
 1

Vìdecký kalkulátor HP 6S

H

1299 HP Czech.PM6 3/3/99, 7:27 PM1



2

Prohlá�ení o nepøebírání odpovìdnosti

Tento návod, jako i ve�keré v nìm uvedené pøíklady, jsou zde dané k dispozici jenom v
této podobì a podléhají zmìnám bez pøedchozího ohlá�ení. S výjimkou rozsahu
nepøípustného podle zákona, Hewlett-Packard Company neposkytuje �ádnou pøímou
ani nepøímou záruku ohlednì tohoto návodu a výslovnì nepøebírá odpovìdnost za
obsa�ené a nevyjádøené záruky a té� podmínky týkající se prodeje a vhodnosti ke
specifickému pou�ití. Hewlett-Packard Company nebude odpovìdná za jakékoliv chyby
anebo za náhodné a za následné po�kození vyplývající z dodání, funkènosti anebo pou�ití
tohoto návodu a ve�kerých v nìm uvedených pøíkladù.

© Hewlett-Packard Company 1999. All rights reserved.

REGULATORY INFORMATION

USA

This calculator has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This calculator generates, uses and

can radiate radio frequency energy and may interfere with radio and television reception. In

the unlikely event that this equipment does cause interference to radio or television reception,

try the following:

• reorient or relocate the receiving antenna

• increase separation between the calculator and the receiver

• consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003.
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1. Klávesnice

Základní klávesy

Tlaèítko Funkce Strana

0 a� 9:. Zadávání èíselných údajù 8

+-* Základní výpoèty 8
d=

¡ Znovu nastavit kalkulátor 9
a vynulovat pamì�

Ô Vynulovat / Vynulovat chybu 9

Ó Zmìna znaménka 8

Pamì�ové klávesy

Tlaèítko Funkce Strana

r Vyvolat èíselný údaj z 11
nézávislé pamìti

´ Vlo�it údaje zobrazené 11
 na displeji do pamìti

³ Vystøídat èíselné údaje 11
zobrazené na displeji a
obsah pamìti

m Pøidat údaje z displeje 11
do pamìti

Zvlá�tní klávesy

Tlaèítko Funkce Strana

I Provedení inverze 7

M Udání funkèního re�imu 7

() Závorky (vsuvky) 10

¹ Mocnitel 8

P Ludolfovo èíslo 13

Tlaèítko Funkce Strana

ØÅ Pøevod �edesátinného 13
 znaèení na desítkové

¯ Re�im úhlové míry 13
DEG→RAD→GRAD→DEG

Ù Úhlový pøevod èíselných údajù 13
DEG→RAD→GRAD→DEG

² Výmìna rejstøíkù 11

Õ Vynulování poslední 9
vlo�ené èíslice

¼ Stanovit poèet 9
desetinných míst

» Pohyblivé znaèení 9

½ Vìdecké znaèení 9

¾ In�enýrské znaèení 15

Klávesy BASE-N

Tlaèítko Funkce Strana

¤ Desítkový záznam 16

¥ Dvojkový záznam 16

¦ �estnáctkový záznam 16

§ Osmièkový záznam 16

A a� F Pouze �estnáctková èísla 16�18

& A 17

o Anebo 17

x Výluènì anebo 17

X Výluènì ani 17

Ì Ne 17

N Záporná hodnota 18

Klávesnice
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Klávesy specifických funkcí

Tlaèítko Funkce Strana

s Sinus 13

c Cosinus 13

t Tangens 13

S Arcussinus 13

¨ Arcuscosinus 13

T Arcustangens 13

ª Hyperbolické funkce 14

L Dekadický logaritmus 14

Û Dekadický antilogaritmus 14

È Pøirozený logaritmus 14

Ð Pøirozený antilogaritmus 14

Â Druhá odmocnina 14

º Druhá mocnina 14

Ë¬ Zlomek 12

Ý Tøetí odmocnina 14

Ç Pøevrácená hodnota 12

Æ Faktoriál 14

Tlaèítko Funkce Strana

É Mocnina 8

Ê Odmocnina 14

Ä Pravoúhlé na polární souøadnice 15

Ã Polární na pravoúhlé souøadnice 15

% Procenta 12

Statistické klávesy

Tlaèítko Funkce Strana

¿ Statistický funkèní re�im 19

À Zadávání èíselných údajù 19

Á Vymazání èíselných údajù 19

Ñ Smìrodatná odchylka výbìru 19

Ò Smìrodatná odchylka souboru 19

Ï Aritmetický prùmìr 19

n Poèet èíselných údajù 19

Í Souèet èíselných hodnot 19

Î Umocnìný souèet èíselných hodnot 19

Klávesnice
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2. Displej

INV HYP BIN OCT HEX

M 
E 1 2. 543

Mantissa

Schematické zobrazení LCD

Displej zobrazuje vstupné èíselné údaje, prùbì�né a koneèné výsledky výpoètù.  Mantisová èást zobrazuje
èísla a� do 10 èíslic.  Èást pro mocnitele zobrazuje hodnoty a� po ±99.

Displej Význam Strana
-E- Naznaèuje chybu 9

INV Tlaèítko I zmáèknuto pro aktivaci inverzních funkcí 9

M Naznaèuje ulo�ení èíselných údajù v pamìti 11

HYP Tlaèítko ª zmáèknuto pro hyperbolické funkce 14

BIN, OCT, HEX Funkèní re�im BASE-N zvolen 16

SD Statistický funkèní re�im zvolen 19

DEG, RAD, GRAD Tlaèítko ¯ zmáèknuto pro pøepínání mezi zobrazením 13
DEG, RAD a GRAD úhlové míry

FIX (nezobrazeno) Poèet desetinných míst zobrazené hodnoty stanoven 9,15

SCI (nezobrazeno) Pøevádí zobrazenou hodnotu na mocninovou formu zobrazení 9

ENG (nezobrazeno) Pøevádí zobrazenou hodnotu na mocninovou formu zobrazení, ve které 15
je mocnitel násobkem èísla 3 a mantisa je v rozsahu od 0 do 999

FLO (nezobrazeno) Pøevod zobrazení z formy SCI anebo ENG na be�nou formu zobrazení 15

45Ö12×123 4512/123 11

12.°3'45.6" �edesátinná èíslice 12°3'45.6" 13

Zobrazování mocnitele

Displej mù�e zobrazit výsledky výpoètù pouze do 10 èíslic.  Kdy� prùbì�ný anebo koneèný výsledek
pøesahuje 10 èíslic, kalkulátor se automaticky pøepojí na mocninový funkèní re�im.  Èíselné hodnoty vìt�í
ne� 9,999,999,999 jsou v�dy zobrazeny ve formì mocnin.

Displej

Mantisa Mocnitel
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3. Základní funkce

Zadávání èíselných hodnot

123
  atd.
.

Zadávání záporných èíselných hodnot

Ó Zmáèknout po vlo�ení èísla pro udìlení záporné hodnoty.

5.08Ó -5.08

Zadávání exponenciálních èíselných hodnot

¹ Zmáèknout pro vlo�ení exponenciální èíselné hodnoty.

3.08×109 3.08¹9 3.0809

Aritmetické pokyny

+-*

dÉ

4*d+-+5 9.

Rovnítko

= Zmáèknout pro ukonèení výpoètu a zobrazení výsledku.  Kdy� zmáèknete = více ne�
jednou bez vlo�ení èíselné hodnoty, kalkulátor provede poslední aritmetickou operaci
se zobrazenou èíselnou hodnotou.

4×8 4*8= 32.

4*8== 256.

Zmáèknout èíslicové tlaèítko pro zadávání èíselné hodnoty.
Zmáèknout tlaèítko . pro desetinnou èárku.

Zmáèknout pro provedení aritmetické operace se zobrazenou èíselnou hodnotou.
Po aritmetickém pokynu musí být vlo�eno èíslo. Kdy� zmáèknete po sobì více ne�
1 aritmetický pokyn, kalkulátor provede jenom poslední operaci (poslední
zmáèknuté tlaèítko).

Základní funkce
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Provádìní oprav

Õ Zmáèknout pro vymazání poslednì vlo�eného èísla.
Ô Zmáèknout pro odstranìní zobrazené èíselné hodnoty, ale zachování provádìného

výpoètu. Zmáèknout po aritmetickém pokynu pro zru�ení celého výpoètu.

5+5+5+6Ô5= 20.

5+5+5+Ô= 0.

Vynulování chyb

Ô Zmáèknout pro vynulování chyby (naznaèené písmenem "-E-" na displeji)�napø.
pøebytková  chyba�a zachování èíselných údajù v pamìti.

¡ Zmáèknout pro znovunastavení kalkulátoru a vynulování pamìti (Pouze solární
model).

Stanovení poètu desetinných míst zobrazené hodnoty
I¼ Zmáèknout po udání aritmetické operace, anebo po zmáèknutí ¡, pro stanovení
2 poètu desetinných míst zobrazené hodnoty (zmáèknuté èíslo pøedstavuje poèet

desetinných míst, které si pøejete zobrazit). Kalkulátor zaokrouhlí èíslo na displeji, ale
zachová internì pøesnou hodnotu.

I Zmáèknout pro znovunastavení pohyblivé pozice desetinné èárky.
¼.

Nastavení displeje na vìdecké znaèení

I Zmáèknout pro nastavení displeje na vìdecké znaèení a pro vyjádøení èísla ve formì
½ mocniny se základem 10�napø. 0.0043 je zobrazeno jak 4.3-03 a pøedstavuje 4.3 10-3.

I Zmáèknout pro znovunastavení displeje ve formátu pohyblivého znaèení.
»

Základní funkce
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4. Výpoèty

Pøesnost
Vìdecký kalkulátor HP 6S udává výsledky výpoètù s 12-místnou pøesností, ale na

displeji zaokrouhlí výsledky na 10 èíslic. Kdy� provádí výpoèet s pou�itím pøedchozího
výpoètu, pou�ívá 12-místnou èíselnou hodnotu ulo�enou v pamìti a ne zobrazenou

10-místnou èíselnou hodnotu.

Poøadí operací

Vìdecký kalkulátor HP 6S provádí operace v následujícím poøadí:

º, Ê, Ä, Ã

*, d

+, -

&

o, x, X

Jednoduché výpoèty

Provádìt výpoèty stejným zpùsobem jak jsou zapisovány na papíøe.

7.2×8.5 � 4.7×3.9

7.2*8.5-4.7*3.9= 42.87

4×8 4*8= 32.

Pøedepsání poøadí výpoètù

( ) Pou�ívat závorky pro pøedepsání poøadí výpoètù. Pou�ít se mù�e a� �est soustøedných
závorek. Není zapotøebí vkládat závìreèné závorky. Kalkulátor je vsouvá za vás, i kdy�
nejsou zobrazeny.

-5(4+3) 5Ó*(4+3= -35.

Výpoèty
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Znovupou�ití aritmetických operací

++
anebo
**
atd.

3+2.3 3++2.3= 5.3

6+2.3 6= 8.3

9+2.3 9= 11.3

4(3×6) 4**(3*6= 72.

-5(3×6) 5Ó= -90.

Pou�ití pamìti

´
m
r
³
Ô
¡

f

e

Zlomková aritmetika

Ë Zmáèknout pro zadávání zlomkù.
Zmáèknout Ë  po = pro zobrazení zlomku ve formì desetinného èísla.
Na displeji je zlomek redukován na svou nejjednodu��í podobu kdy� zmáèknete
tlaèítko pokynové funkce (×,÷,+,-) anebo =.

4 5/6 × (3+12/3) ÷ 78/9

4Ë5Ë6*(3+1Ë2Ë3)d7Ë8Ë9= 2Ö61×71.

Ë 2.86

Zmáèknout dvakrát tlaèítko aritmetického pokynu pro znovupou�ití aritmetické operace
s novým èíslem.  Kalkulátor zachová operaci a aplikuje ji kdy� vlo�íte dal�í èíslo a
zmáèknete=.
Zachovat výpoètový postup pro znovupou�ití pomocí závorek. Vynulovat zachovanou
aritmetickou operaci zmáèknutím Ô.

Vìdecký kalkulátor HP 6S má jednu nezávislou pamì�.
Symbol M je uveden na displeji kdy� je v pamìti zachována èíselná hodnota.
Zmáèknout Ô pro vynulování displeje anebo zru�ení bì�ného výpoètu bez
vynulování pamìti.
Zmáèknout ´ pro zachování zobrazené èíselné hodnoty v pamìti.
Zmáèknout m pro pøiètení zobrazené èíselné hodnoty k pamìti.
Zmáèknout r pro vyvolání obsahu pamìti�pro urèení její hodnoty anebo její
zahrnutí ve va�em výpoètu.
Zmáèknout I³ pro zobrazení obsahu pamìti a pro její nahrazení hodnotou, která
byla zobrazena pøed zmáèknutím tlaèítka.
Zmáèknout ¡ pro vynulování displeje a pamìti (Solární model).
Zmáèknout fe pro vynulování displeje a pamìti (Bateriový model).

Výpoèty
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(1.5×107) � [(2.5×106) × 3/100] =

1.5¹7-2.5¹6*3Ë100= 149250000.

3456/78 = 811/13 3Ë456Ë78 3Ö456×78.

= 8Ö11×13.

I¬ Zmáèknout tyto tlaèítka pro pøepínání mezi pravými a nepravými zlomky.

811/13 = 115/13 8Ö11×13.

I¬ 115×13.

I¬ 8Ö11×13.

Výsledek pro výpoèet obsahující tak zlomky jak i desetinná èísla je zobrazen ve formì
desetinného èísla.

41/52 × 78.9 41Ë52*78.9= 62.20961538

Procentuální výpoèty

I% Zmáèknout pro provedení procentuálních výpoètù.

12% z 1500 1500*12I%= 180.

660 jak procento z 880 660d880I%= 75.

2500 plus 15% 2500+15I% 375.

= 2875.

25% sleva z 3500 3500-25I% 875.

= 2625.

26% z 2200; 26% z 3300; 26% z 3800;

2200**26I%= 572.

3300= 858.

3800= 988.

$80 minulý týden; $100 tento týden: jaké % je nová hodnota ze staré?

100d80I%= 125.

Jaké % je 138g ze 150g a 129g ze 150g?

138dd150I%= 92.

129= 86.

Výpoèty
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5. Dal�í funkce

Pøevod minut a vteøin na desítkový formát

Ø Zmáèknout pro pøevedení minut a vteøin (�edesátinné èíslo) na desítkový formát. Kdy�
zadáte toto �edesátinné èíslo, uveïte stupnì nalevo od desetinné èárky a minuty s
vteøinami napravo�první a druhé èíslice nalevo od desetinné èárky jsou minuty a tøetí
a následující èíslice jsou vteøiny.

IÅ Zmáèknout pro pøevedení desítkového formátu na �edesátinný formát.

14°25′36″ 14.2536Ø 14.42666667

IÅ 14°25′36″

Pøevody mezi úhly, radiány a gradienty

IÙ 45° = 0.785398163 rad = 50 grad 45IÙ RAD 0.785398163

IÙ GRAD 50.

IÙ DEG 45.

Trigonometrické funkce

sin (π/6 rad) = RAD IPd6=s RAD 0.5

cos 63°52′41″ = DEG 63.5241Ø DEG 63.87805556

c DEG   0.440283084

tan (-35 grad) = GRAD 35Ót GRAD-0.612800788

2 • sin 45° x cos 65° = DEG 2*45s*65c= DEG 0.597672477

cot 30° = 1/tan 30° = DEG 30tÇ DEG 1.732050808

sec (π/3 rad) = cos (π/3 rad) RAD IPd3=cÇ RAD 2.

cosec 30° = sin 30° 30sÇ DEG 2.

cos = 
-

RAD 2IÂÓd2=c RAD 0.760244597

tan �10.6104 = DEG .6104IT DEG 31.39989118

IÅ 31°23′59.6″

Zmáèknout
¯pøepínání
mezi RAD,
DEG
a GRAD

√2

1

1

2

Dal�í funkce

DEG
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Hyperbolické funkce
sinh 3.6 = 3.6ªs 18.28545536

tanh 2.5 = 2.5ªt 0.986614298

cosh 1.5 � sinh 1.5 = 1.5´ªc- M 2.352409615

rªs= M 0.22313016

sinh �1 30 = 30IªS 4.094622224

vyøe�it tanh 4x = 0.88

x = tan �1       = .88IªTd4= 0.343941914

Logaritmické funkce

log 1.23 (=log10 1.23) = 1.23L 0.089905111

vyøe�it 4x = 64  log 64
                 x =   log4 64Ld4L= 3.

log 456 ÷ In 456 = 456´LdrÈ= M 0.434294481

100.4 + 5 • e .3 = .4IÛ+5*3ÓIÐ= 2.760821773

5.62.3 = 5.6É2.3= 52.58143837

123
1
/7 (=7√123) = 123IÊ7= 1.988647795

(78 � 23)-12 = (78-23)É12Ó= 1.305111829-21

312 + e10 = 3É12+10IÐ= 553467.4658

Mocniny a odmocniny

√2 + √3 x √5 = 2IÂ+3IÂ*5IÂ= 5.287196909

3√5 + 3√-27 = 5IÝ+27ÓIÝ -1.290024053

123 + 302 = 123+30º= 1023.

8! (=1 x 2 x 3 x � x 7 x 8 ) = 8IÆ 40320

4
0.88

Dal�í funkce
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Rùzné funkce
1.234 + 1.234 = I¼21.234+ 1.23

1.234= 2.47

I¼. 2.468

1 ÷ 3 + 1 ÷ 3 = I¼21d3+ 0.33

I½ 3.33-01

1d3= 6.67-01

I» 0.67

I¼. 0.666666666

123m x 456m = 56088m 123*456= 56088.

                       = 56.088km I¾ 56.088  03

7.8g ÷ 96 = 0.08125g 7.8d96= 0.08125

                = 81.25mg I¾ 81.25 - 03

Pøevody polárních na pravoúhlé souøadnice

Vzorec: x = r • cosθ      y = r • sinθ
Napø. najdìte hodnoty x a y kdy� bod P je zobrazen jak úhel
θ=60 a délka r=2 v polárních souøadnicích.

DEG 2I²60IÃ 1.
(x)

I² 1.732050808
(y)

I² 1.
(x)

Pøevody pravoúhlých na polární souøadnice

Vzorec: r = √x2 + y2

θ = tan-1y/x (-180°<θ ≥ 180°)
Napø. najdìte délku r a úhel θ v radiánech kdy� bod P je
zobrazen jak x=1 a y=√3 v pravoúhlých souøadnicích.

RAD 1I²3IÂÄ= 2.

(r)

I² 1.047197551
(θ - radiány)

I² 2.
(r)

Dal�í funkce

1299 HP Czech.PM6 3/3/99, 7:28 PM15



16

Pøevody dvojkových / osmièkových /
desítkových / �estnáctkových hodnot

Pøevod 2210 na dvojkovou hodnotu. 22M¥ BIN 10110.

Pøevod 2210 na osmièkovou hodnotu. M§ OCT 26.

Pøevod 51310 na dvojkovou hodnotu. 513M¥ E BIN 0.

Pøevod do dvojkového re�imu zapøíèiòuje chybu jestli�e výsledek je del�í ne� 10 èíslic.

Pøevod 7FFFFFFF16 na desítkovou hodnotu.
M¦7FFFFFFFM¤ 2147483647.

Pøevod 12345610 na osmièkovou hodnotu.
123456M§ OCT 361100.

Pøevod 11001102 na desítkovou hodnotu.
M¥1100110M¤ 102.

Výpoèty dvojkových / osmièkových /
desítkových / �estnáctkových hodnot

M 101112 + 110102 = 1100012

¦§ M¥1011+1101= BIN 11000.

¥¤ 1238 x ABC16

      =37AF416 M§123*M¦ABC= HEX 37AF4.

    =22808410 M¤ 228084.

1F2D16 � 10010

            =788110 M¦1F2D-M¤100 7881.

           =1EC916 M¦= HEX 1EC9.

6. Dvojkové, osmièkové a �estnáctkové hodnoty

M

¦§
¥¤

Pou�ít tlaèítka M pro nastavení základu èíselné soustavy.
Pøi pou�ití základu jiného ne� 10, je mo�né vkládat jenom èísla platná pro tento základ
�napø. v dvojkovém re�imu mohou být vkládany jenom 1 a 0.

Tlaèítka M¦ nastavují �estnáctkový funkèní re�im. V �estnáctkovém re�imu jsou
tlaèítka A a� F aktivní. Pov�imnìte si, �e b a d jsou v �estnáctkovém re�imu
zobrazeny malými písmeny, aby byly odli�né od èísel.

Tlaèítka M§ nastavují osmièkový funkèní re�im.
Tlaèítka M¥ nastavují dvojkový funkèní re�im.
Tlaèítka M¤ nastavují desítkový funkèní re�im.

Poznámka: Pøi pou�ití jiné èíselné základny ne� èísla 10, jakýkoliv zlomkový podíl je zkrácen.

Dvojkové, osmièkové a �estnáctkové hodnoty

1299 HP Czech.PM6 3/3/99, 7:28 PM16



 17

76548 ÷ 1210

    = 334.33�.10 M§7654dM¤12= 334.3333333

    = 5168 M§ OCT 516.

Zlomkové podíly jsou ve výpoètu zkrácené.

1102+4568x7810÷1A16 M¥110+M§456*

                        =39016 M¤78dM¦1A= HEX 390.

                        =91210 M¤ 912.

Násobení a dìlení obdr�í ve smí�ených výpoètech pøednost pøed sèítáním a odèítáním.

BC16 x (1410 + 6910

               =1560410

                =3CF416

M¦BC*(M¤14+69)= 15604.

M¦ HEX 3CF4.

Logické operace

&o

xX

Ì

Pro porovnání dvou èísel mù�ete pou�ívat následující logické operace. Kdy� provádíte
logické operace, pamatujte na tyto pravidla:
• V logických operacích nemù�ete pou�ít èísel s desítkovým základem.
• Kalkulátor porovnává dvojkové verze vlo�ených èísel. Kdy� èíslo je krat�í ne� 10

èíslic, kalkulátor nahradí hodnoty nalevo od tohoto èísla nulami (0)�napø. kdy�
porovnáte �estnáctkové èíslo F1 s osmièkovým èíslem 4, kalkulátor porovná
hodnotu 0000010001 s hodnotou 0000000100.

• Kdy� pou�íváte v logické operaci jedno èíslo, kalkulátor porovná toto èíslo s
0000000000.

Logické pokyny jsou provádìny následujícím zpùsobem:
1. Operace porovná dvojkové èíslice v odpovídajících pozicích v ka�dém z èísel.
2. Operace zaznamená dvojkovou èíslici odpovídající ka�dé z pozic.
3. Jestli�e pou�íváte jiný èíselný základ ne� dvojkový, výsledek je zobrazen za

pou�ití èíselného základu poslednì vlo�eného èísla.
K dispozici jsou následující logické pokyny:
Tlaèítko & uká�e èíslici 1 pro ka�dou pozici, ve které se vyskytuje èíslice 1 v obou èíslech.
Tlaèítko o uká�e èíslici 1 pro ka�dou pozici, ve které se nevyskytuje èíslice 1 ani v jednom
z èísel.
Tlaèítko x  uká�e èíslici 1 pro ka�dou pozici, ve které se èíslice 1 vyskytuje jenom v
jednom èísle, ale ne v obou èíslech.
Tlaèítko X uká�e èíslici 1 pro ka�dou pozici, ve které se vyskytuje stejná èíslice v obou
èíslech.
Tlaèítko Ì uká�e hodnotu zredukovaného doplòku èíselného koøene.
Zmáèknout tyto klávesy pro vykonání pøíslu�ných logických operací - dvojkových,
osmièkových, desítkových a �estnáctkových.

Dvojkové, osmièkové a �estnáctkové hodnoty
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1916AND 1A16 = 1816

M¦19&1A= HEX 18.

12016OR 11012 = 12D16

M¦120oM¥1101= BIN 100101101.

M¦ HEX 12d.

516XOR 316 = 616

M¦5X3= HEX 6.

2A16XNOR 5D16 = FFFFFFFF8816

M¦2AX5D= HEX FFFFFFFF88.

1A16 AND 2F16 = A16

M¦1A&&2F= HEX A.

NOT z 10102

M¥10110Ì BIN 1111101001.

Doplnìk èíselného koøene

IN Zmáèknout pro výpoèet a zobrazení doplòku èíselného koøene �estnáctkového,
osmièkového anebo dvojkového èísla uvedeného na displeji�napø. 10000000000-
dvojková verze tohoto èísla.

Dvojkové, osmièkové a �estnáctkové hodnoty
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7.  Pou�ití statistiky
M¿ Zmáèknout pro pou�ití statistického funkèního re�imu. Statistický re�im umo�òuje

zadávání èíselných údajù a aplikování statistických funkcí pøi analýze tìchto údajù.

Zadávání èíselných polo�ek pro analýzu

À Zmáèknout po ka�dém èíselném prvku. Kdy� zmáèknete tlaèítko À, kalkulátor uká�e
na displeji poèet vlo�ených prvkù.

Napø. pro vlo�ení skupiny èísel pozùstávájící z 5, 8 a -3, pou�ijte následující øadu tlaèítek:
5 À 8 À3 Ó À

Pro vlo�ení výsledku výpoètu ve formì èíselné polo�ky, provést výpoèet zvyèejným
zpùsobem, pak zmáèknout tlaèítko À kdy� se odpovìï objeví na displeji.

Èíselné údaje, vlo�ené do kalkulátoru, mù�ete editovat:

Pro zru�ení posledního vlo�eného údaje, zmáèknout tlaèítko Ô pøed zmáèknutím
tlaèítka À. Pov�imnìte si, �e kdy� zmáèknete Ô, objeví se na displeji symbol 0.
Zmáèknout tlaèítka In pro zobrazení poètu èíselných prvkù zachovaných v
kalkulátoru. Pro zru�ení èíselné polo�ky, která byla døíve vlo�ena, opìtovnì tuto
hodnotu vlo�it a pak zmáèknout tlaèítka IÁ.

Pou�ití statistických funkcí s va�imi èíselnými údaji

In

ÒÑ

ÏÍ

Î

À Zjistit smìrodatnou odchylku výbìru pro údaje 5, 9, 13 a 6.

M¿5À9À13À6ÀIÒ SD 3.593976442

Èíslice 4, 1, 82, 59, 2 a 103 byly vlo�eny, ale èíslice 59 byla vlo�ena chybnì.
Správné èíslo mìlo být 58. Na opravu této chyby je nutné vlo�it chybné èíslo 59
a zmáèknout tlaèítka IÁ, a pak vlo�it správné èíslo 58 a zmáèknout tlaèítko
À.

Kdy� vlo�íte skupinu èíselných hodnot, mù�ete pou�ít tyto statistické funkce:

In Poèet vlo�ených èíselných prvkù

IÒ Smìrodatná odchylka výbìru

IÑ Smìrodatná odchylka souboru

IÏ Aritmetický prùmìr

IÍ Souèetná hodnota daného èíselného prvku

IÎ Umocnìná souèetná hodnota èíselného prvku

Pou�ití statistiky
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8. Specifikace
Vìdecké funkce / vstupní rozsah

sinx / cosx / tanx |x|<4.5x1010 stupòù
(<25x107πrad,<5x1010grad

sin-1x / cos-1x |x|≥1
tan-1x |x|<10100

sinhx / coshx |x|≥230.2585092
tanhx |x|<10100

sinh-1x |x|<5x1099

cosh-1x |x|≥x<5x1099

tanh-1x |x|<1
logx / Inx 10-99≥x<10100

ex -10100<x≥230.2585092
10x -10100<x<100
yx y>0→10100<x•logy<100

y=0→x>0
y<0→x : celé èíslo anebo 1/2n +1 (n : celé èíslo)

x√y y>0→x≠0 : -10100< 1/x•logy<230.2582092
y=0→x>0
y<0→x : liché èíslo anebo 1/n (n : celé èíslo)

√x 0≥x<10100

x2 |x|<1050

3√x |x|<10100

1/x |x|<10100(x≠o)
n! 0≥x<69 (x : celé èíslo)
REC→POL √x2 + y2<10100

POL→REC |θ|<4.5x1010 stupòù
(<25x107rad, <5x1010grad)
0≥r≥10100

DMS→DEG |x|≥10100

DEG→DMS |x|≥107

π 10 èíslic
Dvojkový re�im Kladné: 0≥x≥1111111111

Záporné: 1000000000≥x≥1111111111
Osmièkový re�im Kladné: 0≥x≥3777777777

Záporné: 4000000000≥x≥7777777777
Desítkový re�im Kladné: 0≥x≥9999999999

Záporné: -9999999999≥x<0
�estnáctkový re�im Kladné: 0≥x≥2540BE3FF

Záporné: FDABF41C01≥x≥FFFFFFFFFF

Specifikace

1299 HP Czech.PM6 3/3/99, 7:28 PM20



 21

Zpùsob zobrazování

• LCD displej nezobrazuje zbyteèné nuly (0).

Zdroj napájení

• Silikonový solární èlánek (pouze solární model)

• Alkalická manganová baterie (LR43)�1 baterie pro solární model; 2 baterie pro ne-solární model.

Rozmezí okolní teploty pøi pou�ití

• 0°C�40°C (32°F�104°F).

Rozmìry

• 127mm x 72mm x 8.5mm (bez pouzdra).

Netto hmotnost

91g (vèetnì pouzdra).

9. Výmìna baterie
· Vymìnit baterii kdy�:

Vymìnit baterii (alkalická manganová baterie (LR43)�1 v solárním modelu a 2 v ne-solárním modelu)
kdy� displej stmavne za nedostateèného osvìtlení anebo zmizí a nemù�e být znovu osvìtlen zmáèknutím
tlaèítka ¡.

· Výmìna baterie:

1. Odstranit ètyøi �rouby na rubu kalkulátoru. �rouby neztratit.

2. Odstranit zadní kryt.

3. Odstranit pou�itou baterii. Vysunout pomocí ostrého pøedmìtu � kupø. pomocí propisky.

4. Novou baterii instalovat stranou s oznaèením +  smìrem nahoru.

5. Znovu nasadit zadní kryt a �rouby.

6. Pøezkou�et displej zdali ukazuje symbol 0 ve funkèním re�imu DEG .

Výmìna baterie
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