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Como Utilizar este Manual

Este Manual esta organizado de maneira tal, que lhe permite utiliza-lo
de duas maneiras:

= Através da sequéncia logica dos topicos abordados, que lhe per-
mite ler o Manual na ordem em que ele se apresenta, caso o
desejar.

®= Ou cada topico de cada vez, pois eles sao, sempre que possivel,
completos en si mesmos, nao sendo, assim, necessario ler todo

um capitulo para se esclarecer uma idéia isolada.

Os capitulos 1, 2 e 3 mostram-lhe como efetuar calculos com a sua
HP-55; o capitulo 4 (com a margem externa em azul) descreve a ope-
ragao do cronometro digital; e o capitulo 5 ensina-lhe como progra-
mar a sua HP-55.

Se vocé é um principiante em calculadoras, vocé devera tirar um bom
proveito das explicagoes detalhadas, etapa por etapa, contidas neste
Manual. Mas se vocé ja estiver familiarizado com as calculadoras de
bolso da Hewlett-Packard, talvez o pequeno Guia para Consulta Ra-
pida seja tudo o que vocé precisa usar, de uma forma geral. E, quan-
do for necessaria alguma informagao adicional sobre uma dada opera-
¢ao, vocé podera consultar este Manual.

Antes de utilizar a sua calculadora, talvez seja necessario carregar a

bateria, conforme as instrugoes no Apéndice A. A calculadora podera,

entao, entrar em funcionamento enquanto a bateria estiver sendo

carregada ou, mais tarde, utilizando apenas a energia da bateria.
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Figura 1. Teclado
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O Importante é a Versatilidade

A HP-55 é uma calculadora incrivelmente versatil, projetada para
proporcionar-lhe as fungoes e caracteristicas de que vocé mais neces-
sita, em um corpo compacto e atraente. Por exemplo, tomemoso seu
crondmetro digital de precisao. Vocé sabia que a maioria das calcula-
doras eletronicas possui muitos dos elementos necessirios para um
cronometro digital? Entretanto, a HP-55 adicionou um pequeno
cristal de quartzo, que fornece uma base de tempo precisa. O resulta-
do disso nada mais é que um crondmetro digital de precisio, com
uma faixa de 100 horas.

Por que nao utilizar o crondmetro agora, vocé mesmo? Ligue a calcu-
ladora (chave interruptora em “ON”) e coloque a chave seletora de
modo, no canto direito superior, na posigaio TIMER. Vocé devera
ler 00.00.00 00 no visor. O crondmetro, entao, sera posto em fun-

cionamento, pressionando-se a tecla (“run/stop” = roda/para).
Enquanto ele estiver rodando,leia a seguinte lista das caracteristicas
da sua calculadora:

1. A HP-55 é uma calculadora programavel que lhe ajuda acriar
programas assim que necessario, para obter solugdes mais rapi-
das, mais ficeis e mais precisas para os seus problemas
especificos.

2. A programagao pelo teclado da HP-55 é bastante simples e
facil de ser compreendida e inclui nao so transferéncias simples,
como também condicionais.

3. Para facilitar a sua programacao, foram incluidas em sua calcu-
ladora varias teclas para apagarerros e editar programas, permi-
tindo-lhe rever seus programas facilmente, enquanto vocé os
constroi.

4. AHP-55 possui, também, mais fungoes pré-programadas do que
qualqueroutra calculadora cientifica de bolso do mundo.

5. Ela tem 20 registradores enderegaveis para armazenamento de
dados, que tornam bem ficil a manipulagio de dados, em
qualquer que seja o problema.

6. Como outras calculadoras da Hewlett-Packard, a HP-55

possui uma pilha operacional de quatro registradores e notagao
polonesa (RPN), que tornam bem mais ficil a solugio de
problemas.

7. Ela também fornece estatisticas para média, desvio padrio e
calculos de regressao linear.

7



8 O Importante é a Versatilidade

8. E, naturalmente,ela possui fungoes transcendentais, tais como

senos, co-senos, logaritmos, etc.; e conversoes de coordenadas

polares/cartesianas para a manipulagao de vetores e aritmética

de complexos.
9. A HP-55 também lhe proporciona, para a sua conveniéncia,

uma variedade de conversoes de unidades métricas/inglesas.

10. O crondmetro digital de precisao, que se encontra rodando
neste momento, tem a dupla capacidade de armazenar tempos
e de recupera-los mais tarde, quando desejado.

11. Para ampliar a sua capacidade de calculo, utilizando a HP-55,

vocé podera recorrer a estes dois outros manuais para progra-
magao, que se encontram a sua disposicao:

= Programas Matematicos para a HP-55

= Programas Estatisticos para a HP-55
Estes manuais contém uma colegao representativa de rotinas

para resolver problemas matematicos e estatisticos da maneira
mais eficente possivel.

Muito bem, agora pressione novamente, para fazer o crondome-

tro parar. Agora, calculemos a sua velocidade de leitura. A lista das

caracteristicas da HP-55 que vocé acabou de ler tem, aproximada-

mente, 230 palavras. Para calcular a sua velocidade de leitura, mova

achave que se encontra no canto direito superior da calculadora para
a posicao RUN e pressione:

H=HMS

mOEOERQBE>C E S

A resposta vem em palavras por minuto. Faca este teste mais uma

vez, se vocé quiser!



Capitulo 1

Introducao ao Uso da HP-55

Como Ligar a Calculadora

A sua HP-55 vem totalmente montada e pronta para ser utilizada
depois de se efetuarem algumasverificagoes simples. Se vocé acabou
de receber a sua calculadora, verifique se todos os acessorios regula-
res estao incluidose se a bateria esta carregada. (Consulte o Apéndi-
ce A.) Se a bateria jd se encontrar carregada, ou se vocé quiser pora
calculadora em funcionamento utilizando o recarregador,eis o que
vocé devera fazer para ligar a calculadora:

* Coloque a chave interruptora na posi¢ao OFF.
= Coloque a chave seletora de modo na posi¢ao RUN.
= Coloque a chave interruptora na posi¢ao ON.

Vocé devera ler, entao, 0.00 no visor. Se este nao for o caso, consulte

o Apéndice C.

O visor apresentar-se 4 em pisca-pisca sempre que uma operagao ilegal
for introduzida. O pisca-pisca do visor podera ser interrompido, pres-
sionando-se qualquer tecla. A lista das operagoes ilegais encontra-se
na contracapa posterior deste manual.

Teclado

A figura 1, na contracapa dobrada, ilustra o teclado da sua calculado-
ra. As teclas de prefixo azul e amarela sao utilizadas para aumentar o
numero de operagoes de cada tecla.

Operacoes em Amarelo

Pressione a tecla de prefixo amarela Ml antes de realizar qualquer

operagao descrita em amarelo acima da tecla correspondente ou antes
de qualquer conversao na direc¢ao indicada pela seta amarela.

Operagdes em Azul

Pressione a tecla de prefixo azul [l antes de realizar qualquer ope-

ragao descrita em azul acima da tecla correspondente ou antes de
qualquer conversao na diregao pela seta azul.

Observagao: As operagoes em amarelo e em azul sao indi-

cadas neste manual acima da tecla, como se segue : 2, (—mm
X

.
9



Introducao ao Uso da HP-55

Apresentagao Inicial no Visor
Quando vocé liga, inicialmente, a calculadora (“ON”), com a chave

seletora de modo na posi¢ao RUN,o visor apresenta 0.00. Isto indica
o contetido do visor ou “registrador X”.

Basicamente, os niimeros sao armazenados e manipulados na maquina

em pequenos compartimentos denominados ‘“‘registradores”. Cada
niimero, por mais simples (por ex., 0, 1 ou 5) ou mais complexo
(porex., 3,141592654, —23,28362 ou 2,87148907 x 1027) que seja,
ocupa todo um registrador.

O registrador X, cujo conteudo é apresentado no visor, é o (inico re-

gistrador visivel. Ele é apenas um dos quatro registradores existentes

dentro da calculadora, que se encontram posicionados na forma de
uma “pilha operacional”. Nos denominamos estes registradores X,
Y, Z e T. Eles se encontram “empilhados”, um sobre o outro, com o

registrador X, que ¢ apresentado no visor, embaixo. Quando se liga a
calculadora, estes quatro registradores contém 0.00

 

 

 

 

   

Nome Registrador

T  (partesupe- 0.00
Z  rior) 0.00

Y 0.00

X 0.00 Unico apresentado
no visor.

Como Introduzir Nameros pelo Teclado
Introduza os niimeros da esquerda para a direita e inclua o ponto de-
cimal, se este fizer parte do niimero. Por exemplo, 314,32 é introdu-

zido ao se pressionarem as seguintes teclas:

BHEMEE
Tente introduzir um niimero agora. Se vocé cometer um erro, apague

todo o niimero, pressionando EE® (‘“clear x” = apague x); introdu-

za, entao, o numero correto. Agora, veja o que ocorreu dentro da
pilha operacional:

 

 

 

 

Nome Registrador

T 0.00

Z 0.00

Y 0.00

X 314.32   
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Para introduzir um segundo niimero, vocé precisa informara calcula-
dora que vocé ja terminou de introduzir o primeiro niimero. Por
exemplo, se vocé introduzir 567 logo depois de ter introduzido
314,32, o nimero no registrador X (ou seja, apresentado no visor)
sera 314.32567 e a calculadora ficard, ainda, sem saber se vocé ji

terminou de introduzir o nimero ou nao. (A calculadora é inteligente,
mas nao pode adivinhar os seus pensamentos.)

Uma forma de se transmitir a calculadora que todo o namero ji foi

introduzido € pressionando-se a tecla [ENTER®|.* Pressione [ENTER®

para mudar o contetido dos registradores

  

  

  

  

de: para:

T 0.00 T 0.00

Z 0.00 Z 0.00

Y 0.00 Y |314.32

X |314.32 X |314.32      

Como vocé pode observar, o nimero no registrador X, apresentado

no visor, é repetido em Y. (Os nimeros em Y e Z também foram
transferidos para Z e T, respectivamente, e o nimero em T perdeu-se
no alto da pilha. Masisto ficara mais claro quando houver numeros
diferentes em cada um dos quatro registradores.)

Logo depois de se pressionar [ENTER# o registrador X estard prepara-

do para receber um novo niimero, que sera registrado sobre o nimero
que estiver em X. Por exemplo, introduza o nimero 543,28, o que
fard com que o contetido dos registradores da pilha mude

  

  

  

 
 

de: para:

T 0.00 T 0.00

Z 0.00 Z 0.00

Y |[314.32 Y [314.32

X |314.32 X |543.28     
 

*Consulte o Apéndice B para maiores detalhes sobre o término da
introdugao de niimeros.



Introducao ao Uso da HP-55

Atecla 8% prepara o registrador X, apresentado no visor, para re-

ceber um novo niimero, substituindo qualquer nimero no visor por
zero. Qualquer nimero introduzido, entao, na calculadora, sera regis-

trado sobre o zero em X. Por exemplo, pressione agora a tecla [

para mudar o contetdo da pilha

  

  

  

  

de: para:

T 0.00 T 0.00

zZ 0.00 4 0.00

Y |314.32 Y |314.32

X

|

543.28 X 0.00      

Introduza, agora, 689,4 para mudar o contetido da pilha

 

  

  

  

de: para:

T 0.00 T 0.00

Z 0.00 Z 0.00

Y |314.32 Y 314.32

X 0.00 X 689.4      

Observe que os numeros da pilha nao sao deslocados quando um
novo numero ¢ introduzido na calculadora, imediatamente depois de

se pressionar [ENTER® ou [GEX .

Aritmética Simples

As calculadoras Hewlett-Packard efetuam operagoesaritméticas, co-
locando os niimeros na pilha na mesma disposi¢ao em que vocé os
colocaria se estivesse trabalhando com lapis e papel. Por exemplo, se
vocé quisesse somar 34 e 21, vocé escreveria o nimero 34 no papel e,
depois, o nimero 21 embaixo, da seguinte maneira:

34
21

e, entdo, vocé realizaria a soma da seguinte maneira:

34

+21
55
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Os niimeros sao dispostos da mesma forma, na HP-55. Eis como isso
é feito. (Apague, primeiro, o nimero que havia sido introduzido
antes, pressionando Gl .)

Pressione Leia no visor

34 [E 34 ¢ introduzido em X.

[ENTER4. 34 é copiadoem Y.

21 E} 21 é registrado sobre 34, em X.

Agora, os nimeros 34 e 21 estao dispostos verticalmente na pilha,
conforme indicado abaixo. Assim sendo, podemos agora efetuar a
adigao.

 

 

 

 

T 0.00

z 0.00

Y 34.00

X 21.   
Pressione  Leia no visor

* A resposta.

A simples e bem conhecida notagao matemitica indica-lhe como
usar a sua calculadora. Os dois niimeros devem sempreestar na pilha,
antes de se pressionar a tecla da operagao desejada. Ao se pressionar
esta tecla, a operagao é imediatamente realizada. Nao existem exce-
¢oes para esta regra.
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A subtragao, multiplicagao e divisao sao efetuadas da mesma forma.
Em cada um desses casos, os dados devem estar devidamente posi-

cionados, para que a operagao possa ser realizada.

4
Para subtrair 21 de 34 (_'321)

 

Pressione  Leia no visor

34 34 ¢ introduzido em X.

ENTER+ 34 ¢ copiado em Y.

21 21 ¢ registrado sobre 34, em X.

# A resposta.

34
Para multiplicar 34 por 21 <><21>:

Pressione  Leia no visor

34 34 ¢ introduzido em X.

ENTER4 34 é copiado em Y.

21 21 é registrado sobre 34, em X.

x A resposta.

Para dividir 34 por 21 2?)

A
N S

Pressione Leia no visor

34 34. 34 ¢ introduzido em X.

jEwrERg 34.00
21 2

- 1.62

34 ¢ copiado em Y.

21 é registrado sobre 34, em X.T A resposta.
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Aritmética com a Pilha Operacional

Agoravocé ja sabe como introduzir nimeros na calculadora e efetuar
célculos com eles. Em cada um dos casos discutidos acima, vocé pre-
cisava colocar os niimeros na pilha operacional manualmente, através
da tecla [EMFER® Entretanto, a pilha também realiza varios movi-
mentos automaticamente. Sao estes movimentos automadticos que
proporcionam a enorme eficiéncia de computagao e simplicidade de
operagao da HP-55. A pilha faz cada nimero calculado “‘subir”, au-
tomaticamente, quando um novo nimero é introduzido na calcula-
dora. Isto ocorre porqueela sabe que, quando um calculo é executado,
qualquer algarismo introduzido depois faz parte de um novo niimero.
Por exemplo, calcule 16 + 30 + 11 + 17 = ?

Nota: Para simplificar os exemplos a seguir, nds iremos
presumir que a pilha nao contém nenhum dado dos
exemplos anteriores.

Pressione Conteido da pilha Observagao

16 ¢é introduzido no registrador
0.00 .

X, apresentado no visor. 16

X
<
N
-

o o s

 

 

16 é copiadoem Y. 

X
<
N

> o o

 

 

0.00

0.00
16.00 30 ¢ registrado sobre 16, em X.

 

 

 

X
<
N
-

30. 

0.00

0.00
Somam-se 16 ¢ 30.

—Oi A resposta, 46, é apresentada no
46.00 visor.

    X< N -
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Pressione Conteudo da pilha Observagao

T 0.00
7 0.00 11 ¢ introduzido no registrador

11 - X, apresentado no visor. O n® 46,
Y 46.00 na pilha, sobe automaticamente.
X 11.

T 0.00
Somam-se 46 ¢ 11.

; Z 0.00 .
* A resposta, 57, ¢ apresentada no

Y 0.00 visor.
X 57.00

0.00
I 17 ¢ introduzido no registrador

17 Z 0.00 X

Y 57.00 57 é, automaticamente, introdu-

X 17. zidoem Y.

T 0.00

Z 0.00 Somam-se 57 e 17, para se obter

* Y 0.00 a respostafinal.

X 74.00   
O contetdo dos registradores da pilha ‘“‘sobe”, automaticamente,

quando um novo numero ¢ introduzido na calculadora, depois de
qualquer calculo ou manipulagao de niimeros. (Consulte o Apéndice
B, na parte referente ao Movimento automadtico para cima da pilha
operacional.) Sendo as operagoes realizadas imediatamente depois
das teclas destas operagoes serem pressionadas, a extensao de um
problema ¢ ilimitada, contanto que a resposta nao ultrapasse a gama
de operagao da calculadora (ou seja, até 101%°!),
Além dos numeros contidos nos registradores da pilha “subirem”,

automaticamente, apos a realizagao de um calculo, eles também “des-

cem”automaticamente na pilha, durante os cdlculos que envolvam os
registradores X e Y, ao mesmo tempo. Isto ocorreu no exemplo aci-

ma, mas para que este fato seja percebido com maior clareza, faremos
o mesmo problema de forma diferente.



Pressione

16

30

11

Introducao ao Uso da HP-55

Conteudo da pilha Observacao

X
<
N
~

X
<
N
-

X
<
N
~

X
<
N

-
X

=<
N
=

X
=<
N
-

0.00 |
0.00
0.00|
16.

 

0.00
 

0.00  16.00
| 16.00

0.00

0.00

16.00

30.

 

 

 

0.00
16.00

[ 30.00
30.00

 

 

 

0.00

16.00

30.00

11.

 

 

 

 

 

16.00
 

30.00
 

11.00
  11.00   

16 ¢ introduzido no registrador

X, apresentado no visor.

16 ¢ copiado em Y.

30 ¢ registrado sobre 16, em X.

30 ¢ introduzido em Y. 16 sobe

para Z.

11 é introduzido no registrador

X, apresentado no visor.

11 é copiado em Y. 16 e 30 so-

bem paraZe T, respectivamente.
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Pressione Conteudo da pilha Observagao

T 16.00
17 Z 30.00 17 € registrado sobre 11, em X.

Y 11.00

X 17.

T 16.00 Somam-se 17 e 11 e o resto da
Z 16.00 pilha desce. 16 desce paraZe é,

[+ Y 30.00 também, copiado em T.30e 28
X [28.00 estao prontos para serem soma-

- dos.

T 16.00
Z 16.00 Somam-se 30e 28 e a pilha desce

[} Y 16.00 outra vez. Agora, 16 e 58 estao

X 58.00 prontos para serem somados.

T 16.00
Z 16.00 Somam-se 16 e 58 para se obter

[+ Y 16.00 a resposta final e a pilha desce
X 74'00 outra vez.   

Este mesmo movimento da pilha para baixo ocorre quando se acio-

nam B, B, ¢ BE* OnimeroemT apareceem T e Z, o

nimero em Z desce para Y e os niimeros em Y e X se juntam para
dara resposta, que pode serlida no registrador X.

Execugao da Esquerda para a Direita

O movimento da pilha, para cima e para baixo, permite-lhe reter e

posicionar os resultados intermediarios, sem precisar re-introduzir
estes nimeros na calculadora. Esta é uma das vantagens da pilha
operacional em relagao a outros métodos de manipulagao de dados.

Praticamente qualquer problema poderai ser resolvido, introduzindo-
-se os niimeros da esquerda para a direita.

*A pilha operacional também “desce” durante as operacoes [l e
AHMSZ que serao discutidas mais adiante, neste manual.
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Calcule a seguinte expressao:

(35 + 45) x (55 + 65)

Pressione

35

ENTER#

45

55

Leia no visor

80.00

i9600.00

O primeiro nimero a esquerda € introdu-

zido no registrador X.

Como nao hé operagao possivel, pressio-
na-se [ENTER4 .

O niimero seguinte é introduzido em X.

O resultado intermedidrio desta adigao é

apresentado no visor.

O niimero seguinte é introduzido em X.

Como a multiplicagao ainda nao pode ser

realizada, pressiona-se 'ENTER#

O ndmero seguinte é introduzido em X.

Realiza-se a adi¢ao em seguida.

A resposta é calculada, sem que os niime-

ros sejam re-distribuidos ou re-introduzi-

dos na pilha operacional.

E claro que vocé nao precisa trabalhar em seus problemas da esquerda
para a direita. Muitas pessoas preferem comegar do meio e ir introdu-
zindo os nimeros 4 medida em que eles vao sendo necessarios. Qual-

quer que seja a sua maneira de trabalhar, quanto mais complexos
forem os seus problemas, mais admirado vocé ficard com a versatili-

dade da pilha operacional. Execute, agora, este outro exemplo.
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Exemplo: Calcule SX[(3+4)+(5+2) + (4—:-3)} + (3 x .213).

Pressione Leia no visor

5 [

]

EnTERs
2 (2

]

=
3 [ ]
EnTERs
4
*
= (325

]

4
EnteRs.
3 (1]
= (138

]

"
3 [ ]
ENTERS.
213 [213 ]
x
=
5 5. O primeiro niimero é introduzido.

= A resposta.
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Aritmética com Constante

Exemplo: A populagao de uma certa cultura de bactérias aumenta
15% por dia, sob condigoes ideais. Qual seria a populagio ao fim de
cada dia, por seis dias consecutivos, se uma cultura de amostragem
tivesse uma populagao inicial de 1000 bactérias?

Método: Coloque o fator de crescimento (1,15) nos registradores Y,
Z ¢ T e coloque a populagao inicial (1000) no registrador X. A partir
dai, vocé obterd a nova populagao, sempre que pressionar B8 .

Pressione Leia no visor

1.15 @ Fator de crescimento.

W (775 ]
e,
|ENTER® Fator de crescimento, agora, em T.

1000 Populagao inicial.

1150.00 Populagdo ao fim do 1° dia.
& Populagao ao fim do 2° dia.
= Populagao ao fim do 3° dia.
= Populagao ao fim do 4° dia.
= Populagao ao fim do 5° dia.
= Populagao ao fim do 6° dia.

Quando vocé pressiona B pela primeira vez, vocé caulcla 1,15 x
1000. O resultado (1150,00) é apresentado no registrador X e uma
nova copia do fator de crescimento desce para o registrador Y.
Vocé nunca precisa re-introduzir o fator de crescimento, uma vez
que ele ¢ re-copiado no registrador T, sempre que a pilha desce.

Manipulagao dos Nimeros na Pilha Operacional

A tecla [ENTER nio ¢ a Gnica que altera a disposi¢ao dos niimeros da
pilha. As teclas B8 e B mudam a disposigao dos nimeros da
pilha, sem que se perca o nimero do registrador T.
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Rotagao da pilha operacional

Atecla 8 (“rotagao”) permite-lhe rever o contetido de toda a
pilha, a qualquer momento. Para verificar como esta tecla funciona,
encha completamente a pilha com os nimeros de 1 a 4, pres-

sionando: 4ENFERN 3 [ENTER 2 ENTERW |
Quando vocé pressionar, entao, a tecla IR# . o conteldo de cada re-
gistradorsofrera uma rotagao

 

 
 

  

 
 

de: para:

T 4.00 1.00
z 3.00 4.00
Y 2.00 3.00

X 1. 2.00     
 

Observe agora, a disposicao do conteido da pilha quando se pres-

siona {8l para trazer os outros numeros da pilha, um de cada vez,

para o registrador X, apresentado no visor.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pressione  Conteido da pilha Observagao

T 2.00 .7 100 Os nimeros sofrem uma nova ro-
Ré Y - tagao na pilha. O nimero 3,00

X 4.00 encontra-se, agora, no registrador
3.00 X.

T 3.00 i
7 2.00 Os nimeros descem mais uma

[R¥] v = casa, outra vez. O numero 4,00,
1.00 que estava em T, encontra-se,

X 4.00 agora, no registrador X.

T 4.00
z 3.00 Todos os nimeros estao de volta

[R¥) - em seus registradores iniciais.
Y 2.00 Nenhum niimero se perdeu.
X 1.00   

A tecla I8 ¢ utilizada para se mudara disposi¢do dos nimeros na
pilha. Assim, sempre que vocé tiver alguma divida sobre o contetido
da pilha,utilize ||l . para verificar os seus dados.

Nota: Quando, logo depois de se pressionar [B88 houver
alguma introducao ou se pressionar a tecla [Jill},o contetdo
da pilha subira e o'nimero no registrador T sera perdido.
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Intercambio de X com Y

Atecla B8 (intercimbio de x com y)troca o contetiido do registra-

dor X com o do Y, sem afetar os registradores Z e T. Se vocé pressionar

B3 mantendo os dados do exemplo anterior intatos, os niimeros

nos registradores X e Y passarao

de: para:
 

 
4.00 —[ 4.00

3.00 |—| 3.00

2.00 >< 1.00

1.00 2.00

Da mesma forma, se se pressionar [E8ll novamente, os nimeros nos

registradores X e Y voltarao as suas posigoesiniciais. A tecla BEl ¢é

utilizada para manipular a posi¢ao dos niimeros na pilha operacional

ou, simplesmente, para apresentar o conteido do registrador Y no
visor.

 
 

 
 

      X
<
N
-

 
 

Como Armazenar e Recuperar Numeros

Apesar da pilha guardar, automaticamente, os resultados intermedia-

rios para vocé, talvez seja necessario, algumas vezes, armazenar algum
niimero ou grupo de niimeros para serem usados nos cilculos s6 bem
mais tarde. Para tanto, a sua HP-55 proporciona-lhe, além da pilha
operacional, outros 20 registradores para armazenar dados.

PILHA OPERACIONAL REGISTRADORES DE ARMAZENAGEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DADOS

T R, | | R.| ]

z R, [ | Ry |
Y R, [ | R |
X R | | Ru[ ]

Ry [ | Ry |
R,[ | R.;[ ]

R, [ | R ]
R; | | R l
Ry| | Ru ]
R,| ] R4 ]
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Como Armazenar e Recuperar Nameros

Para armazenar o niimero apresentado no visor nos registradores de
R, a Ry:

1. Pressione STO (‘‘store” = armazenar).

2. Pressione a tecla contendo o nimero do registrador apropriado

(de [0] a [9)).

Para armazenar o nimero apresentado no visor nos registradores de

R.pa R.g:

1. Pressione STO .

2. Pressione a tecla do ponto decimal [+].

3. Pressione a tecla contendo o numero do registrador apropriado

(de [0] a [9)]).

O numero no registrador X, apresentado no visor, é copiado no regis-
trador de armazenagem indicado, permanecendo o niimero original
em X.

Como Armazenar Nimeros

Os numeros podem ser recuperados de forma semelhante a de serem
armazenados. Para trazer o nimero de algum dos registradores de R,
a R, para o'registrador X, apresentado no visor:

1. Pressione REE ( ‘recall” = recuperar).

2. Pressione a tecla contendo o numero do registrador apropriado

(de [o] a [9]).

Para trazer o nimero de algum dos registradores de R., a R., para

o registrador X, apresentado no visor:

1. Pressione RCH.

2. Pressione a tecla do ponto decimal [+].

3. Pressione a tecla contendo o niimero do registrador apropriado

(de [0] a [3)).

O nimero do registrador de armazenagem é copiado no registrador
X, apresentado no visor, permanecendo o nimero original no registra-

dor de armazenagem. Sempre que algum nimero for levado de volta
ao registrador X, apresentado no visor, a pilha operacional reagira,
automaticamente, como se este fosse um niimero novo.
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Exemplo: Suponhamos que vocé deseje calcular o custo de compra

de um artigo em vérias quantidades. O prego unitario do artigo € de

Cr$ 131,57 e as quantidades para as quais vocé deseja calcular o custo

sao0 47,36 ¢ 29.

Método: Armazene o prego unitario no registrador 0. Recupere-o,

entao, para multiplicd-lo por cada quantidade.

Pressione  Leia no visor

132.57
E@ (o) 132,57 é armazenado no registrador R,,.

47 47 faz o prego unitdrio subir a Y.

x Primeiro total.

[Eed (o) O prego unitario é recuperado.

36 36 faz o preco unitdrio subir a Y.

x Segundo total.

[BeE (o) O prego unitario é recuperado.

29 29. 29 faz o prego unitario subir a Y.

X Terceiro total.

Neste caso, vocé poderd calcular facilmente o custo total, pois os
totais individuais ainda se encontram na pilha.

& 3844.53 + 4772.52
B Custo total.

Neste exemplo, a total foi obtido no final, mas vocé também podera

obter o total 3 medida que for efetuando os célculos,se preferir.

Aritmética com os Registradores de Armazenagem

As operagoes aritméticas também podem ser realizadas utilizando-se

o niimero no registrador X, apresentado no visor, e um nimero dos

registradores de armazenagem de R, a R,. Nos casos de operagoes

aritméticas com os registradores de armazenagem, as respostas sao

sempre dadas no registrador de armazenagem.
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Para modificar um numero em algum dos registradores de R, a R,
utilizando-se o nimero no registrador X, apresentado no visor:

1. Pressione

2. Pressione a tecla da operagao aritmética descjada (. 5. B,

ou ).

3. Pressione a tecla do nimero apropriado (de [0] a [9]).

 

Exemplo: Armazene 6 no registrador R; e some 5 a este nimero.

Pressione  Leia no visor

6

519 (3] Armazena-se 6 no registrador R,.

i ]
[ST0 [ (3] Soma-se 5 ao no 6, no registrador R,.

[RCL 11.00 Confirma-se que 11 estd armazenado no
registrador R;.

Subtrai, agora, 4 do nimero no registrador Rj.

4
BE (G Subtrai-se 4 de 11 em R;.

[Fet (3] Confirma-se a resposta.

Multiplique, entao, o niimero no registrador R; por 8.

8
(800 O numero no registrador R, vezesmEDo O

el(3 Confirma-se a resposta.

Finalmente, divida o nimero no registrador R; por 14.

14
O namero no registrador R, dividido. Onimero

e(3] Confirma-se a resposta.

A aritmética com registradores de armazenagem é particularmente
Gltil quando se deseja usar menos etapas para se escrever um programa
ou realizar calculos que exijam varios sub-totais diferentes.
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Como Anular Operagoes

Vocé ja aprendeu como apagar um nimero indesejado no registrador

X, apresentado no visor, pressionando a tecla Bi%l. Tal medida faz

com que qualquer niimero apresentado no visor seja substituido por

zero. Além desta, existem outras trés formas de se anularem as opera-

¢oes indesejadas.

Como Apagar o Conteado dos Registradores e da Pilha

Operacional

Para apagar o contetdo dosregistradores de R, a Ry e da pilha

operacional, pressione Ml “" . Para apagar o conteiido dos regis-

tradores de R., a R., e da pilha operacional, pressione [l €:R,.

Como Anular a Agao das Teclas de Prefixo

Para se anular a acao de uma tecla de prefixo, deve-se pressionar

(“back step” = etapa para trés), com a calculadora no modo RUN.*

Por exemplo, se vocé pressionar, acidentalmente, a tecla Houl

basta pressionar para anular o seu engano.

Se vocé pressionar ! quando, na verdade,estiver querendo a tecla [l

ou vice-versa, basta pressionara tecla do prefixo apropriado e prosse-

guir com os seus calculos, para que o erro seja desfeito.

A agdo das seguintes teclas também ¢ anulada quando se pressiona ESl:

el (). 6l (). S0, Wew . Wl .. @O
que agem como teclas de prefixo para as suas respectivas operagoes.

*Ao se pressionar também se coloca o indicador de programa

no inicio da memoéria de programagao. Esta operagao ¢ explicada,

em maiores detalhes, no capitulo 5.



 



Capitulo 2

Operacoes Fundamentais

Vocé verd que as operagoes basicas de controle e as fungoes elementa-

res aqui discutidas sao bastante Uteis para uma ampla gama de

aplicacoes.

O Formato do Visor

Os nimeros sao sempre mantidos, internamente, até o décimo algaris-

mo e sao armazenados em notagao cientifica. Por exemplo, o namero

1 268 417 é armazenado na calculadora da seguinte maneira:

1.268417000 06

onde 06 representa o expoente de 10 (1 268 417 =

1.268417000 x 10%).

Quando se liga a calculadora, os niimeros sao arredondados até a se-
gunda casa decimal a direita do ponto decimal, para facilitar a leitura.

Por exemplo 1 000 ¢é apresentado no visor como:

1000.00

E 0,034 ¢ apresentado no visor como:

Mas 100 000 000 ¢ apresentado no visor como:

100000000.0

porque nao ha mais espago no visor para que duas casas decimais, &

direita do ponto decimal, sejam apresentadas.

29
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"Vocé poderd, facilmente, mudar o nimero de algarismos apresentados

no visor 4 direita do ponto decimal, pressionando [ de[0] a

[9]1, onde a tecla de algarismo corresponde ao niimero de casas deci-

mais desejadas. Por exemplo, se vocé pressionar [EXl (5], os numeros

apresentados no visorserao arredondadosaté a quinta casa decimal, a
direita do ponto decimal. Introduza, agora, o nimero 2.23456789 ¢

observe as mudangas ocorridas, cada vez que se utiliza um destes 10

formatos do visor.

WMI(s) [1.234567850 WN(@) [1.2346
Wikl (8) [7.20456789

|

W(3) [1235

|

WM(7) 235679

|

@M [123

|

W) [1234568 WM [12
W (s) [123e57 W)]
Observe que o visor arredonda para mais, se o primeiro algarismo
“omitido” for 5 ou maior que 5.

Vocé também podera especificar a notagao cientifica como sendo o
formato do visor desejado. Isto ¢ bastante util quando se trabalha com

nimeros muitos grandes ou muito pequenos. Basta pressionar [l =<

[de [0) a[9]], onde a tecla de algarismo corresponde, novamente,

ao numero de casas decimais desejadas, a direita do ponto decimal.
Por exemplo, o nimero 31557600, em notagao cientifica, com quatro

casas decimais a direita do ponto decimal (lrsfi%@) aparecerd no

visor da seguinte forma:

3.1558 07

Comoji foi visto, o visor arredonda o nimero para mais, se 0 primeiro
algarismo “‘omitido” for 5 ou maior que 5.

Se um namero for grande demais ou pequeno demais para o formato
“FIX” especificado, a calculadora, automaticamente, apresentard o

nimero no visor em notagao cientifica (/f ——[9]) com todos os
seus 10 algarismos significativos.

Por exemplo, pressione [FiX (2], e eleve 500 000 ao quadrado.

Pressione Leia no visor

500000 500000.

ENTER® 500000.00

x 2.500000000 11| em notagao cientifica.
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Agora, divida 1 por 10000.

Pressione  Leia no visor

l
enTeRs
10000
* 1 x 107* em notagao cientifica.

Observe que, em ambos os casos, 10 algarismossignificativos sao apre-

sentados no visor, quando a calculadora passa a apresentar os nimeros

em notagao cientifica. Lembre-se, também, de que o formato original

do visor permanece inalterado: os nimeros que puderem ser apresen-

tados dentro dos limites do formato do visor continuarao a aparecer

no formato IEM (2],

Observacao 1: No decorrer de todo este manual, todas as

respostas sao apresentadas, supondo-se que O Visor se en-

contre no formato [l (2] exceto quando o exemplo es-

pecifica o contrario.

Observagao 2: Os nimeros maiores que 9 999999999

sao aproximados para * 9,999999999 99. Os nimeros

menores que 10°° sao aproximados para zero.

Nameros Negativos
Para introduzir um nimero negativo, introduza o valor positivo e

pressione a tecla @8] (‘‘change sign” =mudar de sinal).

Por exemplo, para introduzir —12:

Pressione  Leia no visor

12 [z ]

Atecla €8 mudao sinal do nimero noregistrador X, apresentado

no visor. Por exemplo, para fazer com que este niimero volte a ser

positivo:

Pressione  Leia no visor

CHS D O sinal é trocado.

ENTERS O nimero ¢ terminado, para que

se possa prosseguir com o proxi-

mo exemplo.*

*Consulte 0 Apéndice B para maiores detalhes sobre o término da

introducao de nimeros.
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Como Introduzir Expoentes
Os niimeros multiplicados por uma poténcia de 10 poderao ser sempre

introduzidos utilizando-se, diretamente, a tecla EEX (‘“‘enter expo-
nent”). Por exemplo, para introduzir o nimero de segundos em um
ano, 3.1536 107:

Pressione  Leia no visor

3.1536 3.1536

EEX 3.1536 07

[ENTER4 31536000.00

Poténcias de Dez

|
Para introduzir poténcias de dez, basta pressionar a tecla e, en-
tao, o expoente desejado. Por exemplo, o niimero de angstroms em
um centimetro é de 100 000 000 (10¥). Para introduzir este nimero:

Pressione  Leia no visor

100000000.0

Expoentes Negativos

Para introduzir poténcias de 10 negativas, introduza o nimero, pres-

sione [EEX ¢, entao, pressione a tecla €HS para mudar o sinal do ex-

poente. Introduza, entao, a poténcia de 10. Por exemplo, para intro-
duzir a constante de Planck - aproximadamente 6.625 x 10 27:

Pressione  Leia no visor

0.625
EEX 6.625 00

CHS 6.625 -00

27 6.624 -27

6.625000000 -27D
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Pi

Tendo em vista o emprego da constante 7 em um sem nimero de

aplicagoes, a sua HP-55 vem equipada com esta importante tecla.

Para introduzir esta constante no registrador X, basta pressionar

w L. Quando o valor de 7 € introduzido, a pilha reage, automatica-

mente, como se 7 fosse um novo nimero.

Exemplo: Calcule a drea de um circulo com um raio de 3 metros.

Area = ? X

Pressione Leia no visor

3 G
ENTERY
x Calcula-se 32

[ Traz-se m para o registrador X e leva-
-se 3% paray.

N 28.27 A resposta.

ULTIMO X
Além dos quatro registradores da pilha operacional e dos 20 registra-

dores de armazenagem, a HP-55 proporciona-lhe um outro registra-

dor, o ULTIMO X. O ultimo niimero apresentado no visor, antes da

realizacao de um célculo, é ai armazenado automaticamente. Para

recuperar-se o Ultimo nimero apresentado no visor, basta pressionar

BLasTX .
Como Evitara Re-introducgao de Nameros
O registrador ULTIMO X é 1til quando um mesmo numero aparece

mais de uma vez em um dado calculo.

7.32 + 3.65

Exemplo: Calcule 3¢5

Pressione Leia no visor

7.32
e
3.65

= 10.97 Resposta intermediaria.

B LAsTX, Recupera-se 3,65 para X.

= A resposta.
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Como Corrigir Introducgoes Erradas

O registrador ULTIMO X também 1til para se desfazerem errosaci-
dentais, tais como o pressionar de uma tecla de alguma operagao arit-
mética ou numero errado.

Exemplo: Divida 12 por 2,157, depois de dividi-lo por 3,157 sem

querer.

Pressione  Leia no visor

12.00

Epa! Vocé cometeu um erro.

3.16 Recupera-se a Gltima introdugao.

12.00 Vocé volta ao inicio do calculo.

_ A resposta correta.

Fungoes Basicas
Vocé vera que as fungoes basicas que se seguem possuem uma ampla
variedade de aplicagoes e, na verdade, podem ser combinadas de di-
versas maneiras, em aplicagoes que serao apresentadas na parte res-
tante deste manual.

Inverso

T

 

*

apresentado no visor.

Exemplo: Calcule o inverso de 0,0625.

Pressione  Leia no visor

.0625

B A resposta.

 

Quadrado e Raiz Quadrada
Pressione ]- para calcular a raiz quadrada do namero no regis-

trador X, apresentado no visor.

Exemplo: Calcule a raiz quadrada de 289.

Pressione  Leia no visor

289

B = 17.00 A resposta.
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Para calcular o quadrado do nimero no registrador X, apresentado

no visor, pressione Wl x*.

Exemplo: Calcule 18°.

Pressione  Leia no visor

18
m A resposta.

Observe que, anteriormente, vinhamos elevando nimeros ao quadra-
. 2 .

do, usando [ENTER® B . Entretanto, ao se pressionar [l *—realiza-

-se a mesma operagao, com a vantagem de se alterar o registrador X,
sem se perder o niumero no registrador T.

Percentagem

Para calcular a percentagem de um nimero:

1. Introduza o namero.

2. Pressione [ENTER® .

3. Introduza a percentagem.

4. Pressione I%" .

O quadro abaixo mostra o que ocorre dentro da pilha operacional,

quando vocé pressione F91 .

Antes Depois
 

 

Pressione: 1%/ 4.00 4.00

3.00 |/ 3.00

150.00 |—> 150.00

 
 

 
 

  

X
<
N
-

(x) (y)50.00 ~_ 75.00 |~

ULTIMO X
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Exemplo: Calcule 25% de 78.

Pressione Leia no visor

78
EEmm 7600
25

% A resposta.
A tecla 8l nao altera o conteudo do registrador Y e o contetido da

pilha nao ““desce”. Isto lhe permite somar ou subtrair a percentagem

do nimero em Y.

Pressione Leia no visor

= Isto ¢ igual a 19.50 + 78, que também é
1,25 x 78.

Somatorios
Para obter o somdtorio total de nimeros para serem utilizados em

outros célculos, utilize a tecla [E#] (*‘Sigma mais™). Estes somatdrios

sao especialmente tUteis, quando se trabalha com vetorese estatistica.

Resultados acumulados

A tecla ¥ obtém, automaticamente, somatorios de ambos os ni-

meros nosregistradores X e Y. O numero de introdugoes ¢ apresenta-
do no visor e é, também, armazenado no registrador R.,. Os resulta

dos acumulados sao armazenados nos registradores de R., a R.;.

Registrador Dados
R., n  Numero de entradas.

R., 3x  Somatorio dos valores x

R., 3x*> Somatodrio dos valores x?

R.; Yy Somatorio dos valores y

R., Sy? Somatorio dos valores y?

R.; 3xy Somatorio dos valores Xy

Cada vez que a tecla 8% ¢ pressionada, estes somatorios sao atuali-

zados e re-armazenados nos registradores de armazanagem de dados.

Podem-se somar os valores x isoladamente, limpando-se, antes, o

registrador Y.

Observacao: Antes de se utilizar a tecla [B#] estes regis-

tradores deverao ser limpos, juntamente com a pilha ope-

racional, pressionando-se @ B . Caso isto nao seja

feito, os novos dados serao somados aos antigos.
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Como Suprimir Dados
Se vocé introduzir um numero incorreto, sem ter, ainda, pressionado

[Z# . pressione €BX e introduza o nimero desejado. Se vocé ja

tiver somado o nimero, ou nimeros, pressionando §8#] , re-introdu-

za o dado incorreto nos registradores X e Y e pressione [l =—.

Observagao: Se um namero de um par de dados x, y esti-

ver incorreto, ambos os niUmeros deverao ser suprimidos

e re-introduzidos.

Os quadros abaixo ilustram o que ocorre dentro da pilha operacional

quando se pressiona %] ou [l —=—:

Antes Depois
  

  

  

  

Pressione [2%] T 4.00 —>| 4.00
ou z 3.00 |—>| 3.00
| Y

[

200 |— 2.00
X 1.00      

\ n

ULTIMO X

O registrador X fica, também, preparado para receber um novo nu-

mero (exatamente como se se tivesse pressionando €% ou [ENTERE ).

Isto é, basicamente, para que vocé possa recriar seu altimo par de

dados (valor x e y), pressionando, simplesmente, fifj LASTX .

Exemplo: Calcule 2x, 3x2, Sy, Sy2, e 3xy para os valores de
X e y abaixo.

y 7 S 9

X S 3 8

Pressione Leia no visor

.
7 EnTERs
5 (z+ O primeiro par é introduzido; n = 1.

5 [EnmERs)
3| O segundo par é somado;n = 2.

9 EnteRs
8 =% Todos os dados sao somados; n = 3.
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Pressione Leia no visor

ReE () (1] [716.00 Soma dos valores x de registrador R.,.

Ret -] 2 Soma dos quadrados dos valores x do
registrador R.,.

Ret (] 3 Soma dos valores y do registrador R..

[REU [-] [4) |[755.00 Soma dos quadrados dos valores y do
registrador R. ;.

Wet (-] (3) Soma dos valores xy do registrador R. .

Soma de produtos

O somatorio 2xy no registrador R.; também pode ser utilizado pa-

ra se calcular a soma de produtos.

Exemplo: Suponha que vocé tenha vendido 12 itens a Cr$ 1,58 cada,

8 itens a Cr$ 2,67 cada e 16 itens a Cr$ 0,54 cada. O preco total de

venda é:
(12 x 1.58) + (8 x 2.67) + (16 x .54)

Pressione Leia no visor

ge Limpa osregistradores de R., a R.,
e a pilha operacional.

R.; contém o primeiro produto.

R.;contém a soma dos dois primeiros
produtos.

1o e
54 2+ Todos os produtos foram somados.

fRel [] (5] 48.96 A resposta.
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Para trazer a soma dosvalores x e a soma dos valores y aos registrado-

dores X e Y, respectivamente, pressione [REE 2% . O nimero que se

encontrava, anteriormente, em Y se perde. O nimero que se encon-

trava, anteriormente, em X é armazenado no registrador ULTIMO X.

Os registradores T e Z permanecem inalterados. Tal procedimento é
util quando se deseja somar vetores.

Observacao: Pressione [§T0 [E#] para acumular o primeiro

par de dados apos [REE [&#] . Continue, entao, a acumu-

lar, utilizando a tecla [B#% como antes.

As principais aplicagoes em estatistica e aritmética vetorial da tecla 5%
podem ser encontradas nas paginas 57 e 52, respectivamente.

Como escolher registradores de dados

Durante os calculos com a tecla os registradores de R., a R.;

nao devem ser usados para armazenagem de dados, pois, neste caso,
ocorrerao erros nos somatorios. Os registradoresde R, a Ry e de
R.4s a R.,, entretanto, estarao ainda disponiveis.



 



Capitulo 3

Calculos a Partir do Teclado

As fungoese operagoes discutidas neste capitulo completam a descri-
¢ao do desempenho da calculadora no modo RUN. Vocé descobrira,

sem divida, muitas outras aplicagoes para estas fungoes, além das que
apresentamos aqui.

Logaritmos

Oslogaritmossao especialmente Gteis para os cientistas e engenheiros.
O nivel do som, por exemplo, é medido em uma escala logaritmica
(em decibeis). Um outro exemplo é a escala Richter, usada por sismo-
logospara avaliar a magnitude dos tremores de terra, que sao medidos
em uma base logaritmica, de tal forma que cada nimero na escala cor-
responde a uma magnitude dez vezes maior que a indicada pelo name-
ro anterior. Como essas, existem muitas outras relagoes que sao
logaritmicas.

Logaritmos Naturais

Para calcular o logaritmo natural ou neperiano (base ) do valor em

X, com a sua HP-55, pressione lf] o, . Para elevar e (2,718281828) a

poténcia apresentada no visor, pressione [l ,L‘. Este sera o antilo-

garitmo natural do valor em X. Apods qualquer uma dessas duas ope-
ragoes, o resultado “sobe”, automaticamente, na pilha operacional,
antes de uma nova introdugao de dados ser aceita.

Exemplo: Suponhamos que vocé deseje utilizar um bardometro
comum como um altimetro. Depois de medir a pressao ao nivel
do mar (30 polegadas de merciirio), vocé escala a montanha até o
barometro indicar 9,4 polegadas de mercurio. A que altitude vocé
se encontra?

Método: Apesar da relagao exata entre pressao e altitude ser fungao
de vérios fatores combinados, uma razodvel aproximagao podera ser
obtida, através da seguinte formula:

30

pressao

30

Altitude (em pés) =25000 In

=25000 In

M
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Pressione Leia no visor

25000
enTeRs
30
EnTERs
9.4
® 30+ 9.4
e In3.19
x A resposta.

Provavelmente, vocé esta no Monte Everest'

Logaritmos Decimais

A HP-55 calcula o logaritmo decimal (base 10) do valor em X, quando

as teclas22, sio pressionadas. Para calcular 10%, o antilogaritmo

decimal do valor em X, pressione [@ ,fi1. O resultado, aqui também,

“sobe” automaticamente, antes de uma nova introdugao de dados

ser aceita.

Exemplo: Estima-se que o terremoto ocorrido em 1906 em Sao
Francisco, na Califérnia, com uma magnitude de 8,25 na escala
Richter, tenha sido 105 vezes mais forte do que o ocorrido em

1972, na Nicaragua. Qual seria a magnitude deste Gltimo terremoto,
na escala Richter?

Método: Magnitude = 8.25 - log 105.

Pressione Leia no visor

8.25
ENTERs
105
. log 105

A resposta.= P

Exponencia¢ao

A tecla [#lleleva o nimero-base do registrador Y a poténcia apresen-

tada no visor (registrador X), utilizando a formula y* = ex'"¥,
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Exemplo 1: Calcule 7'°.

Pressione Leia no visor

7 enters
15 % 4.747561529 12| A resposta.

Exemplo 2: Calcule 12°.

Pressione Leia no visor

2 (e
ENTERS
5 ]
5 248832.00 A resposta.

Exemplo 3: Calcule 5%%.

Pressione Leia no visor

5 [
ENTERS
2.45
= Aresposta
A fungao 9 nao opera para:

l.y<o0
2.y =0ex=<0

Raizes

A tecla 9%, juntamente com a tecla [ ,permite-lhe extrair raizes
1

de um nimero,jd que *Vy = y*
1

Exemplo: Calcule \4/'—@" — 7897

Pressione Leia no visor

789 789.

789.00

TOimenodes
sI

l
“
l
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Fatorial

As teclas [ 5 permitem-lhe calcular permutagoes ¢ combinagoes
com facilidade. Para calcular o fatorial de um inteiro no registrador

X, apresentado no visor, pressione [l 2 -

Exemplo: Calcule o nimero de posigoes possiveis que seis pessoas
possam tomar, em uma fileira, para tirar uma fotografia.

Método: P = 6! = 6 X 5 x 4 x 3 x 2 x 1.

Pressione Leia no visor

6
A 720.00 A resposta.

A capacidade da calculadora é ultrapassada, para fatorial de nimero
maior que 69.

Fungdes Angulares
A'sua calculadora HP-55 fornece-lhe 6 fungoes trigonométricas. Além
disso, vocé pode escolher o modo de unidade angular que lhe convier,
realizar vdrias conversoes de angulos e somar e subtrair angulos em
graus, minutos, segundos e centésimos de segundo.

Modos de Unidade Angular

A HP-55 calcula fungoes trigonométricas,utilizando angulos expressos
em graus, radianos ou grados (360 graus = 27 radianos = 400 grados).
Quando se liga a calculadora, coloca-se-a, automaticamente, no modo

graus. Para colocd-la no modo radianos, pressione [l BAD,. Para co-
locd-la no modo grados, pressione [jfj GRD, . Para voltar ao modo
graus, pressione [ 2EG .

Observacao: Um angulo expresso em graus nao é

automaticamente convertido para radianos, quando

vocé pressiona [l BA2, Nem um angulo expresso

em radianos é convertido para grados, quando vocé

pressiona [l GBD,. Apenas o modo ¢é alterado.

Para converter um angulo expresso em graus para radianos e vice-versa,
consulte o item Conversao de unidade angular, i pag. 47.
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Funcoes Trigonométricas

Asseis fungoestrigonométricas da HP-55 sao as seguintes:

seno arco seno
co-seno arco co-seno
tangente arco tangente

Para calcular um seno, co-seno ou tangente:

1. Introduza o angulo.

2. Pressione [ .

3. Pressione " ou 9%, ou 22,

Para calcular um arco seno, arco co-seno ou arco tangente:

1. Introduza o valor.

2. Pressione M-

3. Pressione (2 0u €259 ou fent,

Execute os exemplos seguintes para que vocé se familiarize com os
procedimentos bdsicos. Em cada caso discutido abaixo, coloca-se o
modo de unidade angular desejado na calculadora, como parte do
exemplo, apesar de tal medida nao ser necessaria, caso vocé ji esteja
no modo correto, ao iniciar o problema.

Exemplo 1: Calcule o co-seno de 35°.

Pressione Leia no visor

[ e Coloca-se 0 modo graus.

35 [35.

]

s A resposta.

Exemplo 2: Calcule o arco seno de 0,964 em grados.

Pressione Leia no visor

[ Jei Coloca-se 0 modo grados.

964
W e A resposta em grados.
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Exemplo 3: Calcule a altura (h) do triangulo abaixo.

Método: h = 3 x sen [arco tan (4/3)]

 

5

Pressione Leia no visor

(DEG Coloca-se 0 modo graus.

4 ENTERS
3E 43.
o e tan ~' 1.33,
o s sen 53.13.

3 ® A resposta.

Conversao de Notagao Angular Decimal/Convencional

A sequéncia de teclas [l —HMS, ¢ utilizada para converter o tempo

expresso em horas decimais (H) para tempo expresso em horas, mi-
nutos, segundos e centésimos de segundo (H.MS). Entretanto, esta
sequéncia também pode ser utilizada para converter angulos expressos

em graus decimais para angulos em graus, minutos, segundos e centé-

simos de segundo, independentemente do modo de unidade de angu-
lo. Basta introduzir um angulo em graus decimais (por ex., 30,5,

43,625, etc.) e pressionar @ ~HMS . O angulo convertido se apre-
senta da seguinte forma:

graus ...g.mm sscc ... centésimos
L -

minutos -|'
L

segundos

|
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Os angulos expressos em graus, minutos, segundos e centésimos de

segundo podem ser, igualmente, convertidos a seus equivalentes deci-
. . . a . . H—

mais. Basta introduzir o angulo no formato acimae pressionar |t

Exemplo: Converta 38° 8’ 56.7" aseu equivalente decimal.

Pressione Leia no visor

38.08567 38.08567 O angulo ¢ introduzido.

® A= 38.15 Resposta em graus decimais.

Exemplo: Converta 42,57 graus para graus, minutos e segundos.

Pressione Leia no visor

42.57 O angulo ¢ introduzido.

[FiXd (6) 42.570000 Aumenta-se o nimero de casas
decimais no visor, para facilitar
a leitura.

| hvs 42° 34’ 12.00"

Conversao de Unidade Angular

Para converter um angulo expresso em graus para radianos, pressione

B —5. Para converter um angulo expresso em radianos para

graus, pressione [l 2—. (Coloque oformato do visorem [Fi¥l[2].)

Exemplo: Converta para radianos.

Pressione Leia no visor

2755
=

Exemplo: Converta 4 radianos para graus.

Pressione Leia no visor

4
e
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Para converter angulos de graus para grados, divida o angulo expresso
em grau decimal por 0,9. Para converter angulos de grados para graus,
multiplique o angulo por 0,9.

Exemplo: Converta 46,7 graus para grados.

Pressione Leia no visor

46.7
'ENTER# 46.70

9E
Exemplo: Converta 95 grados para radianos.

Pressione Leia no visor

95
ENTER®.
IE Converte-se, primeiro, o angulo

para graus.

—B 1.49 Converte-se, entao, o angulo para
radianos.

Aritmética com Angulos em Graus,
Minutos e Segundos

Pressione ] HMS* (horas, minutos, segundos, mais) para somar an-

gulos (ou tempo) em graus, minutos, segundos e centésimos de segun-
do nos registradores X e Y, independentemente do modo de unidade

angular. Os dngulos devem ser introduzidos na forma.. . . g.mmsscc. .,
conforme explicado no item Conversao de notacao angular, a pag. 46.

Mude o formato do visor, pressionando[ (6] para obtera resposta

na forma . . . g.mmsscc.

Exemplo: Calcule a soma de 45° 10’ 50.76" e 44° 49’ 10.95".

Pressione Leia no visor

X (6] 0.000000 Muda-se o formato do visor.

45.105076 45.105076

(ENTERK 45.105076
44.491095 44.491095

LR 90.000171 A resposta é 90° 00" 01.71".
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Pressione g HMS- (horas, minutos, segundos, menos) para sub-

trair o angulo no registrador X do angulo no registrador Y em
graus, minutos, segundos e centésimos de segundo. Os angulo devem
ser introduzidos, aqui também, na.forma . . . g.mmsscc.

Exemplo: Calcule 97° 47’ 17.4" - 23° 14’ 57.65".

Pressione Leia no visor

X (6] 0.0000 Aumenta-se o nimero de casas
97.47174 97.47174 decimais apresentadas no visor.

ENTER+.
23.145765
[ GRS A resposta é 74° 32" 19.75".

Como em qualquer outro problema aritmético, o conteudo da pilha
“desce”, automaticamente, ap()s o calculo. O valor do registrador X é

armazenado no registrador ULTIMO X. O valor do registrador Y se

perde. Faga o visorvoltar ao seu formatoinicial, pressionando [ [2]
antes de prosseguir.

Conversoes
A sua calculadora HP-55 permite-lhe converter coordenadas polares
para coordenadas cartesianas o vice-versa. Ela também permite-lhe

converter varias unidades métricas para unidades inglesas e vice-versa.

Pressione [l antes de realizar uma conversao no sentido indicado

pela sela amarela.
Pressione [l antes de realizar uma conversao no sentido indicado

pela seta azul.

Conversao de coordenadas
A calculadora HP-55 permite a conversao de coordenadas cartesianas

para polares e vice-versa. Para converter coordenadas cartesianas para

polares:

1. Introduza o valory.

2. Pressione [ENTER® para levi-lo ao registrador Y.
3. Introduza o valor x.
4. Pressione [l —2, para converter a coordenada no sentido indi-

cado pela seta azul.

A magnitude r é apresentada no visor(registrador X). O angulo 6 en-

contra-se no registrador Y, no modo de unidade angular adotado. Para

ver o valor de 6, pressione J&3 - A calculadora utiliza as seguintes

equagoes para esta conversao:

6 = arco-tan % r=Vx+y?
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Para converter coordenadas polares para cartesianas:
1. Introduza o valor de 6 no modo de unidade angular adotado.

2. Pressione [ENTER®! para leva-lo ao registrador Y.

3. Introduza o valor de r.

4. Pressione [B=, para converter a coordenada no sentido

indicado pela seta amarela.

O valor x € apresentado no visor (registrador X). O valor y encontra-se

no registrador Y. Para ver o valor y, pressione . A calculadora

utiliza as seguintes equagoes para esta conversao:

x=rcos 0

y=rsen 0

Exemplo 1. Converta as coordenadas cartesianas (4,3) para polares,
com o dngulo expresso em graus.

A

Yo mm e e e e e e — - - - - (4,3)

  
Pressione

B 0ES Coloca-se 0 modo graus.

A coordenada y é introduzida.

A coordenada x ¢ introduzida.

Magnitude.

Xy 36.87 Angulo em graus.

S

=

&
|

S = o = 2 =] =



Calculos a Partir do Teclado 51

Exemplo 2.Converta as coordenadas polares (8, 120°) paracartesia-

nas.

 

 

Pressione Leia no visor

120
ENTERs.
8
[ JLE —4.00 Coordenada x.

B Coordenada y.

Vetores podem ser adicionados ou subtraidos, combinando-se as
fungoes de conversao de coordenadas polares/cartesianas com a

fungao de acumulagao [E#J . As componentes da resultante, em

coordenadas cartesianas, sao armazenadas nos registradores R., e R. .
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Exemplo: Um aviao tem uma velocidade em relagao ao ar de 150
nos e com diregao de 45°. Recebe pela proa um vento de 40 nos, a
um angulo de 25°. Qual é a velocidade real do avido (magnitude e
direcao)?
Método: O vetor velocidade real ¢é igual a soma do vetor velocidade
em relagao ao ar com o vetor velocidade do vento.

0 -—H;‘\

   
  

Velocidade"~ _
real

.1 ] Velocidade

.7 L—__,_ em relagao

: ao ar

1

} 1 90° 

Pressione: Leia no visor: () conteiido dos registros de R., a
W o R., ¢ apagado.
W o O modo grausé colocado na calcu-

ladora.
45 ENTER# Introduz-se 6 para o 1° vetor.

150 Conversao para cartesiana.

| B Acumuladoem R., e R.;.

=+ Introduz-se 6 para o 2° vetor.

25 ENTER4 25.00 Introduz-se r para o 2° vetor.

40 Conversao para cartesiana.,

W= Subtrai-se do 1° vetor.

| 0.00 R., e R.;sdo recuperados.

RCL =+ 69.81 Velocidadereal.

=E Velocidade em relagao ao ar.*

o Suma-se do 1° vetor.

*Lembre-se de que, para futuros calculos estatisticos, vocé deve pres-
sionar §§0 ¥ (ou desligar e, depois, ligar novamente a calculado-
ra) para acumular o primeiro par de dados,ja que a sequéncia [Hel E¥
foi usada neste exemplo.
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Conversdo de Unidades Métricas/Inglesas
As teclas de conversao de unidades métricas/inglesas estao localizadas

acima das teclas de algarismo de (3] a [9]. Por meio dessas teclas,

pode-se converter um valor X, apresentado no visor, a seu equivalente

em unidade métrica e, depois, fazé-lo voltar a unidade inicial. Cada

direcao de conversao ¢ indicada por uma cor, azul ou amarela, corres-

pondente ou a tecla [l ou a tecla [l

Para converter a unidade inglesa a métrica:

1. Introduza o valor em unidade inglesa.

2. Pressione [ (porque vocé quer realizar a conversao da esquer-

da paraa direita, conforme indicado pela seta azul).

3. Pressione a tecla de numero apropriada de [@ a @] .

Para converter a unidade métrica a inglesa:

1. Introduza o valor em unidade métrica.

2. Pressione [l (a fim de converter o valor da direita para a es-

querda, conforme indicado pela seta amarela).

3. Pressione a tecla de nimero apropriada de [@ a (9] ]

Osseguintes exemplos ilustram cada conversao.

Exemplo 1. Qual é a energia, em joules, equivalente a 5000 Btu?

Pressione Leia no visor

5000 5000. O valor em unidade inglesa € in-
troduzido em X.

—d 5275279.27 O equivalente em unidade mé-
trica.

Exemplo 2. Qual serd o equivalente da massa de um objeto de 40

quilos, em libras-peso?

Pressione Leia no visor

40 O valor em unidade métrica ¢ in-
troduzido em X.

oy 88.18 0 equivalente em unidade inglesa.

Exemplo 3. Qual serd o valor, em libras, de uma forga de 100 Newtons?

Pressione Leia no visor

100 O valor em unidade métrica € in-
troduzido em X.

Bb= O equivalente em unidade inglesa.
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Exemplo 4. Converta 12 polegadas a milimetros.

Pressione Leia no visor

12 E:] O valor em unidade inglesa ¢ in-
troduzido em X.

[ 304.80 O equivalente em unidade mé-
trica.

Exemplo 5. Qual serd o equivalente, em graus Celsius (centigrados), a

temperatura de 68° Fahrenheit, indicada no termometro?

Pressione Leia no visor

68 O valor em unidade inglesa ¢ in-
troduzido em X.

—o . . .
| =< O equivalente em unidade mé-

trica.

Exemplo 6. Converta 107 metros a pés.

Pressione Leia no visor

107 O valor em unidade métrica ¢ in-
troduzido em X.

A= O equivalente em unidadeinglesa.

Exemplo 7. Quantos galoes (EUA) existem em 5 litros?

Pressione Leia no visor

5 E O valor em unidade métrica ¢ in-
troduzido em X.

1
e 1.32 Oequivalente em unidade inglesa.

A conversao dos quadrados ou cubos de varias das unidades presentes

na calculadora também podera ser facilmente realizada, repetindo-se

a conversao duas ou trés vezes.

Exemplo 8. Em um edificio comercial de 9000 pés quadrados, hd

quantos metros quadrados?

Pressione Leia no visor

9000
me
B Metros quadrados.
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Exemplo 9. Quantos milimetros cibicos hd em 5 polegadas cubicas?

Pressione Leia no visor

5

m
—~ mm
—

| 81935.32 Milimetros cibicos.

Estatistica
Com os valores nos registradores de R., a R.;, vocé poderd usar a
sua HP-55 para calcular a média e o desvio padrao de ambos os valo-
res X e y. Vocé também poderd calcular os coeficientes da equagao
linear y = A + Bx,utilizando o método dos quadrados minimose,
entao, calcular y para tantos valores de x quantos forem necessarios.

Média

Com os dados acumulados nos registradores R.,. R., e R.;. calcule

X e pressionando Ml%. A média de x ¢, entio, apresentada no visor.
A média de y vai para o registrador Y. Pressione &9 para ver y.
Asua HP-55 calcula tanto X quanto y através das seguintes formulas:

Ll
S
|
—

n

X = X
=11

o
V= m.

1
Yi

n

=1

Os dados devem ser acumulados, utilizando-se a tecla [B%8 Os soma-

torios necessarios podem ser, também, armazenados diretamente nos

registradores R., (n), R., (£x),e R.; Ry).

Observagao: Em todos os calculos estatisticos, os dados
sO precisam ser acumulados uma yez. As acumulacoes
permanecem intatas nos.registradoresde R., a R.;
até que estes registradores sejam apagados. Se 3 x?ou S y2,
nos registradores R., e R., respectivamente, torem
maiores do que 9,999999999 X 10% ,serao obtidas res-

postas erradas, pois estes nUmeros serao aproximados a

9,999999999 99.
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A ilustragao abaixo nos mostra o que ocorre na pilha operacional,

quando se pressiona [l X :

Antes Depois

1.00 —— 1.00

2.00 ——| 2.00

3.00 |— perdido y

  

Pressione:] =,
  

 
 

 
 

4.00 \ X

ULTIMO X

Desvio Padrao

Com os dados acumulados nos registradores R., a R.,, calcule sy

e s, pressionando [l =, . O desvio padrao de x ¢, entao, apresenta-

do no visor. O desvio padrao de y vai para o registrador Y. Pressione

B89 paravers,.

O desvio padrao dosvalores x e y ¢ calculado através das seguintes
formulas:

/ (2x)*
3x* — n

Sy = n—1

‘/ Sy — (Zr{)
ss=V  n-1

Os dados podem ser acumulados, utilizando-se a tecla 8% ou os so-

matorios necessarios armazenados diretamente nos registradores R., (n),

R.,(2x), R., (=x%), R.y (2y), e R.; (Sy?).

A ilustragao abaixo nos mostra o que ocorre na pilha operacional,

quando se pressiona [l = :

    X
<
N
S

 
 

 

 

Antes Depois

1.00 [——| 1.00

2.00 |—| 2.00

3.00 |—perdido| Sy

4.00 Sx\

ULTIMO X

  

Pressione [l =,
 

 

 
 

  

X
<
N
-
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Exemplo: Em uma recente pesquisa, obtiveram-se os dados abaixo
(de amostragem), para se determinar a média das idades e o capital
disponivel (em milhoes de dolares) de 10 das pessoas consideradas
muito ricas nos Estados Unidos. Calcule a média das idades,o capital
médio e o desvio padrao de cada amostra.

Idade  Capital Idade Capital

84 1000 47 1250

68 1750 60 1300

59 1350 71 1100

Leia no visor

Apaga-se o conteido dos

registradores deR.,aR.,
e da pilha operacional.
Niumero de pares de dados

Idade  Capital

62 1200

58 1500

62 1450

73 1950

Pressione

m o
62 ENTER* [200 =+

S8 ENTER+ |500 =+

62 ENTER® 1450 =+

73 ENTER® 1950 =+

84 eNTER® 1000 =+

68 ENTER® 1750 =+

59 ENTER® 350 =+

47 ENTER¢ (250 =+

6() ENTER® [300 =+

71 ENTER® 1100 £+

| =
xzy

= -
xy

(n).

w

P
R
F
E

0 o

7.00

8.00

10.00

1385.00

64.40

290.64 Sy

10.10 S,

Capital médio.

e Média das idades.
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Se as 10 pessoas fossem as 10 pessoas mais ricas dos Estados Unidos,
os dados teriam que ser considerados como pertinentes a uma popula-
¢ao, ao invés de uma amostra. A relagao entre o(s) desvio(s) padrao
de uma amostra e o(s) desvio(s) padrao de uma populagao é dada
através da seguinte equagao:

n—1
s’ = n X S

Como n é, automaticamente, armazenado no registrador R., quando

os dados sao acumulados, torna-se bem ficil converter o desvio

padrao da amostra, que ja foi acumulado, para o desvio padrao da

populagao.

Se as acumulagdesainda estiverem intatas nos registradores R., aR.;

desde o exemplo anterior, o desvio padrao da populagao podera ser

calculado da seguinte maneira.

Pressione Leia no visor

B = Calcula-se s, e s,.

mee [0 Recupera-se n.

o) Calcula-se n— 1.

[Ret (-] [0) Divide-se n— 1 por n.

[ . sy € calculado.

Xy Traz-se s, ao registrador X.

i LAsTX Recupera-se o fator de conversao.

B s, é calculado.

Regressao Linear
Depois que um grupo de pares de dadostiver sido acumulado nosre-

gistradores R., a R.;, os coeficientes da equagao lineary = A + Bx

poderao ser calculados pelo método dos quadrados minimos, pressio-

nando-se [l — . Naturalmente, é necessario que haja, pelo menos,

dois pares de dados na calculadora, para que umalinha de quadrados

minimos possa ser definida. A interse¢ao (A) da linha de regressao

com o eixo dos y é calculada através da equagao:

Sy Ix* — X 2Xy

n Xx* — (2x)?

Ainclinagao (B) da linha de regressao é calculada através da equagao:

n3xy — 3x 3y
B= n 2x? — (2x)*
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A ilustragao abaixo nos mostra o que ocorre na pilha operacional,

quando se pressiona [ L2 :

Pressione: ] 2 Antes Depois
1.00 |—— 1.00

3.00 |— 3.00

4.00 |— perdido B

A5.00 —
ULTIMO X

Exemplo: Um engenheiro de controle de qualidade observa a existén-
cia de uma relagao entre a quantidade de uma substancia quimica
adicionada a um lote e a quantidade final de substancia quimica no
produto final. Os seguintes dados representam o peso em gramas

adicionado (X) e o peso no produto final (Y).

y|3 1557885
X2 163769

  

  

  

      X
<
N
3

  

Pressione

e Apaga-se o conteudo dos
registradores deR.,a R.,

3 ENTER4 e da pilha operacional.

2 5 Nimero de pares de dados.

| ENTER®  Z+

5 ENTER®

& = < X 2 S =

8.00

 

7.00  Intersecao A com o eixoy.
  I Inclinagao B na linha.

Istoé, y = 1.22 + .85x.
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Estimativa linear

Com os dados acumulados nosregistradores de R., aR.;, podera ser

calculada uma estimativa de y (¥), introduzindo-se um valor x e pres-

sionando-se a tecla [¥ . Isto ajudar-lhe 4 a tragar a linha dos quadra-
dos minimos.

Pressione Leia no visor

0 Introduza um valor x.

3 IE A interse¢ao com y.

5 [:] Introduza outro valor x.

y O valorestimado para y.

Podem-se calcular estimativas y para tantos valores x quantos forem
desejados. A linha que passa através de todos esses pontos € a regres-
sao linear pelo método dos quadrados minimos.

Coeficiente de Aproximacao

Talvez seja conveniente calcular o coeficiente de aproximagao (r?)
para se avaliar a aproximagao realizada pela regressao linear. O coefi-
ciente de aproximagao € um valor entre O e 1. Para r2 = 0, a aproxi-
magao é inadequada. Para r2 = 1, a aproximagdo € excelente. A equa-
¢ao tradicional para r2 é:

_ [Een o9
[(Ex-%] [E(y-¥7]

Com a sua HP-55, entretanto, a forma mais eficiente de se calcular

r2 ¢ através desta equagao equivalente:

n3xy — 3x3y

n(n—1) s,s,
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Exemplo: Calcule r2 para a regressao linear calculada anteriormente.

Pressione

M| -5

x?

Leia no visor

T
Sendo r? = 0,83, vocé pode presumir que a aproximagao ¢ relativa-
mente boa.



( )
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Como Utilizar o Cronometro

Com a chave seletora de modo colocada na posicao TIMER, a sua
HP-55 pode ser utilizada como um crondometro, com uma faixa de
0 a 100 horas. A operagao bdsica ¢ bastante simples, como foi visto
na introdugao. Pressione [€LX] para preparar o crondometro e para
aciond-lo e fazé-lo parar. Quando em operagao, o contetdo do regis-
trador X aumenta a cada 0,01 segundo, com uma precisao de 0,01%
(cerca de 1,5 segundo em 8 horas). Mas hd, ainda, outras operagoes
que utilizam o crondometro.

Disparo do Crondmetro
O crondmetro pode ser disparado a partir de qualquer indicagao na
faixa de 0 a 100 horas. O instante inicial, entretanto, é introduzido
no registrador X, no modo RUN. O instante deve ser introduzido no
seguinte formato:

horas HH.MMSShh centésimos

b"' T———— de sequndo

minutos
L

segundos
|

Por exemplo, 43 horas, 17 minutos, 9 segundos e 92 centésimos de

segundo sao introduzidos assim:

43.170992

Quando vocé passa ao modo TIMER,o visor muda para:

43.17.09 92

Se o instante inicial for um namero ilegal, o visor apresentara
0.00.00 00, no momento em que vocé passar para o modo TIMER.
Osinstantes ilegais sao nameros negativos, instantes com mais de 99
horas na especificagao da hora, com mais de 59 minutos na especifica-
¢ao dos minutos ou com mais de 59.999 segundos na especificacio
dos segundos.

Observacao: Ao se passar para o modo TIMER, todas as
casas decimais, além da sexta casa, sao cortadas.

Tendo-se introduzido o instante inicial, basta pressionar para
disparar o cronometro, como foi visto na introdugao.
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Como Fazer Parar o Crondometro
Para fazer o crondmetro parar, pressione outra vez. Se vocé mu-

dar o modo para RUN,a indicagao muda novamente de formato para

HH.MMSScc. Parafacilitar a leitura, o visor muda, automaticamente,

para [FiXll (6]
Se a chave seletora de modo for colocada na posigao RUN ou PRGM,

enquanto o crondmetro estiver funcionando,este continuara funcio-

nando. Se, entao, vocé pressionar . o crondmetro parard e acal-

culadora passard ao modo selecionado. O cronémetro podera, sempre,

voltar a 0.00.00 00, se se pressionar a tecla Gl esteja ele em funcio-

namento ou nao.

Como Mudar a Apresentacao no Visor

A tecla BB, no modo TIMER,é utilizada para adotar ou eliminar

a apresentagao dos centésimos de segundo no visor, estando o crono-

metro em funcionamento ou nao. Pressione [EEX| uma vez para eli-

minar a apresentagio dos centésimos de segundo no visor, caso vocé

néo esteja interessado em vé-los piscando. Se vocé quiser voltar a ver

estas duas casas decimais, pressione EBX outra vez. O crondmetro

sempre calcula o tempo com uma precisao de centésimos de segundo,

qualquer que seja a apresentagao escolhida no visor.

Observacao: Estas duas casas decimais sao apresentadas

no visor, sempre que se coloca a calculadora no modo

TIMER, qualquer que tenha sido a escolha anterior de

apresentacao no visor, utilizando-se a tecla EEX

Instantes Intermediarios
Qualquerinstante intermedidrio podera ser armazenado nosregistra-

doresde R, a R,. Este instante é tomado, pressionando-se qual-

quer uma das teclas de algarismo (de [0] 2 [8]) ,enquanto o crond-

metro estiver em funcionamento. O instante que estiver sendo indica-

do naquele momento serd armazenado no registrador correspondente

ao nimero da tecla pressionada. Com a calculadora no modo TIMER,

esses instantes intermediarios poderao ser recuperados, pressionando-

se a mesma tecla de algarismo com o crondmetro parado. No modo

RUN, esses instantes sao convencionalmente recuperados, pressio-

nando-se, primeiro, a tecla BEH e, entao, a tecla do nimero corres-

pondente.

Vejamos, agora, um exemplo.
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Exemplo: Teste a sua coordenacao ocular, tentando pressionar cada
tecla (armazenando, portanto, cada um desses instantesnos registra-
doresde Ry, a Ry) a intervalos de 1 segundo, por 10 segundos

consecutivos. Verifique, depois, como vocé se saiu no teste. (Coloque

a calculadora no modo TIMER, para este exemplo.)

Pressione  Leia no visor

CLx Ponto inicial (zero).

:] A contagem ¢ iniciada.

(1]
2
&
(4] A contagem continua, 4 medida
(5] :1eucelassl.oce vai pressionando estas

©

(]
(o] Faga, finalmente, o cronometro

parar.

Agora, traga cada instante armazenado para o registrador X, pressio-

nando asteclas de algarismo, uma apodsa outra, para ver como se saiu
no teste.

Como Somar e Subtrair Intervalos

Convém, muitas vezes, poder somar ou subtrair intervalos de tempo
coma calculadora no modo RUNe o visor no formato H.MMSScc
Com a sua HP-55, vocé pode somar dois intervalos de tempo (ou an-

gulos) nosregistradores X e Y, pressionando [45— .

Para subtrair um intervalo no registrador X de um outro intervalo no

registrador Y, no formato H.MMSScc pressione [=it .

Exemplo: Se vocé ainda tem intervalos armazenados nosregistradores

de Ry a R,. verifique como, exatamente, vocé se saiu no teste an-

terior, calculando a média e o desvio padrao das diferengas dos valores

armazenados. (Coloque a calculadora no modo RUN, para este
problema.)  
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Leia no visor

0.000000

Pressione

e
Ret (o] met (9]
|
met (o] jmet (8]
[PR
IRCL (8]et
BHus-g% 3.000000

[Ret jRec (6]
(HMS 4.000000

IRCL (6] (Rt (5]
W tvs-@ 5.000000

[Ret (5] [Ret (4]

Wse [6000000
[ReL (4] IRl (3]
B Ms-g 7.000000

[Rec [3]jRet 2]
B -vs-jE% 8.000000

[Ret [2] Ret (1]
Wse 9.000000

o 000100

[EEX (3] x 1.000000

B~ .000000

[EEX (4] x .000000

A 12 diferenga ¢é introduzida
(n=1).

A 22 diferenga é somada (n = 2).

A 32 diferenga ¢ somada (n = 3).

A 42 diferenga é somada (n = 4).

A 5% diferenga ¢ somada (n = 5).

A 62 diferenga é somada (n = 6).

A 72 diferenga é somada (n = 7).

A 82 diferenca é somada (n = 8).

A 92 diferenga ¢ somada (n = 9).

Se vocé fosse uniforme no teste.

Multiplique por 10* para facilitar
a leitura.

Se vocé fosse perfeito.

Multiplique outra vez por 10*

para facilitar ainda maisa leitura.
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Conversao de Unidades

A sua HP-55 permite-lhe, também, converter instantes de tempo (ou
angulo) expresso no formato  HH.MMSScc  em horas decimais e

fazé-lo voltar ao formato inicial. Pressione M1 para converter

um instante de tempo no formato HH.MMSScc  em horas decimais
(na diregao indicada pela seta amarela).

Para converter um instante de tempo expresso em horas decimais
para o formato HH.MMSScc  (na diregao indicada pela seta azul),

pressione [ —HMS,

Exemplo: Converta 5 horas, 16 minutos ¢ 27 segundos em horas

decimais.

Pressione Leia no visor

o 2]
5.1627

e
Exemplo: Converta 4,5 horas em horas, minutos e segundos.

Pressione Leia no visor

X (6]
45
o
()
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Programacao

Este capitulo trata de programagao, que ¢ onde se manifesta a capa-
cidade extra da sua HP-55. Como vocé ja sabe, obtém-se um resul-

tado imediato, pressionando-se qualquer uma das teclas, estando a
calculadora no modo RUN. Entretanto, as operagoes no modo RUN
podem ser realizadas de duas maneiras: ou a partir do teclado, ou a

partir da memoria. Vocé pode colocar o seletor de modo na posigao
PRGM para armazenar instrugoes na memoria que sao, entao, execu-
tadas posteriormente.

Observagao: A calculadora pode “‘se apagar’’, caso a chave

seletora de modo for alterada durante a execucao de um

calculo ou de um programa. Para recuperar o controle,

basta desligar e ligar novamente a calculadora.

O Que é um Programa?
Um programa nada mais ¢ do que uma sequéncia de instrugoes arma-
zenadas na calculadora e executadas, automaticamente, depois de se
pressionar uma Gnica tecla. Nos capitulos anteriores deste manual, em
todos os exemplos apresentados, vocé, o operador,era programado.
A vocé cabia pressionar as teclas em uma dada sequéncia, para obter
um certo resultado. Na maioria das vezes, se a sequéncia nao fosse

executada corretamente, o resultado obtido seria incorreto. Mas no

caso da programagao automdtica, um programa armazenado informa
a calculadora a sequéncia exata de operagoes a serem executadas.
Pode-se dizer. entao, que a calculadora ‘“‘decora” a sequéncia de ins-

trugoes e executa-a automaticamente, quantas vezes forem necessa-

rias e bem mais rapido do que vocé seria capaz de fazer!

Qual seria a sequéncia de instru¢oes que vocé deve armazenar na
calculadora? O nucleo de cada programa € a sequéncia de teclas que
vocé pressionaria para resolver manualmente o seu problema no
modo RUN. Em todo o teclado, so existem duas teclas que nao

podem fazer parte de um programa:

(“back-step” = umaetapa para tras)
(“single-step” = etapa por etapa)

Estas duas teclas sao as unicas teclas ativas no modo PRGM. Neste
modo, quandose pressiona qualquer uma das outrasteclas, a instru¢ao
correspondente é armazenada na memoria, a fim de ser executada
posteriormente.

69
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AsUnicas teclas que se comportam, em operagao manual, de maneira
diferente da da execugao automitica sao:

(“go-to” = ir para)

(“run-stop” = rodar-parar)

Estas teclas controlam a execugao do programa e devem ser estudadas
atentamente. Todas as outras teclas se comportam da mesma forma,
seja em operagao manual, seja em operagao automatica.

Memoria de Programacgao

Antes de verificarmos como se programa, examinemos a memoria de
programagao. A memoria consiste de, na HP-55, 50 linhas ordenadas
de 00 a 49, conformeilustrado abaixo.

Ordem das linhas

 

Memoria da programagao

Ordem das linhas

 
A linha 0C contém uma instrugao de interrupgao. Todas as outras
linhas, de 01 a 49, podem conter qualquer uma das instrugoes do
teclado.
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Quando um programa é rodado, a calculadora executa cada linha em

ordem ascendente, de acordo com um “‘indicador” de programa.

-

e

-———

ee

 

A calculadora executa a instrugao apresentada no indicador de pro-
grama. O indicador é, entao, aumentado de uma unidade*, indicando,

assim, uma outra instrugao. Apds executar a linha 49, o indicador

retorna, automaticamente. a linha 00, interrompendo-se, assim, a

execugao do programa.

Programagao de um Problema
Vejamos como se programa um problema. Seja calcular o volume de

uma esfera de raio conhecido. A formula a ser usada é: 4/3 X 7 x r*.

As teclas que vocé pressionaria para resolver o problema manualmen-

te seriam:

Observagao

Calculo de 1.

Multiplicagao de r® por 7.

Multiplicagao por 4/3.

l
@
l
@
l
fi
l
l
@
l
g

*No caso de uma transferéncia simples, o indicador pula para a linha

especificada. (Vide ““Transferéncia simples’’, pag. 78.)
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Para transformar esta sequéncia de instrugdes em um programa que
possa ser executada automaticamente, é necessario:

1. Estabelecer uma posigao inicial para o indicador.

2. Pressionar a sequéncia de teclas.

3. Concluir o programa.

Posigao Inicial do Indicador

Os programas da HP-55 nao precisam de declaragoes introdutorias.
Entretanto, o indicador de programa deve estar posicionado confor-
me a linha em que o programa deva comegar. A maioria dos progra-

mas comegam na linha 00. Vocé pode estabelecer a posi¢ao 00 para o

indicador, pressionando (0] [0] , com a calculadora no modo

RUN. Da mesma forma, vocé pode estabelecer qualquer outra posigao

inicial parao indicador,bastando, paraisso, pressionar seguidodo
nimero da linha desejada.

Observagao: Sempre especifique o nimero de uma linha

através de um numero de dois algarismos. Por exemplo,

para o indicador apontar para a linha 6, deve-se pressionar

&R (o](e] -

Numeros fora da faixa de 00 a 49 constituem enderegos ilegais.
Quando um endereco ilegal é utilizado no modo RUN, o indicador
de programa nao se altera e a apresentagao do visor ¢ desprovida de

significado. No modo PRGM, o comando fica sem efeito e as
instrugoes posteriores sao armazenadas na memoria de programagao.

Uma outra maneira de se colocar inicialmente o indicador em 00, no
modo RUN,é pressionando-se a tecla @l Isto é particularmente

conveniente, uma vez que basta pressionar uma so tecla para que se
obtenha o mesmo efeito que o de uma sequéncia de trés teclas.
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Introducao do Programa

Coloque a calculadora no modo PRGM para introduzir um programa.

O visor deve apresentar 00. Introduza, agora,as instrugoes listadas.

Elas vao sendo armazenadas na memoria de programagao, em vez de

serem executadas imediatamente. A primeira introdugao ¢ [ENTERS -

Depois de se pressionar esta tecla, o visor devera apresentar:

O namero 01 designa a primeira linha do programa. O numero 41 de-
signa a instru¢ao armazenada nesta linha. E simples entendera corres-
pondéncia entre este nimero (41) e a posi¢ao da tecla no teclado.
A tecla em questdo estd na quarta fileira, sendo a primeira tecla desta
fileira. Os codigos de instrugao sao simplesmente o nimero de fileiras
para baixo e o nimero de teclas para a direita.

12 Tecla

42 Fileira

 
As teclas de algarismos constituem uma excegao. Seus codigos vao de
00a 09, de acordo com a tecla em questao. A segunda introdugao é
€ 0 visor passa a apresentar:
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Isto indica que, na segunda linha do programa, esta armazenado o al-

garismo [3]. A relagao das apresentagoes no visor de um programa

para se calcular o volume da esfera é, entao:

Pressione

= o ~
N
-

l
@
l
]
i
l
l
l
l

& 0
.

.
.

2 =] z ©» 2

o
l

© N
©

-

~
N &

 

A presenga de um programa anterior na memoria em nada afeta o
processo descrito. Cada introdugao anula o que existia previamente.
Vocé nao precisa apagar completamente a memoria de programacao
antes de introduzir um novo programa.

Coriclusao do Programa

Vocé pode concluir um programa com o comando (“run-stop”

= rodar-parar). Quando incorporada a um programa, a instrugao

interrompe a execugao do programa. Um outro modo de se interrom-

per a execugao de um programa ¢ encerrando-o com [Efg[0] [0].

Esta instrugao faz com que o indicador aponte para a linha 00, exata-

mente o que ocorre quando executada no modo RUN. Sempre que a
calculadora executa alinha 00, a execugao do programa se interrompe.
Sempre que se interrompe a execugao-de um programa, o indicador

fica apontando para a ultima instrugao executada (ou a Gltima a ser
tentada, no caso de haver uma interrupgao, devido a uma operagao
ilegal). Mais adiante, vocé aprendera como programar a calculadora
para ir a outras linhas no seu programa, através de instrugoes de
transferéncia.
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Execugao do Programa

Todos os programas sao executados no modo RUN. Para executar o
programa que calcula o volume de uma esfera, coloque a calculadora

no modo RUN, pressione para posicionar o indicador de pro-

grama, introduza o raio no registrador X e pressione .

Exemplo: Calcule os volumes das esferas de raios r = 10 e r = 25.

Pressione Leia no visor

5 Posiciona o indicador de programa.

10 Raio da primeira esfera.

R/S Volume da primeira esfera.

BST Posiciona o indicador de programa.

25 [25. Raio dasegundaesfera.

S Volume da segunda esfera.

A tecla inicia a execugao do programa a partir dalinha aponta-

da inicialmente pelo indicador, exceto em dois casos importantes:

1. Se o indicador apontar para a linha 00, que nao pode conter

nenhumainstrugao, iniciard a execugao na linha 01.

2. Se oindicador apontar para umalinha que contenha a instrucao

,a execugao sera iniciada na linha seguinte.

Observacao: A tecla também leva nimeros ao regis-
trador X e, ainda, anula a agao das teclas de prefixo.

Revisao do Programa

Antes de prosseguir, vamos rever o que temos armazenado na memo-

ria. Posicione o indicador em 00, adote amodo PRGM e pressione

(“‘single-step” = passo-a-passo) umavez. O visor devera apresentar:

Pressione de novo e o visor passara a indicar:
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Pressione, agora, (“back-step” = para tras). E facil verificar o
que aconteceu. Vocé volta a linha anterior (01). Pressione nova-
mente e vocé estard na linha 00. A partir dai, o pressionar da tecla
nao causara efeito algum.

As teclas e sao utilizadas para reverem-se programas na
memoria,linha por linha. Comoelas sao teclas ativas no modo PRGM,
nenhuma delas é programavel.

Utilize, agora, a tecla para rever todo o seu programa. Tendo
chegado ao fim, vocé poderi usara tecla para voltar, linha por
linha, ao inicio ou, entao, colocar a calculadora no modo RUN e

pressionar apenas uma vez.

Modificacdo ou Corregao de Programas
A modifica¢ao ou corre¢ao de programas é uma tarefa bem simples na
sua HP-55. Para convencé-lo disso, modifiquemos agora o programa
que vocé acabou de fazer. Em vez de termind-lo com [, vamos
utilizar a sequéncia [ (0](0]. Desta maneira, o indicador de progra-
ma voltard a linha 00, apos cada execugao.

A regra fundamental para a corregao de um programa é a seguinte:
para se corrigir uma linha, deve-se posicionar o indicador de programa
de modo a se ter, no visor, a linha anterior a que se deseja modificar.
(No nosso exemplo,a linha a ser apresentada no visor ¢ a linha 10,
uma vez que se deseja modificar a linha 11.)

Introducoes Visor

entens

e
w
a
x
b
x
B
+ Linha apresentada no visor

Linha a ser modificada
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Ha duas maneiras de se posicionar o indicador de programa:
1. Se vocé nao sabe o nimero da linha a ser modificada ou se ela é

uma das primeiras no programa, pressione até alcangé-la.

Pressione, entao, para estabelecer corretamente a posi¢ao

do indicador.
2. Se vocé sabe o nimero da linha, coloque a calculadora no modo

RUN e pressione (nimero da linha anterior). Os nimeros

de linha sao nimeros de dois algarismos, entre 00 e 49. Retorne,
depois, a0 modo PRGM.

No nosso exemplo, coloque a calculadora no modo RUN e pressione

[(0] (0. Volte a0 modo PRGM. Agora, introduza [(1][0].

A tecla [§f e os dois algarismos seguintes constituem uma tnica

linha de um programa. Quando se pressiona no modo PRGM,
um hifen aparece no visor.

1.
Entao, depois que vocé pressiona o nimero da linha, o visor passa a
apresentd-lo. No nosso exemplo, o visor apresenta:

Esta nova linha se superpoe a antiga.

Observacao: No modo PRGM, quando [fé seguida de

uma introducao incorreta (por exemplo, [5] [#, etc.),

a instrugao é omitida e os codigos das instrucoes se-

guintes sao armazenados na memoria de programacgao e

apresentados no visor.

Verifiquemos, agora, o efeito desta modificagao no programa. Colo-

que a calculadora no modo RUN e tente resolver o seguinte problema:

Exemplo: Utilize o programa modificado para determinar os volumes
das esferas de raios r = 15 e r = 30.

Pressione Leia no visor

BST Posiciona o indicador de programa.

15 @ Raio da primeira esfera.

LS Volume da primeira esfera.

30 Raio da segunda esfera.

R/S Volume da segunda esfera.
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Observe que nao foi mais necessério posicionar, manualmente, o indi-

cador em 00, antes de se iniciar uma nova execugao. O programa faz

isto para vocé. Esta ¢ a vantagem de se colocar [0] (0] em vez de

no final de seus programas.

Quando a calculadora ¢ ligada, a memoria de programagio é preen-

chida com instru¢oes [ (0](0] Vocé nao precisa, portanto, finali-

zar o seu primeiro programa com esta instrugao; ela ja esta presente.
Se o seu segundo programa for mais extenso do que o primeiro, vocé

poderd, ainda, omitir a instrugao [EJ[0](0] , e assim por diante, em

programas subsequentes. Se vocé estiver inseguro, em uma dadasitua-
¢ao, quanto a presenca ou nao de instrugao, vocé podera verificar tal

presenca utilizando a tecla ou, entao, introduzir Y(0][0] assim
mesmo.

Transferéncia

J4 foi visto comoa tecla pode ser usada, no modo RUN, para

posicionar o indicador de programa e, no modo PRGM, para concluir

um programa. Em ambos os casos, o indicador é comandado ou
“transferido” para uma nova linha. A “transferéncia” pode ser reali-
zada incondicionalmente ou conforme o resultado de uma compara-
¢ao logica entre os valores armazenados nos registradores X e Y.

Transferéncia Simples

Em um programa, o comando (nimero da linha) transfere a

execugao do programa para a linha especificada. A execugao do pro-
grama continua na nova linha, com excec¢ao da linha 00, em que a

execugao do programa ¢ interrompida. O niimero da linha deve ser
um numero de dois algarismos, entre 00 e 49. O programa modificado
quecalcula o volume de uma esfera contém uma transferéncia simples
para a linha 00. Fagamos, agora, um programa que utilize a transfe-
réncia simples com um outro objetivo.

Programa com uma transferéncia simples

Este programa calcula a média aritmética de um conjunto de nimeros.
A transferéncia simples ao fim do programa permite que se retorne
a0 inicio da parte basica do programa, evitando-se as instrugoes in-

trodutorias. Para introduzir o programa, pressione [ no modo

RUN, coloque, entao,a calculadora no modo PRGM e pressione a se-

guinte sequéncia de teclas:
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Pressione Leia no visor

=

2
u
™
ERO
Antes de rodar o programa, coloque a chave seletora de modo em

RUN e pressione , novamente, para posicionar o indicador em

00. Tente, agora, o exemplo a seguir:

Exemplo: Calcule a média

1

Pressione  Leia no visor

s m
I
o @
17
|
o ma

do seguinte conjunto de nimeros:

,6,17,32,9

Primeiro, limpe os registradores de R.,

a R., e, também,a pilha operacional.

A médiade Se 11.

A médiade 5,11¢e6.

A médiade 5,11,6¢ 17.

A médiade 5,11,6, 17 e 32.

A média final.

Cada vez que um nimero ¢ introduzido e a tecla pressionada, a

nova média é calculada e o indicador de programa volta a linha 03 para

esperar por um novo nimero.
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Transferéncia Condicional
Muitas vezes, a sequéncia de calculos a seguir depende de um resultado
intermediario. A decisao por uma ou outra alternativa pode ser toma-
da, automaticamente, pela sua HP-55. A calculadora pode verificar se
uma certa condigao ¢ satisfeita ou nao e, entao, dar prosseguimento

aoscalculos, de acordo com o resultado da verificagao.

@ =4 (nimero da linha) verifica a condigao: o valor de X é menor

ou igual ao valor de Y?

B =% (ntmero da linha) verifica a condigao: o valor de X ¢ igual

ao valor de Y?

Observagao: A verificacao em ambos os casos é feita le-

vando-se em conta os 10 algarismos que representam o

ndmero internamente e nao os valores apresentados no

visor.

Nos dois casos acima,as instrugoes de GTO *52, ou *=%, ¢ os doisal-

garismos que se seguem sao armazenados em uma Gnica linha. As ins-

trugoes de prefixo, [f] e [9] ,sio armazenadas em separado.

Sendo o resultado da verificagao afirmativo, o programa se transfere

para a linha especificada. Se o resultado for negativo, a execugao con-
tinuard na linha a seguir.

 

Acima, tem-se um exemplo ilustrativo com duas se¢oes de um progra-
ma. A esquerda, o programa verifica, na linha 14, se o valor armazena-
do no registrador X é menor ou igual ao valor armazenado no registra-
dor Y. Se a resposta for SIM, o indicador de programa passara a
apontar para a linha 36 e a calculadora executara, entao, a instru¢ao

[ENFER® armazenada naquela linha. Se a resposta for NAO, o indica-

dor de programa apontard para a linha 15 e a calculadora executara a

instrugao 8 .
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Na secao de programa a direita, o programa verifica, na linha 25, se o
valor armazenado no registrador X € igual ao valor armazenado no re-
gistrador Y. Se a resposta for SIM, o indicador de programa passara a
apontar para a linha 44 que contém instrugao de entrada do algarismo
(3] Se a resposta for NAO, o indicador de programa apontara para a
linha 26 e a calculadora executara a instrugao [ , ali armazenada.

Programa com transferéncia condicional. O programa a seguir calcula
oarco-seno de x (xentre —1 e +1). Se o angulo resultante for negativo
ou nulo,adiciona-se 360° a ele. Para introduzir o programa, pressione
8no modo RUN, adote o modo PRGM e introduza as seguintes
instrugoes:

Pressione

2 3

& o = ° s. 17
4 S =

-08

07. -00

08. 03

09. 06

10. 00

11. 61

(=
]

o o

H
O
C
C
E
e

o B
B B ©

Para rodar o programa, adote o modo RUN, pressione denovoe
tente o seguinte exemplo.
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Exemplo: Calcule o arco-seno de 0,5 e de —0,5 em graus.

Pressione Leia no visor

e
5
Sem 5
]

A transferéncia condicional é utilizada para se comparar o dngulo com
zero. Se o angulo for menor ou igual a zero, o programa sera transfe-
rido para a linha 08, onde 360° serao somados ao angulo. Se o angulo
for maior que zero, o programa ird para a linha 00, onde sera
interrompido.

Corregao de Programas
Mesmo os programadores mais experientes cometem erros em seus
programas. Tais erros vao desde erros na logica do programa a erros
de introdugao pelo teclado. Em qualquer dos casos, os erros devem
ser eliminados e a HP-55 é projetada para tornara tarefa de verificagao
e eliminacgao de erros tao simples quanto possivel.

Interrupcao Indevida
Muitas vezes um erro produz uma interrupgao inesperada do progra-

ma. Para ajuda-lo a identificar o motivo desta interrupgao, todos os
casos possiveis sao descritos abaixo.

Execucao de . A execugao da instrugao interrompe, pron-

tamente, o programa.

Execugao da linha 00. A execugao da linha 00 também interrompe,

prontamente, o programa.

Pressao sobre tecla. A pressao de qualquertecla (mesmo acidentalmen-
te) leva a interrupgao do programa. Se este for o caso, tome cuidado
para nao recomegar o programa no meio de uma sequéncia de intro-
dugao de algarismos ou entre umatecla de prefixo e a operagao corres-

pondente. Utilize ou para reposicionar o indicador de pro-

grama convenientemente, em qualquer desses casos.
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Ultrapassagem da capacidade. A execugao do programa se interrompe

quando se ultrapassa a capacidade de algum registrador (niimeros de

magnitude maior que 9,999999999 x 10%°). Quando a ultrapassa-

gem ocorre com o registrador X,¢ facil verificar a operagao que causou
o problema: basta adotar o modo PRGM e identificar o codigo no
visor. As vezes, entretanto, a ultrapassagem ocorre em um dosregis-
tradores de dados ou no registrador Y. Neste caso, deve-se ter o
trabalho deverificar esses outros registradores.

Quando o niimero a ser armazenado em um registrador tem magnitude

menor que 107% | 0 nimero é armazenado como zero € a execugao

prossegue normalmente.

Interrupgao com o visor em pisca-pisca. Os mesmos erros que fazem

o visor se apresentar em pisca-pisca causam uma interrupgao, quando

ocorrem no meio de um programa. Pressione qualquer tecla para
interromper o pisca-pisca. Vocé podera, entao, identificar a razao da
interrup¢ao, adotando, momentaneamente, o modo PRGM e verifi-

cando o codigo apresentado no visor. Ha uma lista de operagoes
ilegais na contracapa posterior deste manual.

Execucgao Etapa por Etapa

Uma maneira bem simples de se descobrirem erros em seu programa

¢ desacelerando-se a execugao do programa, pressionando-se a tecla

no modo RUN. No modo RUN,a tecla executa o seu programa

etapa por etapa. Se o problema em seu programa parecerestar locali-

zado em uma certa area, posicione o indicador de programa no inicio

desta area, utilizando a instrugao e passe, entdo, a utilizar [

a partir dai.

Erros Comuns

1. Oesquecimento de que as teclas de prefixo nao sao combinadas
com as instrugoes de transferéncia condicional, ao se fazer o

programa.
2. A omissao de uma tecla de prefixo ou utilizagao de uma tecla

de prefixo incorreta.
3. A perda do conteiido do registrador T, ao se introduzir um

novo dado em umapilha ja cheia.
4. Aexecucao de uma fungao trigonométrica no modo de unidade

angular incorreto.
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5. O calculo com numeros nos registradores X e Y, estando os ni-
meros mal posicionados, devido ao esquecimento de se introdu-

zir B8

6. A nao introdugao dos dois algarismos que devem seguir uma
instrugao de transferéncia.

7. O posicionamento incorreto do indicador de programa, ao se
corrigir um programa.
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Informacoées Gerais

Acessorios
Verifique se todos os acessorios regulares mencionados abaixo estio
incluidos na sua HP-55.

Acessorios Regulares
A sua HP-55 vem equipada com um de cada acessorio mencionado
abaixo:

Bateria

Recarregador de bateria (115/230 VCA)
Estojo de protecao para viagem
Estojo com fecho-éclair

Manual do proprietario da HP-55
Guia de consulta répida da HP-55
Bloco de folhas de programacao

Acessorios Opcionais
Outrosacessorios,inclusive conjuntos de “software”, poderao ser en-
contrados no formulario de pedido de acessorios no Envelope dein-
formagoes importantes. Entre os acessorios opcionais, encontram-se
0s seguintes:

Acessorio opcional Modelo/N2 da peca
Conjunto de bateria de reserva 82004A
Estojo de seguranca 82007A
Estojo para trabalho de campo 82006A
Blocos de folhas de programacao adicional  9320-2940
Programas matematicos para a HP-55 00055-66001
Programasestatisticos para a HP-55 00055-66002

Operagao da Bateria
A sua calculadora vem equipada com uma bateria recarregavel. Tenha
o cuidado de carregd-la completamente,antes de utilizar a calculadora.
Uma bateria totalmente carregada proporciona, aproximadamente,
3 horas de operagao continua. Se se desligar a calculadora sempre
que ela nao estiver sendo usada, a bateria da HP-55 devers durar, fol-
gadamente, um dia inteiro de trabalho normal. Pode-se estender o
tempo de operagao da bateria, reduzindo-se o niimero de algarismos
apresentados no visor. Se o espago de tempo entre duas introdugoes
de dados for muito grande, pressione [+] entre os calculos. Pressione,
entao, [BB¥ antes de iniciar um novo calculo.
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Observagao: Se voceé usar a sua HP-55 extensivamente em

trabalho de campo ou durante uma viagem, vocé podera

pedir o acessorio opcional HP 82004A, o Conjunto de Ba-

teria de Reserva, que consiste em um dispositivo para re-

carregar a bateria e uma bateria sobressalente. Isto lhe

permite recarregar uma bateria, enquanto estiver utilizan-

do a outra.

Como Recarregar a Bateria e Operac¢ao
em Corrente Alternada
Para se evitar que haja qualquer transiente de voltagem do recarrega-

dor para a calculadora, a HP-55 devera estar desligada (OFF), ao ser

ligada a rede CA. Ela podera ser ligada (ON) novamente, depois que o

recarregador tiver sido adaptado a uma tomada de parede, e podera

ser usada normalmente durante o periodo de recarga.

Uma bateria descarregada podera ser totalmente carregada, se conec-

tada a um recarregador por um periodo de 14 horas. Recomenda-se
que este processo seja feito durante a noite.

A sua HP-55 podera, também, operar em corrente alternada, sem in-

terrupgao. A bateria nunca correrd o risco de ser carregada em excesso,

com o recarregador conectado a uma tomada CA.

Para utilizar o recarregador, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se de que a chaveseletora de voltagem do recarrega-

doresteja indicando a voltagem apropriada. As duas faixas de

voltagem sao de 86 a 127 volts e de 172 a 254 volts.

CUIDADO

A sua HP-55 podera ser danificada, se for conectada ao

recarregador, quando este nao estiver adaptado a volta-

gem apropriada.

 

  
 

. Mova a chave interruptora da HP-55 para a posicao OFF.

. Adapte o pino do recarregador de bateria a calculadora (na
parte traseira) e o pino da outra extremidade a uma tomada de
parede.

w
o

 

CUIDADO
A bateria da sua HP-55 podera ser danificada, se o recar-

regador nao tiver sido totalmente empurrado para dentro

da calculadora.  
 

4. Mova a chave seletora de modo para a posicao RUN.

5. Mova a chave interruptora para a posi¢ao ON. Vocé devera ler

0.00 no visor.
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6. Mova a chave interruptora para a posi¢ao OFF, caso vocé nao
queira utilizar a calculadora, enquanto ela estiver sendo

carregada.

7. Terminado o periodo de recarga da bateria, pode-se utilizar a
HP-55 em corrente alternada, ou continuar seguindo estas ins-
trugoes de como usara calculadora apenas com a bateria.
 

CUIDADO

A calculadora podera ser danificada, se outro recarregador,

que nao o fornecido pela Hewlett-Packard, for utilizado.   
8. Estando desligada a HP-55, desconecte o recarregador de bateria

tanto da tomada da parede, quanto da HP-55.

Substituicao da Bateria
Para substituir a bateria, proceda da seguinte forma:
1. Desligue a calculadora, colocando a chave interruptora em OFF, e

desconecte o recarregador da calculadora.

2. Faca deslizar os dois trincos da tampa da bateria para o lado da

calculadora.

3. Deixe cair na palma da mao

a tampa e a bateria.

 

4. Verifique se as molas do co-

nector da bateria foram, in-

advertidamente, apertadas

para dentro. Se este for o

caso, puxe-as para fora e teste

a bateria de novo.  
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5. Coloque a bateria na calcula-
dora, de tal maneira que seus
contatos estejam de frente
para a calculadora e que seja
feito o contato com os co-
nectores da bateria.

 

6. Coloque a tampa da bateria

por detras do encaixe reten-

tor, fazendo-a se encaixar to-

talmente na calculadora.

 

7. Prendaa tampa com seguran-

¢a, pressionando-a levemente

e, a0 mesmo tempo, empur-

rando os dois trincos para

fora.
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Informacoes Adicionais
Movimento Automatico para Cima
da Pilha Operacional
Para que vocé possa se lembrar de quando um niimero “sobe” ou nao
na pilha operacional, apos a introdugao de um novo nimero, apresen-
taremos um conceito que estava apenas subentendido até agora: o
término da introdugao de um namero.

As operagoes da sua calculadora podem, em geral, ser divididas em
duas categorias: as de introdu¢ao de nameros e as de término de in-
trodugao de nimeros. As operagdes de introdugao de niimeros sao:

(o] fi [¢]

CHS.
EEX

Estas teclas sao usadas para se introduzirem niimeros na calculadora.

Qualquer outra operagao serd de término de introducao de niimeros.

Sempre que vocé introduz um nimero, nas operagoes da primeira ca-
tegoria mencionada acima, é preciso que a calculadora seja informada,
de alguma forma, de quando € que o nimero acaba de ser totalmente
introduzido. Por exemplo, se vocé introduz o nimero 123, a calcula-
dora nao sabe se o nimero ja foi encerrado ou nao. Se vocé introdu-
zir, entao, o nimero 456, vocé tera introduzido 123456 na calcula-

dora. E,se vocé pressionar a tecla [6H8) , vocé obterd —123456. Entre-

tanto, se o nimero 123 tivesse sido encerrado, ele teria “subido”, au-

tomaticamente, na pilha operacional, e vocé teria o nimero 123 o re-
gistrador Y e —456 no registrador X.

Esta caracteristica da HP-55 permite-lhe formular uma regra simples
para o movimento automadtico para cima da pilha operacional:

Se um namero for encerrado, ele subira na pilha operacional,

quando da introdugao de um novo niimero.

Existem, apenas, quatro operagoes de término de introdugao de nii-

meros que $ao eXcegao a esta regra: [CLX , [ENTERE| 5% ¢ [.

Atecla [GBX substitui o nimero no registrador X, apresentado no

visor, por zero e prepara o registrador X para a introdugao de um
novo nimero. O novo numero é, entao, registrado sobre o zero em

X, sem afetar, com isso, os outros registradores.
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Atecla [ENEEREl também prepara o registrador X para a introdugao

de um novo niimero, encerrando o nimero antigo e copiando-o no re-

gistrador Y. O nimero novo é, entao, registrado sobre o niimero no

registrador X, sem que os outros niimeros da pilha se movimentem.

Asteclas B W= preparam o registrador X para a introdu-

¢ao de um novo nimero. Elas fazem com que o nimero de introdu-

coes realizadas (n) seja apresentado no visor (registrador X). O proxi-

mo némero introduzido na calculadora sera registrado sobre este

namero.

Faixa de Calculo

Todos os calculos da HP-55 sao realizados com niimeros de 10 algaris-

mos e uma poténcia de 10. A forma abreviada de se expressar um nu-

mero com poténcia de 10 chama-se notagao cientifica. Ou seja,

23712,45 = 2,371245 x 10* em notagao cientifica. Os nimeros

possuem sempre 10 algarismos, internamente, qualquer que seja o

namero de algarismos apresentados no visor.

Nameros Muito Pequenos

Se houver um resultado que seja pequeno demais, em magnitude,

para ser contido num registrador (<107%), o registrador passard a

conter zero e os calculos prosseguirao normalmente.

Nameros Muito Grandes

Se, durante o processo de um calculo, surgir um nimero de magnitu-

de que exceda acapacidade de um registrador (>9.999999999 99),

o registrador conterd somente algarismos 9 (com o sinal apropriado),
ou seja, a maior magnitude que pode ser expressa num registrador.
Neste caso, o processo de célculo serd interrompido.

Faixas de Temperatura
 

 

Modo Temperatura em °C

Operacao 0° a 50°

Recarga 10° a 40°

Armazenamento —40° a 55°   
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CUIDADO ]
A calculadora podera ser danificada, se sujeita a alta

intensidade de carga estatica.   
 

Visor em Branco

Se o visor nao apresentar mensagem alguma, desligue a sua HP-55

(OFF), coloque a chave seletora de modo na posigao RUN e ligue
novamente a sua calculadora (ON). Se 0.00 nao se apresentar no
visor, verifique os seguintes itens:

1. Examine a bateria, para ver se ela est4 descarregada e se esta

apropriadamente conectada a calculadora.

2. Se o visor ainda estiver em branco, experimente usar a calcula-

dora em corrente alternada.

3. Estando o recarregador conectado a HP-55, certifique-se de que

ele também esteja bem adaptado a uma tomada de parede.

4. Se o visor ainda estiver em branco, é porque a calculadora se

encontra com defeito. (Consulte o paragrafo Garantia, mais

adiante neste manual.)

Visor com Varios Pontos Decimais
Todos os pontos decimais aparecerao no visor quando faltarem
apenas de 2 a 5 minutos para que a corrente da bateria seja esgotada.
Quandoisto ocorrer, sera necessario:

1. Usara calculadora em corrente alternada, ou

2. Recarregar a bateria, ou

3. Colocar uma outra bateria na calculadora, totalmente carregada.

Visor com Apresentagao llegivel
Quando um programa armazenado estiver rodando, a apresentagao
no visor sofrera continuas mudangas e sera propositalmente ilegivel,
para indicar que o programa estd rodando. Quando o programaparar,

o visor voltara a sua apresentagao normal.

Visor em Pisca-Pisca
O visor apresentar-se-d em pisca-pisca quando se tentar realizar alguma
das vdrias operagoesilegais. O pisca-pisca serinterrompido quando se
pressionar qualquer uma dasteclas, sem que a fungao da tecla pressio-
nada seja realizada. A lista completa das operagdesilegais se encontra
na contracapa posterior deste manual.
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Falha da Bateria

Se a bateria nao aceitar uma recarga, ela devera estar defeituosa. Se is-

to ocorrer durante o periodo de garantia, devolva-a a Hewlett-Packard,

de acordo com as instrugoes para envio. Se o periodo de garantia ji
tiver expirado, preencha o formuldrio para Pedidos de acessorios,
fornecido com a sua HP-55, para encomendar uma nova bateria.

Garantia

A HP-55 € garantida por um (1) ano, a contar da data da entrega, ao

comprador de primeira-mao, contra defeitos de material e mao-de-
-obra. Durante o periodo de garantia, a Hewlett-Packard consertard
ou, a seu proprio critério, substituird pecas que estejam comprovada-

mente defeituosas, quando a calculadora for devolvida, com o porte

previamente pago, a um dos postos de servigos da Hewlett-Packard.

(Veja Instrugoes para envio.)

Esta garantia nao cobre defeitos ocasionados por quaisquer acidentes,

uso indevido ou como resultado de servigos ou modificagoes realiza-
das porterceiros.

Nenhuma outra garantia esta expressa ou implicita. A Hewlett-Packard
nao se responsabiliza por danos causados por uso descuidado do
usuario.

Além do periodo de um ano de garantia, a sua HP-55 podera ser con-
sertada a um custo modico. Envie-nos a HP-55 juntamente com a ba-

teria, o recarregador de bateria e o estojo de viagem. (Consulte as
Instrucoes para envio deste manual.) Se apenas a bateria estiver
defeituosa, bastara preencher o formulario de Pedidos de acessorio

fornecido com a calculadora, para que se encomende uma nova
bateria.
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Instrugoes para Envio
No caso de um mau funcionamento da calculadora ou da bateria,
vocé deverd enviar o seguinte:

1. Asua HP-55, juntamente com a bateria, o recarregador de bate-
ria e o estojo de viagem.

2. O cartao de servico preenchido.

Se a bateria estiver defeituosa e dentro do periodo de garantia, envie:

1. Apenas a bateria defeituosa.

2. O cartao de servico preenchido.

Observacao: Remova a bateria da calculadora para encon-
trar o nimero da série da sua HP-55.

Envie os itens mencionados acima, acondicionados de forma segura e
apropriada ao enderego mais proximo de vocé, indicado no Cartio de
servi¢o. Se surgirem outros problemas ou perguntas com respeito ao
servigo, ligue para o posto de vendas ou de servigos Hewlett-Packard
mais proximo.





INDICE ALFABETICO

B B, B,B (operagoes aritméticas), 12-14
[-] (ponto decimal), 10, 89

registradores de R., aR.,, 24

visor com varios pontos decimais, 91
[0] a (9] (teclas de algarismos), 10, 89

no modo TIMER, 64

para designarregistradores de armazenagem, 24
BB (percentagem), 35

— (pi), 33
0% (antilogaritmo decimal), 42

A
 

[0] a [9] (algarismos,teclas de), 10, 89
no modo TIMER, 64

para designarregistradores de armazenagem, 24

Acessorios
regulares, 85
opcionais, 85

Adigao. Veja soma.
Aglutinagao de teclas em umalinha, 77

Amarelo, operagoes em, 9
Angulares, fungoes, 44-49
Angulo

conversao, 46, 47

soma, 48

subtragao, 48, 49

Antilogaritmo
M, decimal, 42

[0 natural, 41
Arco co-seno, 45

Arco seno, 45

Arco tangente, 45

Aritmética, 12-21

® (soma), 12,13
B (subtragao), 14
B (multiplicagao), 14
B (divisao), 14
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com constante, 21

e a pilha operacional, 15-21
nos registradores de armazenagem, 25, 26
regra simples, 13

Apagar operagoes, como
(apagar x), 10, 12, 27, 89

(apagarR,a Ry), 27
(apagar R., aR.y), 27
(apagaro prefixo), 27

OFF-ON (apagar o conteido de toda a calculadora), 10
Azul, operagoes em, 9

 

Bateria

falha, 92

fraca, 91

garantia, 92, 93

operagao, 85
substitui¢ao, 87, 88

Branco, visor em, 91

Awe =4 (Joules= Btu), 53-55

Cc
 

€  ~“E= (graus Fahrenheit = graus Celsius), 53-55
€S| (mudanga de sinal), 31, 32
% (apagar x), 10, 12,27, 89
e (apagar R, a-Ry), 27

cer (apagar R., a R.y), 27

CA, operagao em, 86
Chave interruptora. Veja OFF-ON.
Clientes, servigos para os, 93
Codigos, 73

Comuns, erros, 84

Coeficiente de aproximagao, 60, 61

Conclusao de um programa, 74

Condicional, transferéncia, 80-82

Conversoes
angulos, 46

coordenadas, 49-52

métricas, 53-55
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modos, 47

tempos, 67

Coordenadas, conversao de, 49-52

Corregao de programas
mudangas, 76-78

verificagao, 82, 83

%5, , (295 (co-seno, arco co-seno), 45
D
 

Decimal, antilogaritmo, 42

Decimal, logaritmo, 42
Desvio padrio, 56-58
[#] (divisao), 14

E

5 (antilogaritmo natural), 41
E&X (entrada de expoente), 32

no modo TIMER, 64
(entrada para cima, na pilha), 11-21, 89

Enderegamento ilegal, 72
Entrada de nimeros. Veja Introdugao de nimeros.
Envio, instrugoes para, 93
Estatistica

coeficiente de aproximagao, 60, 61
desvio padrao, 56-58

estimativa linear, 60

média, 19, 55, 56
regressao linear, 58, 59

somatorios, 36-39

Estimativa linear, 60

Erros comuns, 84. Veja também operagoesilegais.
Etapa poretapa, 69, 75, 76

execucao em, 83

Expoentes, introdugao de, 32
Expoentes negativos, 32

F

 

=7 (grausCelsius == graus Fahrenheit), 53-55
M (tecla de prefixo), 9, 27, 53
[EX] (mudanga para apresentagao decimal no visor), 30
A=, ~m (conversao de metros/pés), 53-55
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Faixas

de calculo, 90

de temperatura, 90

Fatorial, 44

Fungoes trigonométricas, 45, 46

G
 

&LL (conversao delitros/galoes), 53-55
@ (tecla de prefixo), 9, 27, 53

(ir para)
transferéncia condicional, 80

conclusao de um programa, 74

posicionamento do indicador de programa, 77
GED  (grados), 44
Graus, minutos, segundos, centésimos

conversao, 46, 47

soma, 48

subtragao, 49, 50

H
 

rMSL‘ 5 VML\

(somae subtracao de angulos), 48, 49
(somae subtragao de tempos), 65, 66

eyFHAS
(conversao de angulos), 46, 47
(conversao de tempos), 67

 

f2= , —2 (conversao de milimetros/polegadas), 53-55
Ilegivel, visor, 91

Informagoesgerais, 85-88
Inglesas/métricas, conversao de unidades, 53

Indicador de programa, 71

posicionamento, 72

Intercambio de x com y, 23

Interrupgao indevida, 82
Interruptora, chave. Veja OFF-ON.
Introducao de expoentes, 32
Introdugao de numeros, 10
Instantes iniciais ilegais, 63

Instantes intermediarios, 64, 65



indice 99

Instrugoes para envio, 93
Inverso, 34

J
 

—L 5 BU= (Btu = Joules), 53-55

K
 

%9, bm= "(libras-massa = quilogramas), 53-55

L
 

—, rgi; (conversao de galoes/litros), 53-55
LAST X
—— 33,34

b=, =N (Newtons = libras-forca), 53-55
[om- | (fi (quilogramas = libras-massa), 53-55
LA (regressao linear), 58, 59
Linear, estimativa, 60

%9 (logaritmo decimal), 42
o (logaritmo natural), 41, 42

M
 

—_— r&_‘\ (conversao de pés/metros), 53-55
—™T,, 2= (conversao de polegadas/milimetros), 53-55
Média, 55, 56

Memoria de programagao, 70, 71
Meétricas/inglesas, conversao de unidades, 53

Modos de unidade angular, 44

B conversoes, 47, 48

Movimento automatica para baixo da pilha operacional, 16-18
Movimento automatico para cima da pilha operacional, 15, 16, 89

(multiplicagao), 14

N
 

N, bl (libras-for¢ca = Newtons), 53-55
2L (fatorial), 44
Natural, antilogaritmo, 41, 42

Natural, logaritmo, 41, 42

Nuameros, introdugao de, 10

Numeros negativos, 31
Numeros muito grandes, 83, 90

Numeros muito pequenos, 83, 90
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0o
 

OFF-ON (chave interruptora), 9, 10
Operagoes

basicas, 29-39

em amarelo, 9

em azul, 9

improprias, 9, 83, 91

P

 

— By (conversao de coordenadas polares/cartesianas), 49-52
% (percentagem), 35, 36
Pi, 33
Pilha operacional

apagar, como, 27

intercambio de x com y, 23

manipulagao, 21-23
rotagao (movimento para baixo), 22

Pisca-pisca, visor em, 9, 83, 91

(-] (ponto decimal), 10, 89
Prefixo, teclas de
M. 9,53
B .9 53
como apagar, 27

Programa
conclusao, 74
construgao, 71-74

corregoes ¢ alteragoes, 76-78
defini¢ao, 69

indicador, 71, 72

interrupgao, 82, 83

memoria, 70
transferéncia, 78-82

Q
 

Quadrada,raiz, 34, 35

Quadrado, 34, 35

R
 

—& , 2=, (graus = radianos), 47
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B= =P (conversao de coordenadascartesianas/polares), 49-52

m (rotagao), 21, 22
BAD  (radianos), 44
ey (recuperacao de dados), 24, 25

(rodar/parar), 70, 74, 75, 78, 82
no modo TIMER, 63, 64

Raiz quadrada, 34, 35

Raizes, 43

Recarga da bateria e operagao em CA, 86

Registrador
aritmética, 25, 26

armazenagem, 24

definicao, 10

recuperagao, 24, 25
selecao, 39

Revisao de programas. Veja Corre¢ao de programas.

S
 

% (desvio padrao), 56-58
SCL (visor em notagao cientifica), 30, 31

(etapa poretapa), 69, 75, 76
execucgao em, 83

B9 (armazenar), 23-25
Servigos, 93

(sinsint (seno, arco seno), 45
B® (Sigma mais), 36-39. Veja também Estatistica, 55-61

- (Sigma menos), 37
Sinal, mudanga de, 31, 32

# (soma), 12,13
de angulos, 48
de tempos, 65

registrador de armazenagem, 25, 26
Somatorios, 36-39

supressao de dados, 37, 38

B (subtragao), 14
de angulos, 48, 49

de tempos, 65

registradores de armazenagem, 25, 26

Supressao de dados, 37
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T
 

dan a0’ (tangente, arco tangente), 45, 46
Teclas de introdugao de nimeros, 90

Teclas de prefixo
(19,53

9,53
Teclas de término de nimeros, 89

Teclas nao-programaveis, 89
Temperatura,faixas de, 91
Tempo

conversao, 67

soma, 65

subtracao, 65
Término de nimeros, 11, 90, 91

Término de um programa. Veja Conclusao de um programa.
Transferéncia, 78-82

condicional, 80-82

simples, 78, 79
Trigonométricas, fungoes, 45, 46

U
 

Unidade angular, modos de, 44

X
 

x<Y x= A . .. .
5= (transferéncias condicionais), 80-82
B (intercambio de x com y), 23
& (média), 55, 56
A (inverso), 34
= (quadrado), 34,35
X (raiz quadrada), 34, 35

Y
 

Bl (estimativa linear), 60
B (expoente), 42, 43
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Operacoes Ilegais

O pressionar de [ com x = 0.
O pressionar de |8 com x = 0.
O pressionar de # =, com x < 0.

O pressionar de I> com x = 0.

O pressionar de @) comy r:y<Oouy=0 e x=0.

O pressionar de ## = com X nao inteiro ou x < 0.
O pressionar de @2! com | x | > 1.

O pressionar de B~~~} com i x « > 1.

O pressionar de [#—com x< 0.

O pressionar de #- comn= 0.
. O pressionar de Ms comn = 1.
. O pressionar de [% ou@com n¥x? - (Sx)? = 0.

. O pressionar de 2 ou@licom n = 0.
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