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Preparando-se Para Usar Sua Nova TI-86
Os pequenos exemplos contidos na Inicialização Rápida da TI-86 mostram alguns recursos
normais da TI-86. Antes de começar, você deve instalar as baterias, ligar a calculadora, ajustar o
contraste e resetar a memória e os valores padrão (defaults). O Capítulo 1 tem mais detalhes
sobre estes tópicos.

Instalando as Baterias AAA
Na embalagem normal da TI-86 estão incluídas quatro baterias AAA. Retire as baterias da
embalagem e instale-as no compartimento na parte de trás da calculadora. Coloque as baterias
de acordo com o esquema de polaridade (+ and N) existente no compartimento de baterias.

Ligando e Desligando a TI-86
Para ligar a TI-86, aperte ^ no canto esquerdo inferior do teclado. O cursor
de entrada de dados ( Å ) deverá aparecer piscando no canto esquerdo
superior da tela. Se o mesmo não aparecer, ajuste o contraste (veja abaixo).

Para desligar a calculadora, aperte -, e depois a tecla abaixo OFF, que é ^.
Este manual usa colchetes ( ã and ä ) para indicar combinações de toques com as
teclas - e 1. Por exemplo, para desligar a TI-86, aperte - �.

ON

1

0

ST

= U

Y

RCL BASE

CHAR

O

OFF

Depois de cerca de quatro
minutos sem uso, a TI-86 se
desliga automaticamente.
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Ajustando o Contraste

1  Aperte e solte a tecla - amarela.

2  Aperte e segure $ ou # (acima ou abaixo do círculo semi-
sombreado).

♦ Para aumentar o contraste da tela (escurecer), aperte e segure $.
♦ Para reduzir o contraste da tela (clarear), aperte e segure #.

EXIT

x-VAR

MORE

DEL

2nd

ALPHA

x

QUIT

alpha LINK INS

MODE

Limpando Toda a Memória e Redefinindo os Valores Padrão
Para limpar toda a memória e redefinir os valores padrão, aperte - ™ ( & ). As
mensagens Mem cleared  e Defaults set  são exibidas na telas inicial, confirmando que toda a
memória foi limpa e todos os valores padrão foram redefinidos. Pode ser que haja necessidade
de ajustar o contraste depois de limpar a memória e redefinir os valores padrão.

Calculando na Tela Inicial
Para repetir as telas mostradas nas atividades de Inicialização Rápida, apague toda a memória e
redefina os valores padrão um pouco antes de começar. Antes de executar uma atividade,
aperte : para limpar a tela (exceto antes dos exemplos de recuperação de dados e de parte
inteira). Se isso não for feito, as telas mostradas na sua TI-86 podem ser diferentes das telas
apresentadas próximas das atividades.

Se soltar  $ ou  # ao ajustar o
contraste, você deve apertar
- novamente para continuar
o ajuste.

Para indicar combinações de
toques com as teclas  - e
1, este manual coloca entre
colchetes ( ã e ä ) a palavra acima
da tecla a ser acionada.
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Calculando o Seno de um Número

1  Ative a função seno. (:) =

2  Introduza um valor. Você pode introduzir uma
expressão, cujo resultado é dado quando você
aperta a tecla b.

D - ~ F 4 E

3  Determine o resultado do problema. O
resultado da expressão (pà4) é exibido na tela.

b

Armazenando a Última Resposta em uma Variável

1  Insira o símbolo de armazenamento ( ¶ ) na
tela. Como antes de ¶ deve haver um valor, mas
você não introduziu nenhum valor, a TI-86
automaticamente inseriu Ans  antes de ¶

(:)
X

2  Introduza o nome da variável na qual você quer
armazenar a última resposta. A função ALPHA-
lock está ativada.

ãVä

3  Armazene a última resposta na variável. O valor
armazenado é exibido na próxima linha.

b

O sinal de divisão na tela da
TI-86 é uma barra inclinada para
frente ( à ), como em uma fração.

Depois de determinado o
resultado, o cursor de entrada de
dado vai automaticamente para a
próxima linha, aguardando uma
nova entrada de dados.

Quando a TI-86 determina o
resultado de uma expressão, ela
armazena automaticamente a
resposta na variável ambutida
Ans , substituindo qualquer valor
anterior.

Se a função ALPHA-lock for
ativada e você apertar uma tecla,
as letras impressas em azul acima
da tecla são inseridas na telas. No
exemplo, aperte Z para introduzir
um  V.
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Usando uma Variável em uma Expressão

1  Introduza a variável e depois eleve-a ao
quadrado.

(:)
1 ãVä I

2  Determine o resultado. O valor armazenado na
variável V  é elevado ao quadrado e exibido na
tela.

b

Editando uma Expressão

1  Introduza a expressão (25+14)(4N3.2). (:)
D 25 \ 14 E
D 4 T 3 ` 2 E

2  Substitua 3.2 por 2.3. ! ! ! ! 2 " 3

3  Coloque o cursor no começo da expressão e
introduza um valor. O cursor de introdução de
dados começa a piscar entre 3 e 25.

- ! - p 3

4  Determine o resultado. O resultado é exibido
na tela

b

Exibindo um Número Complexo como Resultado

1  Acione a função logarítmica natural. (:) B

2  Introduza um número negativo. D a 2 E

3  Determine o resultado. O resultado é exibido
na tela na forma de um número complexo

b (aperte "
para mostrar mais)

Você não precisa colocar o
cursor no fim da linha para
determinar o resultado da
expressão.

a torna um valor negativo,
como em  L2.
T subtrai, como em 5N2=3.

Reticências (...) indicam que o
resultado continua além da tela.
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Usando uma Lista com uma Função

1  Acione a função exponencial. (:) - ‚

2  Exiba na tela o menu LIST , e depois selecione
a chave de abertura ( { ) no menu LIST .

Na TI-86, { indica o início de uma lista.

- ”

&

          menu LIST

3  Introduza os elementos da lista. Separe cada
elemento do próximo com uma vírgula.

5 P 10 P 15

4  Selecione a chave de fechamento ( } ) do menu
LIST para indicar o fim da lista.

5  Determine o resultado. Os resultados da
constante e elevada à 5a., 10a. e 15a potências
são mostrados como elementos da lista.

'

b (aperte "
para mostrar mais)

Exibindo a Parte Inteira dos Números Reais de uma Lista

1  Exiba na tela o menu MATH. (O Menu MATH
substitui automaticamente o menu LIST da
última atividade).

- Œ

         menu MATH

2  Selecione NUM para exibir na tela o menu
MATH NUM . O menu MATH passa para cima .

&

menu MATH NUM
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3  Selecione a função iPart  (parte inteira) no
menu MATH NUM. iPart  é inserida na tela. (A
entrada de dado anterior foi deixada na tela
para mostar o efeito da função da iPart  na
resposta anterior.)

'

4  Insira Ans  onde está o cursor. (A lista de
resultado da primeira atividade é armazenanda
em Ans .)

- ¡

5  Exiba na tela a parte inteira dos elementos da
lista de resultado da atividade anterior.

b

Removendo (Saindo de) um Menu

1  No exemplo anterior, são mostrados o menu MATH e o
menu MATH NUM (- Œ &).

2  Remova o menu MATH NUM da tela. .

3  Remova o menu MATH da tela. .
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Calculando Raiz Quadrada

1  Insira a função raiz quadrada na tela. (:) - ˆ

2  Introduza um valor do qual você quer extrair a
raiz quadrada.

144

3  Determine o resultado da expressão. A raiz
quadrada de 144 é exibida na tela.

b

Calculando Derivadas

1  Exiba na tela o menu CALC , e depois
selecione der1 .

(:)
- †

(

           menu CALC

2  Introduza uma expressão (x2) relativa a uma
variável (x) em um determinado ponto (8).

2 I P 2
P 8 E

3  Determine o resultado. A primeira derivada de
x2 em relação a x em 8 é exibida na tela.

b
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Recuperando, Editando e Reavaliando as Entradas Anteriores

1  Recupere os últimos dados do exemplo
anterior. (A última atividade não foi apagada.)

- ¢

2  Edite os dados recuperados. ! ! 3

3  Determine o resultado. A primeira derivada de
x2 em relação a x em 3 é exibida na tela.

b

Convertendo Graus Fahrenheit em Graus Celsius

1  Exiba na tela o menu CONV . (:) - ’

2  Exiba na tela o menu CONV TEMP. O menu
CONV passa para cima e a opção TEMP é
destacada.

*

3  Introduza um valor medido conhecido. Se o
valor for negativo, use parênteses. Neste
exemplo, se você não colocar parênteses, a
TI-86 converte 4¡F em cerca de L15.5¡C, que
depois recebe o sinal negativo (o sinal é
trocado), sendo exibido um valor 15.5¡C
positivo.

D a 4 E

Quando você apertar b, a
TI-86 armazena a expressão ou
instrução que você introduziu na
área de armazenamento
embutida na memória chamada
ENTRY.

Ao indicar uma medida para
conversão, você não precisa
introduzir um símbolo de unidade
manualmente. Por exemplo, você
não precisa introduzir ¡ para
indicar graus.
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4  Selecione ¡F para indicar Fahrenheit como a
unidade de medida conhecida. ¡F e o símbolo
de conversão ( 4 ) são exibidos na tela depois
da medida.

'

5  Selecione ¡C para indicar Celsius como a
unidade de medida para qual você quer fazer
a conversão.

&

6  Converta. O valor em ¡C equivalente a L4¡F é
exibido na tela.

b

Armazenando uma Expresssão Indeterminada em uma Variável
de Equação

1  Introduza a variável embutida y1 da
equação.

(:) - n ãYä1

2  Introduza o sinal de igual (=). 1 ã=ä

3  Introduza uma expressão em termos de x.

4  Armazene a expressão.

5 D = 2 E

b

A próxima seção mostra como construir os gráficos das funções y1=5(sin x)  e y2=5(cos x) .

Ao armazenar uma expressão
em uma variável de equação
usando o sinal =, intrdoduza
primeiro a variável da equação,
depois o sinal =, e em seguida a
expressão indeterminada. Esta é
a ordem inversa de
armazenamento da maioria das
outras variáveis na TI-86.
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Construindo Gráficos de Funções na Tela Gráfica
A TI-86 constrói quatro tipos de funções na tela gráfica. Para construir um gráfico, você deve
armazenar uma expressão indeterminada em uma variável de equação embutida.

Cada atividade desta seção se desenvolve com base na atividade que a precede. Você deve
começar aqui e executar as atividades na seqüência em que são apresentadas. A primeira
atividade desta seção parte do princípio de que você está continuando a última atividade da
seção anterior.

Exibindo e Introduzindo Funções no Editor de Equação

1  Exiba na tela o menu GRAPH. 6

2  Selecione y(x)=  no menu GRAPH para exibir
na tela o editor de equação. 5(sin x)  é a
expressão indeterminada armazenada em y1
na atividade anterior. O menu do editor de
equação é exibido como o menu inferior.

&

         menu do editor
         de equação

3  Mova o cursor para baixo. o prompt y2=  é
exibido na tela.

#

4  Introduza a expressão 5(cos x)  no prompt
y2=. Note que o sinal de igual (=) de y2 é
destacado depois de você introduzir o
número 5. O sinal de igual de y1 também é
destacado. Isto indica que as duas equações
foram selecionadas para construção de
gráficos (Capítulo 5).

5 D > 2 E

No editor de equação, você deve
expressar cada equação em
termos da variável independente
x (Somente no modo gráfico
Func ; Capítulo 5).
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Mudando o Tipo de Gráfico de uma Função
No editor de equação, o ícone à esquerda de cada equação indica a forma em que aparece o
gráfico da equação que você construiu na tela gráfica.

1  Coloque o cursor em y1. $

2  Exiba na tela o próximo grupo de itens do
menu do editor de equação . ( 4 no fim de um
grupo de itens indica que o menu tem mais
itens.)

/

3  Selecione o item STYLE no menu do editor
de equação para definir o modelo ¼ (espesso)
para o gráfico de y1.

(
ícones de modelos
de gráficos

Construindo o Gráfico de uma Função na Tela Gráfica

1  Selecione GRAPH no menu GRAPH para
construir o gráfico na tela. Os eixos x e y e o
menu GRAPH são exibidos na tela. Em
seguida cada gráfico selecionado é
construído na ordem em que é indicado no
editor de equação.

- i

                 cursor móvel
2  Quando o gráfico estiver pronto, você pode

movimentar o cursor móvel ( + ) pela tela
gráfica. As coordenadas do cursor são
mostradas na parte inferior do gráfico.

" # ! $

Para exibir até sete modelos de
gráficos, dependendo do modo
de construção de gráficos, repita
(.
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Construindo o Gráfico de uma Função

1  Selecione TRACE no menu GRAPH para
ativar o cursor de rastreamento com o qual
você pode contruir o gráfico de qualquer
função selecionada. O número da função em
questão (o 1 em y1) é exibido no canto
superior direito da tela.

)

         cursor de rastreamento

2  Passe o cursor de rastreamento da função y1
para a função y2. O 1 no canto direito
superior passa a ser 2; o valor de y muda para
y2 em x=0.

$

3  Construa o gráfico da função y2. Quando da
construção do gráfico, o valor y mostrado é a
solução para 5(cos x)  para o atual valor de x,
que também é mostrado na tela.

" e !
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Determinando y para um Valor Específico de x (Na Construção
de um Gráfico)

1  Introduza um número real (ou uma expressão
cuja solução é um número real) que esteja
dentro dos limites da tela gráfica em questão.
Ao ser introduzido o primeiro caractere,
aparece na tela o prompt  x=.

6

2  Determine o valor de y2 em x=6. O cursor de
rastreamento  passa diretamente para a
solução. O valor de y , a solução da equação
em x, é mostrado na tela.

b

Alterando o Valor de uma Variável de Janela

1  Exiba na tela o menu GRAPH. 6

2  Selecione WIND no menu GRAPH para
mostrar na tela o editor de janela.

'

3  Altere para 0 o valor armazenado na variável
de janela xMin  .

0

Os valores das variáveis da
janela determinam as dimensões
da tela gráfica.
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4  Construa o gráfico na tela redefinida. Como
xMin=0 , somente o primeiro e o quarto
quadrante do plano gráfico são exibidos na
tela.

*

Cancelando a Seleção de uma Função

1  Selecione y(x)=  no menu GRAPH para
mostrar na tela o editor de equação e o menu
do editor de equação. O menu GRAPH passa
para cima e y(x)=  é destacado.

&

2  Selecione SELCT no menu do editor de
equação para cancelar a seleção da função
y1=. O sinal de igual não está mais destacado.

*

3  Construa o gráfico na tela. Como você
cancelou a seleção de y1, a TI-86 só plota y2.
Para selecionar uma função no editor de
equação, repita estes passos. (SELCT
seleciona e também cancela seleção de
funções.)

- i
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Aproximando a Imagem de um Setor da Tela Gráfica (zoom in)

1  Selecione ZOOM para exibir na tela o menu
GRAPH ZOOM . O menu GRAPH passa para
cima e a opção ZOOM é destacada.

(

2  Selecione BOX no menu GRAPH ZOOM para
ativar o cursor de zoom.

3  Coloque o cursor de zoom em um ponto que
deve ser um canto da tela gráfica redefinida e
em seguida marque o ponto com um
quadradinho.

&

" # ! $
b

4  Coloque o cursor longe do quadradinho em
um ponto que deve ser o canto oposto da tela
gráfica redefinida. Ao mover o cursor, um
retângulo é desenhado no gráfico.

" # ! $

5  Aproxime a imagem do gráfico (zoom in). As
variáveis da janela se alteram
automaticamente de acordo com as
especificações da janela de zoom.

6  Apague os menus da tela gráfica.

b

:
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Instalando ou Substituindo Baterias
Sua nova TI-86 tem quatro baterias alcalinas AAA. Você deve instalar as baterias antes de ligar a
calculadora. Uma bateria reserva de lítio já vem instalada na calculadora.

1  Se a calculadora estiver ligada, desligue-a (aperte - �) a fim de evitar perdas de informações
armazenadas na memória.

2  Puxe a capa de proteção do teclado.

3  Segurando a calculadora em pé, empurre para baixo a trava da tampa do compartimento de baterias e
em seguida retire a tampa.

4  Retire as quatro baterias usadas.

5  Instale quatro baterias alcalinas AAA novas, dispostas de acordo com o esquema de polaridade (+ e N)
que se encontra dentro do compartimento de baterias.

6  Coloque novamente a tampa do compartimento de baterias encaixando as duas travas nas duas fendas
existentes na parte de baixo do compartimento de baterias e em seguida empurre a tampa até fechar e
travar.

Quando Substituir as Baterias
Quando as baterias AAA estiverem com pouca carga, uma
mensagem low-battery é exibida no momento em que a
calculadora é ligada. Normalmente, a calculadora continuará
funcionando durante uma ou duas semanas depois da
mensagem low-battery aparecer pela primeira vez.
Finalmente, a TI-86 se desligará automaticamente e não
funcionará mais enquanto as baterias AAA não forem
substituídas.

Não remova a bateria reserva de
lítio enquanto não forem
instaladas quatro baterias AAA
novas.
Descarte as baterias velhas de
maneira adequada.

Se você não usar sua TI-86
freqüentemente, as baterias AAA
podem durar mais de duas
semanas após o primeiro
aparecimento da mensagem
“low-battery”.
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A bateria reserva de lítio fica dentro do compartimento de baterias, acima das baterias AAA. Ela
retém toda a memória quando as baterias AAA estão com carga baixa ou são removidas. Para
evitar a perda de dados, não remova a bateria de lítio a não ser que sejam instaladas quatro
baterias AAA novas. Substitua a bateria reserva de lítio a cada três ou quatro anos
aproximadamente.

Para substituir a bateria reserva de lítio, remova a tampa do compartimento de baterias e solte o
pequeno parafuso que prende a tampa onde está escrito BACK UP BATTERY. Instale uma nova
bateria CR1616 ou CR1620 de acordo com o esquema de polaridade (+ e N) existente na tampa.
Coloque novamente a tampa e o parafuso.

Ligando e Desligando a TI-86
Para ligar a TI-86, aperte ^.
♦ Se antes você tiver desligado a calculadora apertando

- �, a TI-86 apaga todos os erros e exibe a tela
inicial exatamente como ela estava antes.

♦ Se a calculadora tiver sido desligada antes pelo
Automatic Power DownTM (APDTM), a TI-86 voltará nas
mesmas condições que você a deixou, incluindo a tela, o
cursor e qualquer erro que houvesse.

ON

1

0

2 3

654

ST

,

( (

=

S

U

Y Z

V WRCL

CONS STRNG

BASE TES MEM

: ANSCHAR

O

OFF

CONV

T

P RQ

Para desligar a TI-86 manualmente, aperte - �. Todos os parâmetros e o conteúdo da
memória são conservados pela função Constant MemoryTM. Todos os erros são eliminados.

O APD desliga a  TI-86 automaticamente depois de aproximadamente quatro minutos sem uso a fim
de prolongar a vida da bateria.

Descarte a bateria velha de
maneira adequada.

Para indicar combinações de
toque com as teclas - e
1, este manual coloca entre
colchetes  ( ã e ä ) a palavra
acima da tecla a ser acionada.
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Ajustando o Contraste da Tela
1  Aperte e solte a tecla amarela - .

2  Aperte e segure $ ou # (acima ou abaixo do meio círculo
sombreado).

♦ Para aumentar o contraste da tela (escurecer), aperte e segure $.
♦ Para diminuir o contraste da tela, aperte e segure #.

EXIT

x-VAR

MORE

DEL

2nd

ALPHA

x

QUIT

alpha LINK INS

MODE

Você pode ajustar a qualquer momento o contraste da tela para ajustar o seu ângulo de visão e as
condições de iluminação. Quando do ajuste, um número de 0 (mais claro) a 9 (mais escuro) no
canto direito superior indica as atuais condições de ajuste do contraste. O número não é visível
quando o contraste está extremamente claro ou escuro.

Quando com o tempo as baterias vão ficando fracas, o nível de contraste referente a cada
número se altera. Por exemplo, digamos que você ajusta o contraste para 3 com baterias novas.
Conforme as baterias vão ficando fracas, você precisará ajustar o contraste para 4, depois 5 e,
em seguida, 6 e assim por diante, para manter o nível de contraste original. Entretanto, você não
precisa substituir as baterias enquanto não aparecer a mensagem low-battery.

A Tela Inicial
Assim que você liga a TI-86, aparece a tela inicial. Inicialmente a tela inicial é uma tela em
branco, aparecendo apenas o cursor de entrada de dados ( Å ) no canto esquerdo superior. Se
você não vir o cursor, aperte -, e depois aperte e segure # ou $ para ajustar o contraste
(página 20).

Se você soltar $ ou  # ao
ajustar o contraste, deve acionar
- novamente para continuar o
ajuste.

A TI-86 tem 40 ajustes de
contraste, assim cada número de
0 a 9 representa quatro ajustes.
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Na tela inicial, você pode introduzir e determinar o valor de expressões e ver o resultado. Você
pode também executar instruções, armazenar e recuperar valores de variáveis e preparar
gráficos e editores.

Para retornar à tela inicial de qualquer outra tela, aperte - l.

Exibindo Dados e Respostas
A tela inicial exibe até oito linhas com no máximo 21 caracteres por linha. Se uma expressão ou
série de instruções tiver mais de 21 caracteres e espaços, ela continua automaticamente na
próxima linha.

Depois de preenchidas todas as linhas, o texto rola para cima e vai saindo da tela. Você pode
apertar  $ para rolar a tela inicial para cima, somente até o primeiro caractere da atual linha de
dados. Para recuperar, editar e reexecutar entradas de dados anteriores, use - ¢
(página 29).

Quando é feita uma entrada de dados na tela inicial, a
resposta é mostrada no lado direito da próxima linha.
Quando você executa uma instrução, normalmente
aparece a palavra Done  no lado direito da próxima linha.

O sinal de reticências (…) é exibido na tela, incialmente à
direita, quando uma resposta é muito longa para ser
exibida na tela. Para ver mais dados da resposta, aperte
". Ao fazer isso, o sinal de reticências (…) é exibido à
esquerda. Para rolar a tela de volta, aperte !.

Entrada
Resposta

Entrada
Resposta

Você não precisa limpar a tela
inicial para começar uma nova
introdução de dados.

As configurações de modos
controlam a maneira como a
TI-86 interpreta expressões e
exibe respostas (página 37).
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Introduzindo Números
Um símbolo ou abreviatura da função primária de cada tecla é gravado na tecla na cor branca.
Por exemplo, quando você aperta a tecla \, um sinal mais (+) é inserido no ponto onde se
encontra o cursor. Este manual descreve os toques de introdução de números como 1, 2, 3, e
assim por diante, ao invés de Y Z [.

Introduzindo Números Negativos
Para introduzir um número negativo, aperte a (a tecla com o sinal menos) e em seguida aperte
as teclas numéricas em questão. Por exemplo, para introduzir L5, aperte a 5. Não tente indicar
um número negativo usando T (a tecla de subtração). a e T são duas teclas diferentes para
uso em diferentes situações.

A ordem em que a TI-86 opera com um valor negativo e com outras funções dentro de uma
expressão é determinada pelo Equation Operating Systemè (Apêndice). Por exemplo, o
resultado de L42 é L16, enquanto que o resultado de (L4)2 é 16. Se você não tiver certeza da ordem
de determinação dos valores, use D e E para esclarecer o objetivo do uso do sinal negativo.

Usando Notações Científicas ou de Engenharia

1  Introduza a mantissa (parte do número que precede o
expoente). Este valor pode ser uma expressão.

D19
F 2 E

2  Insira E no ponto onde está o cursor. C

O sinal de divisão na tela da
TI-86 é uma barra inclinada para
frente ( à ), como em uma fração.

Quando você usar instruções de
conversão, sempre use
parênteses para deixar claro que
um número é negativo.
(Capítulo 4).
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3  Se o expoente for negativo, insira L no ponto onde está o
cursor. Depois introduza um expoente de um, dois ou três
dígitos.

a 2

4  Determine o valor da expressão. b

Quando você incluir números em notações científicas ou de engenharia em uma expressão, a
TI-86 não exibe necessariamente respostas em notação científica ou de engenharia. Os
parâmetros de modos (página 37) e o tamanho do número determinam a notação das respostas
exibidas.

Introduzindo Números Complexos
Na TI-86, o número complexo a+bi é introduzido como (a,b)
na forma retangular ou como (r�q ) na forma polar de número
complexo. Para mais informações sobre números complexos,
leia o Capítulo 4.

Introduzindo Outros Caracteres

EXIT

x-VAR

MORE

DEL

2nd

ALPHA

x

QUIT

alpha LINK INS

MODE

Somente em notação científica,
um dígito precede o decimal.

Em notação de engenharia, um,
dois ou três dígitos precedem o
decimal e a potência do expoente
10 é um múltiplo de 3.

Esta é a tecla 2nd

Esta é a tecla ALPHA
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A Tecla 2nd
A tecla - é amarela. Quando você aperta -, o cursor se
torna Æ (o cursor 2nd). Quando você aperta a próxima tecla,
o caractere amarelo, abreviatura ou palavra impressa acima
da referida tecla é ativada, e não a função primária da tecla.

- š retorna
o menu STAT

XSTAT

A Tecla ALPHA
A tecla 1 é azul. Quando você aperta 1, o cursor se
torna ³ (o cursor ALPHA maiúsculo). Quando você aperta a
próxima tecla, o caractere maiúsculo azul impresso acima da
referida tecla é inserido no ponto onde está o cursor.

XSTAT        1 ãXä
       retorna um X

Quando você aperta - n, o cursor se torna Ï (o cursor
alpha minúsculo). Quando você aperta a próxima tecla, a
versão minúscula do caractere azul é inserida no ponto onde
está o cursor.

XSTAT - 1 ãXä
    retorna um x

ALPHA-lock e alpha-lock
Para introduzir  mais de um caractere alfabético maiúsculo ou minúsculo consecutivamente,
acione ALPHA-lock (para letras maiúsculas) ou alpha-lock (para letras minúsculas).

Para acionar ALPHA-lock quando o cursor de entrada de dados está na tela, aperte 1
1.
♦ Para cancelar ALPHA-lock, aperte 1.
♦ Para passar de ALPHA-lock para alpha-lock, aperte - n.

Para introduzir um espaço no
texto, aperte 1 ¤. Espaços
não são válidos em nomes de
variáveis.

Por comodidade, você pode
apertar 2 ao invés de -
n ãxä para introduzir a variável
x normalmente usada.

O “prompt” Name= e o símbolo
de armazenamento  (¶) acionam
ALPHA-lock automaticamente.
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 Para acionar alpha-lock quando o cursor de entrada de dados está na tela, aperte - n
1.
♦ Para cancelar alpha-lock, aperte 1 1.
♦ Para passar de alpha-lock para ALPHA-lock, aperte 1.

Você pode usar - quando ALPHA-lock ou alpha-lock estiver ativado. Também, se você apertar
uma tecla que não tem caractere azul acima dela, como 6, 3, ou !, a função primária da
tecla ainda está ativada.

Cursores Normais

Entrada Å Introduz um caractere no lugar onde está cursor, apagando e substituindo qualquer
caractere existente

Inserção __ Insere um caractere no ponto onde está o cursor e desloca os demais caracteres para a
direita

Segundo Æ Introduz um segundo caractere ou executa uma segunda operação (em amarelo no
teclado)

ALPHA ³ Introduz um caractere maiúsculo ALPHA (em azul no teclado)

alpha Ï Introduz a versão minúscula de um caractereALPHA (em azul no teclado)

Cheio Ä Não aceita nenhum dado; já foi introduzido o número máximo de caracteres em um
“prompt” ou a memória está cheia.

♦ Se você apertar 1 depois de - p, o cursor se torna um A sublinhado (A).
♦ Se você apertar - 1 depois de - p, o cursor se torna um a sublinhado (a).
♦ Se você apertar  - depois de - p, o cursor de inserção se torna uma # ( # )

sublinhada.

Na maioria dos casos, o tipo de
cursor indica o que acontecerá
quando você pressionar a
próxima tecla.

 Os gráficos e editores às vezes
usam cursores adicionais, que
são descritos em outros
capítulos.
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Teclas de Movimentação de Cursor

! Mova o cursor para a
esquerda

- ! Mova o cursor para
o início da digitação

- # Rola/Move o cursor para baixo
- # Ilumina o contraste da tela

" Mova o cursor para a direita

- " Mova o cursor para o
final da digitação

- $ Rola/Move o cursor para cima
- $ Escurece o contraste da tela

Se você mantiver acionada a tecla ", #, !, ou $, o cursor continua se movendo.

Inserindo, Excluindo, e Apagando Caracteres

- p Muda o cursor para cursor de inserção ( __ ); insere caracteres no ponto onde está o cursor de
inserção e desloca os caracteres restantes para a direita; para cancelar a inserção, aperte -
p ou aperte ", #, !, ou $

3 Exclui um caractere que está na posição do cursor; para continuar excluindo à direita, mantenha
acionada a tecla 3

: Apaga os dados digitados na tela inicial; : :  limpa toda a tela inicial

 O cursor de entrada de dados
( Å ) apaga e substitui
caracteres.
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Introduzindo Expressões e Instruções
Introduzindo uma Expressão
Uma expressão é qualquer combinação de números e variáveis que servem como argumentos
para uma ou mais funções. Na TI-86, você normalmente introduz uma expressão na mesma
seqüência em que você escreveria em um papel. Por exemplo, pr 2, 5 tan xStat , e 40((L5+3)N(2+3))
são expressões.

Você pode usar uma expressão na tela inicial para calcular
uma resposta

Na maioria dos lugares onde é necessário um valor, você
pode usar uma expressão para introduzir o referido valor

Por exemplo, introduza uma expressão como um valor de
variável de janela (Capítulo 5). Quando você aciona a tecla #,
$, b, ou ., a TI-86 determina o valor da expressão e o
substitui pelo resultado.

Para introduzir uma expressão, você introduz números, variáveis e funções através do teclado e
dos menus (página  34). Quando você aperta a tecla b, o valor da expressão é determinado
(não importando onde esteja o cursor) de acordo com as regras de ordem de determinação de
valor do EOS (Apêndice), e a resposta é exibida na tela.

Para introduzir a expressão 3.76 ÷ (L7.9 + ‡5) + 2 log 45 e
depois determinar o seu valor, você deverá acionar as
seguintes teclas:
3 ` 76 F D a 7 ` 9 \ - ˆ 5 E \ 2 < 45 b
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Usando Funções em Expressões
 Uma função fornece um valor. Entre alguns exemplos de funções temos:  ÷ , L , + , ‡ , e log . Para
usar funções em geral deve-se introduzir um ou mais argumentos válidos.

 Quando este manual descreve a sintaxe de uma função ou instrução, cada argumento está em
itálico. Por exemplo: sin  angle (seno de um ângulo). Aperte = para introduzir sin (seno) e
depois introduza uma medida válida de ângulo (angle) (ou uma expressão que determine o valor
do ângulo). No caso de funções ou instruções com mais de um argumento, você deve separar os
argumentos entre si com uma vírgula.

Algumas funções exigem que os argumentos fiquem entre parênteses. Quando você não tiver
certeza sobre a seqüência de determinação de valor, use os parênteses para esclarecer a
localização de uma função em  uma expressão.

Usando uma Instrução
Uma instrução inicia uma ação. Por exemplo, ClDrw  é uma instrução que, quando executada,
apaga todos os elementos desenhados de um gráfico. Você não pode usar uma instrução em
uma expressão. Em geral, na TI-86, a primeira letra de cada nome de instrução é maiúscula.
Algumas instruções têm mais de um argumento, indicado por um parêntese aberto ( ( ) no fim
do nome. Por exemplo, Circl (  exige três argumentos, Circl (x,y,radius).

Introduzindo Funções, Instruções e Operadores
 Você pode introduzir uma função, instrução ou operador seguindo um dos três seguintes
métodos (log 45 , por exemplo).
♦ Insira-o no ponto em que está o cursor através do teclado ou de um menu (< 45).
♦ Insira-o no ponto em que está o cursor através do CATALOG (- w & ãLä & &

b 45).
♦ Introduza-o letra por letra ( - n 1 ãLä ãOä ãGä ¤ 1 1 45).

 Neste manual, os argumentos
opcionais são mostrados entre
colchetes  ( ã e ä ). Não inclua
estes colchetes quando você
introduzir os argumentos.

A referência de A a Z descreve
todas as funções e instruções da
TI-86, incluindo seus argumentos
necessários e opcionais.

No CATALOG, para passar para
o primeiro item que começa com
uma letra, aperte a tecla com a
letra em questão (como  ãLä no
exemplo).
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 Como você pode ver no exemplo, usar a função ou instrução embutida geralmente é mais fácil.

 Quando você seleciona uma função, instrução ou operador, um símbolo com um ou mais
caracteres é inserido ponto onde está o cursor. Uma vez inserido o símbolo, você pode editar
caracteres individuais.

Por exemplo, faz de conta que você pressionou - w / / * & & b
para inserir yMin , como parte de uma expressão, no ponto onde está o cursor. Em seguida você
percebeu que queria xMin . Ao invés de acionar nove teclas para selecionar xMin , você pode
simplesmente acionar ! ! ! ! 2.

Introduzindo Dados Consecutivos
Para introduzir duas ou mais expressões ou instruções
consecutivamente, separe cada uma delas da próxima com
dois pontos (- �). Quando você apertar  b, a TI-86
executa cada entrada de dado da esquerda para a direita e
exibe o resultado da última expressão ou instrução. Toda a
entrada em grupo é armazenada na última entrada
(página 28).

O Indicador Busy (Ocupada)
Quando a TI-86 está executando um cálculo ou construindo um gráfico, uma linha vertical
móvel é exibida como o indicador Busy (Ocupada) no canto direito superior da tela. Quando
você pára a execução de um gráfico ou programa, o indicador Busy  é substituído pelo indicador
Pause, uma linha pontilhada vertical móvel.

 No exemplo, o símbolo ¶ indica
que o valor antes dele deve ser
armazenado na variável seguinte
(Capítulo 2). Para inserir  ¶ na
tela, aperte X.
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Interrompendo um Cálculo ou Gráfico
 Para interromper um cálculo ou um gráfico em execução, aperte ^. Quando você interromper
um cálculo, aparecerá na tela a mensagem ERROR 06 BREAK  e o  menu.
♦ Para retornar à tela inicial, selecione QUIT (aperte *).
♦ Para ir para o começo da expressão, selecione GOTO (aperte &).  Aperte b para

recalcular a expressão.
Quando você interromper a execução de um gráfico, aparecerá na tela um gráfico parcial e o
menu GRAPH.

♦ Para retornar à tela inicial, aperte : : ou outra tecla  não-gráfica.
♦ Para recomeçar a construção do gráfico, selecione uma  instrução que mostre o gráfico.

Diagnosticando um Erro
Quando a TI-86 detecta um erro, ela exibe uma mensagem de
erro do tipo ERROR 04 DOMAIN ou ERROR 07 SYNTAX. O
Apêndice  descreve cada tipo de erro e as possíveis causas do
erro.
♦ Se você selecionar QUIT (ou acionar a tecla - l ou

: :), a tela inicial é exibida.
♦ Se você selecionar GOTO, a tela anterior é exibida com o cursor no erro ou próximo dele.

 A construção de gráficos é
apresentada no Capítulo 5:
Gráficos de Funções.

Se durante a execução de um
programa ocorrer um erro de
sintaxe em uma equação
armazenada, selecione GOTO
para  retornar ao editor de
equação, não ao programa.
(Capítulo 5).
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Corrigindo um Erro

1  Observe o tipo de erro (ERROR ## errorType).

2  Selecione GOTO, se estiver disponível. A tela anterior é exibida com o cursor no erro ou próximo dele.

3  Determine a causa do erro. Se não for possível, consulte o Apêndice para ver as possíveis causas.

4  Corrija o erro e continue.

Reutilizando Dados Anteriores e a Última Resposta
Recuperando a Última Entrada de Dados
Quando você pressionar b na tela inicial para determinar o valor de uma expressão ou para
executar uma instrução, toda a expressão ou instrução é colocada em uma área de
armazenamento chamada ENTRY (última entrada). Quando você desliga a TI-86, ENTRY é
armazenada na memória.

Para recuperar a última entrada de dados, aperte - ¢.
A linha existente é apagada e os dados são inseridos na linha.

Recuperando e Editando a Última Entrada de Dados

1  Na tela inicial, recupere a entrada de dados
anterior.

2  Edite os dados recuperados.

3  Execute novamente os dados editados.

- ¢

! ! ! ! ! 32

b
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Recuperando Entrada de Dados Anteriores
A TI-86 armazena o máximo de dados anteriores possíveis na área de armazenamento ENTRY,
até um total de 128 bytes. Para consultar desde os dados mais velhos até os mais recentes,
armazenados na memória ENTRY, repita  - ¢. Se você acionar  - ¢ depois de
apresentar na tela os dados mais velhos armazenados na memória, os dados mais recentes são
mostrados novamente; continuando a  acionar  - ¢ a seqüência é repetida.

Recuperando Várias Entradas de Dados
Para armazenar duas ou mais expressões ou instruções juntas na área de armazenamento
ENTRY, insira-as em uma linha, separando-as entre si com dois pontos, e depois aperte a tecla
b. Na execução, todo o grupo é armazenado na área de armazenamento ENTRY. O exemplo
abaixo mostra um dos vários métodos de exploração deste recurso a fim de evitar  cansativas
re-introduções manuais de dados.

1  Use o método de tentativa e erro para
achar o raio de um círculo com uma
área de 200 centímetros quadrados.
Guarde na memória o valor 8 para  r
como uma primeira estimativa, depois
execute pr 2.

8 X - n ãRä  -
[:] - ~ ãRä 1
1 I b

2  Recupere 8¶r:pr 2 e insira 7.958 como
uma nova estimativa. Continue
tentando novas estimativas até chegar
à resposta 200.

- ¢
- ! 7 - p ` 958
b

As entradas de dados feitas
consecutivamente e separadas
por dois pontos (página 29) são
armazenadas como se fossem
uma única entrada.

A fórmula para achar a área de
um círculo é A=pr2.

O solucionador de equação
(Capítulo 15) é outro recurso com
o qual você pode executar esta
tarefa.
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Limpando a Área de Armazenamento ENTRY
Para limpar todos os dados da área de armazenamento ENTRY, inicie uma linha em branco na
tela inicial, selecione ClrEnt  no menu MEM (aperte - ™ *), e depois aperte b.

Recuperando a Última Resposta
Quando uma expressão é determinada corretamente na tela inicial ou em um programa, a TI-86
armazena a resposta em uma variável embutida chamada Ans  (última  resposta). Ans  pode ser
um número real ou complexo, uma lista, um vetor, uma matriz, ou uma “string”. Quando você
desliga a TI-86, o valor em Ans  é armazenado na memória.

Para copiar o nome da variável Ans  para o ponto onde está o cursor, aperte - ¡. Você pode
usar a variável Ans  em qualquer lugar em que o valor armazenado nela é válido. Quando a
expressão é determinada, a TI-86 calcula o resultado usando o valor armazenado em Ans .

1  Calcule a área de um pomar de 1.7 metros por 4.2
metros.

2  Calcule a produção por metro quadrado se o
pomar produzir um total de 147 tomates.

1 ` 7 M 4 ` 2
b

147 F - ¡
b

Usando Ans Antes de uma Função
As respostas anteriores estão armazenadas em Ans . Se você começar uma expressão
introduzindo uma função que requer um argumento antes, a  TI-86 automaticamente introduz
Ans  como o argumento.

1  Introduza e execute uma expressão

2  Introduza uma função sem um argumento. Ans  é
inserido na tela seguido pela função.

5 F 2 b

M 9 ` 9
b
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Armazenando Resultados em uma Variável

1  Calcule a área de um círculo com 5 metros de
raio.

2  Calcule o volume de um cilindro com 5 metros
de raio e 3.3 metros de altura.

3  Armazene o resultado na variável V.

- ~ 5 I
b

M 3 ` 3 b

X ãVä
b

Usando os Menus da TI-86
Os símbolos de muitos recursos da TI-86 são encontrados em menus e não no teclado da TI-86.

Exibindo um Menu
A maneira de exibir um determinado menu depende da localização do menu na TI-86.

Método de Exibição de Menu  Exemplo

Aperte uma tecla que tem um nome de
menu nela

 6 exibe o menu GRAPH

Aperte - e depois um nome de menu em
uma tecla com função secundária

 - Œ exibe o menu MATH

Selecione um nome de menu de outro menu  - Œ & exibe o menu MATH NUM

Selecione uma tela de edição ou seleção  - ” ) exibe o menu com o editor de lista

Simule um erro acidental  1 X b exibe o menu de erros
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Quando você exibe um menu, um grupo de um a cinco itens de menu aparece na região inferior da
tela. Se o sinal  ( 4 ) aparecer depois do quinto item  de um grupo, o menu continua com pelo
menos um ou mais grupos de itens de menu. Par a ver o próximo grupo de itens, aperte /. O
último grupo de um a cinco itens não tem o símbolo 4.

Por exemplo, aperte - Œ para exibir o menu MATH.

  Quando você vir  4 aqui...

...aperte / para exibir o
próximo grupo de itens
de menu.

no último grupo de itens de menu,
aperte / novamente para retornar
ao primeiro grupo de itens de menu.

As Teclas de Menus
- teclas de menus superiores             M1    M2      M3     M4     M5

teclas de menu inferiores             &     '      (      )     *

- l apaga todos os menus      QUIT

- e a i seleciona            - . /          / rola os grupos inferiores
   itens de menu superiores          . remove o menu inferior

Selecionando um Item de Menu
Quando você exibe um menu, aparecem na tela de um a cinco
itens. Para selecionar um item de menu, aperte a tecla de
seleção de menu logo abaixo do item. Por exemplo, no menu
MATH à direita, aperte &  para selecionar NUM, aperte ' para
selecionar PROB, e assim por diante.     &      '     (     )     *

Alguns menus da TI-86 têm até
25 itens.

", #, !, e $ não são usados
em menus.

O Mapa de Menus do Apêndice
mostra todos os menus da TI-86.

Normalmente, um item de menu
da TI-86 tem no máximo cinco
caracteres.
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Quando você seleciona um item de menu que exibe outro menu, o primeiro menu sobe uma
linha na tela para que possa  aparecer o novo menu. Todos os itens do menu original são
exibidos em reverso, com exceção para o item selecionado.

                   Ao selecionar NUM...

...o menu MATH
sobe e o menu
MATH NUM
é exibido na tela.

Para remover o menu MATH NUM e
descer o menu MATH, aperte ..

Para selecionar um item no menu superior, aperte - e a tecla apropriada de e a i.

Para selecionar PROB no menu supoerior, aperte - f.
Para selecionar iPart  no menu inferior, aperte '.

Quando um menu de editor  aparece na tela como o menu superior, e você seleciona um item do
menu inferior que por sua vez exibe um outro menu, o menu de editor permanece como menu
superior.

Quando você seleciona NUM no menu
inferior...

o menu MATH desaparece.

...o menu editor de
equação permanece
e o menu MATH NUM
é exibido na tela.

Superior: menu editor de equação
Inferior: menu MATH

Superior: menu editor de equação
Inferior: menu MATH NUM

/ só rola o menu inferior; não
rola o menu superior.
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Saindo de (Removendo) um Menu
Para remover o menu inferior da tela, aperte ..

Ao apertar ....
...o menu MATH NUM desaparece e
o menu MATH desce.

Aperte . novamente, e o menu
MATH desaparece

Superior: menu MATH
Inferior: menu MATH NUM Inferior: menu MATH Sem menu

Visualizando e Alterando Modos
Para exibir os parâmetros dos modos, aperte - m.  Os
parâmetros atuais são destacados. Os parâmetros dos modos
controlam como a TI-86 apresenta e interpreta números e
gráficos.  A função Constant Memory mantém  os atuais
parâmetros dos modos quando a TI-86 é desligada. Todos os
números, incluindo elementos de matrizes e listas, são
exibidos na tela de acordo com os parâmetros dos modos.

Alterando um Parâmetro de Modo

1  Coloque o cursor na linha do parâmetro que você quer
alterar (parâmetro decimal no exemplo em questão).

2  Coloque o cursor no parâmetro desejado (2 casas
decimais).

3  Faça a alteração.

#

" " "

b

Na tela à direita, os parâmetros
originais dos modos são
destacados no lado esquerdo
da tela.

Este exemplo altera o parâmetro
decimal para 2, como em dólares
e cents norteamericanos.
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Modos de Notação
Normal Exibe resultados com  dígitos à esquerda e à direita do ponto decimal (como em 123456.7)

Sci (científico) Exibe resultados em duas partes: os dígitos significativos (com um dígito à
esquerda do ponto decimal) são exibidos à esquerda de E e a potência de 10 apropriada é
exibida à direita de E (como em 1.234567E5)

Eng (engenharia) Exibe resultados em duas partes: os dígitos significativos (com um, dois ou
três dígitos à esquerda do ponto decimal) são exibidos à esquerda de E e a potência de 10
apropriada (que é sempre um múltiplo de 3) é exibida à direita de E (como em 123.4567E3)

Modos Decimais
Float (flutuante) Exibe resultados com até 12 dígitos, mais qualquer sinal e ponto decimal

flutuante

(fixo) (012345678901; cada número é um parâmetro) Exibe resultados com o número especificado
de dígitos à direita do ponto decimal (arredonda respostas para a casa decimal
especificada); o segundo 0 fica 10; o segundo 1 fica 11

Modos Angulares
Radian Interpreta valores angulares como radianos; exibe respostas em radianos

Degree Interpreta valores angulares como graus; exibe respostas em graus

Na notação Normal, se a
resposta tiver mais de 12 dígitos
ou o valor absoluto da resposta
for < .001, ela é exibida na tela
em notação científica.

Os modos de notação não
influem na maneira como os
números são introduzidos.
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Modos de Números Complexos
RectC (modo complexo retangular) Exibe resultados em números complexos como

(real,imaginário)

PolarC (modo complexo polar) Exibe resultados em números complexos como
(magnitude±ângulo)

Modos Gráficos
Func (gráficos de funções) Plota funções onde y é uma função de x

Pol (gráficos polares) Plota funções onde r é uma função de q

Param (gráficos paramétricos) Plota relações onde x e y são funções de t

DifEq (gráficos de equações diferenciais) Plota equações diferenciais em termos de t

Modos de Bases Numéricas
Dec (base numérica decimal) Interpreta e exibe números na forma decimal (base 10)

Bin (base numérica binária) Interpreta números na forma binária (base 2); exibe o sufixo Ü com
respostas

Oct (base numérica octal) Interpreta números na forma octal (base 8); exibe o sufixo Ý com
respostas

Hex (base numérica hexadecimal) Interpreta números na forma hexadecimal (base 16); exibe o
sufixo ß com respostas

Os modos não-decimais são
válidos somente na tela inicial ou
no editor de programa.



40 Capítulo 1:  Operando a  TI-86

01OPER.DOC   Operating the TI-86   Stuart Manning   Revised: 10/20/97 11:37 AM   Printed: 10/21/97 2:15 PM   Page 40 of 2401OPER.DOC   Operating the TI-86   Stuart Manning   Revised: 10/20/97 11:37 AM   Printed: 10/21/97 2:15 PM   Page 40 of 24

Modos de Coordenadas Vetoriais
RectV (coordenadas vetoriais retangulares) Exibe respostas na forma ãx yä para vetores de dois

elementos e ãx y zä para vetores de três elementos

CylV (coordenadas de vetores cilíndricos) Exibe resultados na forma ãr ±qä para vetores de dois
elementos e ãr ±q zä para vetores de três elementos

SphereV (coordenadas de vetores esféricos) Exibe resultados na forma ãr ± qä para vetores de dois
elementos e ãr ±q ±fä  para vetores de três elementos

Modos de Diferenciação
dxDer1 (diferenciação exata) Usa der1  (Capítulo 3) para fazer diferenciação exata e calcular o valor

de cada função de uma expressão (dxDer1  é mais exata que dxNDer ,  mas restringe os tipos
de funções válidas na expressão)

dxNDer (diferenciação numérica) Usa nDer  para fazer diferenciação numérica e calcular o valor de
uma expressão (dxNDer  é menos exata que dxDer1 ,  porém  mais tipos de funções são
válidas na expressão)

Os modos vetoriais não influem
na maneira como você introduz
vetores.

O valor armazenado em d afeta
dxNDer (Apêndice).
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O CATALOG
O CATALOG exibe todas as funções e instruções da TI-86 em ordem alfabética. Os itens que não
começam com uma letra (como + ou 4Bin ) estão no fim do CATALOG.

O cursor de seleção ( 4 ) indica o item atual. Para selecionar um item do CATALOG, coloque o
cursor de seleção no item e aperte b. O CATALOG desaparece e o nome é inserido no ponto
em que o cursor estava antes.

Use # ou
$ para
mover  4
para um
item...

...e aperte b.
O  item é inserido
no lugar onde está
o cursor.

Para pular...  Faça o seguinte:

Para o primeiro item que começa com uma
determinada letra

 Aperte a tecla com a letra em questão; ALPHA-lock
 está ativada

Para caraceteres especiais no fim do CATALOG  Aperte $ no primeiro item do CATALOG

Uma tela inteira abaixo  Selecione PAGE$ no menu CATALOG ( & )

Uma tela inteira acima  Selecione PAGE# no menu CATALOG ( ' )

Os itens de menu CUSTM e BLANK  estão no menu CATALOG e em cada menu da tela VARS. Com
eles você pode criar e editar seu próprio menu CUSTOM com até 15 itens e variáveis do
CATALOG, incluindo nomes de programas. Para mais detalhes sobre o menu CUSTOM, leia a
página 48.

O CATALOG é o primeiro item
do menu CATLG-VARS.
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Armazenando Dados em Variáveis
Na TI-86, pode-se armazenar dados em variáveis usando diversos métodos. Você pode:

♦ Usar X para armazenar um valor em um variável.
♦ Usar = para armazenar um expressão indeterminada em uma variável de equação.
♦ Usar um “prompt” Name=  de editor para armazenar vários tipos de dados em uma variável.
♦ Mudar os parâmetros da TI-86 ou resetar os valores originais e a memória retornando aos

parâmetros de fábrica.
♦ Executar funções que façam a TI-86 armazenar dados automaticamente em variáveis

embutidas.

A TI-86 tem nomes de variáveis embutidas com fins específicos, como variáveis de equações,
nomes de listas, variáveis de resultados estatísticos, variáveis de janelas e Ans . Você pode
armazenar valores em algumas delas. Elas são apresentadas em capítulos específicos deste
manual.

Criando um Nome de Variável
Você pode criar seu próprio nome de variável ao usar X, =, ou um “prompt” Name= para
armazenar dados. Ao criar um nome de variável próprio, siga as instruções abaixo.
♦ O nome de variável criado por você pode ter de um a oito caracteres.
♦ O primeiro caractere deve ser uma letra, que inclui todos os itens do menu CHAR GREEK, e

também Ñ, ñ, Ç e ç do menu CHAR MISC.
♦ Um nome de variável criado por usuário não pode ter o mesmo nome de um símbolo de

função da TI-86 ou de uma variável embutida. Por exemplo, você não pode criar abs , porque
abs  é o símbolo da função de valor absoluto. Você não pode criar Ans , porque ele já é um
nome de variável embutida.

Este capítulo descreve os dois
primeiros métodos de
armazenamento apresentados
aqui. Os outros métodos são
descritos em capítulos
apropriados.
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♦ A TI-86 reconhece a diferença entre caracteres maiúsculos e minúsculos em nomes de
variáveis. Por exemplo, ANS, Ans , e ans  são três diferentes nome de variáveis. Por isso,
somente Ans  é um nome de variável embutida; ANS e ans  podem ser nomes de variáveis
criadas pelo usuário.

Armazenando um Valor em um Nome de Variável

1  Introduza um valor, que pode ser uma expressão. - ~ 5 I

2  Introduza ¶  (o símbolo de armazenamento)
próximo ao valor.

X

3  Crie um nome de variável de um a oito caracteres,
começando com uma letra. ALPHA-lock está
ativada.

ãAä ãRä ãEä ãAä

4  Armazene o valor na variável. O valor armazenado
na variável é exibido como resultado.

b

Armazenando uma Expressão Indeterminada
Quando você armazena uma expressão na memória usando X (com o símbolo ¶), a
expressão é determinada e o resultado é armazenado em uma variável.

Quando você armazena uma expressão indeterminada usando 1 ã=ä, ou o editor de equação
(Capítulo 5), ou o solucionador de equação (Capítulo 15), a expressão indeterminada é
armazenada em uma variável de equação.

Para armazenar uma expressão indeterminada na tela inicial ou em um programa, a sintaxe é:

variable=expression

onde variable sempre vem antes do sinal de igual e expression sempre vem depois do mesmo
sinal.

Quando você usa  =, variable

vem primeiro, depois =, e em
seguida expression.
Ao contrário, quando você usa ¶,
value vem primeiro, depois ¶, e
em seguida variable.
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Você pode usar = para armazenar uma expressão matemática em uma variável de equação. Por
exemplo, F=M¹A.

Armazenando una Resposta
Para armazenar uma resposta em uma variável antes de você determinar outra expressão, use
X e Ans .

1  Introduza e determine uma expressão 1 1
ãAä ãRä ãEä ãAä 1 M
3 ` 3 b

2  Armazene a resposta em uma variável
criada pelo usuário ou em uma variável
embutida válida. O valor armazenado na
variável é exibido na tela como resultado.

X ãVä ãOä ãLä b

Copiando um Valor de Variável
Para copiar o conteúdo de variablelA em variableB, a sintaxe é:
variableA¶variableB

Por exemplo, RegEq¶y1 armazena a equação de regressão (Capítulo 14) na variável y1.

No exemplo, a TI-86 multiplica
por 3.3 o valor armazenado em
AREA .

Para inserir AREA  no lugar onde
está o cursor, você pode apertar
- w (, colocar o
cursor de seleção (4) em AREA ,
e apertar  b.

Para inserir  ¶ no lugar onde está
o cursor, aperte  X.
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Exibindo um Valor de Variável

1  Com o cursor em uma linha em branco da
tela inicial, insira o nome da variável no lugar
onde está o cursor, como descrito acima.

2  Exiba na tela o conteúdo da variável.

- w (
# (o local pode
variar) b

b

Você pode também exibir variáveis contendo alguns tipos de dados exibindo-as no editor ou
gráfico apropriado (como o editor de lista ou editor de variável de janela). Estes métodos são
apresentados detalhadamente nos próximos capítulos deste manual.

Recuperando um Valor de Variável

1  Coloque o cursor onde você quer inserir o
valor de variável recuperado.

100 M

2  Exiba o “prompt” Rcl  na região inferior da
tela. ALPHA-lock está ativada.

3  Introduza o nome da variável que você quer
recuperar.

- –

[V] [O] [L]

4  Recupere o conteúdo da variável inserindo-o
no lugar onde está o cursor. O “prompt” Rcl
desaparece e o cursor de entrada de dados
retorna.

b

Para inserir um nome da variável,
você pode selecioná-lo em um
menu VARS (página 47).

Para cancelar RCL, aperte
:.

A edição de um valor recuperado
não altera o valor armazenado na
variável.
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ClassificandoVariáveis como Tipos de Dados
A TI-86 classifica variáveis de acordo com o tipo do dado e coloca cada variável em uma tela de
seleção de tipo de dado. Você pode exibir cada tela selecionando o tipo de dado apropriado no
menu CATLG-VARS, como descrito na página 47. Aqui temos alguns exemplos.

Se o dado...  A TI-86 classifica o tipo de dado como...  Por exemplo:

Começa com { e termina com }  Uma lista (tela VARS LIST)  {1,2,3}

Começa com ã e termina com ä  Um vetor (tela VARS VECTR)  ã1,2,3ä

Começa com ãã e termina com ää  Uma matriz (tela VARS MATRX)  ãã1,2,3äã4,5,6äã7,8,9ää

O Menu CATLG-VARS (CATALOG-Variáveis)

CATLG ALL REAL CPLX LIST 4 VECTR MATRX STRNG EQU CONS

4 PRGM GDB PIC STAT WIND

CATLG Exibe o CATALOG

ALL Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis e nomes de todos os tipos de dados

REAL Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis de números reais

CPLX Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis de números complexos

LIST Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de listas

VECTR Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de vetores

Quando você armazena dados
em um editor, a TI-86 reconhece
o tipo de dado de acordo com o
editor. Por exemplo, somente
vetores são armazenados
usando-se o editor de vetor.

Para exibir grupos adicionais de
itens de menus, aperte  /.

Os nomes de listas fStat , xStat ,
e yStat  são variáveis de
resultados estatísticos na tela
VARS STAT.
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MATRX Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de matrizes

STRNG Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis “strings”

EQU Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis de equações

CONS Exibe uma tela de seleção com todas as constantes definidas pelo usuário

PRGM Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de programas

GDB Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de bancos de dados de gráficos

PIC Exibe uma tela de seleção com todos os nomes de figuras

STAT Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis de resultados estatísticos

WIND Exibe uma tela de seleção com todas as variáveis de janelas

Selecionando um Nome de Variável

1  Escolha a tela de seleção de tipo de dado
apropriada no menu CATLG-VARS.

2  Coloque o cursor na variável que você quer
selecionar.

- w (

#

3  Selecione a variável que você deseja. b

O exemplo parte do princípio que
as variáveis de números reais
AREA  e VOL do exemplo da
página 41 não foram apagadas
da memória.
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O Menu CUSTOM
Você pode selecionar até 15 itens nas telas CATALOG e VARS – nomes de programas, funções,
instruções e outros itens – para criar seu próprio menu CUSTOM. Para exibir seu menu CUSTOM,
aperte 9. Use & a * e / para selecionar itens como em outro menu qualquer.

Introduzindo Itens no Menu CUSTOM

1  Selecione CUSTM no CATALOG. O menu
CUSTOM é exibido na tela. ALPHA-lock está
ativada.

2  Coloque o cursor de seleção ( 4 ) no item que você
quer copiar no menu CUSTOM.

- w
& (

ãCä # # #

3  Copie o item na célula do menu CUSTOM que
você selecionar, substituindo todos os itens
anteriores.

4  Para introduzir mais itens, repita os passos 2 e 3
usando diferentes itens e células.

(

5  Exiba o menu CUSTOM. -l 9

 Ao copiar itens no menu
CUSTOM, você pode pular
células e grupos de itens de
menu.
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Apagando Itens do Menu CUSTOM

1  Selecione BLANK  no menu CATALOG. O menu
CUSTOM BLANK é exibido na tela.

- w
& )

2  Apague o item do menu.

3  Para apagar mais itens, repita os passos 2 e 3.

(

Excluindo uma Variável da Memória
A sintaxe para excluir da memória um nome de variável criada pelo usuário (exceto um nome de
programa) e seu conteúdo, na tela inicial ou em um programa, é:
DelVar(variable)

Para excluir nomes de variáveis criadas pelo usuário e seu conteúdo (incluindo nomes de
programas), exiba o menu MEM DELET (- ™ '), selecione o tipo de dado, selecione a
variável e em seguida aperte b (Capítulo 16). Excluindo-se uma variável, a mesma não é
removida do menu CUSTOM (página 48).

Para apagar um item do segundo
ou terceiro grupo de itens, aperte
/ até o item ser exibido e em
seguida selecione-o.

Não se pode excluir uma variável
embutida na TI-86.

Não se pode excluir uma variável
de programa usando DelVar(  .
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O Menu CHAR (Caractere)
MISC GREEK INTL

 Menu de        Menu de
 caracteres    caracteres internacionais
 variados     Menu de
                   caracteres gregos

O Menu CHAR MISC (Caracteres Variados)

MISC GREEK INTL
? # & % ' 4 ! @ $ ~ |

4 ¿ Ñ ñ Ç ç

O Menu CHAR GREEK (Caracteres Gregos)

MISC GREEK INTL
a b g @ d 4 H q l m r

4 G s τ f J

Ñ, ñ, Ç, e ç são válidos como
qualquer caractere de um nome
de variável, incluindo a primeira
letra.

%, ' , e ! podem ser funções.

Todos os itens do menu CHAR
GREEK são caracteres válidos
de nomes de variáveis, incluindo
a primeira letra. p ( - ~ ) não
vale como um caractere; p é uma
constante da TI-86.
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O Menu CHAR INTL (Caracteres Internacionais)

MISC GREEK INTL
´ ` ^ ¨

Você pode compor modificadores no menu CHAR INTL com vogais maiúsculas e minúsculas para
criar vogais utilizadas em alguns idiomas. Você pode usar tais vogais em nomes de variáveis e
textos.

Adicionando um Modificador a uma Vogal

1  Selecione o modificador no menu CHAR
INTL. ALPHA-lock está ativada. Se
necessário, passe para alpha-lock.

2  Digite a vogal maiúscula ou minúscula na
qual você quer o modificador.

- Ÿ ( )
- n

ãOä
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Funções Matemáticas no Teclado
Você pode usar estas funções matemáticas em expressões com números reais ou complexos.
Você pode usar algumas delas com listas, vetores, matrizes ou “strings”.

Quando são usadas listas, vetores ou matrizes, as funções válidas exibem uma lista de
resultados calculados elemento por elemento. Se forem usadas duas listas, vetores ou matrizes
na mesma expressão, elas devem ter as mesmas dimensões.

Tecla Função Tecla Função

\ + (somar) = sin  (seno)

T N (subtrair) > cos  (coseno)

M ¹¹ (multiplicar) ? tan  (tangente)

F à (dividir) - { sin L1 (arco seno; inverso do seno)

a M (atribuir valor negativo) - | cos L1 (arco coseno; inverso do coseno)

I 2 (potência quadrada) - } tanL1 (arco tangente; inverso da tangente)

- ˆ ‡ (raiz quadrada) < log  (logarítmo)

- ƒ L1 (inverso) B ln  (logarítmo natural)

@ ^  (elevar a uma determinada
potência)

- ‚ ex  (constante e elevada a uma
potência)

- z 10^  (10 elevado a uma determinada
potência)

- ~ p (constante pi; 3.1415926535898)

C E (expoente)

A Referência de A a Z detalha
que tipos de dados são
argumentos válidos para cada
função.

As funções matemáticas mais
comuns estão no teclado da
TI-86. Na Referência de A a Z
temos as sintaxes, detalhes e
exemplos destas funções.

x -1 (o inverso da multiplicação) é
equivalente à recíproca 1àx.
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O Menu MATH
NUM PROB ANGLE HYP MISC 4 INTER

  número      ângulo miscelânea de
            funções

  probabilidade    hiperbólico               editor de interpolação

O Menu MATH NUM (Número)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
round iPart fPart int abs 4 sign min max mod

round( valor[,#deDecimais]) Arredonda valor para 12 casas decimais ou para #deDecimais

iPart  valor Exibe a parte inteira ou partes de valor

fPart  valor Exibe a parte fracionária ou partes de valor

int  valor Exibe o maior inteiro menor ou igual a valor

abs  valor Exibe o valor absoluto ou grandeza de valor

sign  valor Exibe 1 se valor for positivo; 0 se valor for 0; L1 se valor for negativo
min( valorA,valorB) Exibe o mínimo de valorA e valorB

min( lista) Exibe o menor elemento de lista

max(valorA,valorB) Exibe o máximo de valorA e valorB

max( lista) Exibe o maior elemento de lista

mod( númeroA,númeroB) Exibe númeroA modulo númeroB

valor pode às vezes ser uma
expressão, lista, vetor ou matriz.
Para mais detalhes sobre opções
e exemplos de sintaxes
específicas, consulte a
Referência de A a Z.
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O Menu MATH PROB (Probabilidade)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
! nPr nCr rand randIn 4 randN randBi

valor! Exibe o fatorial de um valor real

items nPr  número Exibe o número de permutações de items (n) tomado um número (r) de
cada vez

items nCr  número Exibe o número de combinações de items (n) tomado um número (r) de
cada vez

rand Exibe um número aleatório > 0 e < 1; para controlar uma seqüência de
números aleatórios, primeiro armazene um valor básico inteiro em rand
(como 0¶rand )

randInt( inferior,superior

   ã,#deTentativasä )
(inteiro aleatório) Exibe um inteiro aleatório limitado pelos inteiros
especificados, inferior � inteiro � superior; para exibir uma lista de inteiros
aleatórios, especifique um inteiro > 1 para #deTentativas

randNorm( média,
   desvioPadrão

   ã,#deTentativasä )

(aleatório normal) Exibe um número real aleatório de uma distribuição
normal especificada por média e desvioPadrão; para exibir uma lista de
números aleatórios, especifique um inteiro > 1 para #deTentativas

randBin( #deTentativas,
   probabilidadeDeSucesso

   ã,#deSimulaçoesä )

(aleatório binomial) Exibe um número real aleatório de uma distribuição
binomial, onde #deTentativas ‚ 1 e 0 � probabilidadeDeSucesso � 1; para
exibir uma lista de números aleatórios, especifique um inteiro > 1 para
#deSimulaçoes

! (fatorial) é válido para não-
inteiros.

randInt , randNorm , e randBin
estão abreviados no menu MATH
PROB.
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O Menu MATH ANGLE

NUM PROB ANGLE HYP MISC
o r ' 4DMS

ângulo¡ Cancela e substitui o atual parâmetro da modalidade ângulo para indicar
ângulo em graus

ângulor Cancela e substitui o atual parâmetro da modalidade ângulo para indicar
ângulo radianos

degrees’minutes’seconds' Indica um ângulo em graus, minutos, e segundos

Ângulo4DMS Exibe ângulo no formato graus¡minutos'segundos", embora você use
degrees’minutes’seconds' para introduzir um ângulo no DMS

O Menu MATH HYP (Hperbólica)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
sinh cosh tanh sinh -1 cosh -1 4 tanh -1

sinh  valor Exibe o seno hiperbólico de valor

cosh  valor Exibe o coseno hiperbólico de valor

tanh  valor Exibe a tangente hiperbólica de valor

sinh L1 valor Exibe o arco seno hiperbólico de valor

cosh L1 valor Exibe o arco coseno hiperbólico de valor

tanh L1 valor Exibe o arco tangente hiperbólico de valor

ângulo pode ser uma lista para ¡
, r , e 4DMS.

Em um cálculo, o resultado de
uma entrada de dados do tipo
degrees’minutes’seconds'  é
tratado como graus somente no
modo Degree  ângulo. No modo
Radian  ângulo é tratado como
radianos.

valor pode às vezes ser uma
expressão, lista, vetor ou matriz.
Para mais detalhes sobre opções
e exemplos de sintaxes
específicas, consulte a
Referência de A a Z.
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O Menu MATH MISC (Miscelânea)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
sum prod seq lcm gcd 4 4Frac % pEval x ‡ eval

sum  lista Exibe uma soma dos elementos de lista

prod  lista Exibe um produto dos elementos de lista

seq(expressáo,variável,
   iniciar,terminar[,step])

Exibe uma lista na qual cada elemento é o valor de expressáo

calculado para variável do iniciar ao terminar a cada step

lcm( valorA,valorB) Exibe o mínimo múltiplo comum de valorA e valorB

gcd( valorA,valorB) Exibe o máximo divisor comum de valorA e valorB

valor4Frac Exibe valor em forma de fração

valor% Exibe valor dividido por 100 (multiplicado por .01)

percent%número Exibe o percentual de número

pEval( coeficientesLista,xValor) Exibe o valor de um polinômio (cujos coeficientes são dados em
coeficientesLista) no xValor

xthraizx‡valor Exibe a xthraiz de valor (raiz enésima do valor)

eval  valor Exibe uma lista dos valores de todas as funções selecionadas no atual
modo de construção de gráfico relativas ao valor real da variável
independente

valor pode às vezes ser uma
expressão, lista, vetor ou matriz.
Para mais detalhes sobre opções
de sintaxes específicas, consulte
a Referência de A a Z.
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O Editor de InterpolaçãoàExtrapolação
Usando o editor de interpolaçãoàextrapolação, você pode interpolar ou extrapolar um valor
linearmente, dados dois pares conhecidos e o valor de x ou o valor de y do par desconhecido.

1  Exiba na tela o editor de
interpolaçãoàextrapolação.

2  Introduza valores reais para o primeiro par
conhecido (x1,y1). Os valores podem ser
expressões.

- Œ / &

3 b 5 b

3  Introduza valores para o segundo par
conhecido (x2,y2).

4 b 4 b

4  Introduza um valor para o x  e um valor para
o y do par desconhecido.

5  Se necessário, coloque o cursor no valor para
o qual você quer uma solução (x ou y).

6  Selecione SOLVE.

1 b

$ or #

*

O resultado é interpolado ou extrapolado e exibido na tela; as variáveis x e y não se alteram. Um
quadrado cheio na primeira coluna indica o valor interpolado ou extrapolado.

Depois de solucionar um valor, você pode continuar usando o editor de
interpolaçãoàextrapolação.

Para interpolar y na tela inicial,
selecione inter(  no CATALOG,
e depois digite
inter( x1,y1,x2,y2,x).

Para interpolar x na tela inicial,
digite inter( y1,x1,y2,x2,y).

Você pode armazenar valores
individuais com a tecla X
(Capítulo 2).
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O Menu CALC (Cálculo)
evalF nDer der1 der2 fnInt 4 fMin fMax arc

As funções de cálculo exibem valores relativos a qualquer variável criada pelo usuário, às
variáveis embutidas eqn  e exp , e a variáveis de construção de gráficos como x, t, e q.

evalF(expressáo,variável,valor) Exibe o valor de expressáo relativo a variável para um dado valor de
variável

nDer(expressáo,variável ã,valorä) Exibe uma derivada numérica aproximada de expressão relativa a
variável para o atual valor da variável ou valor da variável
especificada

der1(expressáo,variávelã,valorä) Exibe o valor da primeira derivada de expressáo relativo a variável para o
atual valor da variável ou valor da variável especificada

der2(expressáo,variávelã,valorä) Exibe o valor da segunda derivada de expressáo relativo a variável para o
atual valor da variável ou valor da variável especificada

fnInt( expressáo,variável,
   inferior,superior)

Exibe a integral numérica de expressáo relativa a variável entre os limites
inferior e superior

fMin( expressáo,variável,
   inferior,superior)

Exibe o valor mínimo de expressáo relativo a variável entre os limites
inferior e superior

fMax(expressáo,variável,
   inferior,superior)

Exibe o valor máximo de expressáo relativo a variável entre os limites
inferior e superior

arc(expressião,variável,
   iniciar,terminar)

Exibe o comprimento de um segmento de uma curva definido por
expressáo relativo a variável entre iniciar e terminar

Você deve ativar o modo Dec
para usar as funções de cálculo.

Para  evalF , nDer , der1 , e  der2 ,
variável pode ser um número
real, complexo ou uma lista.

Você pode usar der1  e der2  em
expressáo. Você pode usar nDer
uma vez em expressáo.

 fnInt , fMin , e fMax ,
 inferior < superior = true.
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A variável embutida d define o tamanho do intervalo no cálculo de nDer(  (somente no modo
dxNDer  de diferenciação) e arc( . A variável embutida tol  define a tolerância no cálculo de fnInt( ,
fMin( , fMax( , e arc( . O valor de cada um deve ser  >0. Estes fatores afetam a exatidão dos cálculos.
À medida que  d se torna menor, a aproximação normalmente é mais exata Por exemplo, o
resultado de nDer(A^3,A,5)  é 75.0001 se d=.01, porém é 75 se d=.0001 (Apêndice).

O valor do erro da integral da função é armazenado na variável fnIntErr  (Apêndice).

Para arc(  e fnInt( , enquanto o modo dxDer1  está ativado, estas funções não são válidas em
expressáo: evalF( , der1( , der2( , fMin( , fMax( , nDer( , seq( , nem em qualquer variável de equação,
como y1.

Você pode aproximar a quarta derivada no atual valor de x com esta fórmula:
nDer(nDer(der2(x^4,x),x),x) .

O Menu TEST (Relacional)
= = < > � ‚ 4 ƒ

valorA==valorB (igual a) Exibe 1 se valorA for igual a valorB; exibe 0 se não for igual; valorA e valorB

podem ser números complexos, listas, vetores, matrizes ou “strings”

valorA<valorB (menor que) Exibe 1 se valorA for menor que valorB; exibe 0 se valorA não for menor que
valorB; valorA e valorB devem ser números reais ou listas

valorA>valorB (maior que) Exibe 1 se valorA for maior que valorB; exibe 0 se valorA não for maior que
valorB; valorA e valorB devem ser números reais ou listas

As funções relacionais são
válidas para duas listas do
mesmo comprimento. Quando
valorA e valorB são listas, uma
lista de resultados calculados
elemento por elemento é exibida
na tela.
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valorA � valorB (menor ou igual a) Exibe 1 se valorA for menor que ou igual a valorB; exibe 0 se valorA não for
menor que ou igual a valorB; valorA e valorB devem ser números reais ou listas

valorA‚valorB (maior que ou igual a) Exibe 1 se valorA for maior que ou igual a valorB; exibe 0 se valorA não for
maior que ou igual a valorB; valorA e valorB devem ser números reais ou listas

valorAƒvalorB (não igual a) Exibe 1 se valorA não for igual a valorB; exibe 0 se valorA for igual a valorB;
valorA e valorB podem ser números reais ou complexos, listas, vetores, matrizes, ou
“strings”

Usando Testes em Expressões e Instruções
O Evaluation Operating System da TI-86 (Apêndice) executa todas as operações, exceto
operadores Booleanos, antes de executar funções relacionais. Por exemplo:

♦ O valor da expressão 2+2==2+3 é 0. A TI-86 faz a adição primeiro e em seguida compara 4
com 5.

♦ O valor da expressão 2+(2==2)+3 é 6. A TI-86 faz o teste em parênteses primeiro e em seguida
soma 2, 1, e 3.

Você pode usar funções
relacionais para controlar fluxo
de programa (Capítulo 16).
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Usando Constantes Embutidas e Criadas pelo Usuário
Uma constante é uma variável com um determinado valor armazenado nela. Os itens do menu
CONS BLTIN são constantes comuns embutidas na TI-86. Não se pode editar o valor de uma
constante embutida.

Pode-se criar suas próprias constantes e incorporá-las ao menu de constantes criadas pelo
usuário para fácil acesso. Para introduzir uma constante criada pelo usuário, deve-se usar o
editor de constantes (página 60); não se pode usar X ou = para criar uma constante.

O Menu CONS (Constantes)

BLTIN EDIT USER

menu   menu constantes
constantes   criados pelo utilizador
integrados

editor de constantes
criadas pelo usuário

O Menu CONS BLTIN (Constantes Embutidas)

BLTIN EDIT USER
Na k Cc ec Rc 4 Gc g Me Mp Mn

4 m0 H0 h c u

Pode-se selecionar constantes
embutidas no menu
CONS BLTIN ou introduzi-las
usando-se o teclado e o menu
CHAR GREEK.
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Constante Embutida Nome da Constante Valor da Constante
Na Número de Avogadro 6.0221367E23 molL1

k Constante de Boltzman 1.380658EL23 JàK

Cc Constante de Coulomb 8.9875517873682E9 N m2àC2

ec Carga Eletrônica 1.60217733EL19 C

Rc Constante de Gás 8.31451 Jàmol K

Gc Constante Gravitacional 6.67259EL11 N m2àkg2

g Aceleração da Terra devido à gravidade 9.80665 màseg2

Me Massa de um elétron 9.1093897EL31 kg

Mp Massa de um próton 1.6726231EL27 kg

Mn Massa de um nêutron 1.6749286EL27 kg

m0 Permeabilidade de um vácuo 1.2566370614359EL6 NàA2

H0 Permissividade de um vácuo 8.8541878176204EL12 Fàm

h Constante de Planck 6.6260755EL34 J seg

c Velocidade da luz no vácuo 299,792,458 màseg
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u Unidade de massa atômica 1.6605402EL27 kg

p Pi 3.1415926535898

e Base de log natural 2.718281828459

Criando ou Redefinindo uma Constante Criada pelo Usuário

1  Exiba o menu CONS. - ‘

2  Exiba o editor de constante. O “prompt” Name=, o
“prompt” Value=  e o menu CONS USER são exibidos
na tela. ALPHA-lock está ativado.

'

3  Digite um nome de constante. Digite um novo nome de
um a oito caracteres, iniciando com uma letra, ou
selecione um nome no menu CONS USER. O cursor vai
para o “prompt” Value= e o menu CONS EDIT é exibido
na tela (veja abaixo).

ãAä - n
ãUä b

4  Introduza o valor constante real ou complexo, que
pode ser uma expressão. O valor é armazenado na
constante assim que você o introduz. A constante
criada pelo usuário se torna um item do menu CONS
USER.

196 ` 9665

Para usar p, aperte  - ~ ou
selecione-o no  CATALOG.
Para usar e^ , aperte  - ‚.
Para usar e, aperte  - n ãEä.

Itens do menu CONS USER são
os nomes de todas as constantes
criadas pelo usuário
armazenadas e organizadas em
ordem alfanumérica.

196.9665 é o peso atômico do
ouro (Au).

Você pode introduzir um valor
depois.
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O Menu Constant Editor

PREV NEXT DELET

PREV Exibe o nome e o valor (se houver) da constante anterior no menu CONS USER

NEXT Exibe o nome e o valor (se houver) da próxima constante no menu CONS USER

DELET Apaga o nome e o valor da constante exibida no momento no editor de constante.

Introduzindo um Nome de Constante em uma Expressão
Pode-se introduzir uma constante em uma expressão através de um dos seguintes três métodos.

♦ Selecione o nome da constante no menu CONS BLTIN ou no menu CONS USER.
♦ Selecione um nome de constante criada pelo usuário na tela VARS CONS.
♦ Use as teclas ALPHA, as teclas alpha e outras teclas de caracteres para introduzir um nome

de constante.

Convertendo Unidades de Medida
Com a TI-86, pode-se converter um valor medido, em uma unidade, em  seu valor equivalente
medido em outra unidade. Por exemplo, você pode converter polegadas em jardas, quartos em
litros ou graus Fahrenheit em graus Celsius.

As unidades usadas nas conversões devem ser compatíveis entre si. Por exemplo, não se pode
converter polegadas em graus Fahrenheit, ou jardas em calorias. Cada item do menu CONV
(página 68) representa um grupo de unidades de medida, como comprimento (LNGTH), volume
(VOL) e pressão (PRESS). Dentro de cada menu, todas as unidades são compatíveis entre si.

Se quando a primeira constante
for exibida, for selecionada
PREV, ou quando a última
constante for exibida, for
selecionada NEXT, o menu
CONS USER substitui o menu
CONS EDIT.

Pode-se também apagar uma
constante da tela  MEM DELET
CONS.

Pode-se introduzir uma
expressão de conversão em
qualquer lugar onde uma
expressão for válida.
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Convertendo uma Unidade de Medida
Para usar qualquer instrução de conversão, a sintaxe é:

(value)currentUnit4newUnit

1  Introduza o valor real a ser convertido.

2  Exiba o menu CONV.

3  Selecione o grupo de conversão TEMP.

D a 2 E

- ’

*

4  Selecione a atual unidade de medida (¡C) no menu
de grupos de conversão. A abreviatura e o símbolo
de conversão da undiade ( 4 ) são inseridos no lugar
onde está o cursor.

&

5  Selecione a nova unidade de medida (¡F) no menu
de grupos de conversão. A abreviatura da unidade
é inserida no lugar onde está o cursor.

6  Converta a medida.

'

b

No exemplo,  L2 graus Celsius
são convertidos em graus
Fahrenheit. Use sempre
parênteses quando o valor for
negativo.
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O Menu CONV (Conversões)

LNGTH AREA VOL TIME TEMP 4 MASS FORCE PRESS ENRGY POWER

4 SPEED

menu                     menu                     menu                   menu           menu                    menu
comprimento     volume     temperatura        velocidade   força    energia

menu area  menu tempo  menu massa              menu pressão                menu
   potência

Importante: Ao converter um valor negativo, você deve colocar o número entre parênteses e
acrescentar o sinal negativo, como em (L4). Caso contrário, a ordem de operação da TI-86  será
primeiro fazer a conversão e depois atribuir o sinal negativo ao valor convertido.

Se você
digitar...

 ...A TI-86 converte em...

 (L4)¡C4¡F  24.8 graus Fahrenheit (L4¡ Celsius convertidos em graus Fahrenheit)

L4¡C4¡F  L39.2 graus Fahrenheit (4¡ Celsius convertidos em graus Fahrenheit, depois é atribuído
 o sinal negativo)
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O Menu CONV LNGTH (Comprimento)
mm milímetros yd jardas mil milésimos
cm centímetros km quilômetros Ang Angstroms
m metros mile milhas fermi fermis
in polegadas nmile milhas náuticas rod varas
ft pés lt-yr anos-luz fath braças

O Menu CONV AREA (Área)
ft 2 pés quadrados km 2 quilômetros quadrados cm 2 centímetros quadrados
m 2 metros quadrados acre acres yd 2 jardas quadradas
mi 2 milhas quadradas in 2 polegadas quadradas ha hectares

O Menu CONV VOL (Volume)
liter litros cm3 centímetros cúbicos tsp colheres de chá
gal galões in3 polegadas cúbicas tbsp colheres de sopa
qt quartos ft 3 pés cúbicos ml mililitros
pt quartilhos (pints) m 3 metros cúbicos galUK galões ingleses
oz onças cup xícaras ozUk onças inglesas

O Menu CONV TIME (Tempo)
sec segundos day dias ms milisegundos
Mn minutos yr anos ms microsegundos
Hr horas week semanas ns nanosegundos
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O Menu CONV TEMP (Temperatura)
¡C graus Celsius ¡F graus Fahrenheit ¡K graus Kelvin ¡R graus Rankin

O Menu CONV MASS (Massa)
gm gramas amu massa atômica ton toneladas
kg quilogramas slug libras-massa mton toneladas métricas
lb libras

O Menu CONV FORCE (Força)
N Newtons tonf tonelada força lbf libra força
dyne dinas kgf quilograma força

O Menu CONV PRESS (Pressão)
atm atmosferas lbàin2 libras por polegada

quadrada
inHg polegadas de mercúrio

bar bars mmHg milímetros de mercúrio inH2O polegadas de água
Nàm2 Newtons por metro

quadrado
mmH2 milímetros de água

O Menu CONV ENRGY (Energia)
J Joules ft-lb libras pés erg ergs
cal calorias kw-hr kilowatt horas l-atm litro-atmosferas
Btu British thermal units eV eletrovolts
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O Menu CONV POWER (Potência)
hp cavalo vapor ftlb às libras pés por segundo Btu àm British thermal unidades

por minuto
W Watts calàs calorias por segundo

O Menu CONV SPEED (Velocidade)
ftàs pés por segundo miàhr milhas por hora knot nós
màs metros por segundo kmàhr quilômetros por hora

Convertendo um Valor Expresso em uma Razão
Para converter um valor expresso como uma relação na tela inicial, pode-se usar parênteses e o
sinal de divisão ( à ). Por exemplo, se um carro faz 325 milhas em 4 horas, e você quer saber sua
velocidade em quilômetros por hora, digite a seguinte expressão:

(325à4)miàhr4kmàhr Esta expressão dá 131 kmàh (arredondados).

Pode-se também chegar a este resultado usando-se somente uma barra inclinada, assim:
325mile 4kmà4hr4hr

Para introduzir uma barra
inclinada ( à ), pode-se usar a
tecla  F ou inseri-la através de
CATALOG.
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Bases Numéricas
O modo de base numérica definido (Capítulo 1) controla como a TI-86 interpreta um número
introduzido e mostra o resultado na tela inicial. Entretanto, pode-se introduzir números em
qualquer base numérica usando-se os símbolos de base numérica Ü, Ý, Þ e ß. Depois pode-se
mostrar o resultado na tela inicial em qualquer base numérica usando-se conversões de bases.

Todos os números são armazenados internamente no modo decimal. Se for executada uma
operação em modo que não seja o Dec, a TI-86 executa operações matemáticas inteiras
truncando para um valor inteiro depois de cada cálculo e cada expressão.

Por exemplo, no modo Hex, 1à3+7 dá 7h (1 dividido por 3, truncado para 0, e depois somado
com 7).

Campos de Bases Numéricas
Os números binários, octais e hexadecimais são definidos na TI-86 dentro das seguintes faixas.

Tipo Valor BaixoàValor Alto Equivalente em Decimal

Binário 1000 0000 0000 0001b
0111 1111 1111 1111b

L32,767
32,767

Octal 5120 6357 4134 0001o
2657 1420 3643 7777o

L99,999,999,999,999
99,999,999,999,999

Hexadecimal ÚÚÚÚ Õ50× ÙÚ85 ×001h
0000 5ÕÚ3 107Õ 3ÚÚÚh

L99,999,999,999,999
99,999,999,999,999
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Complementos Um e Dois
Para obter o complemento um de um número binário, introduza a função not  (página 76) antes
do referido número. Por exemplo, not  111100001111 no modo Bin  dá 1111000011110000Ü.

Para obter o complemento dois de um número binário, aperte a tecla a antes de introduzir o
referido número. Por exemplo, L111100001111 no modo Bin  dá 1111000011110001Ü.

O Menu (Número) BASE

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT

menu de                    menu                               menu
caracteres                 conversão          rotaràdeslocar
hexadecimais            da base

       menu          menu
                       typo de base              operador Booleano

O Menu BASE Õ-Ú (Caracteres Hexadecimais)
Este é o menu BASE Õ-Ú exibido na tela inicial. Para usar Õ, aperte  - e.

Õ TYPE CONV BOOL BIT
Ö × Ø Ù Ú

Os itens dos menus BASE Õ-Ú e
BASE TYPE não são os mesmos
que os caracteres alfabéticos
normais.
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Quando o menu editor for o de cima, Õ e Ö se juntam  ...Õ e  Ö passam para duas células distintas e
em uma célula. Se & or  / for acionada...                  Ù e  Ú se juntam. Para retornar, aperte s  * ou  

/.

{ } NAMES " OPS { } NAMES " OPS
Õ-Ö × Ø Ù Ú 4 Õ Ö × Ø Ù-Ú

Introduzindo Caracteres Hexadecimais
Para introduzir um número hexadecimal, use as teclas numéricas como no caso de números
decimais. Selecione os caracteres hexadecimais de Õ a Ú no menu de acordo com a necessidade.

O Menu BASE TYPE

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT
Ü ß Ý Þ

Em uma expressão, pode-se apresentar um número em qualquer base numérica, não importando
o modo definido. Depois de introduzir um número, selecione o símbolo referente ao tipo de base
apropriado no menu BASE TYPE. O símbolo do tipo de base é inserido no lugar onde está o
cursor. Abaixo temos alguns exemplos.

No modo Dec (padrão): 10Ü+10 b                        12
10ß+10 b                        26

 No modo Oct : 10Ü+10 b                           12Ý
10Þ+10 b                           22Ý

No modo Bin : 10ß+10 b               10010Ü
10Þ+10 b                 1100Ü

 No modo Hex: 10Ü+10 b                            12ß
10Þ+10 b                           1Õß

No exemplo, o menu de cima é o
menu list editor ( - ” no
modo Dec de base numérica).

Se o modo Hex de base
numérica não estiver ativado,
deve-se digitar o símbolo ß,
mesmo se o número tiver um
caractere hexadecimal especial.
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O Menu BASE CONV (Conversão)

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT
4Bin 4Hex 4Oct 4Dec

valor4Bin Exibe valor como binário valor4Oct Exibe valor como octal
valor4Hex Exibe valor como hexadecimal valor4Dec Exibe valor como decimal

Convertendo Bases Numéricas

1  No modo Dec, calcule 10Ü + Úß + 10Ý + 10. 10Ü+Úß+10Ý+10 b         35

2  Some 1 ao resultado e converta-o para exibição na base numérica
Bin .

Ans+1 4Bin b      100100Ü

3  Some 1 ao resultado e converta-o para exibição na base numérica
Hex.

Ans+1 4Hex b             25ß

4  Some 1 ao resultado e converta-o para exibição na base numérica
Oct .

Ans+1 4Oct b              46Ý

5  Some 1 ao resultado e converta-o para exibição na base numérica
Dec.

Ans+1 b                       39

valor pode ser uma expressão,
lista, vetor ou matriz. Para
descrições detalhadas das
sintaxes, veja o Guia de A a Z.
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O Menu BASE BOOL (Boolean)

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT
and or xor not

valorA and  valorB valorA or  valorB valorA xor  valorB not  valor

Resultados de Operações Booleanas
Quando uma expressão Booleana é calculada, os argumentos são convertidos em números
inteiros hexadecimais e os bits correspondentes dos argumentos são comparados, como
mostrado na tabela abaixo.

Resultados

Se valorA for... ...e valorB for... and or xor not (valorA)
1 1   1 1 0 0

1 0   0 1 1 0

0 1   0 1 1 1

0 0   0 0 0 1

O resultado é exibido na tela de acordo com o modo definido no momento. Por exemplo:

♦ No modo Bin , 101 and 110  dá 100Ü. ♦ No modo Hex, 5 and 6  dá 4ß.

Tanto o argumento como o
resultado devem estar dentro de
faixas de números definidas
(página 71).
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O Menu BASE BIT

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT
rotR rotL shftR shftL

rotR valor Gira valor à direita
rotL valor Gira valor à esquerda
shftR valor Desloca valor para a direita
shftL valor Desloca valor para a esquerda

Usando Números Complexos
Um número complexo tem dois componentes: real (a) e imaginário (+bi). Na TI-86, introduz-se
o número complexo a+bi da seguinte forma:

♦ (real,imaginário) na forma retangular ♦ (magnitude±ãngulo) na forma polar
Pode-se introduzir um número complexo na forma retangular ou polar, não importando o modo
de número complexo definido no momento. O separador ( , ou ± ) determina a forma.

♦ Para introduzir a forma retangular, separe real e imaginário com uma vírgula (P).
♦ Para introduzir a forma polar, separe magnitude e ãngulo com um símbolo de ângulo (-

�).

O processo de giro e
deslocamento funciona em 16
dígitos básicos. Para minimizar
um erro de estouro, digite o
argumento na forma binária.

As variáveis que armazenam
números complexos
apresentadas na tela VARS
CPLX (Capítulo 2).

As listas, matrizes e vetores
podem ter elementos complexos.
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Cada componente (real, imaginário, magnitude, ou ãngulo) pode ser um número ou expressão
real que resulta em um número real; as expressões são calculadas quando se aperta a tecla
b.

Quando está ativado o modo RectC , os números complexos
são apresentados na forma retangular, não importando a
forma na qual foram introduzidos (como mostrado à direita).

Quando está ativado o modo PolarC,  os números complexos
são apresentados na forma polar, não importando a forma na
qual foram introduzidos (como mostrado à direita).

Resultados Complexos
Os números complexos dos resultados, incluindo elementos de lista, matriz e vetor, são
apresentados na forma (retangular ou polar) especificada pelo modo definido (Capítulo 1) ou
por uma instrução de conversão na tela (página 61).

♦ Quando está ativado o modo Radian , os resultados são apresentados na forma
(magnitude±ãngulo).

♦ Quando está ativado o modo Degree , os resultados são apresentados na forma
(real,imaginário).

Por exemplo, quando estão ativados os modos PolarC  e Degree , (2,1)N(1±45) dá
(1.32565429614±12.7643896828).

Os parâmetros de formato de
gráficos RectGC  e PolarGC
(Capítulo 5) determinam a forma
dos números complexos das
coordenadas da tela gráfica.
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Usando um Número Complexo em uma Expressão
♦ Digite o número complexo diretamente.
♦ Use as teclas ALPHA, as teclas alpha e outras teclas de caracteres para introduzir uma

variável coomplexa.
♦ Selecione uma variável complexa no menu VARS CPLX.

O Menu CPLX (Número Complexo)

conj real imag abs angle 4 4Rec 4Pol

conj ( real,imaginário) Exibe o conjugado de um valor, lista, vetor ou matriz complexa/o; o
resultado é (real,Limaginário)

conj ( magnitude±ãngulo) Exibe (magnitude±Lãngulo)

real (real,imaginário) Exibe a parte real de um número, lista, vetor ou matriz complexa/o como
um número real; o resultado é real

real (magnitude±ãngulo) Exibe magnitude¹coseno(ãngulo)

imag ( real,imaginário) Exibe a parte imaginária (não real) de um número, lista, vetor ou matriz
complexa/o como um número real; o resultado é imaginário

imag ( magnitude±ãngulo) Exibe magnitude¹seno(ãngulo)

abs (real,imaginário) (Valor absoluto) Exibe a grandeza (módulo) de um número, lista, vetor ou
matriz complexa/o; o resultado é ‡(real2+imaginário2)

abs (magnitude±ãngulo) Exibe magnitude

Pode-se introduzir o nome ou
uma lista complexa,vetor ou
matriz como um argumento de
qualquer item do menu CPLX.
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angle ( real,imaginário) Exibe o ângulo polar de um número, lista, vetor ou matriz complexa/o
calculado como tan L1 (imaginárioàreal) (ajustado por p no segundo
quadrante ou por Lp no terceiro quadrante); o resultado é
tanL1(imaginárioàreal)

angle ( magnitude±ãngulo) Exibe ãngulo (onde Lp<ãngulo�p)

complexValor4Rec Exibe complexValor na forma retangular (real,imaginário), não
importando o modo definido; válido somente no fim de um comando e
somente quando complexValor for realmente complexo

complexValor 4Pol Exibe complexValor na forma polar (magnitude±ãngulo), não importando
o modo definido; válido somente no fim de um comando e somente quando
complexValor for realmente complexo

Pode-se introduzir uma lista, vetor ou matriz complexa/o diretamente. A sintaxe abaixo é para
listas. Para introduzir um vetor ou matrix complexo/a, substitua abaixo os colchetes por chaves
e use a forma correta para qualquer um dos tipos de dados (Capítulos 12 e 13).

Na forma retangular, para usar listas de números complexos com conj , real , imag , abs  e ãngulo , a
sintaxe é:

conj{( realA,imaginárioA),(realB,imaginárioB),(realC,imaginárioC),...}

Na forma polar, para usar listas de números complexos com conj , real , imag , abs  e ãngulo , a
sintaxe é:

real{( magnitudeA±ãnguloA),(magnitudeB±ãnguloB),(magnitudeC±ãnguloC),...}

Quando se usa uma lista a TI-86 calcula o resultado elemento por elemento e exibe uma lista, na
qual cada elemento é expresso conforme o modo definido.

Selecione { e } no menu LIST.

Para separar os elementos das
listas, deve-se usar vírgulas.
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Definindo um Gráfico
Este capítulo descreve o processo de construção de gráficos de funções no modo Func , porém o
processo é semelhante para cada modo gráfico da TI-86. Os capítulos 8, 9, e 10 descrevem os
aspectos específicos dos modos gráficos de equações diferenciais, paramétricas e polares. O
capítulo 6 descreve vários recursos de construção de gráficos, muitos dos quais você pode usar
em todos os modos gráficos.

1  Ative o modo de construção de gráficos (página 84).

2  Defina, edite, ou selecione uma ou mais funções no editor de equação (páginas 86 e 87).

3  Selecione o tipo de gráfico para cada função (página 89).

4  Cancele a seleção de gráficos estatísticos (stat plots), se necessário (página 91).

5  Defina as variáveis da janela de visualização de gráficos (page 91).

6  Defina os parâmetros do formato do gráfico (page 91).

Ativando o Modo Gráfico
Para exibir a tela de modos, aperte - m. Todos os
parâmetros básicos dos modos, incluindo o modo gráfico Func ,
são destacados na figura à direita. Os modos gráficos estão na
quinta linha.
♦ Func  (gráficos de funções)
♦ Pol  (gráficos polares; Capítulo 8)
♦ Param  (gráficos paramétricos; Capítulo 9)
♦ DifEq  (gráficos de equações diferenciais; Capítulo 10)

Alguns destes passos não são
necessários toda vez que você
define um gráfico.

Os números de páginas referem-
se a detalhes de execução de
cada um destes passos.
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Cada modo gráfico tem um editor de equação específico. Você deve selecionar o modo gráfico e
o modo Dec de base numérica antes de introduzir as funções. A TI-86 retém na memória todas
as equações armazenadas nos editores de equação Func , Pol , Param , e DifEq . Cada modo tem
também parâmetros de formato gráfico e variáveis de janela específicos.

O “status” onàoff dos gráficos estatísticos, os fatores de zoom, os parâmetros dos modos e as
tolerâncias se aplicam a todos os modos gráficos; estas características não são afetadas com a
mudança do modo gráfico.

Estes parâmetros de modos influem nos resultados de construção dos gráficos.

♦ O modo de ângulo Radian  ou Degree  influi na interpretação de algumas funções.
♦ O modo de diferenciação dxDer1  ou dxNDer  influi na construção dos gráficos das funções

selecionadas.

O Menu GRAPH
y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB

4 EVAL STPIC RCPIC

y(x)= Exibe o editor de equação. Use esta tela para introduzir as funções cujos gráficos serão
construídos

WIND Exibe o editor de janela; use este editor para alterar dimensões da tela gráfica.

ZOOM Exibe o menu GRAPH ZOOM; use estes itens para alterar as dimensões da tela gráfica

TRACE Ativa o cursor de rastreamento; use este cursor para traçar o gráfico de uma determinada
função

O capítulo 1 descreve
detalhadamente todos os
parâmetros dos modos.

O capítulo 6 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
ZOOM, TRACE, MATH, DRAW,
STGDB, RCGDB, EVAL , STPIC,
e RCPIC.
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GRAPH Exibe a tela gráfica; constrói os gráficos de todas as funções selecionadas e dos gráficos
estatísticos ativados

MATH Exibe o menu GRAPH MATH; use este menu para explorar gráficos matematicamente

DRAW Exibe o menu GRAPH DRAW; use este menu para desenhar nos gráficos ou testar “pixels”

FORMT Exibe a tela de formatos; use esta tela para selecionar os parâmetros do formato gráfico

STGDB Exibe o “prompt” Name= e o menu STGDB; use este “prompt” para introduzir uma
variável GDB

RCGDB Exibe o “prompt” Name= e o menu RCGDB; use este menu para recuperar um banco de dados
de gráficos

EVAL Exibe o “prompt” Eval x=  ; digite um valor x  para o qual você quer calcular a atual função

STPIC Exibe o “prompt” Name= e o menu STPIC; use este “prompt” para introduzir uma variável PIC

RCPIC Exibe o “prompt” Name= e o menu RCPIC; use este menu para recuperar uma figura

Usando o Editor de Equação
Para exibir o editor de equação no modo gráfico Func ,
selecione y(x)=  no menu GRAPH (6 &). O menu GRAPH
passa para cima e o menu do editor de equação é mostrado na
tela como o menu inferior. Você pode armazenar até 99
funções no editor de equação, se houver memória suficiente
disponível.
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Se uma função for selecionada, seu sinal de igual (=) é destacado no editor de equação. Se a
seleção da função for cancelada, o sinal de igual não é destacado. Somente funções
selecionadas são “plotadas” quando a TI-86 está construindo um gráfico.

O Menu Equation Editor (GRAPH y(x)=)

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
x y INSf DELf SELCT 4 ALL+ ALL N STYLE

x Insere a variável x na posição atual do cursor (mesmo que 2 ou - n ãXä )

y Insere a variável y na posição atual do cursor (mesmo que - n ãYä )

INSf Insere um nome de variável de equação deletada (função) acima do ponto onde está o cursor
(somente o nome da variável é inserido)

DELf Apaga a função na qual está o cursor

SELCT Altera a condição de seleção da função na qual está o cursor (seleciona ou cancela a
seleção)

ALL+ Seleciona todas as funções definidas no editor de equação

ALL N Cancela a seleção de todas as funções definidas no editor de equação

STYLE Atribui o próximo dos sete tipos de gráfico disponíveis à função na qual está o cursor
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Definindo uma Função no Editor de Equação

1  Exiba no visor o editor de equação.

2  Se forem armazenadas funções no editor de
equação, desça o cursor até aparecer uma função
em branco.

6 &

( # or b )

3  Introduza uma equação em termos de x para
definir a função. Ao introduzir o primeiro
caractere, a função é selecionada
automaticamente. (O sinal de igual da função é
destacado no visor.)

4  Coloque o cursor na próxima função.

4 = 2

b or #

Notas sobre como Definir Equações de Funções
♦ Você pode incluir funções, variáveis, constantes, matrizes, elementos de matrizes, vetores,

elementos de vetores, listas, elementos de listas, valores complexos ou outras equações na
equação.

♦ Se você incluir matrizes, vetores ou valores complexos, a equação deve resultar em um
número real em cada ponto.

♦ Você pode incluir uma outra função definida em uma equação. Por exemplo, dadas as
equações y1=sin x  e y2=4+y1 , a função y2 seria igual a 4 mais o seno de x.

♦ Para introduzir um nome de função, selecione y no menu do editor de equação e em seguida
introduza o número apropriado.

Para passar da primeira função
do editor de equação para a
última, aperte  $.

Para passar para o começo ou
fim de uma equação, aperte -
! ou  - ".

As reticências indicam que uma
equação continua além do visor.
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♦ Para inserir o conteúdo de uma variável de equação, use RCL (Capítulo 1). Para introduzir a
variável de equação no “prompt” Rcl , use as teclas ALPHA, as teclas alpha e outras teclas de
caracteres.

♦ Para selecionar todas as funções na tela inicial ou no editor de programa, selecione FnOn  no
CATALOG (ou introduza cada um dos caracteres) e aperte b.

♦ Para selecionar funções específicas na tela inicial ou no editor de programa, selecione FnOn
no CATALOG (ou introduza cada um dos caracteres), introduza o número de cada função e
aperte a tecla b. Por exemplo, para selecionar y1, y3, e y5, digite FnOn 1,3,5 .

♦ Para cancelar a seleção das funções na tela inicial ou no editor de programa, use FnOff  da
mesma maneira que você usa FnOn  para selecionar funções.

♦ Quando uma função resulta em um número não real, o valor não é colocado no gráfico;
nenhuma mensagem de erro é exibida no visor.

Selecionando Tipos de Gráficos
Dependendo de qual modo gráfico foi selecionado, a TI-86 dispõe de até sete diferentes tipos de
gráficos. Você pode atribuir estes tipos a determinadas funções para diferenciar cada uma delas
entre si.

Por exemplo, você pode mostrar y1 como uma linha cheia (»y1= no editor de equação) e y2 como
uma linha pontilhada (Ây2=), e sombrear a área acima y3 (¾y3=).

Você pode também manipular os tipos de gráficos para ilustrar graficamente os fenômenos
existentes, como uma bola flutuando (usando  Á) ou o movimento circular de uma cadeira em uma
roda-gigante (usando  À).

Você pode editar expressões que
você inseriu usando Rcl .

A TI-86 constrói os gráficos de
todas as funções selecionadas
na mesma tela gráfica.
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Icone Tipo Características da Função Plotada

» Line Uma linha cheia interliga todos os pontos colocados no gráfico; este é o padrão no
modo Connected

¼ Thick Uma linha cheia e grossa interliga todos os pontos colocados no gráfico

¾ Above Sombreia a área acima da função

¿ Below Sombreia a área abaixo da função

À Path Um cursor circular traça o esboço inicial da função e desenha um percurso da função
plotada

Á Animate Um cursor circular traça o esboço inicial da função plotada; não desenha um percurso.

Â Dot Um pontinho representa cada ponto colocado no gráfico; este é o padrão no modo Dot

Para definir o tipo de gráfico em um programa, selecione GrStl(  no CATALOG (Referência de A
a Z).

¾ (sombreado acima) e
¿ (sombreado abaixo) podem ser
usados somente na construção
de gráficos de funções (Func).

Â (pontos) podem ser usados em
todos os modos de construção
de gráficos, exceto no modo
DifEq .
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Definindo o Tipo de Gráfico no Editor de Equação

1  Exiba no visor o editor de equação.

2  Coloque o cursor na função ou funções para as
quais você deseja definir o tipo de gráfico.

6 &

#

3  Exiba no visor o item STYLE do menu do editor de
equação.

4  Selecione STYLE repetidamente para os ícones de
tipos de gráficos à esquerda do nome da equação.

/

( (

5  Observe o novo tipo de gráfico.

6  Apague o menu GRAPH para ver somente o
gráfico.

- *

:

Utilizando Padrões de Sombreamento para Diferenciar Funções
Quando se seleciona ¾ (sombreado acima) ou ¿ (sombreado abaixo) para mais de uma função,
a TI-86 vai rodando e exibindo uma série de quatro padrões de sombreamento.
♦ Primeira função sombreada: linhas verticais
♦ Segunda função sombreada: linhas horizontais
♦ Terceira função sombreada: linhas diagonais inclinadas negativamente
♦ Quarta função sombreada: linhas diagonais inclinadas positivamente

Na quinta função sombreada, são exibidas novamente as linhas verticais repetindo-se assim a
seqüência de rotação.

No exemplo,  ¾ (sombreado
acima) foi selecionado para y2.
Todas as variáveis de janela
foram definidas com os valores
padrão (página 92).

Se você atribui ¾ ou  ¿ a uma
função que gera os gráficos de
uma família de curvas (página
97), o mesmo padrão de rotação
se aplica aos membros da família
de curvas.
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Visualizando e Alterando a Condição OnàOff dos Gráficos Estatísticos
Plot1 Plot2 Plot3  na linha superior do editor de equação mostra a condição onàoff de cada gráfico
estatístico (Capítulo 14). Quando um nome de plot é destacado nesta linha, o plot está ativado.

Para alterar a condição onàoff de um gráfico estatístico no editor de equação, aperte $, ", e !
para colocar o cursor em Plot1 , Plot2 , ou Plot3  e depois aperte a tecla b.

Definindo as Variáveis de Janela
A janela da tela gráfica representa a região do plano de
coordenadas exibida no visor. Definindo as variáveis da
janela, você pode estabelecer os limites da janela no visor e
outros atributos.

xMin , xMax , yMin , e yMax  são os limites da tela gráfica.

xScl  (escala do eixo x) é o número de unidades representadas pela distância entre uma marca limite
(tique) e outra no eixo x.
yScl  (escala do eixo y) é o número de unidades representadas pela distância entre uma marca
limite (tique) e outra no eixo y.
xRes  define a resolução dos pixels somente para gráficos de funções, usando inteiros de 1 a 8.
♦ Em xRes=1  (valor padrão), as funções são avaliadas e plotadas em cada pixel do eixo x.
♦ Em xRes=8 , as funções são avaliadas e plotadas a cada oitavo pixel ao longo do eixo x-axis.

Para remover as marcas limites
(tiques) dos dois eixos, defina
xScl=0  e yScl=0 .

Pequenos valores para xRes
melhoram a resolução gráfica
mas podem fazer com que a
TI-86 construam os gráficos mais
lentamente.
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Exibindo o Editor de Janela
Para exibir o editor de janela, selecione WIND no menu GRAPH
(6 '). Cada modo gráfico tem um editor de janela
específico. O editor de janela à direita mostra os valores
padrão no modo Func.  $ indica que xRes=1  (resolução de x) está
abaixo da yScl  no editor de janela.

Alterando o Valor de uma Variável de Janela

1  Exiba no visor o editor de janela.

2  Coloque o cursor na variável de janela que você
deseja alterar.

3  Edite o valor, que pode ser uma expresssão.

4  Determine todas as expressões armazene o
valor.

6 '

# # #

0

b ou #

Para alterar um valor de variável de janela na tela inicial ou no editor de programa, digite o valor
e depois aperte a tecla X. Selecione a variável de janela na tela VARS WIND ( - w
/ / WIND) ou introduza caracteres individuais. Aperte b.

tanto xMin <xMax  como
yMin <yMax  devem ser
verdadeiros para que a
construção do gráfico seja bem
feita.

No exemplo,  yMin  é alterado
para 0.
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Definindo a Exatidão dos Gráficos com @x e @y
As variáveis de janela @x e @y definem a distância do centro de um pixel para o centro de
qualquer pixel adjacente. Quando um gráfico é exibido no visor, os valores de @x e @y são
calculados a partir de xMin , xMax , yMin , e yMax  usando-se estas fórmulas:
@x=(xMin +xMax)à126 @y=(yMin +yMax)à62

@x e @y não estão no editor de janela. Para alterá-los, você deve seguir os passos acima de
alteração de uma variável de janela na tela inicial ou no editor de programa. Ao alterar os
valores armazenados em @x e @y, a TI-86 recalcula automaticamente xMax  e yMax  a partir de @x,
xMin , @y, e yMin , e os novos valores são armazenados.

Definindo o Formato do Gráfico
Para exibir a tela de formatos de gráficos, selecione FORMT no
menu GRAPH (6 / (). Os parâmetros de formato do
gráfico definem a aparência geral do gráfico exibido no visor.
Os parâmetros atuais são destacados no visor.

Para alterar um parâmetro, coloque o cursor no novo
parâmetro e em seguida aperte b, da mesma forma que na
tela de modos.

A TI-86 mantém parâmetros de
formatos independentes para
cada modo gráfico.

No modo gráfico DifEq , a
seqüência de teclas na tela de
formatos de gráficos é
6 / & (Capítulo 10).
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RectGC Mostra no visor a posição do cursor na forma de coordenadas gráficas retangulares x e y;
quando é selecionado RectGC , os valores de x e y são atualizados com a construção do
gráfico, a movimentação do cursor móvel e a operação de rastreamento; os valores de x e y
são exibidos no visor se for selecionado também o formato CoordOn .

PolarGC Mostra no visor a posição do cursor na forma de coordenadas gráficas polares R e q;
quando é selecionado PolarGC , os valores de x, y, R e qsão atualizados com a construção
do gráfico, a movimentação do cursor móvel e a operação de rastreamento; os valores de R
e q são exibidos no visor se for selecionado também o formato CoordOn .

CoordOn Mostra no visor as coordenadas do cursor na parte inferior do gráfico

CoordOff Não mostra no visor as coordenadas do cursor na parte inferior do gráfico

DrawLine Desenha uma linha entre os pontos calculados para as funções no editor de equação

DrawDot Coloca no gráfico somente os pontos calculados para as funções no editor de equação

SeqG (construção seqüencial de gráficos) Faz uma completa avaliação e plotagem de uma função
antes de avaliar e plotar a próxima função

SimulG (construção simultânea de gráficos) Avalia e plota todas as funções selecionadas para um
determinado valor de x e depois avalia e plota as mesmas para o próximo valor de x

GridOff Apaga do visor a grade de pontos.

GridOn Mostra no visor a grade de pontos

AxesOn Mostra os eixos no visor

AxesOff Apaga os eixos do visor; AxesOff  sobrepõe e substitui o parâmetro de formato
LabelOff àLabelOn

O modo gráfico DifEq  tem um
conjunto específico de
parâmetros de formatos de
gráficos (Capítulo 10).

Uma grade de pontos cobre o
visor com fileiras que
correspondem às marcas limites
(tiques) de cada eixo de
coordenadas.
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LabelOff Apaga do visor os títulos dos eixos

LabelOn Coloca títulos nos eixos, se AxesOn  for selecionado também; x e y para os modos Func ,
Pol  e Param ; vários títulos no modo DifEq

Exibindo um Gráfico na Tela
Para exibir um gráfico na tela,
selecione GRAPH no menu GRAPH. A
tela gráfica é mostrada na tela. Se o
gráfico acabou de ser definido, o
indicador Busy é mostrado no canto
superior direito do visor enquanto a
TI-86 constrói o gráfico.

♦ No formato SeqG, a TI-86 constrói, um por um, todos os gráficos das funções selecionadas
por ordem de nome de função (por exemplo, primeiro é feito o gráfico de y1, depois o de y2,
e assim por diante).

♦ No formato SimulG , a TI-86 constrói simultaneamente todos os gráficos selecionados.

Você pode exibir na tela e explorar um gráfico de um programa (Capítulo 16). Para usar comandos
de construção de gráficos na tela inicial, selecione-os no CATALOG ou introduza caracteres
individuais.

No exemplo do gráfico à direita,
todos os parâmetros relativos à
construção do gráfico estão
definidos.

Para ver o gráfico sem o menu
GRAPH na linha de baixo, aperte
: depois de construir o
gráfico.
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Interrompendo ou Cancelando a Construção de um Gráfico
♦ Para interromper a construção de um gráfico, aperte b. Para voltar a construir o

gráfico, aperte b novamente.
♦ Para cancelar a construção do gráfico, aperte ^. Para fazer outro gráfico, selecione

GRAPH no menu GRAPH.

Modificando um Gráfico Pronto

Para remover estes itens da tela gráfica:  Aperte (ou selecione):

Cursor, valores de coordenadas, ou menus (Para recuperar menus,
aperte . ou 6)

 :

Cursor móvel e valores de coordenadas mas não os menus  b

Cursor e valores de coordenadas mas não os menus  6 ou GRAPH

Construindo uma Família de Curvas Gráficas
Se for introduzida uma lista como um elemento de uma equação, a TI-86 faz o gráfico referente a
cada valor da lista, construindo uma família de curvas. No modo SimulG  de ordem de construção
de gráficos, a TI-86 faz os gráficos de todas as funções em ordem seqüencial, começando pelo
primeiro elemento de cada lista, depois o segundo elemento, e assim por diante.

Quando você interrompe a
construção de um gráfico, o
indicador Busy no canto superior
direito se torna uma linha
pontilhada.
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Por exemplo, {2,4,6} sin x  faz os
gráficos de três funções:
2 sin x , 4 sin x , e 6 sin x .

A equação {2,4,6} sin ({1,2,3} x)
também faz o gráfico de três
funções:
2 sin x , 4 sin (2x) , and 6 sin (3x) .

Smart Graph
A função Smart Graph mostra no visor o gráfico exibido anteriormente quando você aperta a
tecla 6, desde que todos os fatores que provocariam a reconstrução do gráfico não sejam
alterados a partir do momento em que o gráfico foi mostrado pela última vez no visor . A função
Smart Graph refaz o gráfico caso você tenha tomado algumas das providências abaixo a partir da
última exibição do gráfico no visor.

♦ Alterou um parâmetro de modo que afeta os gráficos
♦ Alterou uma função ou gráfico estatístico que foi construído na última tela gráfica
♦ Selecionou ou cancelou a seleção de uma função ou gráfico estatístico
♦ Alterou o valor de uma variável em uma função selecionada
♦ Alterou o valor de um parâmetro de variável de janela
♦ Alterou um parâmetro de formato de gráfico

Quando se usa mais de uma lista
em uma expressão, todas as
listas devem ter a mesma
dimensão.
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Recursos Gráficos da TI-86
O Capítulo 5 descreve como usar os itens do menu GRAPH y(x)= , WIND, GRAPH, e FORMT para
definir e mostrar no visor o gráfico de uma função no modo Func  de construção de gráfico. Este
capítulo descreve como usar os outros itens do menu GRAPH para aplicar dimensões pré-
estabelecidas na tela gráfica, explorar o gráfico e construir determinados gráficos de funções, fazer
análises matemáticas, desenhar em gráficos e armazenar e recuperar gráficos e desenhos. Você
pode usar a maioria dos recursos gráficos em todos os quatro modos de construção de gráfico.

O Menu GRAPH

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB

4 EVAL STPIC RCPIC

ZOOM Mostra no visor o menu GRAPH ZOOM; use estes itens para aplicar dimensões pré-
estabelecidas na tela gráfica

TRACE Ativa o cursor de rastreamento; use este cursor para construir gráficos de funções específicas

MATH Mostra no visor o menu GRAPH MATH; use este menu para explorar gráficos matematicamente

DRAW Mostra no visor o menu GRAPH DRAW; use este menu para fazer desenhos nos gráficos

STGDB Mostra o “prompt” Name= e o menu GDB; use este “prompt” para introduzir uma variável GDB

RCGDB Mostra  o “prompt” Name= e o menu GDB; use este menu para recuperar uma variável GDB

EVAL Mostra no visor o “prompt” Eval  x=; use este “prompt” para introduzir um valor x para o qual
você deseja resolver a função em questão.

Este é o menu GRAPH no modo
Func  de construção de gráfico.
O menu GRAPH é um pouco
diferente de um modo de
construção de gráfico para outro.
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STPIC Mostra o “prompt” Name= e o menu PIC; use este “prompt” para introduzir uma variável PIC

RCPIC Mostra no visor o “prompt” Name= e o menu PIC; use este menu para recuperar uma variável
PIC

Usando o Cursor Móvel
Quando a opção GRAPH é selecionada no menu GRAPH, a tela
gráfica é mostrada no visor com o cursor móvel no centro da
tela.

O cursor aparece como um sinal mais (+) com um pixel
piscando no centro. Para mover o cursor, aperte ", #, !, ou
$; ele se moverá na direção indicada na tecla de
movimentação de cursor que você acionar.

♦ No formato RectGC , cada movimento do cursor atualiza as variáveis x e y. No formato
PolarGC,  cada movimento do cursor atualiza x, y, R, e q.

♦ No formato CoordOn , as coordenadas x e y do cursor são mostradas na parte inferior da tela
gráfica quando você está movimentando o cursor.

Exatidão dos Gráficos
Os valores das coordenadas mostrados no visor, quando você está movimentando o cursor, se
aproximam das coordenadas matemáticas em questão, com uma exatidão dentro dos limites de
largura e altura do pixel. Quanto menor for a diferença entre xMin  e xMax  e entre yMin  e yMax
(por exemplo, quando se aproxima a imagem de um gráfico [zoom in]), a construção do gráfico
é mais exata e os valores das coordenadas se aproximam mais dos valores das coordenadas
matemáticas em questão.

No exemplo, foi feito o gráfico da
função y(x)=x^3+.3x 2-4x.

Os parâmetros do modo de
exibição de números não afetam
a exibição das coordenadas.
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As coordenadas do cursor móvel representam a posição do cursor na tela gráfica. A
movimentação precisa do cursor móvel de um determinado ponto ao próximo ponto de uma
função gráfica é bastante difícil. Para movimentar o cursor na função gráfica com facilidade, use
o cursor de rastreamento (página 102).

Construindo um Gráfico
Para mostrar no visor o gráfico e começar uma construção de gráfico, selecione TRACE no menu
GRAPH.

O cursor de rastreamento aparece na forma de um
quadradinho com uma linha diagonal piscando em cada
canto. Inicialmente, o cursor de rastreamento aparece na
primeira função selecionada, no valor x mais próximo do
meio da tela.

Se o formato CoordOn  for selecionado, as coordenadas do
cursor são exibidas na parte inferior da tela.

Para movimentar o cursor de rastreamento... Aperte estas teclas:

Para o próximo ponto maior ou menor plotado em função " ou !

Para qualquer valor válido de variável independente (x, q, ou t) da equação valor b

De uma função para outra função em x, na ordem das funções selecionadas no
editor de equação, ou na ordem inversa.

# ou $

De um membro de uma família de curvas para outro (Capítulo 5) # ou $

No exemplo, foi feito o gráfico da
função y(x)=x^3+.3x 2-4x.

Quando se introduz o primeiro
caractere de um valor de variável
independente, aparece no visor
um “prompt” x= (ou q= ou t=). O
referido valor pode ser uma
expressão.
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Quando você movimenta o cursor de rastreamento pelo gráfico de uma função, o valor y é calculado
a partir do valor x. Isto é, y=yn(x). Quando a construção do gráfico ultrapassa a parte superior ou
inferior da tela gráfica, as coordenadas mostradas na tela continuam se alterando como se o cursor
ainda estivesse na tela.

Visualização Global: Para ver as coordenadas da função à esquerda ou direita da tela gráfica,
aperte e segure ! ou " enquanto está traçando o gráfico. Quando durante a construção de um
gráfico, você ultrapassar os limites do lado esquerdo ou direito da tela, a TI-86 altera
automaticamente os valores de xMin  e xMax .

Zoom Rápido: Ao construir um gráfico, você pode apertar b para ajustar a tela gráfica para
que o lugar onde está o cursor se torne o centro de uma nova tela gráfica, mesmo que você
tenha passado com o cursor dos limites superior e inferior do visor. Na verdade, isto é uma
visualização global no plano vertical.

Interrompendo e Recomeçando a Construção de um Gráfico
Para interromper a construção de um gráfico e voltar com o cursor móvel, aperte : ou
6.

Para recomeçar a construção do gráfico, selecione TRACE no menu GRAPH. Se a função Smart
Graph não tiver reconstruido o gráfico (Capítulo 5), o cursor de rastreamento estará no ponto
em que você interrompeu a construção do gráfico.

Se a função não está definida em
um valor x, o valor  y fica em
branco.
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Redimensionando a Tela com Operações de ZOOM
A tela gráfica padrão da TI-86 mostra a região do plano xy definido pelos valores armazenados
nas variáveis da janela. Com os itens do menu GRAPH ZOOM, você pode alterar alguns ou todos
os valores de variáveis da janela e reexibir o gráfico, em geral com o acionamentode uma só
tecla. Como resultado é mostrada na tela uma região menor ou maior do plano xy.

O menu GRAPH ZOOM

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
BOX ZIN ZOUT ZSTD ZPREV 4 ZFIT ZSQR ZTRIG ZDECM ZDATA

4 ZRCL ZFACT ZOOMX ZOOMY ZINT

4 ZSTO

BOX Desenha um quadro para definir a tela gráfica

ZIN (zoom in) Amplia o gráfico em torno do cursor com fatores de xFact  e yFact

ZOUT (zoom out) Mostra mais detalhes em torno do cursor com fatores de xFact  e yFact

ZSTD Mostra o gráfico nas dimensões normais; retorna aos valores originais das variáveis da janela

ZPREV Retorna à última operação de zoom; as variáveis da janela retornam aos valores anteriores

ZFIT Recalcula yMin  e yMax  para incluir valores máximos e mínimos de y das funções
selecionadas entre os atuais xMin  e xMax

Para ver os valores atuais das
variáveis da janela, selecione
WIND no menu GRAPH.

Para cancelar o efeito de
qualquer item do menu ZOOM e
retornar aos valores originais das
variáveis da janela, selecione
ZSTD.
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ZSQR Define tamanhos iguais de pixels nos eixos x e y; ajusta valores de variáveis de janela em
uma direção de modo que @x=@y, enquanto que xScl  e yScl  permanecem inalteradas; o
ponto médio do atual gráfico (não a intersecção dos eixos) se torna o ponto médio do novo
gráfico.

ZTRIG Define variáveis de janela embutidas apropriadas para funções trigonométricas no modo
Radian :
xMin= L8.24668071567 xScl=1.5707963267949  (p à2) yMax=4

xMax=8.24668071567 yMin= L4 yScl=1

ZDECM Define @x=.1,  @y=.1,  xMin= L6.3,  xMax=6.3 ,  xScl=1 ,  yMin= L3.1,  yMax=3.1 ,  e  yScl=1

ZDATA Define valores de variáveis de janela para todos os pontos de dados; ajusta somente xMin  e
xMax ; É usada somente em histogramas, gráficos de dispersão e estatísticos (Capítulo 14)

ZRCL Usa valores de variáveis de janela armazenados nas variáveis de janela em zoom definidas
pelo usuário (ZSTO)

ZFACT Exibe a tela ZOOM FACTORS

ZOOMX Recua a imagem (zoom out) somente com um fator de xFact ; ignora yFact (página 106)

ZOOMY Recua a imagem (zoom out) somente com um fator de yFact ; ignora xFact

ZINT Define valores inteiros nos eixos; define @x=1,   @y=1,   xScl=10 , e yScl=10 ; o atual cursor se
torna o centro da tela do novo gráfico depois de você apertar b

ZSTO Armazena os atuais valores de variáveis de janela em variáveis de janela em zoom definidas
pelo usuário (ZRCL)

Se você fizer um gráfico circular
e ele aparecer em forma de
elipse, você pode usar ZSQR
para restabelecer os valores de
variáveis da janela para que o
gráfico apareça em forma de
círculo.
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Definindo uma Aproximação de Imagem (zoom in) Especial
Usando BOX, você pode aproximar a imagem (zoom in) de qualquer área retangular da tela
gráfica atual.

1  Selecione BOX no menu GRAPH ZOOM. O cursor
de zoom aparece no centro da tela.

2  Coloque o cursor em qualquer ponto que você
queira definir como um canto do quadro de zoom;
identifique o canto com um quadradinho.

6 (
&

" # ! $
b

3  Coloque o cursor longe do primeiro canto, criando
um quadro ajustável cujos cantos diagonais são o
quadradinho e o cursor.

4  Uma vez definido o quadro, reconstrua todos os
gráficos selecionados na nova tela gráfica.

5  Apague os menus que estão na tela.

" # ! $

b

:

Antes de começar estes passos,
introduza uma função no editor
de equação. No exemplo, foi
construído o gráfico da função
y(x)=x^3+.3x 2N4x

Para cancelar BOX sem redefinir
a tela gráfica, aperte :.

Ao reconstruir o gráfico, a TI-86
atualiza os valores das variáveis
da janela.
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Definindo os Fatores de Zoom
Os fatores de zoom definem o fator de ampliação ou de redução com os quais as funções ZIN,
ZOUT, ZOOMX, e ZOOMY fazem aproximações (zoom in) ou recuos (zoom out) de imagens em
torno de um ponto. Para exibir o editor de fatores de zoom, selecione ZFACT no menu GRAPH
ZOOM (aperte 6 ( / / '). xFact  e yFact  devem ser ‚ 1. O valor padrão de ambos
os factores é 4 em todos os modos de construção de gráfico.

Aproximando e Recuando uma Imagem Gráfica (zoom in e zoom out)
ZIN amplia a parte do gráfico em torno do ponto onde está o cursor. ZOUT mostra uma porção
maior do gráfico, centrada no lugar onde está o cursor. xFact  e yFact  determinam a magnitude.
Os passos abaixo descrevem como usar ZIN. Para usar ZOUT, selecione-o no passo 2 ao invés de
selecionar ZIN.

1  Verifique xFact  e yFact ; altere-os se necessário. 6 (
/ /
'

2  Selecione ZIN no menu GRAPH ZOOM para exibir
na tela o cursor de zoom.

3  Coloque o cursor de zoom no novo ponto central
previsto na tela gráfica.

( '

" # ! $

4  Aproxime a imagem na tela (zoom in). A TI-86
ajusta a tela gráfica com o xFact  e o yFact , atualiza
os valores das variáveis da janela e reconstrói os
gráficos selecionados centrados no lugar onde está
o cursor.

b

Para armazenar um valor na
variável xFact  ou yFact  através
da tela inicial ou no editor de
programa, você pode selecioná-
lo  na tela VARS ALL ou
introduzi-lo usando teclas ALPHA
e alpha.

No exemplo, foi construido o
gráfico da função
y(x)=x^3+.3x 2N4x.

Ao selecionar um recurso de
ZOOM, a função Smart Graph
exibirá o gráfico em questão.

Para cancelar um zoom antes de
completa-lo, aperte :.
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A não ser que você acione uma tecla que não seja b, ", #, !, ou $, você pode continuar a
aproximar ou recuar a imagem (zoom in ou zoom out) do gráfico em questão,

♦ Para aproximar (ou recuar) a imagem novamente no mesmo ponto, aperte b.
♦ To aproximar (ou recuar) a imagem em novo ponto central, movimente o cursor e aperte

b.

Para recuar a imagem (zoom out) somente no eixo horizontal com um fator de xFact , selecione
ZOOMX, ao invés de ZIN no passo 2 acima. ZOOMX constrói os gráficos selecionados centrados no
lugar onde está o cursor e atualiza alguns valores de variáveis da janela; yMin  e yMax  não se
alteram.

Para recuar a imagem (zoom out) somente no eixo vertical com um fator de yFact , selecione
ZOOMY, ao invés de ZIN no passo 2 acima. ZOOMY constrói os gráficos selecionados centrados no
lugar onde está o cursor e atualiza alguns valores de variáveis da janela; xMin  e xMax  não se
alteram.

Armazenando e Recuperando Valores Variáveis de Janela em Zoom
♦ Para armazenar simultaneamente todos os atuais valores de janela em zoom como um

recurso de zoom especial definido pelo usuário, selecione ZSTO no menu GRAPH ZOOM.
♦ Para executar um zoom especial definido pelo usuário, o que faz a tela gráfica retornar às

variáveis de janela em zoom armazenadas, selecione ZRCL no menu GRAPH ZOOM.

O uso de ZSTO nestes modos de gráficos:  Armazena valores nestas variáveis de janela:

Modos Func , Pol , Param , e DifEq  zxMin , zxMax , zxScl , zyMin , zyMax , e zyScl

Somente modo Pol  zqMin , zqMax, e zqStep

Somente modo Param  ztMin , ztMax , e ztStep

Somente modo DifEq  ztMin , ztMax , ztStep , e ztPlot

Você pode selecinar todas as
variáveis de janela em zoom na
tela VARS WIND em qualquer
modo de construção de gráfico.

Você pode também introduzir os
caracteres das variáveis
individualmente.

Quando você restabelece os
valores padrão, as variáveis de
janela em zoom retomam seus
valores originais.
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Usando Funções Matemáticas Interativas
Quando uma operação GRAPH MATH é selecionada, a função Smart Graph exibe o atual gráfico
atual com o cursor de rastreamento. Para executar o GRAPH MATH, aperte # e $ para passar para
a função.

Quando uma operação no menu GRAPH MATH lhe pede, através de um “prompt”, para
especificar o limite à esquerda, o limite à direita e um valor estimado, a exatidão dos valores
especificados por você influirá no tempo que a TI-86 leva para calcular a resposta; quanto mais
exato for o valor estimado, menor será o tempo de cálculo.

O Menu GRAPH MATH

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
ROOT dy àdx ‰f(x) FMIN FMAX 4 INFLC YICPT ISECT DIST ARC

4 TANLN

ROOT Acha a raiz de uma função usando um determinado limite à esquerda, um limite à direita e um
valor estimado.

dy àdx Acha uma derivada numérica (inclinação) de uma função no ponto onde está o cursor de
rastreamento.

‰f(x) Acha a integral numérica de uma função usando determinados limites à esquerda e à direita

FMIN Acha o valor míonimo de uma função usando um determinado limite à esquerda, um limite à
direita e um valor estimado

FMAX Acha o valor máximo de uma função usando um determinado limite à esquerda, um limite à
direita e um valor estimado

O menu GRAPH MATH é um
pouco diferente nos modos Pol  e
Param  de construção de gráfico
(Capítulos 8 e 9).

O modo DifEq  de construção de
gráfico não tem nenhum menu
GRAPH MATH.
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INFLC Acha o ponto de inflexão de uma função usando um determinado limite à esquerda, um limite à
direita e um valor estimado

YICPT Acha o ponto de intersecção de y de uma função (y em x=0)

ISECT Acha a intersecção de duas funções usando um determinado limite à esquerda, um limite à
direita e um valor estimado

DIST Acha a menor distância entre um determinado limite à esquerda e um limite à direita

ARC Acha a distância entre dois pontos determinados em uma função

TANLN Desenha a reta tangente em um determinado ponto

Parâmetros que Afetam Operações GRAPH MATH
♦ A variável de tolerância tol  (Apêndice) afeta a exatidão de  ‰f(x) , FMIN, FMAX, e ARC. A

exatidão aumenta com a diminuição do valor da tolerância.
♦ A variável do step-size d  (tempo de operação) (Apêndice) afeta a exatidão de dy àdx , INFLC

no modo de diferenciação dxNDer  (Capítulo 1), ARC, e TANLN . A exatidão aumenta com a
diminuição do valor do step-size (tempo de operação).

♦ O parâmetro do modo de diferenciação afeta dy àdx , INFLC, ARC, e TANLN ; o modo
dxDer1 (exato) é mais exato que o modo dxNDer  (numérico) (Capítulo 1).
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Usando ROOT, FMIN, FMAX ou INFLC
Os passos para ROOT, FMIN, FMAX, e INFLC são os mesmos, exceto para a seleção do menu no passo 1.

1  Selecione ROOT no menu GRAPH MATH. Na
tela aparece o “prompt” Left Bound?

2  Coloque o cursor na função da qual você deseja
achar a raiz.

6 / &
&

# $

3  Especifique o limite à esquerda de x. Coloque o
cursor de rastreamento no limite à esquerda ou
introduza diretamente um valor. Right Bound?
aparece na tela.

a 3 b (ou
! " b)

4  Especifique o limite à direita de x como no
passo 3. Guess?  aparece na tela.

5  Estime um valor para x próximo do valor da
raiz e que esteja entre os valores limites à
esquerda e à direita. Movimente o cursor ou
introduza um valor.

a 1 b (ou
! " b)

! " (ou a 2)

6  Ache o valor de x. O cursor de resultado
aparece na tela no ponto de solução, os valores
das coordenadas do cursor são mostrados na
tela, e o valor de x é armazenado em Ans .

b

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x. O
Passo 2 não é necessário neste
caso porque só uma função foi
selecionada.

Quando você introduz
diretamenteum valor para o limite
à esquerda, limite à direita ou
valor estimado, um “prompt” x=
aparece na parte inferior da tela
gráfica.
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Usando  ‰f(x), DIST ou ARC
Os passos para a utilização de ‰f(x) , DIST, e ARC são os mesmos, exceto para seleção do menu no
passo 1.

1  Selecione DIST no menu GRAPH MATH. O
gráfico em questão é mostrado no visor com o
“prompt” Left Bound? .

2  Coloque o cursor na função na qual o limite à
esquerda é um ponto.

6 / &
/ )

# $

3  Selecione o limite à esquerda de x. Coloque o
cursor no limite à esquerda ou introduza o valor
de x value. O “prompt” Right Bound?  aparece na
tela.

! " b ou
valor b

4  (somente DIST) Se você quiser que o limite à
direita seja um ponto de outra função qualquer,
coloque o cursor na outra função.

5  Selecione o limite à direita. Coloque o cursor no
limite à direita ou introduza seu x value.

# $

! " ou
valor

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x . Os
Passos 2 e 4 não são
necessários neste caso porque
só foi selecionada uma função.

No caso de  DIST, quando você
estiver especificando o limite à
direita, uma linha é desenhada
do limite esquerdo para o direito.
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6  Resolva.
♦ No caso de DIST, é mostrada na tela a

solução DIST= que é armazenada em Ans .
♦ No caso de ARC, é mostrada na tela a

solução ARC= que é armazenada em Ans .
♦ No caso de  ‰f(x) , é mostrada na tela a

solução  ‰f(x)=  que é sombreada e
armazenada em Ans .

b

O valor de erro da integral da função é armazenado na variável fnIntErr  (Apêndice). Para remover o
sombreamento, selecione CLDRW no menu GRAPH DRAW (página 118).

Usando dyàdx ou TANLN
Os passos para utilização de dy àdx  e TANLN  são os mesmos, exceto para a seleção de menu no
passo 1.

1  Selecione dy àdx  no menu GRAPH MATH. O
gráfico em questão é mostrado na tela.

2  Coloque o cursor na (ou introduza o valor x da)
função com o ponto para o qual você deseja achar a
derivada  ou inclinação.

6 /
& '

# $

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x .
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3  Coloque o cursor no ponto.

4  Resolva.
♦ No caso de dy àdx, é mostrada na tela a solução

dy àdx= que é armazenada em Ans .
♦ No caso de TANLN , é também mostrada na

tela uma reta tangente.

! "

b

Para remover a reta tangente e dy àdx= , selecione CLDRW no menu GRAPH DRAW.

Usando ISECT

1  Selecione ISECT no menu GRAPH MATH. O
gráfico em questão é mostrado na tela com o
“prompt” First Curve?  na parte inferior da tela
gráfica.

2  Selecione a primeira função (curva). O cursor
passa para a próxima função e o “prompt” Second
Curve?  aparece na tela.

6 /
& / (

# $ b

Tanto TANLN  (menu GRAPH
MATH) como TanLn  (menu
GRAPH DRAW) desenham uma
linha tangente ao gráfico;
somente TANLN  mostra a
solução, dy àdx .

No exemplo, foram selecionadas
as funções y(x)=x^3+.3x 2N4x e
y(x)=x 2+3xN3 .
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3  Selecione a segunda função (curva). O “prompt”
Guess?  aparece na tela.

4  Faça uma estimativa do ponto de intersecção.
Coloque o cursor em um ponto próximo de uma
intersecção ou introduza um valor x .

# $ b

a 1 ` 5
(ou ! ")

5  Resolva. O cursor de resultado aparece na
intersecção, as coordenadas do cursor são o
resultado, e o valor x é armazenado em Ans .

b

Usando YICPT
Para usar YICPT, selecione YICPT no menu GRAPH MATH (6 / & / '). Aperte # e
$ para selecionar uma função, e em seguida aperte b. O cursor de resultado aparece na
intersecção de y, os valores das coordenadas do cursor são mostrados na tela e y é armazenado
em Ans .
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Calculando uma Função para um Valor x Especificado
1  Selecione EVAL  no menu GRAPH. O gráfico é

mostrado na tela com o “prompt” Eval  x=  no
canto inferior esquerdo.

2  Introduza um valor x real entre as variáveis de
janela xMin  e xMax .

6 /
/ &

` 5 - ~

3  Determine o resultado. O cursor de resultado
está na primeira função selecionada no valor x
introduzido. Os valores das coordenadas do
cursor são mostrados na tela. O número no canto
superior direito indica que função está sendo
avaliada

b

4  Coloque o cursor na próxima função selecionada
ou na anterior. O cursor está na próxima função
ou na função anterior no valor x introduzido, os
valores das coordenadas do cursor são
mostrados na tela e o número da função é
alterado.

$ #

Para limpar números introduzidos
no “prompt” Eval x=  , aperte
:.

Para cancelar  EVAL , aperte
: depois de limpar o
“prompt” Eval x= .

Expressões são válidas para x.

Você pode continuar introduzindo
valores x válidos para calculá-los
nas funções selecionadas.
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Desenhando em um Gráfico
Você pode usar os recursos de desenho (exceto DrInv ) para inserir no atual gráfico pontos,
linhas, círculos, áreas sombreadas e textos em qualquer modo de construção de gráfico. Os
recursos de desenho usam os valores de coordenadas x e y do visor.

Antes de Desenhar em um Gráfico
Todos os desenhos são temporários; eles não são armazenados em um banco de dados de
gráficos. Qualquer atividade que leve a função Smart Graph a refazer o gráfico apaga todos os
desenhos. Por isso, antes de usar qualquer recurso de desenho, veja se você deseja executar
primeiro alguma das seguintes atividades.

♦ Alterar um parâmetro de modo que afete os gráficos
♦ Selecionar, cancelar a seleção ou editar uma função atual ou stat plot
♦ Alterar o valor de uma variável usada em uma função selecionada
♦ Alterar um valor das variáveis da janela
♦ Alterar um parâmetro de formato de gráfico ou o tipo de um gráfico
♦ Apagar os desenhos existentes com CLDRW

Gravando e Recuperando Figuras Desenhadas
Para armazenar os elementos que definem o atual gráfico em uma variável GDB (Graph Data
Base), selecione STGDB no menu GRAPH. Estes tipos de informações são armazenados em uma
variável GDB:
♦ Funções do editor de equação ♦ Valores de variáveis de janela
♦ Parâmetros de tipos de gráficos ♦ Parâmetros de formatos

Os nomes das variáveis Graph
DataBase (GDB) e Picture (PIC)
podem ter de um a oito
caracteres. O primeiro caractere
deve ser uma letra.
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Para recuperar depois a GDB armazenada, selecione RCGDB no menu GRAPH e depois selecione
a variável GDB no menu GRAPH RCGDB. Quando você recupera uma GDB, as informações
armazenadas na GDB substituem todas as atuais informações destes tipos.

Para armazenar o atual gráfico, incluindo desenhos, em uma variável PIC (Picture), selecione
STPIC no menu GRAPH. Somente a figura do gráfico é armazenada na variável PIC especificada.

Para sobrepor depois uma ou mais figuras de gráficos armazenadas, selecione RCPIC no menu
GRAPH, e depois selecione a variável PIC no menu GRAPH RCPIC.

Apagando Figuras Desenhadas
Para apagar figuras desenhadas enquanto o gráfico está sendo exibido na tela, selecione CLDRW
no menu GRAPH DRAW. O gráfico é refeito e exibido sem nenhum elemento desenhado.

Para apagar figuras desenhadas na tela inicial, selecione ClDrw  no CATALOG. ClDrw  é colocado
no lugar onde está o cursor. Aperte b. Na tela aparece a mensagem Done ; ao ser exibido o
gráfico novamente, não aparece mais nenhum desenho.

O Menu GRAPH DRAW

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
Shade LINE VERT HORIZ CIRCL 4 DrawF PEN PTON PTOFF PTCHG

4 CLDRW PxOn PxOff PxChg PxTest

4 TEXT TanLn DrInv

A próxima seção descreve como
desenhar linhas, pontos, curvas e
textos em um gráfico; você pode
depois armazenar os desenhos
em uma variável PIC.

DrInv  não está disponível nos
modos de construção de gráfico
Pol , Param , ou DifEq .
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Você só pode usar estes itens do menu GRAPH DRAW na tela inicial ou no editor de programa.

Shade( Sombreia uma determinada área de uma gráfico (Veja a página 119)

DrawF expressão Desenha expressão como uma função

PxOn( linha,coluna) Ativa o pixel em (linha,coluna)

PxOff( linha,coluna) Desativa o pixel em (linha,coluna)

PxChg( linha,coluna) Altera a condição onàoff do pixel em (linha,coluna)

PxTest( linha,coluna) Exibe 1 se o pixel em (linha,coluna) estiver ativado, ou 0 se o pixel estiver
desativado

TanLn( expressão,x) Desenha expressão como uma função e uma reta tangente de expressão em x

DrInv  expressão Desenha o inverso de expressão

Sombreando Áreas de um Gráfico
Para sombrear uma área de um gráfico, a sintaxe é:
Shade(Funcinferior,Funcsuperiorã,xEsquerdat,xDireita,padrão,pRespadrãoä)

padrão especifica um dos quatro padrões de sombreamento.
1 vertical (valor padrão)
2 horizontal
3 inclinação negativa ( 45¡)
4 inclinação positiva (45¡)

Para PxOn , PxOff , PxChg , e
PxTest , linha e coluna são
inteiros, onde 0�linha�62 e
0�coluna�126.

Para DrawF , TanLn , e DrInv ,
expressão  é em termos de x.
Também não se pode incluir uma
lista em expressão para desenhar
uma família de curvas.

Para repetir o exemplo sem
gráficos adicionais, desative
todas as equações e stat plots
antes de introduzir as instruções
indicadas.



120 Capítulo 6:  Recursos Gráficos

06TOOLS.DOC   Graph Tools   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:12 AM   Printed: 10/21/97 2:21 PM   Page 120 of 2606TOOLS.DOC   Graph Tools   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:12 AM   Printed: 10/21/97 2:21 PM   Page 120 of 26

Respadrão especifica uma das oito resoluções de sombreamento.
1 cada pixel (valor padrão)
2 cada segundo pixel
3 cada terceiro pixel
4 cada quarto pixel
5 cada quinto pixel
6 cada sexto pixel
7 cada sétimo pixel
8 cada oitavo pixel

♦ A área que está especificamente acima de Funcinferior e abaixo de Funcsuperior é
sombreada.

♦ xEsquerda > xMin  e xDireita < xMax  devem ser verdadeiras.
♦ xEsquerda e xDireita especificam os limites à esquerda e à direita do sombreamento. (xMin

e xMax  são valores padrão.)

Estes itens do menu GRAPH DRAW são interativos. Você pode também usar todos eles, exceto
PEN, na tela inicial ou em programa (Referência de A a Z).

LINE Desenha um segmento de reta de um ponto a outro que você especificar com o cursor

VERT Desenha uma reta vertical, a qual você pode mover para qualquer valor de x exibido na tela.

HORIZ Desenha uma reta horizontal, a qual você pode mover para qualquer valor de y exibido na tela

CIRCL Desenha um círculo com um ponto central e um raio que você especificar com o cursor

PEN Desenha o percurso do cursor enquanto você o movimenta na tela

PTON Ativa o ponto no lugar onde está o cursor
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PTOFF Desativa o ponto no lugar onde está o cursor

PTCHG Altera a condição onàoff de um ponto no lugar onde está o cursor

CLDRW Apaga todos os desenhos da tela gráfica; reconstrói o gráfico

TEXT Desenha caracteres no gráfico, no lugar onde está o cursor

Desenhando um Segmento de Reta

1  Selecione LINE no menu GRAPH DRAW. O
gráfico é exibido na tela.

2  Defina um ponto extremo de segmento com o
cursor.

6 /
' '
" # ! $
b

3  Defina o outro ponto extremo do segmento.
Quando você movimenta o cursor, uma reta
ancorada no primeiro ponto extremo definido se
estende até o cursor.

4  Desenhe a reta.

" # ! $

b

Para desenhar mais segmentos de retas, repita os passos 2 e 3; para cancelar LINE, aperte :.

Nos exemplo, foram
selecionadas as funções
y(x)=x^3+.3x2 N4x e
y(x)=x2+3x N3.
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Desenhando uma Reta Vertical ou Horizontal

1  Selecione VERT (ou HORIZ) no menu GRAPH
DRAW. O gráfico é exibido na tela e uma reta
vertical ou horizontal é desenhada no ponto onde
está o cursor.

6 /
' (
(ou ))

2  Mova a reta para o valor x (ou para o valor y, se
horizontal) pelo qual você deseja que a reta passe.

3  Desenhe a reta no gráfico.

! "
(ou  $ #)

b

Para desenhar mais retas, repita os passos 2 e 3; para cancelar VERT ou HORIZ, aperte :.

Desenhando um Círculo

1  Selecione CIRCL no menu GRAPH DRAW. O
gráfico é exibido na tela.

2  Defina o ponto central do círculo com o
cursor.

6 / '
*

" # ! $
b

3  Coloque o cursor em qualquer ponto da
circunferência desejada.

4  Desenhe o círculo.

" # ! $

b

Para desenhar mais círculos, repita os passos 2 a 4; para cancelar CIRCL, aperte :.

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x.
Também, ZIN foi executado uma
vez com o cursor de zoom em
(0,0), xFact=2 , e yFact=2 .

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x.
Também, ZIN foi executado uma
vez com o cursor de zoom em
(0,0), xFact=2 , e yFact=2 .

Aqui o círculo aparece realmente
como um círculo, não importando
os valores das variáveis de
janela. Quando você usa Circl(
do CATALOG para desenhar um
círculo, os atuais valores de
variáveis de janela podem
destorcer a forma.
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Desenhando uma Função, Linha Tangente ou Função Inversa
Para DrawF, TanLn , e DrInv , expressão é em termos de x. Quando a função DrawF, TanLn , ou DrInv  é
selecionada no menu GRAPH DRAW, ela é inserida na tela inicial ou no editor de programa. No
momento da execução, o desenho é exibido na tela. DrInv  desenha o inverso de expressão plotando
seus valores x no eixo y e seus valores y no eixo x. DrInv  está disponível somente no modo Func  de
construção de gráfico.

DrawF expressão TanLn( expressão,x) DrInv expressão

DrawF x^3+.3x 2+4x TanLn(y1,1.5) DrInv y1

Desenhando Pontos, Linhas e Curvas à Mão Livre

1  Selecione PEN no menu GRAPH DRAW 6 / '
/ '

2  Coloque o cursor onde você deseja
começar o desenho.

3  Ative a caneta.

4  Desenhe o que você quiser.

5  Desative a caneta.

" # ! $

b

" # ! $

b

Para desenhar mais pontos, linhas ou curvas, repita os passos 2 a 5. Para cancelar, aperte
:.

Para DrawF , TanLn , e DrInv ,
você pode usar como expressão

qualquer variável na qual uma
expressão válida é armazenada
(incluindo variáveis de equações
com seleção cancelada).

No exemplo, foi selecionada a
função  y(x)=x^3+.3x 2N4x.
Também,  ZSTD foi executado.

Para desenhar uma linha
diagonal ou uma curva, ative a
caneta, aperte b b,
aperte ! $ (ou # ", e assim
por diante), e repita.
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Colocando Texto em um Gráfico

1  Selecione TEXT no menu GRAPH DRAW. O
cursor de texto aparece na tela.

2  Coloque o cursor onde você deseja inserir o
texto. O texto é  inserido embaixo do cursor
de texto.

6/ '
/ / /
&

" # ! $

3  Ative alpha-lock e digite min . (O cursor ( Ï )
aparece no canto superior direito da tela.

4  Coloque o cursor em outro lugar.

5  Digite max  (alpha-lock permanece ativado).

- n 1
ãMä ãIä ãNä

" # ! $

ãMä ãAä ãXä

Inserindo ou Removendo Pontos

1  Selecione PTON (ou PTOFF) no menu GRAPH
DRAW.

2  Coloque o cursor no lugar em que você deseja
inserir (ou remover) um ponto.

3  Insira (ou remova) o ponto.

6 / '
/ (

" # ! $

b

Para continuar inserindo pontos, repita os passos 2 e 3. Para cancelar PTON, aperte :.

Este exemplo complementa o
exemplo de desenho com a
função  PEN. Antes de começar,
você poderá querer armazenar
as setas em uma variável PIC
(página 117).

Para apagar um caractere
quando estiver usando TEXT,
coloque o cursor TEXT acima
dele e em seguida aperte  1
¤ ou  - n ¤ para apagar
e substituir o mesmo.

No exemplo, foi selecionada a
função y(x)=x^3+.3x 2N4x.
Também,  ZSTD foi executado.
Pontos são ativados em (L5,5),
(5,5), (5,L5), e (L5,L5).
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Exibindo a Tabela
A tabela mostra os valores independentes e os respectivos valores dependentes referentes a até
99 funções selecionadas no editor de equação. Cada variável dependente na tabela representa
uma função selecionada armazenada no editor de equação para o atual modo gráfico.

Menu TABLE

TABLE TBLST

tela da tabela
editor de configuração da tabela

A Tabela
                               valores variáveis independentes valores variáveis (de equação) dependentes

       nomes de variáveis

linha de edição(nome da função e
valor total da célula mostrada)

           célula atual

            menu da tabela

Para editar uma equação, aperte $ na coluna da equação na tabela até o cursor destacar a
variável da equação na linha superior, e depois aperte b. A expressão armazenada na atual
variável da equação é exibida na linha de edição.

Para exibir o editor de equação,
aperte 6 & (Capítulo 5).

No exemplo, foram selecionadas
as funções y1=x 2+3x-4 e y2=sin
(3x) e definidos todos os valores
padrão.

A tabela abrevia valores nas
colunas, se necessário.
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Variáveis Independentes e Dependentes na Tabela

Modo Gráfico Variável Independente Variáveis (de Equação)
Dependentes

Func  (função) x y1  a y99

Pol  (polar) q r1 a r99

Param  (paramétrica) t xt1 àyt1  a xt99àyt99

DifEq  (equação diferencial) t Q1 a Q9

Explorando uma Tabela

Para...  Faça o seguinte:

Exibir mais variáveis dependentes na tabela Aperte " ou !

Exibir valores maiores em qualquer coluna Aperte # (somente quando Indpnt: Auto  estiver
ativado; página 128)

Definir um valor mais baixo para TblStart Aperte $ na coluna de variáveis independentes até o
cursor passar da atual TblStart  (página 128)

Exibir a equação da linha de edição, onde você
pode editá-la ou cancelar a seleção da mesma

Aperte ! ou " para colocar o cursor na coluna de
variáveis de uma equação, segure $ até o cursor
destacar o nome da equação, e depois aperte b; a
equação é mostrada na linha de edição

No modo DifEq , se uma equação
tiver uma lista de condições
iniciais, a tabela usa o primeiro
elemento da lista para avaliar a
equação (Capítulo 10).
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Os Menus da Tabela
A tabela tem um menu específico para cada modo de construção de gráfico, como mostrado
abaixo.

No Modo Função de Construção de Gráfico No Modo Paramétrica de Construção de Gráfico

TBLST SELCT x y TBLST SELCT t xt yt

No Modo Polar de Construção de Gráfico No Modo Eq. Diferencial de Construção de Gráfico

TBLST SELCT q r TBLST SELCT t Q

TBLST Exibe o editor de configuração de tabela

SELCT Na linha de edição, cancela a seleção ou desfaz o cancelamento da seleção da
equação

x e y; q e r; t, xt , e yt ;
ou t e Q

Na linha de edição, insere a variável no lugar onde está o cursor; as variáveis
mudam de acordo com o modo de construção de gráfico.

♦ Para adicionar uma equação na tabela, selecione-a no editor de equação (Capítulo 5). SELCT
só remove equações da tabela.

♦ Para remover uma equação de uma coluna da tabela, selecione SELCT no menu da tabela.
As equações restantes que vêm depois da equação removida se deslocam uma coluna à
esquerda.

♦ Para cancelar a seleção de uma equação com SELCT, a equação e o cursor devem ser
mostrados na linha de edição. Se a equação estiver na linha de edição e o cursor não
estiver, aperte b.

♦ Para comparar duas variáveis dependentes não definidas consecutivamente no editor de
equação, use SELCT no menu da tabela para cancelar a seleção das variáveis dependentes
entre elas.
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Configurando a Tabela
Para exibir o editor de configuração de tabela, selecione
TBLST  no menu TABLE. A tela à direita mostra os parâmetros
de configuração padrão da tabela.

TblStart  especifica o valor da primeira variável independente
(x, q, ou t) na tabela (somente quando Indpnt: Auto  for
selecionada).

@Tbl  (intervalo da tabela) especifica o aumento ou diminuição de um valor de variável
independente para o próximo valor de variável independente na tabela.

♦ Se @Tbl  for positivo, os valores de x, q, ou t aumentam quando você rola a tabela para baixo.
♦ Se @Tbl  for negativo, os valores de x, q, ou t diminuem quando você rola a tabela para baixo.

Indpnt: Auto  exibe automaticamente valores de variáveis independentes na primeira coluna da
tabela, começando em TblStart .

Indpnt: Ask  exibe uma tabela vazia. Quando são introduzidos valores x no “prompt” x= (x=valor

b), cada valor é adicionado na coluna de variáveis independentes e as respectivas variáveis
dependentes são calculadas e mostradas na tela. Quando Ask  é definido, não se pode rolar a
tabela além dos seis valores de variáveis independentes mostrados na tabela.

Para exibir a tabela usando
os atuais parâmetros de
configuração de tabela, selecione
TABLE  no menu TABLE.

TblStart  e @Tbl  devem ser
números reais; pode-se
introduzir uma expressão.

No modo DifEq  de construção
de gráfico, é bom deixar
TblStart  = tMin  e
@Tbl  = tStep .
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Visualizando e Editando Equações de Variáveis Dependentes

1  Exiba a tabela.

2  Coloque o cursor na coluna em que está a
variável dependente que você deseja editar, e
em seguida role a coluna para cima até o nome
ser destacado.

7 &

" $

3  Exiba a equação na linha de edição. b

4  Edite a equação.

5  Introduza a equação editada.
♦ Os valores das variáveis dependentes são

recalculados.

" " " 5 "
\ 1

b

♦ O cursor retorna ao primeiro valor de variável dependente editada.
♦ O editor de equação é atualizado.

Limpando a Tabela
Para limpar a tabela quando Indpnt: Ask  está ativada, selecione ClTbl  no CATALOG, e em seguida
aperte b. Os dados de todas as colunas de variáveis independentes e dependentes são
apagados. ClTbl  não faz nada quando Indpnt: Auto  está ativada.

No exemplo, foram selecionadas
y1=x 2+3x-4 e y2=sin (3x)  e
definidos todos os valores
padrão.

Quando é exibida a equação na
linha de edição, o nome da
equação é destacado na coluna.

Quando é usada a função ClTbl
em um programa, a tabela é
apagada durante a execução do
programa (Capítulo 16).
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Apresentação: Construindo Gráficos Polares
O gráfico da equação polar A sin (Bq) tem a forma de uma flor. Construa a flor com A=8 e B=2.5.
Depois faça modificações na aparência da flor atribuindo outros valores para A e B.

1  Selecione o modo Pol  na tela de modos. - m # # # #
" b

2  Exiba o editor de equação e o menu do
editor de equação polar.

3  (Cancele a seleção ou delete todas as
equações existentes.) Armazene
r1(q)=8sin(2.5 q).

6 &

( / ' / )
8 = D 2 ` 5 & E

4  Selecione ZSTD no menu GRAPH ZOOM.
r1 é plotada na tela gráfica.

- g )

5  Exiba o editor de janela e em seguida
altere qMax para 4p.

'
# 4 - ~

6  Selecione ZSQR no menu GRAPH ZOOM.
xMin  e xMax  são alterados para que o
gráfico seja mostrado na proporção
correta.

7  Altere os valores de A e B e exiba o gráfico
novamente na tela.

( / '

& (introduza outros
valores para A e B)

Para remover o menu GRAPH da
tela gráfica, como mostrado,
aperte  :.

Para exibir novamente o menu
GRAPH, aperte  6.
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Definindo um Gráfico Polar
Os passos para definir um gráfico polar são semelhantes aos passos para definir um gráfico de
função. Este capítulo parte do princípio que você está familiarizado com o Capítulo 5:
Construindo Gráficos de Funções e Capítulo 6: Recursos Gráficos. O Capítulo 8 apresenta os
detalhes de construção de gráficos polares que diferem da construção de gráficos de funções.

Ativando o Modo de Construção de Gráfico Polar
Para exibir a tela de modos, aperte - m. Para construir gráficos de equações polares, você
deve selecionar o modo Pol  de construção de gráfico antes de introduzir as equações, definir o
formato, ou editar os valores das variáveis da janela de edição. A TI-86 mantém dados específicos
das equações, formatos e janelas referentes a cada modo de construção de gráfico.

O Menu GRAPH

r(q)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB

4 EVAL STPIC RCPIC
editor de     editor de menu  
equação      janela                           graph math
polar     polar polar

O Capítulo 5 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
GRAPH e FORMT.

O Capítulo 6 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
ZOOM, TRACE, DRAW,
STGDB, RCGDB, EVAL , STPIC,
e RCPIC.
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Exibindo o Editor de Equação Polar
Para exibir o editor de equação polar, selecione r(q)= no menu GRAPH no modo Pol  de construção
de gráfico (6 &). O menu do editor de equação polar exibido na linha inferior é o mesmo
menu do editor de equação no modo Func, exceto que q e r substituem x e y.

Neste editor, você pode introduzir e exibir até 99 equações
polares, de r1 a r99, caso haja suficiente memória. As equações
são definidas em termos da variável independente q.

No modo Pol  de construção de gráfico, o tipo de gráfico
padrão é » (linha). Os tipos de gráficos ¾ (sombreado acima)
e  ¿ (sombreado abaixo) não estão disponíveis no modo Pol
de construção de gráfico.

Definindo as Variáveis de Janela da Tela Gráfica
Para exibir o editor de janela polar, selecione WIND no menu
GRAPH (6 '). O modo Pol  de construção de gráfico tem
as mesmas variáveis de janela do modo Func , exceto que:
♦ xRes  não está disponível no modo Pol .
♦ qMin , qMax, e qStep  estão disponíveis no modo Pol.
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Os valores mostrados na figura à direita são valores padrão no modo Radian  $ indica que
yMin=L10, yMax=10 , e yScl=1  estão além dos limites da tela.

qMin=0 Especifica o primeiro valor q a ser determinado na tela gráfica

qMax=6.28318530718 Especifica o último valor q a ser determinado na tela gráfica

qStep=.13089969389957 Especifica o aumento que há entre um valor q e o valor q seguinte

Definindo o Formato do Gráfico
Para exibir a tela de formatos no modo Pol  de construção de gráfico, selecione FORMT no menu
GRAPH (6 / (). O Capítulo 5 descreve os parâmetros dos formatos. Embora os
mesmos parâmetros estejam disponíveis para os modos Func , Pol , e Param  de construção de
gráfico, a TI-86 mantém na memória parâmetros de formatos específicos para cada modo. No
modo Pol , PolarGC  mostra as coordenadas do cursor em termos de r e q, as variáveis que
definem as equações.

Exibindo o Gráfico
Para construir os gráficos das equações polares selecionadas, você pode selecionar GRAPH,
TRACE, EVAL , RCGDB, ou uma operação ZOOM, MATH, DRAW, ou RCPIC no menu GRAPH. A TI-86
calcula r para cada valor de q (de qMin  a qMax em intervalos de qStep) e em seguida plota cada
ponto. Quando o gráfico está sendo construído, as variáveis q, r, x, e y são atualizadas.

O valor padrão de qMax é 2p.

O valor padrão de qStep  é pà24.

O formato gráfico DrawLine
normalmente mostra um gráfico
polar mais significativo do que o
formato gráfico DrawDot .



136     Capítulo 8: Construindo Gráficos Polares

08POL.DOC   Polar Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:22 AM   Printed: 10/21/97 2:24 PM   Page 136 of 808POL.DOC   Polar Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:22 AM   Printed: 10/21/97 2:24 PM   Page 136 of 808POL.DOC   Polar Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:22 AM   Printed: 10/21/97 2:24 PM   Page 136 of 8

Usando Recursos Gráficos no Modo Pol
O Cursor Móvel
O cursor móvel do modo Pol  trabalha da mesma maneira que no modo Func .
♦ No formato RectGC , movimentando-se o cursor os valores x e y são atualizados; se o

formato CoordOn  for selecionado, x e y são exibidos na tela.
♦ No formato PolarGC , movimentando-se o cursor os valores x, y, r, e q são atualizados; se o

formato CoordOn  for selecionado, r e q são exibidos na tela.

Construindo o Gráfico de uma Equação Polar
Para começar a construir o gráfico, selecione TRACE no menu GRAPH (aperte 6 )). O
cursor de rastreamento aparece na primeira equação selecionada em qMin .

♦ No formato RectGC , movimentando-se o cursor de rastreamento os valores q, x, e y são
atualizados; se o formato CoordOn  for selecionado, q, x, e y são exibidos na tela.

♦ No formato PolarGC , movimentando-se o cursor de rastreamento os valores x, y, r, e q são
atualizados; se o formato CoordOn  for selecionado, r e q são exibidos na tela.

Para movimentar o cursor de rastreamento... Aperte:

Pelo gráfico da equação com incrementos e decréscimos de qStep " ou !

De uma equação para outra # ou $
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Se o cursor for colocado em um ponto além dos limites superior ou inferior da tela gráfica, os
valores das coordenadas na região inferior da tela continuam mudando normalmente.

Se você tiver criado uma família de curvas, # e $ se movimentam através de cada curva antes
de passarem para a próxima equação polar.

Colocando o Cursor de Rastreamento em um Valor q
Para colocar o cursor de rastreamento em qualquer valor q válido da equação atual , digite o
número. Ao ser digitado o primeiro algarismo, um “prompt” q= aparece no canto inferior
esquerdo da tela. O valor digitado deve ser válido para a  tela gráfica atual. Depois de digitado o
valor em questão, aperte b para reativar o cursor de rastreamento.

Usando Operações de Zoom
Os itens do menu GRAPH ZOOM, exceto ZFIT, funcionam no no modo Pol  da mesma forma que
no modo Func . No modo Pol  de construção de gráfico, ZFIT ajusta a tela gráfica em ambas as
direções x e y.

As operações de zoom afetam somente as variáveis de janela x (xMin , xMax , e Xscl ) e as variáveis
de janela y (yMin , yMax , e yScl ), exceto as operações ZSTO e ZRCL, que também afetam as
variáveis de janela q (qMin , qMax, e qStep).

O recurso QuickZoom pode ser
usado no modo Pol  de
construção de gráfico, o recurso
de visualização global não pode
(Capítulo 6).

No exemplo, foi construído o
gráfico da equação
r1=8sin(2.5 q).

Os valores de q, x, e y são
mostrados no gráfico à direita
porque o formato gráfico RectGC
foi selecionado.
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O Menu GRAPH MATH

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dy àdx dr àdq ARC TANLN

dr àdq Acha a derivada numérica (inclinação) de uma função em um ponto

As distâncias calculadas por DIST e ARC são distâncias no plano de coordenadas retangular.
dy àdx  e dr àdq são independentes do formato RectGC  ou PolarGC .

Em um ponto onde a derivada não está definida, TANLN  desenhará uma reta mas nenhum
resultado é exibido ou armazenado em Ans .

Calculando uma Equação para um Determinado Valor q
Quando o cursor de rastreamento não está ativado, o item EVAL  do menu GRAPH determina
diretamente no gráfico as equações polares selecionadas para um determinado valor of q. eval
em um programa ou na tela inicial exibe uma lista de valores r.

Construindo um Gráfico Polar
Os itens do menu GRAPH DRAW funcionam no modo Pol  da mesma forma que no modo Func . As
coordenadas de instrução de DRAW no modo Pol são as coordenadas x e y da tela gráfica. DrInv
não está disponível no modo Pol  de construção de gráfico.

Os outros itens do menu GRAPH
MATH são os mesmos descritos
no Capítulo 6.
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Apresentação: Construção de Gráficos Paramétricos
Construa o gráfico da equação paramétrica que descreve o percurso de uma bola chutada a uma
velocidade inicial de 95 pés por segundo, a um ângulo inicial de 25 graus em relação ao plano
horizontal (nível do chão). Qual é a distância percorrida pela bola? Quando ela toca o chão? Que
altura ela alcança?

1  Selecione o modo Param  na tela de modos. - m # # #
# " " b

2  Exiba o editor de equação e o menu do editor
de equação paramétrica. Cancele a seleção
de todas as equações e plotagens (se houver
alguma definida).

3  Defina o percurso da bola como xt1  e yt1  em
termos de t.
Horizontal: xt1=tv0cos(q)
Vertical: yt1=tv0sin(q)N1à2(gt2)
Constante de Gravidade: g=9.8 màsec2 (32
ftàsec2)

4  Defina o vetor da componente vertical como
xt2  e yt2  e defina o vetor da componente
horizontal como xt3  e yt3 .

6 &
(/ ' /)

95 & > D 25 -
Œ ( & E # 95
- e = D 25 &
E T 16 - e I
#

0 # - g 1 #
- f 1 # 0

No exemplo, ignore todas as
forças, exceto a força de
gravidade. Para a velocidade
inicial v0 e ângulo q, a posição
da bola em função do tempo tem
componentes horizontal e
vertical.



Capítulo 9: Construção de Gráficos Paramétricos 141

09PARA.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 10/21/97 11:26 AM   Printed: 10/21/97 2:25 PM   Page 141 of 1009PARA.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 10/21/97 11:26 AM   Printed: 10/21/97 2:25 PM   Page 141 of 10

5  Mude o tipo de gráfico de xt3àyt3  para
¼ (espesso). Mude o tipo de gráfico de
xt2àyt2  e xt1 /yt1  para À (percurso).

. / ) $ $
) ) $ $ $ )
)

6  Introduza os seguintes valores de variáveis
de janela.
tMin=0 xMin= L50 yMin= L5
tMax=5 xMax=250 yMax=50
tStep=.1 xScl=50 yScl=10

- f 0 # 5 # `
1 # a 50 # 250 #
50 # a 5 # 50 #
10

7  Defina os formatos gráficos SimulG  e
AxesOff , assim o percurso da bola e os
vetores serão plotados simultaneamente em
uma tela gráfica limpa.

/ ( # # #
" b # # "
b

8  Construa o gráfico. Quando da construção do
gráfico aparece na tela ao mesmo tempo o
deslocamento aéreo da bola e os vetores das
componentes vertical e horizontal do
movimento.

*Para simular o deslocamento da
bola no ar, altere o tipo de gráfico
xt1 /yt1  para Á (animado).
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9  Construa o gráfico para obter resultados
numéricos. A construção do gráfico começa
em tMin  e determina o percurso da bola em
função do tempo. O valor exibido na tela para
x é a distância percorrida; y é a altura
alcançada; t é o tempo.

) "

Definindo um Gráfico Paramétrico
Os passos para definir um gráfico paramétrico são semelhantes aos utilizados para definir um
gráfico de função. Este capítulo parte do princípio que você está familiarizado com o Capítulo 5:
Construindo Gráficos de Funções e com o Capítulo 6: Recursos Gráficos. Este capítulo detalha
os aspectos de construção de gráficos paramétricos que diferem da construção de gráficos de
funções.

Ativando o Modo Paramétrico
Para exibir a tela de modos, aperte - m. Para construir gráficos de equações paramétricas,
deve-se selecionar o modo Param  de construção de gráfico antes de introduzir equações, definir
formato ou editar valores de variáveis de janela. A TI-86 mantém na memória dados de
equações, formatos e janelas específicos para cada modo de construção de gráfico.
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O Menu GRAPH

E(t)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB

4 EVAL STPIC RCPIC
editor de         editor de            menu
equação        janela            graph math
paramétrica    paramétrica                       paramétrico

Exibindo o Editor de Equação Paramétrica
Para exibir o editor de equação paramétrica, selecione E(t)= no menu GRAPH no modo Param de
construção de gráfico (6 &). O menu do editor de equação exibido na linha inferior da tela
é o mesmo menu do modo Func , exceto que t e xt substituem x e y, e yt substitui INSf.

Neste editor, pode-se introduzir e exibir ambos os
componentes x e y de até 99 equações paramétricas, xt1  e yt1
a xt99  e yt99 , se houver suficiente memória. Cada uma é
definida em termos da variável independente t.

Duas componentes, x e y, definem uma única equação
paramétrica. Deve-se definir xt  e também yt  para cada
equação.

O tipo de gráfico padrão no modo Param  é » (linha). Os tipos de gráficos ¾ (sombreado acima) e
¿ (sombreado abaixo) não estão disponíveis no modo Param .

O Capítulo 5 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
GRAPH e FORMT.

O Capítulo 6 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
ZOOM, TRACE, DRAW,
STGDB, RCGDB, EVAL , STPIC,
e RCPIC.

Uma aplicação comum de
gráficos paramétricos é construir
gráficos de equações em função
do tempo.
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Selecionando e Cancelando a Seleção de uma Equação Paramétrica
Quando uma equação paramétrica é selecionada, os sinais de igual (=) de xt  e yt  são destacados
na tela. Para alterar a condição de seleção de uma equação paramétrica, coloque o cursor em xt
ou yt  e em seguida selecione SELCT no menu do editor de equação. A condição se altera para xt
e yt .

Excluindo uma Equação Paramétrica
Para deletar uma equação paramétrica usando DELf , coloque o cursor em xt  ou yt e em seguida
selecione DELf  no menu do editor de equação. Os dois componentes são deletados.

Para deletar uma equação paramétrica usando o menu MEM DELET (Capítulo 17), deve-se
selecionar o componente xt . Se for selecionado o componente yt , a equação é retida na
memória.

Definindo as Variáveis de Janela da Tela Gráfica
Para exibir o editor de janela paramétrica, selecione WIND no
menu GRAPH (6 '). O modo Param  de construção de
gráfico tem as mesmas variáveis de janela do modo Func ,
exceto que:
♦ xRes  não está disponível no modo Param .
♦ tMin , tMax , e tStep  estão disponíveis no modo Param .
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Os valores mostrados na figura à direita são os valores padrão no modo Radian . $ indica que
yMin=L10, yMax=10 , e yScl=1  estão além dos limites da tela.

tMin=0 Especifica o valor t inicial

tMax=6.28318530718 Especifica o valor t final

tStep=.13089969389957 Especifica o incremento de um valor t para o próximo

Definindo o Formato do Gráfico
Para exibir a tela de formatos no modo Param  de construção de gráfico, selecione FORMT no
menu GRAPH (6 / (). O Capítulo 5 descreve os parâmetros dos formatos. A TI-86
retém na memória parâmetros de formatos específicos para os modos Func , Pol , Param  e DifEq
de construção de gráfico.

Exibindo o Gráfico
Para construir os gráficos das equações paramétricas selecionadas, pode-se selecionar GRAPH,
TRACE, EVAL , RCGDB, ou uma operação ZOOM, MATH, DRAW, ou RCPIC. A TI-86 determina x e y
para cada valor de t (de tMin  a tMax  em intervalos de tStep ) e em seguida plota cada ponto
definido por x e y. Enquanto o gráfico é construído, as variáveis x, y, e t são atualizadas.

O valor padrão de tMax  é 2p.

O valor padrão de tStep  é pà24.

O formato gráfico DrawLine
normalmente exibe na tela um
gráfico paramétrico mais
significativo que o formato
DrawDot .
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Usando Recursos Gráficos no Modo Param
O Cursor Móvel
O cursor móvel no modo Param  funciona da mesma forma que no modo Func .

♦ No formato RectGC , movimentando-se o cursor os valores x e y são atualizados; se o
formato CoordOn  for selecionado, x e y são exibidos na tela.

♦ No formato PolarGC , movimentando-se o cursor os valores x, y, r, e q são atualizados; se o
formato CoordOn  for selecionado, r e q são exibidos na tela.

Construindo o Gráfico de uma Função Paramétrica
Para começar a construir o gráfico, selecione TRACE no menu GRAPH (6 )). Ao começar
a construir um gráfico, o cursor de rastreamento está na primeira função selecionada em tMin .

♦ No formato RectGC , movimentando-se o cursor de rastreamento os valores x, y, e t são
atualizados; se o formato CoordOn  for selecionado, os valores t, x, e y são exibidos na tela.

♦ No formato PolarGC , movimentando-se o cursor de rastreamento os valores x, y, r, q, e t são
atualizados; se o formato CoordOn  for selecionado, os valores r, q, e t são exibidos na tela.
Os valores x e y (ou r e q) são calculados a partir de t.

Para movimentar o cursor de rastreamento... Aperte:

Pelo gráfico da equação com incrementos ou decréscimos de tStep " ou !

De uma equação para outra # ou $
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Se o cursor de rastreamento for colocado em um ponto além dos limites superior ou inferior da
tela gráfica, os valores das coordenadas na região inferior da tela continuam mudando
normalmente. Se você tiver construido uma família de curvas, # e $ se movimentam através
de cada curva antes de passarem para a próxima função paramétrica.

Colocando o Cursor de rastreamento em um Valor t
Para colocar o cursor de rastreamento em qualquer valor t válido da  equação atual, digite o
número. Ao ser digitado o primeiro algarismo, um “prompt” t= aparece no canto inferior
esquerdo da tela. O valor digitado deve ser válido para a  tela gráfica atual. Depois de digitado o
valor em questão, aperte b para reativar o cursor de rastreamento.

Usando Operações de Zoom
Os itens do menu GRAPH ZOOM, exceto ZFIT, funcionam no modo Param  de construção de
gráfico da mesma forma que no modo Func . No modo Param , ZFIT ajusta a tela gráfica em ambas
as direções x e y.

Os itens do menu GRAPH ZOOM afetam somente as variáveis de janela x (xMin , xMax , e xScl ) e as
variáveis de janela y (yMin , yMax , e yScl ), exceto os itens ZSTO e ZRCL, que também afetam as
variáveis de janela t (tMin , tMax , e tStep ).

O recurso QuickZoom está
disponível no modo Param  de
construção de gráfico; o recurso
de visualização global não está
(Capítulo 6).

Pode introduzir uma expressão
na linha de comandos t=.

No exemplo, a equação
paramétrica é:
xt1=95t cos 30 ¡
yt1=95t sin 30 ¡N16t 2

O formato gráfico AxesOn
também está ativado.

(O exemplo na página 140 é
semelhante a este exemplo.)
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O Menu GRAPH MATH

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dy àdx dy àdt dx àdt ARC 4 TANLN

dy àdx Exibe a derivada de yt  dividida pela derivada de xt

dy àdt Exibe a derivada da equação yt  em um ponto relativo a t

dx àdt Exibe a derivada da equação  xt  em um ponto relativo a t

As distâncias calculadas por DIST e ARC são distâncias no plano de coordenadas retangular.

Em um ponto onde a derivada não está definida, TANLN  desenhará uma reta, porém nenhum
resultado é exibido ou armazenado em Ans .

Calculando uma Equação para um Determinado Valor t
Quando o cursor de rastreamento não está ativado, o item EVAL  do menu GRAPH determina
equações polares para um determinado valor de t diretamente no gráfico. eval  em um programa
ou na tela inicial exibe uma lista de valores x e y com esta forma: {xt1(t) yt1(t) xt2(t) xt2(t) ...}.

Construindo um Gráfico Paramétrico
Os itens do menu DRAW funcionam no modo Param  da mesma forma que no modo Func  de
construção de gráfico. As coordenadas de instrução de DRAW no modo Param  são os valores das
coordenadas x e y da tela gráfica.

Os outros itens do menu GRAPH
MATH são os mesmos descritos
no Capítulo 5.
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Definindo um Gráfico de Equação Diferencial
A maioria dos passos para definir um gráfico de equação diferencial é semelhante aos passos
para definir um gráfico de função. Este capítulo parte do princípio que você está familiarizado
com o Capítulo 5: Construindo Gráficos de Funções e com o Capítulo 6: Recursos Gráficos. Este
capítulo detalha aspectos de construção de gráficos de equações diferenciais que diferem da
construção de gráficos de funções.

Em geral, o modo de construção DifEq  tem as seguintes diferenças em relação a outros modos
de construção de gráfico:

♦ Deve-se selecionar o formato de campo ou aceitar o valor padrão antes de definir as
equações (página 151).

♦ Se uma equação for maior que de primeira ordem, deve-se convertê-la em um sistema
equivalente de equações diferenciais de primeira ordem e em seguida armazenar o sistema
no editor de equação(página 160 e página 162).

♦ Quando o formato de campo FldOff  é selecionado, deve-se definir as condições iniciais para
cada equação do sistema (página 155).

♦ Depois de selecionar o parâmetro do formato de campo, deve-se selecionar AXES no menu
GRAPH e introduzir as informações dos eixos ou aceitar os valores padrão (página 156).

Cada um dos Capítulos 8 e 9
começam com um exemplo; em
todo o Capítulo 10 temos vários
exemplos de equações
diferenciais.
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Ativando o Modo de Construção de Gráficos Diferenciais
Para exibir a tela de modos, aperte - m. Para construir gráficos de equações diferenciais,
deve-se selecionar o modo DifEq  de construção de gráfico antes de definir o formato, introduzir
equações ou editar valores de variáveis de janela. A TI-86 retém na memória dados de formatos,
equações e janelas específicos para cada modo de construção de gráfico.

O Menu GRAPH

Q'(t)= WIND INITC AXES GRAPH 4 FORMT DRAW ZOOM TRACE EXPLR

4 EVAL STGDB RCGDB STPIC RCPIC
  editor de                   editor de
  equação    condições                           explore com o cursor móvel
                                   iniciais          editor                  tela de formato
           editor de janela                    de eixos             de equação diferencial
           de equação
           diferencial

O Capítulo 5 descreve o item
GRAPH do menu GRAPH.

O Capítulo 6 descreve os
seguintes itens do menu GRAPH:
DRAW, ZOOM, TRACE, EVAL ,
STGDB, RCGDB, STPIC,
e RCPIC.
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Definindo o Formato do Gráfico
Para exibir a tela de formatos no modo DifEq de construção
de gráfico, selecione FORMT no menu GRAPH (6 /
&).

♦ Os parâmetros dos formatos RK  Euler  e SlpFld  DirFld
FldOff  estão disponíveis somente no modo DifEq .

♦ Os parâmetros dos formatos RectGC  PolarGC ,
DrawLine  DrawDot , e SeqG  SimulG  não estão disponíveis
no modo DifEq  de construção de gráfico.

♦ Todos os demais parâmetros são os mesmos descritos no Capítulo 5.

Formato dos Métodos de Resolução
RK Usa o método Runge-Kutta para resolver equações diferenciais com mais exatidão do que o

formato do método de resolução Euler , porém não com tanta rapidez

Euler Usa o método Euler para resolver equações diferenciais; requer um número de iterações
entre valores tStep , assim o “prompt” EStep=  substitui o “prompt” difTol=  no editor de
janela

A TI-86 retém parâmetros de
formatos independentes para
cada modo de construção de
gráfico.
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Formato de Campo
SlpFld (campo de inclinação) acrescenta o campo de inclinação no gráfico de uma só equação de

primeira ordem com t no eixo x e uma determinada equação Qn no eixo y

DirFld (campo de direção) acrescenta o campo de direção no gráfico de uma só equação de
segunda ordem com Qx# no eixo x e Qy# no eixo y

FldOff (campo desativado) Constrói os gráficos de todas as equações diferenciais selecionadas com
t ou Q1 no eixo x, Q1 ou Q2 no eixo y, e sem campo; as condições iniciais devem ser
definidas para todas as equações (página 155)

Os exemplos abaixo mostram os campos básicos de inclinação e direção; todos os parâmetros e
valores não especificados são parâmetros e valores padrão. Para repetir estes exemplos,
redefina os valores padrão, introduza as informações especificadas no modo DifEq  de
construção de gráfico e em seguida aperte 6 *.

formato de campo SlpFld formato de campo DirFld

Q'1=t  (y'=x) Q'1=Q2 and Q'2=LQ1 (y"=Ly)

As informações dos eixos são
armazenadas nas variáveis
GDB e PIC.

Para remover menus de um
gráfico, como mostrado nos
exemplos, aperte :.



154 Capítulo 10: Gráficos de Equações Diferenciais

10DIFFEQ.DOC   Differential Equation Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:31 AM   Printed: 10/21/97 2:26 PM   Page 154 of 2210DIFFEQ.DOC   Differential Equation Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:31 AM   Printed: 10/21/97 2:26 PM   Page 154 of 2210DIFFEQ.DOC   Differential Equation Graphing   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:31 AM   Printed: 10/21/97 2:26 PM   Page 154 of 22

Exibindo o Editor de Equação Diferencial
Para exibir o editor de equação diferencial, selecione Q'(t)=  no menu GRAPH no modo DifEq  de
construção de gráfico (6 &). O menu do editor de equação na linha inferior, no modo
DifEq, é o mesmo do menu do editor de equação no modo Func , exceto que t e Q substituem x e y.

Neste editor, pode-se introduzir e exibir um sistema de até
nove equação diferenciais de primeira ordem, de Q'1 a Q'9, se
houver suficiente memória. As equações são definidas em
termos da variável independente t eàou Q'.

Pode-se referir a outra variável de equação diferencial em
uma equação DifEq , como em Q'2=Q1. Entretanto, não se pode
introduzir uma lista em uma equação DifEq .

Quando a TI-86 calcula um sistema de equações diferenciais, ela envolve todas as equações no
editor de equação, não importando a condição de seleção, começando em Q'1. Deve-se definir as
variáveis das equações Q'n consecutivamente, começando em  Q'1. Por exemplo, se Q'1 e Q'2 não
estiverem definidas e você tentar resolver uma equação definida em Q'3, a calculadora exibirá
uma mensagem de erro.

A TI-86 permite a análise de cada equação de maneira indenpendente. Por exemplo, pode-se
introduzir Q'1=t  e Q'2=t 2  e analisar cada equação de maneira independente.

A TI-86 constrói o gráfico somente das equações selecionadas que são apropriadas para os
eixos especificados.

♦ O tipo de gráfico padrão é ¼ (espesso) no modo DifEq .
♦ ¾ (sombreado acima), ¿ (sombreado abaixo), e Â  (ponto) não estão disponíveis no modo

DifEq  de construção de gráficos.
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Definindo as Variáveis de Janela da Tela Gráfica
Para exibir o editor de janela de equação diferencial,
selecione WIND no menu GRAPH (6 '). DifEq  tem as
mesmas variáveis de janela do modo Func  de construção de
gráfico, exceto que:

♦ xRes  não está disponível no modo DifEq .
♦ tMin , tMax , tStep , e tPlot  estão disponíveis no modo DifEq .
♦ difTol  (RK) e EStep  (Euler ) estão disponíveis no modo

DifEq .
Os valores mostrados na figura da página 154 são valores padrão no modo Radian . Os
parâmetros x e y correspondem às variáveis dos eixos (página 156). $ indica que xScl=1 , yMin=L10,
yMax=10 , yScl=1 , e difTol=.001  (no formato RK) ou EStep=1  (no formato Euler ) estão além dos
limites da tela.

tMin=0 Especifica o primeiro valor t a ser determinado em uma tela gráfica

tMax=6.28318530718 Especifica o último valor t a ser determinado em uma tela gráfica

tStep=.1308969389958 Especifica o incremento de um valor t para o próximo valor t

tPlot=0 Especifica o ponto em que começa a construção do gráfico (ignorado
quando t é um eixo)

difTol=.001  (no formato RK) Especifica a tolerância para ajudar a selecionar o tempo de operação (step
size) de resolução; deve ser  ‚ 1EL12

EStep=1  (no formato Euler ) Especifica iterações de Euler entre valores tStep ; deve ser um inteiro >0 e � 25

O valor padrão de tMax  é 2p.

O valor padrão de tStep  é pà24.
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Definindo as Condições Iniciais
Para exibir o editor de condições iniciais, selecione INITC no
menu GRAPH (6 (). Neste editor, pode-se definir o
valor inicial em t=tMin  para cada equação de primeira ordem
no editor de equação.

tMin  é o primeiro valor t a ser determinado. Q[1 é o valor
inicial de Qn. Um quadradinho próximo de uma variável de
condição inicial indica que é necessário um valor para uma
equação diferencial definida.

Pode-se introduzir uma expressão, lista ou nome de lista para as condições iniciais tMin  e Q[n.
Ao ser introduzido um nome de lista, os elementos são exibidos quando você aperta b, #
ou $.

♦ Se estiver definido o formato SlpFld  ou DirFld , você não precisa especificar as condições
iniciais. A TI-86 exibe o campo apropriado sem soluções específicas.

♦ Se estiver definido o formato FldOff , você deve especificar as condições iniciais.

Definindo os Eixos
Para exibir o editor de eixos, selecione AXES no menu GRAPH no modo DifEq (6 )).

x= atribui uma variável ao eixo x
y= atribui uma variável ao eixo y

dTime=  especifica um ponto referente ao tempo
(número real)
fldRes=  (resolução) define o número de linhas (1 a 25)

As informações das condições
iniciais são armazenadas nas
variáveis GDB e PIC.
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Nos “prompts” x= e y=, você pode introduzir a variável independente t, e também Q, Q' , Qn, ou
Q'n, onde n é um inteiro ‚ 1 e � 9. Se você atribuir t a um eixo e Qn ou Q'n ao outro eixo,
somente a equação armazenada em Qn ou Q'n é plotada; outras equações diferenciais no editor
de equação não são plotadas ; a condição de seleção das mesmas é ignorada. dTime  só é válida
para equações de segunda ordem com t em alguma equação.

O editor de eixos e os valores padrão para cada formato de campo são mostrados abaixo.
Quando estiver definido o formato SlpFld , o eixo x é sempre t, assim o editor AXES: SlpFld não
exibe x=t .

Quando estiver definido o
formato SlpFld :

Quanto estiver definido o
formato DirFld :

Quando estiver definido o
formato FldOff :

Dicas para Construção de Gráficos de Equações Diferenciais
♦ Como a TI-86 plota campos de inclinação e campos de direção antes de plotar equações,

você pode apertar b para interromper o gráfico e ver os campos sem soluções
plotadas.

♦ Se você não especificar as condições iniciais para as equações atribuídas aos eixos, a TI-86
simplesmente desenha o campo e pára. Isto lhe dá acesso simultâneo tanto às opções de
formato de campo como às condições iniciais interativas.

As informações dos eixos são
armazenadas nas variáveis GDB
e PIC.
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A Variável Embutida fldPic
Enquanto a TI-86 plota um campo, ela armazena na variável embutida fldPic  o campo e todas as
informações sobre títulos, eixos ou coordenadas de cursor exibidas na tela.

Estas ações não atualizam fldPic .

♦ Alterar o formato do método de resolução de RK para Euler  ou de Euler  para RK

♦ Introduzir ou editar qualquer valor de variável de condição inicial (Q[1 a Q[9)
♦ Editar um valor para difTol , EStep , tMin , tMax , tStep , ou tPlot

♦ Alterar o tipo de um gráfico

Estas ações atualizam fldPic .

♦ Editar uma equação no editor de equação
♦ Reatribuir um eixo, editar um valor dTime , ou editar um valor fldRes

♦ Usar um item do menu GRAPH ZOOM
♦ Alterar o parâmetro de um formato que não seja o formato do método de resolução.
♦ Editar um valor para xMin , xMax , xScl , yMin , yMax , ou yScl

Exibindo o Gráfico
Para construir os gráficos das equações diferenciais, você pode selecionar GRAPH, TRACE, EVAL ,
ou STGDB, ou uma operação DRAW, ZOOM, ou STPIC, no menu GRAPH. A TI-86 resolve cada
equação de tMin  a tMax . Se t não for um eixo, ela plota cada ponto começando em tPlot ; senão,
ela começa em tMin . Enquanto um gráfico está sendo construido, as variáveis x, y, t, e Qn são
atualizadas.

tStep  afeta a resolução e a aparência dos gráficos mas não a exatidão dos valores. tStep  não
determina o tempo de operação de resolução; o uso do algoritmo RK (Runge-Kutta 2-3)
determina o tempo de operação (step size). Se o eixo x for t, a definição de tStep <(tMax  N
tMin )à126 aumenta o tempo de construção do gráfico sem aumentar a exatidão.

Os desenhos da tela e os
gráficos estatísticos não são
armazenados em fldPic .
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Introduzindo e Resolvendo Equações Diferenciais
No modo Func  de construção de gráfico, x é a variável independente e y é a variável da equação.
Para evitar que haja conflito entre equações Func  e equações DifEq  na TI-86, t é a variável
independente e Q'n é a variável da equação no modo DifEq  de construção de gráfico. Por isso, ao
introduzir uma equação no editor de equação diferencial, você deve expressá-la em termos de t e
Q'n.

Por exemplo, para expressar a equação diferencial de primeira ordem y'=x2, você substituiria t 2

por x2 e Q'1 por y', e em seguida introduziria Q'1=t 2 no editor de equação.

Construindo Gráficos no Formato SlpFld

1  Exiba a tela de modos e ative o modo DifEq
de construção de gráfico.

- m # # #
# " " " b

2  Exiba a tela de formatos e ative o formato de
campo SlpFld .

6 / & #
# # # # b

3  Exiba o editor de equação e armazene a
equação diferencial y'=x2, substituindo Q'1
por y' e t por x. Apague todas as outras
equações.

& & I

4  Exiba o editor de condições iniciais e introduza
as condições iniciais. Uma quadradinho indica
que é necessária uma condição inicial.

- g 3

No exemplo, os valores padrão
das variáveis de janela são
definidos no início.
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5  Exiba o editor de eixos e introduza a variável
da equação que você deseja resolver. (Não
defina y=Q.).

6  Aceite ou mude fldRes  (resolução).

) & 1

7  Exiba o gráfico. Com os valores padrão das
variáveis de janela definidos, os campos de
inclinação deste gráfico não são muito
ilustrativos.

- i

8  Mude as variáveis de janela xMin , xMax ,
yMin , e yMax .

9  Selecione TRACE no menu GRAPH para
reconstruir o gráfico e ativar o cursor de
rastreamento. Faça o gráfico da solução. Na
tela são exibidas as coordenadas do cursor
de rastreamento de t e Q1.

' # # # # 0
# 5 # # 0 # 20

/ )

" e !

Transformando uma Equação em um Sistema de Primeira Ordem
Na TI-86, para introduzir uma equação diferencial de segunda ordem ou mais (até nona ordem),
deve-se transformá-la em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Por exemplo,
para introduzir a equação diferencial de segunda ordem y''= Ly, deve-se transformá-la em duas
equações diferenciais de primeira ordem, como mostrado na tabela abaixo.

No formato de campo SlpFld ,
x=t  é sempre verdadeiro; y=Q1 e
fldRes=15  são os parâmetros
padrão dos eixos.
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Diferenciar...  Definir as variáveis como...  E em seguida substituir:

Q'1=y'  Q1=y  Q'1=Q2 (desde que Q'1=y'=Q2)

Q'2=y''  Q2=y'  Q'2=LQ1

Construindo Gráficos no Formato DirFld

1  Exiba a tela de modos e selecione o modo
DifEq  de construção de gráfico.

- m # # #
# " " " b

2  Exiba a tela de formatos e ative o formato
gráfico DirFld .

6 / & #
# # # # " b

3  Exiba o editor de equação e armazene o
sistema de equações diferenciais
transformado em y''=Ly no editor de
equação, substituindo Q1 por y e Q2 por y'.

& ' 2 # a ' 1

4  Exiba o editor de condições iniciais e introduza
as condições iniciais caso você deseje uma
solução específica. Para introduzir uma lista de
condições iniciais, use { e } no menu LIST.

- g - ”
& 1 P 2 P 5 ' #
& -~ P 4 P 5
` 75 '

5  Exiba o editor de eixos introduza as duas
variáveis da equação que você deseja
resolver. Você deve omitir o sinal ( ' ).

6  Aceite ou mude fldRes  (resolução).

- h & 1 #
& 2

No modo de construção de
gráfico DifEq , t é a variável
independente e Q'n é a variável
dependente, onde n ‚ 1 e � 9.

No exemplo, os valores padrão
das variáveis de janela são
definidos no início.

Quando o formato de campo
DirFld  é selecionado, x=Q1,
y=Q2, dTime=0  e fldRes=15  são
os parâmetros padrão dos eixos.
Como t não faz parte da
equação, dTime  é ignorado.
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7  Selecione ZSTD no menu GRAPH ZOOM para
definir os valores padrão das variáveis de
janela e exibir o gráfico.

8  Remova o menu GRAPH da tela.

. / ( )

:

Construindo Gráficos de um Sistema de Equações no Formato FldOff
No caso deste exemplo, você deve transformar a equação diferencial de quarta ordem y (4)Ny=eLx

em um sistema equivalente de equações diferenciais de primeira ordem, como mostrado na
tabela abaixo.

Diferenciar...  Definir as variáveis como...  E em seguida substituir:

 t=x
Q'1=y'  Q1=y  Q'1=Q2 (desde que Q'1=y'=Q2)

Q'2=y''  Q2=y'  Q'2=Q3

Q'3=y'''  Q3=y''  Q'3=Q4

Q'4=y(4)  Q4=y'''  Q'4=eLt+Q1 (desde que Q'4=y(4)=eLx+y=eLt+Q1)

1  Exiba a tela de modos e ative o modo DifEq
de construção de gráfico.

- m # # #
# " " " b

2  Exiba a tela de formatos e selecione o
formato de campo FldOff .

6 / & #
# # # # " "
b
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3  Exiba o editor de equação e armazene o
sistema de equações diferenciais
transformado em y(4)=eLx+y, substituindo
como mostrado na tabela.

4  Cancele a seleção de Q'3, Q'2, e Q'1 para fazer o
gráfico só da equação  Q'4=e^( Lt)+Q1.

& ' 2 # ' 3 #
' 4 # - ‚ D
a & E \ ' 1

$ * $ * $ *

5  Exiba o editor de janela e defina os valores das
variáveis de janela.

- f # 10 #
` 01 # # 0 # #
# a 4 # 4

6  Exiba o editor de condições iniciais e introduza
as condições iniciais. Um quadradinho indica
que é necessária uma condição inicial.

( 3 # a 5 ` 25
# 7 ` 5 #
a 5 ` 75

7  Exiba o editor de eixos. Introduza as
variáveis da equação que você deseja
resolver.

)

8  Exiba o gráfico. Explore a equação com o
cursor de rastreamento.

9  Introduza um valor t para colocar o cursor de
rastreamento na solução do referido valor t.
Na tela aparece as coordenadas t e Q4.

. / )
" e !

4 b

No modo de construção de
gráfico DifEq , t é a variável
independente e Q'n é a variável
da equação, onde n ‚ 1 e � 9.

Quando o formato de campo
FldOff  é selecionado, x=t  e y=Q
são os parâmetros padrão dos
eixos.
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Resolvendo uma Equação Diferencial para um Determinado Valor
Na tela inicial, no modo DifEq  de construção de gráfico, você pode
resolver uma equação diferencial armazenada em um valor ou
expressão de variável independente. A sintaxe é: Q'n(valor).

♦ A equação deve ser armazenada em uma variável de equação
DifEq  (Q'1 a Q'9).

♦ As condições iniciais devem ser definidas.
♦ O resultado às vezes varia, dependendo dos parâmetros dos

eixos.

Usando Recursos Gráficos no Modo DifEq
O Cursor Móvel
O cursor móvel funciona no modo DifEq  da mesma forma que no modo Func  de construção de
gráfico. Os valores das coordenadas do cursor para x e y são exibidos na tela e as variáveis são
atualizadas.

Construindo o Gráfico de uma Equação Diferencial
Para começar a construir um gráfico, selecione TRACE no menu GRAPH (6 / )). O
cursor de rastreamento aparece na primeira equação em ou próximo de tPlot  (ou tMin , se t for
um eixo).

As coordenadas gráficas exibidas na parte inferior da tela correspondem aos parâmetros dos
eixos. Por exemplo, se x=t  e y=Q1, então t e Q1 são exibidos na tela. Se t não for um eixo, três
valores do gráfico são exibidos na tela. Se t for um eixo, somente t e a variável definida como o
eixo y são exibidos na tela.

Para inserir ' na tela inicial, pode-
se selecioná-lo no menu CHAR
MISC ou no CATALOG.

Devido aos requisitos do sistema
da TI-86,deve-se expressar
Q1(3) como Q'1(3) na
calculadora.
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O cursor de rastreamento se movimenta com incrementos ou decréscimos de tStep . Enquanto
você constrói o gráfico de uma equação, as coordenadas vão sendo atualizadas e exibidas na
tela. Se o cursor sair dos limites da tela, os valores de coordenadas exibidos na parte inferior da
tela continuam mudando normalmente.

Colocando o Cursor de rastreamento em um Valor t
Para colocar o cursor de rastreamento em qualquer valor t válido da equação em questão, digite
o número. Ao ser inserido o primeiro dígito, um “prompt” t= aparece no canto inferior esquerdo
da tela. O valor digitado deve ser válido para a tela gráfica em questão. Depois de ter digitado o
referido valor, aperte b para reativar o cursor de rastreamento.

Desenhando em um Gráfico de Equação Diferencial
Os itens do menu GRAPH DRAW  funcionam no modo DifEq  da mesma forma que no no modo
Func  de construção de gráfico. As coordenadas de instrução de DRAW são as coordenadas x e y
da tela gráfica.

DrEqu  está disponível somente no modo DifEq . DrInv  não está disponível no modo DifEq  de
construção de gráfico.

O recurso QuickZoom está
disponível no modo DifEq  de
construção de gráfico; o recurso
de visualização global não está
(Capítulo 6).

Os valores de t e  Q são
mostrados no gráfico à direita
porque os eixos dos gráficos x=t
e y=Q foram selecionados.
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Desenhando uma Equação e Armazenando Soluções em Listas
Para desenhar uma solução na  tela gráfica atual e armazenar os resultados em nomes listas
específicas, a sintaxe é:

DrEqu( EixoxVariável,EixoyVariávelã,Listax,Listay,Listatä)

EixoxVariável e EixoyVariável especificam os eixos nos quais o desenho se baseia; eles podem
ser diferentes dos parâmetros dos eixos da tela gráfica atual.

Listax, Listay, e Listt são nomes de listas opcionais nas quais você pode armazenar as soluções
x, y, e t. As listas podem depois ser exibidas na tela inicial ou no editor de lista (Capítulo 11).

Use o cursor móvel para selecionar as condições iniciais.

Você não pode executar o desenho. No entanto, você pode plotar Listax, Listay, ou Listt como
um gráfico estatístico (stat plot) depois de desenhar a equação e em seguida traçá-las (Capítulo
14). Além disso, você pode incorporar modelos estatísticos de regressão nas listas (Capítulo 14).

1  Exiba a tela de modos e ative o modo DifEq
de construção de gráfico.

- m # # # #
" " " b

2  Exiba a tela de formatos e selecione o
formato de campo DirFld .

6 / & #
# # # # " b

3  Exiba o editor de equação e armazene as
equações Q'1=Q2 e Q'2=LQ1. (Delete todas
as outras equações.)

& ' 2 # a ' 1

4  Remova a tela de formatos, e em seguida
selecione DrEqu  no menu GRAPH DRAW.
DrEqu(   é inserido na tela inicial.

. . 6
/ ' &

DrEqu(  não armazena valores
em x, y, ou t.

No exemplo, foram definidos os
valores padrão das variáveis de
janela. se necessário, selecione
ZSTD no menu GRAPH ZOOM.

Se selecionar o formato de
campo  FldOff  você deve
introduzir as condições iniciais
antes de usar DrEqu( .
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5  Atribua variáveis aos eixos x e y.

6  Especifique os nomes das listas nas quais
devem ser armazenadas as listas de
soluções para x, y, e t.

1 ãQä 1 P 1
ãQä 2 P

1 ãLä 1 ãXä
P 1 ãLä 1
ãYä P 1 ãLä
1 ãTä E

7  Exiba a tela gráfica e desenhe o campo de
direção.

8  Coloque o cursor móvel nas coordenadas
das condições iniciais que você deseja.

b

" # ! $

9  Desenhe a solução. As listas de soluções
para x, y, e t são armazenadas em LX, LY, e
LT. O “prompt” Again?  é exibido na tela e
ALPHA-lock é ativado somente para ãYä e
ãNä.

♦ Para usar DrEqu(  novamente com novas
condições iniciais, aperte ãYä, ", #, !,
ou $.

b

♦ Para sair de DrEqu(  e exibir o menu GRAPH, aperte ãNä ou ..

No exemplo, como não foi
definida nenhuma condição
inicial, a equação em Q'1 não é
plotada.
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Usando Operações de ZOOM
Os itens do menu GRAPH ZOOM, exceto ZFIT, funcionam no modo DifEq  da mesma forma que no
modo Func  de construção de gráfico. No modo DifEq , ZFIT ajusta a tela gráfica tanto na direção x
como na direção y.

Os itens do menu ZOOM afetam somente as variáveis de janela x (xMin , xMax , e xScl ) e as
variáveis de janela y (yMin , yMax , e yScl ). As variáveis de janela t (tMin , tMax , tStep , e tPlot ) não
são afetadas, exceto ZSTD ZRCL. Você poderá querer editar as variáveis de janela t para garantir
que foram plotados suficientes pontos. ZSTD define difTol=.001  e t e Q como os eixos.

Desenhando Soluções Interativamente com EXPLR

1  Exiba a tela de modos e ative o modo DifEq
de construção de gráfico.

- m # # # #
" " " b

2  Exiba a tela de formatos e selecione o
formato de campo FldOff .

6 / & # #
# # # " " b

3  Exiba o editor de equações e armazene a
equação Q'1=.001Q1(100NQ1). (Delete todas
as outras equações.)

& ` 001 ' 1 D
100 T ' 1 E

4  Defina os parâmetros x=t  e y=Q1 para os
eixos.

- h # " 1
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5  Exiba o editor de janela e defina os valores das
variáveis de janela.

- f # 100 #
` 2 # # #
100 # # # 110

6  Exiba o editor de condições iniciais e
introduza a condição inicial.

( 10

7  Selecione EXPLR no menu GRAPH.

8  Coloque o cursor móvel na condição inicial que
você deseja.

/ *

" # ! $

9  Desenhe a solução para Q1, usando as
coordenadas do cursor (x,y) como condição
inicial ( t,Q'1(t)  ).

b
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Para continuar desenhando mais soluções, movimente o cursor móvel e em seguida aperte
b.

Para parar de usar EXPLR, aperte ..

Se for definido SlpFld  ou DirFld , os eixos são automaticamente definidos com soluções
específicas.

♦ Para SlpFld , são definidos x=t  e y=Q1.
♦ Para DirFld , são definidos x=Q1 e y=Q2.
Se os eixos forem definidos com uma solução específica t, Qn, ou Q'n, a referida solução é então
desenhada.

Se os eixos não forem definidos com uma solução específica, e t for uma variável e Q for a outra,
Q1 é então desenhada.

Se os dois eixos forem definidos com uma variável Q, a execução de EXPLR resulta em erro.

Calculando Equações Diferenciais para um Determinado Valor t
Quando o cursor de rastreamento não está ativado, o item EVAL  do menu GRAPH calcula as
equações diferenciais Qn, atualmente selecionadas, para um determinado valor t, tMin�t�tMax .
Você pode usá-lo diretamente no gráfico. Em um programa ou na tela inicial, eval  exibe uma
lista de valores Q.

Quando o formato de campo DirFld  ou SlpFld  estiver ativado, deve-se especificar as condições
iniciais antes de usar EVAL .
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Listas na TI-86
Uma lista é um conjunto de elementos reais ou complexos, como em {5,L20,13,9}. Na TI-86,
pode-se:

♦ Introduzir uma lista diretamente em uma expressão (página 174)
♦ Introduzir uma lista e armazená-la em um nome de lista (variável) (página 174)
♦ Introduzir um nome de lista no editor de lista (página 177) e, em seguida, introduzir

elementos diretamente ou usar uma fórmula vinculada para gerá-los automaticamente
(página 184)

♦ Coletar dados com o CBL (Calculator-Based Laboratoryè) ou com o CBR (Calculator-Based
Rangerè) e armazená-los em um nome de lista na TI-86 (Capítulo 18)

♦ Criar listas dinamicamente usando o item seq  do menu LIST OPS (página 180)

Na TI-86, deve-se usar uma lista:

♦ Como um conjunto de valores para um argumento de uma função a fim de exibir uma lista
de respostas (Capítulo 1)

♦ Como parte de uma equação para construir uma família de curvas (Capítulo 5)
♦ Como um conjunto de dados estatísticos a serem analisados com funções estatísticas e

plotados na tela gráfica (Capítulo 14)

O tamanho e o número de listas
que se pode armazenar na TI-86
são limitados somente pela
capacidade da memória.

Se você introduzir mais de uma
lista em uma equação ou
expressão, todas as listas devem
ter o mesmo número de
elementos.
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O Menu LIST

{ } NAMES EDIT OPS

chave de    menu de                 menu de operações
abertura nomes de listas         de listas

chave                              editor
                de fechamento                de lista

Quando uma lista é introduzida, o sinal { (chave de abertura) especifica o início e o sinal }
(chave de fechamento) especifica o fim da lista. Para inserir { ou } no lugar onde está o cursor,
selecione um deles no menu LIST.

O Menu LIST NAMES

{ } NAMES EDIT OPS
fStat xStat yStat

Cada nome de lista criado pelo usuário é adicionado ao menu LIST NAMES e à tela VARS LIST. Os
nomes de listas, incluindo fStat , xStat , e yStat , são classificados por ordem alfanumérica nos dois
lugares.

O menu LIST NAMES mostrado
aqui não tem nomes de listas
criadas pelo usuário.

O Capítulo 14 descreve fStat ,
xStat , e yStat .
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Criando, Armazenando e Exibindo Listas
Introduzindo uma Lista Diretamente em uma Expressão
Para introduzir uma lista diretamente, a sintaxe é:  {elemento1,elemento2,...,elemento n}

1  Introduza qualquer parte da expressão que vem
antes da lista.

2  Selecione { no menu LIST para iniciar a lista.

5 M

- ” &

3  Introduza cada elemento da lista, separando um
do outro com uma vírgula. Cada elemento pode
ser uma expressão.

4  Selecione } no menu LIST para terminar a lista.

a 16 P 4 P
4 I P 3 -
~

'

5  Introduza qualquer parte da expressão que vem
após a lista.

6  Determine a expressão. Todos os elementos que
são expressões são determinados primeiro.

F 4

b

Um sinal de reticências (...)
indica que uma lista continua
além dos limites da tela. Use " e
! para rolar a lista na tela.
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Criando um Nome de Lista ao Armazenar uma Lista
Para armazenar uma lista, a sintaxe é:  {elemento1,elemento2, ... ,elemento n}¶NomedaLista

1  Introduza uma lista diretamente. (Para armazenar um
resultado expresso como uma lista e atualmente
armazenado em Ans , como mostrado no exemplo,
comece pelo passo 2.)

2  Insira ¶ no lugar onde está o cursor. ALPHA-lock é
ativado.

(passos 2 a
5, acima)

X

3  Introduza o nome da lista. Selecione um nome no menu
LIST NAMES ou introduza diretamente um nome de um
a oito caracteres, começando com uma letra.

4  Armazene a lista no nome da lista.

ãAä ãBä ãCä
1 1 2 3

b

Exibindo Elementos de Lista Armazenados em um Nome de Lista

1  Introduza o nome da lista na tela inicial; selecione-o
no menu LIST NAMES ou digite os caracteres.

2  Exiba os elementos da lista.

- ” (
&

b

Não é necessário digitar a chave
de fechamento ( } ) quando uso
de X para armazenar um
nome de lista.

Para apagar da memória um
nome de lista, use a tela MEM
DELETE:LIST (Capítulo 17).

A TI-86 distingue letras
maiúsculas e minúsculas nos
nomes de listas. Por exemplo,
ABC123 , Abc123 , e abc123  são
três diferentes nomes de listas.



176 Capítulo 11: Listas

11LISTS.DOC   Lists   Benoît Van Hove   Revised: 10/22/97 9:39 AM   Printed: 10/22/97 9:39 AM   Page 176 of 2011LISTS.DOC   Lists   Benoît Van Hove   Revised: 10/22/97 9:39 AM   Printed: 10/22/97 9:39 AM   Page 176 of 2011LISTS.DOC   Lists   Benoît Van Hove   Revised: 10/22/97 9:39 AM   Printed: 10/22/97 9:39 AM   Page 176 of 20

Exibindo ou Usando um Único Elemento de Lista
Para exibir ou usar um único elemento de lista, a sintaxe é:  NomedaLista(elemento#)

1  Introduza o nome da lista; selecione-o no menu
LIST NAMES ou digite os caracteres.

2  Entre parênteses, introduza o número do lugar
elemento na lista.

3  Exiba o elemento da lista na tela.

- ” (
&

D 4 E

b

Armazenando um Novo Valor para um Elemento de Lista
Para armazenar um valor em um elemento atual ou em um elemento além do fim de uma lista, a
sintaxe é:

valor¶NomedaLista(elemento#)

1  Introduza o valor a ser armazenado em um
elemento de lista atual ou em um elemento
além do fim da lista.

2  Insira ¶ no lugar onde está cursor.

- ˆ 18

X

3  Introduza o nome da lista; selecione-o no menu
LIST NAMES ou digite os caracteres.

&

4  Introduza o número do lugar do elemento entre
parênteses. (No exemplo, 5 é um além da atual
medida de ABC123).

5  Introduza o novo valor no número do elemento.
(‡18 é avaliado e adicionado como o quinto
elemento.)

1 D 5 E

b

NomedaLista(elemento#) é válido
como parte de uma expressão.

elemento# é ‚ 1 e � a dimensão
da lista.

valor pode ser uma expressão.



Capítulo 11: Listas 177

11LISTS.DOC   Lists   Benoît Van Hove   Revised: 10/22/97 9:39 AM   Printed: 10/22/97 9:39 AM   Page 177 of 2011LISTS.DOC   Lists   Benoît Van Hove   Revised: 10/22/97 9:39 AM   Printed: 10/22/97 9:39 AM   Page 177 of 20

Elementos de Lista Complexos
Um número complexo pode ser um elemento de lista. Se pelo
menos um elemento de lista for um número complexo, todos
os elementos da lista são exibidos na tela como números
complexos.(‡L4 resulta em um número complexo.)

O Editor de Lista
O editor de lista é uma tabela onde você pode armazenar, editar e ver até 20 listas que estão na
memória. No editor de lista pode-se também criar nomes de listas e vincular fórmulas às listas

      Nomes de listas

Tabela de elementos

Linha de entrada com o atual
nome e número da coluna de
nomes de listas e elementos

             Atual número da coluna

              Menu do editor de lista

O Menu List Editor

{ } NAMES " OPS 4 4REAL

" Indica o começo e o fim de uma fórmula a ser vinculada a um nome de lista

4REAL Converte a atual lista em um lista de números reais

Pode-se também apertar  -
š ' para exibir o editor de
lista.

Quando necessário, o editor de
lista abrevia nomes de listas e
valores de elementos. A linha de
entrada de dados exibe nomes
de listas e valores de elementos
inteiros.

Os itens do menu do editor de
lista {, }, NAMES, e OPS são
idênticos aos itens do menu LIST
(página 172).
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Para usar os itens do menu LIST OPS (ou outras funções ou instruções) no editor de lista, o local
onde está o cursor deve ser apropriado para o resultado. Por exemplo, pode-se usar o item sortA
do menu LIST OPS quando um nome de lista é destacado na tela mas não quando o mesmo
acontece com um elemento.

Criando um Nome de Lista em uma Coluna sem Nome

1  Exiba o editor de lista.

2  Coloque o cursor na coluna sem nome (coluna
4). O “prompt” Name= aparece na linha de
entrada de dados. ALPHA-lock está ativado.

- ” )

$ " " "

3  Introduza o nome da lista. O nome da lista é
exibido na parte de cima da coluna em questão.
Na linha de entrada de dados, aparece um
“prompt” de nome de lista. O nome se torna um
item do menu LIST NAMES e um item da tela
VARS LIST.

ãXä ãYä ãZä b

Depois da memória ser resetada,
os valores xStat , yStat , e fStat
são armazenados nas colunas 1,
2, e 3. Quando os valores padrão
são resetados, o editor de lista
não é afetado
.

Para ir do nome da lista na
coluna 1 para a coluna sem
nome, aperte ! ".
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Inserindo um Nome de Lista no Editor de Lista

1  Coloque o cursor na coluna 3.

2  Insira um nova coluna sem nome. Os nomes de listas
se deslocam para a direita, deixando limpa a coluna
3. O “prompt” Name= e o menu LIST NAMES são
exibidos na tela

!

- p

3  Selecione ABC12  no menu LIST NAMES para inserir
o nome da lista ABC123  na coluna 3. Os elementos
armazenados em ABC123  preenchem a tabela de
elementos da coluna 3. O valor total de todos os
elementos em ABC123  é exibido na linha de entrada
de dados.

& b

Exibindo e Editando um Elemento de Lista

1  Coloque o cursor no quinto elemento de
ABC123 . Na linha de entrada são exibidos o
nome da lista, o número do elemento entre
parênteses e o valor total do elemento.

# # # # #

2  Passe para o contexto de edição e edite o
elemento na linha de entrada de dados.

5 M D 6 - ~ E
F 4

3  Introduza o elemento editado. Toda
expressão é avaliada e o valor é armazenado
no atual elemento.

b (ou # ou $)

Se todas as 20 colunas tiverem
nomes de listas, você deve
remover um nome de lista para
deixar espaço para a coluna sem
nome.

Para cancelar a inserção do
nome da lista, aperte :.

Se uma fórmula estivesse
vinculada a ABC123 , a referida
fórmua seria exibida na linha de
entrada de dados no lugar da
lista mostrada no passo 3
(página 184.)

Para cancelar qualquer edição e
trazer o elemento original onde
está o cursor, aperte  :
b.

Pode-se introduzir uma
expressão como sendo um
elemento.
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Excluindo Elementos de uma Lista
Para excluir um único elemento de uma lista, coloque o cursor no elemento e aperte 3. O
elemento é excluído. Pode-se apagar todos os elementos de uma lista através de um dos três
seguintes métodos.

♦ No editor de lista, aperte $ para colocar o cursor em um nome de lista e aperte
: b.

♦ No editor de lista, coloque o cursor em cada elemento e, em seguida,, para cada elemento,
aperte 3.

♦ Na tela inicial, ou no editor de programa, digite 0¶dimL NomedaLista para definir como 0 a
medida de NomedaLista (Referência de A a Z).

Removendo uma Lista do Editor de Lista
Para remover uma lista do editor de lista, coloque o cursor no nome da lista e em seguida aperte
3. A lista não é excluída da memória; ela é só removida do editor de lista.

Você pode remover do editor de lista todas as listas criadas pelo usuário e recuperar os nomes
de lista xStat , yStat  e fStat  nas colunas 1, 2 e 3 através dos seguintes dois métodos.

♦ Use SetLEdit  sem nenhum argumento (página 183).
♦ Limpe toda a memória (Capítulo 17). O restabelecimento dos valores padrão não afeta o

editor de lista.
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Usando Operações de Listas
O Menu LIST OPS (Operações)

{ } NAMES EDIT OPS
dimL sortA sortD min max 4 sum prod seq li 4vc vc 4li

4 Fill aug cSum Deltal Sortx

4 Sorty Select SetLE Form

dimL  lista Exibe a medida de (ou o número de elementos em) list

#dosElementos¶dimL
   NomedaLista

Cria NomedaLista como uma lista que tem #dosElementos; cada
elemento é um 0

#dosElementos¶dimL
   NomedaLista

Redimensiona um NomedaLista existente; os elementos introduzidos
anteriormente dentro da nova medida permanecem; cada novo
elemento da lista é um 0; todos os elementos da lista velha fora da
nova medida são excluídos

sortA  lista Classifica os elementos de lista em ordem crescente, ou seja, dos
valores mais baixos para os mais altos

sortD  lista Classifica os elementos de lista em ordem decrescente, ou seja, dos
valores mais altos para os mais baixos

Em todos os itens do menu LIST
OPS, exceto Fill( e às vezes
dimL , é válida uma lista
({elemento1,elemento2,...})
introduzida diretamente no
argumento lista.

SortA  e SortD  classificam listas
complexas baseadas na
magnitude (módulo).
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min( lista) Exibe o elemento de valor mais baixo em uma lista de números
complexos ou reais.

max( lista) Exibe o elemento de valor mais alto em uma lista de números
complexos ou reais.

sum  lista Exibe a soma de todos os elementos de uma lista de números
complexos ou reais, somando do último para o primeiro elemento

prod  lista Exibe o produto de todos os elementos de uma lista de números
complexos ou reais.

seq(expressão,variável,
   iniciar,terminarã,stepä)

Exibe uma lista na qual cada elemento é o resultado da avaliação de
expression em relação à variável para os valores que vão do iniciar ao
terminar em intervalos de step (step pode ser negativo)

li4vc lista

li4vc { elemento1,elemento2,...}
Converte uma lista de números reais ou complexos em um vetor

vc4li  vetor

vc4li ãelemento1,elemento2,...ä
Converte um vetor real ou complexo em uma lista

Fill( número,NomedaLista) Armazena um númeroreal ou complexo em cada elemento de
NomedaLista

aug( listaA,listaB) (augment) Concatena os elementos reais ou complexos de listaA e
listaB

cSum( lista) Exibe uma lista das somas dos elementos reais e complexos da lista,
indo do primeiro ao último elemento

Em uma lista complexa, min  ou
max  exibe a menor ou a maior
magnitude (módulo).
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Deltalst( lista) Exibe uma lista contendo as diferenças entre elementos consecutivos
envolvendo todos os elementos de uma lista de números reais ou
complexos

Sortx ãNomedaLista,NomedaLista,
   frequenciaNomedaListaä

Na ordem crescente de x elementos, classifica xNomedaLista,
classifica pares de dados x e y, e opcionalmente, suas freqüências em
NomedaListax, NomedaListay e frequenciaNomedaLista; xStat  e
yStat  são valores padrão

Sorty
ãNomedaListax,NomedaLista,
   frequenciaNomedaListaä

Na ordem crescente de y elementos, classifica xNomedaLista,
classifica pares de dados x e y, e opcionalmente, suas freqüências, em
NomedaListax, NomedaListay e frequenciaNomedaLista; xStat  e
yStat  são valores padrão

Select( NomedaListax,
   NomedaListay)

Seleciona um ou mais pontos de dados específicos de um gráfico de
dispersão ou gráfico xyLine (somente), em seguida armazena os
pontos de dados selecionados em NomedaListax e NomedaListay

(Capítulo 14)

SetLEdit  ãcoluna1NomedaLista,
   coluna2NomedaLista,...
   ,coluna20NomedaListaä

Configura o editor de lista; SetLEdit  com um a 20 NomedaListas

carrega-os na ordem especificada; SetLE  sem nenhum argumento
remove todos os atuais nomes de listas do editor de lista e introduz as
listas padrão xStat , yStat  e fStat  nas colunas 1, 2 e 3

Form(" formula",NomedaLista) Vincula formula a NomedaLista; formula determina o valor de uma
lista, que é dinamicamente armazenada e atualizada em stName

(página 184)

Selecionando-se Deltal  no menu,
insere-se Deltalst(   no lugar
onde está o cursor.

Em Sortx  e Sorty , ambas as
listas devem ter o mesmo
número de elementos.

Selecionando-se SetLE  no menu
insere-se SetLEdit  no lugar onde
está o cursor.

Pode-se criar novos nomes de
listas como argumentos de
SetLEdit .
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Usando Funções Matemáticas com Listas
Você pode usar uma lista como um único argumento para muitas funções da  TI-86; o resultado
é uma lista. A função deve ser válida para cada elemento da lista; entretanto, ao se construir um
gráfico, pontos não definidos resultam em erro.

Quando são usadas listas para dois ou mais argumentos na mesma função, todas as listas devem
ter o mesmo número de elementos (dimensão igual). Abaixo temos alguns exemplos de uma
lista como um único argumento.

{1,2,3}+10  retorna {11 12 13} ‡{4,16,36,64}  retorna {2 4 6 8}

{5,10,15}¹{2,4,6}  retorna {10 40 90} sin {7,5}  retorna {.656986598719 L.958924274663}

3+{1,7,(2,1)}  retorna {(4,0) (10,0) (5,1)} {1,15,36}<19  retorna {1 1 0}

Vinculando uma Fórmula a um Nome de Lista
Você pode vincular uma fórmula a um nome de lista de modo que a fórmula gere uma lista que é
armazenada e dinamicamente atualizada no nome da lista.

♦ Quando você edita um elemento de uma lista indicado na fórmula, é atualizado o elemento
correspondente na lista à qual a fórmula está vinculada.

♦ Quando você edita a própria fórmula, são atualizados todos os elementos da lista à qual a
fórmula está vinculada.

Para vincular uma fórmula a um nome de lista na tela inicial ou no editor de programa,
a sintaxe é:

Form(" formula",NomedaLista)

Não se pode editar um elemento
de uma lista criada a partir de
uma fórmula vinculada, a não ser
que primeiro se desvincule a
fórmula do nome da lista.

Quando se inclui mais de um
nome de lista em uma fórmula
vinculada, cada lista deve ter a
mesma dimensão.
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Quando você introduz um novo nome de lista como o segundo argumento para Form(  , o nome
da lista é criado e armazenado no menu LIST NAMES e na tela VARS LIST no momento da
execução.

1  Armazene os elementos em um nome de
lista.

2  Selecione Form  no menu ST OPS;
Form(  é inserido no lugar onde está o
cursor.

- ” & 1 P 2 P 3
' X ãLä 1 1
b

* / / /
)

3  Digite uma fórmula entre aspas.

4  Digite uma vírgula e, em seguida, o nome
da lista à qual você deseja vincular a
fórmula.

5  Vincule a fórmula ao nome da lista.

- “ & 1
ãLä 1 \ 10 &

P 1 1 ãAä ãDä
ãDä 1 10 E

b

Inicie a execução destes passos
em uma linha em branco da tela
inicial.

Para ver uma fórmula vinculada a
um nome de lista, use o editor de
lista (página 178).
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Comparando uma Lista Vinculada com uma Lista Normal
Para ver as diferenças entre uma lista vinculada e uma lista normal, siga os passos abaixo. O
exemplo abaixo se baseia no exemplo acima para vincular uma fórmula a uma lista. Note que a
fórmula no passo 1 abaixo não está vinculada a LX porque não está entre aspas.

1  Gere um lista normal armazenando a expressão
L1+10 no nome de lista LX.

1 ãLä 1 \
10 X ãLä ãXä
b

2  Mude o segundo elemento em L1 para L8 e
exiba a lista editada.

a 8 X ãLä
1 1 D 2 E
- � 1
ãLä 1 b

3  Compare os elementos da lista normal LX com
ADD10, com a qual a fórmula L1+10 está
vinculada. Note que o elemento 2 de LX não é
alterado. Enquanto isso, como o elemento 2 de
L1 foi editado, elemento 2 de ADD10 foi
recalculado.

- ” ( '
b ) b

Se outros nomes de listas forem
armazenados no menu LIST
NAMES, pode ser que
acionando-se as teclas & e (
ADD10 e LX não sejam inseridas
na tela inicial, como mostrado.
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Usando o Editor de Lista para Vincular uma Fórmula

1  Exiba o editor de lista.

2  Destaque o nome da lista à qual você deseja
vincular a fórmula.

3  Digite a fórmula entre aspas.

- ” )

$ "

) 4 M ( '
- )

4  Vincule a fórmula e gere a lista.
♦ A TI-86 calcula cada elemento da lista.
♦ Um símbolo de vinculação aparece perto do

nome da lista à qual a fórmula está
vinculada.

b

Para editar uma fórmula vinculada, aperte b no passo 3 e, em seguida, edite a fórmula.

Usando o Editor de Lista com Listas de Fórmulas Vinculadas
Quando você edita um elemento de
uma lista indicada em uma fórmula
vinculada, a TI-86 atualiza o elemento
correspondente da lista à qual a
fórmula está vinculada.

Quando voê edita ou introduz elementos de uma lista exibida na tela em alguma das três atuais
colunas do editor de lista, enquanto uma lista com fórmula vinculada também é exibida na tela,
a TI-86 leva um pouquinho mais de tempo para executar a edição ou introdução de dados. Para
diminuir este efeito, afaste as listas com fórmulas da tela de três colunas, seja rolando as
colunas para a esquerda ou para a direita ou reorganizando o editor de lista.

No exemplo, somente fStat,
xStat , e yStat  estão no menu
LIST NAMES e
xStat={ L2,9,6,1,L7}.

A fórmula vinculada deve ficar
entre aspas.

O editor de lista exibe um
símbolo de vinculação de fórmula
perto de cada nome de lista com
uma fómula a ela vinculada.
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Executando e Exibindo Fórmulas Vinculadas
Uma fórmula vinculada deve determinar o resultado de uma lista quando executada. "5¹xStat" ,
"seq(x,x,1,10)" , e "{3,5, L8,4}2à10" são alguns exemplos de fórmulas que determinam o resultado
de uma lista. A execução da fórmula ocorre quando você tenta exibir a lista à qual a fórmula
está vinculada. A fórmula é também executada sempre que uma lista indicada pela fórmula é
modificada — seja na tela inicial, no editor de lista ou em um programa.

Você pode vincular normalmente a uma lista uma fórmula que ainda não determina o resultado
de uma lista. Por exemplo, você pode vincular "5¹xStat"  ao nome de lista BY5 sem elementos
armazenados em xStat . Entretanto, se você tentar exibir BY5 quando xStat  não tem nenhum
elemento, a calculadora não aceita.

Quando você vincula a referida fórmula a um nome de lista no editor de lista, a fómula é
vinculada normalmente mas a calculadora não aceita. Isto se dá porque o editor de lista tenta
executar a fórmula imediatamente depois de vinculá-la ao nome da lista.

Para ver o editor de lista novamente, você deve retornar à tela inicial e digitar algo para fazer
com que a fórmula determine a solução de uma lista ou remover a lista com fórmula vinculada
do editor de lista usando o item SetLE  do menu LIST OPS (página 183).

Lidando com Erros Resultantes de Fórmulas Vinculadas
Na tela inicial, você pode vincular a uma lista uma fórmula que menciona outra lista que não
tem nenhum elemento (medida é 0; página 184). Entretanto, você não pode exibir a lista com
fórmula vinculada no editor de lista ou na tela inicial enquanto você não introduzir pelo menos
um elemento na lista mencionada na fórmula.

Todos os elementos de uma lista,
indicados por uma fórmula
vinculada devem ser válidos para
a referida fórmula.
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Dica: Se aparecer um menu de erros quando você tentar exibir uma lista com fórmula vinculada
no editor de lista, você pode selecionar GOTO, anotar a fórmula que está vinculada ao nome da
lista e, em seguida, apertar : b para desvincular (apagar) a fórmula. Depois você pode
usar o editor de lista para achar a fonte do erro. Depois de fazer as devidas alterações, você
deve vincular novamente a fórmula ao nome da lista.

Se você não quiser apagar a fórmula, você pode selecionar QUIT, exibir a referida lista na tela
inicial e achar e editar a fonte do erro. Para editar um elemento de uma lista na tela inicial,
armazene o novo valor em NomedaLista(elemento#) (página 176).

Desvinculando uma Fórmula de um Nome de Lista
Você pode desvincular um fórmula usando um dos seguintes cinco métodos.

♦ Use dimL  para alterar a medida da lista (página 181).
♦ Use valor¶NomedaLista(elemento#) para armazenar valor em um elemento de lista com

fórmula vinculada.
♦ Use "" ¶NomedaLista, onde NomedaLista é a lista com fórmula vinculada.
♦ No editor de lista, coloque o cursor no nome da lista com fórmula vinculada e em sequida

aperte b : b. Todos os elementos da lista permanecem, mas a fórmula é
desvinculada e o símbolo de vinculação desaparece.

♦ No editor de lista, coloque o cursor em um elemento da lista com fórmula vinculada. Aperte
b, edite o elemento e, em seguida,, aperte b. O elemento é alterado, a fórmula é
desvinculada e o símbolo de vinculação desaparece. Todos os outros elementos da lista
permanecem.
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Editando um Elemento de uma Lista de Fórmulas Vinculadas
Como descrito acima, uma maneira de desvincular uma fórmula de um nome de lista é editar
um elemento da lista com fórmula vinculada. A TI-86 tem proteção contra desvinculação
acidental da fórmula do nome da lista quando você coloca o cursor em um dos elementos.

Por causa da função de proteção, você deve apertar b antes de poder editar um elemento de
uma lista com fórmula vinculada. A função de proteção evita que você exclua um elemento de
uma lista com fórmula vinculada. Para excluir um elemento de uma lista com fórmula vinculada,
você deve primeiro desvincular a fórmula usando um dos métodos descritos acima.
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Vetores na TI-86
Um vetor é estrutura unidimensional disposta ou em uma linha ou em uma coluna. Os elementos
de um vetor podem ser reais ou complexos. Você pode criar, exibir e editar vetores na tela inicial
ou no editor de vetor. Quando você cria um vetor, os elementos são armazenados no nome do
vetor.

O editor de vetor da TI-86 exibe um vetor verticalmente. Na tela inicial, um vetor é introduzido e
exibido horizontalmente. Quando um vetor é usado em uma expressão, a TI-86 o interpreta
automaticamente na forma apropriada à expressão (vetor em linha ou vetor em coluna). Por
exemplo, um vetor em coluna é apropriado à expressão matriz¹vetor.

Na TI-86, você pode armazenar até 255 elementos em um vetor na forma retangular. Você pode
usar vetoresois ou três elementos para definir a grandeza e direção em um espaço bi ou
tridimensional. Pode-se indicar vetores de dois ou três elementos de diferentes formas,
dependendo do tipo de vetor.

Para indicar um... Você digita: E a TI-86 mostra:

Vetor retangular de dois elementos ãx,yä ãx yä

Vetor cilíndrico de dois elementos ãr±qä ãr±qä

Vetor esférico de dois elementos ãr±qä ãr±qä

Vetor retangular de três elementos ãx,y,zä ãx y zä

Vetor cilíndrico de três elementos ãr±q,zä ãr±q  zä

Vetor esférico de três elementos ãr±q±fä ãr±q±fä
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Criando, Armazenando e Exibindo Vetores
O Menu VECTR (Vetor)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX

menu    menu         menu
nome de vetor    matemãtica                   vetor complexo
                                   de vetor

     editor de                     menu operações
     vetor                         de vetor

O Menu VECTR NAMES
O menu VECTR NAMES contém todos os nomes de vetores atualmente armazenados em ordem
alfanumérica. Para inserir um nome de vetor no lugar onde está o cursor, selecione-o no menu.

Criando um Vetor no Editor de Vetor

1  Exiba a tela com o “prompt” Name= do vetor.

2  ALPHA-lock está ativado. O menu VECTR
NAMES é exibido na tela. Introduza um nome
de um a oito caracteres, começando com uma
letra.

- Š '

ãVä ãEä ãCä ãTä
1 1

3  Exiba o editor de vetor. O menu Vector Editor
também aparece na tela.

4  Aceite ou altere a medida elements de vetores
com um número inteiro  ‚ 1 e � 255. O vetor é
exibido na tela; todos os elementos são 0.

b

5 b

A TI-86 distingue letras
maiúsculas e minúsculas nos
nomes de vetores. Por exemplo,
VECT1, Vect1  e vect1  são três
diferentes nomes de vetores.

$ ou # na primeira coluna indica
elementos de vetores adicionais.
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5  Introduza o valor dos elementos de cada vetor
nos respectivos prompts. Pode-se introduzir
expressões. Para passar para o próximo
prompt, aperte b ou #. Os elementos do
vetor são armazenados em VECT1, que se torna
um item do menu VECTR NAMES.

a 5 # 49
# 2 ` 45 # `
89 # 1 ` 8

O Menu Vector Editor

INSi DELi 4REAL

INSi Insere um “prompt” para elemento em branco (en=) no lugar onde está o cursor; desloca os atuais
elementos para baixo

DELi Exclui o elemento do lugar onde está o cursor e do vetor; desloca os elementos para cima

4REAL Converte o vetor complexo em um vetor real

Você introduzir uma expressão
em um “prompt” de elemento de
vetor.
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Criando um Vetor na Tela Inicial

1  Defina o começo do vetor com ã.

2  Digite todos os elementos do vetor,
separando-os um do outro com uma vírgula.

3  Defina o fim do vetor com ä.

- „

5 P 3 P 9

- …

4  Armazene o vetor em um nome de vetor de
um a oito caracteres, começando com uma
letra. O vetor é mostrado horizontalmente e o
nome do vetor se torna um item do menu
VECTR NAMES.

X - n ãVä
ãEä ãCä ãTä 1
1 1 b

Criando um Vetor Complexo
Se qualquer elemento de um vetor for complexo, todos os elementos do vetor são mostrados na
tela como complexos. Por exemplo, quando você introduz o vetor ã1,2,(3,1)ä , a TI-86 mostra ã(1,0)
(2,0) (3,1)ä.

Para criar um vetor complexo a partir de dois vetores reais, a sintaxe é:

realVetor+(0,1)imagináriaVector¶¶complexoNomedavetor

realVetor contém a parte real de cada elemento e imagináriaVetor contém a parte imaginária.

Para apagar da memória um
nome de vetor, use  a tela MEM
DELETE:VECTR (Capítulo 17).
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Exibindo um Vetor
Para exibir um vetor na tela, insira o nome do vetor na tela inicial e em seguinda aperte b.

Para exibir um elemento específico de nomedavetor na tela inicial ou em um programa, a
sintaxe é:

nomedavetor(elemento#)

Resultados de vetores de dois e três elementos reais são exibidos na tela de acordo com o
parâmetro de modo de vetor definido no momento: RectV , CylV , ou SphereV  (Capítulo 1). Você
pode selecionar uma instrução de conversão de vetor no menu VECTR OPS para cancelar e
substituir o parâmetro de modo (página 198).

Os vetores complexos são mostrados na tela somente na forma retangular.

Usando um Vetor em uma Expressão
♦ Pode-se introduzir o vetor diretamente (por exemplo, 35Nã5,10,15ä).
♦ Pode-se usar 1 e - n para introduzir cada um dos caracteres do nome de um

vetor.
♦ Pode-se selecionar o nome do vetor no menu VECTR NAMES (- Š &).
♦ Pode-se selecionar o nome do vetor na tela VARS VECTR (- w / &).

Quando você executa a
expressão, a resposta é exibida
na tela como um vetor.
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Editando a Dimensão e os Elementos de um Vetor

1  Exiba a tela com o “prompt” Name= do vetor.

2  Digite o nome do vetor. Selecione-o no menu
VECTR NAMES ou digite os caracteres.

3  Exiba o editor de vetor.

- Š '

&

b

4  Altere ou aceite a medida do vetor.

5  Coloque o cursor em qualquer elemento e edite-o.
Continue colocando o cursor em outros
elementos.

6  Armazene as alterações e saia do editor de vetor.

6 b

# # # 22
# # 13

.

Para usar X para alterar um valor de elemento na tela inicial, a sintaxe é:

valor¶¶nome de vetor(elemento#)

Você pode usar :, 3, e
- p para editar elementos de
matriz. Você também pode editar
por cima dos caracteres
existentes.
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O Menu VECTR MATH

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
cross unitV norm dot

cross( vetorA,vetorB) Exibe o produto vetorial “cross” de vetorA e vetorB, que são vetores de dois ou
três elementos reais ou complexos; expresso com variáveis, cross( ãa,b,c ä,ãd,e,f ä)
exibe ãbfNce  cd Naf  aeNbd ä

unitV  vetor Exibe um vetor unitário onde cada elemento de um vetor real ou complexo é
dividido pela regra vetorial

norm  vetor Exibe a regra de Frobenius ( G(real2+imaginario2)) onde a soma envolve todos
os elementos de um nome de vetor ou complexo

dot( vetorA,vetorB) Exibe o produto “dot” de vetorA e vetorB, que são vetores reais ou complexos;
expresso com variáveis, dot( ãa,b,cä,ãd,e,fä) exibe ad+be+cf

O Menu VECTR OPS (Operações)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
dim Fill 4Pol 4Cyl 4Sph 4 4Rec li 4vc vc 4li

dim  vetor Exibe a grandeza de (ou o número de elementos em) vetor

#dosElementos¶
nome do vetor dim

Cria um novo nome de vetor com o (#dosElementos) especificado; cada
elemento é 0

#dosElementos¶
nome do vetor dim

Redimensiona nome de vetor para o (#dosElementos) especificado

Fill( número, nome do vetor) Armazena um número real ou complexo para cada elemento em Nome de

Vetor

Aperte  X para introduzir o
símbolo ¶ depois de
#dosElementos.
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No caso das funções de conversão abaixo, as equações de conversão de vetores de três
elementos para a forma cilíndrica ãr q zä são:

x = r cosq y = r sinq z = z

As equações de conversão de vetores de três elementos para a forma esférica ãr q fä são:

x = r cosq sinf y = r sinq sinf z = r cosf

vetor4Pol Exibe um vetor de 2 elementos na forma polar ãr±qä

vetor4Cyl Exibe um vetor de 2 ou 3 elementos como um vetor cilíndrico ãr±q  0ä
or ãr±q  zä

vetor4Sph Exibe um vetor de 2 ou 3 elementos como um vetor esférico ãr±q  0ä
or  ãr±q  fä

complexoVetor4Rec Exibe um complexoVetor de 2 ou 3 elementos na forma retangular ãx yä or ãx y zä

li4vc  lista Converte uma lista real ou complexa em um vetor

vc4li  vetor Converte um vetor real ou complexo em uma lista

Os elementos complexos são
válidos somente para li4vc  e
vc4li .
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O Menu VECTR CPLX (Complexo)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
conj real imag abs angle

conj  complexo Vetor Exibe um vetor no qual cada elemento é o conjugado complexo do elemento
correspondente de um complexo Vector

real  complexo Vector Exibe um vetor real no qual cada elemento é a parte real do elemento
correspondente de um complexo Vetor

imag  complexo Vetor Exibe um vetor real no qual cada elemento é a parte imaginária do elemento
correspondente de um complexo Vetor

abs Vetor Exibe um vetor real no qual cada elemento é o valor absoluto do elemento
correspondente de um vector real ou a grandeza [módulo] do elemento
correspondente de um complexo Vetor

angle  complexo Vetor Exibe um vetor real no qual cada elemento é 0, se o elemento complexo Vetor for
real ou o ângulo polar se o elemento de complexo Vetor for complexo; os ângulos
polares são calculados como tanL1(complexoàreal) ajustados por +p no segundo
quadrante e por Lp no terceiro quadrante
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Usando Funções Matemáticas com Vetores
vetorA+vetorB Adiciona cada elemento de vetorA ao elemento correspondente de vetorB;

exibe um vetor de somas

vetorANvetorB Subtrai cada elemento de vetorB do elemento correspondente de vetorA;
exibe um vetor das diferenças

vetor¹número ou
número¹vetor

Exibe um vetor que é o produto de um número real ou complexo
multiplicado por cada elemento em um vetor real ou complexo

matriz¹vetor Exibe um vetor que é o produto de cada elemento de vetor multiplicado por cada
elemento de matriz; a medida da coluna matriz e a medida de vetor devem ser
iguais

vetorànúmero Exibe um vetor que é o quociente de cada elemento real ou complexo de
vetor dividido por um número real ou complexo

Mvetor (negação) Altera o sinal de cada elemento de vetor

Para somar ou subtrair dois
vetores, a medida do vetorA deve
ser igual à medida do vetorB.

Não se pode multiplicar dois
vetores ou dividir um vetor por
outro.
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vetorA==vetorB Exibe 1 se todas as comparações de elementos correspondentes forem
verdadeiras; exibe 0 se alguma for falsa

vetorAƒvetorB Exibe 1 se pelo menos uma comparação de elementos correspondentes for
falsa

round( vetor[,#dosDecimais]) Arredonda todos os elementos de vetor para dígitos, ou arredonda para os
#dosDecimais especificados.

iPart  vetor Exibe a parte inteira de cada elemento real ou complexo de vetor

fPart  vetor Exibe a parte fracionária de cada elemento real ou complexo de vetor

int  vetor Exibe o maior inteiro de cada elemento real ou complexo de vetor

== e ƒ estão no menu TEST.
round , iPart , fPart , e int  estão
no menu MATH NUM.
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Matrizes na TI-86
Uma matriz é uma estrutura bidimensional, disposta em linhas e colunas. Os elementos de uma
matriz podem ser reais ou complexos. Pode-se criar, exibir e editar matrizes na tela inicial ou no
editor de matriz. Ao ser criada uma matriz, os elementos são armazenados no nome da matriz.

Criando, Armazenando e Exibindo Matrizes
O Menu MATRX (Matriz)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX

menu     menu           menu
nomes     matematica           matriz complexa
da matriz     da matriz

editor de matriz       menu operações da matriz

O Menu MATRX NAMES
O menu MATRX NAMES contém todos os atuais nomes de matrizes armazenados em ordem
alfanumérica. Para inserir um nome de matriz no lugar onde está o cursor, selecione-o no menu.

Criando uma Matriz no Editor de Matriz

1  Exiba a tela com o “prompt” Name= da matriz.

2  ALPHA-lock está ativado. O menu MATRX
NAMES aparece na tela. Digite um nome de
um a oito caracteres, começando com um letra.

- ‰ '

ãMä ãAä ãTä 1
1

A TI-86 distingue letras
maiúsculas e minúsculas em
nomes de matrizes. Por exemplo,
MAT1 e mat1  são dois diferentes
nomes de matrizes.
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3  Exiba o editor de matriz e o menu matrix
editor.

4  Aceite ou altere as dimensões da matriz
(linha × coluna) no canto superior direito da
tela, (1�linha�255 e 1�coluna�255); a
combinação máxima está sujeita à
disponibilidade de memória. A matriz é
exibida na tela; todos os elementos são 0.

b

10 b 4 b

5  Introduza todos os valores dos elementos da
matriz no “prompt” de elementos (1,1= para
linha 1, coluna 1). Pode-se introduzir
expressões. Para passar para o próximo
elemento, aperte b.Para passar para a
próxima linha, aperte #.

a 4 b 5
b 9 b 6
b 1 b
a 3 b 7
b e assim por
diante

O Menu Matrix Editor

INSr DELr INSc DELc 4REAL

INSr Insere uma linha no lugar onde está o cursor; desloca as linhas seguintes para baixo

DELr Exclui a linha no lugar onde está o cursor; desloca as linhas seguintes para cima

INSc Insere uma coluna do lugar onde está o cursor; desloca as colunas seguintes para a direita

DELc Exclui a coluna do lugar onde está o cursor; desloca as colunas seguintes para a esquerda

4REAL Converte a matriz complexa exibida na tela em uma matriz real

Um sinal de reticências (…) no
fim de alguma linha de matriz
indica a existência de mais
colunas.

$ ou # na última coluna indica a
existência de mais linhas.
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Criando uma Matriz na Tela Inicial

1  Defina o começo da matriz com ã, e em seguida
defina o começo da primeira linha com outro ã.
Introduza cada elemento na linha, separando-os
com vírgulas. Defina o fim da primeira linha
com ä.

- „ - „ 2
P 4 P 6 P 8
-…

2  Defina o começo de todas as linhas seguintes
com ã . Introduza os elementos das linhas,
separando-os entre si com uma vírgula. Define
o fim de cada linha com ä. Em seguida defina o
fim da matriz com ä.

- „ a 1 P
a 3 P a 5 P
a 7 - … -
…

3  Armazene a matriz em um nome de matriz.
Digite um nome de um a oito caracteres,
começando com uma letra, ou selecione um
nome no menu MATRX NAMES. A matriz é
exibida na tela. Se criada recentemente, o nome
da matriz se torna um item do menu MATRX
NAMES menu item.

X - n
ãMä ãAä ãTä
1 1 1
b

O colchete de abertura não é
necessário quando precede
X.

Para apagar da memória um
nome de matriz, use a tela MEM
DELETE:MATRX (Capítulo 17).
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Criando uma Matriz Complexa
Se algum elemento da matriz for complexo, todos os elementos da matriz são exibidos na tela
como complexos. Por exemplo, quando se introduz a matriz [[1,2][5,(3,1)]] , a TI-86 exibe na tela
[[(1,0) (2,0)][(5,0) (3,1)]] .

Para criar uma matriz complexa a partir de duas matrizes reais com as mesmas dimensões, a
sintaxe é:

Matrizreal+(0,1)Matrizimaginária¶NomedaMatrizcomplexa

Matrizreal contém a parte real e Matrizimaginária contém a parte imaginária de cada elemento.

Exibindo Elementos de Matriz, Linhas e Submatrizes
Para exibir uma matriz existente na tela inicial, digite cada
um dos caracteres do nome da matriz ou selecione-os no
menu MATRX NAMES, e em seguida aperte b. O valor
total de cada elemento é mostrado na tela. Os elementos
com valores muito altos podem ser expressos na forma
exponencial.

Para exibir elementos específicos de matrixName,
a sintaxe é:
NomedaMatriz(linha,coluna)

Para exibir uma linha de NomedaMatriz, a sintaxe é:
NomedaMatriz(linha)

Para exibir uma submatriz de NomedaMatriz, a sintaxe é:
NomedaMatriz(iniciarLinha,iniciarColuna,terminarLinha,
terminarColuna)

Para ver os elementos além dos
limites da tela exibida, use ", #,
!, e  $.
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Usando uma Matriz em uma Expressão
♦ Pode-se introduzir a matriz de forma direta (por exemplo, 5¹[[2,3][3,5]] ).
♦ Pode-se usar 1 e - n para introduzir cada um dos caracteres de um nome de

matriz (por exemplo, MAT1¹3).
♦ Pode-se selecionar o nome da matriz no menu MATRX NAMES (- ‰ &).
♦ Pode-se selecionar o nome da matriz na tela VARS MATRX (- w / ').

Editando Matrizes no Editor de Matriz

1  Exiba a tela com o “prompt” Name= da matriz.

2  Digite o nome da matriz. Selecione-o no menu
MATRX NAMES ou digite os caracteres.

- ‰ '

ãMäãAäãTä 1
1

3  Exiba o editor de matriz.

4  Edite ou aceite a dimensão da linha, e em
seguida edite ou aceite a dimensão da coluna.

b

5 3 b
3 b

5  Coloque o cursor em qualquer elemento e
edite-o. Continue colocando o cursor nos
demais elementos.

6  Armazene as alterações e saia do editor de
matriz.

# 45 b "
21 b 2 -
~ b

.

Quando você executa a
expressão, a resposta é exibida
na forma de uma matriz.

Pode-se usar :, 3, e -
p para editar elementos de
matriz. Pode-se também
sobrescrever os caracteres
existentes.
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Editando Matrizes na Tela Inicial
Para alterar o valor de um elemento de matriz, a sintaxe é:

valor¶NomedaMatriz(linha,coluna)

Para alterar os valores de toda uma linha de elementos, a sintaxe é:

[valorA,valorB,...,valor n]¶NomedaMatriz(linha)

Para alterar os valores de parte de uma linha, começando em uma determinada coluna,
a sintaxe é:

[valorA,valorB,...,valor n]¶NomedaMatriz(linha,iniciarColuna)

Para alterar os valores de uma submatriz em NomedaMatriz, a sintaxe é:

[[valorA,...,valor n] ... [valorA,...,valor n]]¶NomedaMatriz(iniciarLinha,iniciarColuna)
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O Menu MATRX MATH

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
det T norm eigVl eigVc 4 rnorm cnorm LU cond

det  squareMatriz Exibe o determinante de Matrizquadrada

matrizT Exibe uma matriz transposta; as coordenadas de cada elemento (linha,coluna) são
mudadas

norm  matriz Exibe a regra de Frobenius ( G(real2+imaginario2)) onde a soma envolve todos
os elementos de uma matriz real ou complexa

eigVl
   Matrizquadrada

Exibe uma lista dos eigenvalues normalizados de uma Matrizquadrada real ou
complexa.

eigVc
   Matrizquadrada

Exibe uma matriz contendo os eigenvectors para uma Matrizquadrada real ou
complexa; cada coluna corresponde a um eigenvalue

rnorm  matriz (regra da linha) Exibe a maior soma dos valores absolutos dos elementos
(grandezas de elementos complexos) de cada linha de matriz

cnorm  Matriz (regra da coluna) Exibe a maior soma dos valores absolutos dos elementos
(grandezas de elementos complexos) de cada coluna de matriz

LU(matriz,
 LNomedaMatriz,
  uNomedaMatriz,
   pNomedaMatriz)

Faz a decomposição Crout LU (lower-upper) de uma matriz real ou complexa;
armazena a matriz triangular inferior em lNome daMartiz, a matriz triangular
superior em uNomedaMatriz e a matriz de permutação (que descreve as permutas
de linhas feitas durante o cálculo) em pNomedaMatriz

cond  Matrizquadrada Calcula cnorm  Matrizquadrada¹cnorm  MatrizquadradaM1 ; quanto mais o
produto se aproxima de 1, mais estável deverá ser Matrizquadrada nas funções
matriciais
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O Menu MATRX OPS (Operações)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
dim Fill ident ref rref 4 aug rSwap rAdd multR mRAdd

4 randM

dim  matriz Exibe as dimensões de matriz na forma de uma lista {linhas
colunas}

{linhas,colunas}¶NomedaMatriz dim Cria um novo NomedaMatriz das dimensões especificadas; cada
elemento é 0

{linhas,colunas}¶ NomedaMatriz dim Redimensiona NomedaMatriz de acordo com as dimensões
especificadas

Fill( número, NomedaMatriz) Armazena um Stores a real número ou complexo em cada elemento
de NomedaMatriz

ident dimension Exibe matriz quadrada de identidade de dimension × dimension

ref  matriz Exibe a forma linhas escalonadas de matriz

rref  matriz Exibe a forma reduzida de linhas escalonadas de matriz

aug(matrizA,matrizB) Concatena matrizA e matrizB

aug(matriz,vetor) Concatena matriz e vetor

rSwap( matriz,linhaA,linhaB) Exibe uma matriz depois de permutar linhaA e linhaB de matriz

Aperte X para introduzir o
símbolo ¶ depois da chave de
abertura.

Ao usar aug( , o número de linhas
em matrizA deve ser igual ao
número de linhas  em matrizB

ou o número de elementos em
matriz.
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rAdd( matriz,linhaA,linhaB) Exibe matriz com (linhaA+linhaB) de matriz armazenadas em linhaB

multR( número,matriz,linha) Exibe matriz com (linha¹número) armazenado em linha

mRAdd( número,matriz,linhaA,
   linhaB)

Exibe matriz com ((linhaA¹número)+linhaB) armazenados em linhaB

randM( linhas,colunas) Cria uma matriz de dimensões especificadas com elementos aleatórios

O Menu MATRX CPLX (Complexo)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
conj real imag abs angle

conj  MatrizComplexa Exibe uma matriz na qual cada elemento é o conjugado complexo do elemento
correspondente de uma MatrizComplexa

real  MatrizComplexa Exibe uma matriz real na qual cada elemento é a parte real do elemento
correspondente de uma MatrizComplexa

imag  MatrizComplexa Exibe uma matriz real na qual cada elemento é a parte imaginária do elemento
correspondente de uma MatrizComplexa

abs matriz Exibe uma matriz real na qual cada elemento é um valor absoluto do elemento
correspondente de uma matriz real ou a grandeza (módulo) do elemento
correspondente de uma MatrizComplexa

angle  MatrizComplexa Exibe uma matriz real na qual cada elemento é 0, se o elemento de
MatrizComplexa for real, ou é o ângulo polar, se o elemento de
MatrizComplexa for complexo; os ângulos polares são calculados como
tan L1(imaginário / real) ajustados por +p no segundo quadrante e por Lp no
terceiro quadrante

Elementos de matrizes criados
com randM(  são inteiros ‚L9 3
�9.
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Usando Funções Matemáticas com Matrizes
matrizA+matrizB Adiciona cada elemento de matrizA ao elemento de matrizB

correspondente; exibe uma matriz das somas

matrizANmatrizB Subtrai cada elemento de matrizB do elemento de matrizA

correspondente; exibe uma matriz das diferenças

matrizA¹matrizB or
matrizB¹matrizA

Multiplica matrizA e matrizB; exibe uma matriz quadrada dos produtos

matriz¹número or
número¹matriz

Exibe uma matriz que é o produto de um número real ou complexo por
cada elemento de uma matriz real ou complexa

matriz¹vetor Exibe um vetor que é o produto de cada elemento de vetor por cada
elemento de matrizt; a dimensão da coluna de matriz e a dimensão de
vetor devem ser iguais

Mmatriz (negação) Muda o sinal de cada elemento de matriz

matrizquadradaM 1 Exibe o inverso de matrizquadrada (não o inverso de cada elemento)

matriz2 Eleva uma matriz quadrada ao quadrado

matrizquadrada^potência Eleva uma matrizquadrada à potência potência indicada

e^  matrizquadrada Exibe o expoente da matriz quadrada de uma matrizquadrada real

sin  matrizquadrada Exibe o seno da matriz quadrada de uma matrizquadrada real

cos  matrizquadrada Exibe o coseno da matriz quadrada de uma matrizquadrada real

Para somar ou subtrair duas
matrizes, as dimensões de
matrizA devem ser iguais às
dimensões de matrizB.

Para multiplicar duas matrizes, a
dimensão de uma coluna de
matrizA deve ser igual à
dimensão de uma linha de
matrizB.

Para introduzir M1, aperte - ƒ.
Não use 2 @ a 1.

e^ , sin , e cos  não exibem os
valores de expoente, seno ou
coseno de cada elemento de
matriz.
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matrizA==matrizB Exibe 1 se todas as comparações dos elementos correspondentes forem
verdadeiras; exibe 0 se alguma for falsa

matrizAƒmatrizB Exibe 1 se pelo menos uma comparação de elemento correspondente for
falsa

round( matriz[,#dosDecimals]) Arredonda cada elemento de matriz para 12 dígitos ou para o #dos

Decimals especificado

iPart  matriz Exibe a parte inteira de cada elemento de uma matriz real ou complexa

fPart  matriz Exibe a parte fracionária de cada elemento de uma matriz real ou
complexa

int  matriz Exibe o maior inteiro de cada elemento de uma matriz real ou complexa

Para fazer comparações
relacionais, matrizA e matrizB

devem ter dimensões iguais.

== e ƒ estão no menu TEST.

round , iPart , fPart , e int  estão
no menu  MATH NUM.
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Análises Estatísticas na TI-86
Com a TI-86, pode-se analisar dados estatísticos de uma e duas variáveis armazenados em listas.
Os dados de uma variável têm uma variável medida. Os dados de duas variáveis têm pares
constituídos de uma variável independente e uma variável dependente.

Ao analisar qualquer tipo de dado, você pode especificar uma freqüência de ocorrência dos
valores de variáveis independentes. Estas freqüências especificadas devem ser números reais
‚ 0.

Iniciando uma Análise Estatística
1  Introduza os dados estatísticos em uma ou mais listas (Capítulo 11).

2  Calcule as variáveis estatísticas ou adapte um tipo de equação aos dados.

3  Faça a distribuição gráfica dos dados.

4  Faça o gráfico da equação de regressão relativo aos dados analisados.

O Menu STAT (Estatística)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS 4 FCST

menu     menu    menu de resultados
cálculos estat.     stat plot                de variáveis estat.
       editor  menu de construção editor de estimativa   

      de lista gráficos estatísticos

O mesmo editor de lista é exibido
se você apertar - š '
ou  - ” ). Para uma
descrição do editor de lista,
veja o Capítulo 1.
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Introduzindo Dados Estatísticos
Os dados para análise estatística são armazenados em listas que você pode criar e editar no
editor de lista (Capítulo 11), na tela inicial (Capítulo 11) ou em um programa (Capítulo 16). A
TI-86 tem três listas para cálculos estatísticos xStat  (lista de variáveis x), yStat  (listas de
variáveis y) e fStat  (lista de freqüências). As funções estatísticas da TI-86 usam estas listas como
valores padrão.

O Menu LIST NAMES

{ } NAMES EDIT OPS
fStat xStat yStat

fStat Uma lista de valores de freqüências automaticamente atualizada e usada no último cálculo
estatístico que requer uma freqüência; valor padrão é uma lista onde cada elemento é 1

xStat Uma lista automaticamente atualizada dos dados da lista x usada na última análise estatística.

yStat Uma lista automaticamente atualizada dos dados da lista y usada na última análise estatística.

O Menu STAT CALC (Cálculos)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
OneVa TwoVa LinR LnR ExpR 4 PwrR SinR LgstR P 2Reg P3Reg

4 P4Reg StReg

OneVa (uma variável) Analisa dados com uma variável medida

TwoVa (duas variáveis) Analisa pares de dados

O menu LIST NAMES mostrado
aqui não tem nomes de listas
criadas pelo usuário.

Editando-se um elemento de
xStat  ou yStat  apaga-se todos
os valores armazenados nas
variáveis de resultados
estatísticos.

As funções STAT CALC
armazenam resultados nas
variáveis de resultados
estatísticos (página 222 ).

A descrição da sintaxe de cada
item do menu STAT CALC é
apresentada na seção seguinte
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LinR (regressão linear) Adapta a equação tipo y=a+bx aos dados; exibe valores de a (inclinação) e b
(intersecção em y)

LnR (regressão logarítmica) Adapta a equação tipo y=a+b ln x aos dados usando valores ln(x) e y
transformados; exibe valores de a e b

ExpR (regressão exponencial) Adapta a equação tipo y=abx aos dados usando valores x and ln(y)
transformados: exibe valores de a e b; os elementos das listas x e y devem ser números inteiros

PwrR (regressão de potência) Adapta a equação tipo y=axb aos dados usando valores ln(x) and ln(y)
transformados; exibe valores para a e b

SinR (regressão senoidal) Adapta a equação tipo y=a¹sin(bx+c)+d aos dados; exibe valores de a, b,
c e d; SinR  requer pelo menos quatro pontos no gráfico; requer também pelo menos dois
pontos por ciclo a fim de evitar estimativas de freqüências absurdas

LgstR (regressão logística) Adapta a equação tipo y=aà(1+becx)+d aos dados; exibe valores de a, b, c e d

P2Reg (regressão quadrática) Adapta o polinômio de segundo grau y=ax2+bx+c aos dados; exibe
valores de a, b e c; com três pontos no gráfico, a equação é uma adaptação polinomial; com
quatro pontos ou mais, é uma regressão polinomial; P2Reg requer pelo três pontos no gráfico

P3Reg (regressão cúbica) Adapta o polinômio de terceiro grau y=ax3+bx2+cx+d aos dados; exibe
valores de a, b, c e d; com quatro pontos no gráfico, a equação é uma adaptação polinomial,
com cinco pontos ou mais, é uma regressão polinomial; P3Reg requer pelo menos quatro
pontos no gráfico.

P4Reg (regressão quártica) Adapta o polinômio de quarto grau y=ax4+bx3+cx2+dx+e aos dados; exibe
valores de a, b, c, d e e; com cinco pontos, a equação é uma adaptação polinomial; com seis
pontos ou mais, é uma regressão polinomial; P4Reg requer pelo menos cinco pontos no gráfico

StReg (armazenar equação de regressão) Insere StReg(  na tela inicial; introduza uma variable e
aperte b; a equação de regressão em questão é armazenada em variable

Para análise de regressão, os
resultados estatísticos são
calculados usando-se uma
adaptação ajuste dos quadrados
mínimos.

SinR  e LgstR  são calculados
usando uma adaptação iterativa
de quadrados mínimos.
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Para OneVa, a sintaxe é:
OneVar  ãLista x,Listadefrequência ä

Para TwoVa , a sintaxe é:
TwoVar   ãLista x,Lista y, Listadefrequência ä

Para LinR , LnR , ExpR , PwrR , P2Reg, P3Reg e P4Reg, a sintaxe é:

TwoVar  ãLista x,Lista y, Listadefrequência ä

Para SinR , a sintaxe é:
SinR  ã iterações,Lista x,Lista y,periodo,Variãveldaequaçãoä

iterações é o número de iterações necessárias; números mais altos de iterações resultam em
uma melhor adaptação, porém leva-se mais tempo para se fazer os cálculos. period é uma
estimativa inicial de onde começar os cálculos.

Para LgstR , a sintaxe é:
LgstR  ã iterações,Lista x,Lista y,Listadefrequência, Variãveldaequação ä

Para copiar o conteúdo RegEq  para qualquer variável, depois do cálculo da regressão,
a sintaxe é:

StReg(variãvel)

Quando  OneVa ou TwoVa é
armazenada, a abreviatura
OneVar  ou TwoVar  aparece
na tela.

Para PwrR  e ExpR , os
elementos de xList e yList

devem ser inteiros ‚ 1.

O valor padrão para iterações
é 64.
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Armazenamento Automático de Equações de Regressão
LinR , LnR , ExpR , PwrR , SinR , LgstR , P2Reg, P3Reg e P4Reg são tipos de regressão. Cada tipo de
regressão tem um argumento opcional, equationVariable, para o qual pode-se especificar uma
variável de equação, como y1. Durante a execução, a equação de regressão é armazenada
automaticamente na variável de equação especificada e a função é selecionada.

Quer a equationVariable seja especificada, ou não, a equação de regressão sempre é armazenada
na variável de resultado RegEq , que é um item do menu STAT VARS. A equação de regressão
exibe os atuais valores resultantes.

O resultado de uma regressão polinomial, senoidal ou logística é armazenado em PRegC
(polynomialàregression coefficients). PRegC é uma lista que contém os coeficientes de uma
equação. Por exemplo, para P3Reg, o resultado PRegC={3  5  L2  7} representaria y=3x3+5x2N2x+7.

Resultados de uma Análise Estatística
Ao ser feita uma análise estatística, os resultados calculados são armazenados nas variáveis de
resultados e os dados das listas usados na análise são armazenados em xStat , yStat  e fStat . Se for
editada uma lista ou alterado o tipo de análise, todas as variáveis estatísticas são apagadas.

PRegC é a única variável de
resultado estatístico calculada
para uma regressão polinomial.
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O Menu STAT VARS (Variáveis Estatísticas)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
v sx Sx w sy 4 Sy Gx Gx2 Gy Gy2

4 Gxy RegEq corr a b

4 n minX maxX minY maxY

4 Med PRegC Qrtl1 Qrtl3 tolMe

Para inserir uma variável no lugar onde está o cursor, selecione a variável no menu STAT VARS
ou selecione-a na tela VARS STAT.

♦ Para usar uma variável de resultado em uma expressão, insira-a no lugar onde deve estar o
cursor.

♦ Para exibir na tela o valor de uma variável de resultado, insira-o na tela inicial e aperte
b.

♦ Para armazenar resultados em outra variável depois de um cálculo, insira a variável de
resultado na tela inicial, aperte X, introduza uma nova variável e em seguida aperte
b.

As funções estatísticas de uma e
duas variáveis compartilham as
variáveis de resultados.

As variáveis estatísticas são
calculadas e armazenadas como
mostrado na tabela da página
seguinte.

Pode-se usar teclas ALPHA,
teclas alpha e o menu CHAR
GREEK para introduzir algumas
variáveis de resultados.



222 Capítulo 14: Estatística

14STATS.DOC   Statistics   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:54 AM   Printed: 10/21/97 2:36 PM   Page 222 of 1814STATS.DOC   Statistics   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:54 AM   Printed: 10/21/97 2:36 PM   Page 222 of 1814STATS.DOC   Statistics   Stuart Manning   Revised: 10/21/97 11:54 AM   Printed: 10/21/97 2:36 PM   Page 222 of 18

Variáveis de
Resultado

Estat.
de 1
Var.

Estat.
de 2
Vars. Outras

Variáveis de
Resultado

Estat.
de 1
Var.

Estat.
de 2
Vars. Outras

média dos valores x v v coef. de correlação corr

desv. padr. da pop. x sx sx intersecção y de
equação de regressão

a

desv. padr. amostral
de x

Sx Sx inclinação de
equação de regressão

b

média dos valores y w coeficiente de
regr.àadequação

a, b

desv. padr. da pop. y sy número de pts.no
gráfico

n n

desv. padr. amostral
de y

Sy valores min de x minX minX

soma dos valores x Gx Gx valores max de x maxX maxX

soma dos valores x2 Gx2 Gx2 valores min de y minY

soma dos valores y Gy valores max de y maxY

soma dos valores y2 Gy2 mediana Med

soma de  x ¹ y Gxy 1o. quartil Qrtl1

As palavras abaixo estão
abreviadas na tabela:
pop = population
          população
std dev = standard deviation

desvio padrão
coeff = coefficient
            coeficiente
int = intercept
       intersecção
reg eq = regression equation
           equação de regressão
pts = points
         pontos
min = minimum
          mínimo
max = maximum
          máximo
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Variáveis de
Resultado

Estat.
de 1
Var.

Estat.
de 2
Vars. Outras

Variáveis de
Resultado

Estat.
de 1
Var.

Estat.
de 2
Vars. Outras

equação de regressão RegEq 3o. quartil Qrtl3

coefs. polinomial,
LgstR e SinR.

a (interc. y)
b (inclin.)

coefs. polinomial
LgstR  e SinR

PRegC

O primeiro quartil (Qrtl1 ) é a mediana dos pontos entre minX  e Med (mediana). O terceiro quartil
(Qrtl3 ) é a mediana dos pontos entre Med e maxX .

Quando uma regressão logística é calculada, 1 é armazenado em tolMet  (tolMe ) caso a tolerância
interna da TI-86 tenha sido atendida antes da calculadora chegar a um resultado; caso contrário,
é armazenado 0 em tolMet .

Construindo Gráficos Estatísticos
Pode-se fazer gráficos estatísticos de um, dois ou três listas de dados. Os cinco tipos de gráficos
disponíveis são: gráfico de dispersão, linha xy, histograma, gráfico de blocos modificado,
gráfico de blocos normal.

1  Armazene os dados estatísticos em uma ou mais listas (Capítulo 11).

2  Conforme o caso, ative ou desative funções no editor de equação em questão.(Capítulo 5).

3  Defina o tipo de gráfico estatístico.
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4  Ative os gráficos que você deseja mostrar na tela.

5  Defina as variáveis de janela na tela gráfica (Capítulo 5).

6  Exiba na tela e explore o gráfico construído (Capítulo 6).

A Tela de Status STAT PLOT
A tela de condição STAT PLOT apresenta um resumo dos parâmetros de Plot1 , Plot2  e Plot3 . A
figura abaixo mostra os parâmetros de Plot1 . Esta tela não é interativa. Para mudar um
parâmetro, selecione PLOT1, PLOT2 ou PLOT3 no menu da tela de condição STAT PLOT.

                      Nome do stat plot     condição OnàOff

                                      1:Plot1...Off
ícone de tipo de            ®  xStat          yStat         ›          ícone de tipo
de gráfico            marcação
          nome de lista Independente    Nome de lista dependente

O Menu STAT PLOT

PLOT1 PLOT2 PLOT3 PlOn PlOff

PLOT1 Exibe o editor de gráfico estatístico para Plot1

PLOT2 Exibe o editor de gráfico estatístico para Plot2

PLOT3 Exibe o editor de gráfico estatístico para Plot3

Esta tela mostra os parâmetros
padrão dos gráficos estatísticos
(stat plots). Se for selecionado
outro tipo de gráfico, alguns
“prompts” podem se alterar.

Ao ser exibido um editor de
gráficos estatísticos, o menu
STAT PLOT permanece para
que você possa facilmente
passar para outro gráfico
estatístico (stat plot).
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PlOn  [1,2,3] Ativa todos os gráficos (se não for introduzido nenhum argumento) ou ativa somente os
gráficos especificados

PlOff  [1,2,3] Desativa todos os gráficos (se não for introduzido nenhum argumento) ou ativa somente os
gráficos especificados

Para ativar ou desativar todos os três tipos de gráficos estatísticos, selecione PlOn  ou PlOff  no
menu STAT PLOT. PlOn  ou PlOff  é inserida na tela inicial. Aperte b. Todos os gráficos
estatísticos estão agora ativados ou desativados.

Definindo um Tipo de Gráfico Estatístico
Para definir um gráfico estatístico, selecione PLOT1, PLOT2 ou
PLOT3 no menu STAT PLOT. O editor de gráfico estatístico
relativo ao gráfico selecionado é mostrado na tela. Cada tipo
de gráfico estatístico tem um único editor. A tela à direita
mostra o editor de gráfico estatístico para o tipo de gráfico
padrão ® (gráfico de dispersão). Se você selecionar outro
tipo de gráfico, alguns “prompts” podem ser alterados.

Ativando e Desativando um Gráfico Estatístico
Ao ser exibido um editor de gráfico estatístico, o cursor está na opção On.

♦ Para ativar o gráfico estatístico, aperte b.
♦ Para desativá-lo, aperte " b.

Neste manual, colchetes ( ã e ä )
com sintaxe especificam
argumentos opcionais. Não
coloque colchetes, exceto em
vetores e matrizes.

Não há necessidade de ativar um
stat plot (gráfico estatístico para
alterar os parâmetros.

Pode-se também usar itens PlOn
ou PlOff  do menu STAT PLOT
para ativar ou desativar gráficos
estatísticos (stat plots.
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O Menu PLOT TYPE (Selecionando um Tipo de Gráfico)

PLOT1 PLOT2 PLOT3 PlOn PlOff
SCAT xyLINE MBOX HIST BOX

Neste
“prompt”... Introduza estes dados: O valor padrão é: O menu exibido é:

Xlist Name= nome da lista de dados
independentes

xStat menu LIST NAMES

Ylist Name= nome da lista de dados
dependentes

yStat menu LIST NAMES

Freq= nome da lista de freqüencias
(ou 1)

fStat  (valor padrão: 1) menu LIST NAMES

Mark= tipo de marcação (›  ou + ou ¦) › (nada para HIST ou
BOX)

menu PLOT MARK

♦ Toda lista introduzida no “prompt” Xlist Name=  é armazenada no nome de lista xStat .
♦ Toda lista introduzida no “prompt” Ylist Name=  é armazenada no nome de lista yStat .
♦ Toda lista introduzida no “prompt” Freq=  é armazenada em fStat .

Para exibir o menu PLOT TYPE,
coloque o cursor no ícone de tipo
degráfico no prompt Type= .

Ao ser selecionado um tipo de
gráfico, a aparência do editor de
gráfico estatístico pode ser
alterada.
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Características dos Tipos de Gráficos
®®  SCAT (gráfico de dispersão) coloca no gráfico os pontos referentes aos dados contidos em
Xlist Name  e Ylist Name  na forma de pares de coordenadas, representando cada ponto com uma
marca tipo quadradinho ( › ), cruz ( + ) ou ponto ( ¦ ). Xlist Name  e Ylist Name  devem ter o mesmo
tamanho. Xlist Name  e Ylist Name  podem ser a mesma lista.

Por exemplo:
xStat={1  2  3  4  5  6  7  8  9  10}
yStat=5 sin(xStat)

Valores de variáveis de janela:
xMin=0             yMin= L10
xMax=10          yMax=10

−  xyLINE  é uma gráfico de dispersão no qual os pontos do gráfico estão distribuídos e
interligados na ordem em que aparecem em Xlist Name  e Ylist Name . Pode-se querer usar SortA  ou
SortD  do menu LIST OPS (Capítulo 11) para classificar as listas antes de fazer seus gráficos.

Por exemplo:
xStat={1  2  3  4  5  6  7  8  9  10}
yStat=5 sin(xStat)

Valores de variáveis de janela:
xMin=0             yMin= L10
xMax=10          yMax=10

Os gráficos estatísticos são
exibidos na tela gráfica (6
*), como definido pelos valores
de variáveis de janela (Capítulo
5). Alguns recursos gráficos são
utilizados em gráficos
estatísticos.

Nestes exemplos de gráficos
estatísticos, a seleção de todas
as funções é cancelada.
Os menus também são
removidos da tela com :.
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¯  MBOX (gráfico em blocos modificado) faz o gráfico de dados de uma só variável, como o
gráfico de blocos normal, exceto que os pontos estão 1.5 ¹ Faixa Interquartís adiante dos
quartís. (A Faixa Interquartís é a diferença entre o terceiro quartil Q3 e o primeiro Q1.) Estes
pontos são colocados um por um no gráfico adiante do traço de graduação , usando a Marca
( › ou + ou ¦ ) que você selecionar.

Por exemplo:
xStat={1  2  2  2.5  3  3.3  4  4  2  6  9}

Valores de variáveis de janela são
definidos selecionando-se ZDATA
no menu GRAPH ZOOM.

Você pode traçar estes pontos que são chamados de outliers. Se houver outliers, na
extremidade de cada traço de graduação aparecerá um “prompt” x=. Se não houver outliers, xMin
e xMax  são os “prompts” exibidos na extremidade de cada traço de graduação. Q1, Med (mediana)
e Q3 definem o bloco.

Os gráficos em blocos modificados são construídos em função de xMin  e xMax , porém ignoram
yMin  e yMax . Quando são construídos dois gráficos em blocos modificados, o primeiro fica na
parte superior da tela e o segundo no meio da mesma. Quando são construídos três gráficos, o
primeiro fica na parte superior, o segundo no meio e o terceiro na parte inferior da tela.

Traços de graduação são linhas
que se projetam das  laterais da
tela.
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¬  HIST (histograma) faz o gráfico de dados de uma só variável. O valor xScl  de variável de
janela determina a largura de cada coluna, começando em xMin . ZDATA  (menu GRAPH ZOOM)
ajusta xMin , xMax , yMin  e yMax  de modo a incluir todos os valores, e também ajusta xScl . (xMax  N
xMin ) à xScl  � 47 deve ser verdadeira. Um valor que cai na extremidade de uma coluna é
considerada como pertencente à coluna da direita.

Por exemplo:
xStat={1  2  2  2  3  8  9  5  6  6  7  7
4  4  9  9  9}

Valores de variáveis de janela:
xMin=0             yMin=0
xMax=10          yMax=5

°  BOX (gráfico em blocos normal) faz gráficos de dados com uma só variável. Os traços de
graduação do gráfico vão do ponto mínimo do grupo de dados (xMin ) até o primeiro quartil (Q1) e
do terceiro quartil (Q3) até o ponto máximo (xMax). O bloco é definido por Q1, Med (mediana) e
Q3.

Por exemplo:
xStat={1  2  2  2.5  3  3.3  4  4  2  6  9}

Os valores de variáveis de janela
são definidos selecionando-se
ZDATA  no menu GRAPH ZOOM.

Os gráficos em blocos são construídos em função de xMin  e xMax , porém ignoram yMin  e yMax .
Quando são construídos dois gráficos em blocos, o primeiro fica na parte superior da tela e o
segundo no meio da mesma. Quando são construídos três gráficos, o primeiro fica na parte
superior, o segundo no meio e o terceiro na parte inferior da tela.

Traços de graduação que se
projetam das laterais da tela.
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O Menu STAT DRAW

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
HIST SCAT xyLINE BOX MBOX 4 DRREG CLDRW DrawF STPIC RCPIC

HIST Desenha um histograma de dados com uma variável

SCAT Desenha um gráfico de dispersão dos pontos dados

xyLINE Coloca os pontos no gráfico e traça uma linha unindo cada ponto ao seguinte

BOX Desenha um gráfico em blocos dos pontos dados

MBOX Desenha um gráfico em blocos modificado dos pontos dados

DRREG (draw regression equation) Desenha a atual equação de regressão

CLDRW (clear drawings) Exibe o atual gráfico sem desenhos

DrawF  expression (draw function) Constrói o gráfico de expression em forma de desenho

STPIC (store picture) Exibe o “prompt” Name= das variáveis da figura; introduza um nome de
variável válido, começando com uma letra, e em seguida aperte b para armazenar
a figura em questão

RCPIC (recall picture) Exibe o “prompt” e o menu Name= das variáveis da figura; selecione ou
introduza um nome de variável válido, e em seguida aperte b; a figura armazenada
é redesenhada

Ao ser selecionado um dos cinco
primeiros itens do menu STAT
DRAW, a TI-86 faz o gráfico dos
dados armazenados nas listas
xStat  e yStat .
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Estimando o Valor de um Dado Estatístico
Usando o editor de estimativa, pode-se estimar um valor x ou y baseado na atual equação de
regressão. Para usar o editor de estimativa, deve-se armazenar uma equação de regressão em
RegEq .

1  Introduza os dados estatísticos no editor de lista.
A tela à direita mostra todos os elementos em
fStat  com o valor 1, mas não há necessidade de
introduzir tais elementos. 1 é o valor padrão para
todos os elementos em fStat . Entretanto, se
outros elementos forem armazenados em fStat ,
deve-se apagar os valores padrão.

- š '

` 1 # 1 ` 1
# 2 # 4 # 5
# " 1 # 2
# 3 # 4 # 2

2  Exiba a tela inicial.

3  Execute uma regressão linear para xStat  e yStat .
Os resultados estatísticos são exibidos na tela.

4  Remova o menu STAT CALC a fim de exibir na
tela todos os resultados, incluindo n.

.

- š &
( b

.
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5  Exiba o editor de estimativa. O atual tipo de
regressão é exibido na linha de cima da tela.

6  Introduza x=3 , e em seguida coloque o cursor no
“prompt” y=.

/ &

3 #

7  Selecione SOLVE no menu editor de estimativa
para calcular o valor de y para x=3. Um
quadradinho indica a solução. Pode-se continuar
usando o editor de estimativa com outros valores
para x ou y.

*

Ao usar FCST, os valores de x, y e Ans  não são atualizados. Para armazenar o valor x ou o valor y,
coloque o cursor na variável a ser armazenada, aperte X, introduza um nome de variável
válido no “prompt” Sto , e em seguida aperte b.

Os valores introduzidos nos
“prompts” do editor de estimativa
devem ser números reais ou
expressões que resultam em
números reais.

Se o cálculo mais recente for
uma regressão polinomial, só se
pode estimar o valor de y.
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Apresentação: O Equation Solver
Com o equation solver, você pode introduzir uma expressão ou equação, armazenar valores em
todas as variáveis, exceto em uma, da expressão ou equação, e em seguida calcular a variável
desconhecida. Os passos abaixo mostram como funciona o solver. Para mais detalhes, leia este
capítulo.

1  Exiba o editor de entrada de equação. O
menu VARS EQU é exibido na parte inferior
da tela.

2  Introduza uma equação. Quando b é
acionada, o editor interativo do solver e o
menu solver são exibidos na tela.

- t
1 ãVä 1 1
ã=ä 1 ãVä D
1 ãRä 1 F D
1 ãRä 1 \
1 ãRä 2 E E
b

3  Introduza valores para todas as variáveis,
exceto para a variável desconhecida R1.
Algumas variáveis já podem ter valores
armazenados nelas.

4  Coloque o cursor na variável que você
deseja calcular. Pode-se introduzir um valor
estimativo.

10 # 100 # # 57

$

O menu VARS EQU é uma
versão de menu da tela VARS
EQU (Capítulo 2).

O exemplo usa uma fórmula de
divisão de tensão elétrica.

R1 e R2 representam resistores.

V e V1 representam tensão
elétrica.
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5  Resolva a equação para a variável em
questão. Os quadradinhos identificam a
variável da solução e também a equação
left Nrt=0  (o lado esquerdo da equação
menos o lado direito). Se você editar um
valor ou sair da tela, os quadrados
desaparecem.

*

Introduzindo uma Equação no Editor de Entrada de Equação
O equation solver usa dois editores: o editor de entrada de equação, onde você introduz e edita a
equação que você deseja resolver, e o editor interativo do solver, onde você introduz valores de
variáveis conhecidas, seleciona a variável que você deseja calcular e apresenta a solução.

Para exibir o editor de entrada de equação, aperte -
t. Neste editor, você pode:

♦ Introduzir uma equação diretamente.
♦ Introduzir cada um dos caracteres de uma variável de

equação definida ou selecioná-la no menu VARS EQU.
♦ Recuperar o conteúdo de uma variável de equação

definida.

Para achar o valor da variável
desconhecida de uma equação
na tela inicial ou no editor de
programa, selecione Solver( no
CATALOG (Referência de A a Z).

A equação pode ter mais de uma
variável à esquerda do sinal de
igual, como em A+B=C+sin D .
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Ao ser introduzida ou editada a equação, a TI-86 automaticamente a armazena na variável eqn .

O menu VARS EQU é uma versão de menu da tela VARS EQU (Capítulo 2). Os itens são todos
variáveis nas quais uma equação é armazenada. Inclui-se aí todas as variáveis de equações
selecionadas, ou com seleção cancelada, definidas nos editores de equação de todos os quatro
tipos de gráficos (Ca’pítulos 5, 8, 9 e 10). Os itens do menu estão em ordem alfanumérica.

♦ Se você selecionar uma variável de equação no menu, a variável é inserida no lugar onde
está cursor, sobrescrevendo uma quantidade de caracteres correspondente ao número de
caracteres do nome da variável.

♦ Se você apertar - –, selecionar uma variável de equação no menu e depois apertar
b, o conteúdo da variável é inserido no lugar onde está o cursor.

Se você introduzir uma variável de equação, a TI-86 automaticamente converte-a na equação
exp=equationVariable. Se você introduzir uma expressão diretamente, a TI-86 automaticamente
converte-a na equação exp=expression.

Ativando o Editor Interativo do Solver
Depois de armazenar uma equação em eqn no editor de entrada
de equação, aperte b para exibir o editor interativo do
solver.

A equação é exibida na parte de cima do editor. Cada variável
da equação é exibida como um “prompt”. Os valores já
armazenados em variáveis são exibidos na tela; os valores
indefinidos ficam em branco. O menu solver é exibido na
parte inferior do editor (página 239).

Pode-se exibir outros menus no
editor de entrada de equação.

Um sinal de reticências (...)
indica que uma equação
introduzida continua além dos
limites da tela. Para passar
diretamente para o começo da
equação, aperte - !; para
passar diretamente para o fim da
equação, aperte - ".

No exemplo, a equação
V1=V(R1à(R1+R2)) foi introduzida
no editor de entrada de equação.

Se foi introduzida uma expressão
para eqn , exp=  é o primeiro
“prompt” de variável no editor
interativo do solver.
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bound={ L1E99,1E99} é uma lista que contém o limite inferior (L1E99) e o limite superior padrão
(1E99). Você pode editar os limites (abaixo).

Introduzindo Valores de Variáveis
Para calcular uma variável desconhecida, você deve definir todas as outras variáveis na
equação. Ao se introduzir ou editar um valor de variável no editor interativo do solver, o novo
valor é armazenado na variável na memória. Para qualquer variável, você pode introduzir uma
expressão que é avaliada quando você aperta b, #, $, ou .. As expressões devem
resultar em números reais em cada etapa do cálculo.

Controlando a Solução com Limites e um Valor Estimativo
O solver busca uma solução somente dentro dos limites especificados. Sempre que você exibir o
editor interativo do solver, o valor padrão bound={ L1E99,1E99} é exibido na tela. Estes são os
limites máximos para a TI-86.

A TI-86 resolve equações através de um processo iterativo. Para controlar o referido processo,
você pode introduzir limites inferiores e superiores próximos da solução, e introduzir um valor
estimativo dentro de tais limites no “prompt” para a variável desconhecida.

O controle do processo com limites específicos e com um valor estimativo, ajuda a TI-86 de
duas maneiras.

♦ Resolve o problema mais rapidamente.
♦ É mais provável que se chegue à solução desejada quando uma equação tem múltiplas

soluções.
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Para definir limites mais precisos no “prompt” bound= , a sintaxe é:
bound={ lowerBound,upperBound}

No “prompt” para a variável desconhecida, pode-se introduzir um valor estimativo ou uma lista
de dois valores estimativos. Se você não introduzir um valor estimativo, a  TI-86 usa
(lowerBound+upperBound)à2 como um valor estimativo.

No solver graph (página 240), você pode estimar um resultado colocando o cursor móvel ou o
cursor de rastreamento em um ponto do gráfico entre lowerBound e upperBound. Para calcular
a variável desconhecida usando o novo valor estimativo, selecione SOLVE no menu solver graph.
O resultado é mostrado no editor interativo do solver.

Editando a Equação
Para editar a equação armazenada em eqn , quando o editor interativo do solver é exibido, aperte
$ até o cursor selecionar a equação. O editor de entrada de equação é exibido na tela. A TI-86
automaticamente armazena em eqn  a equação que você está editando.

Se você armazenar uma equação em eqn  recuperando o conteúdo de uma variável de equação,
como y1, e em seguida editar a equação armazenada em eqn , a equação original (em y1, por
exemplo) não é alterada. Da mesma forma, a edição subseqüente do conteúdo da variável da
equação (y1, por exemplo) não altera o valor de eqn .

lowerBound<upperBound deve
ser verdadeiro.

Pode-se introduzir uma variável
de lista no “prompt” bound=,  se
uma lista válida de dois
elementos for armazenada nele.

Se você sair do equation solver,
todas as equações armazenadas
em eqn são exibidas na tela
quando você retornar ao
equation solver.
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O Menu Solver

GRAPH WIND ZOOM TRACE SOLVE

faz o gráfico   menu        calcula a variável desconhecida ou
da equação   olver zoom        exibe o editor interativo do solver
em eqn    editor de faz o gráfico de eqn  e ativa

   janela o cursor de rastreamento

Para exibir o editor de janela, selecione WIND no menu solver.

Quando você selecionar GRAPH ou WIND no menu solver, EDIT substitui o item que você
selecionou no menu. Para retornar do editor de janela ou gráfico para o editor interativo do
solver, selecione EDIT.

Calculando o Valor da Variável Desconhecida  
Depois de armazenar todos os valores de variáveis conhecidas, definir os limites e introduzir um
valor estimativo (opcional), coloque o cursor no “prompt” para variável desconhecida.

Pode-se exibir outros menus no
editor interativo do solver.
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Para resolver a equação, selecione SOLVE no menu solver (*).
♦ Um quadradinho indica a variável que você calculou. O

resultado é exibido.
♦ Um quadradinho também indica o “prompt” ftNrt= . O valor

neste “prompt” é o valor do lado esquerdo da equação
menos o valor do lado direito, calculado no novo valor da
variável que você calculou. Se o resultado for correto,
left Nrt=0  é exibida na tela.

Algumas equações têm mais que uma solução. Para procurar mais soluções, você pode
introduzir um novo valor estimativo ou determinar novos limites, e depois calcular a mesma
variável.

Construindo o Gráfico da Solução
Quando você selecionar GRAPH no menu solver (&), o
solver graph é exibido com o cursor móvel.
♦ O eixo vertical representa o resultado do lado esquerdo

da equação menos o lado direito (esquerdoNdireito) em
cada valor de variável independente.

♦ O eixo horizontal representa a variável independente da
equação resolvida.

Um sinal de reticências (...)
indica que o valor da variável
continua além dos limites da tela.
Para rolar o valor, aperte " e !.

Os quadrados desaparecem
quando edita algum valor.

Depois de resolver a equação,
você pode editar um valor de
variável ou a equação e, em
seguida, calcular a mesma
variável ou outra variável na
equação.

O gráfico à direita apresenta a
solução do exemplo da página
233. Os valores de variáveis de
janela são: xMin= L10
yMin= L50  xMax=50   yMax=50
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No gráfico, existem soluções para a equação onde left Nrt=0 , que fica onde o gráfico intersecta o
eixo x. O solver graph:

♦ Usa os atuais parâmetros de janela e formato (Capítulo 5).
♦ Não constrói o gráfico da solução de acordo com o atual modo de construção.
♦ Sempre constrói o gráfico de uma solução como um gráfico de função.
♦ Não constrói gráficos de funções selecionadas ou de funções estatísticas ativadas junto

com a solução.

Recursos do Solver Graph
Você pode explorar o gráfico de uma solução com o cursor móvel como em outro gráfico
qualquer. Ao fazer isso, os valores das coordenadas da variável (o eixo x) e o valor left Nrt  (o eixo
y) são exibidos na tela.

Para ativar o cursor de rastreamento, selecione TRACE no menu solver. As funções de
visualização global, QuickZoom e de introdução de um valor específico (Capítulo 6) estão
disponíveis com o cursor de rastreamento no solver graph.

Para retornar de um gráfico ao menu solver, aperte ..

Pode-se usar o cursor móvel
para selecionar um valor
estimativo no gráfico.
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O Menu Solver ZOOM

GRAPH WIND ZOOM TRACE SOLVE
BOX ZIN ZOUT ZFACT ZSTD

BOX Desenha um quadro para redefinir a janela de observação (Capítulo 6)

ZIN Amplia o gráfico em torno do cursor com fatores xFact  e yFact  (Capítulo 6)

ZOUT Exibe mais área do gráfico em torno do cursor com fatores xFact  e yFact  (Capítulo 6)

ZFACT Exibe a tela ZOOM FACTORS (Capítulo 6)

ZSTD Exibe o gráfico em tamanho normal; retorna aos valores normais de variáveis de janela do
modo Func  de construção de gráfico.

O Equation Solver Simultâneo
O equation solver simultâneo resolve sistemas de até 30 equações lineares com 30 incógnitas.

Introduzindo Equações para Resoluções Simultâneas

1  Exiba a tela SIMULT number.

2  Digite um número inteiro ‚ 2 e � 30
correspondente ao número de equações. O
editor de coeficientes da primeira equação
(para um sistema de n e n incógnitas) é
exibido na tela. O menu SIMULT ENTRY
também é exibido na tela.

- u

3 b

O Capítulo 6 e a Referência de A
a Z descrevem estas funções em
detalhes.

Os coeficientes SIMULT não são
variáveis.

Pode-se exibir outros menus na
tela de coeficientes.
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3  Digite um valor real ou complexo (ou uma
expressão cujo valor é um) para cada
coeficiente da equação e para b 1 , que é a
solução da referida equação.

9 # 8 # 7 # 2

4  Exiba a tela de coeficientes da segunda e
terceira equação, e introduza valores para
eles.

# (ou b ou
') 5 # a 6 # a
4 # 2
# 1 # 5 # 9 # 7

5  Resolva as equações. Os resultados do
polinômio são calculados e exibidos na tela
de resultados. Os resultados não são
armazenados em variáveis e não podem ser
editados. O menu SIMULT RESULT é
exibido na tela.

*

Armazenando Coeficientes e Resultados de Equações em Variáveis
♦ Para armazenar coeficientes a1,1; a1,2;...;an,n em uma matriz n×n, selecione STOa.
♦ Para armazenar soluções b 1,b 2,...,bn em um vetor de medida n, selecione STOb.
♦ Para armazenar os resultados x1, x2,..., xn em um vetor de medida n, selecione STOx.

Para passar do editor de
coeficientes de uma equação
para o editor de outra equação,
selecione PREV ou NEXT.

Para passar de um coeficiente
para outro, aperte #, $, ou
b. Do último ou do primeiro
coeficiente, essas teclas levam à
tela de coeficientes anterior ou à
próxima, se possível.

Um sinal de reticências indica
que um valor continua além dos
limites da tela. Aperte " e !
para rolar o valor.
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Para armazenar um valor simples na tela de coeficientes ou na tela de resultados, siga os passos
abaixo.

1  Coloque o cursor no sinal = próximo do
coeficiente ou resultado que você deseja
armazenar.

#

2  Exiba o “prompt” Name= para variáveis.
ALPHA-lock está ativada.

3  Introduza a variável na qual você deseja
armazenar o valor.

4  Armazene o valor. O nome da variável se
torna um item da tela VARS REAL ou da tela
VARS CPLX.

X

ãRä ãEä ãSä ãUä ãLä
ãTä 1 2

b

Para retornar à tela de coeficientes, onde você pode editar coeficientes e calcular novas
soluções, selecione COEFS no menu SIMULT RESULT.

Para passar para a tela de
coeficientes, selecione COEFS
no menu SIMULT RESULT.

Para resolver equações
simultaneamente na tela inicial
ou em um programa, selecione
simult(  no CATALOG.
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O Calculador de Raízes de Polinômios
O calculador de raízes resolve polinômios reais ou complexos até de 30a. ordem.

Introduzindo e Resolvendo um Polinômio

1  Exiba a tela POLY order.

2  Digite um número inteiro de 2 a 30. O editor de
coeficientes é exibido com a equação na parte de
cima, os “prompts” para coeficientes no lado
esquerdo e o menu POLY ENTRY na parte de
baixo.

- v

4 b

3  Digite um valor real ou complexo (ou uma
expressão de valor um) para cada coeficiente.

Para apagar todos os coeficientes, selecione CLRa
no menu POLY ENTRY.

18 # 5 # 21
# 7 # 16

4  Resolva a equação. As raízes do polinômio são
calculadas e exibidas na tela. Os resultados não
são armazenados em variáveis e você não pode
editá-los. O menu POLY RESULT também é
exibido na tela. Os resultados podem ser números
complexos.

*

Os coeficientes POLY não são
variáveis.

Pode-se exibir outros menus no
editor de coeficientes.

O sinal de reticências indica que
um valor continua além dos
limites da tela. Aperte " e !
para rolar o valor.
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Armazenando o Coeficiente ou Raiz de um Polinômio em uma Variável

1  Coloque o cursor no sinal = próximo do valor
do coeficiente ou raiz que você deseja
armazenar.

# # #

2  Exiba o “prompt” Sto . ALPHA-lock está
ativada.

3  Introduza a variável na qual você deseja
armazenar o valor.

4  Armazene o valor.

X

ãRä ãOä ãOä ãTä
1 1

b

5  Exiba o “prompt” Name= para o nome da
lista de coeficientes. ALPHA-lock está
ativada.

6  Introduza o nome da variável da lista na qual
você deseja armazenar os coeficientes.

7  Armazene os valores dos coeficientes do
polinômio.

'

ãCä ãOä ãEä ãFä
1 1

b

Para retornar à tela de coeficientes, onde você pode editar coeficientes e calcular novas
soluções, selecione COEFS no menu POLY RESULT.

Para passar para a tela de
coeficientes, selecione COEFS
no menu POLY RESULT.

Para extrair raízes na tela inicial
ou em um programa, selecione
poly  no CATALOG.
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Criando um Programa na TI-86
Um programa é um conjunto de expressões, instruções, ou ambas, que você introduz no sistema
ou transfere para o mesmo. As expressões e instruções do programa são executadas durante a
execução do programa.

Você pode usar em um programa quase todas as funções da TI-86. Os programas podem
recuperar e atualizar todas as variáveis armazenadas na memória. Além disso, o menu program
editor tem comandos de entradaàsaída, como Input  e Disp , e comandos de controle do programa,
como If, Then , For  e While .

O Menu PRGM

NAMES EDIT

menu       editor de
nome de         programa
programa

Criando um Programa no Editor de Programa
Para começar a criar um programa, selecione EDIT no menu
PRGM (8 '). O “prompt” Name= do programa e o menu
PRGM NAMES são exibidos na tela. ALPHA-lock está ativada.
Introduza um nome de programa de um a oito carateres,
começando com uma letra. Para editar um programa
existente, pode-se selecionar o nome no menu PRGM NAMES.

A TI-86 distingue letras
maiúsculas e minúsculas nos
nomes de programas. Por
exemplo, ABC , Abc , e abc
seriam três diferenetes
nomes de programas.
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Depois de introduzir um nome de programa, aperte b. O
editor de programa e o menu program editor são exibidos na
tela. O nome do programa é exibido na parte de cima da tela.
O cursor está na primeira linha de comando, que começa com
dois pontos (:). A TI-86 automaticamente coloca dois pontos
(:) no começo de cada linha de comando.

Enquanto você cria o programa, os comandos são armazenados no nome do programa.

O Menu Program Editor

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc 4 DELc UNDEL :

pãgina para  menu insere uma linha de         reinsere uma linha de
baixo  entradaàsaida de com. em branco        de comando excluída

   pãgina        menu controlo  exclui uma             insere dois pontos (:)
   para cima      do programa linha de comando

O Menu PRGM IàO (EntradaàSaida)

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc
Input Promp Disp DispG DispT 4 ClTbl Get Send getKy ClLCD

4 " Outpt InpSt

Para ver exemplos de como usar os itens do menu PRGM IàO nos programas, consulte a
Referência de A a Z.

Os itens do menu PRGM IàO são
instruções. As ações que elas
executam ocorrem durante a
execução do programa.
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Input Exibe o atual gráfico e permite que você use o cursor móvel.

Input  variável Interrompe o programa, exibe ? como um “prompt”, e em seguida
armazena sua resposta para variável

Input  Stringdeprompt

   deentrada,variável

Input " string",variável

Interrompe o programa, exibe promptstring ou string (até 21 caracteres)
como um “string”, e em seguida armazena sua resposta para variável

Input "CBLGET", variável Embora, na TI-86, seja preferível usar Get(, pode-se usar Input  para
receber variável de uma CBL, CBR ou TI-86 (compatível com a TI-85)

Prompt  variávelA

   ã,variávelB,variávelC,...ä
Exibe cada variável com ? pedindo-lhe para introduzir um valor para a
referida variável

Disp Exibe a tela inicial

Disp  valorA,valorB,... Exibe cada valor

Disp  variávelA,variávelB,... Exibe o valor armazenado em cada variável

Disp " textoA"," textoB", ... Exibe cada “string” de texto no lado esquerdo da atual linha no visor

DispG Exibe o gráfico atual

DispT Exibe a tabela atual e interrompe temporariamente o programa

ClTbl Apaga a tabela atual caso Indpnt: Ask  esteja ativada (Capítulo 7)

Se for introduzida uma expressão
para variável em um prompt
Input  ou Prompt , ela é avaliada
e armazenada.

Para Input  e Prompt , variáveis
embutidas como y1 r1 não são
válidas como variável.

Para interromper o programa
temporariamente depois de Disp
ou DispG  e verificar o que o
programa está mostrando na
tela, digite Pause  na póxima
linha de comando (página 254).
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Get(variável) Recebe dados de uma CBL, CBR ou outra TI-86 e armazena-os em
variável

Send(NomedeLista) Envia o conteúdo de NomedaLista para uma CBL ou CBR

getKy Exibe um número correspondente à última tecla acionada, de acordo
com o esquema de códigos de teclas (página 251); se nenhuma tecla foi
acionada, exibe um 0

ClLCD Limpa a tela inicial (LCD quer dizer display de cristal líquido)

"string" Especifica o começo e o fim de uma string

Outpt( linha,coluna,"string")
Outpt( linha,coluna,Nomedestring)
Outpt( linha,coluna,valor)
Outpt( linha,coluna,variável)

Exibe string, Nomedestring, valor ou um valor armazenado em variável

começando na linha e coluna especificada no visor.

Outpt("CBLSEND",
NomedeLista)

Embora, na TI-86, seja preferível usar Send( , você pode usar Outpt(  para
enviar NomedeLista para uma CBL ou CBR (para compatibilidade com a
TI-85)

InpSt  Stringdeprompt,variável

InpSt  variável

Interrompe um programa, exibe Stringdeprompt ou ?, e espera uma
resposta; armazena a resposta em variável sempre como uma string;
não coloque aspas em sua resposta
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Esquema de Códigos de Teclas da TI-86
Quando getKy  é encontrado em um programa, ele exibe um número
na tela correspondente à última tecla acionada, de acordo com o
esquema de códigos de teclas à direita. Se nenhuma tecla foi
acionada, getKy  exibe 0 na tela. Use getKy  em estruturas de controle
para transferir controles, como quando se cria um video game.

Este programa exibe o código de cada tecla acionada.

:Float
:0¶A
:Lbl TOP
:getKy¶A
:If A>0
:Disp A
:Goto TOP

Para interromper o programa, aperte ^ e em seguida aperte *.

O Menu PRGM CTL

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc
If Then Else For End 4 While Repea Menu Lbl Goto

4 IS> DS< Pause Retur Stop

4 DelVa GrStl LCust
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Para ver exemplos de como usar os itens do menu PRGM CTL nos programas, consulte a
Referência de A a Z.

If condição Se condição for falsa (resultar em 0), pula-se o próximo passo do
programa; se condição for verdadeira (resultar em um valor diferente de
zero), o programa continua com o próximo comando

Then Depois de If, executa um grupo de comandos caso condição seja
verdadeira

Else Depois de If e Then, executa um grupo de comandos caso condição seja
verdadeira

For(variável,iniciar,terminar

   ã,stepä)
Começando em iniciar, repete um grupo de comandos através de um step

opcional real até variável > terminar; o valor padrão de step é 1

End Identifica o fim de um grupo de comandos do programa; Os grupos For( ,
While , Repeat  e Else  devem terminar com End ; Os grupos Then  sem uma
instrução Else  associada a eles devem também terminar com End

While condição Repete um grupo de comandos enquanto condição for verdadeira;
condição é testada quando a instrução While  é encontrada; normalmente,
a expressão que define condição é um teste relacional (Capítulo 3)

Repeat  condição Repete um grupo de comandos até condição ser verdadeira; condição é
testada quando a instrução End  é encontrada

As instruções If, While , e Repeat
podem ser multiniveladas.

As estruturas de controle For(
podem ser multiniveladas.
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Menu(item#," titulo1",
   rótulo1ã,item#,
   " titulo2",rótulo2,...ä)

Estabelece, em um programa, ramificações selecionadas através das
teclas & a * do menu; quando encontrada, exibe o primeiro de até 3
grupos do menu (até 15 titulos); quando você seleciona um titulo, o
programa é transferido para o rótulo que o titulo representa; item# é um
inteiro  ‚ 1 e � 15 que especifica a posição do titulo no menu; titulo é
uma “string” de texto de um a oito caracteres (pode ser abreviado no
menu)

Lbl rótulo Atribui um rótulo a um comando do programa com até oito caracteres,
começando com uma letra

Goto  rótulo Transfere controle para o ramo do programa identificado com rótulo

IS>(variável,valor) Adiciona 1 a variável; se a resposta for > valor, pula-se o próximo
comando; se a resposta for  � valor, executa-se o próximo comando;
variável não pode ser uma variável embutida

DS<(variável,valor) Subtrai 1 de variável; se a resposta for < valor, pula-se o próximo
comando; se a resposta for  ‚ valor, executa-se o próximo comando;
variável não pode ser uma variável embutida

Pause Interrompe o programa para que você possa verificar os resultados,
incluindo os gráficos e tabelas exibidos na tela; para retornar ao
programa, aperte b

Pause  valor Exibe valor na tela inicial para que você possa rolar grandes valores,
como listas, vetores ou matrizes; para retornar ao programa, aperte
b
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Return Finaliza uma sub-rotina (página 258) e retorna ao programa originador da
chamada, mesmo se encontrado em estruturas de controle
multiniveladas; dentro do programa principal interrompe o programa e
retorna à tela inicial (um Return  implícito finaliza cada sub-rotina
concluída e retorna ao programa originador da chamada)

Stop Interrompe um programa e retorna à tela inicial

DelVar(variável) Exclui variável (exceto nomes de programas) e seu conteúdo da memória

GrStl( função#,Estilográfico#) Define o tipo de gráfico representado por Estilográfico# para a função
representada por função#; função# é o número que faz parte de uma
variável de equação, como o 5 em y5; Estilográfico# é um inteiro ‚ 1 e �
7, onde 1 = » (linha), 2 = ¼ (espesso), 3 = ¾ (sombreado acima), 4 = ¿
(sombreado abaixo), 5 = À (percurso), 6 = Á (animado), e 7 = Â
(pontilhado)

LCust( item#," titulo"
   ã,item#," titulo", ...ä

Carrega (define) um menu especial na TI-86, o qual é exibido quando se
aciona a tecla 9; item# é um inteiro ‚ 1 e � 15; titulo é uma “string”
de um a oito caracteres (pode ser abreviado no menu)

Introduzindo uma Linha de Comando
Você pode introduzir em uma linha de comando qualquer instrução ou expressão que você deseja
executar na tela inicial. No editor de programa, cada nova linha de comando começa com dois
pontos (:). Para introduzir mais que uma instrução ou expressão em uma só linha de comando,
separe cada uma delas com dois pontos (:).

Para colocar o cursor na próxima linha de comando abaixo, aperte b. Não se pode ir para a
próxima linha de comando apertando #. Entretanto, apertando $, pode-se retornar a linhas de
comando existentes para editá-las.

Uma linha de comando que
ultrapassa a largura da tela
continua automaticamente no
início da próxima linha.
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Menus e Telas no Editor de Programa
Os menus e telas da TI-86 podem ser alterados quando exibidos no editor de programa. Os itens
de menu inválidos para um programa não são incorporados nos menus. Os menus inválidos em
um programa, como o menu LINK ou o menu MEM, não são exibidos de modo algum.

Quando você seleciona um parâmetro em uma tela, como a tela de modos ou a tela de formatos
de gráficos, o parâmetro selecionado é inserido no lugar onde está o cursor na linha de
comando.

As variáveis nas quais normalmente se armazena valores de um editor, como as variáveis de
janela, se tornam itens em menus exclusivamente de programas, como o menu GRAPH WIND.
Quando você as seleciona, elas são inseridas no lugar onde está o cursor na linha de comando.

Executando um Programa
1  Insira o nome do programa na tela inicial. Selecione-o no menu PRGM NAMES (8 &) ou digite

cada um dos caracteres.

2  Aperte b. O programa começa a ser executado.

Cada resultado atualiza a variável da última  resposta Ans  (Capítulo 1). Durante a execução do
programa, a TI-86 indica os erros ocorridos. Os comandos executados durante um programa
não atualizam a área ENTRY de armazenamento de dados anteriores (Capítulo 1).

O exemplo de programa abaixo é mostrado como ele aparece em uma tela da TI-86. O
programa:
♦ Cria uma tabela avaliando periodicamente uma função, sua primeira derivada e sua segunda

derivada na janela de construção de gráfico
♦ Exibe três diferentes tipos do gráfico da função e suas derivadas, ativa o cursor de

rastreamento e interrompe o programa para permitir que você construa o gráfico da função

Todos os itens de CATALOG são
válidos no editor de programa.

Para reiniciar a execução do
programa depois de tê-lo
interrompido, aperte b.
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PROGRAM:FUNCTABL
:Func:Fix 2:FnOff:
 PlOff
:y1=.6 x cos x
:ClLCD
:Eq4St(y1,STRING)
:Outpt(1,1,"y1=")

:Outpt(1,4,STRING)
:Outpt(8,1,"PRESS
 ENTER")
:Pause
:ClLCD
:y2=der1(y1,x,x)
:y3=der2(y1,x,x)
:DispT
:GrStl(1,1):GrStl(2,
 2):GrStl(3,7)
:2¶xRes
:ZTrig
:Trace

O nome do programa
Define o modo de construção de gráfico e o modo decimal (tela de
modos); desativa funções (menu GRAPH VARS) e Constrói gráficos
(menu STAT PLOT)
Define a função (instrução de atribuição)
Limpa a tela inicial (menu PRGM IàO)
Converte y1 na variável “string” STRING (menu STRNG)
Exibe y1= na fileira 1, coluna 1 (menu PRGM IàO)
Exibe valor armazenado em STRING na fileira 1, col. 4 (menu PRGM IàO)
Exibe PRESS ENTER na linha 8, coluna 1 (menu PRGM IàO)

Interrompe o programa (menu PRGM CTL)
Limpa a tela inicial (menu PRGM IàO)
Define y2 como a primeira derivada de y1 (menu CALC)
Define y3 como a segunda derivada de y1 (menu CALC)
Exibe a tabela (menu PRGM IàO)
Define tipos de gráficos para y1, y2 e y3 (menu PRGM CTL)

Armazena 2 na variável de janela xRes  (menu GRAPH WIND)
Define as variáveis da janela de observação (menu GRAPH ZOOM)
Exibe o gráfico, ativa o cursor de rastreamento e interrompe o programa
(menu GRAPH)
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Interrompendo (suspendendo) um Programa
♦ Para interromper (suspender) um programa, aperte ^. O menu ERROR 06 BREAK é

exibido na tela.
♦ Para exibir o editor de programa onde ocorreu a interrupção, selecione GOTO (&).
♦ Para retornar à tela inicial, selecione QUIT (*).

Trabalhando com Programas
Gerenciando a Memória e Excluindo um Programa
Para verificar se há memória suficiente disponível para um programa que você deseja instalar
ou importar, exiba a tela Check R AM (- ™ &; Capítulo 17). Para aumentar a memória
disponível, procure apagar da memória determinados itens ou tipos de dados. (Capítulo 17).

Editando um Programa
Depois de criar um programa, você pode exibi-lo no editor de programa e editar qualquer linha
de comando.

1  Exiba o editor de programa (8 '). O menu PRGM NAMES também é exibido na tela.

2  Digite o nome do programa que você deseja editar. Selecione o nome no menu PRGM NAMES ou
digite cada um dos caracteres.

3  Edite as linhas de comando do programa.
♦ Coloque o cursor no lugar apropriado e em seguida exclua, regrave ou insira caracteres.
♦ Aperte : para apagar toda a linha de comando, exceto os dois pontos iniciais, e em seguida

introduza um novo comando do programa.
♦ Selecione itens INSc (*) e DELc  (/ &) do menu program editor para inserir ou excluir linhas

de comando.

O editor de programa não exibe
na tela uma $ para indicar que as
linhas de comando continuam
além dos limites da tela.
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Chamando um Programa de Outro Programa
Na TI-86, qualquer programa armazenado pode ser chamado de outro programa como uma sub-
rotina. No editor de programa, introduza o próprio nome do programa sub-rotina em uma linha
de comando.

♦ Aperte 8 para exibir o menu PRGM NAMES, e em seguida selecione o nome do
programa.

♦ Use teclas ALPHA e teclas alpha para digitar cada um dos caracteres do nome do programa.

Quando o nome do programa é encontrado, enquanto o programa originador da chamada é
executado, o próximo comando executado é o primeiro comando da sub-rotina. Ele retorna
para o próximo comando do programa originador da chamada quando encontra Return  (ou
Return  implícito) no fim de uma sub-rotina.

               Programa originador da chamada                EntradaàSaída

               Sub-rotina

rótulo usada com Goto  e Lbl  é reconhecida apenas pelo programa onde está localizada. A rótulo

existente em um programa não é reconhecida por outro programa. Não se pode usar Goto  para fazer
transferências para uma rótulo de outro programa.
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Copiando um Programa para Outro Programa

1  Exiba um programa novo ou um existente no editor de programa.

2  Coloque o cursor na linha de comando na qual você deseja copiar um programa.

3  Exiba o “prompt” Rcl  (- –).

4  Digite o nome do programa que você deseja copiar. Selecione o nome no menu PRGM NAMES ou
digite cada um dos caracteres.

5  Aperte b. O conteúdo do programa chamado novamente é inserido no outro programa no lugar
onde está o cursor.

Usando e Excluindo Variáveis em um Único Programa
Se você quiser usar variáveis em um programa mas não
precisa deles depois de executado o programa, você pode
usar DelVar(  no programa para apagar da memória as
variáveis.

O segmento de programa à direita usa as variáveis A e B
como contadores e depois as apaga da memória.

:3¶B
:For (A,1,100,1)
:B+A¶B
:End
:Disp A
:Disp B
:DelVar(A)
:DelVar(B)
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Executando um Programa em Linguagem Assembly
Um programa em linguagem assembly é um programa mais ágil e tem maior controle da
calculadora que os programas normais descritos neste capítulo. Você pode importar e executar
programas em linguagem assembly criados pela TI para aumentar o número de funções de sua
TI-86. Por exemplo, você pode importar as funções estatísticas dedutíveis ou financeiras da
TI-83 para utilizá-las em sua TI-86.

Os programas em linguagem assembly da TI e outros programas estão disponíveis no site da TI
na World Wide Web:

http: ààwww.ti.com àcalc à

Quando você importa um programa em linguagem assembly, ele é armazenado com os outros
programas como um item do menu PRGM NAMES. Você pode:

♦ Transmiti-lo usando o “link” de comunicação da TI-86 (Capítulo 18).
♦ Apagá-lo da memória usando a tela MEM DELETE:PRGM (Capítulo 17).
♦ Chamá-lo de outro programa como uma sub-rotina (página 258).

Para executar um assemblyProgramName, a sintaxe é: Asm( assemblyProgramName)

Se você criar um programa em linguagem assembly, use as seguintes instruções do CATALOG.

AsmComp( AsciiAssemblyPrgmName,
   HexAssemblyPrgmName)

Compila um programa em linguagem assembly criado em
ASCII e armazena a versão hexagonal

AsmPrgm Identifica um programa de linguagem assembly; deve ser
introduzida como a primeira linha de um programa em
linguagem assembly
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Introduzindo e Armazenando uma “String”
Uma “string” é uma seqüência de caracteres colocada entre aspas.

♦ Uma “string” define os caracteres a serem exibidos em um programa.
♦ Uma “string” aceita a entrada de dados em um programa via teclado.

Para introduzir diretamente uma “string”, a sintaxe é:

"string"

Para concatenar (unir) duas ou mais “strings”, use \. A sintaxe é:

"stringA"+" stringB"+" stringC"+ ...

O Menu STRNG (String)

" sub lngth Eq 4St St4Eq

"string" Identifica o começo e o fim da string

sub(" string",iniciar,comprimento)
sub( Nomedestring,iniciar,comprimento

)

Exibe um subconjunto de "string"  ou Nomedestring,

começando em iniciar (localização do caractere), com um
número de caracteres indicados em comprimento.

lngth  "string"  or lngth  Nomedestring Exibe o número de caracteres em "string"  ou Nomedestring

Eq4St(equationVariável,Nomedestring) Converte o conteúdo de equationVariável em Nomedestring

St4Eq(Nomedestring,equationVariável) Converte Nomedestring em equationVariável

Não se usa aspas para
introduzir nome de “string”. Na
concatenação pode-se substituir
Nomedestring por qualquer
"string" .

"  também identifica o começo
e o fim de uma fórmula a ser
vinculada a uma lista; é também
um item do menu list editor
(Capítulo 11).
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Criando uma “String”

1  Exibe o menu STRNG. - “

2  Digite as aspas de abertura, depois a
“string” SOLVE & GRAPH  e em seguida
as aspas de fechamento.

& 1 1
ãSä ãOä ãLä ãVä ãEä ¤ -
Ÿ & ( ¤
ãGä ãRä ãAä ãPä ãHä
- “ &

3  Armazene a “string” na variável da
“string” LABEL .

1 X
ãLä ãAä ãBä ãEä ãLä
b

Inicie estes passos em uma linha
em branco na tela inicial ou no
editor de programa.

Para avaliar o conteúdo de uma
string, deve-se usar St4Eq( para
convertê-lo em uma equação.
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Verificando a Memória Disponível
O Menu MEM (Memória)

RAM DELET RESET TOL ClrEnt

tela menu     Instrução
check-RAM              reinicialização     ClrEnt

de memória /
valor predefinido

 menu                        editor
                 apagar memória        tolerância

Verificando o Uso da Memória
Quando toda a memória está limpa e todos os valores padrão
são restabelecidos, a TI-86 normal fica com  98.224 bytes de
RAM (Random Access Memory) disponível. Enquanto
armazena informações na RAM, você pode controlar a
alocação da memória através da tela Check RAM.

MEM FREE indica o número total de bytes disponíveis na
RAM. Por outro lado, todos os outros números na tela indicam o número de bytes que cada tipo
de dado ocupa no momento. Por exemplo, se você tivesse que armazenar uma matriz de 50
bytes na memória, o total em MATR subiria para a 50, enquanto que o total em MEM FREE cairia a
98174, ou seja, menos 50.

Para exibir o número de bytes que uma determinada variável ocupa, exiba a tela DELETE do
referido tipo de dado (página 266). Role a tela, se necessário.

Para informações sobre o TOL
(o editor de tolerância), consulte
o Apêndice.
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Excluindo Itens da Memória
O Menu MEM DELET (Delete)

ALL REAL CPLX LIST VECTR 4 MATRX STRNG EQU CONS PRGM

4 GDB PIC

Cada item do menu MEM DELET exibe a tela DELETE do referido tipo de dado. Por exemplo,
quando você seleciona LIST, a tela MEM DELETE:LIST é exibida na tela. Use as telas DELETE para
apagar qualquer variável criada pelo usuário e as informações nela armazenadas.

1  Selecione DELET no menu MEM para exibir o
menu MEM DELET.

2  Selecione o tipo de dado do item que você
deseja apagar. Para rolar para os próximos
seis itens abaixo ou acima, selecione PAGE$
ou PAGE#.

- ™ '

/ (

3  Coloque o cursor de seleção ( 4 ) no item que
você deseja apagar (y5). Os itens em
maiúsculas estão em ordem alfanumérica,
seguidos dos itens em minúsculas também
em ordem alfanumérica.

4  Apague o item. Para apagar outros itens da
tela, repita os passos 3 e 4.

# # #

b

Para apagar uma equação
paramétrica, apague o
componente  xt .

No exemplo, foi apagada a
equação y5=x^3 Nx 2+4xN1

Para passar diretamente para o
primeiro item que começa com
uma letra, digite a referida letra;
ALPHA-lock está ativada.
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Reinicializando a TI-86
O Menu MEM RESET (Reset)

RAM DELET RESET TOL ClrEnt
ALL MEM DFLTS

ALL Quando confirmado, todos os dados são apagados e a memória fica limpa; ambas as mensagens
são exibidas na tela.

MEM Quando confirmado, apaga da memória todos os dados armazenados; Mem Cleared  é exibida
na tela

DFLTS Quando confirmado, restabelece todos os valores padrão; Defaults Set  é exibida na tela

Quando você seleciona ALL , MEM ou DFLTS, aparece na tela
um menu de confirmação.

♦ Para confirmar a opção escolhida, selecione YES (aperte
)).

♦ Para cancelar a opção escolhida, selecione NO (aperte
*).

Antes de limpar toda a memória,
procure primeiro verificar que
informações podem ser
apagadas para aumentar a
capacidade da memória
(página 266).

Quando você seleciona e
confirma ALL  ou DFLTS, o
contraste padrão é restabelecido;
para ajustá-lo, use - $ ou
- # (Capítulo 1).
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ClrEnt (Clear Entry - Cancelar Dado)
A TI-86 retém o maior número possível de dados em ENTRY,
até uma capacidade máxima de 128 bytes.

Para limpar todos os dados da área de armazenamento
ENTRY, execute a função ClrEnt  em uma linha em branco da tela
inicial (- ™ * b).
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Opções de Conexão da TI-86
Usando o cabo de ligação que acompanha a TI-86, você pode transmitir dados entre a TI-86 e
vários outros equipamentos.

Conectando Duas TI-86s
Você pode conectar duas TI-86s e selecionar os tipos de dados a serem transmitidos, incluindo
programas. Você pode fazer um backup de toda a memória de uma TI-86 e copiar os dados em
outra TI-86.

Conectando uma  TI-86 a uma  TI-85
Pode-se selecionar os tipos de dados, incluindo programas, a serem transferidos de uma TI-85
para uma TI-86. Pode-se também fazer o backup de toda a memória de uma TI-85 e copiar os
dados em uma TI-86. Pode-se enviar a maioria das variáveis e programas de uma TI-86 para
uma TI-85 usando SND85 (página 279), exceto listas, vetores ou matrizes que estão acima da
capacidade da TI-85.

Quando um programa da TI-85 é executado em uma TI-86, a instrução PrtScrn  da TI-85 não é
aceita. Também, a multiplicação implícita no EOS da TI-86  é diferente da TI-85 (Apêndice).
Por exemplo, a TI-85 interpreta sin 2x  como sin (2x) ; a TI-86 interpreta sin 2x  como (sin 2)x .
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Conectando uma TI-86 a um Sistema CBL ou CBR
Os sistemas CBL (Calculator-Based Laboratoryè) e CBR (Calculator-Based Rangerè) são
acessórios opcionais da TI que coletam dados de ocorrências físicas, como experiências
científicas. O CBL e o CBR armazenam dados em listas que você pode transmitir para uma
TI-86 e analisar. Pode-se transmitir nomes de listas de uma TI-86 para um CBL ou CBR.

Para mais informações sobre os sistemas CBL e CBR, entre em contato com o setor de
Atendimento ao Cliente da Texas Instruments (Apêndice) ou com o revendedor de sua cidade.

Conectando uma TI-86 a um PC ou Macintosh
TI-86 TI-GRAPH LINKè é um sistema opcional que conecta uma TI-86 a um microcomputador.
Para mais informações sobre o software TI-GRAPH LINK e os acessórios para um computador
tipo IBMê ou Macintoshê, entre em contato com o setor de Atendimento ao Cliente da Texas
Instruments (Apêndice) ou com o revendedor de sua cidade.

Baixando Programas da Internet
Se você tiver acesso aos serviços da internet e o TI-GRAPH LINK, você pode fazer um “download”
de programas contidos no site WWW da TI através do endereço:

http: ààwww.ti.com àcalc à

Pode-se fazer “download” de vários programas do site WWW da TI, incluindo programas em
linguagem assembly que aumentam seus recursos, como as funções de cálculos estatísticos e
financeiros da TI-83.  O site também é conectado a muitos outros sites da TI-86 na internet,
mantidos por grupos de usuários, escolas secundárias, universidades e aficcionados.
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Conectando a TI-86 a Outro Equipamento
Antes de começar a transmitir ou receber dados através da TI-86, conecte-a a outro
equipamento.

1  Encaixe bem uma das pontas do cabo no conector existente na borda inferior da calculadora.

2  Conecte firmemente a outra ponta do cabo no outro equipamento (ou em placa de PC).

O Menu LINK

SEND RECV SND85

menu de tipos menu de tipos de dados a
de dados a transmitir para uma TI-85
transmitir    modo de
                   recepção (espera)

Os menus de conexão não
estão disponíveis no editor
de programa.
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Selecionando Dados para Transmitir
Para listar as variáveis de um tipo de dado específico em uma tela de seleção, selecione o tipo
de dado no menu LINK SEND. Ao ser selecionado BCKUP , é exibida na tela a mensagem Memory
Backup .

O Menu LINK SEND
  backup de todos os tipos de dados           valores complexos em
  memória     matrizes reais e complexos vetores            todos os tipos de dados

bcos. de dados        valrs. reais em todos
  programas de gráficos   listas         os tipos de dados  equações

BCKUP PRGM MATRX GDB ALL 4 LIST VECTR REAL CPLX EQU

4 CONS PIC WIND STRNG

    constantes criadas   valores
    pelo usuário   variáveis

figuras   de janela       strings

O CBL, CBR e TI-86 TI-GRAPH
LINK têm um Silent Link
embutido, que elimina a
necessidade de preparação dos
equipamentos para transmitir e
receber informações.
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Iniciando um Backup da Memória
Para iniciar um backup da memória, selecione BCKUP  no
menu LINK SEND (- o & &). A tela à direita é exibida.

Para concluir o backup da memória, prepare a outra unidade
para receber os dados transmitidos (página 279), e em
seguida selecione XMIT no menu memory backup (&).

Atenção: Ao ser transmitido o BCKUP , os dados transmitidos são gravados por cima de todos
os dados da memória da unidade receptora; todas as informações da memória da unidade
receptora são apagados. Para cancelar o início de um backup da memória, aperte ..

Como um teste de segurança para evitar perdas acidentais
dos dados da memória, quando a calculadora receptora é
avisada da transmissão de dados copiados da calculadora de
origem, ela exibe a mensagem de alerta e o menu de
confirmação, como mostrado na tela à direita.

♦ Para continuar a transmissão do backup, selecione CONT.
A transmissão do backup continua, substituindo todos os
dados da memória da calculadora receptora pelos dados
backup.

♦ Para cancelar o backup e conservar todos os dados da memória da calculadora receptora,
selecione EXIT.

Se houver algum problema de
transmissão durante um backup,
a memória da calculadora
receptora é apagada.
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Selecionando Variáveis para Transmitir
Ao ser selecionado algum item do menu LINK SEND, exceto
BCKUP  ou WIND, cada variável do tipo de dado selecionado é
apresentada em ordem alfanumérica em uma tela de seleção.
A tela à direita é a tela SEND ALL (- o & *).

♦ O tipo de dado de cada variável é especificado.
♦ Pequenos quadrados indicam que xStat , yStat , e Q2 foram

selecionados para serem transmitidos.
♦ O cursor de seleção está próximo de Q4.
Para selecionar uma determinada variável para ser transmitida, use # e $ para colocar o
cursor de seleção próximo da variável, e em seguida selecione SELCT (') no menu da tela de
seleção.

♦ Para selecionar todas as variáveis deste tipo, selecione ALL+  no menu da tela de seleção
(().

♦ Para cancelar a seleção de todas as variáveis deste tipo, selecione ALL-  no menu da tela de
seleção ()).

Para concluir a transmissão das variáveis selecionadas, prepare a outra unidade para receber os
dados transmitidos (página 279), e em seguida selecione XMIT no menu da tela seleção (&).

Se não houver nenhum dado do
tipo que você selecionou na
memória, é exibida na tela a
seguinte mensagem: NO VARS
OF THIS TYPE.
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A Tela SEND WIND (Variáveis de Janela)
Ao ser selecionada WIND no menu LINK SEND (- o &
/ / (), a tela SEND WIND é exibida na tela. Os itens
da tela SEND WIND representam as variáveis de janela, os
parâmetros de formato e qualquer outro dado da tela gráfica
do respectivo modo de construção de gráfico e do ZRCL
(zoom criado por usuário) da TI-86. A tela à direita mostra
que foram selecionados os dados da tela gráfica para os
modos Func  e DifEq  de construção de gráfico.

Func Selecione para transmitir valores de variáveis de janela e parâmetros de formato no modo Func
de construção de gráfico

Pol Selecione para transmitir valores de variáveis de janela e parâmetros de formato no modo Pol
de construção de gráfico

Param Selecione para transmitir valores de variáveis de janela e parâmetros de formato no modo
Param  de construção de gráfico

DifEq Selecione para transmitir valores de variáveis de janela, difTol , parâmetros os eixos e de
formato no modo DifEq  de construção de gráfico

ZRCL Selecione para transmitir variáveis de janela zoom criadas pelo usuário e parâmetros de
formato em qualquer modo

Para concluir a transmissão das variáveis selecionadas, prepare a outra unidade para receber os
dados transmitidos (abaixo), e em seguida selecione XMIT no menu memory backup (&).
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Transmitindo Variáveis para uma TI-85
Os passos para selecionar variáveis a serem transmitidas para uma TI-85 são os mesmos para
selecionar variáveis a serem transmitidas para uma TI-86. Entretanto, o menu LINK SND85 tem
menos itens que o menu LINK SEND.

A TI-86 tem mais capacidade para listas, vetores e matrizes que a TI-85. Se você enviar para a
TI-85 uma lista, vetor ou matriz com mais elementos que ela pode receber, os elementos que
estão acima da capacidade da referida calculadora são barrados.

O Menu LINK SND85 (Enviar Dados para a TI-85)

MATRX LIST VECTR REAL CPLX 4 CONS PIC STRNG

Preparando o Equipamento Receptor
Para preparar uma TI-86 ou TI-85 para receber dados a ela
transmitidos, selecione RECV no menu LINK (- o '). A
mensagem Waiting  e o indicador Busy são exibidos na tela. A
calculadora está pronta para receber os itens transmitidos.

Para cancelar o modo de recepção sem receber os itens, aperte ^. Ao ser exibida a mensagem
LINK TRANSMISSION ERROR , selecione EXIT no menu (&). O menu LINK é exibido na tela.

Para preparar um PC para
receber dados, consulte o
manual da TI-GRAPH LINK.
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Transmitindo Dados
Depois de selecionar os tipos de dados na unidade transmissora e preparar a unidade receptora
para receber os dados, você pode começar a transmissão.

Para começar a transmissão, selecione XMIT no menu da tela de seleção da calculadora
transmissora (&).

Para interromper a transmissão, aperte ^ em qualquer uma das calculadoras. Ao ser exibida a
mensagem LINK TRANSMISSION ERROR , selecione EXIT no menu (&). O menu LINK é exibido na
tela.

Recebendo Dados Transmitidos
Quando a TI-86 está recebendo os dados transmitidos, cada nome de variável e tipo de dado é
exibido linha por linha. Se todos os itens selecionados forem transmitidos totalmente, a
mensagem Done  é exibida na tela. Para rolar as variáveis transmitidas, aperte # e $.

Durante a transmissão, se já estiver armazenado na memória
da calculadora receptora um nome de variável transmitido, a
transmissão será interrompida. O nome de variável
duplicado, seu tipo de dado e o menu DUPLICATE NAME são
exibidos na tela, como mostrado na figura à direita.
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Para restabelecer ou cancelar a transmissão, você deve selecionar um item no menu
DUPLICATE NAME.

RENAM Exibe o “prompt” Name=; digite um nome de variável específico; aperte b para continuar a
transmissão

OVERW (overwrite) Substitui os dados armazenados na variável da unidade receptora pelos dados de
variáveis transmitidos

SKIP Não substitui os dados da unidade receptora; tenta transmitir a próxima variável selecionada

EXIT Cancela a transmissão dos dados

Repetindo a Transmissão para Vários Equipamentos
Depois de concluída a transmissão, o menu LINK é exibido na tela e todas as seleções são
mantidas. Você pode transmitir as mesmas seleções para uma outra TI-86 qualquer sem ter que
selecionar os dados novamente.

Para repetir um transmissão com outro equipamento, desconecte o cabo de ligação da unidade
receptora; conecte-o a outro equipamento; prepare o equipamento para receber os dados; e em
seguida selecione SEND, depois ALL  e depois XMIT.
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Problemas de Transmissão
Dentro de poucos segundos o sistema terá um problema de transmissão, caso:

♦ O cabo não esteja conectado no conector da calculadora transmissora.
♦ O cabo não esteja conectado no conector da calculadora receptora.
♦ A unidade receptora não esteja preparada para receber dados transmitidos.
♦ Você tente um backup entre uma TI-86 e uma TI-85.

Memória Insuficiente na Unidade Receptora
Se a unidade receptora não tiver memória suficiente para receber um item, ela exibirá a
mensagem LINK MEMORY FULL  e o tipo de dado e nome da variável.

♦ Para pular a variável, selecione SKIP. A transmissão é restabelecida com o próximo item.
♦ Para cancelar toda a transmissão, selecione EXIT.

Se o cabo estiver conectado
mas houver algum problema
na transmissão, verifique se os
cabos estão bem conectados
nas duas calculadores e tente
a transmissão novamente.
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Usando Operações Matemáticas com Matrizes
1  No editor de matriz, introduza a matriz A como mostrado ao lado.

2  Na tela inicial, selecione rref  no menu MATRX OPS.

3  Para anexar uma matriz de identidade 3×3 à matriz A, selecione aug
no menu MATRX OPS, digite A, selecione ident  no menu MATRX
OPS e em seguida digite 3. Efetue o cálculo da expressão.

4  Introduza Ans  (na qual a matriz mencionada no passo 3 é
armazenada). Defina um submatriz que tenha a parte da solução do
resultado. A submatriz começa no elemento (1,4) e termina no
elemento (3,6).

5  Selecione 4Frac  no menu MATH MISC e exiba o equivalente
fracional da submatriz.

6  Verifique o resultado. Defina o valor 11 para o modo decimal (o
último 1). Selecione round  no menu MATH NUM para arredondar
o resultado da multiplicação do equivalente fracional da submatriz
por A.

A apresentação na tela dos
elementos da matriz resultante
com 11 casas decimais
demonstra exatidão.
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Calculando a Área entre Curvas
Calcule a área da região definida por:  f(x)=300 xà(x2+625)

g(x)=3 cos (.1 x)
     x=75

1  No modo Func  de construção de gráfico, selecione y(x)=  no menu GRAPH para exibir o editor de
equação e introduzir as equações conforme indicado abaixo.

 y1=300 x à(x 2+625) y2=3 cos (.1 x)

2  Selecione WIND no menu GRAPH e defina as variáveis de janela conforme indicado abaixo.

 xMin=0 xMax=100 xScl=10 yMin= L5 yMax=10 yScl=1 xRes=1

3  Selecione GRAPH no menu GRAPH para exibir a tela gráfica.

4  Selecione ISECT no menu GRAPH MATH. Coloque o cursor de rastreamento na intersecção das
funções. Aperte b para selecionar y1. O cursor passa para y2. Aperte b. Em seguida aperte
b novamente para definir o local onde o cursor está no momento como o valor estimativo inicial.
A solução usa o solver. O valor de x na intersecção, que é o limite inferior da integral, é armazenado
em Ans  e x.

5  A área a ser integrada está entre y1 e y2, de x=5.5689088189 a x=75.
Para ver a área em um gráfico, retorne à tela inicial, selecione Shade
no menu GRAPH DRAW e efetue o cálculo da seguinte expressão:

 Shade(y2,y1,Ans,75)

6  Selecione TOL no menu MEM e determine o valor tol=1 EL5.

7  Na tela inicial, calcule a integral com fnInt  (menu CALC). A área é 325.839961998.

 fnInt(y1 Ny2,x,Ans,75)

Se necessário, selecione ALL-
no menu equation editor para
cancelar a seleção de todas as
funções. Também desative todos
os gráficos estatísticos.
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O Teorema Fundamental do Cálculo
Considere as três funções a seguir:

F(x)1 = (sin x)àx F(x)2 = ‰
0

x
  (sin t)àt F(x)3  = 

d
dx  ‰

0

x
  (sin t)àt dt

1  No modo Func  de construção de gráfico, selecione y(x)=  no menu GRAPH  e em seguida introduza as
funções e determine os tipos de gráficos no editor de equação, conforme indicado. (fnInt  e nDer  são
itens do menu CALC.)
Ây1=(sin x) àx »y2=fnInt(y1(t),t,0,x) ¼y3=nDer(y2,x)

2  Selecione TOL no menu MEM para exibir o editor de tolerância. Para ter mais rapidez nos cálculos,
determine tol=0.1  e d=0.001.

3  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela conforme indicado
abaixo.
xMin= L10 xMax=10 xScl=1 yMin= L2.5 yMax=2.5 yScl=1 xRes=4

4  Selecione TRACE no menu GRAPH para exibir o gráfico e o cursor
de rastreamento.

5  Trace y1 e y3 para ver se os gráficos de y1 e y3 não podem ser
distinguidos visualmente.

A incapacidade de fazer a distinção visual dos gráficos de y1 e y3 graficamente confirma o fato de que:

d
dx  ‰

0

x
  (sin t)àt dt = (sin x)àx

Se necessário, selecione ALL-
no menu equation editor para
cancelar a seleção de todas as
funções. Também desative todos
os gráficos estatísticos.

No exemplo, somente nDer(y2,x)
se aproxima de y3; não se pode
definir y3 como der1(y2,x) .
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6  Cancele a seleção de y2 no editor de equação.

7  Selecione TBLST  no menu TABLE. Determine TblStart=1 , @Tbl=1 , e
Indpnt: Auto .

8  Selecione TABLE  no menu TABLE para exibir a tabela. Compare a
solução de y1 com a solução de y3 para numericamente confirmar a
fórmula acima.

Circuitos Elétricos
Com um instrumento mediu-se a corrente contínua C, em miliamperes, e a tensão V, em volts,
de um circuito desconhecido. A partir destes valores medidos você pode calcular a potência P,
em miliwatts, usando a equação CV=P. Qual é o valor médio da potência medida?

Com a TI-86, você pode estimar a potência, em miliwatts, com uma corrente de 125 miliamperes
usando o cursor de rastreamento, o editor de interpolaçãoàextrapolação e uma estimativa de
regressão.

1  Em duas colunas consecutivas do editor de lista, armazene os
valores de corrente mostrados abaixo na lista CURR e os valores de
tensão mostrados abaixo na lista VOLT.
{10,20,40,60,80,100,120,140,160}¶CURR

{2,4.2,10,18,32.8,56,73.2,98,136}¶VOLT
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2  Na próxima coluna do editor de lista, introduza a lista POWER .

3  Introduza a fórmula CURR ¹VOLT na linha de entrada de dados do
editor de lista para o cálculo do valor POWER. Aperte b para
calcular os valores de potência e armazene os resultados na lista
POWER.

4  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela conforme indicado
abaixo.
xMin=0 xMax=max(POWER) xScl=1000 yMin= 0 yMax=max(CURR) yScl=10 xRes=4

5  Na tela inicial, selecione FnOff  no CATALOG e aperte b para
cancelar todas as funções do editor de equação. Selecione Plot1(  no
CATALOG e inicie a construção de um gráfico estatístico (stat plot)
com POWER no eixo x e CURR no eixo y.

6  Selecione TRACE no menu GRAPH para exibir o gráfico estatístico e
o cursor de rastreamento na tela gráfica.

7  Trace o gráfico estatístico para chegar ao valor de POWER em
CURR=125. Com estes dados estatísticos, o máximo que você pode
se aproximar de CURR=125 no gráfico é com o valor CURR=120 (no
eixo y).
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8  Selecione INTER no menu MATH para exibir o editor de
interpolaçãoàextrapolação. Para interpolar POWER em CURR=125,
introduza os pares mais próximos:

x1=POWER(7)y1=CURR(7)
x2=POWER(8)y2=CURR(8)

9  Introduza y=125 e calcule x.

J Na tela inicial, selecione LinR  no menu STAT CALC para adaptar a
equação modelo de regressão linear aos dados armazenados em
POWER e CURR. Anote o valor da variável corr resultante.

K Adapte as regressões logarítmica (LnR), exponencial (ExpR) e de potência (PwrR) aos dados,
anotando o valor de corr  relativo a cada regressão. Compare os valores de corr  de cada regressão para
determinar que modelo se adapta aos dados com maior exatidão (o valor de corr  mais próximo de 1).

L Efetue o cálculo da regressão mais exata novamente, e em seguida
selecione FCST no menu STAT. Para estimar POWER em
CURR=125, introduza y=125 e calcule o valor de x.

Compare este resultado com o resultado apresentado no passo 9.

Os  7s e 8s entre parênteses
indicam o 7o. e 8o. elementos
de POWER e CURR.

Para introduzir cada regressão
após LinR , aperte  - ¢ e
edite de acordo com a
necessidade.
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Programa: Série de Taylor
Ao executar este programa, você pode introduzir uma função e especificar a ordem e o ponto
central. Daí, o programa calcula a aproximação da função via Série de Taylor e faz o gráfico da
função introduzida. Este exemplo mostra como chamar um programa de outro programa como
uma sub-rotina.

1  Antes de introduzir o programa TAYLOR , selecione EDIT no menu PRGM, introduza MOBIUS no
prompt Name=, e em seguida introduza o pequeno programa abaixo para armazenar a Série de Mobius.
O programa TAYLOR  chama o programa abaixo e o executa como uma sub-rotina.

PROGRAM:MOBIUS
:{1,L1,L1,0,L1,1,L1,0,0,1,L1,0,L1,1,1,0,L1,0,L1,0}¶MSERIES
:Return

2  Selecione EDIT no menu PRGM, introduza TAYLOR  no prompt Name=, e em seguida introduza o
programa abaixo para calcular a Série de Taylor.

PROGRAM:TAYLOR
:Func:FnOff
:y14=pEval(TPOLY,xNcenter)
:GrStl(14,2)

H está no menu CHAR GREEK :1EL9¶H:.1¶rr
:ClLCD

Usuário introduz a função equação :InpSt "FUNCTION: ",EQ
:St8Eq(EQ,y13)

Usuário introduz a ordem :Input "ORDER: ",order
:order+1¶dimL TPOLY
:Fill(0,TPOLY)

Usuário introduz o ponto central :Input "CENTER: ",center
:evalF(y13,x,center)¶f0
:f0¶TPOLY(order+1)

Os valores de derivadas de
ordem superior necessários para
este programa são calculados
numericamente com base nos
métodos publicados no artigo de
J. N. Lyness e C. B. Moler
“Numerical Differentiation of
Analytic Functions,” no SIAM
Journal of Numerical Analysis 4
(1967): 202-210.
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:If order‚1
:der1(y13,x,center)¶TPOLY(order)
:If order‚2
:der2(y13,x,center)à2¶TPOLY(orderN1)
:If order‚3

Começa o grupo Then :Then
Chama sub-rotina :MOBIUS

Começa o grupo For :For(N,3,order,1)
:abs f0¶gmax:gmax¶bmi
:1¶m:0¶ssum

Começa o grupo While :While abs bmi‚H¹gmax
:While MSERIES(m)==0

Cria o grupo While  multinivelado :m+1¶m
:End
:0¶bsum
:For(J,1,m¹N,1)
:rr¹e^(2p(Jà(m¹N))¹(0,1))+(center,0)¶x

Cria o grupo For  multinivelado :real y13¶gval
:bsum+gval¶bsum
:max(abs gval,gmax)¶gmax
:End
:bsumà(m¹N)Nf0¶bmi
:ssum+MSERIES(m)¹bmi¶ssum
:m+1¶m

Termina o grupo While :End
:ssumà(rr^N)¶TPOLY(order+1NN)

Termina o grupo For :End
Termina o grupo Then :End

:ZStd
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3  Na tela inicial, selecione TAYLOR  no menu PRGM NAMES e em
seguida aperte b para executar o programa.

4  Quando solicitado pelo sistema, introduza:  FUNCTION: sin x
                             ORDER: 5
                             CENTER: 0

Polinômio Característico e “Eigenvalues”
1  No editor de matriz ou na tela inicial, introduza a matriz A como indicado abaixo.

[[L1,2,5][3,L6,9][2,L5,7]]¶A

2  Na tela inicial, selecione eigVl  no menu MATRX MATH para achar os
“eigenvalues” complexos da matriz A e armazená-los na lista EV.

3  Construa o gráfico do polinômio característico Cp(x) da matriz A sem conhecer a forma analítica de
Cp(x) com base na fórmula Cp(x)=det(ANx¹I). No modo Func  de construção de gráfico, selecione
y(x)=  no menu GRAPH e introduza a função no editor de equação conforme indicado abaixo.
»»y1=det (A Nx¹¹ident 3)

4  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela conforme indicado
abaixo.
xMin= L10 xMax=10 xScl=1 yMin= L100 yMax=50 yScl=10 xRes=4

Como a parte imaginária é  0, o
primeiro eigenvalue é real.

Se necessário, selecione ALL-
no menu equation editor para
cancelar a seleção de todas as
funções. Também, desative
todos os gráficos estatísticos.
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5  Selecione ROOT no menu GRAPH MATH e use-o para exibir o
“eigenvalues” real interativamente. Use Left Bound= L5,
Right Bound= L4 e Guess= L4.5.

Compare a raiz (valor x) exibida interativamente com o primeiro
elemento da lista de resultados do passo 2.

Depois, use o editor de lista e a regressão de um polinômio de terceiro grau para achar uma fórmula
analítica em termos de x para o polinômio característico y1=det(A Nx¹ident 3) . Crie duas listas que
você pode usar para achar a fórmula analítica.

6  No editor de lista, crie elementos para xStat  introduzindo a
expressão seq(N,N,L10,21) na linha de entrada xStat . seq  está no
menu MATH MISC.

7  Crie elementos para yStat  introduzindo a fórmula "y1(xStat)"  na
linha de entrada yStat . A expressão é avaliada quando você aperta
b ou sai do editor de lista.

8  Na tela inicial, selecione Plot1(  no CATALOG e execute
Plot1(2,xStat,yStat,1)  para ativar Plot1  como um gráfico de
coordenadas xy usando as listas xStat  e yStat .
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9  Selecione GRAPH no menu GRAPH para exibir Plot1  e y1 na tela
gráfica.

J Na tela inicial, selecione P3Reg no menu STAT CALC. Execute
P3Reg xStat,yStat,y2  para achar o polinômio característico explícito
em termos de x e armazená-lo em y2.

Os coeficientes da regressão cúbica armazenados na lista de
resultados PRegC sugere que a=L1, b=0, c=14, and d=L24. Assim o
polinômio característico parece ser Cp(x)=Lx3+14xN24.

K Comprove essa hipótese construindo o gráfico de y1, y2 (onde Cp(x)
está armazenado) e Plot1  juntos.

L No editor de equação, introduza o polinômio característico aparente
da matriz A e selecione o tipo de gráfico ¼ (espesso) como indicado
abaixo.

¼¼y3=Lx^3+14x N24

Para apagar os menus da tela
gráfica, aperte  :.
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M Construa os gráficos de y1, y2, y3 e Plot1 .

N Cancele a seleção de y2 no editor de equação.

O Selecione TABLE  no menu TABLE para exibir y1 e y3 na tabela.

Compare os valores do polinômio característico.

Convergência das Séries de Potências
Não há uma anti-derivada analítica de forma fechada de (sin x)àx. Entretanto, substituindo t por
x, você pode chegar a uma solução analítica de série infinita tomando a definição de série de sin
t, dividindo cada termo da série por t, e em seguida integrando cada um dos termos para chegar
a:
 ˆ

G L1n+1t2nN1à((2n N1)(2n N1)!)
n=1

Na TI-86, construa um gráfico das aproximações finitas desta solução de série de potências com
sum  e seq.

1  Selecione TOL no menu MEM e determine tol=1 .

2  Na tela de modos, selecione o modo Radian  para ângulos e o modo Param  de construção de gráfico.



296 Capítulo 19: Aplicações

19APPS.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 10/21/97 12:31 PM   Printed: 10/21/97 2:41 PM   Page 296 of 2019APPS.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 10/21/97 12:31 PM   Printed: 10/21/97 2:41 PM   Page 296 of 20

3  No editor de equação, introduza as equações paramétricas de aproximação das séries de potências,
como indicado abaixo. Selecione sum  e seq  no menu LIST OPS. Selecione ! no menu MATH PROB.

»xt1=t yt1=sum seq(( L1)^(j+1)t^(2j N1)à((2jN1)(2jN1)!),j,1,10,1)

4  No editor de equação, introduza as equações paramétricas indicadas abaixo para fazer um gráfico da
antiderivada de (sin x)àx e compare-o com o gráfico da aproximação da série de potências. (Selecione fnInt
no menu CALC.)

¼xt2=t yt2=fnInt((sin w) àw,w,0,t)

5  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela conforme indicado
abaixo.
tMin= L15 xMin= L15 yMin= L3
tMax=15 xMax=15 yMax=3
tStep=0.5 xScl=1 yScl=1

6  Selecione FORMT no menu GRAPH e defina SimulG  como o formato
do gráfico.

7  Selecione GRAPH no menu GRAPH para fazer os gráficos das
equações paramétricas na tela gráfica.

8  No editor de equação, modifique yt1  para determinar os primeiros 16
termos das séries de potências substituindo 10 por 16. Faça os gráficos
das equações novamente.

Neste exemplo, a variável de janela tStep  controla a velocidade de
construção dos gráficos. Selecione WIND no menu GRAPH,
determine tStep=1  e observe a diferença na velocidade de
construção dos gráficos e a suavidade das curvas.

Se necessário, selecione ALL N
no menu equation editor para
cancelar todas as funções.
Também, desative todos os
gráficos estatísticos.

Este exemplo está configurado
no modo Param , o que permite
você controlar a solução com
tStep  e aumentar a velocidade
de construção dos gráficos.

Para apagar os menus da tela
gráfica, aperte  :.
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Problema do Reservatório
Na TI-86, você pode usar animação de gráficos paramétricos para resolver um problema.

Considere um reservatório de água com uma altura de 12 metros. Você deve instalar uma
pequena válvula no lado do reservatório de modo que o jato de água que sai da válvula aberta
caia no chão o mais longe possível do reservatório. A que altura você deve instalar a válvula
para aumentar a extensão do fluxo da água quando a válvula ficar totalmente aberta?

Considere um tanque cheio a um instante=0, sem nenhuma aceleração na direção x, e sem
nenhuma velocidade inicial na direção y. Também, ignore os fatores tamanho e tipo da válvula.
Integrando-se a definição de aceleração duas vezes nas direções x e y chega-se às equações
x=v0t e y=h0N(gt2)à2. Resolvendo-se a equação de Bernoulli para v0 e substituindo-se em v0t
chega-se ao seguinte par de equações paramétricas:

xt=t‡(2g(2Nh0)) yt=h0N(gt2)à2

t = tempo em segundos
h0 = altura da válvula em metros
g = constante de aceleração da gravidade embutida

Quando, na TI-86, são feitos os gráficos destas equações, o eixo y (x=0) é o lado do reservatório
onde a válvula deve ser instalada. O eixo x (y=0) é o chão. Cada gráfico de equação paramétrica
representa o fluxo da água quando a válvula está em cada uma das várias alturas.
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1  No modo Param  de construção de gráfico, selecione E(t)= no menu GRAPH e introduza as equações
no editor de equação conforme mostrado abaixo. O par de equações abaixo define graficamente o
percurso do fluxo d’ água quando a válvula está instalada a uma altura de 0,5 metros.

»xt1=t ‡(2g(2N0.5)) yt1=0.5N(g¹t 2)à2

2  Coloque o cursor em xt2=.  Aperte - – ' 1 1, e aperte b para recuperar o conteúdo de xt1
para xt2 . Em xt2 , mude a altura da válvula (que é 0.5) para 0.75 metros. Faça o mesmo com yt1  e yt2 .

3  Repita o passo 3 para criar mais três pares de equações. Mude a altura da válvula para 1.0 metro em
xt3  e yt3 , 1.5 metros em xt4  e yt4 , e para 1.75 metros em xt5  e yt5 .

4  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela conforme indicado
abaixo.
tMin=0 xMin=0 yMin=0
tMax=‡(4àg) xMax=2 yMax=2
tStep=0.01 xScl=0.5 yScl=0.5

5  Selecione FORMT no menu GRAPH e defina SimulG  como o formato
do gráfico.

6  Selecione GRAPH no menu GRAPH para traçar a trajetória dos jatos
da água com as cinco alturas especificadas.

Que altura parece gerar o maior fluxo de água?

Se necessário, selecione ALL N
no menu equation editor para
cancelar a seleção de todas as
funções. Também, desative
todos os gráficos estatísticos.

Para apagar os menus da tela
gráfica, aperte  :.
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Modelo Predador-Presa
As taxas de crescimento das populações de predadores e presas, como raposas e coelhos,
dependem das populações de ambas as espécies. Este problema de valor inicial é uma forma de
modelo predador-presa.

R'=LR+0.1R¹C C'=3CNR¹C

Q1 = população de raposas (R)
Q2 = população de coelhos (C)
Q[1= população inicial de raposas (2)
Q[2 = população inicial de coelhos (5)

Calcule a população de raposas e coelhos depois de 3 meses (t=3).

1  No modo DifEq  de modo gráfico, selecione Q't=  no menu GRAPH e introduza as funções e defina os
tipos de gráficos no editor de equação, conforme indicado abaixo.
¼Q'1=LQ1+0.1Q1¹Q2 »Q'2=3Q2NQ1¹Q2

2  Selecione FORMT no menu GRAPH e defina FldOff  como o formato de campo.

3  Selecione WIND no menu GRAPH e determine os valores das variáveis de janela como indicado
abaixo.
tMin=0 xMin= L1 yMin= L10
tMax=10 xMax=10 yMax=40
tStep= pà24 xScl=5 yScl=5
tPlot=0 difTol=.001

4  Selecione INITC no menu GRAPH e determine as condições iniciais como indicado abaixo.
tMin=0 Q [1=2 Q[2=5
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5  Selecione GRAPH no menu GRAPH para traçar o gráfico das duas
populações ao longo do tempo.

6  Para ver o campo de direção da solução fase-plano, selecione
FORMT na tela GRAPH, e em seguida defina DirFld  como formato de
campo.

7  Selecione INITC no menu GRAPH e apague os valores de Q[1 e Q[2.

8  Selecione GRAPH no menu GRAPH para exibir o campo de direção
da solução fase-plano.

9  Para ver uma família de soluções fase-plano na parte de cima do
campo de direção, selecione INITC no menu GRAPH, e em seguida
introduza listas para Q[1 e Q[2 como indicado abaixo.

Q[1={2,6,7} Q[2={6,12,18}

J Selecione TRACE no menu GRAPH para exibir o gráfico com o
cursor de rastreamento.

K Aperte 3 para ver quantas raposas e quantos coelhos estão vivos em
t=3. (Arredonde os valores de Q1 (raposas) e Q2 (coelhos) para
números inteiros.) Quantas raposas e coelhos estão vivos em t=6?
em t=12?

Em que valor de Q1 e Q2 as órbitas fase-plano parecem convergir?
Qual é o significado deste valor?
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Programa: Triângulo de Sierpinski
Este programa cria um desenho de um fractal bastante conhecido, o Triângulo de Sierpinski, e
armazena o desenho na variável gráfica TRI.

1  Selecione EDIT no menu PRGM, introduza SIERP no “prompt” Name=, e em seguida introduza este
programa.

PROGRAM:SIERP
:FnOff :ClDrw
:PlOff
:AxesOff

Define a janela
de observação

:0¶xMin:1¶xMax
:0¶yMin:1¶yMax
:rand¶X:rand¶Y

Começa o
grupo For

:For(K,1,3000)
:rand¶N

grupo IfàThen
:If N�(1 à3)
:Then
:.5X¶X
:.5Y¶Y
:End

grupo
IfàThen

:If N>(1à3) and N�(2à3)
:Then
:.5(.5+X)¶X
:.5(1+Y)¶Y
:End

grupo
IfàThen

:If N>(2 à3)
:Then
:.5(1+X)¶X
:.5Y¶Y
:End

Desenha
ponto

:PtOn(X,Y)

Fim de For :End
Armazena

figura
:StPic TRI
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2  Na tela inicial, selecione SIERP no menu PRGM NAMES e aperte
b para rodar o programa, que pode ser executado durante vários
minutos antes da conclusão.

3  Depois de executar o programa, você pode recuperar e exibir a
figura executando RcPic TRI .
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Índice para Consulta Rápida
Esta seção apresenta uma lista das funções e instruções da TI-86, em forma de grupos funcionais, e também as páginas onde

elas são descritas neste capítulo.

Construção de Gráficos

Axes(.................313
AxesOff ...............313
AxesOn................314
Circl( ....................315
ClDrw ..................315
CoordOff..............318
CoordOn..............318
DifEq ...................324
DirFld...................326
DrawDot..............329
DrawF..................329
DrawLine.............329
DrEqu(.................330

DrInv....................331
dxDer1.................331
dxNDer ................332
FldOff ..................339
FnOff....................340
FnOn....................341
Func.....................343
GridOff ................345
GridOn.................346
GrStl( ...................346
Horiz ....................348
LabelOff...............354
LabelOn...............355

Line(.....................359
Param...................381
Pol........................384
PolarGC................385
PtChg(..................386
PtOff( ...................386
PtOn(....................386
PxChg(.................388
PxOff( ..................388
PxOn(...................388
PxTest(.................388
RcGDB.................391
RcPic....................391

RectGC................ 392
SeqG.................... 399
Shade(.................. 400
SimulG................ 403
SlpFld.................. 407
StGDB................. 411
StPic.................... 412
TanLn(................. 416
Text(.................... 416
Trace.................... 417
Vert...................... 419
ZData................... 421
ZDecm................. 422

ZFit ...................... 423
ZIn ....................... 424
ZInt ...................... 425
ZOut .................... 426
ZPrev................... 426
ZRcl..................... 427
ZSqr..................... 428
ZStd..................... 429
ZTrig.................... 430

Listas

aug(...................313
cSum(...................321
Deltalst(...............322
dimL.....................325

¶dimL..................325
Fill( ......................339
Form(...................342
Dado de lista: {}..361

li4vc ......................361
prod......................386
Select(..................398
seq(.......................399

SetLEdit.............. 399
sortA.................... 408
sortD.................... 408
Sortx.................... 408

Sorty.................... 409
sum...................... 414
vc4li ..................... 418
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Matemática, Álgebra e Cálculo

abs........................309
Adição: +.............309
and.......................310
angle.....................311
Ans.......................311
arc(.......................311
Atribuição: =........312
Ü ...........................314
Bin .......................314
4Bin ......................314
ClrEnt...................316
ClTbl ....................316
conj ......................318
cos........................319
cosL1 .....................319
cosh......................320
coshL1 ...................320
Þ ...........................321
Dec.......................321
4Dec.....................322
Grau.....................322
Dado em Grau: ¡ ..322
der1(.....................323
der2(.....................323
Divisão: /..............327

Dado em DMS: '..328
4DMS ...................328
dxDer1.................331
dxNDer ................332
e .̂.........................332
Eng.......................333
Eq4St(...................334
Igual: =.................334
Igual a: ==............334
Euler.....................335
eval.......................335
evalF(...................336
Expoente: E..........336
Fatorial: !.............338
Fix ........................339
Float.....................339
fMax( ...................340
fMin( ....................340
fnInt( ....................340
fPart......................342
4Frac.....................342
gcd(......................343
Maior que: >........344
Maior ou
igual a: ‚ ..............345

ß ...........................346
Hex.......................346
4Hex .....................347
imag......................350
int .........................352
inter(.....................353
Inversa: L1 .............353
iPart......................353
Icm(......................355
Menor que: <........356
Menor que ou
igual a : � ............357
ln ..........................361
log ........................363
max(.....................364
min(......................366
mod(.....................366
Multiplicação: ¹...367
nCr........................368
nDer(....................369
Negação: L ............369
Normal.................370
not ........................371
Não igual a : ƒ......372
nPr........................372

Ý........................... 372
Oct....................... 373
4Oct ..................... 373
or ......................... 374
Porcentagem: %.. 382
pEval(.................. 382
4Pol...................... 384
PolarC.................. 384
Complexo
polar: � ............... 384
poly...................... 385
Potência: .̂.......... 385
Potência de 10:
10̂ ....................... 385
Radian................. 389
Dado em
radiano: r.............. 389
real....................... 391
4Rec..................... 391
RectC................... 392
RK ....................... 393
Raiz: x‡ ............... 394
rotL ...................... 395
rotR...................... 395
round(.................. 396

Sci........................ 397
shftL .................... 401
shftR.................... 402
sign...................... 403
simult(.................. 403
sin ........................ 404
sinL1...................... 404
sinh...................... 405
sinhL1 .................... 405
Solver(................. 407
Quadrado: 2.......... 410
Raiz quadrada: ‡ . 410
St4Eq( .................. 411
Armazenar na
variável: ¶ ........... 412
Subtração: N ........ 413
tan........................ 414
tanL1...................... 415
tanh...................... 415
tanhL1.................... 415
xor........................ 420
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Matrizes

aug(...................... 313
cnorm................... 316
cond..................... 317
det........................ 324
dim....................... 324

¶dim.................... 324
eigVc................... 333
eigVl .................... 333
Fill( ...................... 339
ident..................... 348

LU( ...................... 364
Dado de Matriz:
[ ] ........................ 364
mRAdd(............... 367
multR( ................. 368

norm.....................370
rAdd(....................388
randM(.................390
ref.........................392
rnorm....................394

rref .......................396
rSwap(..................396
Transpor: T ..........417

Programação

Asm(.................... 312
AsmComp(.......... 312
AsmPrgm............. 312
CILCD ................. 315
DelVar(................ 323
Disp ..................... 326
DispG................... 326

DispT................... 327
DS<(.................... 331
Else...................... 333
Terminar.............. 333
Igual: =................ 334
Igual a: ==........... 334
For(...................... 341

Get(...................... 343
getKy................... 344
Goto..................... 344
IAsk ..................... 348
IAuto ................... 348
If .......................... 349
InpSt.................... 351

Input.....................351
IS>( ......................354
Lbl ........................355
LCust(..................356
Menu(...................366
Outpt(...................375
Pause....................381

Prompt.................386
Repeat..................393
Return..................393
Sterminar(............398
Stop......................411
Then.....................417
While ...................419

Estatística

Box ...................... 315
ExpR.................... 337
fcstx..................... 338
fcsty..................... 339
Hist ...................... 347
LgstR................... 358
LinR..................... 360

LnR...................... 362
MBox................... 365
OneVar................ 373
P2Reg.................. 376
P3Reg.................. 378
P4Reg.................. 380
PlOff .................... 382

PlOn.................... 382
Plot1(................... 383
Plot2(................... 383
Plot3(................... 383
PwrR.................... 387
rand...................... 389
randBin(.............. 389

randInt(.................390
randM(.................390
randNorm(............390
Scatter..................397
Select(..................398
SetLEdit...............399
ShwSt...................402

SinR.....................406
Sortx.....................408
Sorty.....................409
StReg(..................412
TwoVar................418
xyline ...................420
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“Strings”

Concatenação: +.. 316
Eq4St( .................. 334

lngth..................... 361
St4Eq(.................. 411

Dado de string: " 413
sub(...................... 413

Vetores

cnorm................... 316
cross(................... 320
4Cyl...................... 321
CylV .................... 321

dim....................... 324
¶dim.................... 324
dot( ...................... 328
Fill( ...................... 339

li4vc ..................... 361
norm.................... 370
RectV.................. 392
rnorm................... 394

4Sph......................409
SphereV...............409
unitV ....................418
vc4li ...................... 418

Dado de vetor: [ ] 419
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Lista de Operações em Ordem Alfabética
Todas as operações desta seção estão incluídas no CATALOG. As operações que não seguem a
ordem alfabética (como +, ! e >) são apresentadas no fim do CATALOG. Neste Guia de A a Z,
contudo, estas operações são apresentadas na sua forma escrita equivalente (como por
exemplo: adição, fatorial e maior que).

Você pode sempre usar o CATALOG para selecionar uma operação e inseri-la na tela inicial ou
em uma linha de comando do editor de programa. Você pode também usar as teclas, menus ou
telas indicadas nesta seção.

† Indica menu ou telas que insere o nome da operação somente se você estiver no editor
de programa. Na maioria dos casos, você pode usar estes menus ou telas na tela inicial
para executar a operação de forma interativa, sem inserir o nome.

‡ Indica menus ou telas que são
válidos somente no menu
principal do editor de programa.
Na tela inicial você não pode usar
estes menus ou telas para
selecionar uma operação.

A sintaxe de algumas operações usa colchetes [ ] para indicar argumentos opcionais. Se você
usar um argumento opcional, não coloque os colchetes.

editor de
programa’s
main menu



Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z     309

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 309 of 12820ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 309 of 128

abs
menu MATH NUM

menu CPLX

menu MATRX CPLX

menu VECTR CPLX

abs Númeroreal   ou   abs (Expressãoreal)
Exibe o valor absoluto de Númeroreal ou Expressãoreal.

abs (Númerocomplexo)
Exibe a grandeza (módulo) de Númerocomplexo.
abs (real,imaginário) exibe (real2+imaginário2).
abs (magnitude±ângulo) exibe magnitude.

abs L256.4 b 256.4

abs L4…3+13 b 25
abs (L4…3+13) b 1

abs (3,4) b 5
abs (3±4) b 3

abs lista
abs matriz
abs vetor

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento
é o valor absoluto do respectivo elemento real ou
complexo do argumento.

abs {1.25,L5.67} b
{1.25 5.67}

abs [(3,4),(3±4)] b
[5 3]

Adição: + 
\

númeroA + númeroB

Exibe a soma de dois números reais ou complexos.
No modo RectC  de número complexo:

(2,5)+(5,9) b (7,14)

número + lista

Exibe uma lista na qual um número real ou complexo
é adicionado a cada elemento de uma lista real ou
complexa.

4+{1,2,3} b {5 6 7}

3+{1,7,(2,1)} b
{(4,0) (10,0) (5,1)}
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listaA + listaB
matrizA + matrizB
vetorA + vetorB

Exibe uma lista, matriz ou vetor que é a soma dos
respectivos elementos reais ou complexos dos
argumentos. Os dois argumentos devem tem a mesma
dimensão.
Para informações sobre a adição de duas “strings”,
consulte Concatenação  na página 316.

{1,2,3}+{4,5,6} b {5 7 9}

[[1,2,3][4,5,6]]+[[4,5,6][7,8,9]]
b

[[5  7  9 ] 
[11 13 15]]

[1,2,3]+[4,5,6] b [5 7 9]

and
menu BASE BOOL

inteiroA e inteiroB

Compara dois inteiros reais bit por bit. Internamente, os
dois inteiros são convertidos em binários. Quando os
respectivos bits são comparados, o resultado é 1 se
ambos os bits forem 1; caso contrário, o resultado é 0. O
valor exibido é a soma dos resultados dos bits.
Por exemplo, 78 and  23 = 6.
78 = 1001110Ü

23   =  0010111Ü

0000110Ü = 6
Pode-se introduzir números reais no lugar de inteiros,
porém eles são barrados automaticamente antes da
comparação.

No modo Dec de base numérica:

78 and 23 b 6

No modo Bin  de base numérica:

1001110 and 10111 b
110Ü

Ans4Dec b 6Þ
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angle
menu CPLX

menu MATRX CPLX

menu VECTR CPLX

angle ( Númerocomplexo)
Exibe o ângulo polar de Númerocomplexo, ajustado por
+p no segundo quadrante ou por Lp no terceiro
quadrante. O ângulo polar de um número real é sempre
0.
angle ( real,imaginário) exibe tan L1(imaginário/real).
angle ( magnitude±ângulo) exibe ângulo,
Lp < ângulo � p.

No modo Radian  de ângulo e no modo PolarC
de número complexo:

angle (3,4) b .927295218002

angle (3±2) b 2

(6±p/3)¶A b (6±1.0471975512)
angle A b 1.0471975512

angle Listacomplexa
angle Matrizcomplexo
angle Vetorcomplexo

Exibe uma lista, matriz ou vetor no qual cada elemento é
o ângulo polar do elemento correspondente no
argumento.
Se Vetorcomplexo tem só dois elementos reais, o valor
exibido é um número real, e não um vetor.

angle {(3,4),(3±2)} b
{.927295218002 2}

Ans
- ¡

Ans
Exibe a última resposta.

1.7¹4.2 b 7.14
147/Ans b 20.5882352941

arc(
menu CALC

arc (expressão,variável,iniciar,terminar)
Exibe a extensão ao longo de expressão relativa a
variável, de variável = iniciar até variável = terminar.

arc(x2,x,0,1) b
1.47894285752

arc(cos x,x,0,p) b
3.82019778904
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Asm(
CATALOG

Asm( assemblyProgramName)
Executa um programa em linguagem “assembly”. Para
mais informações, veja o Capítulo 16.

AsmComp(
CATALOG

AsmComp( AsciiAssemblyPrgmName,HexAssemblyPrgmName)
Compila um programa em linguagem “assembly” criado
em ASCII e armazena a versão hexagonal. A versão hex
compilada, que usa cerca da metade do espaço de
armazenamento da versão em ASCII, não pode ser
editada.
Toda vez que é executada a versão ASCII, a TI-86 a
compila. Para acelerar a execução, use AsmComp(  para
compilar a versão ASCII uma vez e, em seguida, execute
a versão hex toda vez que você quiser executar o
programa.

AsmPrgm
CATALOG

AsmPrgm
Deve ser usada como a primeira linha de um programa
em linguagem “assembly”.

Atribuição: = 
1 ã= ä

variáveldaequação = expressão

Armazena expressão em variáveldaequação, sem
calcular expressão. (Se você usar X para armazenar
uma expressão em uma variável, a expressão é calculada
e depois o resultado é armazenado.)

y1=2 x2+6 xN5 b Done

As variáveis de equações usadas na
construção de gráficos são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Use y1, não use Y1.
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aug(
menu LIST OPS

menu MATRX OPS

aug( listaA,listaB)
Exibe uma lista consistindo de listaB anexada
(concatenada) ao fim de listaA. As listas podem ser reais
ou complexas.

aug({1,L3,2},{5,4}) b
{1 L3 2 5 4}

aug(matrizA,matrizB)
Exibe uma matriz consistindo de matrizB anexada
como novas colunas ao fim de matrizA. As matrizes
podem ser reais ou complexas. Ambas devem ter o
mesmo número de linhas.

aug(matriz,vetor)
Exibe uma matriz consistindo de vetor anexada como
uma nova coluna ao fim de matriz. Os argumentos
podem ser reais ou complexos. O número de linhas em
matriz deve ser igual ao número de elementos em vetor.

[[1,2,3][4,5,6]]¶MATA b
[[1 2 3] 
[4 5 6]]

[[7,8][9,10]]¶MATB b
[[7 8 ] 
[9 10]]

aug(MATA,MATB) b
[[1 2 3 7 8 ] 
[4 5 6 9 10]]

Axes(
† menu GRAPH VARS

Axes( EixoxVariável,EixoyVariável)
Especifica as variáveis colocadas nos eixos do gráfico
no modo DifEq de construção de gráfico. A
EixoxVariável ou a EixoyVariável pode ser t, Q1 a Q9,
ou Q¢1 a Q¢9.

Axes(Q1,Q2) b Done

AxesOff
† tela de formas

de gráficos

AxesOff
Desativa os eixos do gráfico.
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AxesOn
† tela de formas

de gráficos

AxesOn
Ativa os eixos do gráfico.

Ü
menu BASE TYPE

inteiro Ü

Apresenta um inteiro real como binário, não importando
o modo de base numérica definido.

No modo Dec de base numérica:

10Ü b 2
10Ü+10 b 12

Bin
† tela de modos

Bin
Ativa o modo Bin de base numérica. Os resultados são
exibidos com o sufixo Ü. Em qualquer modo de base
numérica, você pode definir um valor apropriado como
binário, decimal, hexadecimal ou octal usando o símbolo
Ü, Þ, ß, ou Ý respectivamente, no menu BASE TYPE.

No modo Bin  de base numérica:

10+Úß+10Ý+10Þ b 100011Ü

4Bin
menu BASE CONV

número 4Bin
lista 4Bin
matriz 4Bin
vetor 4Bin

Exibe o equivalente binário do argumento real ou
complexo.

No modo Dec de base numérica::

2¹8 b 16
Ans4Bin b 10000Ü

{1,2,3,4}4Bin b
{1Ü 10Ü 11Ü 100Ü}
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Box
† menu STAT DRAW

Box Listax,Listadefrequência

Desenha um bloco no gráfico em questão, usando os
dados reais em Listax e as freqüências em
Listadefrequência.

Box Listax

Usa freqüências de 1.
Box

Usa os dados das variáveis embutidas xStat  e fStat .
Estas variáveis devem conter dados válidos da mesma
medida; caso contrário, ocorrerá um erro.

Começando com uma tela gráfica ZStd :

{1,2,3,4,5,9}¶XL b
{1 2 3 4 5 9}

{1,1,1,4,1,1}¶FL b
{1 1 1 4 1 1}

0¶xMin:0¶yMin b 0
Box XL,FL b

Circl(
† menu GRAPH DRAW

Circl( x,y,radius)
Desenha um círculo com centro (x,y) e radius no
gráfico em questão.

Começando com uma tela gráfica ZStd :

ZSqr:Circl(1,2,7) b

ClDrw
† menu GRAPH DRAW

† menu STAT DRAW

ClDrw
Apaga todos os elementos desenhados no gráfico em
questão.

CILCD
‡ editor de programa

menu I/O

ClLCD
Limpa a tela inicial (LCD).
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ClrEnt
menu MEM

ClrEnt
Apaga o conteúdo da área de memória Last Entry.

ClTbl
‡ editor de programa

menu I/O

ClTbl
Apaga todos os valores da  tabela atual caso Indpnt: Ask
(IAsk , página 348) seja definida.

cnorm
menu MATRX MATH

cnorm matriz

Exibe a regra de coluna de uma matriz real ou complexa.
Em cada coluna, cnorm  soma os valores absolutos
(magnitudes de elementos complexos) dos elementos da
referida coluna e exibe a maior soma das referidas
colunas.

[[1,L2,3][4,5,L6]]¶MAT b
[[1 L2 3 ] 
[4 5  L6]]

cnorm MAT b 9

cnorm vetor

Exibe a soma dos valores absolutos dos elementos reais
ou complexos em vetor.

[L1,2,L3]¶VEC b [L1 2 L3]
cnorm VEC b 6

Concatenação: + 
\

stringA + stringB

Exibe uma “string” consistindo de stringB anexada
(concatenada) ao fim de stringA.

"your name:"¶STR b
your name:      

"Enter "+STR b
Enter your name:
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cond
menu MATRX MATH

cond Matrizquadrada

Exibe o número da condição de uma Matrizquadrada

real ou complexa, que é calculado assim:
cnorm Matrizquadrada ¹ cnorm MatrizquadradaL1

O número da condição indica o nível de comportamento
esperado para certas funções matriciais, particularmente
a função inversa. Para uma matriz com bom
comportamento, o número da condição é próximo de 1.
log(cond Matrizquadrada) indica o número de dígitos
que podem se perder devido a erros de arredondamento
no cálculo da inversa.
Para uma matriz sem inversa, cond  mostra uma
condição de erro.

[[1,0,0][0,1,0][0,0,1]]¶MAT1
b [[1 0 0] 

[0 1 0] 
[0 0 1]]

cond MAT1 b 1
log (Ans) b 0

[[1,2,3][4,5,6][7,8,9]]¶MAT2
b [[1 2 3] 

[4 5 6] 
[7 8 9]]

cond MAT2 b 1.8E14
log (Ans) b 14.2552725051
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conj
menu CPLX

menu MATRX CPLX

menu VECTR CPLX

conj ( Númerocomplexo)
Exibe o conjugado complexo de Númerocomplexo.
No modo RectC , conj ( real,imaginário) exibe
(real,Limaginário).
No modo PolarC , conj ( magnitude±ângulo) exibe
(magnitude±Lângulo), Lp < ângulo � p.

conj Listacomplexa
conj Matrizcomplexo
conj Vetorcomplexo

Exibe uma lista, matriz ou vetor complexo/a no/a qual
cada elemento é conjugado complexo do/a original.

No modo RectC  de número complexo:

conj (3,4) b (3,L4)
conj (3±2) b

(L1.24844050964,L2.7...

No modo PolarC  de número complexo:

conj (3±2) b
(3±L2)

conj (3,4) b
(5±L.927295218002)

conj {‡L2,(3,4)} b
{(1.41421356237±L1.5...

CoordOff
† tela de formas

de gráficos

CoordOff
Desativa as coordenadas do cursor para que as mesmas
não sejam exibidas na parte inferior de um gráfico.

CoordOn
† tela de formas

de gráficos

CoordOn
Exibe as coordenadas do cursor na parte inferior de um
gráfico.
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cos
>

cos ângulo   ou   cos ( expressão)
Exibe o coseno de ângulo ou expressão, que pode ser
real ou complexo.
Um ângulo é interpretado como em graus ou radianos
conforme o modo definido. Em qualquer modo, você
pode definir um ângulo em graus ou radianos usando o
símbolo ¡ ou r , respectivamente, no menu MATH ANGLE.

No modo Radian :

cos p/2 b L.5
cos (p/2) b 0
cos 45¡ b .707106781187

No modo Degree  de ângulo:

cos 45 b .707106781187
cos (p/2)r  b 0

A  Matrizquadrada não
pode ter “eigenvalors”
repetidos.

cos lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o coseno do
elemento correspondente em lista.

cos Matrizquadrada

Exibe uma matriz quadrada que é o coseno de
Matrizquadrada. O coseno da matriz corresponde ao
resultado calculado usando séries de potências ou
técnicas do Teorema de Cayley-Hamilton. Isto não é o
mesmo que simplesmente calcular o coseno de cada
elemento.

No modo Radian :

cos {0,p/2,p} b {1 0 L1}

No modo Degree :

cos {0,60,90} b {1 .5 0}

cos L1

- |

cos L1 número   or   cos L1 (expressão)
Exibe o arco-coseno de número ou expressão, que pode
ser real ou complexo.

No modo Radian :

cosL1 .5 b 1.0471975512

No modo Degree :

cosL1 1 b 0
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cos L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o arco-coseno
do elemento correspondente em lista.

No modo Radian :

cosL1 {0,.5} b
{1.57079632679,1.047...

cosh
menu MATH HYP

cosh número   ou   cosh ( expressão)
Exibe o coseno hiperbólico de número ou expressão,
que pode ser real ou complexo.

cosh 1.2 b 1.81065556732

cosh lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o coseno
hiperbólico do elemento correspondente em lista.

cosh {0,1.2} b
{1 1.81065556732}

cosh L1

menu MATH HYP

cosh L1 número   ou   cos L1 (expressão)
Exibe o coseno hiperbólico inverso de número ou
expressão, que pode ser real ou complexo.

coshL1 1 b 0

cosh L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o coseno
hiperbólico inverso do elemento correspondente em
lista.

coshL1 {1,2.1,3} b
{0 1.37285914424 1.7...

cross(
menu VECTR MATH

cross( vetorA,vetorB)
Exibe o produto “cross” de dois vetores reais ou
complexos, onde:
cross([a,b,c],[d,e,f]) = [bf Nce  cd Naf  aeNbd]

Os dois vetores devem ter a mesma dimensão (2 ou 3
elementos). Um vetor 2-D é tratado como um vetor 3-D
com 0 como terceiro elemento.

cross([1,2,3],[4,5,6]) b
[L3 6 L3]

cross([1,2],[3,4]) b
[0 0 L2]
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cSum(
menu LIST OPS

cSum( lista)
Exibe uma lista das somatórias dos elementos reais ou
complexos em lista, começando com o primeiro
elemento.

cSum({1,2,3,4}) b {1 3 6 10}

{10,20,30}¶L1 b {10 20 30}
cSum(L1) b {10 30 60}

4Cyl
menu VECTR OPS

vetor 4Cyl
Exibe o resultado, em forma cilíndrica, [r�q z], de um
vetor real de 2 ou 3 elementos, mesmo que o modo de
exibição não esteja definido como cilíndrico (CylV).

[L2,0]4Cyl b
[2�3.14159265359 0]

[L2,0,1]4Cyl b
[2�3.14159265359 1]

CylV
† tela de modos

CylV
Ativa o modo Cylv de coordenadas vetoriais
( [r�q z] ).

No modo CylV  de coordenadas de vetores e
no modo Radian :

[3,4,5] b [5�.927295218002 5]

Þ
menu BASE TYPE

número Þ

Apresenta um número real como decimal, não
importando o modo de base numérica definido.

No modo Bin   de base numérica:

10Þ b 1010Ü
10Þ+10 b 1100Ü

Dec
† tela de modos

Dec
Ativa o modo Dec de base numérica. Em qualquer modo
de base numérica, você pode definir um valor
apropriado como binário, decimal, hexadecimal ou octal
usando o símbolo Ü, Þ, ß, ou Ý , respectivamente, no
menu BASE TYPE.

No modo Dec de base numérica:

10+10Ü+Úß+10Ý b 35
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4Dec
menu BASE CONV

número 4Dec
lista 4Dec
matriz 4Dec
vetor 4Dec

Exibe o equivalente decimal do argumento real ou
complexo.

No modo Hex de base numérica:

2¹Ú b 1Ùß
Ans4Dec b 30Þ

{Õ,Ö,×,Ø,Ù}4Dec b
{10Þ 11Þ 12Þ 13Þ 14Þ}

Grau
† tela de modos

Degree
Ativa o modo “Degree” de ângulo.

No modo Degree  de ângulo:

sin 90 b 1
sin (p/2) b .027412133592

Dado em Grau: ¡ 
menu MATH ANGLE

número ¡   ou   (expressão) ¡

Apresenta um número ou expressão real ou complexo
como graus, não importando o modo de ângulo definido.

No modo Radian  de ângulo:

cos 90 b L.448073616129
cos 90¡ b 0

lista ¡

Apresenta cada elemento em lista como graus.
cos {45,90,180}¡ b

{.707106781187 0 L1}

Deltalst(
menu LIST OPS
(Deltal aparece no menu)

Deltalst( lista)
Exibe uma lista contterminaro as diferenças entre
elementos reais ou complexos consecutivos em lista.
Subtrai o primeiro elemento em lista do segundo
elemento, o segundo do terceiro e assim por diante. A
lista resultante é sempre um elemento menor que lista.

Deltalst({20,30,45,70}) b
{10 15 25}
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DelVar(
‡ editor de programa

menu CTL
(DelVa aparece
no menu)

DelVar(variável)
Apaga da memória a variável especificada criada pelo
usuário.
Não se pode usar DelVar(  para apagar uma variável de
programa ou variável embutida.

2¶A b 2
(A+2)2 b 16
DelVar(A) b Done
(A+2)2 b ERROR 14 UNDEFINED

der1(
menu CALC

der1(expressão,variável,valor)
Exibe a primeira derivada de expressão relativa a
variável para o valor real ou complexo.

der1(x^3,x,5) b 75

der1(expressão,variável)
Usa o atual valor de variável.

3¶x b 3
der1(x^3,x) b 27

der1(expressão,variável,lista)
Exibe uma lista contterminaro as primeiras derivadas
para os valores especificados pelos elementos em lista.

der1(x^3,x,{5,3}) b {75 27}

der2(
menu CALC

der2(expressão,variável,valor)
Exibe a segunda derivada de expressão relativa a
variável para o valor real ou complexo.

der2(x^3,x,5) b 30

der2(expressão,variável)
Usa o atual valor de variável.

3¶x b 3
der2(x^3,x) b 18

der2(expressão,variável,lista)
Exibe uma lista contterminaro as segundas derivadas
para os valores especificados pelos elementos de lista.

der2(x^3,x,{5,3}) b {30 18}
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det
menu MATRX MATH

det Matrizquadrada

Exibe o determinante de Matrizquadrada. O resultado é
real para uma matriz real, ou complexo para uma matriz
complexa.

[[1,2][3,4]]¶MAT b [[1 2] 
[3 4]]

det MAT b L2

DifEq
† tela de modos

DifEq
Ativa o modo Differential Equation de construção de
gráfico.

dim
menu MATRX OPS

menu VECTR OPS

dim matriz

Exibe uma lista contterminaro as dimensões (número de
linhas e colunas) de uma matriz real ou complexa.

dim vetor

Exibe a extensão (número de elementos) de um vetor

real ou complexo.

[[2,7,1][L8,0,1]]¶MAT b
[[2  7 1] 
[L8 0 1]]

dim MAT b {2 3}

dim [L8,0,1] b 3

¶dim
X, depois menu
MATRX OPS

X, depois menu
VECTR OPS

{linhas,colunas}¶dim Nomedamatriz

Se não houver Nomedamatriz, cria uma nova matriz
com as dimensões especificadas e a preenche com zeros.
Se houver Nomedamatriz, redimensiona a referida
matriz de acordo com os valores especificados. Os
elementos existentes, dentro das novas dimensões, não
são alterados; Os elementos fora das novas dimensões
são excluídos. Se forem criados elementos adicionais,
eles serão preenchidos com zeros.

[[2,7][L8,0]]¶MAT b
[[2  7] 
[L8 0]]

{3,3}¶dim MAT b {3 3}

MAT b [[2  7 0] 
[L8 0 0] 
[0  0 0]]
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#dosElementos¶dim Nomedavetor

Se não houver Nomedavetor, cria um novo vetor com o
#dosElementos especificado e preenche-o com zeros.
Se houver Nomedavetor, redimensiona o referido vetor
de acordo com o #dosElementos especificado. Os
elementos existentes, dentro das novas dimensões, não
são alterados; os elementos fora das novas dimensões
são excluídos. Se forem criados elementos adicionais,
eles serão preenchidos com zeros.

DelVar(VEC) b Done
4¶dim VEC b 4
VEC b [0 0 0 0]

[1,2,3,4]¶VEC b [1 2 3 4]
2¶dim VEC b 2
VEC b [1 2]
3¶dim VEC b 3
VEC b [1 2 0]

dimL
menu LIST OPS

dimL lista

Exibe a extensão (número de elementos) de uma lista

real ou complexa.

dimL {2,7,L8,0} b 4

1/dimL {2,7,L8,0} b .25

¶dimL
X, depois menu
LIST OPS

#dosElementos¶dimL Nomedalista

Se não houver Nomedalista, cria uma nova lista com o
#dosElementos especificado e preenche-a com zeros.
Se houver Nomedalista, redimensiona a referida lista de
acordo com o #dosElementos especificado. Os
elementos existentes, dentro das novas dimensões, não
são alterados; os elementos fora das novas dimensões
são excluídos. Se forem criados elementos adicionais, os
mesmos serão preenchidos com zeros.

3¶dimL NEWLIST b 3
NEWLIST b {0 0 0}

{2,7,L8,1}¶L1 b {2 7 L8 1}
5¶dimL L1 b 5
L1 b {2 7 L8 1 0}
2¶dimL L1 b 2
L1 b {2 7}
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DirFld
† tela de formas de

gráficos
(role para a segunda
tela abaixo)

DirFld
No modo DifEq  de construção de gráfico, ativa os
campos de direção. Para desativar os campos de direção
e inclinação, use FldOff .

Disp
‡ editor de programa

menu I/O

Disp valorA,valorB,valorC, ...
Exibe cada valor. Os valores podem incluir “strings” e
nomes de variáveis.

Disp
Exibe a tela inicial.

10¶x b 10
Disp x^3+3 xN6 b 1024

Done
"Hello"¶STR b

Hello         
Disp STR+", Jan" b

Hello, Jan    
Done

DispG
† menu GRAPH

‡ editor de programa
menu I/O

DispG
Exibe o gráfico atual.

Segmento de Programa no modo Func  de
construção de gráfico:

  ©
:y1=4cos x
:L10¶xMin:10¶xMax
:L5¶yMin:5¶yMax
:DispG
  ©

Nomes de funções
são sensíveis a cx.

alta / cx. baixa. Use
y1, não use Y1.

Para selecionar uma lista
de nomes de variáveis de

janela, aperte -
 w / / *.
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DispT
‡ editor de programa

menu I/O

DispT
Exibe a tabela.

Segmento de Programa no modo Func  de
construção de gráfico:

  ©
:y1=4cos x
:DispT
  ©

Divisão: / 
F

númeroA / númeroB   ou   (expressãoA) / (expressãoB)
Exibe um argumento dividido por outro. Os argumentos
podem ser reais ou complexos.

L98/4 b L24.5
L98/(4¹3) b L8.16666666667

número / lista   ou   (expressão) / lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é número ou
expressão dividido pelo elemento correspondente em
lista.

100/{10,25,2} b {10 4 50}

lista / número   ou   lista / (expressão)
vetor / número   ou   vetor / (expressão)

Exibe uma lista ou vetor no/a qual cada elemento de
lista ou vetor é dividido por número ou expressão.

{120,92,8}/4 b {30 23 2}

No modo RectC  de número complexo:

[8,1,(5,2)]/2 b
[(4,0) (.5,0) (2.5,1...

Nomes de funções
são sensíveis a cx. alta /
caixa baixa. Use y1, não

use Y1.



328     Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 328 of 128

listA / listB

Exibe uma lista na qual cada elemento de listaA é
dividido pelo elemento correspondente em listaB. As
listas devem ter as mesmas dimensões.

{1,2,3}/{4,5,6} b
{.25 .4 .5}

Dado em DMS: ' 
menu MATH ANGLE

No cálculo trigonométrico,
o resultado de um dado em
DMS é tratado como graus
somente no modo Degree
de ângulo. No modo
Radian , ele é tratado como
radianos.

graus'minutos'segundos'
Confirma que o ângulo introduzido está no formato DMS
(Graus, Minutos, Segundos). graus (� 999,999), minutos

(< 60) e segundos (< 60, podem ter casas decimais)
devem ser introduzidos como números reais, não como
nomes de variáveis ou expressões.
Não use os símbolos ¡ e " para especificar graus e
segundos. Por exemplo, o ângulo 5¡59' é interpretado
como multiplicação implícita 5¡ ¹ 59' conforme o modo
definido.

54'32'30' b 54.5416666667

No modo Degree :

cos 54'32'30' b .580110760699

No modo Radian :

cos 54'32'30' b L.422502666138

Não use a notação abaixo; no modo Degree :

5¡59' b 295

4DMS
menu MATH ANGLE

ângulo 4DMS
Exibe ângulo no formato DMS. O resultado é
apresentado no formato graus¡minutos'segundos",
embora se use graus'minutos'segundos' para introduzir
um ângulo no formato DMS.

No modo Degree :

45.3714DMS b 45¡22'15.6"

54'32'30'¹2 b 109.083333333
Ans4DMS b 109¡5'0"

dot(
menu VECTR MATH

dot( vetorA,vetorB)
Exibe o produto “dot” de dois vetores reais ou
complexos.
dot([a,b,c],[d,e,f])  exibe a¹d+b¹e+c¹f.

dot([1,2,3],[4,5,6]) b 32
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DrawDot
† tela de formas

de gráficos

DrawDot
Define o formato Dot de construção de gráfico.

DrawF
menu DRAW GRAPH

DrawF expressão

Desenha expressão (em termos de x) no atual gráfico.
No modo Func  de construção de gráfico:

ZStd:DrawF 1.25 x cos x b

DrawLine
† tela de formas

de gráficos

DrawLine
Define o formato Connected Line de construção de
gráfico.
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DrEqu(
† menu GRAPH

Para introduzir o caractere
'para as variáveis Q', use o
menu CHAR MISC.

DrEqu( EixoxVariável,EixoyVariável,Listax,Listay,Listat)
O modo DifEq  de construção de gráfico, traça a solução
de um conjunto de equações diferenciais armazenadas
nas variáveis Q' especificadas por EixoxVariável e
EixoyVariável. Se os campos de direção estiverem
desativados (FldOff  selecionada), os valores iniciais
devem ser armazenados também.
Depois de traçada a solução, DrEqu(  espera que você
coloque o cursor em um novo valor inicial e aperte
b para traçar a nova solução.
Na tela aparece então a solicitação para que você aperte
Y (para especificar outro valor inicial) ou N (para parar).
Na última solução traçada, os valores de x, y e t
(começando com seus valores iniciais) são armazenados
em Listax, Listay e tLista, respectivamente.

DrEqu( EixoxVariável,EixoyVariável)
Não armazena os valores x, y e t da solução.

No modo DifEq  de construção de gráfico,
começando com uma tela gráfica ZStd :

Q'1=Q2:Q'2=LQ1 b Done
0¶tMin:1¶QI1:0¶QI2 b 0
DrEqu(Q1,Q2,XL,YL,TL) b

Coloque o cursor em um novo valor inicial.

b

Aperte N para interromper a construção do
gráfico. Pode-se depois examinar XL, YL e TL.
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DrInv
menu DRAW GRAPH

DrInv expressão

Traça a inversa de expressão colocando os valores de x
no eixo y e os valores de y no eixo x.

No modo Func :

ZStd:DrInv 1.25 x cos x b

DS<(
‡ editor de programa

menu CTL

:DS<(variável,valor)
:comando-if-variável‚valor
:comandos

Diminui 1 do valor de variável. Se o resultado for
< valor, pule comando-if-variável‚valor.
Se o resultado for  ‚ valor, então comando-if-

variável‚valor é executado.
variável não pode ser uma variável embutida.

Segmento de Programa:

  ©
:9¶A
:Lbl Start
:Disp A
:DS<(A,5)
:Goto Start
:Disp "A is now <5"
  ©

dxDer1
† tela de modos

dxDer1
Apresenta der1  como o tipo de diferenciação atual. der1
diferencia com exatidão e calcula o valor para cada
função em uma expressão. É mais exata que dxNDer ,
porém mais restritiva, pois só determinadas funções são
válidas na expressão.

O atual tipo de diferenciação é usado pelas
funções arc(  e TanLn(  , bem como as
operações interativas de construção de
gráfico dy/dx, dr/dq, dy/dt, dx/dt, ARC, TanLn, e
INFLC.
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dxNDer
† tela de modos

dxNDer
Apresenta nDer  como o atual tipo de diferenciação. nDer
diferencia numericamente e calcula o valor de uma
expressão. É menos exata que dxDer1 , porém menos
restritiva nas funções que são válidas na expressão.

O atual tipo de diferenciação é usado pelas
funções arc(  e TanLn(  , bem como as
operações interativas de construção de
gráfico dy/dx, dr/dq, dy/dt, dx/dt, ARC, TanLn, e
INFLC.

e^
- ‚

e^potência   ou   e^(expressão)
Exibe e elevado a potência ou expressão. O argumento
pode ser real ou complexo.

e^0 b 1

e^ lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é e elevado à
potência especificada pelo elemento correspondente em
lista.

e^{1,0,.5} b
{2.71828182846 1 1.6...

A Matrizquadrada não
pode ter “eigenvalors”
repetidos.

e^Matrizquadrada

Exibe uma matriz quadrada que é o expoente de
Matrizquadrada. O expoente matricial corresponde ao
resultado calculado usando-se séries de potências ou as
técnicas do Teorema de Cayley-Hamilton. Isto não é o
mesmo que simplesmente calcular o expoente de cada
elemento.
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eigVc
menu MATRX MATH

A Matrizquadrada não
pode ter “eigenvalors”
repetidos.

eigVc Matrizquadrada

Exibe uma matriz contterminaro os “eigenvetores” de
uma Matrizquadrada real ou complexa, onde cada
coluna do resultado corresponde a um “eigenvalor”. Os
“eigenvetores” de uma matriz real podem ser complexos.
Note que um “eigenvetor” não é um valor único; ele pode
ser escalonado por alguma constante. Os “eigenvetores”
da TI-86 são normalizados.

No modo RectC  de número complexo:

[[L1,2,5][3,L6,9][2,L5,7]]¶MAT
b [[L1 2  5] 

[3  L6 9] 
[2  L5 7]]

eigVc MAT b
[[(.800906446592,0) ...
[(L.484028886343,0)...
[(L.352512270699,0)...

eigVl
menu MATRX MATH

eigVl Matrizquadrada

Exibe uma lista dos “eigenvalors” de uma
Matrizquadrada real ou complexa. Os “eigenvalors” de
uma matriz real podem ser complexos.

No modo RectC :

[[L1,2,5][3,L6,9][2,L5,7]]¶MAT
b [[L1 2  5] 

[3  L6 9] 
[2  L5 7]]

eigVl MAT b
{(L4.40941084667,0) ...

Else
‡ editor de programa

menu CTL

Veja as informações de sintaxe de If, que começam na página
349. Veja a sintaxe If:Then:Else:Terminar .

Terminar
‡ editor de programa

menu CTL

Terminar
Identifica o fim de um “loop” While , For , Repeat  ou If-
Then-Else .

Eng
† tela de modos

Eng
Ativa o modo de notação Eng, no qual o expoente da
potência de 10 é um múltiplo de 3.

No modo Eng  de notação:

123456789 b 123.456789E6

No modo Normal  de notação:

123456789 b 123456789
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Eq4St(
menu STRNG

Eq4St(variáveldaequação,variáveldastring)
Converte o conteúdo de variáveldaequação em uma
“string” e armazena-o em variáveldastring. Verifique se
está realmente especificando uma variável de equação, e
não uma equação.
Para criar uma variável de equação, use um sinal de
igual (=) para definir a variável. Por exemplo, introduza
A=B¹C, e não B¹C¶A.

A=B¹C b Done
5¶B b 5
2¶C b 2
A b 10
Eq4St(A,STR) b Done
STR b B¹C        

Igual: = 
1 ã= ä

Veja as informações de sintaxe de Assignment  na página 312.
Se você usar, no começo de uma linha, o sinal = em uma
expressão em que o primeiro argumento não é um nome
de variável, o sinal = é tratado como N(.

Exemplo de = tratado como N(, onde 4=6+1 é
calculado como 4N(6+1):

4=6+1 b L3

Para comparação do tipo verdadeiro/falso,
use ==:

4==6+1 b 0

Igual a: == 
menu TEST

O sinal de operação == é
usado para comparar
argumentos, enquanto que
= é usado para atribuir um
valor ou expressão a uma
variável.

númeroA == númeroB
matrizA == matrizB
vetorA == vetorB
stringA == stringB

Verifica se a condição argumentA == argumentB é
verdadeira ou falsa. Os números, matrizes e vetores
podem ser reais ou complexos. Se for complexo, a
grandeza [módulo] de cada elemento é comparada. As
“strings” são sensíveis a caixa alta/caixa baixa.

• Se verdadeira (argumentA = argumentB), mostra o
número 1.

• Se falsa (argumentA ƒ argumentB), mostra 0.

2+2==2+2 b 1

2+(2==2)+2 b 5

[1,2]==[3N2,L1+3] b 1

"A"=="a" b 0
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listaA == listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é = ao elemento correspondente em
listaB.

{1,5,9}=={1,L6,9} b {1 0 1}

Euler
† tela de formas

de gráficos
(role para a segunda
tela abaixo)

Euler
No modo DifEq  de construção de gráfico, usa um
algoritmo baseado no método de Euler para resolver
equações diferenciais. Normalmente, Euler  é menos
exato que RK mas chega à solução mais rapidamente.

eval
menu MATH MISC

eval Valorx

Exibe uma lista contterminaro os valores de y para todas
as funções definidas e selecionadas calculadas em um
xValor real.

Lembre-se que as variáveis de equações
embutidas y1 e y2 são sensíveis a caixa alta /
caixa baixa.

y1=x^3+x+5 b Done
y2=2 x b Done
eval 5 b {135 10}
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evalF(
menu CALC

evalF(expressão,variável,valor)
Exibe o valor de expressão calculado em relação a
variável em um valor real ou complexo.

evalF(x^3+x+5,x,5) b 135

evalF(expressão,variável,lista)
Exibe uma lista contterminaro os valores de expressão

calculados em relação a variável para cada elemento em
lista.

evalF(x^3+x+5,x,{3,5}) b
{35 135}

Expoente: E 
C

número E potência   ou   (expressãoA) E (expressãoB)
Exibe um número real ou complexo elevado à potência
de 10, onde potência é um inteiro real tal que
L999 < potência < 999. Todas as expressões (expressãos)
devem ser calculadas para valores apropriados.

12.3456789E5 b 1234567.89
(1.78/2.34)E2 b

76.0683760684

lista E potência   ou   lista E (expressão)
Exibe uma lista na qual cada elemento é o elemento
correspondente em lista elevado à potência (potência)
de 10.

{6.34,854.6}E3 b
{6340 854600}
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ExpR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

ExpR Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Adapta um modelo de regressão exponencial (y=abx) a
pares de dados reais em Listax e Listay (os valores de y
devem ser > 0) e a freqüências em Listadefrequênciaa.
A equação de regressão é armazenada em
variáveldaequação, que deve ser uma variável de
equação embutida como y1, r1 e xt1 .
Valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequênciaa são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão é armazenada
também na variável de equação embutida RegEq .

ExpR Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
ExpR Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .
ExpR Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

No modo Func  de construção de gráfico:

{1,2,3,4,5}¶L1 b
{1 2 3 4 5}

{1,20,55,230,742}¶L2 b
{1 20 55 230 742}

ExpR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b
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ExpR variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

ExpR
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

Fatorial:  ! 
menu MATH PROB

número !   ou   (expressão) !
Exibe o fatorial de um número inteiro ou não-inteiro
real, onde 0 � inteiro � 449 e 0 � não-inteiro � 449.9. No
caso de um não-inteiro, é usada a função Gamma para
achar o fatorial. Uma expressão deve ser calculada para
um valor apropriado.

6! b 720

12.5! b 1710542068.32

lista !
Exibe uma lista na qual cada elemento é o fatorial do
elemento correspondente em lista.

{6,7,8}! b {720 5040 40320}

fcstx
† menu STAT

fcstx Valory

Baseada na atual equação de regressão(ReqEq), exibe o
valor estimado de x para um Valory real.
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fcsty
† menu STAT

fcsty xValor

Baseada na atual equação de regressão (ReqEq), exibe o
valor estimado de y para um xValor real.

Fill(
menu LIST OPS

menu MATRX OPS

menu VECTR OPS

Fill( número,Nomedalista)
Fill( número,Nomedamatriz)
Fill( número,Nomedavetor)

Substitui cada elemento de uma Nomedalista,
Nomedamatriz ou Nomedavetor existente por um
número real ou complexo.

{3,4,5}¶L1 b {3 4 5}
Fill(8,L1) b Done
L1 b {8 8 8}

Fill((3,4),L1) b Done
L1 b {(3,4) (3,4) (3,4)}

Fix
† tela de modos

Fix inteiro   ou   Fix (expressão)
Ativa o modo Fixed Decimal (ponto fixo) para inteiro

casas decimais, onde 0 � inteiro � 11. Uma expressão

deve ser calculada para um inteiro apropriado.

Fix 3 b Done
p/2 b 1.571
Float b Done
p/2 b 1.57079632679

FldOff
† tela de formas

de gráficos
(role para a segunda
tela abaixo)

FldOff
No modo DifEq  de construção de gráfico, ativa os
campos de inclinação e direção. Para ativar os campos
de inclinação, use SlpFld . Para ativar os campos de
direção, use DirFld .

Float
† tela de modos

Float
Ativa o modo Floating Decimal (ponto flutuante).

No modo Radian :

Fix 11 b Done
sin (p/6) b .50000000000
Float b Done
sin (p/6) b .5
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fMax(
menu CALC

fMax(expressão,variável,inferior,superior)
Exibe o valor em que ocorre um ponto máximo de
expressão em relação a variável, entre valores limites
reais inferior e superior de variável

A tolerância é controlada pela variável embutida tol , cujo
valor padrão é 1EL5. Para ver ou definir tol, aperte -
™ ) para exibir o editor de tolerância.

fMax(sin x,x,Lp,p) b
1.57079632598

fMin(
menu CALC

fMin( expressão,variável,inferior,superior)
Exibe o valor em que ocorre um ponto mínimo de
expressão relativo a variável, entre limites reais inferior

e superior de variável.
A tolerância é controlada pela variável embutida tol , cujo
valor padrão é 1EL5. Para ver ou definir tol, aperte -
™ ) para exibir o editor de tolerância.

fMin(sin x,x,Lp,p) b
L1.57079632691

fnInt(
menu CALC

fnInt( expressão,variável,inferior,superior)
Exibe a integral da função numérica de expressão

relativa a variável, entre limites reais inferior e
superior de variável.
A tolerância é controlada pela variável embutida tol , cujo
valor padrão é 1EL5. Para ver ou definir tol, aperte -
™ ) para exibir o editor de tolerância.

fnInt(x2,x,0,1) b
.333333333333

FnOff
† menu GRAPH VARS

FnOff função#,função#, ...
Cancela a seleção dos números de funções de equações
especificados.

FnOff 1,3 b Done
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FnOff
Cancela a seleção de todos os números de funções de
equações.

FnOff b Done

FnOn
† menu GRAPH VARS

FnOn função#,função#, ...
Seleciona os números de funções de equações
especificados, além de todos os outros já selecionados.

FnOn 1,3 b Done

FnOn
Seleciona todos os números de funções de equações.

FnOn b Done

For(
‡ editor de programa

menu CTL

:For( variável,iniciar,terminar,step)   or
:For( variável,iniciar,terminar)
:loop :loop
:Terminar :Terminar
:comandos :comandos

Executa os comandos em loop iterativamente, onde o
número de repetições é controlado por variável. A
primeira vez através do loop, variável = iniciar. No
Terminar  (fim) do loop, variável sofre um aumento
equivalente a step. O loop é repetido até
variável > terminar. Se o valor de step não for
especificado, o valor padrão é 1.
Pode-se especificar valores tal que iniciar > terminar.
Se isso for feito, não se esqueça de especificar um valor
step negativo.

Segmento de Programa:

  ©
For(A,0,8,2)
Disp A2

Terminar
  ©
Exibe 0, 4, 16, 36 e 64.

  ©
For(A,0,8)
Disp A2

Terminar
  ©
Exibe 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64.
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Form(
menu LIST OPS

Form(" formula",Nomedalista)
Gera o conteúdo de Nomedalista automaticamente,
baseada na formula anexa. Se formula for expressa em
termos de uma lista, você pode gerar uma lista baseada
no conteúdo de outra.
O conteúdo de Nomedalista é atualizado
automaticamente se você editar formula ou uma lista
indicada em formula.

{1,2,3,4}¶L1 b {1 2 3 4}
Form("10¹L1",L2) b Done
L2 b {10 20 30 40}

{5,10,15,20}¶L1 b
{5 10 15 20}

L2 b {50 100 150 200}

Form("L1/5",L2) b Done
L2 b {1 2 3 4}

fPart
menu MATH NUM

fPart número   ou   fPart ( expressão)
Exibe a parte fracionária de um número ou expressão

real ou complexo.

fPart 23.45 b .45

fPart (L17.26¹8) b L.08

fPart lista
fPart matriz
fPart vetor

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
a parte fracionária do elemento correspondente no
argumento especificado.

[[1,L23.45][L99.5,47.15]]¶MAT
b

[[1     L23.45] 
[L99.5 47.15 ]]

fPart MAT b [[0   L.45] 
[L.5 .15 ]]

4Frac
menu MATH MISC

número 4Frac
Exibe um número real ou complexo como seu
equivalente racional, uma fração reduzida a seus termos
mais simples.
Se número não puder ser simplificado ou se o
denominador tiver mais de quatro dígitos, o decimal
equivalente é exibido na tela.

1/3+2/7 b .619047619048
Ans4Frac b 13/21
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lista 4Frac
matriz 4Frac
vetor 4Frac

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
o equivalente racional do elemento correspondente no
argumento.

{1/2+1/3,1/6N3/8}¶L1 b
{.833333333333 L.208...

Ans4Frac b {5/6 L5/24}

Func
† tela de modos

Func
Ativa o modo Func de construção de gráfico.

gcd(
menu MATH MISC

gcd( inteiroA,inteiroB)
Exibe o máximo divisor comum de dois inteiros não-
negativos.

gcd(18,33) b 3

gcd( listaA,listaB)
Exibe uma lista na qual cada elemento é o mdc de dos
dois elementos correspondentes em listaA e listaB.

gcd({12,14,16},{9,7,5}) b
{3 7 1}

Get(
‡ editor de programa

menu I/O

Get(variável)
Obtém dados de um Sistema CBL ou CBR ou de outra
TI-86 e armazena os mesmos em variável.
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getKy
‡ editor de programa

menu I/O

getKy
Exibe o código da última tecla acionada. Se nenhuma
tecla foi acionada, getKy  exibe um 0. Consulte o
esquema de códigos de teclas da TI-86 no Capítulo 16.

Programa:

PROGRAM:CODES
:Lbl TOP
:getKy¶KEY
:While KEY==0
: getKy¶KEY
:Terminar
:Disp KEY
:Goto TOP

Para interromper o programa, aperte ^ e
em seguida *.

Goto
‡ editor de programa

menu CTL

Goto rótulo

Transfere (passa) o controle do programa para o rótulo

especificado por uma instrução Lbl  existente.

Segmento de Programa:

  ©
:0¶TEMP:1¶J
:Lbl TOP
:TEMP+J¶TEMP
:If J<10
:Then
: J+1¶J
: Goto TOP
:Terminar
:Disp TEMP
  ©

Maior que: > 
menu TEST

númeroA > númeroB   ou   (expressãoA) > (expressãoB)
Verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Os
argumentos devem ser números reais.

• Se verdadeira (númeroA > númeroB), mostra um 1.

• Se falsa (númeroA � númeroB), mostra um 0.

2>0 b 1

88>123 b 0

L5>L5 b 0

(20¹5/2)>(18¹2) b 1



Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z     345

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 345 of 12820ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 345 of 128

número > lista

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se número é >
o elemento correspondente em lista.

1>{1,L6,10} b {0 1 0}

listaA > listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é > o elemento correspondente em
listaB.

{1,5,9}>{1,L6,10} b {0 1 0}

Maior ou igual a : ‚ 
menu TEST

númeroA ‚ númeroB   ou   (expressãoA) ‚ (expressãoB)
Verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Os
argumentos devem ser números reais.

• Se verdadeira (númeroA ‚ númeroB), mostra um 1.

• Se falsa (númeroA < númeroB), mostra um 0.

2‚0 b 1

88‚123 b 0

L5‚L5 b 1

(20¹5/2)‚(18¹2) b 1

número ‚ lista

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se número é  ‚
ao elemento correspondente em lista.

1‚{1,L6,10} b {1 1 0}

listaA ‚ listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é  ‚ ao elemento correspondente em
in listaB.

{1,5,9}‚{1,L6,10} b {1 1 0}

GridOff
† tela de formas de

gráficos

GridOff
Desativa o formato quadriculado para que os pontos do
quadriculado não apareçam na tela.
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GridOn
† tela de formas de

gráficos

GridOn
Ativa o formato quadriculado para que os pontos do
quadriculado sejam mostrados na tela em linhas e
colunas correspondterminaro às marcas de graduação
em cada eixo.

GrStl(
CATALOG

GrStl( função#,Estilográfico#)
Define o tipo de gráfico para a função#. Para
Estilográfico#, especifique um número inteiro de 1 a 7:
1 = » (linha) 4 = ¿ (abaixo) 7 = Â (ponto)
2 = ¼ (espesso) 5 = À (percurso)
3 = ¾ (acima) 6 = Á (animado)
Depterminarterminaro do modo de construção de gráfico,
poderá não haver alguns tipos de gráficos.

No modo Func  de construção de gráfico:

y1=x sin x b Done
GrStl(1,4) b Done
ZStd b

ß
menu BASE TYPE

inteiro ß

Apresenta um inteiro real como um hexadecimal, não
importando o modo de base numérica definido.

No modo Dec de base numérica:

10ß b 16
10ß+10 b 26

Hex
† tela de modos

Hex
Ativa o modo de Hex de base numérica. Os resultados
são exibidos com o sufixo ß. Em qualquer modo de base
numérica, você pode definir um valor apropriado como
binário, decimal, hexadecimal ou octal usando o símbolo
Ü, Þ, ß ou Ý, respectivamente, no menu BASE TYPE.
Para introduzir números hexadecimais de Õ a Ú, use o
menu BASE A-F. Não use 1 para digitar uma letra.

No modo Hex  de base numérica:

Ú+10Ü+10Ý+10Þ b 23ß
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4Hex
menu BASE CONV

número 4Hex
lista 4Hex
matriz 4Hex
vetor 4Hex

Exibe o equivalente hexadecimal do argumento real ou
complexo.

No modo Bin   de base numérica:

1010¹1110 b 10001100Ü
Ans4Hex b 8×ß

{100,101,110}4Hex b
{4ß 5ß 6ß}

Hist
† menu STAT DRAW

Hist Listax,Listadefrequência

Desenha um histograma no gráfico atual, usando os
dados reais de Listax e as freqüências de
Listadefrequência.

Hist Listax

Usa freqüências de 1.
Hist

Usa os dados das variáveis embutidas xStat  e fStat .
Estas variáveis devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.

Começando com uma tela gráfica ZStd :

{1,2,3,4,6,7}¶XL b
{1 2 3 4 6 7}

{1,6,4,2,3,5}¶FL b
{1 6 4 2 3 5}

0¶xMin:0¶yMin b 0
Hist XL,FL b

{1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5
,7,7}¶XL b

{1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 ...
ClDrw:Hist XL b
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Horiz
† menu DRAW GRAPH

Horiz Valory

Traça uma linha horizontal no gráfico atual para Valory.
Em uma tela gráfica ZStd :

Horiz 4.5 b

IAsk
CATALOG

IAsk
Define a tabela para que o usuário possa introduzir
valores específicos para a variável indepterminarente.

IAuto
CATALOG

IAuto
Define a tabela para que a TIN86 gere automaticamente
os valores de variáveis indepterminarentes, baseada em
valores introduzidos para TblStart  e @Tbl .

ident
menu MATRX OPS

ident dimension

Exibe a matriz de identidade de dimension linhas ×
dimension colunas.

ident 4 b [[1 0 0 0] 
[0 1 0 0] 
[0 0 1 0] 
[0 0 0 1]]
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If
‡ editor de programa

menu CTL

:If condicão
:comando-if-true
:comandos

Se a condicão for verdadeira, execute comando-if-true.
Caso contrário, pule comando-if-true. A condicão é
verdadeira se resultar em qualquer número diferente de
zero, ou falsa se resultar em zero.
Para executar múltiplos comandos quando a condicão é
verdadeira, use então If:Then:Terminar .

Segmento de programa:

  ©
:If x<0
:Disp "x is negative"
  ©

:If condicão
:Then
:comandos-if-true
:Terminar
:comandos

Se a condicão for verdadeira (diferente de zero), executa
comandos-if-true de Then  a Terminar . Caso contrário,
pula comandos-if-true e continua com o próximo
comando depois de Terminar .

Segmento de programa:

  ©
:If x<0
:Then
: Disp "x is negative"
: abs(x)¶x
:Terminar
  ©
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:If condicão
:Then
:comandos-if-true
:Else
:comandos-if-false
:Terminar
:comandos

Se a condicão for verdadeira (diferente de zero), executa
comandos-if-true de Then  a Else  e em seguida continua
com o próximo comando depois de End .
Se a condicão for falsa (zero), executa comandos-if-

false de Else  a End  e em seguida continua com o
próximo comando depois de End .

Segmento de programa:

  ©
:If x<0
:Then
: Disp "x is negative"
:Else
: Disp "x is positive or zero"
:Terminar
  ©

imag
menu CPLX

imag ( Númerocomplexo)
Exibe a parte imaginária (não real) do Númerocomplexo.
A parte imaginária de um número real é sempre 0.
imag ( real,imaginário) exibe imaginário.
imag ( magnitude±ângulo) exibe magnitude sin  ângulo.

imag (3,4) b 4

imag (3±4) b L2.27040748592

imag Listacomplexa
imag Matrizcomplexo
imag Vetorcomplexo

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
a parte imaginária do argumento original.

imag {L2,(3,4),(3±4)} b
{0 4 L2.27040748592}
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InpSt
‡ editor de programa

menu I/O

InpSt promptString,variável

Interrompe um programa, exibe promptString e espera
o usuário introduzir uma resposta. A resposta é
armazenada em variável sempre como uma “string”. Ao
introduzir a resposta, o usuário não deverá colocar
aspas.
Para solicitar na tela um número ou expressão ao invés
de uma “string”, use Input .

InpSt variável

Exibe ? como o “prompt”.

Segmento de programa:

   ©
:InpSt "Enter your name:",STR
   ©

Input
‡ editor de programa

menu I/O

Input promptString,variável

Interrompe um programa, exibe promptString e espera
que o usuário introduza uma resposta. A resposta é
armazenada em variável na forma em que o usuário a
introduzir.

• Um número ou expressão é armazenado como um
número ou expressão.

• Uma lista, vetor ou matriz é armazenada como uma
lista, vetor ou matriz.

• Um dado entre aspas (“) é armazenado como uma
“string”.

Segmento de programa:

   ©
:Input "Enter test score:",SCR
   ©

Input variável

Exibe ? como o "prompt”.
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Input
Interrompe um programa, exibe a tela gráfica e deixa o
usuário atualizar x e y (ou r e q no formato PolarGC  de
gráfico) movterminaro o cursor móvel. Para restabelecer
o programa, aperte b.

Segmento de programa no formato de gráfico
RectGC :

   ©
:Input
:Disp x,y
   ©

Input "CBLGET", variável

Recebe dados de listas enviados por um Sistema CBL ou
CBR e armazena-os em variável na TIN86. Use a sintaxe
"CBLGET"  abaixo tanto para um CBL como para um
CBR.
Pode-se também receber dados usando-se Get( como
descrito na página 343.

Input "CBLGET",L1 b Done

int
menu MATH NUM

int número   ou   int ( expressão)
Exibe o maior inteiro  � número ou expressão. O
argumento pode ser um número real ou complexo.
No caso de um número não-inteiro negativo, int  exibe o
inteiro que uma unidade menor que a parte inteira do
número. Para exibir a parte inteira exata, use então iPart .

int 23.45 b 23

int L23.45 b L24

int lista
int matriz
int vetor

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
o maior inteiro menor ou igual ao elemento
correspondente no argumento especificado.

[[1.25,L23.45][L99,47.15]]¶MAT
b

[[1.25 L23.45] 
[L99  47.15 ]]

int MAT b [[1   L24] 
[L99 47 ]]
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inter(
† menu MATH

inter( x1,y1,x2,y2,Valorx)
Calcula a linha através dos pontos (x1,y1) e (x2,y2) e
em seguida interpola ou extrapola um valor y para o
xValor especificado.

Usando os pontos (3,5) e (4,4), ache o valor
de y para x=1:

inter(3,5,4,4,1) b 7

inter( y1,x1,y2,x2,Valory)
Interpola ou extrapola um valor x para o Valory

especificado. Note que os pontos (x1,y1) e (x2,y2)
devem ser introduzidos como (y1,x1) e (y2,x2).

Usando os pontos (L4,L7) e (2,6), ache o valor
de x para y=10:

inter(L7,L4,6,2,10) b
3.84615384615

Inversa: L1 
- ƒ

númeroL1   ou   (expressão)L1

Exibe 1 dividido por um número real ou complexo, onde
número ƒ 0.

5L1 b .2

(10¹6)L1 b .016666666667

listaL1

Exibe uma lista na qual cada elemento é 1 dividido pelo
elemento correspondente em lista.

{L.5,10,2/8}L1 b {L2 .1 4}

MatrizquadradaL1

Exibe uma Matrizquadrada invertida, onde det ƒ 0.
[[1,2][3,4]]L1 b [[L2  1  ] 

[1.5 L.5]]

iPart
menu MATH NUM

iPart número   ou   iPart ( expressão)
Exibe a parte inteira de número ou expressão. O
argumento pode ser real ou complexo.

iPart 23.45 b 23

iPart L23.45 b L23
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iPart lista
iPart matriz
iPart vetor

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
a parte inteira do elemento correspondente no
argumento especificado.

[[1.25,L23.45][L99.5,47.15]]¶MAT
b [[1.25  L23.45] 

[L99.5 47.15 ]]

iPart MAT b [[1   L23] 
[L99 47 ]]

IS>(
‡ editor de programa

menu CTL

:IS>(variável,valor)
:comando-if-variável�valor
:comandos

Aumenta em 1 a variável. Se o resultado for > valor,
pula comando-if-variável�valor.
Se o resultado for  � valor, então comando-if-

variável�valor é executado.
variável não pode ser uma variável embutida.

Segmento de programa:

  ©
:0¶A
:Lbl Start
:Disp A
:IS>(A,5)
:Goto Start
:Disp "A is now >5"
  ©

LabelOff
† tela de formas

de gráficos

LabelOff
Desativa os títulos dos eixos.
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LabelOn
† tela de formas

de gráficos

LabelOn
Ativa os títulos dos eixos.

Lbl
‡ editor de programa

menu CTL

Lbl rótulo

Cria um rótulo com até oito caracteres. Um programa
pode usar uma instrução Goto  para transferir (passar) o
controle para um título especificado.

Semento de programa, considerando que uma
senha correta já foi armazenada na variável
password :

  ©
:Lbl Start
:InpSt "Enter password:",PSW
:If PSWƒpassword
:Goto Start
:Disp "Welcome"
  ©

Icm(
menu MATH MISC

lcm( inteiroA,inteiroB)
Exibe o mínimo múltiplo comum de dois inteiros não-
negativos.

lcm(5,2) b 10
lcm(6,9) b 18
lcm(18,33) b 198

InpSt  armazena um dado introduzido
como uma “string”, assim não deixe de

armazenar uma “string” na variável
password .
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LCust(
‡ editor de programa

menu CTL

LCust( item#," titulo"  [,item#," titulo", ...])
Carrega (define) o menu especial da TIN86, que é
exibido quando o usuário aciona a tecla 9. O menu
pode ter até 15 itens, mostrados em três grupos de cinco
itens. Para cada par item#/titulo:

• item# — número inteiro de 1 a 15 que identifica a
posição do item no menu. Os números dos itens
devem ser especificados na ordem, porém pode-se
pular números.

• " titulo"  — “string” com até 8 caracteres (não
contando as aspas) que serão inseridos no lugar onde
está o cursor no momento em que o item é
selecionado. Este pode ser um nome de variável, uma
expressão, um nome de função, um nome de
programa ou qualquer “string” de texto.

Segmento de programa:

  ©
:LCust(1,"t",2,"Q'1",3,"Q'2",4,"
RK",5,"Euler",6,"QI1",7,"QI2",8,
"tMin")
  ©

Depois de executado e quando o usuário
apertar a tecla 9:

Menor que: < 
menu TEST

númeroA < númeroB   ou   (expressãoA) < (expressãoB)
Verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Os
argumentos devem ser números reais.

• Se verdadeira (númeroA < númeroB), mostra um 1.

• Se falsa (númeroA ‚ númeroB), mostra um 0.

2<0 b 0

88<123 b 1

L5<L5 b 0

(20¹5/2)<(18¹3) b 1

número < lista

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se número é <
o elemento correspondente em lista.

1<{1,L6,10} b {0 0 1}
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listaA < listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é < o elemento correspondente em
listaB.

{1,5,9}<{1,L6,10} b {0 0 1}

Menor que ou
igual a : � 

menu TEST

númeroA � númeroB   ou   (expressãoA) � (expressãoB)
Verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Os
argumentos devem ser números reais.

• Se verdadeira (númeroA � númeroB), mostra um 1.

• Se falsa (númeroA > númeroB), mostra um 0.

2�0 b 0

88�123 b 1

L5�L5 b 1

(20¹5/2)�(18¹3) b 1

número � lista

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se número é �
ao elemento correspondente em lista.

1�{1,L6,10} b {1 0 1}

listaA � listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é � ao elemento correspondente em
listaB.

{1,5,9}�{1,L6,10} b {1 0 1}
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LgstR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

LgstR  exibe um valor
tolMet  que indica se o
resultado atterminare à
tolerância interna da TI-86.
• Se tolMet =1, o resultado

está dentro da tolerância
interna.

• Se tolmet =0, o resultado
está fora da tolerância
interna, embora possa
ser útil em geral.

LgstR
[iterações,]Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Adapta um modelo logístico de regressão
(y=a/(1+becx)+d) aos pares de dados reais em Listax e
Listay e às freqüências em Listadefrequência. A
equação de regressão é armazenada em
variáveldaequação, que deve ser uma variável de
equação embutida como y1, r1 e xt1 . Os coeficientes da
equação são sempre armazenados como uma lista na
variável embutida PRegC.
O número de iterações é opcional. Se for omitido, o
número 64 é o valor padrão. Um grande número de
iterações pode gerar resultados mais exatos porém pode
exigir mais tempo de cálculo. Um pequeno número pode
gerar resultados menos exatos porém com um menor
tempo de cálculo.
Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão também é
armazenada na variável embutida RegEq .

No modo Func :

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{1,1.3,2.5,3.5,4.5,4.8}¶L2 b
{1 1.3 2.5 3.5 4.5 4...

LgstR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b

LgstR [iterações,]Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
LgstR [iterações,]Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .
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LgstR [iterações,]Listax,Listay

Usa freqüências de 1 e armazena a equação de regressão
somente em RegEq .

LgstR [iterações,]variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

LgstR [iterações]
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

Line(
† menu DRAW GRAPH

Line( x1,y1,x2,y2)
Traça uma linha do ponto (x1,y1) ao ponto (x2,y2).

Line( x1,y1,x2,y2,0)
Apaga uma linha do ponto (x1,y1) ao ponto (x2,y2).

No modo Func  de construção de gráfico e
em uma tela gráfica ZStd :

Line(L2,L7,9,8) b
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LinR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

LinR Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Adapta um modelo linear de regressão (y=a+bx) aos
pares de dados reais em Listax e Listay e às freqüências
em Listadefrequência. A equação de regressão é
armazenada em variáveldaequação, que deve ser uma
variável de equação embutida como  y1, r1 e xt1 .
Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão é também
armazenada na variável embutida RegEq .

LinR Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
LinR Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .
LinR Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

No modo Func :

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{4.5,4.6,6,7.5,8.5,8.7}¶L2 b
{4.5 4.6 6 7.5 8.5 8.7}

LinR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b

LinR variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .



Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z     361

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 361 of 12820ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 361 of 128

LinR
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

Dado de Lista: { } 
menu LIST

{elemento1,elemento2, ...}
Define uma lista na qual cada elemento é um número ou
variável real ou complexo/a..

{1,2,3}¶L1 b {1 2 3}

No modo RectC  de número complexo:

{3,(2,4),8¹2}¶L2 b
{(3,0) (2,4) (16,0)}

li4vc
menu LIST OPS

menu VECTR OPS

li 4vc lista

Exibe um vetor convertido de uma lista real ou
complexa.

li4vc {2,7,L8,0} b
[2 7 L8 0]

ln
B

ln número   ou   ln (expressão)
Exibe o logaritmo natural de um número ou expressão

real ou complexo/a.
ln lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o logarítmo
natural do elemento correspondente em lista.

ln 2 b .69314718056

ln (36.4/3) b 2.49595648597

No modo RectC :

ln L3 b(1.09861228867,3.141...

ln {2,3} b
{.69314718056 1.0986...

lngth
menu STRNG

lngth string

Exibe o tamanho (número de caracteres) da string. O
total de caracteres inclui os espaços nas não as aspas.

lngth "The answer is:" b 14

"The answer is:"¶STR b
The answer is:   

lngth STR b 14
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LnR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

LnR Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Adapta um modelo de regressão logarítmica (y=a+b ln x)
aos pares de dados reais em Listax e Listay (valores de
x devem ser > 0) e às freqüências em Listadefrequência.
A equação de regressão é armazenada em
variáveldaequação, que deve ser uma variável de
equação embutida como y1, r1 e xt1 .
Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis xStat , yStat  e fStat , respectivamente. A
equação de regressão também é armazenada na variável
de equação embutida RegEq .

LnR Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
LnR Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .
LnR Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

No modo Func :

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{.6,1.5,3.8,4.2,4.3,5.9}¶L2 b
{.6 1.5 3.8 4.2 4.3 5.9}

LnR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b
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LnR variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

LnR
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

log
<

log número   ou   log ( expressão)
Exibe o logarítmo de um número ou expressão real ou
complexo/a, onde:
10 logarítmo = número

log 2 b .301029995664
log (36.4/3) b 1.08398012893

No modo RectC :

log (3,4) b
(.698970004336,.4027...

log lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o logarítmo do
elemento correspondente em lista.

No modo RectC :

log {L3,2} b
{(.47712125472,1.364...
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LU(
menu MATRX MATH

LU(matriz,Nomedamatrizl, Nomedamatrizu, Nomedamatrizp)
Calcula a decomposição Crout LU (inferior-superior) de
uma matriz real ou complexa. A matriz triangular
inferior é armazenada em Nomedamatrizl, a matriz
triangular superior em Nomedamatrizu, e a matriz de
permutação (que descreve as permutações de linhas
feitas durante o cálculo) em Nomedamatrizp.
Nomedamatrizl ¹ Nomedamatrizu = Nomedamatrizp ¹
matriz

[[6,12,18][5,14,31][3,8,18]]
¶MAT b [[6 12 18] 

[5 14 31] 
[3 8  18]]

LU(MAT,L,U,P) b Done

L b [[6 0 0] 
[5 4 0] 
[3 2 1]]

U b [[1 2 3] 
[0 1 4] 
[0 0 1]]

P b [[1 0 0] 
[0 1 0] 
[0 0 1]]

Dado de Matriz: [ ] 
- „ e - …

[ [linha1] [linha2] ... ]
Define uma matriz introduzida linha por linha na qual
cada elemento é um número ou uma variável real ou
complexo/a.
Introduza cada [linha] como [element,element, ... ].

[[1,2,3][4,5,6]]¶MAT b
[[1 2 3] 
[4 5 6]]

max(
menu MATH NUM

max(númeroA,númeroB)
Exibe o maior de dois números reais ou complexos.

max(2.3,1.4) b 2.3

max( lista)
Exibe o maior elemento em lista.

max({1,9,p/2,e^2}) b 9
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max( listaA,listaB)
Exibe uma lista na qual cada elemento é o maior dos
elementos correspondentes em listaA e listaB.

max({1,10},{2,9}) b {2 10}

MBox
† menu STAT DRAW

MBox Listax,Listadefrequência

Desenha um bloco gráfico modificado no gráfico em
questão, usando os dados reais em Listax e as
freqüências em Listadefrequência.

MBox Listax

Usa freqüências de 1.
MBox

Usa os dados existentes nas variáveis embutidas xStat  e
fStat . Estas variáveis devem conter dados válidos da
mesma dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.

Começando com uma tela gráfica ZStd :

{1,2,3,4,5,9}¶XL b
{1 2 3 4 5 9}

{1,1,1,4,1,1}¶FL b
{1 1 1 4 1 1}

0¶xMin:0¶yMin b 0
MBox XL,FL b
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Menu(
‡ editor de programa

menu CTL

Menu(item#," titulo1",rótulo1[, ... ,item#," titulo15",rótulo15])
Gera um menu de até 15 itens durante a execução do
programa. Os menus são exibidos como três grupos de
cinco itens. Para cada item:

• item# — inteiro de 1 a 15 que identifica a posição
deste item no menu.

• " titulo"  — “string” de texto que será exibida para este
item no menu. Normalmente, use de 1 a 5 caracteres;
mais caracteres podem não ser vistos no menu.

• rótulo — título válido para o qual a execução do
programa será transferido quando o usuário
selecionar este item.

Segmento de programa:

  ©
:Lbl A
:Input "Radius:",RADIUS
:Disp "Area is:",p¹RADIUS2

:Menu(1,"Again",A,5,"Stop",B)
:Lbl B
:Disp "The Terminar"

Exemplo quando executado:

min(
menu MATH NUM

min( númeroA,númeroB)
Exibe o menor de dois números reais ou complexos.

min(3,L5) b L5
min(L5.2, L5.3) b L5.3
min(5,2+2) b 4

min( lista)
Exibe o menor elemento em lista.

min({1,3,L5}) b L5

min( listaA,listaB)
Exibe uma lista na qual cada elemento é o menor dos
elementos correspondentes em listaA e listaB.

min({1,2,3},{3,2,1}) b
{1 2 1}

mod(
menu MATH NUM

mod( númeroA,númeroB)
Exibe númeroA modulo númeroB. Os argumentos
devem ser reais.

mod(7,0) b 7
mod(7,3) b 1
mod(L7,3) b 2
mod(7,L3) b L2
mod(L7,L3) b L1
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mRAdd(
menu MATRX OPS

mRAdd( número,matriz,linhaA,linhaB)
Exibe o resultado de uma operação “multiplicar e
adicionar linha” de matriz, onde:
a. linhaA de uma matriz real ou complexa é

multiplicada por um número real ou complexo.
b. Os resultados são somados a (e depois armazenados
em) linhaB.

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b

[[5 3  1] 
[2 0  4] 
[3 L1 2]]

mRAdd(5,MAT,2,3) b
[[5  3  1 ] 
[2  0  4 ] 
[13 L1 22]]

Multiplicação: ¹ 
M

númeroA ¹ númeroB

Exibe o produto de dois números reais ou complexos.
2¹5 b 10

número ¹ lista   ou   lista ¹ número
número ¹ matriz   ou   matriz ¹ número
número ¹ vetor   ou   vetor ¹ número

Exibe uma lista, matriz ou vetor no qual cada elemento é
número multiplicado pelo elemento correspondente em
lista, matriz ou vetor.

4¹{10,9,8} b {40 36 32}

No modo RectC  de número complexo:

[8,1,(5,2)]¹3 b
[(24,0) (3,0) (15,6)]

listaA ¹ listaB

Exibe uma lista na qual cada elemento de listaA é
multiplicado pelo elemento correspondente de listaB. As
listas devem ter a mesma dimensão.

{1,2,3}¹{4,5,6} b {4 10 18}

matriz ¹ vetor

Exibe um vetor no qual matriz é multiplicada por vetor.
O número de colunas em matriz deve ser igual ao
número de elementos em vetor.

[[1,2,3][4,5,6]]¶MAT b
[[1 2 3] 
[4 5 6]]

MAT¹[7,8,9] b
[50 122]
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matrizA ¹ matrizB

Exibe uma matriz na qual matrizA é multiplicada por
matrizB. O número de colunas em matrizA deve ser
igual ao número de linhas em matrizB.

[[2,2][3,4]]¶MATA b [[2 2] 
[3 4]]

[[1,2,3][4,5,6]]¶MATB b
[[1 2 3] 
[4 5 6]]

MATA¹MATB b [[10 14 18] 
[19 26 33]]

multR(
menu MATRX OPS

multR( número,matriz,linha)
Exibe o resultado de uma operação “multiplicação de
linha” de matriz, onde:
a. A linha especificada de uma matriz real ou

complexa é multiplicada por um número real ou
complexo.

b. Os resultados são armazenados na mesma linha.

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b

[[5 3  1] 
[2 0  4] 
[3 L1 2]]

multR(5,MAT,2) b
[[5  3  1 ] 
[10 0  20] 
[3  L1 2 ]]

nCr
menu MATH PROB

items nCr número

Exibe o número de combinações de items (n) tomando-
se um número (r) de cada vez. Ambos os argumentos
devem ser números inteiros não-negativos reais.

5 nCr 2 b 10



Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z     369

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 369 of 12820ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 369 of 128

nDer(
menu CALC

Para ver ou determinar o
valor de d, aperte - ™
) para exibir a tela de
tolerâncias.

nDer(expressão,variável,valor)
Exibe uma derivada numérica aproximada de expressão

em relação a variável calculada para um valor real ou
complexo. A derivada numérica aproximada é a
inclinação da linha secante que passa pelos pontos:
(valorNd,f(valorNd)) e (valor+d,f(valor+d))
Quando o valor d do tempo de operação é menor,
normalmente a aproximação se torna mais exata.

Para d=.001:

nDer(x^3,x,5) b 75.000001

Para d=1EL4:

nDer(x^3,x,5) b 75

nDer(expressão,variável)
Usa o valor atual de variável.

5¶x b 5
nDer(x^3,x) b 75

Negação: L 
a

L número   ou   L (expressão)
L lista
L matriz
L vetor

Exibe o valor negativo do argumento real ou complexo.

L2+5 b 3

L(2+5) b L7

L{0,L5,5} b {0 5 L5}
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norm
menu MATRX MATH

menu VECTR MATH

norm matriz

Exibe a regra de Frobenius de uma matriz real ou
complexa, calculada da seguinte maneira:

G(real2+imaginary2)
onde a soma envolve todos os elementos.

[[1,L2][L3,4]]¶MAT b
[[1 L2] 
[L3 4 ]]

norm MAT b 5.47722557505

norm vetor

Exibe o tamanho de um vetor real ou complexo, onde:
norm [a,b,c]  exibe a2+b2+c2.

norm [3,4,5] b
7.07106781187

norm número   ou   norm ( expressão)
norm lista

Exibe o valor absoluto de um número ou expressão real
ou complexo/a, ou de cada elemento em lista.

norm L25 b 25

No modo Radian :

norm {L25,cos L(p/3)} b
{25 .5}

Normal
† tela de modos

Normal
Ativa o modo de notação normal.

No modo Eng  de notação:

123456789 b 123.456789E6

No modo Sci  de notação:

123456789 b 1.23456789E8

No modo Normal   de notação:

123456789 b 123456789
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not
menu BASE BOOL

not inteiro

Exibe o complemento um de um inteiro real.
Internamente, inteiro é representado como um número
binário de 16 bits. No caso do complemento um, o valor
de cada bit é alternado (0 se torna 1 e vice-versa).
Por exemplo, not  78:
78 = 0000000001001110Ü

1111111110110001Ü  (complemento um)

Para calcular a grandeza de um número binário negativo,
determine seu complemento dois (pegue o complemento
um e acrescente 1). Por exemplo:

1111111110110001Ü = complemento um de 78
0000000001001110Ü    (complemento um)

+ 0000000000000001Ü

0000000001001111Ü = 79  (complemento dois)
Portanto, not  78 = L79.
Pode-se introduzir números reais ao invés de inteiros,
mas eles serão barrados automaticamente antes da
comparação.

No modo Dec  de base numérica:

not 78 b L79

No modo Bin   de base numérica:

not 1001110 b
1111111110110001Ü

Ans4Dec b L79Þ

bit indicador; 1 indica um número negativo
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Não igual a: ƒ 
menu TEST

númeroA ƒ númeroB
matrizA ƒ matrizB
vetorA ƒ vetorB
stringA ƒ stringB

Verifica se a condição argumentA ƒ argumentB é
verdadeira ou falsa. Números, matrizes e vetores podem
ser reais ou complexos. Se for complexo, a grandeza
(módulo) de cada elemento é comparada. As “strings”
são sensíveis a caixa alta/caixa baixa.

• Se verdadeira (argumentA ƒ argumentB), exibe
um 1.

• Se falsa (argumentA = argumentB), exibe um 0.

2+2ƒ3+2 b 1

2+(2ƒ3)+2 b 5

[1,2]ƒ[3N2,L1+3] b 0

"A"ƒ"a" b 1

listaA ƒ listaB

Exibe uma lista de 1s e/ou 0s para indicar se cada
elemento em listaA é ƒ do elemento correspondente em
listaB.

{1,5,9}ƒ{1,L6,9} b {0 1 0}

nPr
menu MATH PROB

items nPr número

Exibe o número de permutações de items (n) tomando-
se um número (r) de cada vez. Ambos os argumentos
devem ser inteiros não-negativos reais.

5 nPr 2 b 20

Ý
menu BASE TYPE

inteiro Ý

Apresenta um inteiro real como octal, não importando o
modo de base numérica definido.

No modo Dec de base numérica:

10Ý b 8
10Ý+10 b 18
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Oct
† tela de modos

Oct
Ativa o modo Octal de base numérica. Os resultados são
exibidos com o sufixo Ý. Em qualquer modo de base
numérica, pode-se definir um valor apropriado como
binário, decimal, hexadecimal ou octal usando-se o
símbolo Ü, Þ, ß ou Ý, respectivamente, no menu BASE
TYPE.

No modo Oct   de base numérica:

10+10Ü+Úß+10Þ b 43Ý

4Oct
menu BASE CONV

número 4Oct
lista 4Oct
matriz 4Oct
vetor 4Oct

Exibe o equivalente octal do argumento real ou
complexo.

No modo Dec  de base numérica:

2¹8 b 16
Ans4Oct b 20Ý

{7,8,9,10}4Oct b
{7Ý 10Ý 11Ý 12Ý}

OneVar
menu STAT CALC
(OneVa aparece no
menu)

OneVar Listax,Listadefrequência

Faz uma análise estatística de uma variável usando
pontos de dados reais em Listax e freqüências em
Listadefrequência.
Os valores usados para Listax e Listadefrequência são
armazenados automaticamente nas variáveis embutidas
xStat  e fStat , respectivamente.

OneVar Listax

Usa freqüências de 1.

{0,1,2,3,4,5,6}¶XL b
{0 1 2 3 4 5 6}

OneVar XL b

Role para baixo para ver mais resultados.



374     Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 374 of 128

OneVar
Usa xStat  e fStat  para Listax e Listadefrequência. Estas
variáveis embutidas devem conter dados válidos da
mesma dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.

or
menu BASE BOOL

inteiroA or inteiroB

Compara dois inteiros reais bit por bit. Internamente, os
dois inteiros são convertidos em binários. Quando os
bits correspondentes são comparados, o resultado será
1, se algum bit for 1 ou será 0, só quando os dois bits
forem 0. O valor exibido é a soma dos resultados dos
bits.
Por exemplo, 78 or  23 = 95.
78 = 1001110Ü

23   =  0010111Ü

1011111Ü = 95
Pode-se introduzir números reais ao invés de inteiros,
mas eles serão barrados automaticamente antes da
comparação.

No modo Dec de base numérica:

78 or 23 b 95

No modo Bin   de base numérica:

1001110 or 10111 b
1011111Ü

Ans4Dec b 95Þ
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Outpt(
‡ editor de programa

menu I/O

Outpt( linha,coluna,string)
Exibe string começando em linha e coluna, onde
1 � linha � 8 e 1 � coluna � 21.

Outpt( linha,coluna,valor)
Exibe valor começando na linha e coluna especificada.

Outpt("CBLSTERMINAR", NomedaLista)
Transmite o conteúdo de Nomedalista para o Sistema
CBL ou CBR.
Pode-se também transmitir dados usando Sterminar(
como descrito na página 398.

Segmento de programa:

  ©
:ClLCD
:For(i,1,8)
: Outpt(i,randInt(1,21),"A")
:Terminar
  ©

Exemplo de resultado após execução:
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P2Reg
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

P2Reg Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Faz uma regressão de polinômio de segunda ordem
usando pares de dados reais em Listax e Listay e
freqüências em Listadefrequência. A equação de
regressão é armazenada em variáveldaequação, que
deve ser uma variável de equação embutida como y1, r1
e xt1 . Os coeficientes da equação são sempre
armazenados como uma lista na variável embutida
PRegC.
Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão é também
armazenada na variável embutida RegEq .

P2Reg Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
P2Reg Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .

No modo Func :

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{L2,6,11,23,29,47}¶L2 b
{L2 6 11 23 29 47}

P2Reg L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b
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P2Reg Listax,Listay

Usa freqüências de 1 e armazena a equação de regressão
somente em RegEq .

P2Reg variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

P2Reg
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação  de
regressão somente em RegEq .
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P3Reg
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

P3Reg Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Faz uma regressão de polonômio de terceira ordem
usando pares de dados reais em Listax e Listay e
freqüências em Listadefrequência. A equação de
regressão é armazenada em variáveldaequação, que
deve ser uma variável de equação embutida como y1, r1
e xt1 . Os coeficientes da equação são sempre
armazenados como uma lista na variável embutida
PRegC.

Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão é também
armazenada na variável embutida RegEq .

P3Reg Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
P3Reg Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .

No modo Func  de construção de gráfico:

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{L6,15,27,88,145,294}¶L2 b
{L6 15 27 88 145 294}

P3Reg L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b
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P3Reg Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

P3Reg variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

P3Reg
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .
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P4Reg
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

P4Reg Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Faz uma regressão de polonômio de quarta ordem
usando pares de dados reais em Listax e Listay e
freqüências em Listadefrequência. A equação de
regressão é armazenada em variáveldaequação, que
deve ser uma variável de equação embutida como y1, r1
e xt1 . Os coeficientes da equação são sempre
armazenados como uma lista na variável embutida
PRegC.

Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis embutidas xStat , yStat  e fStat ,
respectivamente. A equação de regressão é também
armazenada na variável embutida RegEq .

P4Reg Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
P4Reg Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .

No modo Func :

{L2,L1,0,1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{L2 L1 0 1 2 3 4 5 6}

{4,3,1,2,3,2,2,4,6}¶L2 b
{4 3 1 2 3 2 2 4 6}

P4Reg L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b

P4Reg Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .
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P4Reg variáveldaequação

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas varáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .

P4Reg
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

Param
† tela de modos

Param
Ativa o modo Param de construção de gráfico.

Pause
‡ editor de programa

menu CTL

Pause string
Pause valor
Pause lista
Pause matriz
Pause vetor

Exibe o argumento especificado e em seguida
suspterminare a execução do programa até o usuário
acionar a tecla b.

Segmento de programa:

  ©
:Input "Enter x:",x
:y1=x2N6
:Disp "y1 is:",y1
:Pause "Press ENTER to graph"
:ZStd
  ©

Pause
Suspterminare a execução do programa até o usuário
acionar a tecla b.
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Porcentagem % 
menu MATH MISC

número%   ou   (expressão)%
Exibe um número ou expressão real divido/a por 100.

5% b .05
5%¹200 b 10
(10+5)%¹200 b 30

pEval(
menu MATH MISC

pEval( Listacoeficient,Valorx)
Exibe o valor de um polinômio (cujos coeficientes são
dados em Listacoeficient) para Valorx.

Calcule y=2x2+2x+3 para x=5:

pEval({2,2,3},5) b 63

PlOff
menu STAT PLOT

PlOff [1,2,3]
Cancela a seleção dos números de gráficos estatísticos
especificados.

PlOff 1,3 b Done

PlOff
Cancela a seleção de todos os números de gráficos
estatísticos.

PlOff b Done

PlOn
menu STAT PLOT

PlOn [1,2,3]
Seleciona os números de gráficos estatísticos
especificados, além dos números já selecionados.

PlOn 2,3 b Done

PlOn
Seleciona todos os números de gráficos estatísticos.

PlOn b Done
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Plot1(
Plot2(
Plot3(

† menu STAT PLOT

A sintaxe e as descrições à
direita se referem a Plot1( ,
mas elas se aplicam
também a Plot2(  e Plot3( .

Gráfico de dispersão  ®
   Plot1(1, NomedaListax,NomedaListay,mark)
   Plot1(1, NomedaListax,NomedaListay)

Define e seleciona o gráfico usando pares de dados reais
em NomedaListax e NomedaListay.
A mark opcional especifica o caractere usado para
marcar os pontos. Se a mark não for indicada, é usado
um quadradinho.
mark:    1 = quadradinho (›)   2 = cruz (+)   3 = ponto (¦)

Gráfico de Linha xy  −
   Plot1(2, NomedaListax,NomedaListay,mark)
   Plot1(2, NomedaListax,NomedaListay)

{L9,L6,L4,L1,2,5,7,10}¶L1 b
{L9 L6 L4 L1 2 5 7 1...

{L7,L6,L2,1,3,6,7,9}¶L2 b
{L7 L6 L2 1 3 6 7 9}

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZStd b

Gráfico de blocos modificados  ¯
   Plot1(3, NomedaListax,1 ou NomedaListadeFrequência,mark)
   Plot1(3, NomedaListax,1 ou NomedaListadeFrequência)
   Plot1(3, NomedaListax)

Define e seleciona o gráfico usando pontos de dados
reais em NomedaListax nas freqüências especificadas.
Se não for indicado o número 1 ou
NomedaListadeFrequência, serão usadas as freqüências
de 1.

Histograma  ¬
   Plot1(4, NomedaListax,1 ou NomedaListadeFrequência)
   Plot1(4, NomedaListax)
Gráfico de blocos  °
   Plot1(5, NomedaListax,1 ou NomedaListadeFrequência)
   Plot1(5, NomedaListax)
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Pol
† tela de modos

Pol
Ativa o modo Pol de construção de gráficos.

4Pol
menu CPLX

Númerocomplexo 4Pol
Exibe Númerocomplexo na forma polar
(magnitude�ângulo), não importando o modo de
número complexo definido.

No modo RectC  de número complexo:

‡L2 b (0,1.41421356237)
Ans4Pol b

(1.41421356237±1.570...

lista 4Pol
matriz 4Pol
vetor 4Pol

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento
do argumento é exibido na forma polar.

{1,‡L2} b
{(1,0) (0,1.141421356...

Ans4Pol b
{(1±0) (1.4142135623...

PolarC
† tela de modos

PolarC
Ativa o modo Pol de número complexo
(magnitude�ângulo).

No modo PolarC de número complexo:

‡L2 b (1.41421356237±1.570...

Complexo
polar: � 

- �

magnitude�ângulo

Usada para introduzir números complexos na forma
polar. O ângulo é interpretado de acordo com o modo de
ângulo definido.

No modo Radian  de ângulo e no modo PolarC
de número complexo:

(1,2)+(3�p/4) b
(5.16990542093�.9226...
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PolarGC
† tela de formas

de gráficos

PolarGC
Exibe coordenadas gráficas na forma polar.

poly
† - v

poly Listacoeficient

Exibe uma lista contterminaro as raízes reais e
complexas de um polinômio cujos coeficientes são
dados na Listacoeficient.
anxn + ... + a2x2 + a1x1 + a0x0 = 0

Calcule as raízes de 2x3N8x2N14x+20=0:

poly {2,L8,L14,20} b
{5 L2 1}

Potência: ^ 
@

número^potência   ou   (expressão)^(expressão)
Exibe número elevado à potência potência. Os
argumentos podem ser real ou complexo.

4^2 b 16

2^L5 b .03125

listaA^ listaB

Exibe uma lista na qual cada elemento de listaA é
elevado à potência especificada pelo elemento
correspondente em listaB.

{2,3,4}^{3,4,5} b
{8 81 1024}

Matrizquadrada^potência

Exibe uma matriz equivalente a Matrizquadrada

multiplicada pelo seu próprio número de potência, onde
0 � potência � 255. Isto não é o mesmo que
simplesmente elevar cada elemento à potência.

[[2,3][4,5]]^3 b
[[116 153] 
[204 269]]

Potência de 10: 10^ 
- z

10^potência   ou   10^(expressão)
Exibe 10 elevado à potência potência ou expressão, que
pode ser um número real ou complexo.

10̂ 1.5 b 31.6227766017

10̂ L2 b .01
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10^ lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é 10 elevado à
potência especificada pelo elemento correspondente em
lista.

10̂ {1.5,L2} b
{31.6227766017 .01}

prod
menu LIST OPS

menu MATH MISC

prod lista

Exibe o produto de todos os elementos reais ou
complexos em lista.

prod {1,2,4,8} b 64

prod {2,7,L8} b L112

Prompt
‡ editor de programa

menu I/O
(”Promp” aparece
no menu)

Prompt variávelA[,variávelB, ...]
Solicita na tela que o usuário introduza um valor para
variávelA, depois para variávelB, e assim por diante.

Segmento de programa:

  ©
:Prompt A,B,C
  ©

PtChg(
† menu DRAW GRAPH

PtChg( x,y)
Inverte o ponto nas coordenadas gráficas (x,y).

PtChg(L6,2)

PtOff(
† menu DRAW GRAPH

PtOff( x,y)
Apaga o ponto nas coordenadas gráficas (x,y).

PtOff(3,5)

PtOn(
† menu DRAW GRAPH

PtOn(x,y)
Marca o ponto nas coordenadas gráficas (x,y).

PtOn(3,5)
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PwrR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

PwrR Listax,Listay,Listadefrequência,variáveldaequação

Adapta um modelo de regressão de potência (y=axb) aos
pares de dados reais positivos em Listax e Listay,
usando freqüências de Listadefrequência. A equação de
regressão é armazenada em variáveldaequação, que
deve ser uma variável de equação embutida como y1, r1
e xt1 .
Os valores usados para Listax, Listay e
Listadefrequência são armazenados automaticamente
nas variáveis xStat , yStat  e fStat , respectivamente. A
equação de regressão é também armazenada na variável
de equação embutida RegEq .

PwrR  Listax,Listay,variáveldaequação

Usa freqüências de 1.
PwrR  Listax,Listay,Listadefrequência

Armazena a equação de regressão somente em RegEq .
PwrR  Listax,Listay

Usa freqüências de 1, e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

No modo Func  de construção de gráfico:

{1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{1 2 3 4 5 6}

{1,17,21,52,75,133}¶L2 b
{1 17 21 52 75 133}

PwrR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b

PwrR variáveldaequação

Usa Stat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência, respectivamente. Estas variáveis
embutidas devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A equação
de regressão é armazenada em variáveldaequação e
RegEq .
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PwrR
Usa xStat , yStat  e fStat , e armazena a equação de
regressão somente em RegEq .

PxChg(
menu DRAW GRAPH

PxChg( linha,coluna)
Inverte o pixel em (linha, coluna), onde 0 � linha � 62 e
0 � coluna � 126.

PxChg(10,95)

PxOff(
menu DRAW GRAPH

PxOff( linha,coluna)
Apaga o pixel em (linha, coluna), onde 0 � linha � 62 e
0 � coluna � 126.

PxOff(10,95)

PxOn(
menu DRAW GRAPH

PxOn( linha,coluna)
Desenha o pixel em (linha, coluna), onde 0 � linha � 62
e 0 � coluna � 126.

PxOn(10,95)

PxTest(
menu DRAW GRAPH

PxTest( linha,coluna)
Exibe um 1 se o pixel em (linha, coluna) estiver ativado,
0 se estiver desativado; 0 � linha � 62 e 0 � coluna � 126.

Considerando que o pixel em (10,95) já está
ativado:

PxTest(10,95) b 1

rAdd(
menu MATRX OPS

rAdd( matriz,linhaA,linhaB)
Exibe uma matriz na qual linhaA de uma matriz real ou
complexa é acrescentada (e armazenada) em linhaB.

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b

[[5 3  1] 
[2 0  4] 
[3 L1 2]]

rAdd(MAT,2,3) b [[5 3  1] 
[2 0  4] 
[5 L1 6]]
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Radian
† - m

Radian
Ativa o modo Radian de ângulo.

No modo Radian :

sin (p/2) b 1
sin 90 b .893996663601

Dado em Radiano: r

menu MATH ANGLE

número 
r   ou   (expressão) 

r

Apresenta um número ou expressão real em radianos,
não importando o modo de ângulo definido.

No modo Degree :

cos (p/2) b .999624216859
cos (p/2)r  b 0

lista 
r

Apresenta cada elemento de uma lista real em radianos.
cos {p/2,p}r  b {0 L1}

rand
menu MATH PROB

rand
Exibe um número aleatório entre 0 e 1.
Para controlar uma seqüência de números aleatórios,
primeiro armazene um valor básico inteiro em rand
(como 0¶rand ).

Pode-se ter diferentes resultados para os dois
primeiros exemplos:

rand b .943597402492
rand b .146687829222

0¶rand:rand b .943597402492
0¶rand:rand b .943597402492

randBin(
menu MATH PROB
(randBi aparece no
menu)

randBin( #deTentativas,probabilidadeDeSucesso,
              #deSimulações)

Exibe uma lista de números inteiros aleatórios de uma
distribuição binomial, onde #deTentativas ‚ 1 e
0 � probabilidadeDeSucessos � 1. O #deSimulações é um
inteiro ‚ 1 que especifica o número de inteiros
apresentados na lista.
Um valor básico armazenado em rand  também afeta
randBin(.

1¶rand:randBin(5,.2,3) b
{0 3 2}

randBin( #deTentativas,probabilidadeDeSucesso)
Exibe um inteiro aleatório simples.

0¶rand:randBin(5,.2) b 1
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randInt(
menu MATH PROB
(randIn aparece no
menu)

randInt( inferior,superior,#ofTrials)
Exibe uma lista de inteiros aleatórios limitada pelo
inteiros especificados, inferior � inteiro � superior. O
#deTentativas é um inteiro ‚ 1 que especifica o número
de inteiros apresentados na lista.
Um valor básico armazenado em rand  também afeta
randInt( .

1¶rand:randInt(1,10,3) b
{8 9 3}

randInt( inferior,superior)
Exibe um inteiro aleatório simples.

0¶rand:randInt(1,10) b 10

randM(
menu MATRX OPS

randM( linhas,colunas)
Exibe uma matriz de linhas × colunas preenchidas com
inteiros aleatórios de um dígito (L9 a 9).

0¶rand:randM(2,3) b
[[4  L2 0] 
[L7 8  8]]

randNorm(
menu MATH PROB
(randN aparece no menu)

randNorm( média,desvioPadrão,#deTentativas)
Exibe uma lista de números aleatórios de uma
distribuição normal especificada por média e
desvioPadrão. O #deTentativas é um número inteiro ‚ 1
que especifica quantos números são exibidos. Cada
número exibido pode ser qualquer número real, porém a
maioria deles estará dentro do intervalo:
[médiaN3(desvioPadrão), média+3(desvioPadrão)].
Um valor básico armazenado em rand  também afeta
randNorm( .

1¶rand:randNorm(0,1,3) b
{L.660585055265 L1.0...

randNorm( média,desvioPadrão)
Exibe um número aleatório simples.

0¶rand:randNorm(0,1) b
L1.58570962271
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RcGDB
† menu GRAPH

RcGDB graphDataBaseName

Recupera todos os parâmetros armazenados em
graphDataBaseName. Para uma lista de parâmetros,
veja StGDB  na página 411.

RcPic
† menu GRAPH

RcPic pictureName

Exibe o atual gráfico e adiciona a figura armazenada em
pictureName.

real
menu CPLX

real (Númerocomplexo)
Exibe a parte real de Númerocomplexo.
real (real,imaginário) exibe real.
real (magnitude±ângulo) exibe magnitude ¹cos  (ângulo).

No modo Radian :

real (3,4) b 3

real (3±4) b L1.96093086259

real Listacomplexa
real Matrizcomplexo
real Vetorcomplexo

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
a parte real do elemento correspondente no argumento.

No modo Radian :

real {L2,(3,4),(3±4)} b
{L2 3 L1.96093086259}

4Rec
menu CPLX

Númerocomplexo 4Rec
Exibe Númerocomplexo na forma retangular
(real,imaginário) não importando o modo de número
complexo definido.

No modo PolarC  de número complexo:

‡L2 b (1.41421356237±1.570...
Ans4Rec b (0,1.41421356237)
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Listacomplexa 4Rec
Matrizcomplexo 4Rec
Vetorcomplexo 4Rec

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento
do argumento é exibido na forma retangular.

No modo PolarC :

[(3±p/6),‡L2] b
[(3±.523598775598) (...

Ans4Rec b
[(2.59807621135,1.5)...

RectC
† tela de modos

RectC
Ativa o modo RectC de número complexo
(real,imaginário).

No modo RectC  de número complexo:

‡L2 b (0,1.41421356237)

RectGC
† tela de formas

de gráficos

RectGC
Exibe as coordenadas gráficas na forma retangular.

RectV
† tela de modos

RectV
Ativa o modo RectV de coordenadas de vetor [x y z] .

No modo RectV  de coordenadas de vetor:

3¹[4±5] b
[3.40394622556 L11.5...

ref
menu MATRX OPS

ref matriz

Exibe a forma linha-echelon de uma matriz real ou
complexa. O número de colunas deve ser maior que, ou
igual ao número de linhas.

[[4,5,6][7,8,9]]¶MAT b
[[4 5 6] 
[7 8 9]]

ref MAT b
[[1 1.14285714286 1....
[0 1             2 ...
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Repeat
‡ editor de programa

menu CTL
(Repea aparece
no menu)

:Repeat condicão
:comandos-to-repeat
:Terminar
:comandos

Executa comandos-to-repeat até a condicão ser
verdadeira.

Segmento de programa:

  ©
:6¶N
:1¶Fact
:Repeat N<1
: Fact¹N¶Fact
: NN1¶N
:Terminar
:Disp "6!=",Fact
  ©

Return
‡ editor de programa

menu CTL
(Retur aparece
no menu)

Return
Em uma sub-rotina, sai da sub-rotina e retorna ao
programa chamador. No programa principal, interrompe
a execução do mesmo e retorna à tela inicial.

Segmento de programa no programa
chamador:

  ©
:Input "Diameter:",DIAM
:Input "Height:",HT
:AREACIRC
:VOL=AREA¹HT
:Disp "Volume =",VOL
  ©

Programa sub-rotina AREACIRC:

PROGRAM:AREACIRC
:RADIUS=DIAM/2
:AREA=p¹RADIUS2

:Return

RK
† tela de formas

de gráficos
(role para a segunda
tela abaixo)

RK
No modo DifEq  de construção de gráfico, usa um
algorítmo baseada no método Runge-Kutta para resolver
equações diferenciais.  Normalmente, RK é mais exata
que Euler  mas leva mais tempo para chegar às soluções.
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rnorm
menu MATRX MATH

rnorm matriz

Exibe a regra da linha (linha norm) de uma matriz real
ou complexa. Em cada linha, rnorm  soma os valores
absolutos (grandezas de elementos complexos) de todos
os elementos da referida linha. O valor exibido é o maior
das somas.

[[L5,6,L7][3,3,9][9,L9,L7]]
¶MAT b [[L5 6  L7] 

[3  3  9 ] 
[9  L9 L7]]

rnorm MAT b 25

rnorm vetor

Exibe o maior valor absoluto (ou grandeza) em um vetor

real ou complexo.

rnorm [15,L18,7] b 18

Raiz: x
‡ 

menu MATH MISC

xthroot 
x‡número   ou   xthroot 

x‡(expressão)
Exibe a xthroot (raiz enésima) de número ou expressão.
Os argumentos podem ser reais ou complexos.

5x‡32 b 2

xthroot 
x‡lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a raiz enésima
(xthroot) do elemento correspondente em lista.

5x‡{32,243} b {2 3}

xthrootList 
x‡lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a raiz
especificada pelos elementos correspondentes em
xthrootList e lista.

{5,2}x‡{32,25) b {2 5}
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rotL
menu BASE BIT

rotL inteiro

Exibe um inteiro real com um giro de bits à esquerda.
Internamente, inteiro é representado como um número
binário de 16 bits. Quando os bits sofrem um giro à
esquerda, o último bit à esquerda gira no sentido do
último bit à direita.

rotL  0000111100001111Ü = 001111000011110Ü

rotL  não é aceita no modo Dec de base numérica. Para
introduzir números hexadecimais de Õ a Ú, use o menu
BASE A-F. Não use 1 para digitar uma letra.

No modo Bin  de base numérica:

rotL 0000111100001111 b
1111000011110Ü

Os zeros à esquerda não são mostrados.

rotR
menu BASE BIT

rotR inteiro

Exibe um inteiro real com um giro de bits à direita.
Internamente, inteiro é representado como um número
binário de 16 bits. Quando os bits sofrem um giro à
direita, o último bit à direita gira no sentido do último bit
à esquerda.

rotR  0000111100001111Ü = 000011110000111Ü

rotR  não é aceita no modo Dec de base numérica. Para
introduzir números decimais de Õ a Ú, use o menu
BASE A-F. Não use 1 para digitar uma letra.

No modo Bin :

rotR 0000111100001111 b
1000011110000111Ü
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round(
menu MATH NUM

round( número,#dosDecimais)
round( número)

Exibe um número real ou complexo arredondado para o
valor #dosDecimais especificado (0 to 11). Se
#ofDecimals não for indicado, número é arredondado
para 12 casas decimais.

round(p,4) b 3.1416

round(p/4,4) b .7854

round(p/4) b .785398163397

round( lista,#dosDecimais)
round( matriz,#dosDecimais)
round( vetor,#dosDecimais)

Exibe uma lista, matriz ou vetor em que cada elemento é
o valor arredondado do elemento correspondente no
argumento. O #dosDecimais é opcional.

round({p,‡2,ln 2},3) b
{3.142 1.414 .693}

round([[ln 5,ln 3][p,e^1]],2)
b [[1.61 1.1 ] 

[3.14 2.72]]

rref
menu MATRX OPS

rref matriz

Exibe a forma “linha-echelon” reduzida de uma matriz

real ou complexa. O número de colunas deve ser maior
que, ou igual ao número de linhas.

[[4,5,6][7,8,9]]¶MAT b
[[4 5 6] 
[7 8 9]]

rref MAT b
[[1 0 L.999999999999...
[0 1 2             ...

rSwap(
menu MATRX OPS

rSwap( matriz,linhaA,linhaB)
Exibe uma matriz com linhaA de uma matriz real ou
complexa trocada por linhaB.

[[5,3,1][2,0,4][3,L1,2]]¶MAT
b

[[5 3  1] 
[2 0  4] 
[3 L1 2]]

rSwap(MAT,2,3) b
[[5 3  1] 
[3 L1 2] 
[2 0  4]]
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Scatter
† menu STAT DRAW

(Scatte aparece
no menu)

Scatter Listax,Listay

Desenha um gráfico de dispersão no gráfico atual,
usando os pares de dados reais de Listax  Listay.

Scatter
Usa os dados das variáveis embutidas xStat  e yStat .
Estas variáveis devem conter dados válidos da mesma
dimensão.; caso contrário, ocorrerá um erro.

{L9,L6,L4,L1,2,5,7,10}¶XL b
{L9 L6 L4 L1 2 5 7 1...

{L7,L6,L2,1,3,6,7,9}¶YL b
{L7 L6 L2 1 3 6 7 9}

ZStd:Scatter XL,YL b

Sci
† tela de modos

Sci
Ativa o modo Sci de exibição de notação.

No modo Sci  de notação:

123456789 b 1.23456789E8

No modo Normal   de notação:

123456789 b 123456789
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Select(
menu LIST OPS

Select( NomedaListax,NomedaListay)
Se um gráfico de dispersão ou de linha xy for
selecionado e traçado na tela, pode-se selecionar um
subconjunto (faixa) dos referidos pontos. Os pontos
selecionados são armazenados em NomedaListax and
NomedaListay.
Select( NomedaListax,NomedaListay) exibe a atual tela
gráfica e inicia uma sessão interativa durante a qual
pode-se selecionar uma faixa de pontos.
a. Coloque o cursor no último ponto à esquerda (limite

esquerdo) da faixa que você deseja selecionar e
aperte b.

b. Em seguida coloque o cursor no último ponto à
direita (limite direito) da faixa que você deseja
selecionar e aperte b.

Um novo gráfico estatístico de NomedaListax e
NomedaListay substitui o gráfico do qual você
selecionou os pontos.

{L9,L6,L4,L1,2,5,7,10}¶L1 b
{L9 L6 L4 L1 2 5 7 1...

{L7,L6,L2,1,3,6,7,9}¶L2 b
{L7 L6 L2 1 3 6 7 9}

Plot1(1,L1,L2):ZStd b

Depois do gráfico ser exibido:

Select(L10,L20) b

Coloque o cursor no ponto (2,3) e aperte
b. Depois vá para (10,9) e aperte b.

L10 b {2 5 7 10}
L20 b {3 6 7 9}

Sterminar(
‡ editor de programa

menu I/O

Sterminar( Nomedalista)
Transmite o conteúdo de Nomedalista para o Sistema
CBL ou CBR.

{1,2,3,4,5}¶L1:Sterminar(L1)
b

Done
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seq(
menu MATH MISC

seq(expressão,variável,iniciar,terminar,step)
Exibe uma lista contterminaro uma seqüência de
números criada através do cálculo de expressão de
variável = iniciar a variável = terminar com
incrementos de step.

seq(x2,x,1,8,2) b
{1 9 25 49}

seq(expressão,variável,iniciar,terminar)
Usa um step (tempo de operação) de valor 1.

seq(x2,x,1,8) b
{1 4 9 16 25 36 49 6...

SeqG
† tela de formas

de gráficos

SeqG
Define o formato SeqG de construção de gráfico, no qual
são traçados todos os gráficos das funções selecionadas,
um de cada vez.

SetLEdit
menu LIST OPS
(SetLE aparece no menu)

SetLEdit coluna1Nomedalista[, ... ,coluna20Nomedalista]
Remove todas as listas do editor de lista e em seguida
armazena um ou mais Nomedalistas na ordem
especificada, começando pela coluna 1.

SetLEdit
Remove todas as listas do editor de lista e armazena as
listas embutidas xStat , yStat  e fStat  nas colunas 1 a 3,
respectivamente.

{1,2,3,4}¶L1 b {1 2 3 4}
{5,6,7,8}¶L2 b {5 6 7 8}
SetLEdit L1,L2 b Done

O editor de lista agora contém:
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Shade(
menu DRAW GRAPH

Shade(FuncInferior, FuncSuperior,xEsquerda,xDireita,
            padrão,Respadrão)

Desenha FuncInferior e FuncSuperior em termos de x
no gráfico atual e sombreia a área limitada por
FuncInferior, FuncSuperior, xEsquerda e xDireita. O
tipo de sombreamento é determinado por padrão (1 a 4)
e Respadrão (1 a 8).
padrão:

1 = vertical (padrão) 3 = inclinação negat. 45¡
2 = horizontal 4 = inclinação posit.  45¡

Respadrão (resolução):
1 = cada pixel (padrão) 5 = cada 5o. pixel
2 = cada 2o. pixel 6 = cada 6o. pixel
3 = cada 3o. pixel 7 = cada 7o. pixel
4 = cada 4o. pixel 8 = cada 8o. pixel

Shade(FuncInferior,FuncSuperior)
Define xEsquerda e xDireita para xMin  e xMax ,
respectivamente, e usa os valores padrão de padrão e
Respadrão.

No modo Func  de construção de gráfico:

Shade(xN2,x^3N8 x,L5,1,2,3) b

ClDrw:Shade(x^3N8 x,xN2) b
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shftL
menu BASE BIT

shftL inteiro

Exibe um inteiro real com bits deslocados um a um à
esquerda. Internamente, inteiro é representado como
um número binário de 16 bits. When os bits são
deslocados para a esquerda, o último bit à esquerda sai e
0 é usado como o útlimo bit à direita.

shftL  0000111100001111Ü = 0001111000011110Ü

shftL  não é aceita no modo Dec de base numérica. Para
introduzir números hexadecimais de Õ a Ú, use o menu
BASE A-F. Não use 1 para digitar uma letra.

No modo Bin  :

shftL 0000111100001111 b
1111000011110Ü

Os zeros à esquerda não são mostrados.

0



402     Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 402 of 128

shftR
menu BASE BIT

shftR inteiro

Exibe um inteiro real com bits deslocados um a um à
direita. Internamente, inteiro é representado como um
número binário de 16 bits. When os bits são deslocados
para a direita, o último bit à direita sai e 0 é usado como
o último bit à esquerda.

shftR  0000111100001111Ü = 0000011110000111Ü

shftR  não é aceita no modo Dec de base numérica. Para
introduzir números hexadecimais Õ a Ú, use o menu
BASE A-F. Não use 1 para digitar uma letra.

No modo Bin :

shftR 0000111100001111 b
11110000111Ü

Os zeros à esquerda não são mostrados.

ShwSt
CATALOG

ShwSt
Exibe os resultados do cálculo estatístico mais recente.

0
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sign
menu MATH NUM

sign número   or   sign ( expressão)
Exibe L1 se o argumento for < 0, 1 se for  > 0, ou 0 se for
= 0. O argumento deve ser real.

sign L3.2 b L1

sign (6+2N8) b 0

sign lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é L1, 1 ou 0 para
indicar o sinal do elemento correspondente em lista.

sign {L3.2,16.8,6+2N8} b
{L1 1 0}

SimulG
† tela de formas

de gráficos

SimulG
Define o formato SimulG de gráfico, no qual são
traçados simultaneamente todos os gráficos das funções
selecionadas.

simult(
† - u

simult( Matrizquadrada,vetor)
Exibe um vetor contterminaro as soluções de um
sistema de equações lineares simultâneas que têm a
forma:
a1,1x1 + a1,2x2 + a1,3x3 + ... = b1

a2,1x1 + a2,2x2 + a2,3x3 + ... = b2

a3,1x1 + a3,2x2 + a3,3x3 + ... = b3

Cada linha em Matrizquadrada contém os coeficientes a
de uma equação, e vetor contém as constantes b.

Calcule x e y abaixo:

3x N 4y = 7
 x + 6y = 6

[[3,L4][1,6]]¶MAT b [[3 L4] 
[1 6 ]]

[7,6]¶VEC b [7 6]

simult(MAT,VEC) b [3 .5]

A solução é x=3 e y=.5.
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sin
=

sin ângulo   ou   sin ( expressão)
Exibe o seno de ângulo ou expressão, que pode ser um
número real ou complexo.
Um ângulo é interpretado como em graus ou radianos
conforme o modo definido. Em qualquer modo de
ângulo, você pode definir um ângulo como em graus ou
radianos usando o símbolo ¡ ou r , respectivamente, no
menu MATH ANGLE.

No modo Radian:

sin p/2 b 0
sin (p/2) b 1
sin 45¡ b .707106781187

No modo Degree :

sin 45 b .707106781187
sin (p/2)r  b 1

A Matrizquadrada não
pode ter “eigenvalors”
repetidos.

sin lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o seno do
elemento correspondente em lista.

sin Matrizquadrada

Exibe uma matriz quadrada que é o seno de
Matrizquadrada. O seno da matriz corresponde ao
resultado calculado usando séries de potências ou
técnicas do Teorema de Cayley-Hamilton. Isto não é o
mesmo que simplesmente calcular o seno de cada
elemento.

No modo Radian :

sin {0,p/2,p} b {0 1 0}

No modo Degree :

sin {0,30,90} b {0 .5 1}

sin L1

- {

sin L1 número   ou   sin L1 (expressão)
Exibe o arco-seno de número ou expressão, que pode
ser real ou complexo.

sin L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o arco-seno do
elemento correspondente em lista.

No modo Radian :

sinL1 .5 b .523598775598
sinL1 {0,.5} b

{0 .523598775598}

No modo Degree :

sinL1 1 b 90
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sinh
menu MATH HYP

sinh número   ou   sinh ( expressão)
Exibe o seno hiperbólico de número ou expressão, que
pode ser real ou complexo.

sinh 1.2 b 1.50946135541

sinh lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o seno
hiperbólico do elemento correspondente em lista.

sinh {0,1.2} b
{0 1.50946135541}

sinh L1

menu MATH HYP

sinh L1 número   ou   sinh L1(expressão)
Exibe o seno hiperbólico inverso de número ou
expressão, que pode ser real ou complexo.

sinhL1 1 b .88137358702

sinh L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o seno
hiperbólico inverso do elemento correspondente em
lista.

sinhL1 {1,2.1,3} b
{.88137358702 1.4874...
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SinR
menu STAT CALC

As variáveis de equações
embutidas como y1, r1 e
xt1  são sensíveis a caixa
alta / caixa baixa. Não use
Y1, R1 e XT1.

Se você especificar um
período, a TI-86 pode
chegar a uma solução mais
rapidamente ou pode
chegar a uma solução que
ainda não tenha sido
encontrada.

SinR [iterações,] Listax,Listay [,periodo],variáveldaequação

Tenta adaptar um modelo de regressão senoidal
(y=a sin(bx+c)+d) aos pares de dados reais em Listax e
Listay, usando um periodo opcional estimado. A
equação de regressão é armazenada em
variáveldaequação, que deve ser uma variável de
equação embutida como y1, r1 e xt1 . Os coeficientes da
equação são sempre armazenados como uma lista na
variável embutida PRegC.
O parâmetro iterações é opcional; ele especifica o
número máximo de vezes (1 a 16) que a TI-86 tentará
chegar a uma solução. Se esse parâmetro não for
indicado, usa-se 8. Normalmente, valores mais altos
resultam em melhor exatidão com tempo de execução
maior, e vice-versa.
Se o periodo opcioanal não for indicado, as diferenças
entre valores de Listax devem ser iguais e devem estar
em seqüência. Se periodo for especificado, as diferenças
entre os valores de x podem ser desiguais.
Os valores usados para Listax e Listay são armazenados
automaticamente nas variáveis embutidas xStat  e yStat ,
respectivamente. A equação de regressão é também
armazenada na variável de equação embutida RegEq .
O resultado de SinR  é sempre em radianos, não
importando o modo de ângulo definido.

seq(x,x,1,361,30)¶L1 b
{1 31 61 91 121 151 ...

{5.5,8,11,13.5,16.5,19,19.5,17,
14.5,12.5,8.5,6.5,5.5}¶L2 b

{5.5 8 11 13.5 16.5...
SinR L1,L2,y1 b

Plot1(1,L1,L2) b Done
ZData b
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SinR [iterações,] Listax,Listay [,periodo]
Armazena a equação de regressão somente em RegEq .

SinR [iterações,] variáveldaequação

Usa xStat  e yStat  para Listax e Listay, respectivamente.
Estas variáveis embutidas devem conter dados válidos
da mesma dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro. A
equação de regressão é armazenada em
variáveldaequação e RegEq .

SinR [iterações]
Usa xStat  e yStat , e armazena a equação de regressão
somente em RegEq .

SlpFld
† tela de formas

de gráficos
(role para a segunda
tela abaixo)

SlpFld
No modo DifEq  de construção de gráfico, ativa os
campos de inclinação. Para desativar os campos de
direção e inclinação, use FldOff .

Solver(
† - t

Solver( equaçoes,variável,cálculo,{inferior,superior})
Calcula equaçoes em função de variável, quando dado
um valor estimado cálculo e os limites inferior e
superior dentro dos quais pode estar a solução.
equaçoes pode ser uma expressão que é considerada
como igual a 0.

Solver( equaçoes,variável,cálculo)
Usa L1E99 e 1E99 para superior e inferior,
respectivamente.

Se y=5, calcule x em x3+y2=125. Sua
estimativa é que o resultado é
aproximadamente 4:

5¶y b 5
Solver(x^3+y2=125,x,4) b Done
x b 4.64158883361
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Solver( equaçoes,variável,{cálculoInferior,cálculoSuperior})
Usa a linha secante entre cálculoInferior e
cálculoSuperior para iniciar a busca da solução. Solver(
ainda continuará buscando uma solução mesmo fora
desses limites.

sortA
menu LIST OPS

SortA lista

Exibe uma lista na qual os elementos reais e complexos
de lista são classificados em ordem crescente.

{5,8,L4,0,L6}¶L1 b
{5 8 L4 0 L6}

SortA L1 b {L6 L4 0 5 8}

sortD
menu LIST OPS

SortD lista

Exibe uma lista na qual os elementos reais ou complexos
são classificados em ordem decrescente.

{5,8,L4,0,L6}¶L1 b
{5 8 L4 0 L6}

SortD L1 b {8 5 0 L4 L6}

Sortx
menu LIST OPS

Sortx
NomedaListax,NomedaListay,NomedaListadeFrequência
Sortx NomedaListax,NomedaListay

Na ordem crescente de elementos x, classifica pares de
dados x e y reais ou complexos e, opcionalmente, suas
freqüências em NomedaListax, NomedaListay e
NomedaListadeFrequência. Os conteúdos das listas são
atualizados de acordo com as alterações efetuadas.

{3,1,2}¶XL b {3 1 2}
{0,8,L4}¶YL b {0 8 L4}
Sortx XL,YL b Done
XL b {1 2 3}
YL b {8 L4 0}

Sortx
Usa as variáveis embutidas xStat  e yStat  para
NomedaListax e NomedaListay, respectivamente. Estas
variáveis embutidas devem conter dados válidos da
mesma dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.
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Sorty
menu LIST OPS

Sorty
NomedaListax,NomedaListay,NomedaListadeFrequência
Sorty NomedaListax,NomedaListay

Na ordem crescente de elementos y, classifica pares de
dados x e y reais ou complexos e, opcionalmente, suas
freqüências em NomedaListax, NomedaListay e
NomedaListadeFrequência. Os conteúdos das listas são
atualizados de acordo com as alterações efetuadas.

{3,1,2}¶XL b {3 1 2}
{0,8,L4}¶YL b {0 8 L4}
Sorty XL,YL b Done
YL b {L4 0 8}
XL b {2 3 1}

Sorty
Usa as variáveis embutidas xStat  e yStat  para
NomedaListax e NomedaListay, respectivamente. Estas
variáveis embutidas devem conter dados válidos da
mesma dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.

4Sph
menu VECTR OPS

vetor 4Sph
Exibe um vetor de 2 ou 3 elementos como coordenadas
esféricas na forma [r �q  �0] ou [r �q  �f],
respectivamente, mesmo que o modo de exibição não
esteja definido como Spherical (SphereV ).

No modo RectV  de coordenada de vetor:

[0,L1]4Sph b
[1±L1.57079632679±1....

[0,0,L1]4Sph b
[1±0±3.14159265359]

SphereV
† - m

SphereV
Ativa o modo Spherical de coordenadas de vetor
[r �q  �f].

No modo SphereV  de coordenada de vetor:

[1,2] b
[2.2360679775±1.1071...
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Quadrado: 2

I

número 
2   ou   (expressão)2

lista2

Matrizquadrada2

Exibe um argumento real ou complexo multiplicado por
ele mesmo. Para elevar um número negativo ao
quadrado, coloque-o entre parênteses.
Uma Matrizquadrada multiplicada por ela mesma não é
o mesmo que simplesmente elevar cada elemento ao
quadrado.

252 b 625
(16+9)2 b 625

L22 b L4
(L2)2 b 4

{L2,4,25}2 b {4 16 625}

[[2,3][4,5]]2 b [[16 21] 
[28 37]]

Raiz Quadrada: ‡
- ˆ

‡número   ou   ‡(expressão)
Exibe a raiz quadrada de número ou expressão, que
pode ser um número real ou complexo.

‡25 b 5
‡(25+11) b 6

‡lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a raiz quadrada
do elemento correspondente em lista.

No modo RectC  de número complexo:

‡{L2,25} b
{(0,1.41421356237) (...
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St4Eq(
menu STRNG

St4Eq(variáveldastring,variáveldaequação)
Converte variáveldastring em um número, expressão ou
equação, e armazena-a em variáveldaequação.
Para converter a “string” e manter o mesmo nome de
variável, pode-se definir variáveldaequação como igual a
variáveldastring.

"5"¶x:6 x b
ERROR 10 DATA TYPE

"5"¶x:St4Eq(x,x):6 x b 30

Segmento de programa:

   ©
:InpSt "Enter y1(x):",STR
:St4Eq(STR,y1)
:Input "Enter x:",x
:Disp "Result is:",y1(x)
   ©

Você não pode armazenar uma string
diretamente em uma variável de equação
embutida.

StGDB
† menu GRAPH

StGDB NomeBaseDadosGraf

Cria uma variável GDB (Graph Data Base) que contém o
seguinte:

• Modo de construção de gráfico, parâmetros de
formato de gráfico e variáveis de escala.

• Funções existentes no editor de equação, se
estiverem selecionadas, e os tipos de gráficos delas.

Para recuperar o banco de dados (GDB) e recriar o
gráfico, use RcGDB  (página 391).

Stop
‡ editor de programa

menu CTL

Stop
Conclui a execução do programa e retorna à tela inicial.

Segmento de programa:

   ©
:Input N
:If N==999
:Stop
   ©

Se aqui você usar Input  no lugar de
InpSt , a expressão introduzida é

calculada para o atual valor de x e o
resultado (não a expressão) é

armazenado.

Use N==999,
não N=999.



412     Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 412 of 128

Armazenar na
variável: ¶

X

número ¶ variável   ou   (expressão) ¶ variável
string ¶ variável
lista ¶ variável
vetor ¶ variável
matriz ¶ variável

Armazena o argumento especificado em variável.

10¶A:4¹A b 40

"Hello"¶STR b Hello        

{1,2,3}¶L1 b {1 2 3}

[1,2,3]¶VEC b [1 2 3]

[[1,2,3][4,5,6]]¶MAT b
[[1 2 3] 
[4 5 6]]

StPic
† menu GRAPH

StPic NomeImagem

Armazena uma figura da tela gráfica atual em
NomeImagem.

StReg(
menu STAT CALC

StReg(variável)
Armazena a equação de regressão calculada por último
em variável. Isto permite que você salve uma equação
de regressão armazenando-a em qualquer variável ao
contrário de uma variável de equação embutida.

{1,2,3,4,5}¶L1 b
{1 2 3 4 5}

{1,20,55,230,742}¶L2 b
{1 20 55 230 742}

ExpR L1,L2:StReg(EQ) b
Done

8¶x b 8
Rcl EQ b
.41138948780597¹4.7879605684671^x

b 113620.765451

- – EQ b recupera a
equação. Depois b a calcula

para o valor atual de x.
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Dado de string: " 
menu STRNG

‡ editor de programa
menu I/O

"string"
Define uma “string”. Quando uma “string” é exibida na
tela, ela aparece alinhada à esquerda.
As “strings” são interpretadas como caracteres de texto,
e não como números. Por examplo, não se pode fazer
um cálculo com “strings” como "4" ou "A¹8". Para
converter variáveis de strings em variáveis de equação e
vice-versa, use Eq4St( e St4Eq( como descrito nas páginas
334 e 411, respectivamente.

"Hello"¶STR b

Hello         
Disp STR+", Jan" b

Hello, Jan    
Done

sub(
menu STRNG

sub( string,iniciar,comprimento)
Exibe uma nova string que é um subconjunto de string,
iniciando no caractere de número iniciar e continuando
até atingir a comprimento especificada.

"The answer is:"¶STR b
The answer is:

sub(STR,5,6) b
answer        

Subtração: N 
T

númeroA N númeroB

Exibe o valor de númeroB menos númeroA. Os
argumentos podem ser reais ou complexos.

6N2 b 4

10NL4.5 b 14.5

lista N número

Exibe uma lista na qual número é subtraído de cada
elemento de lista. Os argumentos podem ser reais ou
complexos.

{10,9,8}N4 b {6 5 4}

No modo RectC  de número complexo:

{8,1,(5,2)}N3 b
{(5,0) (L2,0) (2,2)}
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listaA N listaB
matrizA N matrizB
vetorA N vetorB

Exibe uma lista, matriz ou vetor que é o resultado de
cada elemento do segundo argumento subtraído do
elemento correspondente do primeiro argumento. Os
dois argumentos reais ou complexos devem ter a mesma
dimensão.

{5,7,9}N{4,5,6} b {1 2 3}

[[5,7,9][11,13,15]]N[[4,5,6][7,8
,9]] b [[1 2 3] 

[4 5 6]]

[5,7,9]N[1,2,3] b [4 5 6]

sum
menu MATH MISC

menu LIST OPS

sum lista

Exibe a soma de todos os elementos reais ou complexos
em lista.

sum {1,2,4,8} b 15

sum {2,7,L8,0} b 1

tan
?

tan ângulo   ou   tan (expressão)
Exibe a tangente de ângulo ou expressão, que pode ser
um número real ou complexo.
Um ângulo é interpretado como em graus ou radianos
conforme o modo definido no momento. Em qualquer
modo, você pode definir um ângulo em graus ou
radianos usando o símbolo ¡ ou r , respectivamente, no
menu MATH ANGLE.

No modo Radian :

tan p/4 b 0
tan (p/4) b 1
tan 45¡ b 1

No modo Degree :

tan 45 b 1
tan (p/4)r  b 1

tan lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a tangente do
elemento correspondente em lista.

No modo Degree :

tan {0,45,60} b
{0 1 1.73205080757}
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tan L1

- }

tan L1 número   ou   tan L1 (expressão)
Exibe um arco-tangente de número ou expressão, que
pode ser um número real ou complexo.

No modo Radian :

tanL1 .5 b .463647609001

No modo Degree :

tanL1 1 b 45

tan L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é o arco-tangente
do elemento correspondente em lista.

No modo Radian :

tanL1 {0,.2,.5} b
{0 .19739555985 .463...

tanh
MATH HYP menu

tanh número   ou   tanh ( expressão)
Exibe a tangente hiperbólica de número ou expressão,
que pode ser um número real ou complexo.

tanh 1.2 b .833654607012

tanh lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a tangente
hiperbólica do elemento correspondente em lista.

tanh {0,1.2} b
{0 .833654607012}

tanh L1

menu MATH HYP

tanh L1 número   ou   tanh L1(expressão)
Exibe a tangente hiperbólica inversa de número ou
expressão, que pode ser um número real ou complexo.

tanhL1 0 b 0

tanh L1 lista

Exibe uma lista na qual cada elemento é a tangente
hiperbólica inversa do elemento correspondente em
lista.

No modo RectC  de número complexo:

tanhL1 {0,2.1} b
{(0,0) (.51804596584...
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TanLn(
Menu DRAW GRAPH

TanLn( expressão,Valorx)
Traça o gráfico de uma expressão no gráfico atual e em
seguida traça uma linha tangente para xValor.

No modo Func  de construção de gráfico e no
modo Radian :

ZTrig:TanLn(cos x,p/4) b

Text(
† menu DRAW GRAPH

Text( linha,coluna,string)
Coloca uma string de texto no gráfico atual começando
no pixel (linha,coluna), onde 0 � linha � 57 e
0 � coluna � 123.
O texto na parte inferior do gráfico pode ser coberto por
um menu que seja exibido. Para revomver o menu,
aperte a tecla :.

Segmento de programa no modo Func  e em
uma tela gráfica ZStd :

  ©
:y1=x sin x
:Text(0,70,"y1=x sin x")
  ©

Quando executado:



Capítulo 20: Funções e Instruções - Guia de A a Z     417

20ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 417 of 12820ATOZ.DOC   A to Z Reference   Benoît Van Hove   Revised: 11/05/97 4:44 PM   Printed: 10/13/98 4:59 PM   Page 417 of 128

Then
‡ editor de programa

menu CTL

Veja as informações de sintaxe de If, começando na página
349. Veja as sintaxes If:Then:End  e If:Then:Else:End .

Trace
† menu GRAPH

Trace
Exibe o gráfico atual e permite ao usuário traçar o
gráfico de uma função. Em um programa, aperte b
para interromper a construção do gráfico e continuar a
execução do programa.

Transpor: T

menu MATRX MATH

matrizT

Exibe uma matriz real ou complexa transposta na qual o
elemento linha,coluna é trocado pelo elemento
coluna,linha de matriz. Por exemplo:

ã 
a  b
c  d ä 

T

  exibe   ã 
a  c
b  d ä

No caso de matrizes complexas, pega-se o conjugado
complexo de cada elemento.

[[1,2][3,4]]¶MATA b
[[1 2] 
[3 4]]

MATAT b [[1 3] 
[2 4]]

[[1,2,3][4,5,6][7,8,9]]¶MATB
b [[1 2 3] 

[4 5 6] 
[7 8 9]]

MATBT b [[1 4 7] 
[2 5 8] 
[3 6 9]]

No modo RectC  de número complexo:

[[(1,2),(1,1)][(3,2),(4,3)]]
¶MATC b

[[(1,2) (1,1)] 
[(3,2) (4,3)]]

MATCT b [[(1,L2) (3,L2)] 
[(1,L1) (4,L3)]]
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TwoVar
menu STAT CALC
(TwoVa aparece no
menu)

TwoVar Listax,Listay,Listadefrequência

Faz uma análise estatística de duas variáveis dos pares de
dados reais em Listax e Listay, usando as freqüências de
Listadefrequência.
Os valores usados para Listax, Listay e Listadefrequência

são armazenados automaticamente nas variáveis
embutidas xStat , yStat  e fStat , respectivamente.

TwoVar Listax,Listay

Usa freqüências de 1.
TwoVar

Usa xStat , yStat  e fStat  para Listax, Listay e
Listadefrequência. Estas variáveis embutidas devem
conter dados válidos da mesma dimensão; caso contrário
ocorrerá um erro.

{0,1,2,3,4,5,6}¶L1 b
{0 1 2 3 4 5 6}

{0,1,2,3,4,5,6}¶L2 b
{0 1 2 3 4 5 6}

TwoVar L1,L2 b

Role para baixo para ver mais resultados.

unitV
menu VECTR MATH

unitV vetor

Exibe um vetor unidade de um vetor real ou complexo,
onde:

unitV [a,b,c]  exibe [ a
norm

 b
norm

  c
norm

 ]

   e

norm  é (a2+b2+c2).

No modo RectV  de coordenada de vetor:

unitV [1,2,1] b
[.408248290464 .8164...

vc4li
menu LIST OPS

menu VECTR OPS

vc4li vetor

Exibe um vetor real ou complexo convertido em uma lista.
vc4li [2,7,L8,0] b {2 7 L8 0}

(vc4li [2,7,L8,0])2 b
{4 49 64 0}
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Dado de vetor: [ ] 
- „ e - …

[elemento1,elemento2, ... ]
Define um vetor no qual cada elemento é um número ou
variável real ou complexo/a.

[4,5,6]¶VEC b [4 5 6]

No modo PolarC  de número complexo:

[5,(2±p/4)]¶VEC b
[(5±0) (2±.785398163...

Vert
† menu DRAW GRAPH

Vert Valorx

Traça uma linha vertical no gráfico atual para xValor.
Em uma tela gráfica ZStd :

Vert L4.5 b

While
‡ editor de programa

menu CTL

:While condicão
:comandos-while-true
:Terminar
:comando

Executa comandos-while-true enquanto condicão for
verdadeira.

Segmento de programa:

  ©
:1¶J
:0¶TEMP
:While J�20
: TEMP+1/J¶TEMP
: J+1¶J
:Terminar
:Disp "Reciprocal sums to
20",TEMP
  ©
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xor
menu BASE BOOL

inteiroA xor inteiroB

Compara dois números inteiros reais bit por bit.
Internamente, os dois inteiros são convertidos em
números binários. Quando bits correspondentes são
comparados, o resultado é 1 se algum dos bits (não os
dois) for 1; o resultado é 0 se os dois bits for 0 ou os dois
bits for 1. O valor exibido é a soma dos resultados dos
bits.
Por examplo, 78 xor  23 = 89.
78 = 1001110Ü

23   =  0010111Ü

1011001Ü = 89
Pode-se introduzir números reais no lugar de números
inteiros, porém eles serão barrados automaticamente
antes da comparação.

No modo Dec  de base numérica:

78 xor 23 b 89

No modo Bin   de base numérica:

1001110 xor 10111 b
1011001Ü

Ans4Dec b 89Þ

xyline
† menu STAT DRAW

xyline Listax,Listay

Traça uma linha no gráfico atual, usando os pares de
dados reais existentes em Listax e Listay.

xyline
Usa os dados nas variáveis embutidas xStat  e yStat .
Estas variáveis devem conter dados válidos da mesma
dimensão; caso contrário, ocorrerá um erro.

{L9,L6,L4,L1,2,5,7,10}¶XL b
{L9 L6 L4 L1 2 5 7 1...

{L7,L6,L2,1,3,6,7,9}¶YL b
{L7 L6 L2 1 3 6 7 9}

ZStd:xyline XL,YL b
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ZData
† menu GRAPH ZOOM

zdata
Ajusta os valores de variáveis de janela baseada nos
gráficos estatísticos definidos no momento e assim
todos os pontos de dados estatísticos serão colocados
no gráfico; e em seguida atualiza a tela gráfica.

No modo Func  de construção de gráfico:

{1,2,3,4}¶XL b {1 2 3 4}
{2,3,4,5}¶YL b {2 3 4 5}
Plot1(1,XL,YL) b Done
ZStd b

ZData b
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ZDecm
† menu GRAPH ZOOM

zdecm
Define os valores de variáveis de janela tal que
@x=@y=.1, e em seguida atualiza a tela gráfica com a
origem do gráfico no centro da tela.
xMin= L6.3 yMin= L3.1
xMax=6.3 yMax=3.1
xScl=1 yScl=1

Uma das vantagens de ZDecm  é que você pode construir
um gráfico com incrementos de .1.

No modo Func :

y1=x sin x b Done
ZStd b

Se você traçar o gráfico acima, os valores de
x  começam em 0 e aumentam com intervalos
de .1587301587.

ZDecm b

Se você traçar este gráfico, os valores de x
aumentam com intervalos de .1.
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ZFit
† menu GRAPH ZOOM

zfit
Recalcula yMin  e yMax  para incluir os valores y minimo
e máximo das funções selecionadas entre os atuais xMin
e xMax , e em seguida atualiza a tela gráfica.
Isto não afeta xMin  e xMax .

No modo Func  de construção de gráfico:

y1=x2N20 b Done
ZStd b

ZFit b
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ZIn
† menu GRAPH ZOOM

zin
Aproxima a imagem (zoom in) da parte do gráfico que
fica centrada em torno do ponto onde está o cursor.
Os fatores de zoom são definidos pelos valores das
variáveis embutidas xFact  e yFact ; o valor padrão para
os dois fatores é 4.

No modo Func  de construção de gráfico:

y1=x sin x b Done
ZStd b

ZIn b
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ZInt
† menu GRAPH ZOOM

zint
Define os valores de variáveis de janela de modo que
cada pixel seja um número inteiro em todas as direções
(@x=@y=1), define xScl =yScl =10, e em seguida atualiza a
tela gráfica.
O ponto onde está o cursor no momento se torna o
centro do novo gráfico.
Uma das vantagens de ZInt  é que você pode construir um
gráfico com incrementos de números inteiros.

No modo Func :

y1=der1(x2N20,x) b Done
ZStd b

Se você traçar o gráfico acima, os valores de
x  começam em 0 e aumentam com intervalos
de .1587301587.

ZInt b

Se você traçar este gráfico, os valores de x
aumentam com intervalos de .1.
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ZOut
† menu GRAPH ZOOM

ZOut
Recua a imagem da tela (zoom out) para mostrar uma
porção maior do gráfico centrada em torno do ponto
onde está o cursor.
Os fatores de zoom são definidos pelos valores das
variáveis embutidas xFact  e yFact ; o valor padrão para
os dois fatores é 4.

No modo Func :

y1=x sin x b Done
ZStd b

ZOut b

ZPrev
† menu GRAPH ZOOM

ZPrev
Refaz o gráfico usando os valores das variáveis de janela
do gráfico que foi exibido antes de se executar a
instrução ZOOM anterior.
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ZRcl
† menu GRAPH ZOOM

zrcl
Define os valores das variáveis de janela armazenados
anteriormente nas variáveis de janela de zoom definidas
por usuário, e em seguida atualiza a tela gráfica.
Para definir as variáveis de janela de zoom definidas por
usuário faça o seguinte:

• Aperte 6 ( / / / & (ZSTO) para
armazenar as variáveis de janela do gráfico atual.
– ou –

• Armazene os valores em questão nas variáveis de
janela de zoom, cujos nomes começam com z seguido
do nome de variável de janela normal. Por exemplo,
armazene um valor para xMin em zxMin , para yMin em
zyMin , etc.
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ZSqr
† menu GRAPH ZOOM

zsqr
Define os valores das variáveis de janela para gerar
pixels “quadrados” onde @x=@y, e em seguida atualiza a
tela gráfica.
O centro do gráfico atual (não necessariamente a
intersecção dos eixos) se torna o centro do novo gráfico.
Em outros tipos de zooms, os quadrados podem parecer
retângulos e círculos podem parecer ovais. Use ZSqr
para conseguir uma forma mais exata.

No modo Func :

y1=‡(82Nx2):y2=Ly1 b Done
ZStd b

ZSqr b
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ZStd
† menu GRAPH ZOOM

zstd
Ajusta as variáveis de janela para os valores padrão
normais, e em seguida atualiza a tela gráfica.
Modo Func  de construção de gráfico:

xMin= L10 yMin= L10
xMax=10 yMax=10
xScl=1 yScl=1

Modo Pol  de construção de gráfico:
qMin=0 xMin= L10 yMin= L10
qMax=6.28318530718 (2p) xMax=10 yMax=10
qStep=.130899693899... (p/24) xScl=1 yScl=1

Modo Param  de construção de gráfico:
tMin=0 xMin= L10 yMin= L10
tMax=6.28318530718 (2p) xMax=10 yMax=10
tStep=.130899693899... ( p/24) xScl=1 yScl=1

Modo DifEq  de construção de gráfico:
tMin=0 xMin= L10 yMin= L10
tMax=6.28318530718 (2p) xMax=10 yMax=10
tStep=.130899693899... ( p/24) xScl=1 yScl=1
tPlot=0 difTol=.001

No modo Func :

y1=x sin x b Done
ZStd b
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ZTrig
† menu GRAPH ZOOM

ztrig
Ajusta as variáveis de janela para valores previamente
estabelecidos apropriados para traçagem de gráficos de
funções trigonométricas no modo Radian  (@x=p/24), e
em seguida atualiza a tela gráfica.
xMin= L8.24668071567 yMin= L4
xMax=8.24668071567 yMax=4
xScl=1.5707963267949 ( p/2) yScl=1

No modo Func :

y1=sin x b Done
ZStd b

ZTrig b
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Menus da TI-86
Esta seção apresenta os menus da TI-86 exatamente como eles aparecem no teclado da
calculadora de cima para baixo. Se um menu tem itens que acionam outros menus, os outros
menus aparecem logo abaixo do menu principal. No editor de programa, o modo como
aparecem alguns menus muda um pouco. O mapa de menu omite menus de nomes criados pelo
usuário, como os menus LIST NAMES e CONS USER.

Menu LINK

SEND RECV SND85

Menu LINK SEND

BCKUP PRGM MATRX GDB ALL 4 LIST VECTR REAL CPLX EQU 4 CONS PIC WIND STRNG

Menu SEND BCKUP

XMIT

Menu LINK SEND na Tela de Seleção

XMIT SELCT ALL+ ALL N

Menu LINK SND85

MATRX LIST VECTR REAL CPLX 4 CONS PIC STRNG

Os menus Link não estão
disponíveis no editor de
programa.
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Menu GRAPH  no modo Func de construção de gráfico

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB 4 EVAL STPIC RCPIC

Menu GRAPH  no modo Pol de construção de gráfico

r(q)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB 4 EVAL STPIC RCPIC

Menu GRAPH   no modo Param de construção de gráfico

E(t)= WIND ZOOM TRACE GRAPH 4 MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB 4 EVAL STPIC RCPIC

Menu GRAPH   no modo DifEq de construção de gráfico

Q'(t)= WIND INITC AXES GRAPH 4 FORMT DRAW ZOOM TRACE EXPLR 4 EVAL STGDB RCGDB STPIC RCPIC

Menu Equation Editor  no modo Func de construção de gráfico

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
x y INSf DELf SELCT 4 ALL+ ALLN STYLE

Menu Equation Editor  no modo Pol de construção de gráfico

r(q)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
q r INSf DELf SELCT 4 ALL+ ALLN STYLE

Menu Equation Editor  no modo Param de construção de gráfico

E(t)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
t xt yt DELf SELCT 4 INSf ALL+ ALLN STYLE

No editor de programa, DrEqu
está disponível como um item do
menu GRAPH.



434 Apêndice 

99APPX.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 02/18/98 1:42 PM   Printed: 10/05/98 2:33 PM   Page 434 of 2499APPX.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 02/18/98 1:42 PM   Printed: 10/05/98 2:33 PM   Page 434 of 2499APPX.DOC      Texas Instruments Inc   Revised: 02/18/98 1:42 PM   Printed: 10/05/98 2:33 PM   Page 434 of 24

Menu Equation Editor  no modo DifEq de construção de gráfico

Q'(t)= WIND INITC AXES GRAPH
t Q INSf DELf SELCT 4 ALL+ ALLN STYLE

Menu GRAPH VARS (Graph Variables)  somente no editor de programa

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
y x xt yt t 4 r q Q1 Q'1 t 4 FnOn FnOff Axes Q [ dTime

4 fldRes

Menu GRAPH WIND (Window Variables)  somente no editor de programa

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
xMin xMax xScl yMin yMax 4 yScl tMin tMax tStep qMin 4 qMax qStep tPlot difTol xRes

4 EStep

Menu GRAPH ZOOM

y(x)= WIND ZOOM TRACE GRAPH
BOX ZIN ZOUT ZSTD ZPREV 4 ZFIT ZSQR ZTRIG ZDECM ZDATA 4 ZRCL ZFACT ZOOMX ZOOMY ZINT

4 ZSTO

Menu GRAPH MATH  no modo Func de construção de gráfico

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
ROOT dyàdx ‰f(X) FMIN FMAX 4 INFLC YICPT ISECT DIST ARC 4 TANLN

Para exibir o menu GRAPH
ZOOM no modo DifEq , aperte
6 / (.

O modo DifEq  de construção de
gráfico não tem menu GRAPH
MATH.
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Menu GRAPH MATH   no modo Pol de construção de gráfico

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dyàdx dr àdq ARC TANLN

Menu GRAPH MATH   no modo Param de construção de gráfico

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
DIST dyàdx dy àdt dx àdt ARC 4 TANLN

Menu GRAPH DRAW

MATH DRAW FORMT STGDB RCGDB
Shade LINE VERT HORIZ CIRCL 4 DrawF PEN PTON PTOFF PTCHG 4 CLDRW PxOn PxOff PxChg PxTest

4 TEXT TanLn DrInv

Menu SOLVER Menu SOLVER ZOOM

GRAPH WIND ZOMM TRACE SOLVE BOX ZINT ZOUT ZFACT ZSTD

Menu TABLE                           Menu TABLE SETUP

TABLE TBLST TABLE

Menu Table Screen
   no modo Func                           no modo Param

TBLST SELCT x y TBLST SELCT t xt yt

   no modo Pol                           no modo DifEq

TBLST SELCT q r TBLST SELCT t Q

DrInv  está disponível somente
no modo Func de construção de
gráfico.
DrEqu  está disponível somente
no modo DifEq  de construção de
gráfico.
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Menu SIMULT ENTRY              Menu SIMULT RESULT

PREV NEXT CLRq SOLVE COEFS STOa STOb STOx

Menu PRGM

NAMES EDIT

Menu Program Editor

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc 4 DELc UNDEL :

Menu PRGM IàO (InputàOutput)

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc

Input Promp Disp DispG DispT 4 ClTbl Get Send getKy ClLCD 4 " Outpt InpSt

Menu PRGM CTL (Control)

PAGE$ PAGE# IàO CTL INSc

If Then Else For End 4 While Repea Menu Lbl Goto 4 IS> DS< Pause Retur Stop

4 DelVa GrStl LCust

Menu POLY ENTRY Menu POLY RESULT

CLRq SOLVE COEFS STOa

Menu CUSTOM
4 4

Menu CATLG-VARS

CATLG ALL REAL CPLX LIST 4 VECTR MATRX STRNG EQU CONS 4 PRGM GDB PIC STAT WIND

Use o menu CUSTOM para criar
seu próprio menu (Capítulo 2).
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Menu CATLG-VARS de Seleção

PAGE$ PAGE# CUSTM BLANK

Menu CALC

evalF nDer der1 der2 fnInt 4 fMin fMax arc

Menu MATRX        Menu Matrix Editor

NAMES EDIT MATH OPS CPLX INSr DELr INSc DELc 4REAL

Menu MATRX MATH

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
det T norm eigVl eigVc 4 rnorm cnorm LU cond

Menu MATRX OPS (Operações)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
dim Fill ident ref rref 4 aug rSwap rAdd multR mRAdd 4 randM

Menu MATRX CPLX

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
conj real imag abs angle

Menu VECTR        Menu Vector Editor

NAMES EDIT MATH OPS CPLX INSi DELi 4REAL
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Menu VECTR MATH

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
cross unitV norm dot

Menu VECTR OPS (Operações)

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
dim Fill 4Pol 4Cyl 4Sph 4 4Rec li 4vc vc 4li

Menu VECTR CPLX

NAMES EDIT MATH OPS CPLX
conj real imag abs angle

Menu CPLX (Número Complexo)

conj real imag abs angle 4 4Rec 4Pol

Menu MATH

NUM PROB ANGLE HYP MISC 4 INTER

Menu MATH NUM (Número)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
round iPart fPart int abs 4 sign min max mod

Menu MATH PROB (Probabilidade)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
! nPr nCr rand randln 4 randN randBi
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Menu MATH ANGLE

NUM PROB ANGLE HYP MISC

¡
r

'
4DMS

Menu MATH HYP (Hiperbólica)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
sinh cosh tanh sinh L1 cosh L1 4 tanh L1

Menu MATH MISC (Miscelânea)

NUM PROB ANGLE HYP MISC
sum prod seq lcm gcd 4 4Frac % pEval x ‡ eval

Menu CONS (Constantes)

BLTIN EDIT USER

Menu CONS BLTIN (Constantes Embutidas)

BLTIN EDIT USER
Na k Cc ec Rc 4 Gc g Me Mp Mn 4 m0 H0 h c u

Menu CONV (Conversões)

LNGTH AREA VOL TIME TEMP 4 MASS FORCE PRESS ENRGY POWER 4 SPEED

Menu CONV LNGTH (Comprimento)

LNGTH AREA VOL TIME TEMP
mm cm m in ft 4 yd km mile nmile lt-yr 4 mil Ang fermi rod fath
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Menu CONV AREA

LNGTH AREA VOL TIME TEMP
ft 2 m 2 mi2 km2 acre 4 in2 cm2 yd2 ha

Menu CONV VOL (Volume)

LNGTH AREA VOL TIME TEMP
liter gal qt pt oz 4 cm 3 in 3 ft 3 m 3 cup 4 tsp tbsp ml galUK ozUK

Menu CONV TIME

LNGTH AREA VOL TIME TEMP
sec mn hr day yr 4 week ms µs ns

Menu CONV TEMP (Temperatura)

LNGTH AREA VOL TIME TEMP
¡C ¡F ¡K ¡R

Menu CONV MASS

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
gm kg lb amu slug 4 ton mton

Menu CONV FORCE

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
N dyne tonf kgf lbf

Menu CONV PRESS (Pressão)

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
atm bar N àm 2 lb à in 2 mmHg 4 mmH 2 inHg inH 20
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Menu CONV ENRGY (Energia)

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER
J cal Btu ft-lb kw-hr 4 eV erg I-atm

Menu CONV POWER           Menu CONV SPEED

MASS FORCE PRESS ENRGY POWER SPEED
hp W ftlb às cal às Btu àm ft às m às mi àhr km àhr knot

Menu STRNG

" sub lngth Eq 4St St 4Eq

Menu LIST           Menu LIST NAMES

{ } NAMES EDIT OPS { } NAMES EDIT OPS
fStat xStat yStat

Menu List Editor

{ } NAMES " OPS 4 4REAL

Menu LIST OPS (Operações)

{ } NAMES EDIT OPS
dimL sortA sortD min max 4 sum prod seq li 4vc vc 4li 4 Fill aug cSum Deltal Sortx

4 Sorty Select SetLE Form
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Menu (Number) BASE                           Menu BASE Õ-Ú (Hexadecimal)

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT Õ TYPE CONV BOOL BIT
Ö × Ø Ù Ú

Menu BASE TYPE           Menu BASE CONV (Conversões)

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT
Ü ß Ý Þ

4Bin 4Hex 4Oct 4Dec

Menu BASE BOOL (Boolean)           Menu BASE BIT

Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT Õ-Ú TYPE CONV BOOL BIT

and or xor not rotR rotL shftR shftL

Menu TEST (Relacional)

== < > � ‚ 4 ƒ

Menu MEM (Memória)

RAM DELET RESET TOL ClrEnt

Menu MEM DELET (Limpar)

ALL REAL CPLX LIST VECTR 4 MATRX STRNG EQU CONS PRGM 4 GDB PIC

Menu MEM RESET                           Menu MEM RESET Are you sure?

RAM DELET RESET TOL ClrEnt YES NO
ALL MEM DFLTS
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Menu STAT (Estatística)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS 4 FCST

Menu STAT CALC (Cálculos)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
OneVa TwoVa LinR LnR ExpR 4 PwrR SinR LgstR P2Reg P3Reg 4 P4Reg StReg

Menu STAT PLOT           Menu Plot Type

PLOT1 PLOT2 PLOT3 PlOn PlOff PLOT1 PLOT2 PLOT3 PlOn PlOff
SCAT xyLINE MBOX HIST BOX

Menu Plot Mark

PLOT1 PLOT2 PLOT3 PlOn PlOff
› + ¦

Menu STAT DRAW

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
HIST SCAT xyLINE BOX MBOX 4 DRREG CLDRW DrawF STPIC RCPIC

Menu STAT VARS (Variáveis de Resultados Estatísticos)

CALC EDIT PLOT DRAW VARS
v sx Sx w sy 4 Sy Gx Gx 2 Gy Gy 2 4 Gxy RegEq corr a b

4 n minX maxX minY maxY 4 Med PRegC Qrtl1 Qrtl3 tolMe

Quando a tecla  - š ' é
acionada, o editor de lista e o
menu List são exibidos na tela.
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Menu CHAR (Caractere)

MISC GREEK INTL

Menu CHAR MISC (Diversos)

MISC GREEK INTL
? # & % ' 4 ! @ $ ~ | 4 ¿ Ñ ñ Ç ç

Menu CHAR GREEK

MISC GREEK INTL
a b g @ d 4 H q l m r

4 G s ι f J

Menu CHAR INTL (Caracteres Símbolos Internacionais)

MISC GREEK INTL

´ ` ^ ¨

Lidando com uma Dificuldade
1  Se não for possível ver nada na tela, pode ser que haja necessidade de ajustar o contraste (Capítulo 1).

♦ Para escurecer a tela, aperte e solte -, e depois aperte e segure $.

♦ Para clarear a tela, aperte e solte -, e depois aperte e segure #.

2  Se for exibido um menu de erros, siga as instruções do Capítulo 1. Para mais detalhes sobre
determinados erros, veja a seção Condições de Erro do Apêndice (página 445), se necessário.

3  Se for exibido um cursor quadriculado ( Ä ), é sinal que foi introduzido o número máximo de
caracteres em um “prompt” ou a memória está cheia. Se a memória estiver cheia, aperte - ™ ',
selecione um tipo de dado e em seguida apague alguns itens da memória (Capítulo 17).

Ñ, ñ, Ç e ç são aceitas como a
primeira letra de um nome de
variável.

%, ', e  ! podem ser funções.

Todos os itens do menu CHAR
GREEK são caracteres de
nomes de variáveis válidos,
incluindo-se a primeira letra. p
(- ~) não é aceito como um
caractere; p é uma constante da
TI-86.
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4  Se o indicador Busy (linha pontilhada) for exibido na parte superior direita da tela, é sinal que houve
interrupção de um gráfico ou programa; a TI-86 está aguardando a entrada de dados. Aperte b
para continuar ou aperte ^ para parar.

5  Se a calculadora parece não estar funcionando bem, verifique se as baterias estão novas e se estão
instaladas corretamente. Veja as informações sobre baterias no Capítulo 1.

6  Se o problema continuar, entre em contato com o setor de Atendimento ao Cliente telefonando
gratuitamente para 1-800-TI-CARES ou enviando um e-mail para ti-cares@ti.com para expor o
problema ou conseguir o suporte necessário.

Condições de Erro
Quando a TI-86 detecta um erro, ela exibe uma mensagem de erro do tipo ERROR # type e o
menu de erros. O Capítulo 1 descreve como corrigir um erro. Esta seção descreve as possíveis
causas dos erros e dá alguns exemplos. Para achar os argumentos corretos para uma função ou
instrução, bem como restrições a esses argumentos, veja o Capítulo 20: Funções e Instruções -
Guia de A a Z.

01 OVERFLOW ♦ Você tentou introduzir um número com uma quantidade de caracteres
acima da capacidade da calculadora.

♦ Você tentou executar uma expressão cujo resultado tem uma quantidade
de caracteres acima da capacidade da calculadora.

02 DIV BY ZERO ♦ Você tentou uma divisão por zero.
♦ Você tentou um regressão linear com uma reta vertical.

Os erros de 1 a 5 não ocorrem
durante a construção de um
gráfico. A TI-86 permite valores
indefinidos em um gráfico.
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03 SINGULAR MAT ♦ Você tentou usar uma matriz simples (determinante = 0) como o
argumento de L1 , Simult , ou LU.

♦ Você tentou uma regressão com pelo menos uma lista inadequada.
♦ Você tentou usar uma matriz com “eigenvalues” repetidos como o

argumento de exp , cos  ou sin .

04 DOMAIN ♦ Você tentou usar um argumento que está fora da faixa de valores válidos
para a função ou instrução.

♦ Você tentou uma regressão logarítmica ou potencial com um Lx ou uma
regressão exponencial com um Ly.

05 INCREMENT O incremento em seq  é 0 ou tem o sinal errado; o incremento para uma estrutura
de controle (loop) é 0.

06 BREAK Você apertou ^ para parar um programa, instrução DRAW ou avaliação de
expressão.

07 SYNTAX Você digitou um valor; veja se há funções, argumentos, parênteses ou vírgulas fora
do lugar; verifique a descrição da sintaxe no Guia  de A a Z.

08 NUMBER BASE ♦ Você digitou um caractere inválido em uma base numérica, como 7Ü.
♦ Você tentou executar uma operação não permitida no modo Bin , Oct  ou Hex

de base numérica.

09 MODE Você tentou armazenar dados em uma variável de janela de um modo de
construção não previsto; por exemplo, usando DrInv no modo Pol , Param  ou DifEq
de construção de gráfico.
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10 DATA TYPE ♦ Você digitou um valor ou variável que é um tipo de dado inadequado.
♦ Você digitou um argumento, que é um tipo de dado inadequado para uma

função ou uma instrução, como um nome de programa para sortA .
♦ Em um editor, você digitou um tipo de dado não permitido; consulte o

capítulo apropriado.
♦ Você tentou armazenar dados em um tipo de dado protegido, como uma

constante, programa, figura ou banco de dados de gráficos.
♦ Você tentou armazenar dados incorretos em uma variável embutida

restrita, como os nomes de listas xStat , yStat  e fStat .

11 ARGUMENT Você tentou executar uma função ou instrução sem todos os argumentos.

12 DIM MISMATCH Você tentou usar duas ou mais listas, matrizes ou vetores como argumentos, mas
as dimensões de todos os argumentos não são iguais, como {1,2}+{1,2,3} .

13 DIMENSION ♦ Você digitou um argumento com uma dimensão inadequada.
♦ Você digitou uma dimensão de matriz ou vetor < 1 ou > 255 ou um

número não inteiro.
♦ Você tentou inverter uma matriz não quadrada.

14 UNDEFINED Você está indicando uma variável que no momento não está definida.

15 MEMORY Memória insuficiente para execução do comando desejado; você deve apagar itens
da memória (Capítulo 17) antes de executar este comando.

16 RESERVED Você tentou usar uma variável embutida inadequadamente.

17 INVALID Você tentou indicar uma variável ou usar uma função onde não é permitida.
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18 ILLEGAL NEST Você tentou usar uma função inválida em um argumento para seq(  ou em uma
função CALC; por exemplo, der1(der1(x^3,x),x)) .

19 BOUND Você definiu um limite superior que é menor que o limite inferior especificado ou
um limite inferior que é maior que o limite superior especificado.

20 GRAPH WINDOW ♦ Um ou mais valores de variáveis de janela é incompatível com os outros
para definição da tela gráfica; por exemplo, você definiu xMax  < xMin .

♦ As variáveis de janela são muito pequenas ou muito grandes para a
apresentação correta do gráfico; por exemplo, você tentou recuar a
imagem além da capacidade da calculadora.

21 ZOOM Uma operação ZOOM não foi executada de maneira aceitável; você tentou definir ZBOX
com uma reta.

22 LABEL Durante a programação, o nome da instrução Goto  não foi definido com uma
instrução Lbl .

23 STAT ♦ Você tentou um cálculo estatístico com pelo menos uma lista inadequada,
como uma lista com menos de dois pontos de dados.

♦ Pelo menos um elemento de uma lista de freqüências é < 0.
♦ (xMax N xMin )àxScl  � 63 deve ser verdadeira quando da construção de um

histograma.

24 CONVERSION Ao converter medidas, as unidades são incompatíveis, como no caso de volts e litros.

25 SOLVER ♦ No editor do solver, a equação não tem uma variável.
♦ Você tentou construir um gráfico com cursor posicionado no limite.
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26 SINGULARITY No editor do solver, a equação tem uma singularidade, que é um ponto no qual a
função não está definida.

27 NO SIGN CHNG O solver não detectou uma mudança de sinal.

28 ITERATIONS O solver ultrapassou o número máximo permitido de iterações.

29 BAD GUESS ♦ O valor estimado inicial estava fora dos limites especificados.
♦ O valor estimado inicial e vários pontos em torno dele estão indefinidos.

30 DIF EQ SETUP No modo DifEq  de construção de gráfico, as equações no editor de equação devem
ser de Q'1 a Q'9 e cada uma deve ter uma condição inicial associada de Q[1 a Q[9.

31 DIF EQ MATH O tempo de duração (step size) usado pelo algoritmo apropriado ficou muito curto;
verifique as equações e valores iniciais; tente um valor maior para a variável de
janela difTol ; tente mudar tMin  ou tMax  para examinar uma região diferente da
solução.

32 POLY Todos os coeficientes são 0.

33 TOL NOT MET O algoritmo não pode dar um resultado exato para a tolerância especificada.

34 STAT PLOT Você tentou exibir um gráfico estatístico que se refere a uma lista indefinida.

35 AXES Você tentou fazer um gráfico no modo DifEq  com eixos mal definidos.

36 FLDàORDER ♦ Você tentou fazer um gráfico de uma equação diferencial de 2a. ordem, ou
mais alta, com o formato de campo SlpFld  definido; mude o formato de
campo ou altere a ordem.

♦ Você tentou fazer um gráfico de uma equação diferencial de 3a. ordem, ou
mais alta, com o formato de campo DirFld  definido; mude o formato de
campo ou altere a ordem.

Os erros de 26 a 29 ocorrem
durante o processo de cálculo da
solução. Avalie um gráfico da
função ou um gráfico da variável
em relação a left Nrt  no
SOLVER. Se a equação tiver
uma solução, mude os limites
eàou o valor inicial estimando.
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37 LINK MEMORY
FULL

Você tentou transmitir um item com pouca memória disponível na unidade
receptora; pule o item ou cancele a transmissão.

38 LINK
TRANSMISSION
ERROR

♦ Não é possível transmitir um item; verifique se o cabo está bem
conectado nas duas unidades e se a unidade receptora está pronta para
receber os dados (Capítulo 18).

♦ Você apertou ^ para parar durante a transmissão.
39 LINK
DUPLICATE NAME

Você tentou transmitir um item quando já existia um outro item com o mesmo
nome na unidade receptora.

Equation Operating System (EOSé)
O Equation Operating System (EOS) controla a seqüência de resolução na TI-86. Os cálculos
entre parênteses são resolvidos primeiro, e depois o EOS resolve as funções de uma expressão
na seguinte seqüência:

1st Funções que são introduzidas depois do argumento, como 2, M1, !, ¡, r, e conversões

2nd Potências e raízes, como 2^5  ou 5x‡32

3rd Funções de um só argumento que vêm antes do argumento, como ‡( , sin(   ou log(

4th Permutações (nPr) e combinações (nCr)

5th Multiplicação, multiplicação implícita e divisão

6th Soma e subtração

7th Funções relacionais, como > ou �

8th Operador lógico and

9th Operadores lógicos or  e xor

Dentro de um nível de prioridade,
o EOS calcula as funções da
esquerda para a direita.

As funções de vários
argumentos, como
nDeriv(A2,A,6) , são calculadas
quando são encontradas.
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Multiplicação Implícita
A TI-86 reconhece multiplicação implícita, por isso nem sempre há necessidade de apertar M
para indicar uma operação de multiplicação. Por exemplo, a TI-86 interpreta 2p, 4sin(46) , 5(1+2),
e (2¹5)7 como multiplicação implícita.

Parênteses
Todos os cálculos entre parênteses são realizados primeiro.
Por exemplo, na expressão 4(1+2), EOS calcula primeiro 1+2
que está entre parênteses e em seguida multiplica 3 por 4.

Não se pode omitir o parêntese final ( ) ) de uma expressão. Todos os elementos que devem
ficar entre parênteses recebem o parêntese final automaticamente no fim de uma expressão.
Isto também é feito em elementos que devem ficar entre parênteses e que vêm antes das
instruções store e display-conversion.

Parênteses iniciais depois de nomes de listas, nomes de matrizes ou nomes de funções de
equações não são interpretados como multiplicação implícita. Os argumentos que vêm depois
desses parênteses finais são elementos de listas, elementos de matriz ou valores específicos
para os quais deve-se resolver a função da equação.

TOL (O Editor de Tolerância)
Na TI-86, a exatidão dos cálculos de algumas funções é
controlada pelas variáveis tol  e d. Os valores armazenados
nestas variáveis alterar a velocidade de cálculo ou de
construção de gráficos da TI-86.

A variável tol  define a tolerância no cálculo das funções fnInt( , fMin( , fMax(  e arc( , e das operações
GRAPH MATH Gf(x) , FMIN, FMAX e ARC (Capítulo 6). tol  deve ser um valor positivo ‚ 1EL12.

As regras de multiplicação
implícita da TI-86 são diferentes
das regras da TI-85. Por
exemplo, a TI-86 calcula 1à2x
como (1à2)¹x, enquanto que a
TI-85 calcula 1à2x como
1à(2¹x).
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O valor armazenado em d deve ser um número real positivo. d define o tempo (step size) que a
TI-86 leva para calcular as funções arc  no modo dxNDer ; nDer ; e as operações dyàdx , dràdq, dyàdt ,
dxàdt , INFLC, TANLN  e ARC, todas no modo dxNDer  (Capítulo 6).

Para armazenar um valor em tol  ou d na tela inicial ou em um programa, use X. Pode-se
selecionar tol  e d no CATALOG. Pode-se também introduzir tol  de maneira direta e selecionar d no
menu CHAR GREEK.

Exatidão nos Cálculos
Para melhorar a exatidão nos cálculos, a TI-86 dispõe de mais dígitos internamente do que os
apresentados na tela. Os valores são armazenados na memória usando-se até 14 dígitos com um
expoente de 3 dígitos.

♦ Pode-se armazenar valores com até 12 dígitos na maioria das variáveis de janela. Em xScl ,
yScl , tStep  e qStep , pode-se também armazenar valores de até 14 dígitos.

♦ Quando um valor é exibido, o mesmo é arredondado como especificado pelo modo definido
(Capítulo 1), com no máximo 12 digitos e um expoente de 3 dígitos.

♦ O Capítulo 4 descreve os cálculos nas bases numéricas hexadecimal, octal e binária.
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Informações sobre Garantia e Serviços aos Produtos TI
Informações sobre os produtos e serviços da TI
Para mais informações sobre os produtos e serviços da TI, contate a TI através de correio eletrônico
ou visite a home page das calculadoras TI na World Wide Web.

ti-cares@ti.com
http://www.ti.com/calc

Informações sobre a assistência e garantia
Para obter informações sobre a duração e termos da garantia ou sobre a assistência a produtos,
consulte a declaração de garantia incluída neste produto ou contate o revendedor/distribuidor
Texas Instruments mais próximo.
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Indice
 “ (string), 251

! (fatorial), 338

" (string), 262

¶, 412

‚ (maior ou igual a), 62, 345

� (menor ou igual a), 62,
357

ƒ (não igual a), 62, 372

p (pi), 54

‡ (raiz quadrada), 410

v (variável de resultado
estatístico), 222

L1 (inversa), 353
L1 (inverse), 54

4Bin (para binário), 76, 314

4Cyl (para forma cilíndrica),
321

4Dec (para decimal), 322

¶dim, 211, 324

¶dimL, 325

4DMS (para
graus/minutos/segundos)
, 57, 328

4Frac (para frações), 58,
342

4Hex (para hexadecimal),
76, 347

4Oct (para octal), 373

4Pol ( para polar), 384

4Pol (para formato polar),
80

4Pol (para polar), 199

4REAL (para número real),
177, 194, 205

4Rec (para retangular), 80,
199, 391

4Sph (para esférico), 199,
409

@Tbl (intervalo da tabela),
129

sx (variável de resultado
estatístico), 222

Gx2 (variável de resultado
estatístico), 222

sy (variável de resultado
estatístico), 222

% (porcentagem), 382

% (porcento), 58

< (menor de), 61

< (menor que), 356

= (atribuir a), 312

= (igual a), 334

== (iguais relacionais), 61

== (relational equals), 334

> (maior que), 61, 344

 [ ], 364, 419

^ (expoente), 54

{ }, 361

10^, 385

10^ (10 elevado a uma
potência n), 54

A
abs (valor absoluto), 55, 80,

200, 212, 309

Adição (+), 309

ALL, 47, 268

ALLN, 87

ALL+, 87

ALPHA-lock, 24, 49

acionando, 25

cancelando, 24, 25

análise estatística
resultados, 220

and (Boolean), 77, 310

Angle, 80, 200, 212, 311

expressado em graus, 57

Ans (última resposta), 33,
45, 311

Apagando Itens do Menu
CUSTOM, 50

APD. Consulte Automatic
Power Down

arc(, 60, 311

Área de armazenamento de
DADOS, 31

Área de armazenamento
ENTRY, 32, 33

argumento, 28

armazenamento automático
de equações de
regressão, 220

armazenamento de
equações
regressão automática,

220

Armazenando coeficientes
de equações, 243

Armazenando dados, 43
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Armazenando resultados de
equações, 243

Armazenar na variável (¶),

412

Asm (programa em
linguagem assembly),
312

AsmComp (compilar um
programa em linguagem
assembly), 261

AsmComp (programa de
compilação em linguagem
assembly), 312

AsmPrgm (programa  em
linguagem assembly), 312

AsmPrgm (programa em
linguagem assembly),
261

Atribuição, 312

aug(, 211, 313

aug( (augment), 182

Automatic Power Down, 19

AXES, 156

Axes(, 313

AxesOff, 95, 313

AxesOn, 95, 314

B
b (binário), 314

Backup da memória
iniciando, 276

Base Numérica, 73

símbolos, 73

Base númerica
campos, 73

Base numérica binária, 39,
73

Base numérica decimal, 39

Base numérica
Hexadecimal, 73

Base numérica octal, 39, 73

Bateria reserva, 18

batteries, 2
BCKUP (backup da

memória), 276

Bin (binária), 39

Bin (binário), 314

Boolean operators, 77

bound={L1E99,1E99}, 237

BOX, 16

BOX (Menu ZOOM), 242

Box (stat plot), 315

C
cabo unidade para unidade

conectando, 274

Calculando o valor da
variável desconhecida,
239

calculating derivatives, 8
caractere ALPHA, 25

Caracteres, 21

azul, 25

excluindo, 26

segundo, 25

CATALOG, 28, 42

Índice para Consulta
Rápida, 304

CATLG (CATALOG), 47

Circl(, 315

ClDrw (apagar desenho),
315

ClLCD (limpar LCD), 315

ClrEnt (apagar entry), 316

ClrEnt (clear entry), 269

ClTbl (apagar tabela), 316

ClTbl (limpar tabela), 130

cnorm, 316

cnorm (regra da coluna),
210

Coeficientes de equações
armazenando em uma

variável, 243

Complementos (números
binários), 74

Complexo Polar (�), 384

Comprimento do segmento
de uma curva, 60

Concatenação (+), 316

cond (número condicional),
210

cond (número da condição),
317

condições de erro, 445

Configurações de modo, 21

conj (conjugado complexo),
80, 200

conj (conjungado
complexo), 318

CONS (constantes), 48

Constant Memory feature,
19
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constantes, 65

criadas pelo usuário, 64,
66

definida, 64

embutidas, 64

nome, 67

constantes criadas pelo
usuário, 64, 66

constantes embutidas, 64

Construção seqüencial de
gráficos, 95

Construindo
gráficos paramétricos,

148

gráficos polares, 138

contrast
adjusting, 3

CONV TEMP (Temperature)
menu, 9

Conversões
4Bin, 314

4Dec, 322

4DMS, 57, 328

4Frac, 58, 342

4Hex, 347

4Oct, 373

4Pol, 384

4REAL, 177

4Rec, 391

4Sph, 409

Eq4St, 262

li4vc, 182

St4Eq, 262

St4Eq(, 411

vc4li, 182

Convertendo um valor
expresso em uma razão,
72

Convertendo uma Unidade
de Medida, 68

convertendo unidades de
medida, 67

converting Fahrenheit to
Celsius, 9

Coordenadas vetoriais
retangulares, 40

CoordOff, 95, 318

CoordOn, 95, 318

copiando um valor de
variável, 45

corr (coeficiente de
correlação), 222

cos (coseno), 54, 213, 319

cosL1 (arccosine), 319

cosL1 (arco seno), 54

cosh (coseno hiperbólico),
57, 320

coshL1 (coseno
hiperbólico inverso),
57

coshL1 (inverse hyperbolic
cosine), 320

CPLX (número complexo
number variables), 47

cross(, 320

cSum(  (soma acumulativa),
321

cSum( (soma acumulativa),
182

Curso ALPHA, 25

Cursor
ALPHA, 25

cheio, 25

entrada de dados, 25

localização, 22, 23, 28

móvel, 146, 164

movendo, 26

mudando, 26

segundo, 25

seleção, 42

teclas de movimentação,
26

cursor alpha, 25

cursor cheio, 25

Cursor de entrada, 20

Cursor de entrada de dados,
24, 25, 26

Cursor de rastreamento
em construção de

gráficos paramétricos,
146

em gráficos polares, 136

movendo, 137, 147

Cursor de seleção, 42

Cursor móvel, 95, 164

gráficos paramétricos,
146

gráficos polares, 136

CylV (modo cilíndrico de
coordenadas vetoriais),
321

CylV (modo de coordenadas
de vetores cilíndricos),
40
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D
d (decimal), 321

Dado
executando a entrada, 21

Dado atual, 21

apagando, 26

dado de string, 413

Dado de vetor [ ], 419

Dado em grau (¡), 322

Dado em Radiano
r, 389

Dados anteriores
reexecutando, 21

Dados consecutivos, 29

Dados de lista { }, 361

Dados de matriz [ ], 364

Dados estatísticos
introduzindo, 217

plotando, 223, 225

Dec (decimal), 39, 73

Dec (modo decimal de base
numérica), 321

Decimal, 23

Definindo o formato do
gráfico, 94

Definindo o Tipo de
Gráfico, 91

Degree (modo angular), 38

DELc (excluir coluna), 205

DELET, 67

DELf (Apagar função), 87

DELr (excluir uma linha),
205

Deltalst( (lista delta), 183,
322

DelVar(  (excluir variável),
255

DelVar( (apagar variável),
323

der1(  (primeira derivada),
60

der1( (primeira derivada),
323

der2(  (segunda derivada),
60

der2( (segunda derivada),
323

derivatives
calculating, 8

Desenhando
gráficos de equações

diferenciais, 165

det (determinante), 210,
324

DifEq (modo de equação
diferencial), 278

DifEq (modo de equações
diferenciais), 39, 84

DifEq (Modo differential
equation), 324

Diferenciação exata, 40

Diferenciação numérica, 40

Differential equations
EXPLR, 168

difTol (tolerância), 155

dim (dimensão), 198, 211,
324

dimL, 325

dimL (dimensão da lista),
181

DirFld (campo de direção),
153, 326

Disp (exibir), 326

DispG (exibir gráfico), 326

DispT (exibir tabela), 327

Divisão (/), 327

Division symbol, 4
dot(, 198, 328

dr/dq, 138

DrawDot, 95, 329

DrawF (função de
desenho), 329

DrawLine, 95, 329

DrEqu(  (construir
equação), 165

DrEqu( (desenhar equações
diferenciais), 330

DrInv (desenhar inverso),
331

DS<(  (subtrair e pular para
o próximo), 254

DS<( (diminui e pula para o
próximo), 331

dx/dt, 148

DxDer1 (diferenciação
exata), 40, 331

DxNDer (diferenciação
numérica), 40, 332

dy/dt, 148

dy/dx, 148

E
E, 336

e^ (e elevado a potência),
332

Editando equações, 238
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Editor de configuração da
tabela, 129

editor de configuração de
tabela, 129

Editor de eixos, 156

formatos de campo, 157

Editor de equação, 84, 91

paramétrica, 143

polar, 134

Editor de equação
diferencial, 154

Editor de
Interpolação/Extrapolaçã
o, 59

Editor de janela
polar, 134

Editor de lista, 34, 177, 216

fórmulas vinculadas, 187

removendo uma lista,
180

vinculando uma fórmula,
187

Editor de programa, 248

menus e telas, 256

Editor de Tolerância, 451

Editor interativo do solver,
236

eigVc (eigenvector), 210,
333

eigVl (eigenvalue), 210, 333

elemento
matriz, 207

Elemento de lista
armazenando um valor

para, 176

editando, 179

excluindo, 180

exibindo, 179

elementos de lista
complexo, 177

exibindo, 176

Else, 253, 350

E-mail (Suporte ao Cliente
TI), 445

End, 253, 333, 341, 350

Eng (modo de engenharia),
38

Eng (notação de
engenharia), 333

entrada de dados anteriores
recuperando, 32

ENTRY
storing to, 32

EOS. Consulte Equation
Operating System

Eq4St (equação para string),
262

Eq4St( (equação para
string), 334

EQU (variáveis de
equações), 48

Equação
calculando, 148

introduzindo, 235

Equação paramétrica
construindo gráficos, 142

excluindo, 144

selecionando e
cancelando a seleção,
144

Equação polar
construindo o gráfico,

136

Equações
calculando, 239

editando, 238

Equações de cálculo, 148

equações de variáveis
em uma tabela, 130

Equações diferenciais
construindo gráficos, 157

construindo um gráfico,
151

definindo os eixos, 156

definindo um gráfico,
150

defininfo o formato do
gráfico, 152

desenhando soluções,
168

DrEqu(, 330

editor, 154

Editor das condições
iniciais, 156

modo, 164

modo de construção de
gráficos, 151

rastreando, 164

resolvendo, 159

transformando para
primeira ordem, 162

variáveis das equações
Q'n, 154

Variáveis de janela, 155

Equation Operating System,
450
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Equation solver
recursos gráficos, 241

Erro de sintaxe, 30

Erros, 19, 30

resultantes de fórmulas
vinculadas, 188

EStep, 155

Euler, 335

eval, 58, 148, 335

evalF(, 60, 336

ex (constante e elevada a
uma potência), 54

executando um programa,
256

exibindo um menu, 34

Exibir, 19

EXIT (cancela a
transmissão de dados),
281

exiting a menu, 7
exp, 236

EXPLR, 168

Expoente (E), 336

ExpR, 337

ExpR (regressão
exponencial), 218

Expressão, 21, 22, 23, 27,
28, 29, 30, 33, 54

determinando, 33

introduzindo uma lista,
174

usando um vetor, 196

expression
editing, 5

Expressões
usando um número

complexo, 80

F
Fahrenheit

converting to Celsius, 9
Família de Curvas

construindo, 97

em gráficos polares, 137,
147

fatorial (!), 56, 338

fcstx (valor estimado de x),
338

fcsty (valor estimado de y),
339

Fill, 211

Fill(, 182, 198, 339

Fix, 339

FldOff (campo desativado),
153

FldOff (campos de
inclinação e de direção
desativados), 339

Float, 38, 339

Fluxo de programa, 62

fMax(, 340

fMax(  (máximo de função),
60

fMin(, 340

fMin(mínimo de função), 60

fnInt(  function integral), 60

fnInt( (integral da função),
340

FnOff (cancelar as
funções), 340

FnOn (selecionar as
funções), 341

Fone (Suporte ao Cliente
TI), 445

For(, 253, 341

Form(, 183, 342

Forma polar, 78

Forma polar de número
complexo, 23

Forma retangular de
número complexo, 23

Formato CoordOn, 95

formato de gráfico
equações diferenciais,

157

Formato de
Graus/minutos/segundos,
57

Formato do gráfico
definindo, 94

equações diferenciais,
152

gráficos paramétricos,
145

Formato dos Métodos de
Resolução, 152

formato gráfico
gráficos polares, 135

Formatos de Campo, 153

Fórmula
vinculando, 187

Fórmulas
desvinculando, 189

Fórmulas vinculadas
executando, 188
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fPart (parte fracionária), 55,
202, 214, 342

Fração, 22

fStat, 217

fStat (lista de freqüências),
217

Func (modo de função), 39,
84, 278

Func (modo de funções),
343

Função
usando com listas, 184

funções, 28, 29

definindo no Editor de
Equação, 88

definindo no editor de
equção, 89

introduzindo, 28

Funções da, 42

Funções de cálculo, 60

Funções hiperbólicas, 57

Funções matemáticas
com uma matriz, 213

usando com listas, 184

Funções relacionais, 61, 62

function
using list, 6

Functions
deselecting, 15

plotting, 12

tracing, 13

G
gcd(  (greatest common

denominator), 58

gcd( (máximo divisor
comum), 343

GDB (banco de dados de
gráficos), 48

Get(, 343

getKy (get key), 344

GOTO, 30, 344

Goto (Menu PRGM CTL),
254, 259

gráfico
Construindo uma família

de curvas, 97

definindo, 84

Gráfico estatístico
ativando e desativando,

225

Gráfico paramétrico
definindo, 142

Gráfico polar
construindo, 136

Gráficos de equações
diferenciais, 84

desenhando, 165

displaying, 158

modo, 39

Gráficos de funções, 84

modo, 39

Gráficos paramétricos, 84

construindo, 148

cursor móvel, 146

editor de equação, 143

exibindo, 145

formato gráfico, 145

modo, 39, 142

rastreando, 146

variáveis de janela, 144

Zoom, 147

Gráficos polares, 84, 95

construindo, 138

cursor de rastreamento,
136, 137, 147

Cursor móvel, 136

definindo, 133

editor de equação, 134

editor de janela, 134

exibindo, 135

formato gráfico, 135

modo, 39

Recursos Gráficos, 136

tipo de gráfico padrão,
134

Zoom, 137

GRAPH (Menu Solver), 239

GRAPH LINK, 273

graus¡, 57

GridOff, 95, 345

GridOn, 95, 346

GrStl (tipo de gráfico), 255

GrStl( (tipo de gráfico), 346

H
h (hexadecimal), 346

Hex (ativar o modo
hexadecimal de base
numérica), 346

Hex (hexadecimal), 39

Hist (histograma), 347

Horiz, 348
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I
IAsk, 348

IAuto, 348

ident, 348

ident (identidade), 211

If, 253, 349, 350

Igual (=), 334

Igual a (==), 334

imag, 80, 350

indicador busy, 29, 96

Í
Índice para Consulta Rápida

(Referência de A à Z),
304

I
INITC (condições iniciais),

156

InpSt, 351

InpSt (Menu PRGM I/O),
251

Input, 351

Input (Menu PRGM I/O),
250

Input CBLGET, 250

INSc (inserir coluna), 205

Inserir cursor, 25, 26

cancelando, 26

INSf (inserir função), 87

INSi (inserir elemento), 194

INSr (inserir linha), 205

instrução, 28

instruções, 29

introduzindo, 28

Instruções de conexão, 274

int, 352

int (inteiro), 55, 202, 214

integer part of real numbers
displaying, 6, 7

inteiro aleatório, 56

inteiro binário, 314

Inteiro octal, 372

inter( (interpolar), 353

Internet
baixando programas, 273

e-mail (Suporte ao
Cliente TI), 445

interrompendo um cálculo,
30

interrompendo um gráfico,
30

interrompendo um
programa, 258

interromper (programa),
258

inversa, 353

iPart, 6, 7, 353

IPart (parte inteira), 55,
202, 214

IS>(, 354

IS>(  (adicionar e pular para
o próximo), 254

Item atual, 42

Itens de menus, 35

L
LabelOff, 96, 354

LabelOn, 96, 355

Lbl (label), 254, 355

Lbl (Menu PRGM CTL), 259

lcm, 58

lcm(  (mínimo múltiplo
comum), 355

Lcust(  (carregar o menu
custom), 356

LCust( (menu custom), 255

left-rt, 235

LgstR, 223

LgstR (modelo logístico de
regressão), 358

LgstR (regressão logística),
218

li4vc (lista para vetor), 182,
199, 361

Limpando a área de
armazenamento ENTRY,
33

Line(, 359

linha de comando, 255

LinR (regressão linear),
218, 360

list, 47, 58

using with function, 6
List editor, 75

Lista, 33

armazenando, 175

colchetes { }, 361

como um argumento,
184

comparando, 186

criando, 178

desvinculando fórmulas,
189

editando elementos, 190

exibindo elementos de
lista, 175

inserindo, 179
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introduzindo uma
expressão, 174

removendo do editor de
lista, 180

vinculando uma fórmula,
190

Lista de fórmula vinculada
comparando, 186

Lista de fórmula vinculadas
editando elementos, 190

Listas
utilizações, 172

ln (logarítimo natural), 361

ln (logarítmo natural), 54

lngth, 262

lngth (comprimento da
string), 262, 361

LnR (regressão
logarítmica), 218, 362

log, 54, 363

logarítmo natural, 54

Low-battery, mensagem, 20

LU(  (inferior-superior),
210, 364

M
Macintosh

conectando a um, 273

Maior ou igual a (‚), 345

Maior que (>), 344

Matriz, 33

colchetes [ ], 206, 364

criando, 206

exibindo elementos,
linhas, submatrizes,
207

nomes, 48

usando em uma
expressão, 208

usando funções
matemáticas, 213

matriz complexa, 207

MATRX (nomes de
matrizes), 48

max(, 55, 182, 364

maxX, 222

maxY, 222

MBox, 365

Med (mediana), 222

MEM (apagar da memória),
268

MEM (memória) Menu, 33

MEM FREE (memória
disponível), 266

Memória, 19, 31, 33, 258

disponível, 266

excluindo itens, 267

reinicializando, 268

memory
resetting, 3

Menor ou igual a (�), 357

Menor que (<), 356

Mensagem de erro, 30

menu
exibindo, 34

exiting, 7
inferior, 36

removing, 7
superior, 36

teclas, 35

Menu BASE, 74

Menu BASE Õ-Ú

(Hexadecimal), 74

Menu BASE BIT, 78

Menu BASE BOOL
(Boolean), 77

Menu BASE CONV
(Conversão), 76

Menu BASE TYPE, 75

menu BREAK, 30

Menu CALC (Calculus), 60

Menu caracteres
hexadecimal, 74

Menu CATLG-VARS
(Variáveis CATALOG),
47

menu CHAR (Caractere), 51

Menu CHAR GREEK, 51

Menu CHAR MISC
(Caracteres Variados),
51

Menu CONS (Constantes),
64

Menu CONS BLTIN, 64

Menu CONS BLTIN
(Constantes embutidas),
64

Menu CONS EDIT, 67

Menu CONV (Conversões),
69

Menu CONV AREA, 70

Menu CONV ENRGY
(Energia), 71

Menu CONV FORCE, 71
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Menu CONV LNGTH
(Comprimento), 70

Menu CONV MASS, 71

Menu CONV POWER, 72

Menu CONV PRESS
(Pressão), 71

Menu CONV SPEED, 72

Menu CONV TEMP
(Temperatura), 71

Menu CONV TIME, 70

Menu CONV VOL (Volume),
70

Menu CPLX (Número
complexo), 80

Menu CUSTOM, 49

apagando itens, 50

copiando itens, 49

Menu DUPLICATE NAME,
281

Menu GRAPH, 30, 34, 133,
143, 151

Menu GRAPH DRAW, 138,
165

Menu GRAPH MATH, 138,
148

Menu GRAPH ZOOM, 168

Menu LINK, 274

Menu LINK SEND, 275

Menu LIST, 173

Menu list editor, 177
Menu LIST NAMES, 173,

217

Menu LIST OPS, 181

Menu map, 432

Menu MATH, 34, 55

Menu MATH ANGLE, 57

Menu MATH HYP
(Hyperbolic), 57

Menu MATH MISC
(Miscelânea), 58

Menu MATH NUM, 34

Menu MATH NUM
(Número), 55

Menu MATH PROB
(Probabilidade), 56

Menu Matrix Editor, 205

Menu MATRX (Matriz), 204

Menu MATRX CPLX
(Complexo), 212

Menu MATRX MATH, 210

Menu MATRX NAMES, 204

Menu MATRX OPS
(Operações), 211

Menu MEM (Memória), 266

Menu MEM (Memória)
RESET, 268

Menu MEM DELET
(Delete), 267

Menu número complexo, 80

Menu SIMULT ENTRY, 242

Menu Solver, 239

Menu Solver ZOOM, 242

Menu STAT, 216

Menu STAT CALC
(Cálculos), 217

Menu STAT PLOT, 224

Menu STAT VARS (variáveis
estatísticas), 221

Menu STPIC, 86

Menu STRNG (String), 262

Menu superior
selecionando um item,

36

Menu TABLE, 126

Menu TEST, 61
Menu Vector Editor, 194

Menu VECTR, 193

Menu VECTR CPLX
(Complexo), 200

Menu VECTR MATH, 198

Menu VECTR NAMES, 193

Menu VECTR OPS
(Operações), 198

Menu(, 254, 366

Menus da Tabela, 128

Método Euler, 152

Método RK (Runge-Kutta),
152

min(, 55, 182, 366

Mínimo múltiplo comum, 58

minX, 222

minY, 222

mod(, 55, 366

modelos de regressão, 220

Modo complexo polar, 39

Modo complexo retangular,
39

Modo de ângulo Degree, 85

Modo de ângulo Radian, 85

Modo de construção de
gráficos
equações diferenciais,

164

Modo decimal, 37, 38, 73

fixo (012345678901), 38

flutuante, 38

Modo Degree de ângulo,
322
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Modo gráfico
ativando, 84

Modo número complexo
grau, 79

Modo número complexo
radian, 79

Modo Polar de número
complexo, 384

Modos angulares, 38

Modos de bases numéricas,
39

Modos de coordenadas
vetoriais, 40

Modos de diferenciação, 40

modos de gráficos
polar, 133

Modos de Notação, 38

científico, 38

normal, 38

Modos de Números
complexos, 39

Modos gráficos, 39

modulo, 55

mRAdd, 212

mRAdd(, 367

mudando os parâmetros da,
43

Multiplicação (¹), 367

Multiplicação Implícita, 451

multR, 212

multR( (multiplicação de
linha), 368

N
n (variável de resultados

estatísticos), 222

Não igual a (ƒ), 372

nCr, 56

nCr (número de
combinações), 368

nDer(  (numerical
derivative), 60

nDer( (derivada numérica),
369

norm, 198, 210, 370

Normal, 38, 370

not (Boolean), 74, 77, 371

Notação científica, 23

Notação das respostas
exibidas, 23

Notação de engenharia, 23

nPr, 56

nPr (número de
permutações), 372

Numerical derivative, 60

Número aleatório, 56

número decimal, 321

números
introduzindo, 22

Números complexos, 33, 78

em resultados, 79

separador, 78

usando em expressões,
80

Números complexos
polares, 78

Números complexos
retangulares, 78

números negativos
introduzindo, 22

Números reais, 33

O
o, 372

Oct (modo octal de base
numérica), 373

Oct (octal), 39

Octal, 39

OneVa, 217

OneVa (OneVar), 219, 373

Opções de conexão, 272

Operação
segundo, 25

Operações de ZOOM, 168

operador
introduzindo, 28

Operadores Boolean, 310,
371, 374, 420

or (Boolean), 77, 374

ordem das operações da, 62

ordem de operação da, 69

Order-of-evaluation rules,
22

Outpt (Menu PRGM I/O),
251

Outpt(, 375

OVERW (overwrite), 281

P
P2Reg, 376

P2Reg (regressão
quadrática), 218

P3Reg, 378

P3Reg (regressão cúbica),
218

P4Reg, 380

P4Reg (regressão quártica),
218
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Padrões de Sombreamento,
91

Par, 84

Param, 381

Param (modo paramétrico),
39, 278

Parâmetros de modo, 23

exibindo, 37

Parênteses, 22, 28, 62, 451

Parte imaginária de um
número complexo, 80

Parte inteira, 55

Parte real de um número
complexo, 80

Pause, 381

PC
conectando a um, 273

Permutações de itens, 56

pEval, 58

pEval(, 382

Pi, 66

PIC (nomes de figuras), 48

PlOff (plot off), 382

PlOn, 225

PlOn (plot on), 382

PLOT1, 224

Plot1(, 383

Plot2(, 383

PLOT3, 224

Plot3(, 383

Plotando dados estatísticos,
223

Plotting functions, 11, 12

Pol, 84

Pol (modo polar), 39, 278,
384

PolarC (complexo polar),
384

PolarC (modo complexo
polar), 39

PolarGC, 95

PolarGC (coordenadas
gráficas polares), 385

poly, 385

Porcentagem (%), 382

Potência, 385

Potência de 10, 23, 38

10^, 385

PRegC, 223

previous entries, 9
PRGM (nomes de

programas), 48

prod, 386

prod (produto), 58, 182

Programando
chamando um programa,

259

como começar, 248

copiando um programa,
260

editando um programa,
258

excluindo um programa,
258

executando um
programa, 256

interrompendo um
programa, 258

introduzindo uma linha
de comando, 255

usando variáveis, 260

Programas
criando, 248

Prompt (Menu PRGM I/O),
250, 386

Prompts
Name=, 24, 43

Rcl, 46

PtChg(, 386

PtOff(, 386

PtOn(, 386

PwrR (regressão de
potência), 218, 387

PxChg(, 388

PxOff(, 388

PxOn(, 388

PxTest(, 388

Q
Qrtl1, 222

Qrtl3, 223

Quadrado 2, 410

Quick Zoom
em construção de

gráficos
paramétricos, 147

em gráficos polares, 137

R
r (dado em radiano), 389

rAdd, 212

rAdd(, 388

Radian, 389

Radian (modo angular), 38

Raizx
‡, 394

Raiz quadrada  (‡), 410

rand (aleatório), 56, 389



Indice 467

99index.doc   Index   Texas Instruments Inc   Revised: 11/06/97 11:39 AM   Printed: 11/06/97 11:40 AM   Page 467 of 16

randBin(  (aleatório
binomial), 56

randBin( (binomial
aleatória), 389

randInt(  (inteiro aleatório),
56

randInt( (inteiro aleatório),
390

randM, 212

randM( (matriz aleatória),
390

randNorm(  (aleatório
normal), 56

randNorm( (normal
aleatória), 390

RcGDB (recuperar banco de
dados gráficos), 391

RCPIC, 86

RcPic (recuperar figura),
391

REAL, 47, 200, 391

recebendo dados
transmitidos, 280

RectC (complexo
retangular), 39, 392

RectGC (coordenadas
gráficas retangulares),
392

RectV (modo retangular de
coordenadas de vetor),
392

RectV (vetor retangular), 40

Recuperando um valor de
variável, 46

Recurso Constant Memory,
37

Recursos
Recursos Gráficos

gráficos polares, 136

no equation solver, 241

RECV (Menu LINK SND85),
279

RECV (Menu LINK), 274

Redefinindo constantes
criadas pelo usuário, 66

ref (forma row echelon),
392

ref (regra de linha
escalonada), 211

Reinicializando a memória,
268

RENAM (rename), 281

Repeat, 393

Repeat (Menu PRGM CTL),
253

resolução dos pixels
para gráficos de funções,

92

Resolvendo equações
diferenciais, 159

Resposta
armazenando em uma

variável, 45

exibindo, 21

resultado, 22, 27

Reticências
em uma linha de matriz,

205

Return, 393

Return (Menu PRGM CTL),
255

RK (Runge-Kutta), 393

rnorm (regra da linha), 210

rnorm (regra de linha), 394

Rolagem, 21

RotL (gira à esquerda), 78

rotL (girar à esquerda), 395

RotR (gira à direita), 78

rotR (girar à direita), 395

round(, 55, 202, 396

rref (forma, 396

rref (reduzir a regra de linha
escalonada), 211

rSwap, 211

rSwap( (row swap), 396

S
Scatter (stat plot type), 397

Sci (científico), 38

Sci (notação científica), 397

SELCT, 128

SELECT, 87

Select(, 183, 398

SEND (Menu LINK), 274

Send(, 251

Send( (Menu PRGM I/O),
398

Separador, 78

seq(, 182

seq( (sequência), 399

SeqG, 95

SeqG (consrtrução
sequencial de gráfico),
399

Série de instruções
exibindo, 21
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SetLE, 180

SetLEdit, 399

Shade(, 400

shftL (deslocar à esquerda),
401

ShftR (desloca à direita), 78

shftR (deslocar à direita),
402

ShwSt (exibir string), 402

sign, 55, 403

Símbolo de
aramazenamento, 24

SimulG (construção
simultânea de gráfico),
403

SimulG (construção
simultânea de gráficos),
95

simult(, 403

simult( (Menu CATALOG),
244

sin (seno), 54, 213, 404

sinL1 (arco seno), 54

sinL1 (arco-seno), 404

sinal negativo (L), 22

sine
calculating, 4

sinh (seno hiperbólico), 57,
405

sinhL1 (seno hiperbólico
inverso), 57, 405

SinR, 223

SinR (regressão senoidal),
218, 406

sintaxe de uma função, 28

sintaxe de uma instrução,
28

SKIP, 281

SlpFld (campo de
inclinação), 153, 407

SND85 (Menu LINK), 274

solucionador de equação,
44

Soluções
desenhando, 168

SOLVE, 238

Solver(, 407

Soma dos elementos de list,
58

sortA, 181, 408

sortD, 181, 408

Sortx, 183, 408

Sorty, 183, 409

SphereV (modo de
coordenadas de vetores
esféricos), 40

SphereV (modo spherical de
coordenadas de vetor),
409

St4Eq (string para equação),
262

St4Eq( (string para
equação), 411

STAT (variáveis  de
resultados estatísticos),
48

Stat Plot
Alterando a condição

OnàOff dos gráficos
estatísticos, 92

StGDB (armazenar banco
de dados gráficos), 411

STOa, 243

STOb, 243

Stop, 411

Stop (Menu PRGM CTL),
255

STOx, 243

STPIC, 86

StPic (armazenar figura),
412

StReg (armazenar equação
de regressão), 218

StReg( (armazenar
regressão), 412

String, 33

armazenando, 262, 263

concatenando, 262

criando, 262

definida, 262

STRNG (variáveis, 48

STYLE, 87

sub(, 262

sub(  (subconjunto), 262

sub( (sub-conjunto de
string), 413

sub-rotinas, 259

Substituindo baterias, 18

Subtração (N), 413

sum, 58, 414

Suporte ao Cliente, 445

Sx (variável de resultado
estatístico), 222
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T
T (transpor), 417

tabela, 126

configurando, 129

editor de configuração,
129

exibindo, 126

limpando, 130

tan (tangente), 54, 414

tanL1 (arco tangente), 54

tanL1 (arco-tangente), 415

tanh (tangente hiperbólica),
57, 415

tanhL1 (tangente
hiperbólica inversa),
57, 415

TanLn(, 416

TBLST (editor de
configuração da tabela),
129

Tecla
2nd, 24

ALPHA, 24

função primária, 22

Tecla \, 54

Tecla a (negativo), 54

Tecla ˆ (raiz quadrada), 54

tecla [ENTRY], 21

Tecla ALPHA, 24

Teclado
Tela check RAM, 266

tela de ordem SIMULT, 242

tela de seleção de tipo de
dado, 47

Tela de Status STAT PLOT,
224

tela inicial, 19, 26, 27, 30

exibindo dados e
respostas, 21

Tela SEND WIND, 278

Tela VARS CPLX (variáveis
complexas), 80

Text(, 416

Then, 253, 349, 350

TI-GRAPH LINK, 273

Tipo de erro, 31

Tipo de gráfico estatístico
definindo, 225

Tipos de gráficos, 89, 90

definindo, 90

GrStl(, 346

tMax, 144, 155

tMin, 144, 155, 156

TOL (Editor de Tolerância),
451

tPlot, 155

Trace (Menu Graph), 417

TRACE (Menu Solver), 241

Tracing a function, 13

transmitindo dados, 280

condições de erro, 282

memória insuficiente,
282

repetindo a transmissão
para vários
equipamentos, 281

selecionando variáveis,
277

Transmitting data
(variáveis de janela), 278

Transpor (T), 417

tStep, 144, 155, 158

turning off TI-86, 2
turning on TI-86, 2
TwoVa (duas variáveis),

217

TwoVa (TwoVar), 418

U
Unevaluated expression

storing, 10

unidade de medida
convertendo, 68

unidades de medida
convertendo, 67

unitV (vetor unidade), 418

V
valor, 28, 33

Valor básico, 56

Valor de um polinômio, 58

Valor estimativo, 237

no solver editor
interativo, 238

Valores angulares, 38

Valores complexos, 54

variable
in expressions, 5

Várias entradas de dados
recuperando, 32

variáveis das equações Q'n,
154

variáveis de equação, 44, 45
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variáveis de janela, 93

equações diferenciais,
155

tela gráfica, 92

Variáveis desconhecidas
calculando o valor para,

239

variáveis embutidas, 43,
158

Variável, 24

copiando, 45

na tela da tabela, 127

nomes maiúsculos e
minúsculos, 44

variável y, 87

variável de equação, 89

Variável embutida, 50

Variável eqn  (equação), 238

variável eqn (equação), 60,
236

variável exp, 60

Variável fldPic (campo),
158

Variável PIC
introduzindo, 86

vc4li (vetor para linha), 418

vc4li (vetor para lista), 182,
199

VECTR (nomes de vetores),
47

Vert (linha vertical), 419

Vetor, 33

apagar da memória, 195

colchetes [ ], 419

com funções
matemáticas, 201

complexo, 195, 207

criando, 195

definido, 192

editando a dimensão e os
elementos, 197

exibindo, 196

formas, 192

operações, 198

usando uma expressão,
196

W
While, 419

While (Menu PRGM CTL),
253

WIND, 155, 278

WIND (Menu Solver), 239

WIND (variáveis de
janelas), 48

Window variables
changing, 14

X
XMIT (transmit), 276, 280

Xor (Boolean), 77, 420

xRes, 92

xScl, 92

xStat, 217

xStat (lista de variáveis x),
217

xyline, 420

Y
y variável, 87

yScl, 92

yStat, 217

yStat (listas de variáveis y),
217

Z
ZData, 421

ZDecm, 422

ZFACT (ZOOM FACTOR),
242

ZFIT, 147, 423

ZIN (zoom in), 242, 424

ZInt, 425

ZOOM, 16

gráficos paramétricos,
147

gráficos polares, 137

ZOUT (zoom out), 242, 426

ZPrev (zoom anterior), 426

ZRcl (recuperar zoom), 427

ZRCL (variáveis de zoom
criadas pelo usuário),
278

ZSqr, 428

ZStd (padrões normais),
429

ZSTD (standard defaults),
242

ZTrig, 430


