n x 2 e, a seguir, acumu-

lar todos os dados pressionando com a matriz no registrador X. A pri-

meira coluna da matriz contém os valores x e a segunda contém os valores y.
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X% Zxy

oY n

X3 Y3 —_— Zin x

2(In x)2

 

 

 

 

XY, zin y
2(In y)?

ZnxIny

 

 

 

ZxIny
  Zy In x   

Para utilizar uma matriz para calculos estatisticos:

1. crie uma matriz 1 x 2 com nome. (Exemplo: 1 2 @livaTRIX] V]

DIf 2LIST [ENTER].)

2. ative o Editor de Matriz (Exemplo: EDITN ELIST .)

3. utilize 0 modo Grow ([¥] GRoW [4]) de modo que a matriz cresce a

medida que vocé entra cada par de dados.

4.entre o primeiro par de dados na matriz: valorx  »  valory.

5. para cada par adicional de dados:

a. presssione 3 para crescer a matriz por umalinha.

b. entre o par de dados: valorx  »  valory.

6. pressione [l[CLEAR] CLE para apagar os registradores de somatdrio.

7. coloque a matriz no registrador X. (Exemplo: ILIST )

8. pressione para acumular os dados. O nimero de pares de dados,

n, é colocado no registrador X e uma cépia da matriz é salva no registra-
dor LASTx.
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Apés os dados serem acumulados nos registradores de somatdrio, vocé po-

de trabalhar com os mesmos utilizando quaisquer das fungoes estatisticas.

 

Ajuste de Curvas e Projecoes

O ajuste de curvas é uma técnica para encontrar-se uma relagao matematica

entre duas varidveis, x e y. Baseado nesta relagao vocé pode projetar um no-

vo valor de y baseado em um dado valor de x, ou um novo valor de x base-

ado em um dado valor de y.

Para estabelecer as relagdes entre os valores x e y, vocé pode selecionar um

dos quatro modelos de ajuste de curvas:

 

Ajuste de Curva Linear Ajuste de Curva Exponencial

y y M

y=B+Mx y=Be X

> >

X X
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Ajuste de Curva Logaritmica Ajuste de Curva de Poténcia

y y

y=B+MInx y=Bx

 > >

X X

Para efetuar ajuste de curvas e projecoes:

3.

240

se necessario, pressione ll[STAT][Y] ALLEZ para selecionar modo AllZ

(ativando a utilizagao de todos os quatro modelos de ajuste de curvas).

acumular os dadosestatisticos nos registradores de somatério utilizando

ou E+

Selecionar um modelo de ajuste de curva: [JJ[STAT] CFIT HMODL e, a

seguir, LINWF , LOGF , EXPF ou PWRF . (O rétulo de menu para

0 modelo correntemente selecionado é marcado com um pequeno qua-

drado em branco.)

Ou, pressione BEST para que a calculadora selecione um modelo pa-

ra vocé. A fun¢ado BEST examina os dados estatisticos e seleciona o mo-

delo que d4 como resultado o mais alto coeficiente de correlagao.

Pressione para voltar para o submenu CFIT. .

execute as fungdes que vocé deseja:

m  FCSTX (projete x). Digite um valor y e, a seguir, pressione FCSTX .

m FCSTY (projete y). Digite um valor de x e, a seguir, pressione

FCSTY .

= SLOPE . Calcula a inclinagao da transformacao linear para o modelo

corrente.

®  YIMT . (coeficiente linear). Calcula o coeficiente linear da transforma-

Gao linear para o modelo corrente.

m  CORR (coeficiente de correlagdo). Calcula um coeficiente (-1 < x <

1) que indica quao bem os dados acumulados se ajustam ao mode-

lo corrente de ajuste de curvas.

15: Estatistica



Exemplo: Proje¢des. Uma empresa anuncia numa estagao de radio local.

Durante as tltimas seis semanas, o gerente manteve registro do nimero de

minutos de anidncios e as vendas semanais.

 

 

    

Numero de Minutos Vendas

de Anuncios em Radio (valores y)

(valores x)

Semana 1 2 $1.400,00

Semana 2 1 $ 920,00

Semana 3 3 $1.100,00

Semana 4 5 $2.265,00

Semana 5 5 $2.890,00

Semana 6 4 $2.200,00
 

O gerente deseja determinar se existe uma relacao linear entre a quantida-

de de antncios em radio e as vendas semanais. Se existir uma forte relagao,

o gerente deseja utilizar esta relagao para projetar vendas. Um gréfico dos

dados tem a aparéncia abaixo:

y
.'/

7/
3,000 o P

7
7/

s

2,000 o’ .

Vendas em Délares °« /s 7
/

1,000 °« 7/ .
7/

7

YINT

 

0O 1 2 3 4 5 6 7
Minutos de Antincio
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Estabelega o formato do visor FIX 2 (para ddlares e centavos).

Wose] Fix 02 v 15,080
x: 9.08

Entre os dados da tabela acima em uma matriz denominada XLIST. Inicie

com uma matriz 1 x 2.

1 [enen) 2 WFATER] (7] 011 E2. 00SLIST [EnTen]* CootJcrossuvecoINvESTEnITN]

Ative o Editor em XLIST e selecione o0 modo Grow de modo que a matriz

crescera até o tamanho necessério a medida que vocé entra os dados.

EDITN ZL1sT [v] crow [a]

 

  

Entre os dados.

2 s 1400

i 1ie 920

> 3 = 1100  
5 5 s 2265

d.6 13 2890 5:2=2,890_

[«(o[+4+Jcoro]+

 

 

  
> 4 > 2200 6io=2,200_

* Paradigitar SLIST, pressione [v] MATH

|

E

'

[a] JKLR

|

L FGHI
I RSTUW s RSTUV T
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Assegure-se que a calculadora estd no modo AllX e, a seguir, apague os re-

gistradores de somatdrio.

WA(Y] Aiiz MCLEAR] oLz % 2, 200,00
[Wila[ONZ]|[CREGZRG:)

Acumule os dados estatisticos em XLIST.

[RCL] gL1sT I+ x: 6.08
= LE+ [ZUM[MEAN]WMN [0EV ]CFIT |

Selecione o modelo de ajuste de curva linear.

CFIT MODL LINWF

 

il IRT

Calcule o coeficiente de correlagao. Esse niimero indica quao bem os dados

se ajustam ao modelo linear.

CORR

 

VINTCORF[HOOL

Este coeficiente de correlagao é aceitdvel para o gerente da loja. Utilizando

o modelo linear, estime que nivel de vendas ocorreria se a loja adquirisse se-

te minutos de propaganda por semana. (Isto é, entre um valor x de 7 e pro-

jete um valor y.)

 

  
7 FCSTY

 

357.38
[Fo211[3LOPE]VINT |CORR(HO0L|

Quantos minutos de propaganda o gerente deve adquirir se ele deseja obter

vendas de $3.000,00? (Entre um valor y e projete um valorx.)

 

3000 FCSTX

 

¥INTCORR [HOOL

A loja deveria adquirir da ordem de seis minutos de propaganda por sema-

na para aumentar as vendas para $3.000,00.

15: Estatistica 243



 

Como Funciona o Ajuste de Curvas

Os modelos exponencial, logaritmico e de poténcia sao calculados utilizan-

do-se transformagdes que permitem que os dados sejam ajustados por uma

regressdo linear padrdo. As equagdes para essas transformagdes aparecem

na tabela abaixo. O modelo logaritmico requer valores de X positivos;o expo-

nencial requer valores de y positivos;o de ponténcia recuer valores de x e y

positivos.

Equacdes de Transformacéao

 

Modelo Transformacao
 

Logaritmica y=b+mlnx

Exponencial [Iny =Inb + mx

Poténcia Iny=Inb+minx     
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16
Operacoes em Diversas Bases
 

A HP-42S é capaz de apresentar nimeros no visor em quatro bases diferen-

tes: hexadecimal, decimal, octal e binéria. Neste capitulo, vocé aprenderd como:

m selecionare utilizar diferentes bases de niimeros.

m executar aritmética com inteiros em diversas bases e utilizar as fungdes

l6gicas.

m utilizar as fungdes programéveis para selecionar bases numéricas.

 

Conversoes de Base

O menu BASE torna fécil entrar e apresentar nimeros em quaisquer dos

quatro modos de base. )
B(eAsE] R...F Seleciona modo Hexadecimal e apresenta as

teclas A - F

HEXHM Modo Hexadecimal.

DECH Modo Decimal.

ocTH Modo Octal.

BINM Modo Bindrio.

LoGc1c  Apresenta fungdes logicas (pagina 250).

Selecione o aplicativo Base. O retangulo branco indica que o modo corren-

te é Decimal (base 10).

M(EasE]
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Digite um nimero e, a seguir, mude para o modo Hexadecimal (base 16).

31806 HEXH w: TL3E

L6...F[HE:s[RECHIDCTH]EINM[LOGIC]

 

Mude para o modo Octal para apresentar o nimero na base 8.

ocTH x: TEE7E
L#...F[HERM]DECH]0CTa[EINM[LOGIC]

Agora, digite o nimero hexadecimal A14D. Pressionando #...F o modo

Hexadecimal é automaticamente selecionado e apresenta um submenu para

digitar os digitos de A até F.

HF x: 7C3E
n&¢oEJF

A14D % ALAD_
TIT

 

 

Apresenta no visor A14D;¢ no modo Bindrio (base 2).

BINN % 1910000101001 101
Ch...FTHERH[OECHDCTH]EiNe[LOGIC]

Troca o sinal do numero (que é o complemento de 2).

e 111111111111 1111111..,
[é..FTHEHM[DECH]DCTM]EINS[LOGIC]

Para ver um nimero bindrio que é muito grande para o visor, pressione e

mantenha pressionada [Ji[SHOW].

B (SHOW] (mantenha pressionada)
 

}11111131
 

111111111111
1111681011661

(solte) o 1111111111111111111..,
ILTTRTTN(T

Quando vocé sair do aplicativo Base, a calculadora volta a0 modo Decimal.

v: 31, 506, OPEO
x —41,293. 0006

S
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Digitando Nameros de Bases Diferentes. O modo de base corrente

determina quais teclas de digitos podem ser utilizadas para digitar nimeros:

®m em modo Hexadecimal utilize as teclas [0]-[9]e & - F
(pressione #. .. F para selecionar o menu A...F).

m em modo Decimalutilize as teclas [0] - [9].

m em modo Octal utilize as teclas [0] -

 

®m em modo Bindrio utilize as teclas [0] e [1].

A calculadora nao permitird que vocé digite niimeros nao decimais que exce-

dam o tamanho de palavra de 36 bits. Veja ‘Intervalo de Ntiimeros’’ abaixo.

Aritmética em Diversas Bases. O aplicativo Base redefine as teclas arit-

méticas ([+], [=], , e ) para as suas correspondentes fun¢des

de aritmética inteira. Por exemplo, se vocé pressionar [+], a calculadora exe-

cutard a fungao BASE + ao invés da fun¢ao normal de adigao. Veja **Aritmé-

tica com Inteiros’’ mais adiante neste capitulo.

  

 

 

A Representacao de Numeros

Os modos de base alteram a maneira com que os niimeros reais sao digita-

dos e apresentados no visor. Internamente, entretanto, os numeros reais sao

armazenados em forma de sinal independentemente do modo base.

Nos modos Hexadecimal, Octal e Bindrio os nimeros aparecem como intei-

ros. Entretanto, uma vez que a representagao interna nao se altera, cada na-

mero pode ter uma parte fracionaria diferente de zero. A calculadora indica

que uma parte fracionaria diferente de zero existe apresentando no visor

um ponto decimal apés o inteiro.

7C3E YC3E.

Este numero ndo Este numero tem

tem uma parte uma parte

fracionaria internamente. fracionaria internamente.
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Numeros Negativos

O bit mais a esquerda (mais significativo ou ‘“maior’’) de uma representagao

binéria de um nimero é o bit de sinal;ele é ativado (1) para niimeros negati-

vos. Se existirem zeros a esquerda (ndo apresentados no visor) o bit de si-

nal é 0 (positivo). Um niimero negativo é o complemento de 2 de seu niime-

ro bindrio positivo.

Mostrando Numeros

A tecla [li[SHOW] podeser utilizada no aplicativo Base para:

® apresentar no visor um nimero hexadecimal, decimal ou octal em for-

ma decimal com precisio total.

m  apresentar todos os 36 bits de um niimero binério.

Intervalos de Numeros

O tamanho de palavra de 36 bits determina o intervalo de nimeros que po-

de ser apresentado no modo Hexadecimal, Octal e Bin4rio.

Intervalo de Numeros para Conversdes de Base

 

Maior Namero Negativo

para Maior Namero Positivo

Hexadecimal |80000000 para 7FFFFFFFF
 

Decimal —34.359.738.368 a 34.359.738.367

Octal 400000000000 a 377777777777

Binario 100000000000000000000000000000000000

a oMMT    
 

Se vocé tentar digitar um nimero hexadecimal com 10 digitos, a entrada de

digitos serd interrompida ap6s o nono digito entrado.
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Nuameros Muito Grandes para Serem Apresentados no Visor. Nu-

meros nao decimais fora do intervalo de 36 bits sao apresentados como

<{Too Big>. Nao confunda <Too Big> por uma mensagem de erro, é
meramente a forma da calculadora apresentar um nimero que é muito gran-

de para ser apresentado na forma corrente de base.

 

Aritmética com Inteiros

Existem cinco fun¢des para executar aritmética com inteiros de 36 bits. Essas

fungdes utilizam somente a parte inteira dos seus operandos e dao como re-

sultado somente inteiros. Por exemplo, se vocé adicionar os nimeros 15,7832

e 10,4859 utilizando a fun¢ao BASE +, o resultado é 25,0000 porque a por¢ao

fraciondria em cada operando é ignorada.

Fungées para Aritmética com 36 bits
 

 

Funcéao Descricao

BASE + Adigéo deinteiro.

BASE — Subtragao de inteiro.

BASE x Multiplicagdo deinteiro.

BASE + Divisdo do inteiro. BASE +/— Complemento de 2.
 

Nota: Quando o menu BASE ¢é apresenta-

do no visor, essas fungdes sao automatica-

menteatribuidas as teclas[+].[=] .

1.[e

  

   
A calculadora apresenta no visor Jut Range (Fora do Intervalo) se o re-

sultado produzido por quaisquer dessas operagdes for maior do que um ta-

manho de palavra de 36 bits. Se o flag 24 (ignoreintervalo) estiver ativado,

a calculadora substitui 0 nimero pelo méximo de 36 bits e nao informa ne-

nhum erro.

 

Func¢oes Logicas

Pressionar L0GIC¢ no menu BASE apresenta no visor um submenu conten-

do seis fungdes 16gicas. Da mesma forma que as fungdes aritméticas com in-

teiros, as fungdes légicas utilizam somente a porgao inteira de um nimero

que dao como resultado somente inteiros.
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W(BAsE] Locic AND AND de 36 bit.

OR  ORde 36 bits.

XOR  OR exclusivo de 36 bits.

NOT  NOT de 36 bits.

BIT? Teste e Bit.

ROTXY Gire y por x bits.

As Funcdes Légicas Booleanas. As fun¢des AND, OR e XOR sao fun-
¢des de dois nimeros. Isto é, elas necessitam dois nimeros (dos registrado-

res X e Y) e dao o resultado no registrador X.

A fungdo NOT dé4 como resultado a fungao l6gica de 36 bits NOT do nime-

ro no registrador X.

Teste de Bit. Para testar o x-ésimo bit do nimero no registrador Y, execu-

te a fungdo BIT?. Os bits sdo numerados de 0 (o bit menos significativo) até

35 (0 bit mais significativo). Por exemplo, os bits no niimero bindrio” sdo nu-

merados como mostrado:

1610611116116111161011610010060611101

4 4
Bit namero 35 Bit nimero 0

Se BIT? for executado no teclado, a calculadora apresenta Yes (Sim) ou

No (Nao) indicando se o BIT especificado estd ativado.

Em um programa em execugao, a fungao BIT? segue a regra execute se ver-

dadeiro—se o bit especificado estiver ativado (1), a préxima linha de progra-

ma ¢ executada;se o bit nao estiver ativado (0), a préxima linha de progra-

ma é saltada.

- O equivalente decimal desse niimero é —23.698.157.027.
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Girando um Namero de 36 Bits. Para girar um nimero de 36 bits por

um ntmero especificado de bits, entre 0 nimero no registrador Y, o nime-

ro de bits no registrador X e, a seguir, execute a funcao ROTXY. Se o ndme-

ro de bits especificado no registrador X for positivo, o giro ¢ para a direita.

Se o nimero de bits for negativo, o giro é para a esquerda.

ROTXY dé4 como resultado o nimero girado no registrador X e faz com que

a pilha desga uma posicao.

 

Informacao de Programacao

Para selecionar o modo de base em um programa, execute HEXM, DECM,

OCTM ou BINM. Se um programa for interrompido apds executar uma des-

sas funcdes, o menu BASE ¢é apresentado no visor e os nimeros reais sao

entrados e apresentados no visor utilizando-se 0 modo de base que foi sele-

cionado. Para sair do menu BASE, o programa pode entao executar a fungao

EXITALL.

Vocé também pode utilizar o menu BASE para entrar a conversao de base e

as fungdes légicas em um programa. Entretanto, numeros entrados direta-

mente em linhas de programa sao sempre entrados e apresentados na for-

ma decimal.

Exemplo: Um Programa que Utiliza as Operacgdes de Base. O pro-

grama a seguir solicita um niimero octal e um bindrio, adiciona-os e apresen-

ta a soma em modo Hexadecimal.

81 LBL "OBH" Rétulo global

82 OCTHM Seleciona modo Octal e entra
83 INPUT B1 o primeiro nimero em Rg;.

84 BINM Seleciona modo Bindrio e entra

B35 INPUT B2 o segundo nimero em Rg,.

B6 RCL 81 Recupera uma cépia do primeiro ni-

87 BASE+ mero e adiciona-o ao segundo.

88 HEXM Seleciona modo Hexadecimal,

B9 VIEW ST X apresenta o resultado e sai do

18 EXITALL menu BASE.
11 END
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Atendimento ao Cliente, Baterias,
Garantia e Assisténcia Técnica
 

Obtendo Ajuda na Operacao da
Calculadora

A Hewlett-Packard estd comprometida em oferecer aos proprietdrios de

calculadoras HP atendimento permanente. Vocé pode obter respostas as

suas perguntas sobre o uso da calculadora através de nosso Servigo de

Atendimento ao Cliente (veja enderego e nimero do telefone na contracapa

interna).

Sugerimos que vocé leia ‘‘Respostas a Perguntas Freqiientes’’ abaixo, antes

de entrar em contato conosco. A experiéncia nos mostrou que muitos de

nossos clientes tém perguntas semelhantes sobre os nossos produtos. Se

vocé nao achar uma resposta a sua pergunta, pode entrar em contacto

conosco através do enderego ou telefone na contracapa deste manual.

 

Respostas a Perguntas Freqiientes

P: Eu ndo estou certo se a calculadora estd com defeito ou se estou fazendo algo

errado. Como posso verificar se a calculadora estd operando corretamente?

R: Veja informagoes sobre o auto-teste diagnéstico, a pagina 261.

P: Meus niimeros contém virgulas como separadores decimais. Como posso mudar

para ponto como separador decimal?

R: Pressione [[DISP] RDX . Verifique também o estado do flag 29 (pagina

276).

P: Como posso alterar o niimero de casas decimais que a calculadora apresenta no visor?

R: O processo ¢ descrito na segao “Numero de Casas Decimais’’ a pagina 34.
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P: Quando eu calculo o seno de = em modo radianos, obtenho um niimero pequeno

(—2,06761537357 E— 13) ao invés de zero. Por que?

R: O valor esté correto. Enquanto 7 tem um nimero infinito de digitos sig-

nificativos, a HP-42S utiliza a melhor aproximagao possivel de 7 com 12 digi-

tos. Dada a limitagao inerente de um numero finito de digitos de entrada,

as fungdes trigonométricas fornecem o resultado mais preciso possivel com

12 digitos.

P: Quando eu calculo ¥ =27 (27 3 BLX), obtenho um ni-

mero complexo (1,5000 i2,5981). Por que?

R: O resultado esta correto. Existem trés respostas possiveis, a HP-425 da

comoresultado a raiz no primeiro quadrante. Se vocé mudar para modo Polar (Il

POLAR ), verd que o numero é 3 ¥ 60°.

Para calcular a raiz ctbica real utilize o programa a seguir:

@1 LBL "CROOT"

82 SIGN
B3 LAST X
04 3
85 1/x

BE Y+¥
87 ABS
88 x

B9 END

P: Minha calculadora ndo interrompe a execugdo para apresentar respostas no visor.

Elas aparecem brevemente e o célculo continua. Como posso fazer o cdlculo ser inter-

rompido o suficiente para ler os resultados?

R: Ative o flag 21 (ll[FLAGS] §F  21). Os flags 21 e 55 sao utilizados em

conjunto para controlar o visor e a saida por impressora. Para mais informa-

goes sobre estes flags, veja as paginas 131 e 132.

P: Como posso apagar toda a memdria ou partes dela?

R: Pressione J[CLEAR] para apresentar no visor o0 menu CLEAR e, a seguir,

execute a fungdo que vocé necessita. Veja a pagina 26.

P: O que significa um ** E’" em um niimero? (Por exemplo 2.51E—13.)

R: Expoente de dez (por exemplo, 2.51 x 10~13). Veja ““Expoentes de Dez”’

a pagina 27.
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P: A calculadora apresentou a mensagem Insufficient Memory (Me-

mdria Insuficiente). Que devo fazer?

R: Nao existe memdria suficiente para completar a operagao que vocé tentou.

Veja o apéndice B, “*Administrando a Meméria da Calculadora””.

P: Por que minha calculadora ndo estd imprimindo quando eu desejo?

 

R: A impressao est4 desativada. Pressione [ [A] PoN  para ativar

a impressao. Veja também o manual do proprietario da impressora para asse-

gurar-se que vocé estd posicionando a calculadora corretamente na frente

da impressora.

P: A calculadora estd operando lentamente e 0 antincio @ estd piscando. Por que?

R: A calculadora estd em modo de rastreamento. Pressione [JJ[PRINT] [a]

MAN para desligar o modo de rastreamento (pagina 102).

P: O sinal (beeper) ndo estd funcionando. Por que?

R: O sinal foi desativado pela execugao da fungao QUIET ou pela desativa-

¢ao do flag 26. Ative o flag pressionando [JJ[MODES] [V] GUIE¥ ou
N SF 26 .

P: Como digitar niimeros consecutivos em um programa?

 

R: Digite o primeiro niimero, pressione [®]e, a seguir,digite o segun-

do niimero (pagina 118).

P: O queé enderecamento indireto?

R: E 0 acesso a um pardmetro de umafungio particular através de uma va-

ridvel ou registro que contém este pardmetro (pagina 74).

Pz Por que ndo consigo chegar ao fim de uma matriz que estou editando? Ela parece
estar muito maior do que quando a criei.

R: O Editor de Matrizes estd em modo Grow (crescer). No menu do Editor

de Matrizes pressione [V] WRAP para desativar o modo Grow (pagina 213).
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Baterias

A HP-42S é vendida com trés baterias de mercirio. Um conjunto novo des-

sas baterias (ou de 6xido de prata), normalmente, possibilita pelo menos

um ano de uso normal. Baterias alcalinas duram aproximadamente a meta-

de desse tempo. Entretanto, a vida esperada da bateria depende de como a

calculadora ¢é utilizada. Imprimir e cdlculos longos consomem mais energia

que outras operagoes.

Utilize somente baterias novas de célula, tipo botao. Nao utilize baterias re-

carregaveis. Recomenda-se o uso das baterias abaixo. Nem todos os tipos

de baterias estao disponiveis em todos os paises.

Alcalina Mercurio Oxido de Prata

Panasonic LR44 Panasonic NP675 Eveready 357

Eveready A76 Eveready EP675E Panasonic SR44W ou

SP357

Varta VI3GA Duracell MP675H Ray-O-Vac 357

Duracell LR44 Toshiba NR44 ou Varta V357

MR44

Radio Shack NR44 ou

MR44

Indicacoes de Bateria Fraca

Quando o antncio de bateria fraca (€.—]) é ligado, vocé deve substitui-las

logo que possivel.

Se vocé continuar utilizando a calculadora apds o antncio ser ligado, a ener-

gia das baterias pode cair a um nivel no qual a calculadora interrompe a ali-

mentagao do visor e teclado. Um conjunto novo de baterias serd necessario

antes que ela possa ser ligada novamente. Quando vocé ligar a calculadora

apos a instalacdo das baterias novas, ela apresenta no visor Machine Re

set (Méquina Inicializada) se seus dados estiverem intactos. Se tiverem si-

do perdidos, a calculadora apresenta no visor Memorg Clear (Memdria

Apagada).
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Para economizar energia, a impressao nao funciona quando o andncio de

baterias fracas esté ligado. A impressao podeser interrompida devido a con-

dicao de bateria no limiar entre boa e fraca. A calculadora pode detectar que

a energia ¢ insuficiente para a operagao de impressao antes do antincio de

bateria ser ligado.

Instalando as Baterias

Uma vez que as baterias sao removidas, vocé precisa substitui-

las imediatamente (um minuto) para evitar a perda da Meméria

Continua. Portanto, vocé deve ter as novas baterias & mao antes de remo-

vé-las. Vocé deve também assegurar-se de que a calculadora estd desligada

durante todo o processo de substituicao.

1. Tenha trés baterias novas a mao.

2. Assegure-se de que a calculadora estd desligada. Nao pressione

novamente até que todo o processo de substituicéao te-

nha sido completado. A troca de baterias com a calculado-

ra ligada pode apagar o conteudo da Memdéria Continua.

3. Segure a calculadora como mostrado. Para remover a porta do comparti-

mento das baterias, pressione para baixo e para fora na drea ranhurada

até que a porta deslize para fora.

 

  

 

 

258 A: Atendimento ao Cliente, Baterias, Garantia e Assisténcia Técnica



4. Vire a calculadora e faga um movimento para que as baterias saiam.

 

h Nao fure ou jogue as baterias no fogo. Elas po-

dem romper ou explodir liberando produtos qui-

Adverténcia micos perigosos.
 

5. Segure a calculadora como mostrado e empilhe as baterias, uma por

vez. Oriente as baterias conforme mostrado no diagrama dentro do com-

partimento de baterias. Assegure-se de que o lado com ressalto e o la-

do liso coincidem com o diagrama.

S
    

    
6. Deslize a porta do compartimento de baterias na ranhura existente na

calculadora como mostrado.
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Agora ligue a calculadora. Se ela ainda nao funcionar, é possivel que vocé

tenha demorado muito ou, inadvertidamente, ligado a calculadora enquan-

to as baterias estavam fora. Remova as novas baterias e faga uma ligeira pres-

sd3o com uma moeda contra os dois contatos das baterias na calculadora por
alguns segundos. Coloque as baterias de volta e ligue a calculadora; a mensagem

Memory Clear (Memdria Apagada) deve aparecer no visor.

 

Limites Ambientais

Para manter a confiabilidade do produto, observe os seguintes limites:

m temperatura de operagao: 0° a 45° C.

m temperatura quando guardada: -20° a 65°C.

® umidade relativa para operagao e quando guardada: 90% ao méximo de

40° C.

 

Como Constatar que a Calculadora Preci-
sa de Reparo

Siga os procedimentos abaixo para determinar se a calculadora precisa ser

reparada ou nao. Se tais procedimentos confirmarem que a calculadora ndo

estd funcionando adequadamente, leia *“ Se a Calculadora Necessitar de Re-

paros’’, a pagina 263.

= Se a calculadora néo liga (ndo ha nada visivel no visor):

1. tente inicializar a calculadora (pagina 267).

2. se a calculadora nao responder apds o passo 1, substitua as baterias

(veja pagina 258).

Se os passos 1 e 2 nao restaurarem o funcionamento da calculadora, ela

necessita de reparos.

= Se a calculadora nao responder as teclas que forem pressio-

nadas (se nada acontecer quando vocé pressionar qualquer

uma das teclas):

1. tente inicializar a calculadora (pagina 267).

2. se a calculadora ainda nao responder, tente apagar a memoria (pégi-

na 268). Isso apagara tudo o que vocé armazenou.

Se a calculadora nao responder aos passos 1 e 2, ela necessita de reparos.

260 A: Atendimento ao Cliente, Baterias, Garantia e Assisténcia Técnica



m Se a calculadora reagir as teclas que forem pressionadas,

mas vocé suspeita que ela nao esta funcionando adequada-

mente:

1. realize o auto-teste (descrito abaixo). Se ela falhar neste teste, é por-

que precisa ser reparada.

2. se a calculadora passar no auto-teste, é quase certo que vocé come-

teu um engano ao operé-la. Procurereler a parte do manual que des-

creve o que vocé estava tentando fazer e verifique ‘‘Respostas a Per-

guntas Freqiientes’’, a pagina 254.

3. se vocé ndo encontrar a resposta a sua questao neste manual, comu-

nique-se com um especialista no uso da calculadora, telefonando ao

nosso Servico de Atendimento ao Cliente. O telefone e o endereco

se encontram no verso da segunda capa.

 

Confirmando o Bom Funcionamento da
Calculadora: O Auto-Teste
Se o visor puderser ligado, mas parecer que a calculadora nao funciona ade-

quadamente, vocé pode executar um auto-teste diagndstico. Ele se repete

até que vocé o interrompa.

Para iniciar o auto-teste:

1. ligue a calculadora.

2. se vocé possui a impressora opcional infravermelho ligue-a. Certas infor-

magdes do diagndstico sao impressas durante o teste.

 

3. para iniciar o auto-teste, mantenha pressionada a tecla T] enquanto

vocé pressiona a tecla [LN].” Uma vez que o auto-teste tenha sido inicia-

do nao presssione quaisquer teclas até que vocé esteja pronto para inter-

rompé-lo.

 

4. durante o teste a calculadora emite um sinal audivel e apresenta no vi-

sor diversos padrdes e caracteres. Procure por uma de duas mensagens

que sdo apresentadas antes que o teste se repita automaticamente:

m se a calculadora passar no ‘*este, ela apresenta no visor

0OK-425-E.

m se calculadora apresentar no visor FAIL (Falha) seguida por um ni-

mero, a calculadora pode necessitar de reparos.

Pressionar a tecla inicia outro auto-teste que ¢ utilizado na fébrica. Se vocé acidentalmente iniciar

este auto-teste, pode interrompé-lo mantendo pressionada a tecla [EXIT] enquanto pressiona [vx].
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5. para interromper o auto-teste mantenha pressionada [EXIT] enquanto vo-

cé pressiona [Vx]. A calculadora apresenta no visor Machine Reset
(Maquina Inicializada). Se vocé pressionar qualquer outra tecla , o teste

¢ interrompido e calculadora apresenta uma mensagem FAIL (Falha).

Esta mensagem resulta de uma tecla incorreta ter sido pressionada e nio signifi-

ca que a calculadora requer reparos.

 

6. se a calculadora nao passou no auto-teste, repita os passos 3 a 5 para

verificar os resultados. Se vocé nao possui uma impressora, escreva as

mensagens que sao apresentadas no visor no passo 5.

 

Garantia Integral por um Ano

O Que Esta Coberto

A HP-42S ¢ garantida pela Tesis (com excegao das baterias e do eventual dano

por elas causado), contra defeitos de material e montagem por um ano, a partir

da data da compra original. Se vocé a vender ou presentea-la, a garantia serd

automaticamente transferida ao novo proprietario e permanecera valida com

relacao ao periodo original de um ano. Durante o periodo de garantia a Te-

sis reparard, a seu critério, ou substituira, sem quaisquer 6nus, o produto

comprovadamente defeituoso;quando for enviado, com porte pago, a um

dos Postos de Assisténcia Técnica da Tesis. (A substituicao poderd ser feita

por um modelo mais novo ou de funcionalidade equivalente ou melhor.)

O Que Nao Esta Coberto

As baterias e o dano por elas causado ndo estdo cobertos por esta garantia. Consulte

o fabricante das baterias sobre as garantias contra vazamento das mesmas.

Esta garantia nao se aplica se o produto foi danificado por acidente ou mau

uso, ou como resultado de modificagao executada por terceiros que nao a

Tesis Informética S/A ou centros de servigos autorizados. Nenhum outro ti-

po de garantia expressa sera dado.
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Os produtos sdo vendidos tendo por base as especificagdes aplicaveis por

ocasido da fabricagdo. A Tesis ndo se obriga a modificar ou atualizar seus pro-

dutos, depois que estes sao vendidos.

 

Se a Calculadora Necessitar de Reparos

A Hewlett-Packard mantém centros de servico em muitos paises. Estes cen-

tros repararao ou substituirdao sua calculadora por uma de mesmo modelo,

equivalente ou superior, esteja dentro do prazo de garantia ou nao. Servicos

executados ap6s o término da garantia sao cobrados.

Assisténcia Técnica no Brasil

Vocé poderé obter assisténcia técnica para sua calculadora sempre que ela

necessitar de reparos, estando ou nao no periodo de garantia;se fora do pe-

riodo de garantia haverd um custo de reparo. A Tesis Informatica S/A € a

tnica empresa autorizada a prestar assisténcia técnica as calculadoras He-

wlett-Packard no Brasil. Ha varios postos de recebimento das calculadoras

distribuidos convenientemente pelas grandes capitais do pais. Vocé pode en-

viar sua calculadora para reparos através deles ou diretamente a Tesis, con-

forme instru¢oes a seguir.
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Instrucoes para Remeter a Calculadora para Re-

paros

Se sua calculadora necessita de reparos, envie-a acompanhada do seguinte:

m  breve descri¢ao do problema observado.

® nota fiscal de compra (ou cépia) se ainda estiver no periodo de garantia.

®m nota de remessa (para pessoas juridicas).

A calculadora deve ser acondicionada na embalagem original ou em embala-

gem fornecida' pela ECT. Recomendamos o uso do sistema SEDEX. As des-

pesas de remessa correm por conta do cliente e as de retorno, por conta da Tesis.

Enderecos da Assisténcia Técnica Hewlett-Packard:

Sao Paulo Rio de Janeiro

Tesis Informatica S/A Tesis Informatica S/A

Al. Rio Negro, 750 - Alphaville Praia de Botafogo, 228

06400 - Barueri - SP 62 andar - salas 611/614

Tel.: (011) 421-1444 22250 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (021) 552-0222

Use o telefone (011) 421-1444 para saber o enderego do posto de recebimen-

to mais préximo caso nao queira usar o sistema SEDEX.

Custo e Prazo dos Reparos

Para agilizar os reparos feitos fora do periodo de garantia, a Tesis adota o sis-

tema de prego fixo, eliminando a necessidade de orcamento e a demora por

eles provocada. Entretanto, esse sistema nao se aplica as calculadoras danifi-

cadas por acidente ou negligéncia, quando os custos sao determinados pelas

Ppecas necessarias e mao-de-obra envolvida.

Na maioria dos casos, a sua calculadora serd reparada imediatamente, no

nosso laboratdrio especializado.
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Garantia de Reparos

O material e a mao-de-obra utilizados nos reparos realizados fora do perio-

do de garantia sao garantidos por 90 dias contados da data do reparo.
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Informacoes Sobre a Assisténcia Técnica
Internacional

Nao sao todos os Postos de Assisténcia Técnica de calculadorasHewlett-Packard

que oferecem assisténcia técnica para todos os modelos de calculadoras HP.

Contudo, se vocé adquiriu sua calculadora de um revendedor autorizado,

tenha certeza de que o servico estara disponivel no pais onde se deu a aquisi¢ao.

Se acontecer de vocé estar fora do pais onde se deu a aquisi¢ao, entre em

contato com o Posto de Assisténcia Técnica local para verificar se a mesma

pode ser nele reparada. Se nao puder, faga a gentileza de remeté-la para o

““United States Calculator Service Center’’ cujo endereco estd no verso da

contra-capa. Todas as despesas para envio e retorno sao de sua responsabili-

dade. Escrevendo para esse enderego, vocé podera ainda obter a relagao dos

Postos de Assisténcia Técnica de outros paises.
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Administrando a Memoria da Cal-

culadora
 

Este apéndice descreve como a memdria da calculadora é organizada e as

técnicas utilizadas internamente para economizar memoria. Vocé nao neces-

sita ler e entender este material para utilizar a sua calculadora. Entretanto,

vocé podera considerar a informagéo util. Por exemplo, vocé pode escrever

seus programas de modo a tirar vantagem do esquema de organizacao de

memoria da HP-42S.

 

Inicializando a Calculadora

Se a calculadora nao responde ao pressionar de teclas ou estd se comportan-

do de forma anormal, tente inicializa-la. Inicializar a calculadora inicializa

muitas condi¢des a seus estados padrao(tais como desligar o modo de Entra-

da de Programae sair de todos os menus). Veja o Apéndice C, “Flags”’, pa-

ra uma tabela dos estados dos flags apés uma inicializagdo da maquina.

Para inicializar a calculadora, mantenha pressionada a tecla enquanto

vocé pressiona a tecla [Vx]. Repita isso se necessario. A calculadora apresen-

ta no visor Machine Reset (Calculadora Inicializada) para confirmar

que a inicializagao foi efetuada.

 

 

Apagando a Meméria

Existem duas maneiras para apagar-se a memdria da calculadora:

Para apagar todos os programas de dados:

1. pressione [[CLEAR][V] CLALL .

2. pressione YES para confirmar ou qualquer outra tecla para cancelar.
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Para apagar todos os programas e dados e inicializar os flags:

1. pressione e mantenha pressionada [EXIT] (canto inferior esquerdo do te-

clado).

2. pressione e mantenha pressionada (canto superior esquerdo do te-

clado).

3. pressionee solte (canto superior direito do teclado).

4. solte [Z+].

5. solte [EXIT]. A calculadora apresenta no visor Memory Clear (Me-
mdria Apagada).

A memdria continua pode ser inadvertidamente apagada se a calculadora

for derrubada ou se houver interrupgao de energia.

 

Recuperando a Memodria Utilizada

Se aparecer a mensagem Insufficient Memory (Memdria Insufi-
ciente), nao existe memdria suficiente para completar a operagao que vocé tentou.

Para determinar a quantidade de memdria disponivel, pressione e mantenha

pressionada MEM no menu CATALOG. Para recuperar memdria—isto ¢,

aumentar a quantidade de memdria disponivel—execute um dos seguintes

passos:

m reduza o nimero de registradores de armazenamento utilizando um ta-

manho SIZE menor (pégina 64).

= apague as varidveis que vocé nao necessita mais (pagina 62).

®  apague 0s programas que vocé nao necessita mais (pagina 119).

m apague a pilha (pdgina 43).

 

Como a HP-42S Economiza Meméria

Como descrito no capitulo 3, a HP-42S utiliza diversos tipos de dados. Co-

mo os tipos de dados podem variar em tamanho (desde um nimero real até

uma grande matriz complexa), um sofisticado sistema operacionalfoi desen-

volvido de modo a tornar fécil a manipulagao dos dados utilizando um conjun-

to consistente de regras RPN. As técnicas apresentadas no capitulo 2 para

utilizagao da pilha aplicam-se a todos os tipos de dados. Por exemplo, quan-

do vocé pressiona a pilha é elevada e o dado no registrador X é co-

piado no registrador Y.
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O Que Ocorre Quando Dados Sao Copiados

Sempre que vocé efetua uma cGpia de dados (com operagdes tais como

e ), internamente a calculadora na realidade ndo efetua uma

cépia completa mesmo quando parece que ela o faz.

Exemplo: Observando a Economia de Meméria. Para demonstrar es-

se principio de copiar objetos, apaguea pilha e crie uma matriz 10 X 10 deno-

minada TEST.

Crie a matriz utilizando a fungao DIM.

 

[waTRix] [¥] pIM

  

 

 

E
|
[
E
E

  
Veja a quantidade de meméria disponivel. (Note: a memdria disponivel em

sua calculadora diferird dos niimeros mostrados nesse exemplo.)

M(CATALOG] MEM  (mantenha pressionada) [Ayailable Memory:
6157 Butes

 

  

Preencha a pilha com cépias de TEST.

TEST

 

   
   

  

  

 

x: [ 18x18 Matrix 1
PGH REHLCPiMAT HMEM  

 

: [ 10x10 Matrix 1]
[FCN[PGH[REAL [cPit |MAT [MEM |

Agora, parece haver cinco matrizes completas na calculadora: uma armazena-

da na variavel TEST e quatro na pilha. Mas quando vocé vir o total de me-

moria disponivel, perceberd que efetuar essas ‘‘copias’’ nao utilizou nenhu-

ma memoria adicional.

B[CATALOG] HEM  (matenha pressionada) |Available Memory:
6157 Butes
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Internamente, a HP-425 nao efetua c6pias de dados até que eles sejam utilizados.

Adicione 2 a matriz.

[ 18x18 Matri   2[+]

Veja a quantidade de memdria disponivel agora.

 HEM  (mantenha pressionada) Available Memory:
5326 Bytes   
 

A nova cépia requereu 831 bytes adicionais de memdria (6.157 — 5.326 = §31).

Escrevendo Programas que Utilizam a Meméria
Eficientemente

Utilize a Pilha Eficientemente. Reveja o capitulo 2 e lembre-se das re-

gras para os célculos com a légica RPN. Muitas expressdes mateméticas com-

plicadas podem ser calculadas utilizando somentea pilha. Isto €, vocé pode

muitas vezes completar um cdlculo sem utilizar varidveis ou registradores

de armazenamento adicionais. Por exemplo, veja o programa “TVM' a pégi-

na 192.

Utilize Rétulos Locais Sempre que Vocé Puder. Se vocé escreve mui-

tos programas, pode economizar uma quantidade substancial de meméria

utilizando rétulos locais sempre que puder. Os rétulos locais somente reque-

rem 1 ou 2 bytes cada um e as instrugoes de desvio para rétulos locais nun-

ca requerem mais de 3 bytes. Além disso, a busca por um rétulo local é

usualmente mais rdpida que por um rétulo global (pagina 148).

Os rétulos globais, por outro lado, requerem 4 bytes e mais 1 byte para ca-

da caractere no rétulo. Cada instrugao de desvio a um rétulo global (GTO e

XEQ) requer 2 bytes e mais 1 byte para cada caractere no rétulo.

Durante Aritmética Matricial. Durante alguns cdlculos com matrizes,

vocé pode economizar memdria colocando a matriz menor ou escalar no re-

gistrador X para executar uma fungao numérica.

Por exemplo, se vocé estiver adionando um escalar a uma matriz, coloque

o escalar no registrador X. A seguir, quando vocé executar [+, o escalar

(que usualmente utiliza menos memdria) é armazenado no registrador LAST

X ao invés da matriz.
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Note que esta técnica nao reduz a quantidade de memdria necessaria para

executar o calculo—a calculadora ainda utiliza um espago de trabalho tempo-

rario para calcular o resultado. Entretanto, ele aumenta a quantidade de me-

méria disponivel imediatamente apds o calculo.

 

Organizacao da Memdéria

O diagrama na pagima seguinte ilustra como a meméria da calculadora ¢ or-

ganizada internamente. Memdria disponivel é a porcao nao utilizada da memo-

ria entre a memdria utilizada pela pilha (e outra memdria de sistema) e a

memdria utilizada para armazenarvaridveis de programas.
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“Flags”

 

A HP-42S utiliza 100 flags (numerados de 00 a 99) para acompanhar o esta-

do dos diversos modos, ajustes e condi¢oes. Um flag tem somente dois esta-

dos: ativado e desativado. Os flags sao ativados, desativados e testados utili-

zando as fungdes no menu FLAGS (pégina 41).

Osflags que representam certas condi¢des podem alterar-se no decorrer da

operagao. Por exemplo, quando vocé pressiona JJ[CUSTOM] para selecionar

o menu CUSTOM,o flag 27 é ativado. Quando vocé sai do menu CUSTOM,

o flag 27 é desastivado.

Osflags nao relacionados neste apéndice sao utilizados internamente ou re-

servados para uso futuro.

 

“Flags” do Usuario (de 00 a 10 e de 81 a 99)

Os 30 flags do usudrio podem ser utilizados para representar qualquer coisa

que vocé deseja. Por exemplo, o programa ‘“TVM’’ a péagina 192 utiliza o

flag 00. Se o flag 00 estiver ativado, o programa admite que os pagamentos

sao efetuados noinicio de cada més;se o flag 00 estiver desativado, os paga-

mentos sao efetuados no final de cada més.

 

“Flags” de Controle (de 11 a 35)

Os flags de controle sao utilizados pela HP-425 para representar certas con-

digdes operacionais. Algumas condig¢des sao controladas somente pela altera-

¢ao dosflags, enquanto que outras sao alteradas pela execugio de fungoes.

C: Flags 273



Flag 11: Execucao Automatica. O flag 11 (se ativado antes da calculado-

ra ser desligada) permite que um programa seja executado automaticamen-

te quando a HP-42S ¢ ligada. Se o flag 11 ¢ ativado quando vocé liga a

HP-42S,o flag 11 é desativado e a execugao do programa inicia na linha de

programa corrente.

Flag 12: Saida de Impressédo com Largura Dupla. Se o flag 12 esti-

ver ativado, toda a saida para a impressora é impressa em largura dupla.

Flag 13: Saida de Impressao em Letra Mindscula. Se o flag 13 esti-

ver ativado, as letras de A a Z sdo impressas em mindsculo.

Flags 15 e 16: Modo de Impressao. Esta tabela mostra como os flags

15 e 16 representam o modo de impressao corrente.

 

 

Flag 15 Flag 16 Modo de Impressao

desativado desativado Manual

desativado ativado Normal

ativado desativado ou Rastreamento

ativado      
Flag 21: Ativa Impressora. O flag 21 permite que seu programa contro-

le como as fun¢des VIEW e AVIEW sao executadas. Para mais informagdes,

veja “‘Imprimindo com VIEW e AVIEW’’ a pégina 132.

Flag 22 e 23: Entrada de Dados. Estes flags permitem que um progra-

ma quesolicita entradas determine a resposta do usudrio. O flag 22 ¢ ativa-

do sempre que niimeros sao digitados no registrador X. O flag 23 ¢é ativado

sempre que caracteres sdo digitados no registrador Alpha.

Se vocé pretende testar esses flags para determinarse foi efetuada alguma

entrada deve desativa-los antes de solicitar a entrada.

Flags 24 e 25: Ignorar Erro. Normalmente, uma condigao de erro inter-

rompe a execucdo do programa. Esses flags permitem que vocé evite inter-

rupgoes desnecessdrias de programa e utilize condi¢des de erro como uma

ferramenta de programacao.
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m Se o flag 24 estd ativado, a HP-42S ignora todos os erros de intervalo. A

mensagem Out of Range (Fora de Intervalo) normalmente resulta

de qualquercdlculo (exceto acumulagdes estatisticas) que produz um nu-

mero x tal que Ix| > 9,99999999999 x 10%°. Se o flag 24 estd ativado,

+9,99999999999 x 10*% ¢ fornecido como uma aproximagao & resposta cor-

reta e a execugao do programa continua. Uma vez que vocé tenha ativi-

dado o flag 24, ele permanece ativado até que vocé explicitamente o desative.

O flag 24 também podeser utilizado para ignorar erros de intervalo pro-

duzidos pelas fungoes aritméticas de 36 bits (BASE +, BASE—, BASE x

e BASE+), substituindo o maior nimero de 36 bits por uma aproxima-

¢80 as respostas corretas (pdginas 248 e 249).

Vocé nao necessita ativar o flag 24 para evitar erros de overflow quando

acumulando dados estatisticos ([£+]) ou utilizando fungdes de dois nu-

meros em matrizes. Nesses casos, a calculadora automaticamente da co-

mo resposta +9,99999999999 x 104 quando um resultado excede o interva-

lo da calculadora.

m Se o flag 25 estiver ativado, a calculadora ignora somente um erro de

qualquer espécie e, entao, desativa o flag 25. A instrucao que causou

0 erro nao é executada.

Se tanto o flag 24 como o 25 estao ativados, Out of Range é

controlada pelo flag 24—flag 25 nao é desativado. Note que se o flag

25 esta ativado e o flag 24 esta desativado Out of Range nao faz
com que +9,99999999999 x 10**° seja colocado noregistrador apropriado.

Vocé pode detectar um erro ativando o flag 25 imediatamente apds

uma instrugdoe a seguir testar para ver se ele foi desativado. (Geral-

mente, vocé deveria testar e desativar o flag 25—vocé esté arriscado a

perder dados se decidir ignorar erros nao previstos.) Isto permite que

um programa desvie ao invés de interromper a execu¢do em caso de

um erro.

Flag 26: Ativa Audio. Quando o flag 26 esta ativado, as fungdes BEEP e

TONE produzem sons audiveis. Vocé pode ligar e desligar o flag 26 executan-

do a fungao QUIET no menu MODES.

Flag 27: O Menu CUSTOM. Quando o flag 27 estd ativado sempre que o

menu CUSTOM é apresentado no visor. O estado do flag 27 nao ¢ alterado

ao desligar ou ligar a calculadora. Veja também o flag 72.

Flags 28 e 29: Pontuacio do Visor. Esses flags controlam a utilizagao

de pontos e virgulas em visores numéricos.
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m Se o flag 28 est4 ativado (padrio) um ponto é utilizado como a marca de

raiz (para separar a posicao inteira de um nimero da parte fraciondria).

Se o flag 28 estéd desastivado, uma virgula ¢ utilizada como marca de raiz.

m Se o flag 29 estd ativado (padrio), grupos de digitos em nimeros grandes

sao separados. Se o flag 29 estd desativado, nao sao utilizados separado-

res de digitos. O caractere utilizado para separar digitos ¢ uma virgula

se a marca de raiz ¢ um ponto;e um ponto se a marca de raiz é uma virgula.

Se o formato de apresentagao no visor esta estabelecido como FIX 0 e o

flag 29 estd desativado, a parte inteira do niimero é apresentada sem pon-

tuagao.

Flag 30: Desativa Elevacao da Pilha. Este flag é desativado por qua-

se todas as fungoes. As fungdes que ativam o flag 30 sao ENTER, CLX, X+

e % —. Se a elevagdo da pilha é desativada (flag 30 ativado), o préximo nu-

mero digitado ou recuperado no registrador X é escrito sobre o contetido

do registrador X (pégina 45 a 46).

Flag 34 e 35: Controle de AGRAPH. O estado desses dois flags deter-

mina como a imagem de um grafico é apresentada pela funcdo AGRAPH.

Quando ambosos flags estdo desativados (padrao), a imagem ¢é somada logi-

camente ao contetido existente do visor (OR 16gico). Veja a tabela a pdgina 137.

 

“Flags” do Sistema (de 36 a 80)

A HP-42Sutiliza flags do sistema para acompanhar diversas opgdes e condi-

¢oes do sistema. Vocé nao pode alterar diretamente flags do sistema. Vocé

pode, entretanto, testar flags do sistema o que pode ser ttil em programas

para detectar opgdes e condigdes particulares.

“Flags” que Representam Opcoes

Flags de 36 a 41: Formato do Visor. Esses flags representam o forma-

to corrente do visor. A calculadora 1& os flags de 36 a 39 como um nimero

binério de 4 bits que especifica 0 nimero de digitos no visor. Por exemplo,

o formato padréo exige 4 digitos (flags 37 ativado;flags 36, 38 e 39 desativa-

dos). Isto é 0100 (binario) = 4 (decimal).

36 37 38 39

0 1 0 0
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Osflags 40 e 41 sao utilizados para representar o formato do visor (FIX, SCI,

ENG ou ALL).

 

 

 

Flag 40 Flag 41 Formato do Visor

Desativado Desativado SCI

Desativado Ativado ENG

Ativado Desativado FIX (padrao)

Ativado Ativado ALL   
 

Os Flags 42 e 43: Modo Angular. O estado dosflags 42 e 43 determina

o modo angular (Graus, Radianos ou Grados). Se o flag 42 esta ativado

(GRAD ligado), a calculadora estd no modo Grados. Se o flag 43 estd ativa-

do (RAD ligado), a calculadora estd em modo Radianos. Se ambos os flags

estao desativados (padrao), a calculadora estd em modo Graus.

Flags de 56 a 59: Modelo de Ajuste de Curvas.Essesflags sao utiliza-

dos para indicar o modelo corrente de ajuste de curvas. Somente um desses

quatro flags pode ser ativado a um dado momento.

 

Flag Modelo de Ajuste de Curva
 

56 Linear (padréo)

57 Logaritmica

58 Exponencial

59 Poténcia    
 

Flag 60: Modo AIllIZ. Se o flag 60 estéd ativado (modo ALLY), a calculado-

ra utiliza todos os 13 coeficientes de- somatério para calculos estatisticos. Se

o flag 60 estd desativado (Modo Linear), a calculadora utiliza somente os

seis coeficientes necessarios para ajuste de curvalinear.

Flag 66: Modo Grow. Se o flag 66 estd ativado, uma matriz automatica-

mente cresce por uma linha completa se vocé executar a fungao — ou J+ en-

quanto posicionado no tltimo elemento da matriz.
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Flags de 68 a 71: Modo Base. Se o modo de Base corrente é Decimal,

todos os quatro flags desse tipo estdo desativados. Em modo nao decimais,

esses flags sdo utilizados como um nimero de quatro bits indicando o maior

digito permitido no modo corrente.

 

Flags O Maior

Modode Base |, ;5 69 68| Digito
 

 
Binario 0o 0 o 1

Octal 0 1 1 1 7

Hexadecimal 1 1 1 1 F    
Flag 72: Modo de Roétulo Local (CUSTOM). A calculadora testa este

flag antes de apresentar o menu CUSTOM. (Veja os diagramas dos menus

a pagina 301). Se o flag 72 estd ativado, 0 menu CUSTOM para execugao

de rétulos Alpha locais é apresentado. Se o flag 72 estd desativado, as atri-

buigdes de tecla do menu CUSTOM sao apresentadas. Efetuar uma atribui-

¢ado de tecla automaticamente desativa o flag 72.

Para ativar o flag 72, pressione [JJ[MODES][V] LCLBL (modo de Rdtulo Lo-

cal). Para desativar o flag 72, pressione Jl[MODES][¥] KEY (modo de Atri-

buicio de Tecla).

Flag 73: Modo Polar. Se o flag 73 esta ativado, a calculadora apresenta

niimeros complexos utilizando notagao polar.

Flag 74: Resultado Real Somente. Se o flag 74 esta ativado, a calcula-

dora da como resultado um erro para fung¢des que transformariam uma en-

trada de numero real em um resultado de nimero complexo (tal como calcu-

lar a raiz quadrada de um ndmero real negativo). Veja maiores informagoes

a pagina 169.

“Flags” que Representam Condicoes

Flag 44: Continuamente Ligado. O flag 44 esta ativado quando a fun-

6ao ON (continuamente ligado) é executada. A calculadora automaticamente

se desliga apds cerca de dez minutos de inatividade (nenhuma tecla pressio-

nada) a menos que o flag 44 esteja ativado.

Flag 45: Resolvendo. O flag 45 é ativado somente enquanto o Solver es-

ta calculando uma solugao.
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Flag 46: Integrando. O flag 46 é ativado somente enquanto o aplicativo

Integrago estd calculando uma integral.

Flag 47: Menu de Variavel. O flag 47 é ativado somente quando .um me-

nu de variavel esta ativo. (pagina 125).

Flag 48: Modo Alpha. Sempre que a calculadora estd em modo Alpha

(Menu ALPHA e registrador Alpha apresentados), o flag 48 estd ativado.

Vocé pode controlar o modo Alpha executando AON (Alpha on;liga Alpha

—ativa flag 48) e AOFF (Alpha off,desliga Alpha—desativa o flag 48).

Flag 49: Bateria Fraca. O flag 49 ¢ ativado e 0 antincioB  é apre-
sentado quando a bateria esté fraca. Veja a pagina 258 para informagdes so-

bre substituicao de baterias.

Flags 50 e 51: Mensagem. O flag 50 é ativado sempre que uma mensa-

gem for apresentada. Se a mensagem utiliza ambas aslinhas do visor; o flag

51 também é ligado.

Flag 52: Modo de Entrada de Programa. Sempre quea calculadora es-

td no modo de Entrada de Programa, o flag 52 esta ativado.

Flag 53: Entrada. O flag 53 estd ativado somente enquanto uma entrada

estd em progresso (pagina 121). Note que a fungao INPUT nao pode ser exe-

cutada no teclado.

Flag 55: Existéncia da Impressora. Executar a fungao PRON (impresso-

ra ligada) permite a impressao ativando os flags 21 e 55. A execucao de

PROFF (impressdo desligada) desativa a impressao e os flags 21 e 55.

Em geral, o flag 55 indica se a impressao é possivel. O flag 21 indica se uma

impressao é desejada.

Flags de 61 a 63: Modelos Invalidos. Esses flags sao utilizados duran-

te a entrada de dados estatisticos para identificar quais modelos de ajuste

de curva sao invalidos.

 

Flag Modelos Invalidos (se ativado)
 

61 Logaritmico

62 Exponencial

63 Poténcia   
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Flag 65: Editor de Matriz. O flag 65 ¢ ativado se o Editor de Matriz estd

em uso.

Flag 75: Menu Programavel Selecionado. Se o flag 75 esta ativado, o

menu programavel (pagina 145) é selecionado. A fungao MENU ativa o flag 75.

Flags 76 e 77: Salto de Matriz. Esses flags sao atualizados cada vez que

vocé executa quaisquer das fungdes matriciais que alteram os ponteiros de

linha e coluna.

m Se a fungao faz com que os ponteiros déem um salto de um lado da ma-

triz para o lado oposto (salto de quina), o flag 76 é ativado. De outra ma-

neira o flag é desativado.

m Se a fungao faz com que os ponteiros saltem do primeiro elemento para

o ultimo ou vice-versa (salto de fim) o flag 77 é ativado. De outra forma

o flag é desativado.

 

Sumario dos “Flags” da HP-42

A tabela a seguir relaciona todas os flags utilizados pela HP-42S. O estado

na inicializagdo da mdquina indica se o flag estd ativado ou nao quando vocé

inicializa a calculadora. O estado na inicializagio da memdéria indica se o flag es-

ta ativado ou desativado quando vocé apaga toda a meméria. Um M indica

que o estado corrente do flag é mantido (nao alterado). Um ? indica queo es-

tado do flag depende de outros fatores

 

 

Estado na Estado no

Numero do Flag Nomedo Flag Inicializagdo Apagamento

da Maquina da Memoéria

00-10 Flags do Usuario M Desativado

1 Execucédo Automatica Desativado Desativado

12 Impressdo em Dupla M Desativado

Largura

13 Imprime Letra M Desativado

Mintscula

14 Reservado M Desativado

15-16 Modo de Impressao M Desativado

17-18 Reservado M Deastivado.       
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Estado na Estado no

Numero do Flag Nome do Flag Inicializagao

|

Apagamento

da Maquina da Meméria

19-20 Uso Geral M Desativado

21 Ativa Impressora M Desativado

22 Entrada de Dados Desativado Desativado

Numéricos

23 Entrada de Dados Desativado Desativado

Alfanuméricos

24 Ignora Erro de Desativado Desativado

Intervalo

25 Ignora Erro Desativado Desativado

26 Ativa Audio M Desativado

27 Menu CUSTOM Desativado Desativado

28 Marca de Raiz (. ou ,) M Desativado

29 Separadores de Digitos M Desativado

30 Desativa Elevador da Desativado Desativado

Pilha

31-33 Reservada ? ?

34-35 Controle de AGRAPH M Desativado

36-39 Numero de Digitos M 4 Digitos”

40-#1 Formato do Visor M FIX"

42 Modo Grados M Desativado

43 Modo Radianos M Desativado

44 Continuamente Ligado Desativado Desativado

45 Resolvendo Desativado Desativado

46 Integrando Desativado Desativado

47 Menu de Variaveis Desativado Desativado

48 Modo Alpha Desativado Desativado

49 Bateria Fraca ? ?

50 Mensagem Ativado Ativado

51 Mensagem em duas Desativado Desativado

linhas

52 Entrada de Programa Desativado Desativado

53 INPUT Desativado Desativado
  * Veja a descrigéo a pagina 276.
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Estado na Estado no
Numero do Flag Nome do Flag Inicializagcdao Apagamento

da Maquina da Meméria

54 Reservado Desativado Desativado

55 Existéncia da Impressora M Desativado

56 Modelo de Ajuste de M Ativado

Curva Linear

57 Modelo de Ajuste de M Desativado

Curva Logaritmica

58 Modelo de Ajuste de M Desativado

Curva Exponencial

59 Modelo de Ajuste de M Desativado

Curva de Poténcia

60 Modo AllZ M Ativado

(Estatistica)

61 Modelo Logaritmico M Desativado

Invalido

62 Modelo Exponencial M Desativado

Invélido

63 Modelo de Poténcia M Desativado

Invélido

64 Reservado M Desativado

65 Editor de Matrizes Desativado Desativado

66 Modo Grow Desativado Desativado

67 Reservado Desativado Desativado

68-71 Modo de Base Desativado Desativado

72 Modo de Rétulo Local M Desativado

(CUSTOM)

73 Modo Polar M Desativado

74 Resultado Real Somente M Desativado

75 Menu Programavel Ativo  Desativado Desativado

76 Salto de Matriz M Desativado

77 Salto de Extremidade M Desativado

78-80 Reservado M Desativado

81-99 Flags do Usuario M Desativado
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Mensagens
 

A HP-42S apresenta no visor mensagens para fornecer informagoes e para

adverti-lo quando vocé tenta uma operagéo invalida. A mensagem desapare-

ce quando vocé pressiona umatecla. Para apagar uma mensagem sem alte-

rar nada mais, pressione [«].

AlphaData Is Invalid (Dados Alfanuméricos Invalidos)

Tentativa de executar-se uma operagao utilizando uma variavel, registrador

de armazenamento ou registrador da pilha contendo uma cadeia alfanumérica.

Bad Guess({ es ? (Estimativas Ruins)

Estimativa(s) fornecida(s) para o Solver fora do dominio da fungao.

Batt Too Low To Print (Bateria Muito Fraca para Imprimir)

A voltagem dabateria é muito fraca para energizar a interface da impresso-

ra infravermelho. Sempre que a calculadora apresentar esta mensagem ela

também restabelece o modo de impressao manual.

Constantw (Constante?)

A fungao d4 como resultado 0 mesmo valora cada ponto amostrado pelo Solver.

Dimension Error (Erro de Dimensao)

s As dimensdes de duas matrizes ndo siao compativeis para a aritmética

matricial.

m Tentativa de calcular-se o determinante de uma matriz nao quadrada.

m Tentativa de criar-se uma matriz com uma ou ambas as dimensdes meno-

res ou iguais a zero.

m Tentativa de mover-se os ponteiros do indice além das dimensoes da

matriz indexada.
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Divide by B (Divisdo por 0)

Tentativa de dividir-se por zero.

Extremum (Extremo)

Maéximo ou minimo local encontrado pelo Solver.

Global Span (Distancia entre Rétulos Globais)

Tentativa de inserir-se ou eliminar-se uma linha de programa que deixaria

mais de 3,584 bytes de instrugdes de programas entre dois rétulos globais

ou um rétulo global e um END.

Insufficient Memory (Memdria Insuficiente)

Nao existe memdria suficiente para completar a operagao tentada. Em adi¢ao

a memoria necessdria para completar a operagao, a calculadora sempre man-

tém alguma memdria disponivel como espago de trabalho do sistema.

Integ(Integ>

Tentativa de integrar-se uma fungao enquanto outra integragao esta em pro-

gresso.

Integrating (Integrando)

A calculadora esta calculando uma integral (capitulo 13).

Interrupted (Interrompida)
Uma operagao matricial foi interrompida pelo pressionar de [EXIT].

Invalid Data (Dados Invélidos)

Tentativa de utilizar-se uma fung¢ao com dados fora do intervalo da fungao.

Invalid Forecast Model (Modelo de Projegao Invalido)

Os dados estatisticos corrente sao invalidos ou incompletos para utilizar-se

o modelo de ajuste de curva selecionado para a projecao.

Invalid Type (Tipo Invélido)

Tipos de dados nao casam com o tipo esperado (real, complexo ou matriz).

Label Not Found (Rétulo ndao Encontrado)

Tentou-se uma expressao que referenciava um rétulo de programa que nao

existia.
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Machine Reset
A calculadora foi inicializada (pagina 267):

m saju de todos os menus.

m saiu do modo de Entrada de Programa.

m todas as posicdes de RTN pendentes sao apagadas.

m o contraste do visor é estabelecido em um valor médio.

Memory Clear
Toda a memoria continua foi apagada (pagina 268).

No
A proposicao feita por uma fung@o de teste executada do teclado ¢ falsa. Por

exemplo, a calculadora apresenta no visor No se vocé pressionar [lI[FLAGS]

F§? 03 quando o flag 03 estd desativado.

No Complex Variables

Nio existem varidveis no catalogo de varidveis complexas.

No Matrix Variables

Nio existem varidveis no catdlogo de varidveis de matrizes.

No Menu Variables

Tentativa de apresentar um menu de varidveis com VARMENU, [SOLvER],

ou l[ffw] utilizando um rétulo global que nao é seguido por instrugoes

MVAR (varidvel de menu).

No Real Variables

Nio existem varidveis no catélogo de varidveis reais.

No Variables
Tentativa de executar-se uma fungao que requer um nome de varidvel como

parimetro e no existem varidveis correntemente armazenadas na calculadora.

Nonexistent

m Tentativa de utilizar-se uma varidvel que nao existe.

m Tentativa de utilizar-se uma fungao utilitdria de fungao de matriz quan-

do nao existe uma matriz indexada.
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Out of Range

O resultado da operagao tentada excederia o intervalo numérico da calculado-

ra. Vocé pode utilizar o flag 24 para ignoraresse erro.

Printing Is Disabled (Impressao Estd Desativada)

Uma operacao de impressao foi tentada do teclado com a operagao de impres-

sao desativada (flag 55 desativado). Para ativar a impressdo, pressione

MPRNT] (2] PON

Restricted Operation (Operagio Restrita)

m Tentativa de ativar-se ou desativar-se um flag no intervalo de 36 a 80.

m Tentativa de utilizar-se uma fungao do teclado que somente pode ser uti-
lizada em programas.

= Tentativa de entrar-se uma fungao nao programavel em um programa.

m Tentativa de armazenar-se um nimero em REGS. O nome da varidvel

REGS pode somente ser utilizado para armazenar uma matriz.

= Tentativa de redimensionar, indexar ou apagar a matriz com nome corren-

temente sendo editada.

® Tentativa de executar-se a fungao DEL (eliminar) quando nao em modo
de Entrada de Programa.

m Tentativa de eliminar-se uma linha (DELR) em uma matriz que tem so-

mente uma linha.

Sign Reversal (Inversao de Sinal)

Uma aproximagdo a uma solucao foi encontrada pelo Solver, mas ela pode
nao ser uma solugao normal.

Size Error (Erro de Tamanho)

m Tentativa de armazenar-se ou recuperar-se um registrador de armazena-

mento que nao existe.

® Tentativa de utilizar-se uma fungaoestatistica quando um ou mais regis-
tradores de somatdrio ndo existem.

SolvesInteg RTN Lost (Retorno para Solver/Integ Perdido)

A posicao RTN (retorno) para o Solver ou Integragao foi perdida. A calculado-

ra pode lembrar de até oito posi¢oes de retorno pendentes.
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Solve (Solve?

Tentativa de solucionar-se uma fungio enquanto outra solucao estava em pro

gresso.

Stat Math Error (Erro de Matematica ou Estatistica)

Os dadosestatisticos sao invalidos ou incompletos.

Yes
A proposigo feita por uma fungéo de testes executada no teclado é verda-

deira. Por exemplo, a calculadora apresenta no visor Y&S se vocé pressio-

nar [i[FtAGS]

|

F$? 03 quandoo flag 03 estd ativado.

 

1 1 A HP-42S utiliza {Too Big» no aplicativo Base para apre-

# sentar qualquer niimero que é muito grande para ser apresen-

Nota tado utilizando um modo de base nao decimal. Isto €

{Too Big» é um nimero ndo uma mensagem de erro.

Veja a pagina 249. Para ver um niimero que é apresentado como {Too

Big>, pressione e mantenha pressionada [l
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Tabela de Caracteres
 

A tabela a seguir relaciona todos os caracteres alfanuméricos utilizados pela

HP-42S. A seqiiéncia de teclas mostrada na tabela admite que a primeira

ou a segunda linha do menu ALPHA esta apresentada no visor (Jli[ALPHA]

ou [[APEA][¥]).

 

 

   
 

Caracteres |Cédigo de Caracteres N .
IApresentados| Dec Hex Seqiéncia de Teclas

- 0 00 =]
X 1 [
I 2 02 MATH I
S 3 03 MATH 4
# 4 04

z 5 05 MATH 3
» 6 06
m 7 07 |]
& 8 08 PUNC [Y] ¢
£ 9 09 <=3 4
te 10 0A PUNC [V] &
2 1 0B <=> 3
* 12 0oC <= ¥
< 13 oD
+ 14 OE et ¥
3 15 OF ety 3

€ 16 10 et +
» 17 1" MATH »
£ 18 12 misc [v] &
o 19 13 MATH =

: Se um caractere nao é digitavel (ndo ha sequéncia de teclas) vocé pode entra-lo no re-

gistradorAlpha digitando o cédigo do caractere no registrador X e, entao, executar a fun-

céo XTOA.   
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Caracteres |Cédigo de Caracteres Lo .
|JApresentados) Dec Hex Seqiéncia de Teclas

A 20 14 ABCDE [V] &
N 21 15 NoPR [Y] &
A 22 16 ABCDE [v] &
£ 23 17 MATH &
E 24 18 [e]
E 25 19 ABCDE [v] &

26 1A PUNC [V]
& 27 1B
] 28 1C NOPG [V] &
U 29 1D RTUY [V]
# 30 1E
. 31 1F MIsSC .

(espago) 32 20 WXYZ

! 33 21 PUNC !
" 34 22 PUNC "
# 35 23 MISC #
$ 36 24 HISC %
% 37 25 W]
& 38 26 Mmisc [v] &

! 39 27 PUNC [V]
< 40 28 Cr ¢ <
2 M 29 CC ¢ 3
* 42 2A MISC *
+ 43 2B
. 44 2C PUNC .
- 45 2D =
. 46 2E ]
-~ 47 2F MISC s
8 48 30 [o]
1 49 31
2 50 32
3 51 33
4 52 34
S 53 35 [5]
& 54 36 [e]
7 55 37
8 56 38
Q 57 39 =]

: 58 3A FUNC

* Se um caractere nao é digitavel (ndo ha sequéncia de teclas) vocé pode entra-lo no re-

gistrador Alpha digitando o coédigo do caractere do registrador X e, entao, executar a

fungéo XTOA.   
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Caracteres |Cédigo de Caracteres . o .

|Apresentados Dec Hex Sequéncia de Teclas

i 59 3B PUNC i
< 60 3C <= <
= 61 3D <= =
> 62 3E <= >
? 63 3F PUNC 2
e 64 40 misc [v] e
A 65 4 ABCDE A
B 66 42 ABCDE B
c 67 43 ABCDE  C
D 68 44 ABCDE D
E 69 45 ABCDE  E
F 70 46 FGHI F
G 7 47 FGHI G
H 72 48 FHGI H
I 73 49 FGHI 1
J 74 4A JKLM J
K 75 4B JKLM K
L 76 4C JKLM L
M 77 4D JKLM M
N 78 4E HOPQ N
0 79 4F NOPQ 0
P 80 50 NOPQ P
2 81 51 NOPQ Q
R 82 52 RSTUV R
S 83 53 RSTUV 8
T 84 54 RSTUY T
u 85 55 RSTUV U
Vv 86 56 RSTUV ¥
W 87 57 WRYZ W
® 88 58 WKYZ ®
Y 89 59 WRYZ ¥
2 90 5A WXYZ 2
C 9N 5B @ L
~ 92 5C misc [v]
] 93 5D GE ¢ 1
+ 94 5E ety +

- 95 5F PUNC [Y] =~
° 96 60 PUNC [V] <
a 97 61 recoE [l A
b 98 62 recoe | B
c 99 63 recoe | ¢
d 100 64 aecoE [l o
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Caracteres |(Cédigo de Caracteres Segqiiéncia de Teclas'
|IApresentados) Dec Hex

e 101 65 recoe [l E
f 102 66 Fch: Il F
g 103 67 FeHl Il ¢
h 104 68 FeH1 Il M
i 105 69 FeHl Il 1
J 106 B6A st v
k 107 6B skt Wk
1 108 6C sk L
m 109 6D skt [l om
n 110 6E vore Il M
o m 6F vore [l o
P 12 70 wore Il P
q 13 Il vore [l @
r 14 72 rsTuv [l R
s 15 73 rsTuv Il s
t 116 74 reTuv Il T
u 17 75 rsTuv [l v
v 118 76 rsTuv Il v
W 19 77 weyz Il ow
X 120 78 wxvz %
9 121 79 wevz v
2 122 7A wevz | 2z
{ 123 7B Cr ¢ {
| 124 7C Mmisc [v] 1
¥ 125 7D tE« >
~ 126 7E Misc [v] =
+ 127 7F [ENTER]**
: 128 80

Y 129 81
# 130-255 82-FF

* Se um caractere nao é digitavel (ndo ha seqiéncia de teclas) vocé pode entra-lo no

registrador Alpha digitando o cédigo do caractere do registrador X e, entdo, executar

a funga@o XTOA.

** O caractere de concatenagao F nao pode ser digitado diretamente no registrador

Alpha. Entretanto, em modo de Entrada de Programa este caractere pode serentra-

do para especificar uma cadeia alfanumérica concatenada: pressione

B[ALPHA][ENTER] (pagina 130).
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Os Submenus ALPHA

Os submenus seguintes sdo todos parte do menu ALPHA. Procure o mapa

de menu, a pégina 38, para ter uma visdo mais ampla do menu ALPHA.

[ALPHA] ABCDE A

B

c

D

E

va

A

A

£ 
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WEE) Font F
G

H

I

W] Jkun J
K

L

n

WEFA] vore %
Q

P

Q

VA

.

. 
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(AP RsTuv

W[ALPHA] uxyz

WAPRA] Y] < e ¢

Diagramas dos Menus

 

  

 
€

€
-

»v
@

N
<

x
=



WA7] <+ ¢

WEFA 3] <=> -

WACPHA] [Y] MATH z 
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W[APHA] [v] m1sc

Diagramas dos Menus

 



O Menu BASE

A

B

C

/
?

B ALF E

HERHM F

DECH

ocTH

BINM AND

LOGIC OR\

KOR

NOT

BIT?

ROTKY 
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O Menu CATALOG

ABS

ACOS

ACOSH

Il [CATALOG] FEN ———— ADV

PGM AGRA

REAL AIP

CPY va

MAT

MEN va
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O Menu CLEAR

(CLear] oLE
CLP

cLv

CLST

CLA

CLX

VA

CLRG

DEL

CLKY

CLLCD

CLHN

CLALL 
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O Menu CONVERT

300

W(ConverT]

Diagramas dos Menus

 

+DEG

+RAD

#HR

FHMS

+REC

+POL

IP



O Menu CUSTOM

Em Modo de Atribuicao

de Tecla

Ml (cusTom]

VA

VA

  

Em Modo de Roétulo Local

I(cusTowm}

Rétulo de menu

que vocé atribui.

VA

 
XEQ

XEQ@
 

Teclas para

executar

rétulos

locais.
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O Menu DISP

MosP—— FIx

8C1

 ENC

ALL

RDX.

RDX,

O Menu FLAGS

M[FcAcs} SF

CF

Fg?

FC?

FS2C

FC?C
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O Menu MATRIX

W[VATRIX] NEM

INY

DET

TRAN

SING

EDIT

Dot

CROSS

UVEC

oin

INDEX

EDITN

VA

STOIJ

RCLIJ

STOEL

RCLEL

PUTH GETH

MATA

HATB

MATX

OLD

INSR

DELR

WRAP GROMW
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O Menu MODES

I(moDES}— DEG

RAD

GRAD  

RECT

POLAR

VA

SIZE

QUIET

CRES

RRES

KEY LCLBL
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O Menu PGM.FCN

M(PGM.FcN] LBL

RTH

INPUT

VIEW

AVIEW

KEQ

X780

K2y

PROM

PSE

I1SC

DSE

VA

AIP

XTOR

AGRA

PIXEL

BEEP

TOHE

MUAR

VARM

CETK

MENU

KEYG KEYX

K=87

X207

X<e?

X>a?

R£0O?

X207
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O Menu PRINT

WEENT— PRI
PRP

PRY  
PRST

PRA

PRX

va

PRUSR

LIST

ADV

PRLCD

DELAY

va

PON

POFF

HAN

NORM TRACE
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O Menu PROB

M(PROE] core

PERM

GAN

RAHN

SEED

O Menu SOLVER

Catalogo de programas

B[SOLvER] —> (mostra somente programas  —» Menu de Variaveis

com instrugdes MVAR)
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O Menu STAT

 
 

B S+

sun

MEAN

WHN FCSTX

SDEY FCSTY

EFIf —mmmm SLORE LINF

VA MENE LOGF

ALLZ CORR EXPF

T MODL ——>| Lo

BEST

ZREG

SRG?

O Menu TOP.FCN

[ToPFeN}—— I+

1%

SQRT
L

LOG

LM

XEQ
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O Menu [f(x)

LLIN

uLIn

Catalogo de programas ACC

.-—> motra somente programas »—» Menu de —
Variaveis

com instrugdes MVAR)

Diagramas dos Menus 309



 

Indice de Operacdes
 

Este indice contém informagoes basicas e referéncias para todas as fungoes

e teclas da HP-42S.

Nomes de Fungées. Este indice estd organizado alfabeticamente (com ca-

racteres especiais no final). Esta é a mesma ordem utilizada no catalogo de

fungoes.

Note que este indice utiliza o nome alfanumérico completo para cada fungao.

Como os rétulos de menu sao limitados a cinco (ou menos) caracteres, al-

guns nomes de fun¢des sao abreviados quando aparecem no rétulo de menu.

Sequéncias de Teclas. As seqiiéncias de teclas sao incluidas para fun-

¢des que estdo no teclado ou em menus. Se nao existem teclas apresentadas

para uma fungao em particular, utilize o catélogo de funcoes ( [lj[CATALOG]

FCR para executar a fungao (pagina 67).

 

Parametros. Os parametros sao descritos para as fun¢des que requerem

um parametro. A tabela também indica se o pardmetro pode ser especifica-

do utilizando-se o enderegamento indireto.

 

 

 

 

 

 

Nome Descricao, Teclas e Parametros Pagina

ABS Valor absoluto. Da como resultado Ix|. 86

Teclas: [ll[CONVERT][Y] ABS

ACOS Arco cosseno. Da como resultado cos ' x. 82

Teclas: [l

ACOSH Arco cosseno hiperbdlico. Da como resultado 89
cosh~1 x.

ADV Avanga o papel da impressora uma linha. 101

Teclas: T][¥] ROV
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Descricao, Teclas e Parametros Pagina
 

AGRAPH Graficos Alfanuméricos. Apresenta umaimagem

grafica. Cada caractere no registrador Alpha

especifica um mosaico de 8 pontos. Os regis-

tradores X e Y especificam a posigéo do pixel

na imagem.

Teclas: ll[PGM.FcN] [Y][¥] AcRA

136

 

AIP Concatena a parte inteira do x ao registrador

Alpha.

Teclas: [l[PGM.FcN] [V][¥] AIP

133

 

ALENG ComprimentoAlpha. Da como resultado o nimero
de caracteres no registrador Alpha.

135

 

ALL Seleciona o formato de visor All.

Teclas: [lj[oisP]  ALL

36

 

ALLY Seleciona o modo AllZ (Todas as estatisticas),
que utilizam 13 coeficientes de somatdrios.

Teclas: [l[STAT][Y] ALLE

233

 

W [AcPrA] Seleciona 0o menu ALPHA para digitar caracteres. 37
 

AND AND légica. Da como resultado x AND y.

Teclas: [ll[BASE] LOGIC  AND

250

 

AOFF Desliga Alpha. Sai do menu ALPHA. 157
 

AON Liga Alpha. Seleciona o menu ALPHA. 156
 

ARCL Recupera Alpha. Copia dados no registrador
Alpha concatenando-os ao contetido corrente. Os

numeros sdo formatados utilizando-se o forma-

to corrente do visor.

Tecla: (quando modo Alpha esté ligado)
Parametro: registrador ou variavel  Indireto: Sim

133

 

AROT Gira Alpha. Gira o registrador Alpha pelo nd-
mero de caracteres especificado no registrador X.

135

 

ASHF DeslocamentoAlpha. Desloca os seis caracteres

mais & esquerda para fora do registrador Alpha.

135

  ASIN  Arco seno. Da como resultado sen~ x.

Teclas: [li[ASIN]

82   
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Nome Descricao, Teclas e Parametros Pagina

ASINH Arco seno hiperbdlico. D4 como resultado 89

senh~1 x.

ASSIGN Atribui uma fungao, programa ou variavel a 68

uma tecla de menu no menu CUSTOM.

Teclas: [ll[ASSIGN]
Parametro: veja a tabela a pagina 72.

ASTO Armazena Alpha. Copia os primeiros seis carac- 132
teres do registrador Alpha em um registrador
ou variavel.

Tecla: (quando modo Alpha esta ligado).
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

ATAN Arco tangente. Da como resultado tg = x. 82

Teclas: [ll[ATAN]

ATANH Arco tangente hiperbdlica. Da como resultado 89
tgh~1 x.

ATOX Alpha para X. Converte o caractere mais a es- 134

querda no registrador Alpha para seu cédigo de

caracteres (dado como resultado no registrador
X) e elimina o caractere.

AVIEW Vé Alpha. Apresenta o registrador Alpha. 129

Teclas: [ll[PGM.FCN] AVIEW

W(EAse] Seleciona o menu BASE. 245

BASE + Adigao de base. Da como resultado a soma de 249

y + x em 36 bits.

Tecla: [ll[BASE]

BASE — Subtragdo de base. Da como resultado a dife- 249

renca de y — x em 36 bits.

Tecla: [li[BASE] (=]

BASE x Muiltiplicagdo de base. Da como resultado o 249

produto de y x x em 36 bits.

Tecla: [li[BASE]

BASE = Divis&o de base. Da como resultado o quociente 249

de y + x em 36 bits.

Tecla: [ll[BASE] [=]
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BASE +/- Troca sinal da base. Da como resultado o com-

plemento de 2 dos 36 bits de x.

Tecla: l[BASE]

 

249

 

BEEP Emite uma seqliéncia de quatro tons.

Teclas: [ll[Pem.FcN] [Y][Y] BEEP

24

 

BEST Seleciona o melhor modelo de ajuste de curva
para os dados estatisticos correntes.

Teclas: [l[STAT] CFIT HMODL BEST

240

 

BINM Seleciona modo Binario (base 2).

Teclas: [ll[BASE] BINM

245

 

BIT? Testa o x-ésimo bit de y. Se o bit esta ativado
(1), executa a préxima linha do programa; se o
bit esta desativado (0) salta a proxima linha do

programa.

Teclas: [ll[BASE] LOGIC BIT?

250

 

BST Retrocesso. Move o ponteiro de programa para a

linha de programa anterior. (Nao programavel.)

Teclas:[ll[BST] (ou [a] se nenhum menu ¢éapre-

sentado)

m

 

CF Desativa flag nn (00 < nn < 35; 81 < nn < 99).

Teclas: [l[FtAGS] cCF
Parametro: O numero do flag Indireto: Sim

M

 

Bcaaiog) Seleciona 0 menu CATALOG. 40
 

CLA Apaga o registradorAlpha. Se o modo Alpha esta

ligado e a entrada de caracteres esta terminada
(ndo ha cursor apresentado), entao, [«] tam-

bém executa fungao CLA.

Teclas: [ll[CLEAR] CLA

26

 

CLALL Apaga tudo. Apaga todos 0s programas arma-
zenados e dados. (Nao programavel.)

Teclas: [[CLEAR][V] CLALL  YES

26

 

CLD Apaga o visor. Apaga a mensagem do visor. 26
  MCiERR]  Seleciona o menu CLEAR. 26  
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Nome Descrigao, Teclas e Parametros
 

CLKEYS Apaga todas as atribuicdes do menu CUSTOM.

Teclas: [[CLEAR] [V] CLKY

70

 

CLLCD Apaga LCD (visor de cristal liquido). Apaga

todo o visor.

Teclas: [l[CLEAR][Y] cLLCD

136

 

CLMENU Apaga MENU. Elimina todas as defini¢des de

teclas de menu para o menu programavel.

Teclas: [ll[CLEAR] [Y] CLHN

146

 

CLP Apaga um programa da meméria.

Teclas: [lj[CLEAR] CLP

Parametro: rétulo global Indireto: Nao

19

 

CLRG Apaga todos os registradores de armazenamen-

to numerados.

Teclas: [[CLEAR] [Y] CLRG

64

 

CLST Apaga os registradores da pilha.

Teclas: [ll[CLEAR] CLST

43

 

CLv Apaga uma variavel da memoria.

Teclas: [lj[CLEAR] cCLV

Parametro: nome da variavel Indireta: Sim

62

 

CLX Apaga o registrador X. Se a entrada de digitos

esta terminada (n&o ha cursor no visor), [«]

também executa CLX.

Teclas: [ll[CLEAR] CLX

48

 

CLZ Apaga estatistica. Apaga os dados estatisticos

acumulados nos registradores de somatérios.

Teclas: [l[CLEAR] CLZ

228

 

comB  Combinagéesde y elementos tomados xde cada

vez. Da como resultado y! + (x! (y — x!).

Teclas: [lj[PrROB] coMB

87 
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COMPLEX Converte dois numeros reais (ou matrizes) em

um numero complexo (ou matriz). Converte um

numero complexo (ou matriz) em dois numeros

reais (ou matrizes).

Teclas: [ll[COMPLEX]

o1

 

W(converr) Seleciona o menu CONVERT. 82
 

CORR Déa como resultado coeficiente de correlagdo

utilizando os dados estatisticos correntes

e o modelo de ajuste de curvas.

Teclas: [li[STAT] CFIT CORR

240

 

COSs Cosseno. Da comoresultado cos x.

Tecla:

81

 

COSH Cosseno hiperbdlico. Da como resultado cosh x. 89
 

CPXRES Resultados complexos. Permite que a calcula-

dora apresente um resultado complexo, mesmo

que as entradas sejam numeros reais.

Teclas: [l[MODES][V] CRES

94

 

CPX? Se o registrador X contém um nimero complexo,

executa a proxima linha do programa;se o re-

gistrador X nao contém um ndmero complexo,

salta a proxima linha do programa.

151

 

CROSS D& como resultado produto vetorial de dois ve-

tores (matrizes ou nimeros complexos).

Teclas: [l[MATRIX] [Y] cROSS

220

 

Ml[cusTom] Seleciona o menu CUSTOM.
 

DECM Seleciona o modo Decimal (base 10).

Teclas: [ll[BASE] DECH

245

  DEG  Seleciona o modo angular Graus.

Teclas: [l[MODES] DEG

80   
 

indice de Operacdes 315



 

Descricao, Teclas e Parametros Pagina
 

DEL Elimina o nimero especificado de linhas do
programa corrente. O modo de Entrada de Pro-

grama precisa estarligado. (Nao programavel.)

Teclas: [l [¥] bEL
Parametro: numero de linhas Indireto: Nao

 

120

 

DELAY Estabelece o tempo de atraso de impresséo pa-

ra x segundos.

Teclas: [ll[PRINT] [¥] DELAY

103

 

DELR Elimina a linha. Elimina a linha corrente da matriz
indexada.

Teclas: [ll[MATRIX] EDBIT [V] DELR

214

 

DET Da comoresultado a determinante da matriz no

registrador X.

Teclas: [ll[MATRIX] DET

219

 

DIM Dimensiona uma matriz para x colunas e y li-
nhas. Se a matriz ndo existe, DIM a cria.

Teclas: [li[MATRIX][V] DIM
Parametro: nome da variavel Indireto: Sim

217

 

DIM? Da como resultado as dimensées da matriz no
registrador X (linhas no registrador Y e colunas
no registrador X).

217

 

Seleciona o menu DISP. 34
 

DOT D& como resultado o produio escalar de dois
vetores (matrizes ou nimeros complexos).

Teclas: [ll[MATRIX][¥] DOT

220

 

DSE Diminui , Salta se (menor que ou) /gual. Dados
cccccecc.fffii em uma variavel ou registrador, di-
minui cccecece por i e salta a proxima linha de
programa se cccccec é agora  fff.

Teclas: [ll[PGM.FCN] [Y] DSE
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

153

   Entra expoente. Adiciona “E’’ ao nimero sen-
do entrado. Indica que uma poténcia de dez

vem a seguir.  27
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EDIT Edita uma matriz no registrador X. 206

Teclas: [l[MATRIX] EDIT

EDITN Edita uma matriz com nome. 208

Teclas: [l[MATRIX][V] EDITN

Parametro: nome da variavel Indireto: Sim

END Fim de um programa. 118

ENG Seleciona o formato de apresentagéo no visor 36

de Engenharia.

Teclas: [ll[DISP] ENG

Parametro: numeros de digitos  Indireto: Sim

ENTER Separa dois numeros digitados seqliencialmente; 46

copia x no registrador Y, y no registrador Z e z

no registrador T, perde .

Tecla:

Sai do menu corrente. (Nao programavel.) 23

EXITALL Sai de todos os menus.

EXPF Seleciona o0 modelo de ajuste de curvas expo- 250

nencial

Teclas: [l[STAT] CFIT MODL EXPF

ETX Exponencial natural. D4 como resultado e*. 78

Teclas: [l

EtX-1 Exponencial natural para valores x que s&o

préximos de zero. Da como resultado e*— 1,

que oferece uma precisao muito maior na parte

fracionaria do resultado.

FC? Seo flag especificado estiver desativado, executa M a préxima linha de programa; se o flag estiver

ativado, salta a préxima linha de programa.

Teclas: [ll[FtAGS] Fc?

Parametro: numero do flag Indireto: Sim   
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FC?C Se o flag especificado esta desativado, execu-

ta a proxima linha do programa;se o flag esta

ativado, salta a préxima linha do programa. De-

sativado apos o teste ser completado. (Esta fun-

Gao pode ser utilizada somente com os flags

de 00 a 35 e de 81 a 99.)

Teclas: [l[FLAGS] FC%C

Parametro: numero do flag Indireto: Sim

4

 

FCSTX Projeta um valor x dado um valor y.

CFIT FCBTX

 

Teclas: [l[STAT

240

 

FCSTY Projeta um valor y dado um valor x.

Teclas: [ll[STAT] CFIT FC8TY

240

 

FIX Seleciona formato de apresentagéo no visor

DecimalFixo.

Teclas: [ll[DisP] Fix

Parametro: numero de digitos Indireto: Sim

35

 

Seleciona o menu FLAGS. M
 

 

Da como resultado a norma de Frobenius da

matriz no registrador X.

219

 

Da como resultado a parte fracionaria de x.

Teclas: MI[CONVERT|[Y] FP

86

 

FS? Se o flag especificado esta ativado, executa a

proxima linha do programa; se o flag esta desa-

tivado,salta a préxima linha do programa.

Teclas: [l[FLAGS] Fs?

Parametro: nimero do flag Indireto: Sim

M

 

FS?C  Se o flag especificado esta ativado, executa a

préxima linha do programa;se o flag esta desa-

tivado, salta a proxima linha do programa. Desa-

tiva o flag apds o teste ser completado. (Esta

funcéo pode ser utilizada somente com os flags

de 00 a 35 e de 81 a 99.)

Teclas: [ll[FLAGS] Fs2C

Parametro: nimero do flag Indireto: Sim

Y 
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GAMMA Fungdo Gama. Da como resultado I'(x).

Teclas: [lj[PrROB] GAM

88

 

GETKEY Obtertecla. A calculadora espera que vocé pres-

sione uma tecla. Quando vocé o faz, o nimero

da tecla é colocado no registrador X. Teclas sao

numeradas de 1 a 37 (de [=

clas normais e de 38 a 74 (de [l

[CATALOG] ) para teclas prefixadas.

Teclas: [l[PGM.FCN][a] GETK

 

  

 

GETM Obter matriz. Copia uma submatriz no registra-

dor X de uma matriz indexada.

Teclas: [li[MATRIX][Aa] GETH

226

 

GRAD Seleciona modo angular Grados.

Teclas: [l][MODES] GRAD

80

 

GROW Seleciona modo Grow. Executar — ou J + faz

com que a matriz cres¢a de uma nova linha se

os ponteiros do indice estao no dltimo (canto

direito inferior) elemento na matriz.

Teclas: [ll[MATRIX] EDIT [V] GROMW

213

 

GTO Rotulo Go To. A partir do teclado, move o pon-

teiro do programa para o rétulo especificado.

Em um programa em execugao, faz com que o

programa desvie para o rétulo especificado.

Teclas: l[GT0]

Parametro: rétulo local ou global Indireto: Sim

141

 

WEo]] Moveo ponteiro do programa para um numero de

linha ou rétulo global. (Nao programavel.)

m

 

WeolC0]
Move o ponteiro do programa para um novo

espago do programa. (Nao programavel.)

18

  HEXM  Seleciona modo Hexadecimal (base 16).

Teclas: [ll[BASE] HExM  245  
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HMS + Adiciona x e y utilizando o formato H.MMSSss
(horas-minutos-segundos).

84

 

Subtrai x de y utilizando o formato H.MMSSss. 84
 

Incrementa o ponteiro de linha na matriz indexa-

da.
224

 

Diminui o ponteiro de linha na matriz indexada. 224
 

Indexa uma matriz com nome.

Teclas: [l[MATRIX] [V] INDEX
Parametro: nome da variavel Indireto: Sim

223

 

INPUT Recupera um registrador ou variavel no regis-

trador X, apresenta no visor o nome do regis-

trador ou variavel junto com o conteudo do re-

gistrador X e interrompe a execugao de progra-

ma;pressionar (oull ) armazena x
no registrador ou variavel;pressionar
cancela. (Utilizado somente em programas.)

Teclas: [ll[PGM.FCN.] INPUT
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

 

121

 

INSR Insere uma linha na matriz indexada.

Teclas: [ll[MATRIX] EDIT [V] INSR

214

 

INTEG Integra o programa selecionado de integragdo
com respeito a variavel especificada.

Parametro: nome da variavel Indireto: Sim

203

 

INVRT Da comoresultado o inverso da matriz no regis-

trador X.

Teclas: [l[MATRIX] INV

219

 

D& como resultado a parte inteira de x.

Teclas: W[COWERT] [¥] 1F
86

 

ISG  Incrementa, Salta se Maior. Dado ccccccc.fffii
em uma variavel ou registrador, incrementa

cceeecc por ii e salta a proxima linha do pro-

grama se ccccccc é agora > fff.

Teclas: [ll[PGM.FCN][V] 186
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim  153
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J+ Incrementa o ponteiro da coluna na matriz in-

dexada.

224

 

J- Diminui o ponteiro da coluna na matriz inde-

xada.
224

 

KEYASN Seleciona o modo Atribuigdo de Teclas para o

menu CUSTOM.

Teclas: [ll[MODES][V] KEY

167

 

KEYG A tecla do menu, go to (v4 para). Define o r6-
tulo para onde deve ser desviado o programa
quando uma determinada tecla do menu é pres-

sionada.

Teclas: [ll[PGM.FCN] [a] KEYG
Parametro: veja a tabela a pagina 72.

145

 

KEYX A tecla do menu, execute. Define o rétulo a

ser executado (como uma sub-rotina) quando

uma determinada tecla de menu é pressionada.

Teclas: [l][PGM.FCN] [a] KEYX
Parametro: veja a tabela a pagina 72

145

 

LASTX Last x. Recupera o ultimo valor de x utiliza-

do em um calculo.

Teclas: |l

 

48

 

LBL Rétulo. Identifica os programase as rotinas para

execugao e desvio.

Teclas: [l[PGM.FCN] LBL
Parametro: rétulo local ou global Indireto: Nao

116

 

LCLBL Seleciona 0 modo Rétulo Local para o menu
CUSTOM.

Teclas: [I[MODES] [V] LCLBL

167

 

LINF Seleciona o modo de ajuste de curva linear.

Teclas: [lI[STAT] CFIT MODL LINF

240

  LINZ  Seleciona o modo Estatistica Linear, que utiliza

seis coeficientes de somatério.

Teclas: [li[STAT][Y] LINZ

233  
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LIST Imprime uma parte de uma listagem do progra- 10
ma. (N&o programavel.)

Teclas: [li[P [¥] List
Parametro: numero de linhas Indireto: Nao

LN Logaritmo natural. Da como resultado In x. 78

Tecla:

LN1+X Logaritmo natural para valores proximos de ze-
ro. D& como resultado In(1 + x), que fornece
uma precisdo muito maior na parte fracionaria
do resultado.

LOG Logaritmo comum. D& como resultado logqg x. 78

Tecla:

LOGF Seleciona o modelo de ajuste de curva logarit- 240

mico.

Teclas: [li[STAT) CFIT MODL LOGF

MAN Seleciona modo de impressdo Manual. 102

Teclas: [[PRINT][a] HAN

MAT? Se o registrador X contém uma matriz, executa 151
a proxima linha do programa, se o registrador
nao contém uma matriz, salta para a préxima
linha do programa.

MEAN Meédia da como resultado a média dos valores x 231
(Zx + n) e a média dos valores y (Xy + n).

Teclas: [l[STAT] MERN

MENU Seleciona o menu programavel. 146

Teclas: [l[PGM.FCN][a] MENU

MOD Moddulo. D4 como resultado o resto de y + x. 87

Teclas: [l[CONVERT][V] oD

MVAR Declara uma varidvel de menu. 125

Teclas: [ll[PGM.FCN] [Y] MVAR
Parametro: nome de variavel Indireto: Nao
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N! Fatorial. D4 como resultado x! 87

Teclas: [lj[PROB] N!

NEWMAT Nova matriz. Cria uma matriz y x x no regis- 206
trador X.

Teclas: [li[MATRIX] NEW

NORM Seleciona modo de impressao Normal, que impri- 102
me um registro das teclas pressionadas.

Teclas: [I[PRINT][4] NORM

NOT NOTlégico. Da como resultado NOT x. 250

Teclas: [ll[BASE] LOGIC NOT

OCT™M Seleciona modo Octal (base 8). 245

Teclas: [ll[BASE] ocTtn

WoFF] Desliga a calculadora. (Ndo programavel.) 18

OFF Desliga a calculadora (programavel). Pressio-
nar [A[OFF] ndo executa a fungédo OFF progra-
mavel.)

OoLD Recupera o elemento corrente da matriz indexa- 213
da. (Equivalente a RCLEL).

ON Ligada continuamente. Evita que a calculadora

se desligue automaticamente ap6s dez minutos
de inatividade.

OR OR légico. Da como resultado x OR y. 250

Teclas: [ll[BASE] LOGIC OR

MPeMmFcn] Seleciona o menu PGM.FCN (fungées de pro- 24
gramacao).

PERM Permutacoes de y elementos tomados x de cada 87

vez. Da como resultado y! = (y — x)!.

Teclas: [l PERN

PGMINT Seleciona um programa para integrar. 203

Teclas: [l[[f] PINT (em modo de Entrada
de Programa)

Parametro: rétulo global Indireto: Sim   
 

indice de Operacdes 323



 

Descricao, Teclas e Parametros Pagina
 

PGMSLV Seleciona um programa para solucionar.

Teclas: [li[SOVER] PSLV (em modo de Entra-

da de Programa)
Parametro: rétulo global Indireto: Sim

189

 

Pl Recupera uma aproximagéo de = para o regis-

trador X (3,14159265359).

Teclas: W=

17

 

PIXEL Liga um Unico pixel (ponto) no visor. A posi¢ao
do pixel é dada pelos numeros nos registrado-

resXeY.

Teclas: [ll[PGM.FCN] [V][¥] PIXEL

135

 

POLAR Seleciona modo de coordenadas Polares para

apresentar numeros complexos.

Teclas: [li[MODES] FOLAR

80

 

POSA Posicdo em Alpha. Busca no registrador Alpha
o alvo especificado no registrador X. Se en-
contrado, da como resultado a posig¢do do ca-

ractere;se ndo encontrado, d4 como resulta-

do —1.

134

 

PRA Imprime registrador Alpha.

Teclas: [ll[PRINT] PRA

102

 

PRLCD Imprime LCD (visor de cristal liquido). Imprime

0 visor completo.

Teclas: [li[PRINT] [Y] PRLCD

101

 

Wy Alterna entre os modos de Entrada de Progra-

mas e de execugao,

m

 

Seleciona o menu PRINT. 101
 

Seleciona o menu PROB (probabilidade). 87
 

 

  Desliga impressdo. Desativa flags 21 e 55.

Teclas: [l[PRINT][a] POFF

101 
 

324  indice de Operacdes

 



 

Descricao, Teclas e Parametros Pagina
 

PROMPT Apresenta o registrador Alpha e interrompe a

execugao do programa.

Teclas: [ll[PGM.FCN] [¥] PROM

129

 

PRON Liga impressao. Ativa flags 21 e 55.

Teclas: [l|[PRINT][a] PON

101

 

PRP Imprime programa. Se um rétulo néo for especi-
ficado, imprime o programa corrente.
(Nao programavel.)

Teclas: [ll[PRINT] PRP
Parametro: rétulo global (opcional) Indireto: Nao

104

 

PRSTK Imprime a pilha. Imprime o conteudo dos regis-

tradores da pilha (X, Y, Z e T).

Teclas: [ll[PRINT] PRST

101

 

PRUSR Imprime as variaveis e programas do usuadrio.

Teclas: [ll[PRINT][Y] PRUSR

101

 

PRV
 

Imprime variaveis.

Teclas: [li[PRINT] PRV
Paréametro: nome de variavel Indireto: Sim

63

 

PRX Imprime registrador X.

Teclas: [l[FRINT] PRX

101

 

PRX Imprime estatistica. Imprime o contetdo dos

registradores de somatorio.

Teclas: [l[FRINT] PRZ

237

 

PSE Pdéra a execugao do programa por cerca de 1

segundo.

Teclas: [lj[PGM.FCN] [Y] PSE

131

 

PUTM Coloca matriz. Armazena a matriz do registra-

dor X na matriz indexada comegando no elemen-
to corrente.

Teclas: [ll[MATRIX] [4] PUTH

226

  PWRF  Seleciona o modelo de ajuste de curva de po-

téncia.

Teclas: [l[STAT] CFIT MODL PWRF  240  
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QUIET Alterna o flag 26 para ativar/desativar o si- 275

nal. (Nao programavel.)

Teclas: [ll[MODES][V] QUIET

RAD Seleciona modo angular Radianos. 80

Teclas: [[MODES]  RAD

RAN Da como resultado um numero aleatdrio 88
0<x<1).

Teclas: [li[PrOB] RAN

RCL Recupera dados colocando-os no registrador X. 55

Teclas:
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

RCL + Recupera somando. Recupera dados e adiciona- 61
os ao conteudo do registrador X.

Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

RCL- Recupera subtraindo. Recupera dados e sub- 61
trai-os do conteudo do registrador X.

Teclas: =
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

RCL x Recupera multiplicando. Recupera dados e mul- 61
tiplica-os pelo conteudo do registrador X.

Teclas:
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

RCL+ Recupera dividindo. Recupera dados e divi- 61
de-os pelo conteudo do registrador X.

Teclas: =
Parametro: registrador ou varidvel Indireto: Sim

RCLEL Recupera elemento. Recupera o elemento cor- 225
rente da matriz indexada.

Teclas: [ll[MATRIX] [a] RCLEL
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RCLIJ Recupera os valores do ponteiro da linha e da
coluna (/ e J) para a matriz indexada.

Teclas: [ll[MATRIX][a] RCLIJ

224

 

RDX, Seleciona a virgula para ser utilizada como a

marca de raiz (separador decimal).

Teclas: [l[DISP] RD%,

36

 

RDX. Seleciona o ponto para serutilizado como a
marca de raiz (separador decimal).

Teclas: [l[DISP] RDX.

36

 

REALRES Resultado real. Desativa a habilidade da cal-
culadora para dar como resultado um namero

complexo utilizando como entradas nimeros

reais.

Teclas: [l}[MODES][Y] RRES

94

 

REAL? Se o registrador X contém um numero real, e-
xecuta a proxima linha de programa; se o re-
gistrador X n&o contém um numero real, salta

a préxima linha de programa.

151

 

RECT Seleciona modo de coordenadas Retangulares
para a apresentag&do de nimeros complexos.

Teclas: [li[MODES] RECT

80

 

RND Arredonda o namero no registrador X utilizan-

do o formato do visor corrente.

Teclas: [l[CONVERT][V] RND

86

 

RNRM D4 como resultado a norma de linha da matriz no
registrador X.

219

 

ROTXY Gira o nimero de 36 bits no registrador Y por

X bits.

Teclas: [ll[BASE] LOGIC ROTXY

 

250

  RSUM  Déa como resultado a soma de linha de cada li-
nha da matriz no registrador X e da como resul-
tado as somas em uma matriz coluna.

220   
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RTN Retorno. Em um programa em execugao, desvia o
ponteiro do programa de volta a linha seguin-
te a instrugdo XEQ mais recente. Se nao exis-
te instrugdo XEQ correspondente, a execugédo do

programa ¢é interrompida. Do teclado, RTN move
o ponteiro do programa para a linha 00 do pro-

grama corrente.

Teclas: [[PGM.FCN] RTHN

143

 

R<>R Linha troca com linha. Troca os elementos nas
linhas x e y na matriz indexada.

225

 

Rt Rola o contetido dos quatro registradores da
pilha para cima uma posi¢ao.
 

R Rola o contetido dos quatro registradores da
pilha para baixo uma posig&o.

Tecla:

 

44

 

 

Executa/Interrompe. Executa um programa (ini-

ciando na linha corrente de programa) ou in-

terrompe um programa em execugao. No modo de

Entrada de Programa, insere uma instrugéo
STOP no programa.

113

 

SCI Seleciona formato de apresentagédo Cientifica

no visor.

 

Teclas: sC1

Parametro: nimero de digitos Indireto: Sim

35

 

SDEV Desvio padréo. Da comoresultado s, sy utilizan-

do os dados estatisticos correntes.

SDEVTeclas:

 

232

 

SEED Armazena uma semente para o gerador de nume-

ros aleatorios.

SEEDTeclas:

 

88

 

SF Ativa flag nn (00 < nn < 35; 81 < nn < 99).

Teclas: [[FLAGS] SF
Parametro: numero de flag Indireto: Sim

4

 

B  Mostra a precisao total do numero no registra-

dor X, o registrador Alpha inteiro ou uma li-

nha completa de programa.  36
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SIGN Sinal. D4 como resultado 1 para x > 0, —1 pa-
ra x < 0 e 0 para ndo numéricos. Da comore-
sultado o vetor unidade de um numero complexo.

Teclas: [ll[CONVERT][V] SIGH
 

SIN Seno. Da como resultado sen x.

Tecla: [SIN]

80

 

SINH Seno hiperbdlico. Da como resultado senh x. 89
 

SIZE Estabelece o numero de registradores de arma-

zenamento.

Teclas: [ll[MoDES][V] s1zZE
Parametro: nimero de registradores Indireto: N&o

64

 

SLOPE Da como resultado a inclinagdo da transforma-

Gaolinear do modelo corrente de ajuste de

curvas.

Teclas: [li[STAT] CFIT SLOPE

240

 

SOLVE Soluciona para uma incégnita.

Teclas: [lI[SOLVER] $OLVE (em modo de Entra-

da de Programa)
Parametro: nome da variavel Indireto: Sim

189

 

M(souver] Seleciona 0 menu SOLVER. 178
 

SQRT Raiz quadrada. Da como resultado Vx.

Teclas: [Vx]

78

 

SST Passo unico. Move o ponteiro do programa para

apréxima linha de programa. (Nao programavel.)

Teclas: (ou [¥] se nenhum menu esta
apresentado no visor)

 

14

 

 

Seleciona o menu STAT (estatistica). 231
 

Armazena uma copia de x no registrador ou

variavel de destino.

Tecla:
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

55

  STO +  Armazena somando. Adiciona x a um registrador

ou variavel existente.

Teclas:

Parametro:

  

gistrador ou varidvel Indireto: Sim

61  
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STO- Armazena subtraindo. Subtrai x de um regis-
trador ou variavel existente.

=
: registrador ou varidvel Indireto: Sim

Teclas:

Paramet

  

61

 

STO x Armazena multiplicando. Multiplica um regis-

trador ou variavel existente por x.

 

Teclas:

Parémetro: registrador ou variavel Indireto: Sim

61

 

STO + Armazena dividindo. Divide um registrador ou
variavel existente por x.

o] [=]
Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

 

61

 

STOEL Armazena elemento. Armazena uma cépia de xno
elemento corrente da matriz indexada.

Teclas: [MATRIX] [4] STOEL

225

 

STON Move os ponteiros da linha e da coluna para

| = xe J = yna matriz indexada.

Teclas: [li[MATRIX] [a] sTOLJ

224

 

STOP Interrompe a execugéo do programa.

Tecla: (em modo de Entrada de Programa).

114

 

STR? Se o registrador X contém uma cadeia alfanume-
rica, executa a préxima linha do programa; se

o registrador X ndo contém uma cadeia alfanu-
mérica, salta a préxima linha do programa.

151

 

SUM Dé como resultado os somatdrios >x e Zy nos
registradores X e Y.

Teclas: [l[STAT] sun

231

 

TAN Tangente. D4 como resultado tg x.

Tecla:
  TANH  Tangente hiperbdlica. D4 como resultado tgh x.  89
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TONE Emite um som audivel.

Teclas: [@I[PGM.FCN] [V][Y] TOKE
Parametro: numero do tom (0-9) Indireto: Sim

144

 

TRACE Seleciona o modo de impresséc de Rastreamen-

to, que imprime um registro das teclas pressiona-

das e resultados.

Teclas: [li[PRINT] [4] TRACE

102

 

TRANS Da como resultado a transposta da matriz no

registrador X.

Teclas: [l[MATRIX] TRAN

219

 

UVEC Vetor unidade. D4 como resultado o vetor uni-

dade para a matriz ou nimero complexo no re-

gistrador X.

Teclas: [l[MATRIX] [V] UMEC

220

 

VARMENU Cria um menu de varidveis utilizando instru-

¢oes MVAR que seguem o rétulo global especi-

ficado.

Teclas: [l[PGM.FCN][4] VARH
Parametro: Rétulo de programa global Indireto: Sim

125

 

VIEW V& o conteudo de um registrador ou variavel.

Teclas: [ll[PGM.FCN] VIEW

Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim

128

 

WMEAN Meédia ponderada. D4 como resultado a média dos

valores x ponderados pelos valores y: Zxy + 2.

Teclas: [ll[STAT] uHN

231

 

WRAP Seleciona o modo Wrap (salto), que evita que a

matriz indexada cresca.

Teclas: ll[MATRIX] EDIT [Y] WRAP

213

 

X< > Troca o conteudo do registrador X com outro

registrador ou variavel.

Parametro: registrador ou variavel Indireto: Sim
  X<>Y  Troca o contetdo dos registradores X e Y.

Tecla: [xzy]

44   
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X<0? Testa se x é menor do que zero.

Teclas: [ll[PGMFCN][Y] %78 X<@?

151

 

Testa se x é menor do que y.

Teclas: [l[PGM.FCN] [V] %2Y  x<y?

151

 

Testa se x é menor que ou igual a zero.

Teclas: [ll[FGM.FCN] [V] x%@ K4e?

151

 

Testa se x é menor que ou igual a y.

Teclas: [ll[PGMFCN][Y] X2Y X £Y¥?

151

 

Testa se x € igual a zero.

Teclas: [l|[PGM.FCN] [V] %78 K=07

151

 

X=Y? Testa se x € igual a y.

Teclas: [l[PGM.FCN] [V] 2y ey

151

 

X+ 0? Testa se x ndo € igual a zero.

Teclas: [ll[PGMFCN][Y] X?8  X=@?

151

 

X+ Y? Testa se x nédo € igual a y.

Teclas: [l[PGM.FCN] [V]  ®2Y R=yo

151

 

X>07? Testa se x é maior que zero.

Teclas: Ji[PFGM.FCN][Y] x%8  X>8%

151

 

X>Y? Testa se x é maior que y.

Teclas: [l[PGM.FCN] [V] x2Y %>v2

151

 

Testa se x é maior que ou igual a zero.

Teclas: [li[PGM.FCN][¥] x%@ Xae?

151

   Testa se x é maior que ou igual a y.

Teclas: [l[PFGM.FCN][V] X?Y  Xay?  151
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XEQ Executa uma fungao ou programa.

Tecla:
Parametro: fungéo ou rétulo Indireto: Sim

143

 

XOR XOR légico (OR exclusivo). Da como resultado

x XOR y.

Teclas: [l][BASE] LOGIC  XOR

250

 

XTOA X para Alpha. Concatena um caractere (especi-

ficado pelo codigo no registrador X) ao registra-

dor Alpha. Se o registrador X contém uma cadeia
alfanumérica, concatena a cadeia inteira.

Teclas: W[FaMFcN]) (][] xTon

134

 

X12 Quadrado. Da como resultado x2.

Teclas: X2

 

78

 

YINT Coeficiente linear. Da como resultado o coefi-
ciente linear da curva ajustada aos dados es-

tatisticos correntes.

Teclas: [li[STAT] CFIT  YINT

240

 

Y1X Poténcia. Da como resultado y*.

Teclas: [y

78

 

W] Seleciona o menu [f(x). 197
 

1/X Inversa. Da como resultado 1 + x.

 

78

 

10tX Exponencial comum. Da como resultado 10%.

Teclas: [l[107]

78

 

Adigdo. Da como resultado y + x.

Tecla:

 

78

   Subtragdo. Da como resultado y — x.

Tecla: [-]

78   
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Muiltiplicagdo. Da como resultado x x y.

Tecla:

 

78

 

Divisdo. Da como resultado y + x.

Tecla: [=]

78

 

+/—- Troca o sinal do nimero no registrador X. En-

quanto estiver entrando um expoente, também

pode ser utilizado para alterar o sinal do

expoente.

Tecla:

78

 

Somatdrio mais. Acumula um par de x e y nos
registradores de somatoério.

Tecla: [Z+]

228

 

Somatdrio menos. Subtrai um par de valores de
x e y dos registradores de somatorio.

Teclas: @[]

232

 

>REG Registradores de somatorio. Define quais re-
gistradores de somatoério iniciam o bloco dos
registradores de somatorios.

Teclas: [li[STAT] [Y] =REG

Parametro: niumero de registradores Indireto: Sim

234

 

ZREG? Da como resultado o numero do registrador do

primeiro registrador de somatdrio.
234

 

—DEC Em decimal. Converte a representagdo de um

namero na base octal (base 8) em base decimal
(base 10). Nota: Esta fungao é incluida para
prover compatibilidade de programa com a HP-41

(que utiliza o nome de fungédo DEC) e n&o esta
relacionada com o aplicativo Base (capitulo 16).

7

 

—DEG Em graus. Converte um valor de angulo de ra-
dianos em graus. D4 como resultado (360/2)x.

Teclas: [j[CONVERT] sBEG

83

 

—HMS  Em horas, minutos e segundos. Converte x de
uma frag&o decimal no formato minutos-segun-

dos.

Teclas: [ll[CONVERT] sHMS  83
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Em horas. Converte xdo formato minutos-segun-
dos em uma fragédo decimal.

83

 

-OCT Em octal. Converte um numero decimal na re-
presentagao octal. Nota: Esta fungéo é inclui-
da para prover a compatibilidade de programa
com a HP-41 (que utiliza o nome de fungéo
OCT) e nao esta relacionada com o aplicativo

Base (capitulo 16).

7

 

—-POL Em polar. Converte x e y nas coordenadas po-
lares correspondentes r e 6. Se o registrador X
contém um numero complexo, converte as
duas partes do nimero complexo em valores
polares.

Teclas: [ll[CONVERT] |»POL

84

 

—RAD Em radianos. Converte um valor de angulo em
graus em radianos. Da como resultado (27/360)x.

Teclas: [ll[CONVERT] »RAD

83

 

—REC Em retangular. Converte r (no registrador X)
e 6 (no registradorY) nas correspondentes coor-
denadas retangulares, x e y. Se o registrador
X contém um numero complexo, converte as
duas partes do nimero em valoresretangulares.

Teclas: [ll[CONVERT] #REC

84

 

Retrocede um espago ou apaga o registrador
X. No modo de Entrada de Programa, elimina
a linha
de programa corrente.

25

 

Move para a esquerda um elemento da matriz in-

dexada.

212

 

Move para cima um elemento da matriz indexada. 212
 

Move para baixo um elemento da matriz inde-

xada.

212

 

Move para a direita um elemento da matriz in-

dexada.

212

 

% Percentagem. Da comoresultado (x x y) + 100.

(Deixa o valor x no registrador Y).

Teclas: (%]

79

  %CH  Variagdo Percentual. D4 como resultado

(x — (100 = y).
79  
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Nimeros de pagina em negrito indicam referéncias primarias. Para procurar

fungdes pelo nome, utilize o Indice de Operagdes (paginas de 310 a 335).

Caracteres especiais (nao alfabéticos) e simbolossao listados no fim deste indice.

A

A..F digitos, 245, 246, 247

Acessando rétulos de programas,

116-117, 148-149

Adigao. Ver Aritmética

AGRAPH, fungao, 136-137, 311

flags de controle, 137, 276

Ajustando o contraste do visor, 20

Ajuste de curva, 239-244

equagoes de transformagoes, 244

modelos, 239-240, 277, 279, 282

Ajustes padrao, 280-282

AlphaData Is Invalid,
283

ALPHA, menu, 22, 38, 292-296

Alpha, modo, 38-39, 65

Alpha, registrador, 38-40, 272

apagando, 26, 39

apresentando, 40, 129, 132

armazenando e recuperando, 65-66

capacidade de, 39,130

editando (concatenando), 39, 130

imprimindo, 40, 102, 132

substituindo o contetido de, 39, 130
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Alterando partes de nimeros, 86

AND,légico, 250, 311

Angulos,
convertendo, 83

expressos em

graus-minutos-segundos, 83

Anterior

conteudo do registrador X. Ver

Last x

linha de menu ([a]), 23

linha de programa ( [ll[BsT] ),

11, 114
nivel de menu ( ), 21-22,

23, 25

Anuncio de impressao, 20, 100, 256

Anuncio de ocupado, 20

Anuncio, 19-20

Apagando

todos os programas e dados, 26,

267-268

a memdria continua, 268

a pilha, 26, 43

atribui¢des de teclas, 70



com [«], 25

dados estatisticos, 26, 288

linhas de programa, 26, 120

o MENU, programavel, 26, 288

o registrador, 25, 26, 48

o registrador Alpha, 26

o visor, 25, 136

registradores de armazenamento,

26. 64

uma mensagem, 25, 27, 283, 313

uma variavel, 26, 62

um flag, 41

um programa, 26, 119, 120

Apresentando no visor

elementos de uma matriz, 206,

209, 211
menus, 21-22

nimeros. Ver Formato do visor

Arco. Ver Trigonometria, fungoes

inversas ou fungdes hiperbdlicas

Area de um circulo, 108

““AREA"’, programa, 109

Aritmética de armazenamento, 61-62,

218

Aritmética de recuperacao, 61

e LAST X, 61-62

Aritmética escalar, 218

Aritmética

inteiros, 249

matriz, 218-219

nimeros complexos , 93-94

simples, 28-33

Ver também Pilha automatica

de memoria

Armazenando, 55-59, 60

dados estatisticos, 228-230

elementos em uma matriz, 206,

208-209, 212-213

matriz, 60, 208

nimeros complexos, 98-99

Arranjos. Ver Matrizes

Arredondando nimeros, 3, 34, 86

Aspas

digitando, 296

para rétulos globais, 116

Assisténcia Técnica, 260-265

centros, 263-264, Contracapa

interna

contratos, 265

no exterior, 264

obtendo, 263-264

prego, 264

Ativa audio, 275, 281, 326

Auto teste, calculadora, 261-262

AVIEW, fungdes, 40, 129, 132, 312

Bad Guess{es), 188, 283
BASE, menu, 245, 297

Base

aplicativo, 245-251

aritmética, 249

conversoes, 245-246

Baterias fracas, 20, 104, 257-258,

279, 281

Baterias, 19, 104, 257-260

Batt TooLow To Print,

104, 283

Bessel, fungao, 198, 201, 204

Binario, modo, 138, 245, 246, 247, 278

Bit de sinal, 248

Bit mais significativo, 250

Bit menos significativo, 250

BIT?, funcio, 151, 250
“BOXSLV"’, segmento de programa,

189

“BSSL”’, programa, 198, 199

Booleanas, fungdes ldgicas, 250

Cc

¢, a velocidade da luz, 51, 52

Cadeias alfanuméricas, 37, 60, 65-66
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caracteres especiais em, 134,

138-139, 288, 289, 291

em matrizes, 60

em programas, 130-131

em registradores de

armazenamento, 60

entrando, 37, 130

manipulando, 65-66, 132-135

no catalogo de varidveis reais, 62

Cadeias. Ver Cadeias alfanuméricas

Calculando expressdes

em um programa, 108-110

no teclado, 28-33, 52-54

para integracao, 197-199

para o Solver, 179-182

Calculos encadeados, 31, 52-54

Cancelando

entrada de digitos, 28

uma fungao, 76

um menu. Ver

Capacidade do registrador Alpha,

39-40

Caractere de concatenagao (+), 130,

291

Caractere de muda de linha (*r), 129,

160, 288

Caracteres alfanuméricos, 37-39,

292-296

como parametros, 73

digitando, 37

em programas, 130

tabela de, 288-291

Caracteres. Ver caracteres

alfanuméricos

Caracteristicas, HP-42S, 4

Casas decimais, nimero de, 34-35

Ver também Formato do visor

CATALOG, menu, 40, 298

fungdes no, 67-68

matrizes no, 62

numeros complexos no, 62, 98

numeros reais no, 62
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programas no, 112, 149

variaveis no, 62

Chamando uma sub-rotina, 143-145

CHS, fungao, (HP-41), 171

CLEAR, menu, 26, 299

Coeficiente linear, 240, 244

Coeficientes de somatdrio, 228,

233-237, 238

HP-41, 168

Modo All%, 233-234, 277, 282

Modo Linear, 233-234

numero de, 168, 233-234

posicao de, 234

Coluna de pontos para graficos, 136,

137

Colunas em uma matriz, nimeros

de, 206, 208, 217

Comandos. Ver Fungdes

Combinagoes, 87

Comparagoes, 151

Complementos de dois, 246, 248

Conjunto de caracteres, 288-291

impressora, 105

Constant?, 188, 283

Constantes numéricas consecutivas

em um programa, 118, 256

Constantes

em programas, 1¥7-118, 256

na pilha, 47

para integracao, 197, 200, 203

Constraste do visor, 20

Continuamente ligada, 323

Corvallis, Oregon. Ver Indice
pluviométrico

Conversodes de coordenadas, 84-85

CONVERT, menu, 82, 86, 300

Convertendo

coordenadas, 84-85

horas-minutos-segundos, valores,

83

matrizes entre complexas e reais,

99, 215



valores angulares, 83

Coordenadas polares, 80, 90-91, 93

convertendo, 84-85, 93

Corpo de um programa, 117

Corrente

linha de programa, 111

modos, 22

programa, 111
Ver também Modo(s)

Corrigindo erros, 25, 48, 49-50

com dados estatisticos, 232-233

em programas, 114

Crescimento cumulativo, 47

Criando uma matriz,

com nome, 208

complexa, 214

no registrador X, 206

Cursor, 19, 28, 39

Curva logaritmica, 239, 244

CUSTOM,menu,22, 68-70, 112-113,

275

para executar rétulos locais,

167-168, 278

D-R, fungao (HP-41), 171

Dados alfanuméricos, 65-66,

132-135, 151

Dados estatisticos

apagando, 26, 228

com duas variaveis, 228

com uma variavel, 229

corrigindo ( ), 232-233

em uma matriz, 237-239, 242

em registradores de

armazenamento, 228, 233-237,

238-239, 243

entrando ( ), 228-230, 231,

237-238, 240, 275

limitagdes, 237, 275

Ver também Coeficientes de

somatodrio

DEC, fungao, (HP-41), 171, 334

Decimais, horas ou graus, 83-84

Decimal, modo, 245, 247, 248, 278

Declarando variaveis de menu, 125,

180, 198
Definindo teclas de menu

programaveis, 145-146
Deixa cair, pilha, 42, 45, 47

Depurando um programa, 102, 114

Desfazendo. Ver Corrigindo erros

Desvio Padrao, 231, 232

Desvio, 141-145

execute se verdadeira, regra, 149

GTO, fungao, 141-143, 145, 149,

152

testes condicionais, 149-151

XEQ, fungao, 141, 143-145, 147,

149

Ver também Looping

Determinante de uma matriz, 216, 219

Diagrama do teclado, Capa interna

modo alfanumérico, 39

Diferenga. Ver Aritmética

Digitando

dados estatisticos, 228-229,

232-233, 238

uma cadeia alfanumérica, 37

uma matriz, 206-210

um expoente de dez, 27-28

um numero bindrio, 138, 247

um niimero complexo, 91

um numero hexadecimal, 247

um ndmero octal, 247

um numero real, 27-28

um parametro, 71-75

um programa, 108-110, 111-112
Digitos significativos, 36

Dimension Error, 283

Dimensionando uma matriz, 64, 208,

217

DISP, menu, 34, 302
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Distancia, 190

Divide by B, 284

Divisdo. Ver Aritmética

“DPLOT”’, programa, 135, 154-158,

185

DSE, fungdo, 153, 316

Duplicando

o registrador T, 47

o registrador X, 46, 55

E (expoente de dez), 27-28

e, 78, 317

Editando

os registradores de

armazenamento, 235-237

na matriz, 206, 208-209, 211-214

um programa, 109-110, 111-112,

120

Eliminando

caracteres, 25, 134, 135

ENDs, 118

linhas em uma matriz, 214, 225

linhas de programa, 112, 210

Elevando um ndmero a uma

ponténcia, 78

Elevar, pilha, 42, 45-46

desativado, 46, 48, 49, 276, 281

END, fungao, 118, 317

.END., 118

.END. permanente, 118, 272

Enderecamento indireto, 71-73, 74,

256

Energia

consumo, 257-258

liga e desliga, 18, 323

outros usos, 47, 73, 170

para separagao de numeros, 30,

46-47, 118

Entrada de digitos, 28
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Entrando

caracteres alfanuméricos, 37-39

dadosestatisticos, 228-230

digitos, 28, 46, 117-118

numeros nao decimais, 247

um parametro, 71-75

Enviando, 264-265

Equagao para movimento de queda

livre, 190-191

Equagdes lineares simultaneas, 205,

220-223

calculando as incégnitas, 221, 222

coeficiente de matriz (MATA), 220,

221-222, 227

matriz constante (MATB), 220,

221-222, 227

matriz solu¢ao (MATX), 220,

221-222, 227

varidveis criadas para, 227

Equagoes,

integrando, 196

raiz(es) de, 178, 183-186

simplificando, 179

Erro de integragao. Ver Incerteza de

célculo

Erros. Ver Erros, corrigindo

Erros, corrigindo,

pelo retrocesso, 25, 28

utilizando o registrador LASTX,

49-50

Esquerda para a direita, trabalhando

programa, 52-53

Estatistica com duas varidveis, 228

Estatistica com uma unica variavel, 229

Estatistica com uma variavel, 229

Estatistica de uma varidvel

uniformemente espagada, 229

Estatistica, 228-244

coeficiente de correlagao, 240, 243

desvio padrao, 231, 232

HP-41, 168, 233

média, 230, 231,



média ponderada, 231

registradores. Ver Coeficiente de

somatério

valor previsto. Ver Projecoes

Estatistica com dados emparelhados.

Ver Estatistica com duas varidveis

Execugdo automadtica, 274, 280

Execugao passo a passo, 114

Executando fungoes, 67-76

catédlogo de fungdes, 67-68

CUSTOM, menu, 68-70

menus de fungao, 21-22

ver antecipadamente, 76

70
Executando programas, 112-114

catalogo de programa, 112

CUSTOM, menu, 112-113

, 113

, 112

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

saida automatica, 22

Expoente de dez ([E]), 27-28, 316

Expoentes, calculando ( [l[y]).

WCo]), M=) 28, 78
Exponencial(¢¥), 78, 317

Exponencial comum, 78, 317

Exponencial natural, 78

Extremos, 188

Extremum, 284

  

F

FACT, fungao (HP-41), 171

Fatorial, 21, 87

Flag de integracao, 279, 281

Flags de mensagem, 279, 281

Flags, 41, 273-282

ativando e desativando, 41

que afetam a execugao de

programa, 131-132

que afetam uma impressao, 103

tabela de, 280-282

testando, 41, 150

usudrio, 273, 280, 282

FLAGS, menu, 41, 302

Forma de Phasor. Ver Modo Polar

Formato minutos-segundos. Ver

Horas-minutos-segundos

Formato. Ver Formato do visor

Férmula quadritica, 172

FRC, fungao (HP-41), 171

““FREE”’, programa, 190

Frobenius, norma, 219, 220

Fungéo errada, corrigindo, 49-50

Fungdes condicionais, 149-151, 152

Fungoes de dois nimeros, 28, 30, 77

com matrizes, 218

Fungoes de impressao, 101-102

em programas, 131

Fungdes de um niimero, 29-30, 49, 77

com uma matriz, 218

Fungdes hiperbdlicas inversas. Ver

Fungdes Hiperbdlicas

Fungoes hiperbdlicas, 89

Fungoes logaritmicas, 78

Fungdes trigonomeétricas inversas.

Ver Trigonometria, inversa (arco)

fungoes

Fungdes

atribuindo a CUSTOM, 68-69

de dois nimeros, 28, 30, 49, 77

de um numero, 28, 29-30, 49, 77

executando, 67-76

G

g, aceleragao da gravidade, 190

Garantia, 262-263

da assisténcia técnica

GETKEY,fungao, 319

Girando

o registrador Alpha, 135

um numero de 36 bits, 250, 251

Global Span, 284

Go to
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elemento de uma matriz, 212, 224

rétulo, Ver GTO, fungao

Gréfico, 135-140

Ver também programa ‘‘PLOT"”

Graus-minutos-segundos, Ver

Horas-minutos-segundos

Grow, modo, 212, 213, 225, 277, 282

GTO, fungao, 141-143, 145, 149,

152, 319

B ], 111, 126, 128, 319

WcTo][], 109, 111, 118, 123,

139, 319

 

HMS, fungao (HP-41), 171

Horas-minutos-segundos, 83-84

HP-41, 166-175

compatibilidade, 166

erros de dados, 169

interface da impressora, 169

intervalo de ndmeros, 169

nomes de fungao, 171-172

operagdes estatisticas, 168

programas, entrando, 172-174

programas, melhorando, 175

registrador Alpha, 169

teclado do usuario, 167

visor, 170

HR, fungao, (HP-41), 171

i(aunidade imagindria), 60, 90-91, 93

I (ponteiro de linha), 211, 223

Impressao em dupla largura, 103,

274, 280

Impressora, HP 82240A, 100, 103

conjunto de caracteres, 105

Imprimindo, 100-105

célculos (seqiiéncia de teclas), 102

largura dupla, 103, 274

o LCD (visor de cristal liquido),
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101, 158, 161, 162

velocidade (tempo de atraso), 103

Incerteza do célculo (integragao), 202,

203
Indexando uma matriz, 223

INPUT, fungao, 121-124, 175, 279,

281, 320

Inserindo

linhas de programa, 111

linhas de uma matriz, 214

Instalando baterias, 258-260

Insufficient Memorwy, 256,

268, 284

INT, fungao (HP-41), 171

Integragao, numérica, 196-204

algoritmo, 197-198

amostrando, 197

descrevendo programas para,

197-199

em programas, 203-204

incerteza de, 203

interrompendo, 201

iteragoes, 197

limite inferior(LLIM), 196, 201

limite superior (ULIM), 196, 201

precisdo (ACC), 197, 201, 202-203,

204

tempo de calculo, 198, 201, 203

utilizando, 197-202

Integrating, 284

Interrompendo um programa, 112,

114, 122, 126, 129, 132, 145

Interrompendo

integragao, 201

o Solver, 187

um programa, 114

Interrupgdes por erro, 115

Interrupted, 284
Intervalo de erro, 33, 275, 286

ignorado, 237, 275, 281



Intervalo de nimeros, 33, 275

para conversoes de base, 248

InvalidData, 284

Invalid Forecast Model,

284

Invalid Tupe, 284

Inverso, 78

Invertendo uma matriz, 219

ISG, fungado, 153, 320

J

] (ponteiro de coluna), 211, 223

L

Label Not Found, 284

Last x,

definigao, 48

para corrigir erros, 48, 49-50

para reutilizar nimeros, 48,50-52

recuperando ( [ll[tAsTx] ), 48

LAST X, registrador, 48, 58-60, 73

durante aritmética de recuperagao,

61-62

LBL, funcao, 109, 111, 115, 116-117,

321

Ver também Rétulos de programa

Letras minusculas, 103, 274

Letras minusculas

digitando, 37, 290-291

imprimindo, 103, 274, 280

Ligando a calculadora, 18, 323

Limitagoes de dados estatisticos, 237

Limite inferior de integracao (LLIM),

196, 200, 201, 204
Limite superior de integragao (ULIM),

196, 200, 201, 204

Limites ambientais, 260

Limites de integragao, 196, 197,

200-202, 203, 204

Linhas em uma matriz,

inserindo e eliminando, 214, 225

numero de, 206, 208, 217

Ver também Modo Grow

Linhas em um menu, 23

Linhas, desenhando, 136

Listando. Ver Imprimindo

Logaritmo comum, 78, 322

Logaritmo natural, 78

Looping, 152-154

Ver também Desviando

Lukasiewicz, 42

Machine Reset, 257, 262, 267,

285

Mantissa. Ver Mostrando precisao

total

MATA, MATB e MATX, 221, 227

Matematica geral, 77-78

Ver também Aritmética

Matematica. Ver Aritmética

Material de referéncia, 254-335

Matricial

aritmética, 218-219

aritmética escalar, 218

contendo dados estatisticos,

237-239

fungoes, 219-220

fungdes vetoriais, 94, 220

modo de salto, 213

modo Grow, 213, 225, 238, 242,

277, 282

variaveis, 40, 62, 227

Matrizes, 205-227

complexas, 214-216

criando, 206-210, 214

editor de, 211-214

especiais, 63, 221, 227

preenchendo, 206, 208-209,

211-214, 215
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registradores de armazenamento

(REGS), 63, 227

Matrizes complexas, 214-216

convertendo para matrizes reais,

98-99, 215

criando, 214

Méximo minimo local, 188, 284

Maéximo, 188, 284

Média, 231

Média ponderada, 231

Melhor ajuste de curva, modelo, 240

Melhorando programas da HP-41, 175

Memdria continua, 18, 258, 268

Memdria do usudrio. Ver Memdria

Memdria

administrando, 267-272

apagando, 25-26, 267-268

disponivel, 4, 40, 269-270, 271-272

inicializando, 267

organizacéao, 271-272

requisitos, 115, 272

Memory Clear, 257, 260, 268,

285

Mensagens, 283-287

apagando, 25, 27, 283, 313

apresentando, 129

erro, 27, 283-287

imprimindo, 129, 132

Mensagens de erro, 283-287

apagando, 25, 27, 283

ignorando, 27

Menu

diagramas, 23-24, 292-309

linhas, 23

niveis. Ver Submenus

rétulos, 20-21

teclas, 20-21

teclas, definindo, 145-146

variaveis, 125-126, 180, 198

Menu MATRIX, 206, 212, 224, 303

Menu programavel, 145-148

Menus, 20-25, 292-309
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aplicativo, 21, 22

fungao, 21, 22

introdugao a, 20-21

saindo de, 21, 22, 23, 25

selecionando, 21, 22

Ver também Menus de aplicativos

Ver também Menus de fungao

Menus de aplicativos, 21, 22

BASE, 245, 297

MATRIX, 206, 212, 224, 303

SOLVER, 178, 307

STAT, 231, 308

Jf(x), 196, 309

Ver também Menus de funcoes

Menus de fungao, 21-22

CATALOG,40, 67, 112, 298

CLEAR, 23, 26, 299

CONVERT, 82-86, 300

CUSTOM, 68-70, 112-113, 301

DISP, 34, 302

FLAGS, 41, 150, 302

MODES,22, 64, 80, 167, 304

PGM.FCN, 24, 305

PRINT, 101-102, 306

PROB, 21, 87, 307

TOP.FCN, 23, 308

Ver também Menus de Aplicativos

Menus de muiltiplas linhas, 23

Menus embutidos. Ver Submenus

MODES, menu, 22, 64, 80, 167

Modificando programas da HP-41, 175

Modo angular (Graus, Radianos ou

Grados), 80, 91

Modo angular Grados (GRAD, 20,

80, 277, 281

Modo angular Graus, 80, 93, 277

Modo de apresentagao Cientifica, 34,

35

Modo de apresentagao Decimalfixo,

34, 35

~ Modo de apresentagao no visor de

Engenharia, 34, 36, 92



Modo de Atribuicao de Tecla, 167,

278, 301

Modo de base,flags, 278, 282

Modo de coordenada (Retangular

ou Polar), 80, 91

Modo de impressao Manual, 102,

104, 274
Modo de rétulo local, 167-168, 278,

282, 301

Modo Hexadecimal, 245, 246-248,

251, 278

Ver também Conversdes de base

Modo Polar, 80, 92, 93, 95, 97

Modo Rastreamento, 102, 114, 256

Modo(s),

All (estatistica), 168, 231, 233-234,

240, 277, 282

Alpha, 48, 65, 66, 132, 133, 279, 281

angular, 80, 91, 277

apresentacao Cientifica, 34, 35

apresentacao de Nimero, 34-36,

277

Graus, 22, 80, 91, 95, 97, 277

Grados, 80, 91, 277, 281

impressao Manual, 102, 104, 274

impressao Normal, 102, 274

impressao Rastreamento, 102,

114, 274

Polar, 80, 91, 92, 93, 95, 97

Radianos, 20, 80, 81

Retangular, 22, 80, 91, 93

Todo visor, 34, 36, 277

visor, 34-36, 276-277

visor de Engenharia, 34, 36, 92, 277

visor Decimal Fixo, 34, 35, 277

Ver também Flags

Modos, 102, 274

Modulo (resto), 86, 87

Momentos, computando, 97-98

Mostrando a precisao total

( l(sHow]), 36
numeros nao decimais, 246

Movendo dados na pilha, 44-45

Movendo o ponteiro de programa,

111, 114, 145

Mudiltiplas raizes, encontrando, 183,

184-186

Multiplicagao. Ver Aritmética

Niveis de menu. Ver Submenus

No Complex Variables, 285

No Matrix Variables, 285

No Menu Yariables, 285

No Real Variables, 285

No Variables, 285

No, 149, 151, 285

Nome de funges,68, 71, 310, 310-335

HP-41, 171-172

vendo antecipadamente, 76

Nomes de varidveis e programas,

63, 101

a pilha, 101

desligado, 101, 324

ligado, 101, 325

registradores de armazenamento,

64

uma variavel, 63, 64, 101-102, 160

um programa, 104-105

registrador, 38, 43, 48, 57, 63

um registro de teclas e resultados,

102

variavel, 56

Ver também Flags que afetam a

impressao

Nomes

Nonhexistent, 285

Norma de linha, 219

Normal

execugao, 112

modo de impressao, 102, 274

Normas. Ver Norma de Frobenius

ou Norma de linha
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NOT,légico, 250, 323

Notagao Polonesa Reversa. Ver RPN

Notificagio de falhas, 260-262

Novo espago de programa, 109, 111,

118, 319

NULL, 76

Ntmero

de casas decimais apresentadas,

34, 36

de pagamentos, 192

entrada, 27-28

Numero aleatdrio, 87, 88

semente, 88

Numeros

aleatdrios, 87, 88

apresentando, 34-36

com expoente de dez, 27-28

complexos, 60, 90-99, 214-215

corrigindo. Ver Corrigindo erros

de 36 bit, 247, 248-249

digitando, 27-28

em uma matriz. Ver

Preenchendo uma matriz

em linhas de programa, 117-118

intervalo de, 33, 248

nao decimais, 247, 248

negativos, 27, 248

reais, 43, 60

representacao interna de, 34

separando, 30, 46, 118, 170

Numeros complexos, 90-99

alterando (modos angulares), 80,

93

apresentando, 92-93

definidos, 90-91

em uma matriz, 60, 215-216

em registradores de

armazenamento, 60, 98-99

Niimeros complexos normalizados, 92

Numeros de linha de programa, 109

movendo para, 111

Numeros errados, corrigindo, 49-50
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Numeros negativos, 27, 78

nao decimal, 248

Numeros pequenos. Ver Expoente

de dez

Numeros reais, 43, 60

comparando, 151

o

Objetos. Ver Tipos de dados

OCT, fungao (HP-41), 171, 335

Octal, modo, 245, 246, 247, 248, 251,

278

OFF, fungao, 323

ON, fungao, 323

Onde os dados podem ser

armazenados, 56, 60

Operagdes, indice de, 310-335

Operandos. Ver Nimeros

OR, légico, 250, 323

Ordem de

célculos, 31, 52-53

entrada, 30

Os maiores nimeros para conversao

de base, 248

Out of Range, 33, 249, 286

Ver também Dados estatisticos,

limitagdes

Overflow (muito grande),

numeros decimais, 33, 237, 275,

286

numeros nao decimais, 248-249,

287

P

P-R, fungao (HP-41), 171

Pagamento, 192, 194

Parametros, 71-75

alfanumérico, 73, 74

numéricos, 72

registradores da pilha (ST),

58-59, 73



tabelas de, 71-72

Parénteses, 294

Parte fracionaria, 86

em um nimero nao decimal, 247

Parte inteira, 86

Partes de numeros, 86-87

Pausa (PSE), 131, 170, 325

Percentagem, 79
Perguntas, freqiientes, 254-256

Permutagdes, 87

PGM.FCN, menu, 23, 24, 305

PGMINT,fungao, 203, 204, 323

PGMSLY, fungao, 189, 324

Pi (n), 80, 81, 108, 117, 324

Pilha,

apagando, 26, 43

aritmética na, 28-33, 43, 45-48

copiando dados( ), 46-47

deixa cair, 42, 45, 46

elevagao, 42, 45-46, 276, 281

imprimindo, 101

memodria, 43, 45, 270-271

registradores, 43, 44, 48

registradores como parametros

(8T), 58-59, 73, 172

tipos de dados, 43, 60, 90, 205

Pilha automatica de memdria, 31,

42-54

deixa cair, 45

eleva, 45, 46

e o visor, 43-44

registradores, 43

revendo, 44

PIXEL,fungao, 135, 136, 158, 162. 324

“PLOT”’, programa, 135, 158-165

Ver também Programa DPLOT e

Gréficos

Pluviométrico, 299, 230, 232

Ponteiros do indice, 211, 223

controlando, 223-224

Ponto de dados. Ver Dadosestatisticos

Ponto decimal

como marca de raiz, 36, 275-276

como separadores de digitos, 36,

275-276

como um ponto, 37
Pontos no visor(...). Ver Reticéncias

Pontos

em cadeias alfanuméricas, 37

em numeros, 36, 275-276

Posigoes de retorno perdida, 145, 286

Posicdes de retorno, 144

perda de, 145

Poténcia, curva, 240, 244

Poténcias. Ver Expoentes

Pouca meméria. Ver

Insufficient Memory

Precisao da integragao (ACC), 197,

200, 201, 202-203, 204

Precisao total, mostrando, 36

Precisao

dos dadosestatisticos, 237

integragao. Ver Precisao da

integracao

interna, 3, 34, 247

total, 34, 36

trigonométrica, 255

Preenchendo uma matriz, 206,

208-209, 211-214

com numeros complexos, 215

Prefixo (), 18, 19, 20, 125, 168, 170

PRINT, menu, 101, 102, 306

Printing IsDisabled, 131,

286
PROB (probabilidade), menu, 87, 307

combinagoes, 87

fatoriais, 87

fungao gama, 87

numero aleatério, 88

permutagdes, 87

semente de nimero aleatdrio, 88

Produto escalar, 94, 96, 220

Produto vetorial, 97, 98, 220

PROFF, fun¢ao, 101, 324
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Programa nulo, 118

Programagao porseqiiéncia de teclas,

108 Ver também Programagao

Programacao, 108-175

para a integragao, 197-199

para o Solver, 179-182

simples, 108-120

técnicas de, 141-165

Programa

apagando (eliminando), 26, 119

catélogo, 40, 69, 112, 149

memdria, 115, 272

modo de entrada, 25, 109, 110,

111-112, 113, 114, 115, 120,

181, 279, 281

nomes. Ver Rétulos de programa

ponteiro, 111-112

retornos, 143-145, 286

saidas, 121, 128-132

Programas,

apagando, 26, 119, 120

editando. Ver Modo de Entrada

de Programa

executando. Ver Executando
programas

imprimindo, 104-105

testando, 102, 114-115

Projegdes, 239-243

modelos de curva, 239-240

PRON,fungao, 101, 104, 279, 286, 325

Propaganda (exemplo), 241

Préxima

linha de menu, ([a]), 23

linha de programa, ( [l[SsT] ),

111, 112, 114

Q

““QUAD”, programa, 173-174, 175

Quadrado, 78

Qualidade Hewlett-Packard, 3

Qualidade, 3
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QUIET, fungao, 256, 275, 326

Quociente. Ver Aritmética

R-D, fungao (HP-41), 171

R-P, fungao (HP-41), 171

Radianos

em graus (conversao), 82, 83

modo angular (RAD), 80, 81, 93,

277, 281

Raiz, 34, 36, 276, 281

Raiz cibica, 78, 255

Raiz quadrada, 78

Raiz quadrada da soma dos

quadrados. Ver Norma de

Frobenius

Raiz(es)

aproximagao, 188

de uma equagio, 172, 183

solucionador, 178

Ver também Solver

Raizes, multiplas, 183-186

RDN, fungao, (HP-41), 271

Rearranjando a pilha, 44-45

Recuperando dados, 55-59, 61

no registrador Alpha, 66, 133

Redimensionando uma matriz, 217

Registrador T, 43, 45, 47, 58-59, 73, 187

duplica¢ao automadtica de, 47

Registrador X, 43-51, 55, 58-59, 73

apagando, 25-26, 48

comparando com o registrador Y,
151, 332

comparando com zero, 151, 332

e integracao, 202, 203

e INPUT, 121-122

intercambiando o registrador Y,

30, 33, 44-45, 52-54

no Editor de Matrizes, 211-213

para dados estatisticos, 228-229

testando, 151, 332



trocando com outro registrador

ou variavel, 331

Registrador Y, 43, 45, 58, 59, 73

intercambiando com o registrador

X, 30, 33, 44-45, 52-54

para dados estatisticos, 228-229

Registrador Z, 43, 45, 58, 59, 73

Registradores de armazenamento,

55, 57-58, 63-64

administrando, 63-64

apagando, 26, 64

apresentando, 128

armazenando dados em, 57

editando, 235-237

imprimindo, 64, 102

numero de, 57, 64

recuperando dados de, 58

tornando complexo, 60, 98-99

tornando real, 99

vendo, 128, 235-237

Registradores. Ver Registradores da

pilha ou Registradores de

armazenamento

Registro corrente, imprimindo, 102,

114

Regra execute se verdadeira, 149, 151

Regressao linear (LINF), 239, 240

Ver também Ajuste de curvas

Regressao. Ver Ajuste de curva

Reinicializando a calculadora, 262,

267

Reordenando a pilha, 44-45

Reparo. Ver Assisténcia Técnica

Reservado

flags, 273, 280-282

nomes de varidveis, 227

Restabelecendo o valor anterior de

um elemento de uma matriz, 213

Resto (Médulo), 87

Restricted Operation,
286

Resultados,

apresentando, 128-129

intermediarios, 31-32, 42

Resultados complexos, 94, 169-170,

278

desativando, 170

Resultados intermedidrios, 31, 32,

42,52

Resultados reais somente, 94, 170,

278, 282

Retangular

coordenadas, 84-85, 90-91

modo, 22, 80, 91

Reticéncias (...), 40, 170, 289

Retrocesso, 25

Rigel Centaurus, 51

Rolando a pilha, 44, 328

Rétulos de programa, 116-117

catalogo, 112, 149

desviando para, 141-145, 145-148,

148-149
enderegamento indireto, 142-143

global, 116, 149

local, 116-117, 148-149, 270

ordem de busca, 148-149, 270

unico, 116, 117

Rétulos de programa alfanumérico,

116

Rétulos de programa sem aspas, 116

Rétulos globais, 104, 116, 126, 119,

125, 142, 146

atribuindo a CUSTOM, 68-69,

112-113

ordem de busca, 149

para declarar menus de varidveis,

125, 179, 180, 197, 198

Rétulos locais em forma abreviada,

116, 149

Rétulos locais em forma longa. Ver

Rétulos globais em forma abreviada

Rétulos locais, 116-117, 141, 142, 146

executando com CUSTOM,167-168

forma abreviada, 116, 149
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ordem de busca, 148-149

vantagens, 149, 270

Rétulos. Ver Rétulos de menu ou

Rétulos de programa

RPN (Notagao Polonesa Reversa), 4,

42,53

vantagens, 32

RTN, funcao, 112, 143-145, 328

Ver também Sub-rotinas

Run/Stop, tecla ( ), 113-114,

122, 126, 131, 145, 147, 152, 155,

156, 158, 159, 162-163, 170, 187,

201, 328

Saida automatica, 22

Saida de impressao, 101

Saida, 121, 128-132

Ver também Impressao

Saltando. Ver Desviando

Salto de linha, 280, 282

Salto de matriz, 280, 282

Salto de matriz, 212, 213

Salto,

de linha, 280, 282

de matriz, 280, 282

““AREA"”, programa, 122, 126, 128

Selecionando

uma base ndo decimal, 245, 251

um menu, 21-22

um modo. Ver Modo(s)

Separadores de digitos, 36, 276, 281

. 36
linha de programa, 246

matriz, 207

nuamero nao decimal, 246

registrador Alpha, 40

Sign Reversal, 188, 286
Sinal de um numero, 27, 248

Sinal, desativando, 275

Sirius, 51-52

Sistema de equagdeslineares. Ver
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Equagdes lineares simultaneas

Size Error, 286
SIZE, fungao, 57-64, 329

““SMILE”, programa, 130, 139

Solicitando entrada, 121-128, 129

Solucionando

flag, 278, 281

para uma incdgnita, 178

um sistema de equagdeslineares,

221

Solve(Solve), 287

Solve/lntegRTH Lost, 286
Solver, 178-195

como funciona, 179, 186-188

entrando estimativas, 178,

183-186, 189

erro de matematica, 187

escrevendo um programa para,

179-182

f(x) = 0, 179

interrompendo, 187

méximo, 188, 284

menu de varidveis, 125-126, 180

minimo, 188, 284

programas (fungdes), 178, 179-182

reiniciando, 187

resultados, interpretando, 187-188

utilizando, 178-183

utilizando em um programa, 189

Ver também Programa ‘‘DPLOT’’

SOLVER, menu, 307

Soma de linha, 220

Soma. Ver Aritmética

ST+, ST—, ST e ST/, fungoes

(HP-41), 172

Stat MathError, 287

STAT, menu, 231, 240, 308

Sub-rotinas, 143-145

embutidas, 144

posigoes de retorno, 144-145, 286

Sub-rotinas embutidas, 144

Submatrizes, 226-227



colocando, 226-227

obtendo, 226

Submenus, 23-25

Substituindo as baterias, 258-260

Subtragao. Ver Aritmética

Suporte, cliente, 254, Contracapa

interna

T

t, tempo, 190

Tamanho de palavra, 248-249

Tangente, 80

Taxa de juro, 192, 193, 194, 195

Teclado do usuario (HP-41), 167

Teclas de seta,

[«], 25

[Ale[¥], 23, 114

€ , * , * e

5,206,209, 211, 212, 213

Temperatura

armazenamento, 260

operagao, 260

Terra, 51

Testando
bits em um nimero, 151, 250

flags, 41, 150, 273

tipos de dados, 151

um programa, 102, 114-115

Teste diagndstico, 261-262

Teste verdadeiro/falso. Ver Regra

execute se verdadeiro.

Tipos de dados, 43, 56, 60

cadeias alfanuméricas, 37, 65-66

matrizes, 205

matrizes, complexas, 214

numeros complexos, 90, 169

nuimeros reais, 43, 60

, 249, 287

TOP.FCN, menu, 22, 23, 308

Traduzindo programas da HP-41. Ver

HP-41, programas, melhorando

Transpondo uma matriz, 219

Trigonometria, 80-82

modos angulares, 80

modos de coordenadas, 80

fungoes, 80-82

fungdes inversas (arco), 81-82

Trocando as baterias, 258-260

Trocando menus, 21, 23

Trocando sinal de um nimero, 27, 78

Trocando
dados no registradores X e Y

([x=y]), 30, 33, 44-45, 52-53

dados no registrador X com outro

registrador ou varidvel, 331

linhas em uma matriz, 225

TVM, programa, 192-195

U

Underflow (muito pequeno), 33

v

v,, velocidadeinicial, 190

Valor x,

entrando para estatistica,

228-229, 233, 238

projetando, 240, 243

Valor v,

entrando para estatistica,

228-229, 233, 238

projetando, 240, 243

Valor absoluto, 86, 310

Valor anterior do elemento de uma

matriz, 213

Valor de dinheiro no tempo, 192-195

Valor futuro. Ver Projetando

Valor presente, 192

Valor previsto. Ver Projecdes

Variagao percentual, 79-80

Variaveis, 55, 56-57, 62-63

administrando, 62-63

apagando, 26, 62

apresentando, 128-129
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armazenando dados em, 55-56,

121-128

como parametros, 71-72

criando, 56

em catdlogos, 40, 62

imprimindo, 63, 101

entrando, 121-124, 125-128

nomes de, 56

recuperando dados de, 56-57

vendo, 128-129, 132

Variavel

de integragao, 197, 200

menu, 125-128, 180, 198

Ver também Variaveis de menu

Velocidade da luz, ¢, 51, 52

Vendo

linhas de programa, 111

precisao total, 36

quantidade de memdria

disponivel, 40, 269-270

registrador Alpha, 40, 129-131

uma varidvel ou registrador,

128-129

Vetor unidade, 220

de um numero complexo, 86, 220

Vetor

aritmética, 93-98, 218-219

fungoes, 94, 220

produto vetorial, 97-98, 220

produto escalar, 94, 96, 220

VIEW,fun¢ao, 104, 128, 132, 274, 331

Virgulas

em cadeias alfanuméricas, 289, 296

em numeros, 34, 36, 254, 275-276

Visor

anuncio, 19, 23, 80, 100

contraste, 20

e registradores da pilha, 43-44

formato, 34-36

““VOL”, programa, 180-183, 189

352 indice por Assunto

X

X> =0?, fun¢ao, (HP-41), 172

X>=Y?, fungdo, (HP-41), 172

XEQ, fun¢ao, 70, 112

chamada de sub-rotina, 143-145

XOR,légico, 250, 333

Y

v, 78
“YEAR"”, programa, 147

Yes, 149, 151, 287

Zero, 25, 33, 121, 180

Zero de uma expressao (raiz), 186-188

Caracteres Especiais

_4,19,2

£, 19-20, 104, 257

(®), 20

va, 20, 28,73
+ (simbolo de concatenagao), 130,

291

m (caractere de destaque), em um

rétulo de menu, 2288

P (ponteiro de programa), 111, 113
... no visor, 40, 170, 289

' (gama), fungao, 88

Jf(x), menu, 309

* fungao (HP-41), 172

| fungao (HP-41). 172

+/—, fungao, 27, 171

<, 1, L e —, fungdes, 206, 209, 212,

225, 335

% (percentagem), 37, 79

Complemento de dois, 246, 248



 

 

Para Obter Informacgdes sobre a Utilizacao da Calculadora.

Se vocé tiver duvidas sobre a utilizagao da calculadora, primeiro veri-

fique o Indice, o Indice por Assunto e ‘‘Respostas a Perguntas Freqiien-

tes” no apéndice A. Se vocé nao puder encontrar uma resposta no

manual, vocé pode consultar nosso Servico de Atendimento ao Cliente:

EDISA Informética SA

Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville

06454 - Barueri - S.Paulo

(011) 709-1444

Para Informagdes sobre Assisténcia Técnica. Se sua calculado-

ra nao parece estar operando corretamente, veja o apéndice A para de-

terminar se ela requer manutengao. O apéndice A também contém in-

formagdes importantes sobre como obter assisténcia técnica.

Se estiver fora do Brasil, consulte o escritério local da Hewlett-Packard

ou envie-a para

Hewlett-Packard

Calculator Service Center

1030 N.E. Circle Blvd.

Corvallis, OR 97330, U.S.A.

(503) 757-2002
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