
                                                                                   Návod k obsluze
T178 - Vědecký kalkulátor- kalkulačka -240 funkcí

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

funkce SV.PAM, dvouřádkový LCD displej(10+2 míst), kombinace, variace a permutace, 
statistika(standardní odchylka,editor statistiky,regresní analýza), goniometrické a hyperbolické
funkce, převod pravoúhlých a polárních souřadnic a mnoho dalších funkcí

přirozený a desítkový logaritmus, 9 pamětí, inženýrské notace, náhodné číslo, zlomky a 
desteinná místa, faktoriál, Výkon, exponent, kořen jakékoli stupně, 3 jednotky úhlu(DEG, RAD,
GRA)

převod jednotek úhlu, napáejní: AG13 typu LR44 – je součástí balení, rozměry: 
155×85×12,2mm, hmotnost: cca 100g

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 
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1. Sundání a nasazení krytu kalkula�ky 
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�� Než za�nete pracovat …… � 
Podržte kryt podle vyobrazení a vysu�te kalkula�ku z krytu. 

    
 
�� Po skon�ení práce s kalkula�kou …… � 
Podržte kryt podle vyobrazení a zasu�te kalkula�ku do krytu. 
 
�� Kalkula�ku zasunujte do krytu pouze koncem klávesnice. Nikdy do krytu 

nezasunujte kalkula�ku stranou s displejem. 

         
 
                                                                                                         
                                                                                                    
                                                                               
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    

2. Bezpe�nostní p�edpisy 
  

D	íve než za�nete kalkula�ku používat, p	e�t
te si prosím následující pokyny:  
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Baterie, manipulace s kalkula�kou, �išt�ní: 

�� Baterie po vyndání z kalkula�ky skladujte na bezpe�ném míst
, aby se nedostaly do 
d
tských rukou. D
ti by je mohly spolknout. 

�� Nikdy baterie nedobíjejte, nerozebírejte a nezkratujte. Baterie nevystavujte p�sobení 
p	ímého tepla a nelikvidujte je spálením. 

�� Nesprávná manipulace m�že zp�sobit vyte�ení elektrolytu z baterií, který m�že 
poškodit blíže uložené p	edm
ty nebo zp�sobit poleptání pokožky. 

�� P	i vkládání baterie do kalkula�ky dodržte její správnou polaritu „+“ a  „-“. 

�� K napájení používejte pouze p	edepsanou baterii (viz „ Technické údaje“). 

�� Vybité baterie nepat	í do domovního odpadu. Vybité baterie jsou zvláštním 
odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního 
prost	edí. K t
mto ú�el�m slouží speciální sb
rné nádoby v prodejnách s 
elektrospot	ebi�i nebo ve sb
rných surovinách. 

�� P	ed prvním použití kalkula�ky stiskn
te tla�ítko (klávesu) „ “. 

�� Prove�te vým
nu vložené baterie každé 3 roky (i když bude kalkula�ka normáln
 
pracovat). Nižší napájecí nap
tí m�že zp�sobit poškození nebo ztrátu obsahu 
pam
ti. Vyhotovte si pro jistotu písemné kopie všech d�ležitých dat. 

�� Nevystavujte p	ístroj extrémním teplotám (p	i používání i p	i skladování). P	íliš 
nízké teploty mohou zp�sobit úplné vypadnutí zobrazení na displeji a zkrácení 
životnosti baterií. Kalkula�ku nevystavujte p	ímému slune�nímu zá	ení, 
neprovád
jte s ní výpo�ty poblíž tepelných zdroj� (topení). P	íliš vysoké teploty 
mohou zp�sobit deformaci pouzdra kalkula�ky a poškození vnit	ního zapojení. 

�� Kalkula�ku rovn
ž nevystavujte p	ílišné vlhkosti (chra�te ji p	ed st	íkající vodou) a 
p�sobením prachu. 

�� Nenoste kalkula�ku nikdy v kapsách u kalhot, kde by mohlo dojít k její deformaci. 

�� P	ístroj nikdy nerozebírejte. 

�� Na klávesy (tla�ítka) kalkula�ky netla�te nikdy propisova�kou nebo p	edm
ty 
s ostrými hroty.   

�� K �išt
ní p	ístroje (pouzdra) používejte pouze suchý a m
kký had	ík. P	íliš 
zne�išt
nou kalkula�ku m�žete vy�istit (ot	ít) had	íkem navlh�eným slabým 
mýdlovým roztokem. Nikdy nepoužívejte k �išt
ní žádná rozpoušt
dla (benzín), 
mohli byste takto smazat popisy na kalkula�ce.   

 
 
 
 
 
 

3. Dvou�ádkový displej 
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Dvou	ádkový displej po�íta�ky umož�uje sou�asné zobrazení (zadání) výpo�tu (výrazu) 
a výsledku. Horní 	ádek p	edstavuje zadání výpo�tu (rovnice, výrazu), dolní 	ádek pak 
výsledek výpo�tu. Odd
lovací znak („,“) následuje vždy po t	ech �íslicích zprava po 
desetinné te�ce (pokud bude výsledek v
tší než „999“). Tento odd
lovací znak m�žete 
zm
nit na „.“ a desetinnou te�ku na desetinnou �áku – viz kapitola „Desetinná te�ka 
(�árka) a odd�lovací znak:“  
 

 

4. Režimy výpo�t� (krátký popis) 
  

D	íve než za�nete používat kalkula�ku k výpo�t�m, musíte zvolit (vyvolat) odpovídající 
režim (zp�sob) výpo�tu – viz následující tabulka. 
 

Provedení následujícího typu 
výpo�tu: 

Stiskn�te následující 
tla�ítka: 

Ozna�ení (vyvolání) 
režimu: 

Základní aritmetické operace   COMP 

Po�ítání s komplexními �ísly   CMPLX 

Standardní odchylka, pravd
podobnost    SD 

Regresní výpo�ty    REG 

Výpo�ty v r�zných �íselných soustavách    BASE 

�ešení rovnic     EQN 
 

�� Pokud stisknete tla�ítko  vícekrát (	 3 x), zobrazí se na displeji dopl�ující 
nastavení. Tato zobrazení se objeví, pokud budete chtít zm
nit nastavení 
kalkula�ky. 

 

Upozorn�ní:  

�� Návrat ke standardnímu nastavení kalkula�ky (po�áte�ní nastavení) provedete 
stisknutím tla�ítek    (Mode) .  

 

Režim výpo�tu: COMP 

Argument úhlu: Deg (stupe�) 

Formát exponenciálního zobrazení: Norm 1, Eng OFF 

Formát zobrazení komplexních �ísel: a+bi 
Formát zobrazení zlomk�: ab/c 

Desetinná te�ka: Dot (te�ka, bod) �p	ípadn
 desetinná �árka� 
 
�� Režim zp�sobu výpo�tu je zobrazen v horní �ásti displeje s výjimkou zobrazení 

„BASE“ [výpo�ty v dvojkové, osmi�kové, hexadecimální (šestnáctkové), jakož i 
decimální soustav
]. Tento režim je zobrazen v exponenciální �ásti displeje. 
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�� Technické symboly se nezobrazují, je-li kalkula�ka p	epnuta do režimu „BASE“. 
�� Je-li kalkula�ka p	epnuta do režimu „BASE“, nelze provést zm
nu argumentu úhlu 

nebo formátu zobrazení (Disp). 
�� Režimy COMP, CMPLX, SD a REG mohou být použity v kombinaci s nastavením 

argumentu úhlu. 
�� Zkontrolujte p	i vyvolání p	íslušného režimu (SD, REG, COMP, CMPLX) 

nastavení argumentu úhlu [Deg (šedesátinný stupe�), Rad (radián, oblouková míra 
úhlu), Gra (grad, nový stupe�, setinný stupe�], d	íve než zadáte výpo�et.  

 
 

Kapacita pam�ti pro zadání výpo�tu:  

�� Kapacita pam
ti pro zadání výpo�tu je dimenzovaná na 79 krok� (každé stisknutí 
tla�ítka s �íslicí nebo tla�ítka s aritmetickou operací , ,  nebo  

znamená jeden krok). Stisknutí tla�ítka  nebo  nep	edstavuje žádný krok. 

Stisknutí tla�ítek    znamená tedy pouze jeden krok. 

�� Po zadání 73. kroku se zm
ní kurzor na displeji ze zobrazení „-“ na zobrazení „ “, 
což p	edstavuje upozorn
ní na brzké vy�erpání kapacity pam
ti. Zadání s více než 
79 kroky musíte rozd
lit na n
kolik díl�ích výpo�t�. 

�� Po stisknutí tla�ítka  m�žete na displeji zobrazit naposledy vypo�ítaný 
výsledek, který m�žete dále použít pro další výpo�ty. Další podrobnosti k použití 
tohoto tla�ítka naleznete v kapitole „Vyvolání zobrazení výsledku z pam
ti“. 

 

 
Tla�ítka používaná p�i zadání výpo�tu:  

�� Tla�ítka  : Posun kurzoru vlevo nebo vpravo na požadované místo 

�� Tla�ítko : Vymazání znaku (�íslice) na míst
, kde se nachází kurzor. 

�� Tla�ítka  + : Vložení (zm
na) znaku (�íslice) na míst
, kde se nachází 
kurzor pro vložení znak� . K normálnímu kurzoru se vrátíte op
tovným stisknutím 

t
chto tla�ítek   nebo tla�ítka .  
 

 
Funkce opakování (opakovací pam��):  

�� P	i každém provád
ní výpo�tu uloží funkce opakování do pam
ti vzorec výpo�tu 

s jeho výsledkem. Stisknutím tla�ítka  zobrazíte vzorec a výsledek naposledy 

provedeného výpo�tu. Dalším tisknutím tla�ítka  m�žete po krocích p	epínat 
(zobrazovat) již provedené výpo�ty (od nejnov
jšího k nejstaršímu). 

�� Tisknutím tla�ítka  nebo  m�žete provád
t na displeji editování 
zobrazeného výpo�tu z opakovací pam
ti. 

�� Stisknete-li opakovan
 tla�ítko  nebo  bezprost	edn
 po provedení 
(ukon�ení) výpo�tu m�žete provést editování celého výpo�tu. 

 
�� Stisknutí tla�ítka  nevymaže opakovací pam
, takže i po stisknutí tohoto 

tla�ítka lze vyvolat zobrazení posledního výpo�tu. 
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�� Kapacita opakovací pam
ti 128 byte je ur�ena jak pro ukládání výraz�, tak i pro 
ukládání výsledk�. 

�� Opakovací pam
 lze vymazat následujícími zp�soby: 

Stisknutím tla�ítka , 

inicializací režim� a nastavení stisknutím tla�ítek    (Mode) , 

p	epnutím režimu (zp�sobu) výpo�tu na jiný režim (zp�sob) výpo�tu, 

vypnutím kalkula�ky.  
 
Zobrazení chybné pozice:  

�� Stisknutím tla�ítka  nebo  po vzniku chyby m�žete zobrazit chybný 
výpo�et, kurzor bude stát na míst
, kde se vyskytla chyba. 

 

Vícenásobná instrukce:  

Vícenásobná instrukce p	edstavuje výraz (vzorec), který se skládá ze dvou nebo více 
vzorc�, které jsou svázány (odd
leny) dvojte�kou „:“.  
�� P	íklad: Se�tení 2 + 3 a vynásobení výsledku 4: 

2  3     4    2+3 
5.Disp  

 

                                           Ansx4 
20.  

 

 
Exponenciální formát zobrazení:  

Na displeji kalkula�ky lze zobrazit �íslo s 10 místy. Vyšší hodnoty se zobrazí 
automaticky v exponenciálním formátu. V p	ípad
 desítkové soustavy s desetinnou 
te�kou (�i �árkou) m�žete zvolit 2 formáty zobrazení. 
�� Zm
nu exponenciálního formátu zobrazení provedete opakovaným tisknutím 

tla�ítka  tak dlouho, dokud se na displeji kalkula�ky neobjeví následující 
zobrazení: 

Fix Sci Norm 
1 2 3 

 

�� Stiskn
te tla�ítko . Po zobrazení následující volby stiskn
te tla�ítko  nebo 

 pro výb
r zobrazení „Norm 1“ nebo „Norm 2“ (všechny p	íklady uvedené 
v tomto návodu k obsluze používají zobrazení formátu „Norm 1“). 

�� Norm 1 
Po volb
 „Norm 1“ se použije automaticky exponenciální zobrazení pro celo�íselné 
hodnoty s více než 10 místy a pro decimální hodnoty s více než 2 desetinnými místy.  

�� Norm 2 
Po volb
 „Norm 2“ se použije automaticky exponenciální zobrazení pro celo�íselné 
hodnoty s více než 10 místy a pro decimální hodnoty s více než 9 desetinnými místy.  

 
Desetinná te�ka (�árka) a odd�lovací znak:  

Chcete-li specifikovat desetinnou te�ku a odd
lovací znak použijte menu nastavení 
„Disp“ 
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�� Opakovaným tisknutím tla�ítka  nastavte na displeji kalkula�ky následující 
zobrazení: 

Disp   
1   

 

�� Stiskn
te   , na displeji se objeví nabídka nastavení. 

�� Stiskn
te  = „Dot“, desetinná te�ka, �árka jako odd
lovací znak nebo  

�� stiskn
te  = „Comma“, desetinná �árka místo te�ky a te�ka jako odd
lovací 
znak. 

  
Inicializace kalkula�ky:  

Inicializaci režimu výpo�tu a nastavení, jakož i vymazaní opakovací pam
ti a 

prom
nných provedete stisknutím následujících tla�ítek:    (All) . 
 
* All = úplné vymazání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Základní aritmetické operace „COMP“ a funkce zpracování 
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Vyvolání režimu základních operací:  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
 

�� Záporné hodnoty musejí být uzav	eny v závorkách: 

sin - 1,23 
    1.23  

�� Záporný exponent nemusí být uzav	en v závorkách: 

sin 2,34 x 10-5 
  2.34   5 

��  P�íklad 1: 3 x (5 x 10-9) = 1,5 x 10-8  

3  5   9  

�� P�íklad 2: 5 x (9 + 7) = 80  

5   9  7    

�� M�žete vynechat všechny závorkové operace ( ) p	ed tla�ítkem . 
 

 
Po�ítání se zlomky:  

Hodnoty zlomk� se zobrazí automaticky v decimálním formátu, jestliže sou�et míst 
hodnoty zlomku (celé �íslo + �itatel + jmenovatel + odd
lovací znak) p	ekro�í 10. 
 

�� P�íklad 1:  
2 1 13 
3 

+ 
 

5 
= 15 

2  3  1  5  13 15. 

 

�� P�íklad 2:  
1 2 11   

3 
4 

+ 1 
3 

= 4 12   

3  1  4  1  2  3  4 11 12. 

 

�� P�íklad 3:  
2 1 
4 

= 2                              2  4  
 

�� P�íklad 3:  
1 
2 + 1,6  = 2,1       1  2   1.6  

 

�� Výsledky smíšených výpo�t� se zlomky a �ísly jsou zobrazeny vždy v decimálním 
(desítkovém) formátu. 
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P�evod zlomku � na desítkové �íslo (a naopak):  

�� P�íklad 1:  
3 

2,75 = 2 
4 

 (decimální �íslo 
 zlomek) 
 

2.75  2.75 
 

  2  3  4. 
 

11 
 =  

 4 
  

 

  11  4. 
 
�� P�íklad 2:  

1 
2 

 �  0,5   (zlomek � decimální �íslo) 
 

1  2  1  2. 
 

  0.5 
 

  1  2. 

P�evod smíšených zlomk	 � na nepravé zlomky (a naopak):  

�� P�íklad 1:  
2 5 

1 
3 � 3 

 
 

1  2  3  1  2  3. 
 

  5  3. 
 

  1  2  3. 
 
�� Za ú�elem specifikace formátu zobrazení m�žete použít nastavení zobrazení displeje 

(Disp), bude-li výsledek výpo�tu zlomku vyšší než 1. 

�� Za tímto ú�elem tiskn
te opakovan
 tla�ítko , dokud se na displeji kalkula�ky 
neobjeví následující zobrazení: 

Disp   
1   

 

�� Prove�te zobrazení nastavení  . 

�� Stiskn
te tla�ítko , které odpovídá zobrazení smíšeného zlomku (a b/c) nebo 

tla�ítko , které odpovídá zobrazení nepravého zlomku (d/c). 
�� V p	ípad
 že se pokusíte o zadání smíšeného zlomku b
hem formátu zobrazení 

„d/c“, nastane chyba. 
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Výpo�et procent:  

P�íklad 1: 12 % z 1500 (180)  

                                 1500  12   
 
P�íklad 2: Kolik procent je 660 z 880? (75 %)  

                                 660  880   
 
P�íklad 3: 2500 zvýšeno o 15 %  (2875)  

                                 2500  15    
 
P�íklad 4: 3500 sníženo o 25 %  (2625)  

                                 3500  25    
 
P�íklad 5: Jestliže má být p	idáno ke zkušebnímu vzorku 300 gram�, který m
l 
p�vodní hmotnost 500 gram�, jaká bude procentuální p	ír�stek hmotnosti?  (160 %) 

                                        300  500    
 
P�íklad 6: Jestliže se zvýší teplota ze 40 °C na 46 °C, kolik procent �iní zvýšení 
teploty? A kolik procent bude �init p	ír�stek teploty po jejím zvýšení na 48 °C? (15 %, 
20 %) 

                                        46  40    

                      8  
 
 
Po�ítání se stupni, minutami a vte�inami (po�ítání s úhly):  

�� P�íklad 1: P	evod decimální hodnoty 2,258 do šedesátinné úhlové míry a naopak.  

2.258  2.258 
 

  2°15°28.8 
 

  2.258 
 
�� P�íklad 2: Prove�te následující výpo�et: 12°34'56" x 3,45.  

12  34  56    3.45  43°24°31.2 
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FIX, SCI, RND (desetinná místa, interní zaokrouhlení):  

�� Nastavení po�tu aktuálních desetinných míst, po�tu 	ádov
 nejvyšších platných míst 
a zm
nu na exponenciální formát zobrazení (viz kapitola „Exponenciální formát 
zobrazení:“) provedete opakovaným tisknutím tla�ítka  tak dlouho, dokud se na 
displeji kalkula�ky neobjeví následující zobrazení: 

Fix Sci Norm 
1 2 3 

 

�� Podle toho, jakou chcete provést zm
nu, stiskn
te tla�ítko ,  nebo . 

 (Fix): po�et desetinných míst 

 (Sci): po�et 	ádov
 nejvyšších platných míst 

 (Norm): exponenciální formát zobrazení (viz výše)  
  
�� P�íklad 1: 200 � 7 x 14 =  

200  7   14  400. 
 

Zadání 3 desetinných míst: 

 ….  (Fix)  FIX 
400.000 

 

Postup interního výpo�tu (dále s 12 místy): 

               200  7    28,571 
 

               14  400.000 
 

Interní zaokrouhlení (RND): 

               200  7    28,571 
 

                  28,571 
 

               14  399.994 
 
� Specifikaci po�tu desetinných míst zrušíte následujícím zp�sobem:  

     ….  (Norm)   
  
�� P�íklad 2: Zadání po�tu 	ádov
 nejvyšších platných míst: 1 � 3, p	i�emž u výsledku 

jsou požadovány 2 	ádov
 platná místa (Sci 2)  

 ….  (Sci)  1  3  SCI 
3.3-01 

 
� Specifikaci po�tu 	ádov
 platných míst zrušíte následujícím zp�sobem:  

     ….  (Norm)   
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5a. Diferenciální po�et „COMP“  
  

Vyvolání režimu (stejné jako p�edchozí):  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
  

�� Pro zadání diferenciálního výrazu (výpo�tu derivace) jsou d�ležité 3 údaje: funkce s 
prom
nnou x, bod (a), pro který se vypo�ítává hodnota (koeficient) derivace a 
zm
na x (�x).  

                                                                        výraz  a  �x  

�� P�íklad: Vypo�t
te hodnotu derivace v bod
 x = 2 funkce y = 3x – 5x +2: 
(výsledek = 7) 

                              3     5    2  2   

                                                                                            2   4   

�� Zadání �x m�žete vynechat (pokud si to budete p	át). Kalkula�ka dosadí 
automaticky vhodnou hodnotu �x, pokud ji nezadáte. 

�� Diskontinuální body a extrémní zm
ny v hodnot
 x mohou zp�sobit nep	esné 
výsledky nebo chyby.  

 

5b. Integrální po�et „COMP“  
  

Vyvolání režimu (stejné jako p�edchozí):  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
  

�� Pro zadání integrálu jsou d�ležité 4 údaje: funkce s prom
nnými x, a a b, které 
definují integrál, a hodnota n, která odpovídá po�tu roz�len
ní na díl�í úseky 
(ekvivalent k N = 2n) pro integraci s použitím Simpsonova pravidla rozkladu, 
kterým se vypo�ítává hodnota (koeficient) derivace a zm
na x (�x).  

                                                   výraz  a  b  n  

�� P�íklad:  

 (2x2 + 3x + 8) dx = 150,6666667 

                                                     2     3     

                                                                        8  1  5  6   

Upozorn�ní! 

�� Pro specifikaci po�tu roz�len
ní na díl�í úseky m�žete použít celé �íslo od 1 do 9 
nebo toto zadání m�žete vynechat (pokud si to budete p	át). 

�� Výpo�et integrálu m�že trvat pon
kud déle. 

�� B
hem interního výpo�tu integrálu dojde k vymazání zobrazeného obsahu.  
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5c. Výpo�ty s použitím pam�ti „COMP“  
  

Vyvolání režimu (stejné jako p�edchozí):  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
 
Zprost�edkovací pam��:  

�� Stisknete-li tla�ítko  po zadání hodnoty nebo výrazu (po�etního úkonu), uloží se 
vypo�ítaný výsledek automaticky do zprost	edkovací pam
ti a provede se 
aktualizace jejího obsahu. 

�� Dodate�n
 po použití tla�ítka  dojde k aktualizaci zprost	edkovací pam
ti po 

stisknutí tla�ítek  , ,   nebo   ve spojení s n
kterým 
písmenem „A až F“, „M“, „X“ nebo „Y“. 

�� Obsah zprost	edkovací pam
ti m�žete vyvolat (zobrazit na displeji kalkula�ky) 

stisknutím tla�ítka . 

�� Do této pam
ti lze uložit 12 míst mantisy a 2 místa pro exponent. 

�� K aktualizaci zprost	edkovací pam
ti nedojde, jestliže dojde k chyb
 p	i zadání 
operací a výpo�t�.    

 
Složit�jší výpo�ty (pokro�ilé):  

�� Výsledek výpo�tu vyvolaný stisknutím tla�ítka  m�žete použít pro další 
(následující výpo�et).  

�� Výsledek výpo�tu lze použít i pro následující funkce: x2, x3, x-1, x!, jakož i ve 
spojení s: „+“, „+“, „(xy)“, „ “, „x“, „nPr“, „nCr“ a „° 

, ,,“.   

 
Nezávislá pam��:  

�� Hodnoty m�žete zadat p	ímo do pam
ti, m�žete je do pam
ti p	i�íst nebo z pam
ti 
ode�íst. Tato nezávislá pam
 se používá p	edevším pro výpo�et  kumulativních 
sou�t�. 

�� Nezávislá pam
 využívá stejnou oblast pam
ti jako variabilní pam
 „M“.  

�� Vymazání nezávislé pam
ti (M) provedete stisknutím    .  

�� P�íklad: 

    23 + 9 = 32      23  9     

     53 - 6 = 47      53  6   

- (45 x 2) = 90      45  2   
_______________ 

 (sou�et)         - 11                       
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Opakovací pam�� – kopie (COPY):  

Pomocí opakovací kopie m�žete vyvolat z opakovací pam
ti více výraz� a spojit je na 
displeji do vícenásobné operace (instrukce).  

�� P�íklad: 

1 + 1  
2 + 2 
3 + 3 
4 + 4 
5 + 5 
6 + 6 
Vícenásobná instrukce (operace): 4 + 4:5 + 5:6 +6 

K zobrazení výrazu použijte tla�ítka  a . 

Dále stiskn
te tla�ítka  .   

�� Výrazy (jednotlivé po�etní úkony) m�žete též zpracovat na displeji a provést jiné 
operace s vícenásobnými instrukcemi.  Další informace – viz kapitola „Vícenásobná 
instrukce:“. 

�� V opakovací pam
ti budou zkopírovány pouze výrazy, které za�ínají práv
 
zobrazeným výrazem a kon�í posledním výrazem. Vše, co se nachází p	ed 
zobrazeným výrazem, nebude zkopírováno. 

 

Pam�� CALC – použitelná pro „COMP“ a „CMPLX“:  

�� Pam
 CALC Vám umožní do�asné uložení matematického výrazu, který budete 
dále �ast
ji používat s r�znými hodnotami. Jakmile uložíte výraz do pam
ti, m�žete 
jej znovu vzvolat, zadat variabilní prom
nné a provést rychle a jednoduše výpo�et 
(zobrazit výsledek).  

�� Do této pam
ti m�žete uložit jeden samostatný matematický výraz až se 79 
jednotlivými kroky. Pam
 CALC m�žete použít pouze v režimu výpo�tu „COMP“ 
a CMPLX“.   

�� P�íklad: Výpo�et výsledku  „Y = X2 + 3X – 12“, bude-li „X = 7 (výsledek: 58)“ 
nebo „X = 8 (výsledek: 76)“. 

Prove�te zadání funkce: 

        3    12 

Uložte tento matematický výraz do pam
ti CALC: 

 

Zadejte 7 pro X: 

7  

Zadejte 8 pro X: 

 8  

�� Dejte prosím pozor nato, že dojde k vymazání uloženého výrazu, jestliže zadáte 
jinou operaci, p	epnete-li po�íta�ku do jiného režimu výpo�tu nebo jestliže ji 
vypnete.   
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Funkce „SOLVE“:  

Funkce „SOLVE“ umož�uje 	ešení výrazu za použití požadovaných variabilních 
(prom
nných) hodnot, aniž by bylo nutné provést transformaci nebo zjednodušení 
výrazu.  

�� P�íklad: „C“ je pot	ebný �as, dokud, do výše vržený objekt rychlostí „A“, 
nedosáhne výšky „B“. 

Použijte níže uvedenou rovnici k výpo�tu po�áte�ní rychlosti „A“ pro výšku „B“ = 
14 metr� a �as „C“ = 2 sekundy. Pro zemskou p	itažlivost (zrychlení) použijte 
zaokrouhlenou hodnotu „D“ = 9,8 m/s2 (výsledek „A“ = 16,8). 

1 
B = AC - 

2 
 DC2 

 

           1  2    

       

(B?)  14  

(A?)    

(C?)   2  

(D?)   9  8  

                

(A?)       
 

�� Funkce SOLVE provádí derivace podle Newtonovy metody, což znamená, že se 
m�že objevit chyba. Ur�ité výrazy nebo po�áte�ní hodnoty vedou k chyb
 bez 
konvergence výsledk�. 

�� Pokud nebude výraz obsahovat rovnítko (= rovná se), nalezne funkce SOLVE 	ešení 
pro výraz = 0.    

 
Prom�nné:  

�� Po�íta�ka poskytuje celkem 9 prom
nných (A až F, M, X a Y), které mohou být 
použity pro uložení dat, konstant, výsledk� a jiných hodnot. 

�� K vymazání dat p	i	azených ur�ité prom
nné použijte následující typ operace (sled 

stisknutí tla�ítek)    . Tato operace vymaže data p	i	azená 
prom
nné „A“. 

�� K vymazání všech hodnot p	i	azených všem prom
nným použijte následující typ 

operace (sled stisknutí tla�ítek)    (Mcl) .  

�� P�íklad:    193,2 � 23 = 8,4 
193,2 � 28 = 6,9 

193.2     23  

                    28  
 

 17 



5d. V�deckotechnické  výpo�ty „COMP“ (EQN, CMPLX) 
  

Vyvolání režimu (stejné jako p�edchozí):  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
 
Zadání technických symbol� v režimech „COMP“, „EQN“ a CMPLX“:  

�� Zadání technických symbol� (jejich zapnutí a vypnutí ON/OFF), které m�žete dále 
použít pro výpo�ty, provedete opakovaným tisknutím tla�ítka  tak dlouho, dokud 
se na displeji kalkula�ky neobjeví následující zobrazení: 

Disp   
1   

�� Stiskn
te  a po zobrazení další nabídky stiskn
te  nebo . 

:  Zapnutí technických symbol� (na displeji je zobrazen symbol „Eng“). 

: Vypnutí technických symbol� (na displeji není zobrazen symbol „Eng“).  

�� V následující tabulce jsou uvedeny symboly, které používat po jejich zapnutí: 

Symbol Kombinace tla�ítek Velikost (jednotka) 

k (kilo)   103 

M (mega)   106 

G (giga)   109 

T (tera)   1012 

m (mili)   10-3 

� (mikro)   10-6 

n (nano)   10-9 

p (piko)   10-12 

f (femto)   10-15 
 

�� Technické symboly nelze zadávat p	i použití zlomk�. 

�� P�íklad : 9 � 10 = 0,9 [900 m (mili)]  

      ….  (Disp)   Eng 
0. 

 

9  10  9 � 10                       m 
900. 

 

 0.9. 
 

                                      9 � 10                       m 
900. 
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Trigonometrické funkce a inverzní funkce (arcus):  

Zm�na argumentu úhlu pro trigonometrické funkce: 

�� Zm
nu úhlové míry (argumentu úhlu) provedete opakovaným tisknutím tla�ítka 

 tak dlouho, dokud se na displeji kalkula�ky neobjeví následující zobrazení: 

Deg Rad Gra 
1 2 3 

Deg: šedesátinný stupe� 
Rad: radián, oblouková míra úhlu  
Gra : grad, nový stupe�, setinný stupe�. 

�� Poté stiskn
te ,  nebo  podle toho, jaký argument úhlu hodláte nastavit 
(90 ° = �/2 obloukové míry = 100 nových stup��).  

 

P�íklad 1: sin 63°52'41" = 0,897859012 

 ….  (Deg) 

 63  52  41   
 

P�íklad 2: cos (�/3 rad) = 0,5 

 ….  (Rad) 

      3  
 

P�íklad 3: cos-1 /2 = 0,25 � (rad) [= �/4 (rad) ] 

 ….  (Rad) 

    2  2        
 

P�íklad 4: tan-1 0,741 = 36,53544577°  

 ….  (Deg) 

  0.741  

 
 
Hyperbolické funkce /  inverzní hyperbolické funkce (areafunkce):  

�� P�íklad 1: sinh 3,6 = 18,28545536 

  3.6  
 
�� P�íklad 2: sinh-1 30 = 4,094622224 

   30  
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Desítkové (Briggsovy) a p�irozené logaritmy / antilogaritmy, exponenty:     

�� P�íklad 1: log 1,23 = 0,089905111             1.23  

�� P�íklad 2: ln 90 (loge 90) = 4,49980967        90  

ln e = 1                                                    

�� P�íklad 3: e10 = 22026,46579                 10  

�� P�íklad 4: 101,5 = 31,6227766                1.5  

�� P�íklad 5: 24 = 16                                         2  4  

 
Odmocniny, mocniny, p�evrácené hodnoty, faktoriály, náhodná �ísla, � a 
permutace / kombinace      

�� P�íklad 1:  +  +  = 0,089905111                  1.23  

�� P�íklad 2:  +  = -1,290024053       

                                 5     27   

�� P�íklad 3:  = 1,988647795                      7   123  

�� P�íklad 4: 123 + 302 = 1023                           123  30   

�� P�íklad 5: 123 = 1728                                                   12   

�� P�íklad 6: �
�

4
1

3
1

1
 12           3    4                                

�� P�íklad 7 (faktoriál): 8! = 40320                                                      8   

�� P�íklad 8: Náhodné �íslo v intervalu od 0,000 do 0,999 

    0.664 
 

(Tato hodnota náhodného �ísla je pouze p	íklad. Výsledky budou pokaždé jiné).                                   

�� P�íklad 9: 3� = 9,424777961                                  3    

�� P�íklad 10 (permutace): Ur�ete, kolik r�zných �ty	místných �ísel lze vytvo	it 
z �íslic 1 až 7. Jednotlivé �íslice sm
jí být použity v �ty	místných �ísel pouze 
jednou (1234 je p	ípustné �íslo,1123 není p	ípustné �íslo). (výsledek =840)   

                                                                                   7   4     

�� P�íklad 11 (kombinace): Ur�ete, kolik r�zných skupin se 4 �leny lze vytvo	it ze 
skupiny 10 osob.  

                                                                                 10   4     
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Zm�na argumentu úhlu:  

�� Zm
nu úhlové míry (argumentu úhlu) provedete stisknutím tla�ítka   a  tak, 
aby  se na displeji kalkula�ky zobrazilo následující menu: 

D R G 
1 2 3 

D (Deg): šedesátinný stupe� 
R (Rad): radián, oblouková míra úhlu  
G (Gra): grad, nový stupe�, setinný stupe�. 

�� Poté stiskn
te ,  nebo  podle toho, jaký argument úhlu hodláte nastavit 
(90 ° = �/2 obloukové míry = 100 nových stup��).  

 

P�íklad 1: Zm
na obloukové míry úhlu 4,25 na šedesátinný stupe�: 

 ….  (Deg) 

4.25     (Rad)   
4.25r 

243.5070629 
 
 

Zm�na sou�adnic (koordinát) - �Pol (x, y). Rec (r, �)�  
�� Výsledky výpo�tu se automaticky p	i	azují prom
nným „E“ a „F“. 

�� P�íklad 1: Zm
na polárních sou	adnic  (r = 2, � = 60 °) do kartézských sou	adnic 
(x,y) (Deg):  

x = 1                                2  60          

y = 1,732050808                                                             

Kombinace stisknutí tla�ítek   nebo   zobrazí hodnotu x nebo y.              
 
�� P�íklad 2: Zm
na kartézských sou	adnic (1, ) do polárních sou	adnic (r, � ) 

(Rad):  

r = 2                              2   3          

� = 1,047197551                                                               

Kombinace stisknutí tla�ítek   nebo   zobrazí hodnotu r nebo �.              
 
 
Výpo�ty s technickým zp�sobem psaní:  

�� P�íklad 1: P	evedení 56.088 metr� na kilometry:  


 56,088 x 103 (km)            56088   

�� P�íklad 2: P	evedení 0,08125 gram� na miligramy:  


 81,25 x 103 (mg)            0.08125   
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7. Rovnice „EQN“  
  

Režim „EQN“ umož�uje 	ešení rovnic až 3. stupn
 a 	ešení lineárních rovnic až se 3 
neznámými.   

Vyvolání režimu �ešení rovnic:  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek    . 
 
Kvadratické a kubické rovnice  

Kvadratická rovnice: ax2 + bx + c = 0 

Kubická rovnice: ax3 + bx2 + cx + d = 0 

�� Po zvolení režimu 	ešení rovnic a po stisknutí tla�ítka  se na displeji zobrazí 
následující základní nabídka : 

 Degree? 
    2 3  

 

2 =  kvadratická rovnice, 3 = kubická rovnice  

Po zvolení kubické nebo kvadratické rovnice zadejte hodnoty koeficient�. 

Ozna�ení koeficientu 

 

Tato šipka ukazuje sm
r, kterým 
nalistujete zobrazení dalších prvk�. 

Hodnota prvku (koeficientu)  
 

�� Po zadání hodnoty posledního koeficientu („c“ u kvadratické nebo „d“ u kubické 
rovnice) m�žete použít k p	ípadným opravám p	edchozích následujících koeficient� 

tla�ítka  a  . 
�� Koeficienty nesm
jí být zadány jako komplexní �ísla. 
 

Po zadání posledního koeficientu provede po�íta�ka po krátké dob
 	ešení rovnice. 

Ozna�ení prom
nné (ko	enu rovnice) 

 

Tato šipka ukazuje sm
r, kterým 
nalistujete zobrazení dalších 	ešení. 

�ešení (hodnoty ko	en� rovnice)  

Další 	ešení (hodnoty ko	en� rovnice) zobrazíte stisknutím tla�ítka . Pomocí 

tla�ítek   a   m�žete nalistovat zp
t nebo vp	ed jednotlivé hodnoty ko	en� 
rovnice. Jestliže v tomto okamžiku stisknete tla�ítko , p	epne se kalkula�ka do 
zadání jiných (nových koeficient� = 	ešení další rovnice).  
N
které koeficienty mohou vést k delší dob
 pot	ebné k výpo�tu. 
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�� P�íklad 1: �ešení kubické rovnice: x3 – 2x2 – x + 2 = 0 (x1,2,3 = 2; -1 ; 1) 
(Degree?)  3 
(a?)           1                                           

(b?)           2                                    

(c?)           1                                                              

(d?)          2                                                          

(x1 = 2)                                                                         

(x2 = -1)     

(x3 = 1)     
 

Pokud bude ko	enem rovnice komplexní �íslo, zobrazí se nejprve jeho reálná �ást. 
Toto zobrazení je na displeji indikováno symbolem „R�I“. P	epnutí mezi 
zobrazením reálné a imaginární �ásti komplexního �ísla provedete stisknutím 

tla�ítek   . 
0R � I  

x1 =     
0.25 

                                � �   
R � I  

x1 =     
0.75i 

�� P�íklad 2: �ešení kvadratické rovnice: 8x2 – 4x + 5 = 0 (x1,23 = 0,25; 0,75i) 
(Degree?)                  2 
(a?)                           8  

(b?)                            4  

(c?)                           5  

(d?)                           2  

(x1 = 0.25 + 0.75i)     

(x2 = 0.25  - 0.75i)      
 

Simultánní lineární rovnice o 2 nebo 3 neznámých  

Lineární simultánní rovnice se 2 neznámými: 
a1x + b1y = c1 
a2x + b2y = c2 

Lineární simultánní rovnice se 3 neznámými: 
a1x + b1y + c1z = d1 

a2x + b2y + c2z = d2 

a3x + b3y + c3z = d3 
�� Po zvolení režimu 	ešení rovnic se na displeji zobrazí následující základní nabídka : 

Unknowns?       
    2 3  

2 = 2 neznámé, 3 = 3 neznámé  
Po zvolení p	íslušného po�tu neznámých zadejte hodnoty koeficient�. 
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Ozna�ení koeficientu  

 

Tato šipka ukazuje sm
r, kterým 
nalistujete zobrazení dalších prvk�. 

Hodnota prvku (koeficientu)  
 

�� Po zadání hodnoty posledního koeficientu („c2“ u rovnice se 2 neznámými nebo 
„d3“ u rovnice se 3 neznámými) m�žete použít k p	ípadným opravám p	edchozích 

nebo následujících koeficient� tla�ítka  a  . 

�� Koeficienty nesm
jí být zadány jako komplexní �ísla. 
 

Po zadání posledního koeficientu provede po�íta�ka po krátké dob
 	ešení rovnice. 

Ozna�ení prom
nné (neznámé) 

 

Tato šipka ukazuje sm
r, kterým 
nalistujete zobrazení dalších 	ešení. 

�ešení   

Další 	ešení (2. nebo 3. neznámou) zobrazíte stisknutím tla�ítka . Pomocí tla�ítek  

 a   m�žete nalistovat zp
t nebo vp	ed jednotlivé hodnoty neznámých. Jestliže 
v tomto okamžiku stisknete tla�ítko , p	epne se kalkula�ka do zadání jiných 
(nových koeficient� = 	ešení další rovnice).  
N
které koeficienty mohou vést k delší dob
 pot	ebné k výpo�tu. 

�� P�íklad: �ešení soustavy rovnic o 3 neznámých: 
2x + 3y – z = 15 
3x – 2 y + 2z = 4 
5 x + 3 y – 4z = 9   (x = 2, y = 5, z = 4) 
 
 (Unknowns?)                  3 

(a1? …….. d1?)         2  3    1  15              

(a2? …….. d2?)         3   2  2  4    

      (a3? …….. d3?)         5  3    4  9  

(x = 2)                                                                                              

(y = 5)                           

(z = 4)                          
 

 

 

 

8. Výpo�ty s komplexními �ísly „CMPX“  
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Vyvolání režimu po�ítání s komplexními �ísly:  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek  . 
 

�� Nastavení argumentu úhlu [Deg (šedesátinný stupe�), Rad (radián, oblouková míra 
úhlu), Gra (grad, nový stupe�, setinný stupe�] ovliv�uje výpo�ty s komplexními 
�ísly. Po vyvolání režimu „CMPLX“ m�žete do pam
ti „CALC“ uložit jeden výraz 
(po�etní úkon).   

�� Dejte pozor na to, že v tomto režimu m�žete použít pro vlastní výpo�ty pouze 
prom
nné A, B, C a M. Prom
nné D, E, F, X a Y používá po�íta�ka a m
ní �asto 
jejich hodnoty. 

Zobrazení „R�I“ v pravém horním rohu displeje znázor�uje výsledek výpo�tu 
s komplexním �íslem. P	epnutí mezi zobrazením reálné a imaginární �ásti 

komplexního �ísla provedete stisknutím tla�ítek   . 

�� M�žete též použít funkci opakování (opakovací pam
). P	i použití této funkce 
musíte dát pozor na to, že i imaginární �ásti komplexního �ísla využívají kapacitu 
opakovací pam
ti. 

�� P�íklad: (2 + 3i) + (4 + 5i) = 6 + 8i 

(reálná �ást 6)               2  3   4  5    

(imaginární �ást 8i)                                                  

 
Absolutní hodnota a argument:  

P	edpokládejme, že komplexní �íslo zadané v kartézském tvaru „z = a + bi“ zaujímá 
ur�itý bod v Gaussov
 �íselné rovin
, pak m�žeme ur�it absolutní hodnotu (r) a 
argument (�) komplexního �ísla. Polární tvar: r � �. 
 
�� P�íklad: Ur�ete absolutní hodnotu (r) a argument (�) komplexního �ísla „3 + 4i“ 

(výsledek: r = 5, � = 53,13010235 °) 

         Imaginární osa  

 

 

                                                                 

                                                                    

                                                                      

                                                                    

Reálná osa 

 

(r = 5)                             3  4    

(� = 53,13010235 °)        3  4                                                  
 

 

�� Komplexní �íslo m�žete zadat i s použitím polárního tvaru: r � � . 

�� P�íklad:  � 45 = 1 + i: 
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 (argument úhlu = Deg )             2  45  

                                                                       
                                           

Zobrazení v kartézském tvaru �polárním tvaru:  

Dále popsanou operaci m�žete použit k p	epínání zobrazení komplexního �ísla 

z kartézského tvaru do polárního tvaru a naopak. Stiskn
te tla�ítka   k p	epnutí 
zobrazení na displeji z absolutní hodnoty (r) na argument (�). 

�� P�íklad: 1 + i � 1,414213562 � 45 

 (argument úhlu = Deg )          1        

                            2   45       

�� Pro zobrazení výsledku výpo�tu s komplexními �ísly m�žete použít (zvolit) 
kartézský tvar (a + bi) nebo (r � �) polární tvar: 

 …  (Disp)   

 (a + bi):  kartézský tvar 

 (r � �): polární tvar (na displeji se rovn
ž zobrazí „r � �“)   
 
 

Sdružená komplexní �ísla:  

Pro každé libovolné komplexní �íslo z, definované jako „z = a + bi“, existuje sdružené 
komplexní �íslo ( ), definované jako „  = a - bi“.   

�� P�íklad: Ur�ete sdružené komplexní �íslo ke komplexnímu �íslu „1,23 + 2,34i“: 

            1  23  2  34      

 

9. Výpo�ty v r�zných �íselných soustavách „BASE“  
  

Vyvolání režimu po�ítání v r�zných �íselných soustavách:  

Tento režim výpo�t� vyvoláte stisknutím tla�ítek   . 
 

�� Krom
 desítkové (decimální, zkratka DEC, „d“) soustavy m�žete v tomto režimu 
provád
t výpo�ty ve dvojkové (binární, zkratka BIN, „b“), osmi�kové (oktální, 
zkratka OCT, „o“) a šestnáctkové (hexadecimální, zkratka HEX, „H“) �íselné 
soustav
.   

�� V tomto režimu m�žete provést specifikaci �íselné soustavy, která bude použita p	i 
zadání a zobrazení hodnot, jakož i pro zadání individuálních hodnot v r�zných 
�íselných soustavách. 

�� Ve dvojkové, v osmi�kové a v šestnáctkové �íselné soustav
 nelze používat v
decké 
funkce. V tomto režimu nelze rovn
ž zadávat žádné decimální hodnoty 
s exponentem. 

�� Pokud zadáte hodnotu, která by obsahovala desetinná místa, pak budou tato 
desetinná místa automaticky od	íznuta.  
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�� Záporné hodnoty binárních, oktálních a hexadecimálních hodnot se vytvá	ejí 
s použitím dvojkového dopl�ku. 

�� V tomto režimu m�žete dále používat následující logické operace: „AND“ 
(konjunkce, logický sou�in), „OR“ (logický sou�et), „XOR“ (exclusive OR = 
nonekvivalence, výlu�ný sou�et), „XNOR“ (exclusive NOT OR = negace logického 
výlu�ného sou�tu), „NOT“ (logická operace NE) a „NEG“ (negace).    

�� Dále uvádíme p	íslušné p	ípustné rozsahy zadání v jednotlivých �íselných 
soustavách: 

Dvojková 1000000000 � x � 1111111111 
 0 � x � 0111111111 

Osmi�ková 4000000000 � x � 7777777777 
 0 � x � 3777777777 

Desítková -2147483648 � x � 2147483647 

Šestnáctková 80000000 � x �     FFFFFFFF 
 0 � x �     7FFFFFFF 

 

�� P�íklad 1: Se�tení 2 binárních hodnot s binárním výsledkem: 

101112 + 110102 = 1100012 

Binární režim  0. b 

                                            10111  11010   

�� P�íklad 2: Provedení následujícího výpo�tu se zobrazením oktálního výsledku: 

76548 � 1210 = 5168 

Oktální režim  0. o 

    (o) 7654      (d) 12   

 
 
�� P�íklad 3: Provedení následující logické operace (logický sou�et) se zobrazením 

výsledku v šestnáctkové a desítkové soustav
: 

120716 or 11012 = 12d16 = 30110 

Hexadecimální režim  0. H 

120   (or)    (b) 1101   

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Statistické výpo�ty „SD“, „REG“  
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a) Vyvolání režimu výpo�tu standardní odchylky „SD“:  

Tento režim výpo�t� normálního rozd
lení (Gaussova) vyvoláte stisknutím tla�ítek  

 . 

�� Zadání dat provád
jte vždy po stisknutí tla�ítek v následujícím po	adí   

 za ú�elem vymazání statistické pam
ti. 

�� Data zadávejte v následujícím po	adí (stisknutím tla�ítek) �hodnota x	 . 

�� Data, která zadáte, se používají k výpo�t�m : n, �x, �x2, , �n, které m�žete vyvolat 
stisknutím následujících tla�ítek: 

Výpo�et  
hodnoty: 

Stiskn�te následující 
tla�ítka: 

�x2    

�x    
n    

    

�n    

�n-1    
 

�� P�íklad: Výpo�et �n-1, �n, , n, �x a �x2 pro  následující data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 
54, 52 

Vymazání statické pam
ti v režimu SD: 

   (Scl)  (Start claear) 

 55  
 n = SD 

1. 

Po stisknutí tla�ítka  pro registraci Vašeho zadání se zobrazí na displeji po�et 
zadaných dat k tomuto okamžiku (hodnota n). 

                                 55  54  51  55  53   54  52      

Standardní odchylka (st	ední kvadratická) náhodného výb
ru (�n-1) = 1,407885953 

                                                                                                    

Celková standardní odchylka (�n)=1,316956719                       

Aritmetická st	ední hodnota ( n) = 53,375                                

Po�et zadaných dat (hodnota n) = 8                                            

Sou�et zadaných hodnot (�x) = 427                                           

Kvadratický sou�et zadaných hodnot (�x2) = 22805                  

  

Použití tla�ítka  - pravd�podobnost:  

�� Stiskn
te tla�ítka  . Na displeji se objeví následující zobrazení: 
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P ( Q ( R ( 
 t 
1 2 3 4 

�� Za ú�elem volby rozd
lení pravd
podobnosti, které má být provedeno, stiskn
te 

n
kterou z hodnot  až . 

 

�� P�íklad:  
Ur�ete normalizovanou náhodnou prom
nnou (
 t) pro x = 53 a normální rozd
lení 
pravd
podobnosti P(t) pro následující hodnoty: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 

�
 t = - 0,284747398, P(t) =  0,38974� 

                             55  54  51  55  53   54  52  

                                                                                 53     (
 t)  

                                                                              (P ( )    
                                                                             

D�ležitá upozorn�ní pro zadávání dat:  

�� Stisknutím   zadáte stejnou hodnotu dvakrát (2 x). 

�� Stejnou hodnotu m�žete zadat vícekrát použitím tla�ítek  . P	íklad: Zadání 

hodnoty 110 desetkrát (10 x): 110   10 . 

�� Výše uvedené tla�ítkové operace m�žete použít v libovolném sledu, tede nikoliv 
bezpodmíne�n
 ve výše uvedeném po	adí. 

�� B
hem zadávání nebo po ukon�ení zadání dat m�žete použít tla�ítka  a  
k nalistování již zadaných hodnot. Pokud jste provedli vícenásobné zadání stejné 

hodnoty použitím tla�ítek  , pak se p	i listování t
chto hodnot objeví 
separátní zobrazení �ísla položky takovéto hodnoty a �etnost jejich výskytu (Freq, 
po�et datových položek).  

Zobrazená data m�žete editovat. Pokud si to budete p	át, zadejte novou hodnotu a 
stiskn
te tla�ítko . Tímto zp�sobem zm
níte starou hodnotu na hodnotu novou. 

�� Stisknete-li tla�ítko  místo tla�ítka  po zm
n
 hodnoty zobrazené na 
displeji, bude takto zm
n
ná hodnota zaregistrována jako nová datová položka, 
p	i�emž z�stane zachována stará nezm
n
ná hodnota. 

�� Použitím tla�ítek  a  nalistovanou zobrazenou hodnotu m�žete vymazat 

stisknutím tla�ítek  . Vymazáním hodnoty postoupí kup	edu všechny 
následné hodnoty. 

�� Datové hodnoty, které jste zaregistrovali, se ukládají normálním zp�sobem do 
pam
ti po�íta�ky. Objeví-li se na displeji hlášení „Data Full“, znamená to zapln
ní 
pam
ti. V tomto p	ípad
 nem�žete zadat žádné další hodnoty. Pokud se tento p	ípad 
objeví, stiskn
te tla�ítko , na displeji se zobrazí následující menu: 
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Edit OFF ESC 
1 2 

Stisknutím tla�ítka  p	erušíte (ukon�íte) zadání dat bez registrace naposledy 
zadané hodnoty. 

Stisknutím tla�ítka  provedete registraci naposledy zadané hodnoty bez jejího 
uložení do pam
ti. Pokud toto provedete, nebudete moci zadané hodnoty zobrazit 
nebo editovat. 

�� Práv
 zadanou  hodnotu m�žete vymazat stisknutím tla�ítek  .       

 

b) Vyvolání režimu regresních výpo�t� „REG“:  

Tento režim statických výpo�t� s regresemi vyvoláte stisknutím tla�ítek   . 

�� Po vyvolání tohoto režimu se na displeji kalkula�ky objeví následující menu:       

Lin Log Exp  
1 2 3  

 

     
 

Pwr Inv Quad  

    1 2 3  
 

�� Pro p	íslušný výb
r typu regrese stiskn
te tla�ítko ,  nebo :       

  (Lin): Lineární regrese 

  (Log): Logaritmická regrese 

  (Exp): Exponenciální regrese 

  (Pwr): Mocninová regrese 

  (Inv): Inverzní regrese 

  (Quad): Kvadratická regrese 

�� Zadání dat provád
jte vždy po stisknutí tla�ítek v následujícím po	adí   

 za ú�elem vymazání statistické pam
ti. 

�� Data zadávejte v následujícím po	adí (stisknutím tla�ítek): 

 �hodnota x	   �hodnota y	 . 

�� Výsledky získané z regresních výpo�t� závisejí na zadaných hodnotách a výsledky 
mohou být vyvolány (zobrazeny) použitím následujících tla�ítkových operací 
(kombinací) – viz tabulka na další stran
: 

 

Výpo�et hodnoty: Stiskn�te následující tla�ítka: 

�x2    

�x    
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n    

�y2     

�y     

�xy     

�x3      

�x2y      

�x4       

    

x�n    

x�n-1    

     

y�n     

y�n-1     

Regresní koeficient A      

Regresní koeficient B      

Ne kvadratická regrese 

Korela�ní koeficient r      

       


       
 

Kvadratická regrese 

Regresní koeficient C       

1       

2       


       

�� Hodnoty uvedené v tabulkách m�žete použít uvnit	 výraz� stejným zp�sobem jako 
prom
nné. 

 

 

Lineární regrese:  
Rovnice lineární regrese: y = A + Bx  

�� P�íklad : Teplota vzduchu a atmosférický tlak 
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Teplota Tlak vzduchu 
10 °C 1003 hPa 
15 °C 1005 hPa 
20 °C 1010 hPa 
25 °C 1011 hPa 
30 °C 1014 hPa 

 

1) Provedení lineární regrese ke zjišt
ní term� a korela�ních koeficient� regresní 
rovnice pro údaje, které jsou uvedeny v tabulce. 

2) Použití regresní rovnice k odhadu tlaku vzduchu p	i teplot
 18 °C a teploty vzduchu 
p	i tlaku 1000 hPa.  

3) Zjišt
ní koeficientu ur�itosti (r2) a  kovariance �
�
�

�

�

�

�

����
1n

yxnxy
�
� . 

Po vyvolání režimu REG: 

 (Lin) 

Vymazání statické pam
ti v režimu REG: 

   (Scl)  (Start claear) 

 10  1003  
 n = REG 

1. 

Po každém stisknutí tla�ítka  pro registraci Vašeho zadání se zobrazí na displeji 
po�et zadaných dat k tomuto okamžiku (hodnota n). 

           15  1005  20  1010  25  1011  30  1014  

Regresní koeficient A = 997,4                                         

Regresní koeficient B = 0,56                                             

Korela�ní koeficient r = 0,982607368                               

Tlak vzduchu p	i 18 °C = 1007,48                18            

Teplota p	i 1000 hPa = 4,642857143        1000        

Koeficient ur�itosti = 0,965517241                          

Kovarience namátkové zkoušky = 35                              

                                                                           3      

                                                                                          

                                                                        1                                   
 

Logaritmická, exponenciální, mocninová a inverzní  regrese:  

�� Za ú�elem vyvolání (zobrazení) výsledk� použijte stejné kombinace tla�ítek jako u 
lineární regrese. Dále uvádíme rovnice pro každý jednotlivý typ regrese:  
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Logaritmická regrese y = A + B · lnx 
Exponenciální regrese y = A · eB · x   (lny = lnA + Bx) 
Mocninová regrese y = A · xB   (lny = lnA + Blnx) 
Inverzní regrese y = A + B · 1/x 

 

Kvadratická regrese:  
Rovnice kvadratické regrese: y = A + Bx + Cx2  

�� P�íklad :  

xi yi 

29 1,6 
50 23,5 
74 38,0 
103 46,4 
118 48,0 

 

1) Provedení kvadratické regrese ke zjišt
ní term� pro údaje, které jsou uvedeny 
v tabulce. 

2) Odhadnutí hodnoty 
 (odhadnutá hodnota x) pro xi = 16 a  (odhadnutá hodnota x) 
pro yi = 20. 

 

Po vyvolání režimu REG: 

  (Quad) 

Vymazání statické pam
ti v režimu REG: 

   (Scl)  (Start claear) 

                                                                              29  1.6  50  23.5  

                                                                          74  38.0  103  46.4  

                                                                                                        118  48.0  

Regresní koeficient A = - 35,59856934                        

Regresní koeficient B = 1,495939413                            

Regresní koeficient B = - 6,71629667 x 10-3                 


    pro xi = 16  = - 1,382910673               16            

1 pro yi  = 20  = 47,14556728                 20        

2 pro yi  = 20  = 175,5872105                 20        

 

D�ležitá upozorn�ní pro zadávání dat:  

�� Stisknutím   zadáte stejnou hodnotu dvakrát (2 x). 
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�� Stejnou hodnotu m�žete zadat vícekrát použitím tla�ítek  . P	íklad: Zadání 

hodnot „20 a 30“ p
tkrát (5 x): 20  30   5 . 

�� Výše uvedené výsledky m�žete zobrazit v libovolném sledu, tede nikoliv 
bezpodmíne�n
 ve výše uvedeném po	adí. 

�� Pravidla pro editování jsou stejná jako u standardní odchylky – viz kapitola „a) 
Vyvolání režimu výpo�tu standardní odchylky „SD“ a odstavec „D�ležitá 
upozorn�ní pro zadávání dat“. 

 

11. Technické informace 
  

Problémy a jejich �ešení  

Pokud nebudou výsledky odpovídat Vašemu o�ekávání, nastane-li chyba, prove�te 
následující kroky: 

1. Prove�te inicializaci všech režim� a nastavení stisknutím kombinace tla�ítek  

  (Mode) . 

2. Zkontrolujte výraz (rovnici, po�etní úkon), který zadáváte, zdali je správný. 

3. Vyvolejte správný režim výpo�tu a zkuste provést výpo�et znovu. 
 

Pokud výše uvedené kroky problém nevy	eší, stiskn
te tla�ítko zapnutí po�íta�ky . 
Kalkula�ka provede automatickou zkoušku a vymaže všechna data z pam
ti, jestliže byl 
zjišt
n abnormální stav. Vyhotovte si pro jistotu písemnou kopii všech d�ležitých dat. 

 

Chybová hlášení  

P	i zobrazení chybového hlášení na displeji dojde k zablokování kalkula�ky. Chybové 
hlášení m�žete anulovat a vymazat z displeje stisknutím tla�ítka  nebo m�žete 

použít tla�ítka  nebo  k zobrazení (editování) výpo�tu - kurzor bude stát na 
míst
, kde se vyskytla chyba. 

Chyba „Math ERROR“:  
P�í�ina:  

1. Výsledek výpo�tu je mimo p	ípustný rozsah. 

2. Byl proveden pokus o výpo�et funkce s hodnotou mimo p	ípustný rozsah zadání. 

3. Pokus o provedení nelogické operace (d
lení nulou atd.). 
 

�ešení:  

 Zkontrolujte zadávané hodnoty a zajist
te, aby byly v p	ípustném rozsahu zadání. 
Dejte prosím pozor na hodnoty v používaných pam
tích.  

 

Chyba „Stack ERROR“:  
P�í�ina:  
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 P	ekro�ení kapacity �íselných seskupení (hodnot) nebo povel� (zásobníková 
pam
, p	ekro�ení po�tu krok� po�etního úkonu). 

 

�ešení:  

1. Zjednodušte výpo�et. Kapacita �íselných seskupení p	edstavuje 10 úrovní  a 
kapacita seskupení povel� p	edstavuje 24 úrovní. 

2. Rozd
lte výpo�et na dv
 �ásti nebo na více �ástí.  
 

Chyba „Syntax ERROR“:  
P�í�ina:  

 Pokus o nedovolenou matematickou operaci. 
 

�ešení:  

 Použijte tla�ítka  nebo  k zobrazení (editování) výpo�tu - kurzor bude stát 
na míst
, kde se vyskytla chyba. 

 

Chyba „Arg ERROR“:  
P�í�ina:  

 Nesprávné použití argumentu (úhlu). 
 

�ešení:  

 Použijte tla�ítka  nebo  k zobrazení (editování) výpo�tu - kurzor bude stát 
na míst
, kde se vyskytla chyba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita operací (p�ípustný sled)  

Po�etní operace se provád
jí v následujícím po	adí: 
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1. Zm
na sou	adnic: Pol (x, y), Rec (r, �) 
Derivace: d/dx 
Integrály: �dx 
Normální (Gaussovo) rozd
lení: P(, Q(, R( 

2. Funkce typu A: U t
chto funkcí se zadává hodnota, poté se stiskne tla�ítko 
funkce. 

x3, x2, x-1, x!,   
Technické symboly 
Normální (Gaussovo) rozd
lení: 
 t  

, 1, 2, 
 
Zm
na argumentu úhlu 
Metrické zm
ny 

3. Mocniny a ko	eny rovnic   

4. Zlomky (a b/c)   

5. Zkrácený formát násobení p	ed �, ozna�ení pam
ti nebo prom
nných: 2�, 5A, 
�A atd.   

6. Funkce typu B: U t
chto funkcí se stiskne tla�ítko funkce, poté se zadává 
hodnota. 
Odmocniny, logaritmy, trigonometrické funkce atd. 

7. Zkrácený formát násobení p	ed funkcemi typu B.  

8. Permutace a kombinace.  

9. Bod, te�ka (.).  

10. x, �   

11. +, -  

12. and  

13. xnor, xor, or  
 

Operace stejné priority se provád
jí zprava doleva. 

Ostatní operace se provád
jí zleva doprava. 

Nejd	íve jsou provád
ny operace uzav	ené v závorkách  

 

Zásobníková pam�� (zp�sob seskupení)  

Po�íta�ka používá oblasti pam
ti pro ukládaní hodnot (�íselná pam
) a pro ukládání 
p	íkaz� (povel�) v závislosti na jejich priorit
. �íselné (numerické) seskupení má 10 
úrovní, seskupení p	íkaz� 24 úrovní. Pokusíte-li se zadat velice komplikovaný výpo�et, 
m�že to zp�sobit chybu “Stack ERRIOR“, protože byla p	ekro�ena kapacita jedné 
z t
chto zásobníkových pam
tí. 

 

P�íklad: 
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Numerická pam�� P�íkazová pam�� 

 

 
P	íkazy se provád
jí v po	adí podle p	ípustné prioritu sledu operací. P	íkazy a hodnoty 
jsou z pam
tí vymazávány po provedení výpo�tu. 
 

P�ípustné rozsahy zadání  

Po�et interních míst: 12 

P�esnost: Obecná p	esnost:    1 na 10. pozici 

Funkce P�ípustný rozsah zadání 

DEG 0 �!x!� 4,499999999 x 1010 

RAD 0 �!x!� 785398163,3 

sinx 

GRA 0 �!x!� 4,499999999 x 1010 

DEG 0 �!x!� 4,500000008 x 1010 

RAD 0 �!x!� 785398164,9 

cosx 

GRA 0 �!x!� 5,000000009 x 1010 

DEG Jako sinx s výjimkou !x!= (2n – 1) x 90 

RAD Jako sinx s výjimkou !x!= (2n – 1) x �/2 

tanx 

GRA Jako sinx s výjimkou !x!= (2n – 1) x 100 

sin-1 x 

cos-1 x 
0 �!x!� 1 

 tan-1 x 0 �!x!� 9,99999999 x 1099 

sinh x 

cosh x 
0 �!x!� 230,2585092 
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Funkce P�ípustný rozsah zadání 

sinh-1 x 

cosh-1 x 
0 �!x!� 4,99999999 x 1099 

tanh x 

tanh-1 x 
0 �!x!� 9,99999999 x 10-1 

logx / lnx 0 � x 

10x - 9,99999999 x 1099  � x � 99,99999999 

ex - 9,99999999 x 1099  � x � 230,2585092 

 0  � x � 1 x  10100  

x2 !x!� 1 x  1050 

1/x !x!� 1 x  10100; x " 0 
 !x!� 1 x  10100 

x! 0  � x � 69 (x je celé �íslo) 

nPr 0  � n � 99, r � n (n, r jsou celá �ísla),  
1 � #n!/(n – r)!$ � 9,99999999 x 1099 

nCr 0  � n � 99,  r � n (n, r jsou celá �ísla) 

Pol (x, y) !x!, !y!� 9,99999999 x 1049,  #x2+ y2$ � 9,99999999 x 1099 

Rec (r, �) 0 � r �  9,99999999 x 1049, � jako sinx, cosx 

 !a!, b, c � 1 x  10100, 0 � b, c 

 !x!� 1 x  10100 

zm
na decimální � šedesátinný    0°0°01 � !x!� 999999°59°  

^(xy) x > 0: -1 x 10100 � y logx � 100  
x = 0: y > 0 
x � 0: y = n, 1/(2n + 1) (n = celé �íslo), avšak: -1 x 10100 � y log!x!� 100 

 y > 0: x " 0,  -1 x 10100 � 1/x logy � 100  
y = 0: x > 0 
y � 0: x = 2n + 1, 1/n (n " 0, n = celé �íslo) 
avšak: -1 x 10100 � 1/x log!y!� 100 

ab/c
 Sou�et míst pro celé �íslo, �itatel a jmenovatel nesm
jí mít více než 10 

míst (v�etn
 odd
lovacích znak�). 

SD (REG) !x!� 1 x  1050                 x�n, y�n, ,  
!y!� 1 x  1050                 A, B, r : n " 0 
!n!� 1 x  10100               x�n-1, y�n-1 : n " 0, 1 
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12. Napájení 
  

Tato kalkula�ka je vybavena systémem dvou napájení (TWO WAY POWER): solárním 
�lánkem a knoflíkovou baterií typu G13 (LR44). V normálním p	ípad
 je kalkula�ka 
napájena pouze ze solárního �lánku jen tehdy, je-li k dispozici relativn
 dobré osv
tlení.   
 

Vým�na baterie  

Objeví-li se n
který z následujících p	íznak�, znamená to vybitou (již slabou) baterii a 
je ji nutno vym
nit. 

a) Zobrazená �ísla jsou na displeji bledá a p	i špatném osv
tlení lze zobrazené údaje 
pouze velice t
žko p	e�íst. 

b) Po zapnutí kalkula�ky stisknutím tla�ítka  se na displeji neobjeví žádné 
zobrazení.  

   šrouby         šrouby 
1. Vyšroubujte 5 p	ipev�ovacích šroubk� na zadní stran
 

kalkula�ky a sundejte zadní kryt. 

2. Vyndejte starou (vybitou) baterii. 

3. Ot	ete novou baterii ze všech stran suchým a m
kkým 
had	íkem. Poté vložte knoflíkovou baterii do bateriového 
pouzdra „+“-pólem nahoru – viz vedlejší vyobrazení.  

4. Na zadní stranu kalkula�ky nasa�te op
t odmontovaný kryt a 
p	išroubujte jej 5 zajišovacími šroubky. 

 

5. Zapn
te kalkula�ku stisknutím tla�ítka .  
 

 

Vypínací automatika  

Pokud nestisknete b
hem cca 6 minut žádné tla�ítko, dojde k automatickému vypnutí 
kalkula�ky. V tomto p	ípad
 zapnete op
t kalkula�ku stisknutím tla�ítka . 

                                                                                                                                        

 

13. Technické údaje 
  

Napájení: Solární �lánek a knoflíková baterie typu G13 (LR44) 

Životnost baterie: Asi 3 roky (p	i denním používání na 1 hodinu) 

P�íkon: 0,0002 W 

Provozní teplota: 0 až 40 °C 

Rozm�ry (v x š x h): 12,7 x 78 x 154,5 mm 

Hmotnost: 115 g 
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