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1. Mapa rozložení klávesnice 

Tlačítka bez prefixu 

[08] 8 [09] 9 [    ] INV [    ] 2nd 
[04] 4 [05] 5 [06] 6 [07] 7 
[00] 0 [01] 1 [02] 2 [03] 3 

Prefix INV 

[-08] RUN 8 [-09] RUN 9 [     ] INV [     ] 2nd 
[-04] RUN 4 [-05] RUN 5 [-06] RUN 6 [-07] RUN 7 
[-00] RUN 0 [-01] RUN 1 [-02] RUN 2 [-03] RUN 3 

Prefix 2nd 

[18] ( [19] CLR [    ] INV [    ] 2nd 
[14] + [15] - [16] x [17] : 
[10] . [11] +/- [12] EE [13] = 

Prefix INV 2nd 

[-18] ) [-19] CE [     ] INV [     ] 2nd 
[-14] SST [-15] BST [-16] R/S [-17] 1/x 
[-10] ADR [-11] IxI [-12] -EE [-13] OFF 

Prefix 2x 2nd 

[28] Int [29] RCL [    ] INV [    ] 2nd 
[24] sin [25] cos [26] tan [27] Rad 
[20] lnx [21] log [22] Vx [23] y^x 

Prefix INV 2x 2nd 

[-28] frac [-29] STO [     ] INV [     ] 2nd 
[-24] asin [-25] acos [-26] atan [-27] Deg 
[-20] exp [-21] exp10 [-22] x^2 [-23] Vy^x 

Prefix 3x 2nd 

[38] P->R [39] DMS [    ] INV [    ] 2nd 
[34] x<>t [35] x=t [36] x>=t [37] Dsz 
[30] LRN [31] GTO [32] SBR [33] Ins 
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Prefix INV 3x 2nd 

[-38] R->P [-39] MSD [     ] INV [     ] 2nd 
[-34] C.t [-35] x!=t [-36] x<t [-37] Dsnz 
[-30] Pgm [-31] Lbl [-32] RTN [-33] Del 

Prefix 4x 2nd 

[48] Nop [49] pi [    ] INV [    ] 2nd 
[44] Exc [45] Stat [46] Mean [47] Var 
[40] Fix [41] SUM [42] Prd [43] Inc 

Prefix INV 4x 2nd 

[-48] Pause [-49] Grad [     ] INV [     ] 2nd 
[-44] RST [-45] -Stat [-46] -Mean [-47] -Var 
[-40] -Fix [-41] -SUM [-42] -Prd [-43] Dec 

Prefix 5x 2nd 

[58] STO* [59] RCL* [    ] INV [    ] 2nd 
[54] SUM* [55] Prd* [56] Inc* [57] Exc* 
[50] CMs [51] sign [52] mod [53] rand 

Prefix INV 5x 2nd 

[-58] -STO* [-59] -RCL* [    ] INV [    ] 2nd 
[-54] -SUM* [-55] -Prd* [-56] Dec* [-57] -Exc* 
[-50] x! [-51] Sel [-52] round [-53]  
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2. Charakteristika 

Souhrn: Přesnost výpočtů 11 číslic mantisy (BCD kód), zobrazeno max. 6 
číslic mantisy na 6-místném LED displeji. K dispozici 100 registrů (v RAM), 
500 programových kroků (v EEPROM), procesor ATmega8. Kalkulátor se 
zaměřuje na minimální velikost a proto je jeho displej omezen na 6 číslic a 
klávesnice má pouze 12 tlačítek. 

• Procesor ATmega8 (4MHz, 8KB ROM, 1KB RAM, 512B EEPROM) 

• Napájení z baterie CR2032, akumulátoru LiR2032 nebo z USB 

• Externí napájení a dobíjení akumulátoru z USB konektoru 

• Rozměr pouhých 43 x 43 mm 

• Výpočty v BCD kódu 

• Přesnost výpočtů 11 číslic 

• Zobrazení údaje na max. 6 platných číslic 

• Exponent 2 číslice, rozsah +- 99 

• 10 programových prostorů 

• Každý prostor 50 programových kroků (celkem 500 kroků) 

• Uživatelský program uchován v EEPROM (bez baterie) 

• 10 základních registrů (přístupných přímým adresováním) 

• 90 rozšířených registrů (přístupných indexovým adresováním) 

• 6-místný LED displej 

• 12 tlačítek 

• Kód kalkulátoru kompletně napsaný v AVR assembleru 

• Exponenciální a logaritmické funkce 

• Trigonometrické funkce 

• Faktoriál 

• Generátor náhodných čísel 

• Indexový přístup k proměnným 

• Vědecký mód zobrazení s exponentem 

• Statistická funkce 

• 10 návěští v každém programovém prostoru 

• Volání funkcí a skoky mezi programovými prostory 

• Hardware i software plně open source 
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3. Popis 

Kalkulátor ET-57M vychází koncepčně z populárního kalkulátoru TI-57, 
vyvinutého v roce 1977 firmou Texas Instruments. Snaží se zachovat 
zpětnou kompatibilitu programů pro TI-57, a přitom funkčnost rozšířit 
s využitím možností použitého procesoru. Funkčnost rozšiřuje o více 
programových prostorů (10 prostorů, celkem 500 kroků), více datových 
registrů (100), přímé i nepřímé adresování, faktoriál, generátor náhodných 
čísel. 

Kalkulátor je určen bývalým uživatelům kalkulátoru TI-57, zájemcům o retro 
techniku a jako výuková pomůcka k seznámení s principy použití a 
programování kalkulátoru. Snaží se o maximální konstrukční zjednodušení 
sestávající pouze z mikrospínačů, procesoru, LED displeje, konektoru pro 
externí napájení a pár drobných součástek. Slouží spíše k experimentování 
a výuce. Hlavním cílem byly minimální rozměry kalkulátoru a proto je jeho 
displej omezen na 6 číslic a klávesnice na 12 tlačítek. Další funkce tlačítek 

se dosahují vícenásobným stiskem tlačítek 2nd a INV. 

Kalkulátor provádí výpočty s přesností 11 platných číslic spolu 
s exponentem 2 číslice. Jeho zobrazení je omezeno na 6 číslic displeje a 
proto je zobrazený údaj redukován na maximální úsporu místa. Na 
následujícím obrázku jsou uvedeny příklady zobrazení - mantisa bez 
exponentu, exponent s 1 číslicí, záporné číslo s exponentem 2 číslice. 
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4. Jak používat kalkulátor 

Kalkulátor ET-57M je opatřen 6-místným LED displejem, 12 mikrospínači a 
procesorem. 

Kalkulátor lze napájet z  baterie CR2032 (v zapnutém stavu odběr 5 až 10 
mA), z akumulátoru LiR2032 nebo pomocí USB konektoru z USB nabíječky 
či z USB portu. USB konektor slouží též k nabíjení akumulátoru. Vzhledem 
k jednoduchosti konstrukce je nutno počítat s tím, že nabíjení akumulátoru 
není nijak regulováno. Může dojít k přebíjení akumulátoru a tím i ke snížení 
jeho životnosti, proto je potřeba při nabíjení sledovat teplotu akumulátoru, 
zda nedochází k jeho zahřívání. V případě použití nenabíjecí baterie 
CR2032 je nutno baterii při externím napájení vždy vyjmout, jinak může 
dojít k jejímu poškození. 

Chcete-li uchovat stav kalkulátoru (započaté operace), přepojte napájení 
při vypnutém kalkulátoru, kalkulátor může uchovat svůj stav nějakou dobu i 
bez napájení. Odpojením napájení v zapnutém stavu se kalkulátor resetuje, 
vymažou se registry, obsah displeje i započaté operace, jenom obsah 
uživatelského programu (v EEPROM) zůstane zachován. 

Kalkulátor lze vypnout stiskem tlačítek 2nd INV 3 (funkce OFF) a 

zapnout stiskem INV. 

Kalkulátor se ovládá pomocí 12 tlačítek. Tlačítka 0 až 9 jsou významová 

tlačítka. Tlačítka INV a 2nd jsou prefixy, jejichž stiskem lze měnit význam 

významových tlačítek. Tlačítko INV vyvolá zpravidla inverzní funkci. 

Druhým stiskem INV se inverzní prefix nuluje. Tlačítko 2nd vyvolá 

alternativní funkci. U některých funkcí může být potřeba stisknout tlačítko 

2nd až 5x. Šestým stiskem 2nd se alternativní prefix nuluje. 

Kombinace INV 0 až INV 9 slouží k rychlému spouštění programů 0 až 9. 
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5. Odchylky od TI-57 

Přestože se kalkulátor ET-57M snaží o pokud možno maximální podobnost 
funkčnosti s původním kalkulátorem TI-57, může být potřeba počítat 
s některými odchylkami. Jednou z odchylek je odlišný číselný kód tlačítek. 

Odlišná přesnost 

Kalkulátor ET-57M sice provádí výpočty se stejnou přesností 11 číslic 
v BCD kódu jako TI-57, ovšem používá odlišné metody, a tak se jeho 
výsledky mohou nepatrně lišit, obvykle na poslední skryté číslici. 

Původní kalkulátor TI-57 používá k výpočtům funkcí metodu CORDIC, 
která umožňuje rychlé a snadné výpočty s využitím jen základních operací 
(posun, sčítání, odčítání) a tabulkových hodnot. Metoda CORDIC se 
používá u kalkulaček a interně v procesorech. Naproti tomu kalkulátor 
ET-57M používá k výpočtům Taylorovu řadu, která je jednak pro použitý 
typ procesoru vhodnější a jednak dosahuje vyšší přesnosti. 

Odlišná přesnost obvykle není na závadu a nijak se neprojeví. Může se 
projevit např. u generátoru náhodných čísel nebo při porovnání výsledků 
kalkulátorů. 

Opakování výpočtu 

Kalkulátor ET-57M po stisku klávesy = opakuje naposledy zadanou 

aritmetickou operaci, zatímco u původní TI-57 způsobí opakovaný stisk 

klávesy = indikaci chyby, což některé programy využívají k indikaci chyby. 

V takových případech je potřeba zajistit indikaci chyby jiným způsobem, 

např. posloupností CLR 1/x. 

Kratší displej 

ET-57M používá pouze 6-místný displej a tak neumožní zobrazení celého 
výsledku. Zobrazení skryté části mantisy je možné odečtením viditelné 

části. Např. 2 lnx zobrazí 5 číslic: 0.69315. Odečtením 0.6931 se zobrazí 

další číslice 4.718-5, výsledek na 8 číslic je 0.69314718. 
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6. Formát čísel 

U původního kalkulátoru TI-57 je číslo uloženo v registrech o velikosti 14 
BCD číslic D13 až D0. Jedna číslice může nabývat hodnot 0 až 9. Dvě 
nejnižší číslice, D1 a D0, obsahují exponent bez znaménka, v rozsahu 00 
až 99. Vyšších 11 číslic, D12 až D2, obsahuje číslice mantisy. Mantisa je 
vždy zarovnána doleva tak, aby číslice D12 neobsahovala nulu. Nejvyšší 
číslice D13 obsahuje znaménkové příznaky. Bit 0 indikuje zápornou 
mantisu, bit 1 záporný exponent a bit 2 invertovanou mantisu (příznak 
přenosu z nejvyšší číslice, mantisa v záporném tvaru). Tento způsob 
interpretace čísla využívá podporu procesoru pro BCD operace. 

Kalkulátor ET-57M používá také BCD interpretaci mantisy čísla. BCD 
formát zajistí vhodnější zaokrouhlování výsledků pro lidskou interpretaci. 
Např. číslo 0.1 se v BCD kódu uchová jako číslice '1' s exponentem -1, bez 
ztráty přesnosti. V binárním kódu by se takové číslo vyjádřilo s mantisou 
4CCCC... (nekonečný počet číslic), kdy už samotným zapisem čísla 
vznikne malá chyba. 

Mantisa není v kalkulátoru ET-57M uložena v absolutním tvaru 
s odděleným znaménkem (jako tomu bylo u původní TI-57), ale zachovává 
znaménkový tvar, s rozšířením do znaménkové nejvyšší číslice. 
Znaménková číslice obsahuje hodnotu buď 0 (indikující nezáporné číslo) 
nebo 9 (indikující záporné číslo). Negace čísla znamená "desítkový 
doplněk" číslic mantisy, neboli "devítkový doplněk" (=inverze) zvýšený o 1. 

Exponent vyjadřuje opět desítkový exponent, ale je uložen v prvním bajtu 
čísla jako binární číslo s biasem 128. Exponent s hodnotou 0 (řád jedniček) 
je symbolizován binární hodnotou 128. Exponent 1 (desítky) má hodnotu 
129, exponent -1 (desetiny) má hodnotu 127. Exponent má platný rozsah 
binárních hodnot 29 až 227, což odpovídá dekadickému exponentu -99 až 
+99. Kromě toho jsou používány ještě zvláštní 3 případy hodnot exponentu: 
0 indikuje číslo nula, 28 indikuje podtečení do záporných exponentů (příliš 
malé číslo) a 228 přetečení do kladných exponentů (příliš velké číslo). 

Číslo má u ET-57M velikost 7 bajtů. První bajt je exponent v binárním tvaru 
s biasem 128, dalších 6 bajtů je mantisa v BCD znaménkovém tvaru, od 
vyšších číslic k nižším číslicím, což představuje 11 platných číslic a 1 
číslice znaménko. 
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K testu přesnosti kalkulátoru lze použít populární trigonometrický test: 

9 sin cos tan INV tan INV cos INV sin 

Při správném výpočtu by mělo být výsledkem opět číslo 9. Výpočtem se 
rychle ztrácí přesnost a u kalkulátorů se běžně objevuje odchylka. U 
původního kalkulátoru TI-57 je výsledek 9.0047464 (přesnost 3 číslice), u 
kalkulátoru ET-57M je výsledkem testu 9.00024 (přesnost 4 číslice). 

Více k přesnosti kalkulátorů: http://www.datamath.org/Forensics.htm 

http://www.datamath.org/Forensics.htm
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7. Klávesnice 

Kalkulátor lze provozovat buď v přímém (prováděcím) módu, kdy se kódy 
tlačítek ihned provádějí, nebo v programovacím módu, kdy se kódy tlačítek 
pouze zapisují do programu, ale neprovádí se. 

Kalkulátor se ovládá sadou 12 tlačítek, sestávající z 10 funkčních tlačítek, 

označených kódem 0 až 9, a 2 prefixových tlačítek, označených INV a 

2nd. Tlačítko INV vyvolá zpravidla inverzní funkci. Druhým stiskem INV 

se inverzní prefix nuluje. 

Po stisku tlačítka 2nd se použije alternativní funkce tlačítka. U některých 

funkcí může být potřeba stisknout tlačítko 2nd až 5x. Šestým stiskem 2nd 

se alternativní prefix nuluje. Významy tlačítek jsou řazeny tak, aby častěji 
používané funkce vyžadovaly menší počet stisků prefixových kláves než 
méně používané funkce. 

Při zápisu programu do paměti (tlačítkem LRN) se do programu zapíše 

kód stisknutého tlačítka jako dvojice číslic. První číslice představuje počet 

stisků prefixu 2nd (0 až 5) a druhá číslice je kód tlačítka (0 až 9). Prefix 

INV se označí znaménkem mínus '-' před kódem tlačítka. 

Např. základní číslice 0 až 9 se uloží s kódem 00 až 09. Funkce arkus 
sinus se uloží s kódem '-24', protože k jejímu vyvolání se použije 

posloupnost INV 2nd 2nd 4. 

Poznámka: V textu příručky jsou názvy tlačítek uváděny bez případných 

prefixů 2nd, které mohou být nutné k vyvolání funkce tlačítka. 
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8. Editor čísla 

Mantisa se zobrazí s přesností max. 6 číslic. Před mantisou může být 
uvedeno záporné znaménko '-'. Nezbývá-li před mantisou volné místo, 
záporné znaménko nelze zadat. V tom případě je nutné buď nejdříve 

odmazat poslední číslici klávesou CE, nebo použít kladné číslo a jeho 

znaménko změnit až dodatečně. Je-li zobrazeno záporné číslo, je omezen 
počet zobrazených číslic, ovšem interně je i nadále počítáno s plnou 
přesností čísla. 

Za mantisou se zobrazí exponent (je-li aktivní režim s exponentem). 
Exponent je od mantisy oddělen znaménkem '-' nebo mezerou. Exponent 
se zobrazí na 1 nebo 2 číslice. Při zobrazení exponentu může být omezena 
zobrazená délka mantisy. V mezním případě, kdy má exponent 2 číslice a 
číslo je záporné, může být mantisa omezena jen na 2 platné číslice. 
Přesnost výpočtu není tímto ovlivněna. Je-li potřeba přečíst skryté číslice 
mantisy, lze to provést vydělením čísla exponentem (spolu s vypnutím 
módu exponentu), změnou na pozitivní číslo a případně ještě odečtením 
úvodní části mantisy. 

Součástí mantisy je desetinná tečka. V módu exponentu ve vědecké notaci 
(mantisa a exponent) se desetinná tečka zobrazí vždy za první číslicí. 
Není-li aktivní mód exponentu, zobrazí se desetinná tečka za číslicí 
jednotek. Desetinná tečka neomezuje počet zobrazitelných číslic mantisy. 

Tlačítko CE maže poslední znak mantisy nebo exponentu (podle toho kam 

právě probíhá zápis číslic). 

Tlačítko EE zahájí zadávání exponentu. K zadávání mantisy se lze vrátit 

stiskem tlačítka tečky  .  nebo INV EE. Tlačítko EE slouží též k zahájení 

editace zobrazeného výsledku operace. To lze využít k odstranění skrytých 
číslic čísla. 

Příklad - zarovnání čísla na 4 číslice: 

Pi [3.14159] ... příklad čísla s desetinnými místy 

Fix 2 [3.14] ... zobrazení se zaokrouhlí na 2 desetinná místa 

EE [3.14 0] ... zahájení editace exponentu, oříznutí skrytých číslic 

INV EE [3.14] ... vypnutí módu s exponentem 

INV Fix [3.14] ... vypnutí zaokrouhlení, výsledek je stále 3.14 
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9. Číselné výrazy 

Kalkulátor během výpočtů udržuje prioritu operací ve 3 stupních: 

1. + sčítání, - odečítání 

2. * násobení, : dělení, \ modulo 

3. ^ mocnina, V odmocnina 

Při výpočtech se nejdříve vyhodnotí úroveň 3) mocnina a odmocnina, poté 
2) násobení a dělení, a nakonec 1) sčítání a odčítání. 

Ve výrazu lze libovolně používat závorky, a to až do 7. úrovně. 

Po provedení výpočtu lze opětovným stiskem tlačítka = opakovat výpočet 

nejnižší úrovně. Zadáním čísla a stiskem = se zopakuje operace. Zadané 

číslo se použije jako první operand operace, druhý operand zůstane 
zachován původní. 

Příklad: 

3 + 2 = [5] 

4 = [6] 

1 0 = [12] 

1 0 + 2 * 3 y^x 4 = [172] ... výpočet výrazu 10 + (2*(3^4)) = 172 
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10. Adresování registrů 

Kalkulátor obsahuje 10 základních registrů (označených R0 až R9) a 90 
rozšiřujících registrů (označených R10 až R99), celkem to je 100 datových 
registrů (R0 až R99). 

Základní registry se používají jako hlavní pracovní registry. Adresují se 

přímým adresováním, pomocí instrukcí STO, RCL, SUM, Exc, Prd a 

Inc, za kterými se uvede index registru 0 až 9. 

Většina základních registrů má ještě doplňkovou funkci: 

R0 ... počet položek N (statistika Stat) 
R1 ... součet y (statistika Stat) 
R2 ... součet y^2 (statistika Stat) 
R3 ... součet x (statistika Stat) 
R4 ... součet x^2 (statistika Stat) 
R5 ... součet x*y (statistika Stat) 
R6 
R7 ... registr T 
R8 ... indexový registr pro nepřímé adresování 
R9 ... alternativní indexový registr pro nepřímé adresování 

Rozšiřující datové registry R10 až R99 nelze adresovat přímým 

adresováním, je nutné použít nepřímé adresování - instrukce STO*, 

RCL*, SUM*, Exc*, Prd* a Inc*. Při nepřímém adresování není číslo 

registru součástí instrukce, ale načte se z registru R8 (registr pro nepřímé 

adresování). Podobně jsou adresovány i inverzní operace INV SUM*, 

INV Prd* a INV Inc*. 

Instrukce INV STO*, INV RCL* a INV Exc* mají stejnou funkci jako 

instrukce bez INV, ovšem namísto indexového registru R8 se použije 

alternativní indexový registr R9. 

Poznámka: Nepřímým adresováním lze adresovat též základní registry R0 
až R9. 
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Příklad, převrácení pořadí obsahu registrů: 

Poznámka: Při přepisu programu můžete využít kód, který je uveden za 2 

číslicemi adresy. Znaménko '-' znamená stisk klávesy INV. První číslice 

udává počet stisků klávesy 2nd. Následují 1 nebo 2 významové číslice 0 

až 9. Např. kód "00-311 Lbl 1" zapíšete stiskem INV 2nd 2nd 2nd 1 1. 

Programem můžete listovat klávesami SST vpřed (INV 2nd 4) a BST 

zpět (INV 2nd 5). Funkcí ADR můžete provést přesun editoru na 

zadanou adresu. Např. přesun na adresu 16 provedete stiskem INV 2nd 

0 1 6. 

1) Zaplnění registrů R10 až R99 číslem 0 až 89 

LRN (3x 2nd 0)... aktivace editace programu 

00-311 Lbl 1 ... návěští 1 (podprogram 1 = zaplnění registrů) 

01 09 9 

02 00 0 

03-296 STO 6 ... příprava čítače registrů (90 registrů) 

04 09 9 

05-298 STO 8 ... příprava indexového registru -  1(ukazatel na R10-1) 

06 19 CLR ... [0] příprava ukládané hodnoty X = 0 

07-319 Lbl 9 ... návěští začátku smyčky 

08 438 Inc 8 ... inkrementace indexového registru R8 

09 58 STO* ... uložení hodnoty X do registru indexovaného s R8 

10 14 + 

11 01 1 

12 13 = ... inkrementace údaje na displeji (registr X) 

13 376 Dsz 6 ... dekrementace R6 a přeskočení následující instrukce při 0 

14 319 GTO 9 ... pokračování smyčky pokud R6 není ještě 0 

15-32 RTN ... konec programu 
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2) Reverze obsahu registrů (R10<->R99, R11<->R98,...) 

16-312 Lbl 2 ... návěští 2 (podprogram 2 = reverze registrů) 

17 04 4 

18 05 5 

19-296 STO 6 ... příprava čítače registrů (90 registrů / 2 = 45) 

20 09 9 

21-298 STO 8 ... příprava prvního indexového registru - 1 

22 01 1 

23 0 0 

24 0 0 

25-299 STO 9 ... příprava druhého indexového registru + 1 

26-318 Lbl 8 ... návěští začátku smyčky 

27 438 Inc 8 ... inkrementace prvního indexového registru R8 

28-439 INV Inc 9 ... dekrementace druhého indexového registru R9 

29 59 RCL* ... načtení hodnoty registru indexovaného registrem R8 

30-57 INV Exc* ... záměna s obsahem registru indexovaného R9 

31 58 STO* ... uložení hodnoty do registru indexovaného R8 

32 376 Dsz 6 ... dekrementace R6 a přeskočení následující instrukce při 0 

33 318 GTO 8 ... pokračování smyčky pokud R6 není ještě 0 

34-32 RTN ... konec programu 

3) Kontrolní zobrazení obsahu registrů R10 až R99 

35-313 Lbl 3 ... návěští 3 (podprogram 3 = zobrazení registrů) 

36 09 9 

37 00 0 

38-296 STO 6 ... příprava čítače registrů (90 registrů) 
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39 09 9 

40-298 STO 8 ... příprava indexového registru -  1(ukazatel na R10-1) 

41-317 Lbl 7 ... návěští začátku smyčky 

42 438 Inc 8 ... inkrementace indexového registru R8 

43 59 RCL* ... načtení hodnoty z registru indexovaného s R8 

44-48 Pause ... pauza k zobazení údaje 

45 376 Dsz 6 ... dekrementace R6 a přeskočení následující instrukce při 0 

46 317 GTO 7 ... pokračování smyčky pokud R6 není ještě 0 

47-32 RTN ... konec programu 

4) Test programu 

LRN (3x 2nd 0) ... vypnutí programovacího módu 

SBR 1 (3x 2nd 2 1) ... zaplnění registrů R10 až R99 číslem 0 až 89 

1 9  

STO 8 (INV 2x 2nd 9 8) ... příprava indexu 19 do registru R8 

RCL* [9] (5x 2nd 9) ... zobrazení obsahu registru R19, tj. číslo 9 

SBR 3 (3x 2nd 2 3) ... kontrola obsahu registrů, zobrazí se čísla 0 až 89 

SBR 2 (3x 2nd 2 2) ... reverze obsahu registrů 

1 9  

STO 8 (INV 2x 2nd 9 8) ... příprava indexu 19 do registru R8 

RCL* [80] (5x 2nd 9) ... zobrazení obsahu registru R19, tj. číslo 80 

SBR 3 (3x 2nd 2 3) ... kontrola obsahu registrů, zobrazí se čísla 89 až 0 
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11. Programování 

Zápis posloupnosti tlačítek do programové paměti nazýváme programem.  
Programem se z kalkulátoru stává mocný nástroj. Programová paměť 
ET-57M sestává z 10 nezávislých programových prostorů, přepínaných 

instrukcí Pgm (INV 3x 2nd 0) s parametrem 0 až 9. Každý programový 

prostor obsahuje 50 programových kroků, celkem je tedy k dispozici 500 
programových kroků. V každém programovém prostoru lze použít 10 

návěští Lbl, číslovaných 0 až 9. Mezi programovými prostory lze volat 

podprogramy nebo provádět skoky použitím instrukce Pgm v programu - 

instrukce nepřepne programový prostor trvale, ale pouze pro jeden 

následující příkaz GTO nebo SBR. Instrukce Pgm se nevztahuje na 

příkazy RUN 0 až RUN 9 (INV 0 až INV 9) které provedou přímý skok 

na začátek programového prostoru 0 až 9. 

Programy jsou uloženy v paměti EEPROM procesoru, jejíž obsah je 
zachován i po odpojení napájení kalkulačky. 

Aktivní programový prostor lze zvolit příkazem Pgm 0 až Pgm 9 (INV 3x 

2nd 0 0 až INV 3x 2nd 0 9). Režim programování aktuálně vybraného 

programového prostoru se aktivuje tlačítkem LRN.(3x 2nd 0) Na prvních 

2 místech displeje zleva se zobrazí aktuální ukazatel v programu, tj. adresa 
00 až 49. Za adresou následuje číselný kód instrukce. Kód instrukce 
sestává ze 2 číslic. První číslice představuje sadu funkcí, neboli počet 

stisknutí klávesy 2nd. Druhá číslice je kód významové klávesy 0 až 9. Za 

kódem instrukce může následovat parametr 0 až 9. Před kódem instrukce 

může být uveden znak mínus '-' znamenající inverzní funkci INV. 

Poznámka: Při přepisu programu můžete využít kód, který je uveden za 2 

číslicemi adresy. Znaménko '-' znamená stisk klávesy INV. První číslice 

udává počet stisků klávesy 2nd. Následují 1 nebo 2 významové číslice 0 

až 9. Např. kód "00-311 Lbl 1" zapíšete stiskem INV 2nd 2nd 2nd 1 1. 

Programem můžete listovat klávesami SST vpřed (INV 2nd 4) a BST 

zpět (INV 2nd 5). Funkcí ADR můžete provést přesun editoru na 

zadanou adresu. Např. přesun na adresu 16 provedete stiskem INV 2nd 

0 1 6. 



 

22 

Klávesy během programování 

SST (Single Step, INV 2nd 4) - Zvýší ukazatel programu o 1 ("další 

krok"). Tlačítko SST lze používat i během normálního (prováděcího) 

režimu. Po jeho stisku se provede kód instrukce, na kterou je nastaven 
ukazatel programu. 

BST (Back Step, INV 2nd 5) - Sníží ukazatel programu o 1 ("zpětný 

krok"). 

Ins (Insert, 3x 2nd 3) - Vloží na aktuální pozici programu prázdnou 

instrukci Nop (kód 48) a zbytek programu odsune. 

Del (Delete, INV 3x 2nd 3) - Zruší bajt na aktuální pozici programu a 

přisune následující část programu. 

LRN (Learn, 3x 2nd 0) - Ukončí režim editace programu a navrátí 

kalkulátor do prováděcího režimu. 

GTO (Go To, 3x 2nd 1) - Tlačítko GTO se běžně používá k přesunu 

ukazatele programu na zadané návěští 0 až 9. Tlačítko nelze použít 
k přesunu ukazatele během režimu programování, protože by se příslušný 
kód uložil do programu. Je nutné ukončit režim programování stiskem 

LRN, provést skok GTO na zadané návěští 0 až 9 a stiskem LRN se 

vrátit do režimu programování. 

ADR (Address, INV 2nd 0) - Slouží k přesunu ukazatele editoru 

programu na absolutní adresu v programu 00 až 49, zadanou pomocí dvou 
následujících číslic. Instrukci nelze uložit do programu, slouží pouze 
k přesunu ukazatele během programování a může být zadána jak 
v prováděcím režimu, tak i během programování. 

RST (Reset, INV 4x 2nd 4) - Podobně jako GTO nelze použít přímo 

v programovacím módu, ale lze využít v prováděcím módu k převinutí 
ukazatele programu na adresu 00 v aktuálním programovém prostoru. 

R/S (Run/Stop, INV 2nd 6) - Start programu nebo zastavení programu 

(použije se v prováděcím módu). 
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12. Tlačítka a instrukce 

U každého tlačítka je uveden programový BCD kód, název tlačítka a 
posloupnost stisků tlačítek k jeho vyvolání. První číslice kódu tlačítka 0 až 5 
představuje číslo sady funkcí, neboli počet stisků tlačítka 2nd potřebných 
k dosažení funkce. Druhá číslice 0 až 9 představuje číslo významové 
klávesy. Znaménko mínus '-' uvedené před kódem tlačítka znamená stisk 
prefixového tlačítka INV. 

Poznámka: Číselný kód tlačítek se liší od kódu původního kalkulátoru 
TI-57. Význam funkcí však zůstává stejný. 

2nd 

Tlačítko 2nd je prefixové tlačítko. Nemá číselný kód a neukládá se do 

programu. Slouží ke změně významu následující významové klávesy. U 

některých funkcí může být potřeba stisknout tlačítko 2nd až 5x. Šestým 

stiskem 2nd se alternativní prefix nuluje. Významy tlačítek jsou řazeny tak, 

aby častěji používané funkce vyžadovaly menší počet stisků prefixových 
kláves než méně používané funkce. 

Při současném použití prefixů 2nd a INV nezáleží na pořadí jejich stisku. 

Při zápisu programu do paměti (tlačítkem LRN) se do programu zapíše 

kód stisknutého tlačítka jako dvojice číslic. První číslice představuje počet 

stisků prefixu 2nd (0 až 5) a druhá číslice je kód tlačítka (0 až 9). 

INV 

Tlačítko INV je prefixové tlačítko. Nemá číselný kód a neukládá se do 

programu. Tlačítko INV vyvolá zpravidla inverzní funkci následující 

významové klávesy. Druhým stiskem INV se inverzní prefix nuluje. 

Při současném použití prefixů 2nd a INV nezáleží na pořadí jejich stisku. 

Při zápisu programu do paměti (tlačítkem LRN) se instrukce s prefixem 
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INV označí znaménkem mínus '-' před kódem tlačítka. 

Tlačítko INV slouží též k zapnutí kalkulátoru. Vypnutí kalkulátoru je možné 

tlačítkem OFF. 

00 ... 09 Základní číslice, 0...9 

Symbol 0 ... 9 

Vyvolání tlačítky 0 ... 9 

Základní číslice slouží k zadání číslic v rozsahu 0 až 9. Používají se 
k zadání mantisy čísla, zadání exponentu, číslo paměťového registru, číslo 
návěští a jiné. 

Číslice se do programu ukládají s kódem 00 až 09. 

-00 ... -09 Start programu, RUN 0 ... RUN 9 

Symbol RUN 0 ... RUN 9 

Vyvolání tlačítky INV 0 ... INV 9 

Příkazy RUN 0 až RUN 9 slouží k rychlému vyvolání zvoleného 

programu, pouhým stiskem 2 tlačítek (INV a číslice 0 až 9). Funkce 

přepne na zvolený programový prostor 0 až 9, resetuje ukazatel na začátek 

programu a spustí program. Na rozdíl od funkcí GTO a SBR se program 

nespustí od zvoleného návěští, ale od adresy 00. 

Příkazy lze použít i uvnitř programu. Zajistí přepnutí programového 

prostoru (nezávisle na přepínači Pgm) a pokračování od adresy 0. 

Neuchová se návratová adresa jako v případě SBR. 

10 Desetinná tečka, . 

Symbol . 
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Vyvolání tlačítky 2nd 0 

Tlačítko . je oddělovač celočíselných číslic mantisy a desetinných číslic 

mantisy. Je-li tlačítko . stisknuto během editace exponentu čísla, přejde 

editace zpět k zadávání mantisy čísla. 

-10 Přesun na adresu, ADR 

Symbol ADR 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 0 

Funkce slouží k přesunu ukazatele editoru programu na absolutní adresu 
00 až 49, zadanou pomocí dvou následujících číslic. Instrukci nelze uložit 
do programu, slouží pouze k přesunu ukazatele během programování a 
může být zadána jak v prováděcím režimu, tak i během programování. 

11 Změna znaménka, +/- 

Symbol +/- 

Vyvolání tlačítky 2nd 1 

Tlačítko +/- změní znaménko čísla na displeji. Je-li stisknuto během 

zadávání exponentu čísla, změní znaménko exponentu. 

Je-li tlačítko stisknuto během zadávání mantisy čísla a není-li před číslem 
volná pozice, znaménko mínus se před číslo nevloží. Je nutno nejdříve 

odmazat poslední číslici mantisy tlačítkem CE, nebo použít kladné číslo a 

znaménko změnit později. 

-11 Absolutní hodnota, IxI 

Symbol IxI 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 1 
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Funkce IxI upraví číslo na absolutní hodnotu (odstraní negativní znaménko 

čísla). 

12 Režim exponentu, EE 

Symbol EE 

Vyvolání tlačítky 2nd 2 

Tlačítkem EE se zapne režim exponentu. Je-li tlačítko stisknuto během 

zadávání čísla, přejde se na zadávání exponentu. Současně se zapne 
režim zobrazení ve vědecké notaci s exponentem. 

Je-li tlačítko stisknuto mimo editaci čísla, zapne se režim zobrazení ve 
vědecké notaci s exponentem a zahájí se editace exponentu čísla. Tato 
funkce je často používána k odstranění skrytých číslic čísla, protože 
zahájením editace se do editoru načtou pouze zobrazené číslice, ne plná 
přesná hodnota čísla. 

-12 Vypnutí režimu exponentu, INV EE 

Symbol INV EE 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 2 

Funkcí INV EE se ukončí režim zobrazení exponentu. Jinou možností 

ukončení režimu zobrazení exponentu je stisk klávesy CLR. 

Příklad: 

pi Fix 4 EE INV EE INV Fix [3.1416] ... zaokrouhlí číslo na 4 místa 

13 Provedení výpočtu, = 

Symbol = 
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Vyvolání tlačítky 2nd 3 

Tlačítko = slouží k uzavření otevřených aritmetických operací a provedení 

výpočtu. 

Opakovaným stiskem tlačítka = lze opakovat poslední prováděnou operaci 

nejnižší úrovně. Prvním operandem je číslo na displeji, druhým operandem 
je číslo zadané během operace jako druhý operand (nebo druhý výsledek 
mezivýpočtu). 

Upozornění: Některé programy původní TI-57 s opakováním operací 

nepočítají. Použijí klávesu = vícekrát a tím může vzniknout chybný 

výpočet. Při importu programů může být nutné tuto skutečnost zkontrolovat 
a ošetřit. 

Příklad: 

5 x 6 = [30] ... 5 x 6 = 30 

7 = [42] ... 7 x 6 = 42 

9 : 3 = [3] ... 9 / 3 = 3 

1 2 = [4] ... 12 / 3 = 4 

-13 Vypnutí kalkulátoru, OFF 

Symbol OFF 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 3 

Tlačítko OFF (přesněji posloupnost INV 2nd 3) slouží k vypnutí 

kalkulátoru. Opětovné zapnutí kalkulátoru je možné stiskem samotného 

tlačítka INV. 

Kalkulátor není vypínán automaticky. Vypnutí je možné pouze stiskem 

tlačítka OFF. Během vypnutí se zachovají započaté matematické operace 

a obsahy registrů. Kalkulátor přejde do režimu minimální spotřeby proudu 

(řádově jednotky uA) a po zapnutí klávesou INV je schopen pokračovat ve 
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výpočtech. 

Je-li kalkulátor ponechán bez napájení (vyjmutá baterie) déle než několik 
sekund (v závislosti na kapacitě použitého napájecího kondenzátoru) nebo 
je-li napájecí zdroj odpojen při zapnutém kalkulátoru, dojde k resetování 
kalkulátoru, vymazání datových registrů a vynulování započatých operací. 
Obsahy programů se ani při odpojené baterii nevymažou. 

14 Přičtení, + 

Symbol + 

Vyvolání tlačítky 2nd 4 

Tlačítko + přičte druhý operand k prvnímu operandu. Jedná-li se o nejnižší 

úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand 

opakovaným stiskem =. 

-14 Krok programu vpřed, SST 

Symbol SST 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 4 

Tlačítkem SST (Single Step) se v režimu programování zvýší ukazatel 

adresy programu o 1. 

V prováděcím režimu se provede 1 instrukce programu, čímž je možné 
program krokovat z důvodu ladění. Bude-li kombinováno krokování 
programu se spouštěním podprogramů, nemusí docházet ke správnému 
navracení z podprogramů (kalkulátor si nebude pamatovat návratovou 
adresu z podprogramu). 

Bližší informace naleznete v kapitole Programování. 

Poznámka: K rozsáhlejšímu posunu ukazatele lze použít funkci ADR. 
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15 Odečtení, - 

Symbol - 

Vyvolání tlačítky 2nd 5 

Tlačítko - odečte druhý operand od prvního operandu. Jedná-li se o 

nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand 

opakovaným stiskem =. 

-15 Krok programu zpět, BST 

Symbol BST 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 5 

Tlačítkem BST (Back Step) se v režimu programování sníží ukazatel 

adresy programu o 1. 

Bližší informace naleznete v kapitole Programování. 

Poznámka: K rozsáhlejšímu posunu ukazatele lze použít funkci ADR. 

16 Násobení, x 

Symbol x 

Vyvolání tlačítky 2nd 6 

Tlačítko x vynásobí první operand druhým operandem. Jedná-li se o 

nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand 

opakovaným stiskem =. 

-16 Start a stop programu, R/S 

Symbol R/S 
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Vyvolání tlačítky INV 2nd 6 

Tlačítkem R/S lze spustit nebo zastavit probíhající program. Při spuštění 

se program začne provádět od aktuálně nastaveného ukazatele programu. 

Program po zastavení nemusí být vždy schopen pokračovat v běhu - může 
dojít ke ztrátě návratové adresy z podprogramu nebo může zůstat přepnutý 
jiný programový prostor. 

17 Dělení, : 

Symbol : 

Vyvolání tlačítky 2nd 7 

Tlačítko : vydělí první operand druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší 

úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand 

opakovaným stiskem =. 

-17 Převrácená hodnota čísla, 1/x 

Symbol 1/x 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 7 

Tlačítkem 1/x se vypočte převrácená hodnota čísla. Je-li číslem nula, 

zobrazí se hodnota 9.99+99 a nastaví se indikace chyby 'E' (displej bliká). 
To se často používá v programech k zapnutí indikace chyby a k indikaci 

chybného běhu programu. Ukončení indikace chyby je možné tlačítky CLR 

nebo CE. 

18 Levá závorka, ( 

Symbol ( 

Vyvolání tlačítky 2nd 8 
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Tlačítko ( zahájí výpočet části výrazu. Závorky lze používat až do 7. 

úrovně. 

-18 Pravá závorka, ) 

Symbol ) 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 8 

Tlačítko ) ukončí výpočet části výrazu. 

19 Vymazání displeje, CLR 

Symbol CLR 

Vyvolání tlačítky 2nd 9 

Tlačítko CLR provede několik inicializačních operací. Resetuje započaté 

aritmetické operace, vynuluje indikaci chyby, vypne mód exponentu EE, 

vynuluje registr X a zahájí editaci nového čísla s výchozí hodnotou 0. 

Tlačítko CLR nenuluje registr T ani datové registry. 

-19 Oprava chyby, CE 

Symbol CE 

Vyvolání tlačítky INV 2nd 9 

Tlačítkem CE lze zrušit indikaci chyby 'E', projevující se blikáním displeje. 

Během editace čísla na displeji je tlačítkem CE smazán poslední znak 

zadávaného údaje. Probíhá-li editace mantisy, je smazán poslední znak 
mantisy. Probíhá-li editace exponentu, je smazán poslední znak 
exponentu. Je-li mazán exponent s hodnotou 0, exponent se zruší a přejde 
se na editaci mantisy. 
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Stiskem CE po levé závorce ( lze označit údaj na displeji jako platný. 

20 Přirozený logaritmus, lnx 

Symbol lnx 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 0 

Tlačítkem lnx se vypočte přirozený logaritmus čísla na displeji. Přirozený 

logaritmus používá jako základ Eulerovu konstantu s hodnotou 
2.7182818285. 

Argumentem funkce lnx musí být kladné, nenulové číslo. V případě nuly 

se displej rozbliká s hodnotou -9.9+99, jako příznak chyby. Pro záporné 
číslo se provede výpočet absolutní hodnoty čísla a displej se opět rozbliká 
s indikací chyby. 

-20 Přirozený exponent, exp (INV lnx) 

Symbol exp 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 0 

Tlačítkem exp se vypočte přirozený exponent čísla na displeji. Přirozený 

exponent používá jako základ Eulerovu konstantu s hodnotou 
2.7182818285. 

Argumentem funkce exp může být jak kladné, tak i záporné číslo, 

v rozsahu zhruba -227 až +227. Číslo mimo tento rozsah způsobí přetečení 
údaje a indikaci chyby. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV lnx. 

Příklad: 

5 lnx [1.60944] ... vypočte přirozený logaritmus čísla 5 (tj. 1.60944) 

exp [5] ... vypočte přirozený exponent čísla na displeji (tj. 5) 
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21 Dekadický logaritmus, log 

Symbol log 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 1 

Tlačítkem log se vypočte dekadický logaritmus čísla na displeji. Dekadický 

logaritmus používá jako základ číslo 10.  

Argumentem funkce log musí být kladné, nenulové číslo. V případě nuly 

se displej rozbliká s hodnotou -9.9+99, jako indikace chyby. Pro záporné 
číslo se provede výpočet absolutní hodnoty čísla a displej se opět rozbliká 
s indikací chyby. 

-21 Dekadický exponent, exp10 (INV log) 

Symbol log 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 1 

Tlačítkem exp10 se vypočte dekadický exponent čísla na displeji. 

Dekadický exponent používá jako základ číslo 10.  

Argumentem funkce exp10 může být jak kladné, tak i záporné číslo, 

v rozsahu -99 až +99. Číslo mimo tento rozsah způsobí přetečení údaje a 
indikaci chyby. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV log. 

Příklad: 

5 log [0.69897] ... dekadický logaritmus čísla 5 (tj. 0.69897) 

exp10 [5] ... dekadický exponent čísla na displeji (tj. 5) 
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22 Druhá odmocnina čísla, Vx 

Symbol Vx 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 2 

Tlačítkem Vx se vypočte druhá odmocnina čísla. Číslo nesmí být záporné. 

Je-li proveden výpočet záporného čísla, vypočte se odmocnina absolutní 
hodnoty čísla a nastaví se indikace chyby 'E' (displej bliká). 

-22 Druhá mocnina čísla, x^2 

Symbol x^2 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 2 

Tlačítkem x^2 se vypočte druhá mocnina čísla, nebo-li násobek čísla 

samo se sebou. 

23 Mocnina, y^x 

Symbol y^x 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 3 

Instrukce y^x umocní číslo Y (první operand, v zásobníku operací) číslem 

X (druhý operand, číslo na displeji). Prvním operandem Y musí být 
nezáporné číslo. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet 

opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =. 

-23 Odmocnina, Vy^x (INV y^x) 

Symbol Vy^x 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 3 

Instrukce Vy^x odmocní číslo Y (první operand, v zásobníku operací) 
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číslem X (druhý operand, číslo na displeji), neboli provede umocnění Y 
převrácenou hodnotou X (y^(1/x)). Prvním operandem Y musí být 
nezáporné číslo. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet 

opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV y^x. 

Příklad: 

3 y^x 7 = [2187] ... mocnina 3^7 = 2187 

Vy^x 7 = [3] ... odmocnina 2187^(1/7) = 3 

24 Sinus, sin 

Symbol sin 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 4 

Funkce sin vypočte sinus úhlu. Úhel je zadán v jednotkách nastavených 

přepínači Deg, Rad nebo Grad. 

-24 Arkus sinus, asin (INV sin) 

Symbol asin 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 4 

Funkce asin vypočte arkus sinus. Výsledkem je úhel v aktuálně nastavené 

úhlové míře. 

Úhel vypočtený funkcí arkus sinus je v rozsahu -90° až +90°. Vstupní 
hodnota funkce arkus sinus musí být v rozsahu -1 až +1. Leží-li mimo 
uvedený rozsah, údaj se omezí do platného rozsahu a indikuje se chyba 'E' 
(displej bliká). 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV sin 
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Příklad (nastavena implicitní úhlová míra Deg): 

5 sin [0.08716] ... sin(5) = 0.08716 

asin [5] ... asin(0.08716) = 5 

25 Kosinus, cos 

Symbol cos 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 5 

Funkce cos vypočte kosinus úhlu. Úhel je zadán v jednotkách 

nastavených přepínači Deg, Rad nebo Grad. 

-25 Arkus kosinus, acos (INV cos) 

Symbol acos 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 5 

Funkce acos vypočte arkus kosinus. Výsledkem je úhel v aktuálně 

nastavené úhlové míře. 

Úhel vypočtený funkcí arkus kosinus je v rozsahu 0° až +180°. Vstupní 
hodnota funkce arkus kosinus musí být v rozsahu -1 až +1. Leží-li mimo 
uvedený rozsah, údaj se omezí do platného rozsahu a indikuje se chyba 'E' 
(displej bliká). 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV cos 

Příklad (nastavena implicitní úhlová míra Deg): 

5 cos [0.99619] ... cos(5) = 0.99619 

acos [5] ... acos(0.99619 = 5 
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26 Tangens, tan 

Symbol tan 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 6 

Funkce tan vypočte tangens úhlu. Úhel je zadán v jednotkách 

nastavených přepínači Deg, Rad nebo Grad. 

-26 Arkus tangens, atan (INV tan) 

Symbol atan 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 6 

Funkce atan vypočte arkus tangens. Výsledkem je úhel v aktuálně 

nastavené úhlové míře. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV tan 

Příklad (nastavena implicitní úhlová míra Deg): 

5 0 tan [1.19175] ... tangens úhlu 50° je hodnota 1.19175 

atan [50] ... arkus tangens 

27 Radiány, Rad 

Symbol Rad 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 7 

Tlačítko Rad přepne výpočty goniometrických funkcí na radiány (plný úhel 

je 2*pi = 6.28319). 
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Příklad: 

Rad ... přepnutí na radiány 

1 asin [1.5708] ... asin(1) = 1.5708 

x 2 = [3.14159] ... asin(1) x 2 = 3.14159, to je číslo pi 

-27 Stupně, Deg 

Symbol Deg 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 7 

Tlačítko Deg přepne výpočty goniometrických funkcí na stupně (plný úhel 

je 360°). 

Příklad: 

Deg ... přepnutí na stupně 

2 7 sin [0.45399] ... sin(27 deg) = 0.45399 

Rad ... přepnutí na radiány 

asin [0.47124] ... převod 27 stupňů = 0.47124 radiánů 

28 Celé číslo, Int 

Symbol Int 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 8 

Tlačítkem Int (Integer) lze z čísla odstranit číslice za desetinnou tečkou 

neboli oříznutí čísla na celé číslo. Funkce má stejný význam jako 
zaokrouhlení směrem k nule. 
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Příklad: 

2 . 3 Int [2] ... int(2.3) = 2 

2 . 3 +/- Int [-2] ... int(-2.3) = -2 

-28 Desetinná část, frac (INV Int) 

Symbol frac 

Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 8 

Tlačítkem frac (fraction) odstraní celou část čísla a ponechá desetinnou 
část. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV Int 

Příklad: 

2 . 3 frac [0.3] ... frac(2.3) = 0.3 

2 . 3 +/- frac [-0.3] ... frac(-2.3) = -0.3 

29 Vyvolání čísla z datového registru, RCL 

Symbol RCL 

Vyvolání tlačítky 2x 2nd 9 

Pomocí tlačítka RCL (Recall) lze vyvolat číslo z datového registru R0 až 

R9 na displej. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 

-29 Uložení čísla do datového registru, STO 

Symbol STO 
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Vyvolání tlačítky INV 2x 2nd 9 

Pomocí tlačítka STO (Store) lze uložit číslo na displeji do datového registru 

R0 až R9. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 

30 Programování, LRN 

Symbol LRN 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 0 

Tlačítko LRN aktivuje nebo deaktivuje režim programování. Režim 

programování byl blíže popsán v sekci Programování. 

Tlačítkem lze zahájit editaci programu v aktuálně vybraném programovém 
prostoru. Editaci jiného programového prostoru lze aktivovat příkazem 

Pgm následovaným příkazem LRN. 

-30 Výběr programového prostoru, Pgm 

Symbol Pgm 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 0 

Tlačítkem Pgm lze vybrat programový prostor 0 až 9. Číslo programového 

prostoru se zvolí číslem 0 až 9, zadaným jako parametr instrukce Pgm. 

V kalkulátoru je k dispozici celkem 10 nezávislých programových prostorů, 
označených číslem 0 až 9. V každém programovém prostoru je k dispozici 
50 programových kroků, tedy celkem 500 programových kroků. 

Při přepnutí programového prostoru v prováděcím režimu (z klávesnice) se 
současně resetuje ukazatel programu na začátek nově zvoleného 
programového prostoru. 

Uvedením příkazu Pgm v programu se nepřepne programový prostor 

trvale, ale pouze dočasně pro jednu následující instrukci GTO nebo SBR. 

Tak lze volat podprogramy či provádět skoky mezi programovými prostory. 

Instrukce GTO a SBR nemusí bezprostředně následovat za instrukcí 
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Pgm. 

Instrukce RUN provede výběr programového prostoru nezávisle na použití 

příkazu Pgm. 

31 Skok, GTO 

Symbol GTO 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 1 

Tlačítko GTO (Go To) slouží k provedení nepodmíněného skoku 

v programu. Jako parametr se zadává číselný kód návěští 0 až 9. 

Uvedením příkazu Pgm v programu před příkazem GTO lze provést skok 

na návěští v jiném programovém prostoru. 

Je-li instrukce GTO použita v prováděcím režimu, nastaví se ukazatel 

programu na zvolené návěští. To lze využít k přesunu ukazatele během 
programování (blíže viz Programování). 

-31 Návěští, Lbl 

Symbol Lbl 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 1 

Instrukcí Lbl lze označit místo v programu jako návěští. V každém 

programovém prostoru lze použít 10 návěští, označených Lbl 0 až Lbl 9. 

Číslo návěští je uvedeno jako číselný parametr 0 až 9 instrukce Lbl. 

Na místo programu označené návěštím lze skákat pomocí instrukce skoku 

GTO nebo instrukcí podprogramu SBR. S využitím instrukce pro volbu 

programového prostoru Pgm lze provádět skoky a volání podprogramů i 

mezi programovými prostory. 
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32 Podprogram, SBR 

Symbol SBR 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 2 

Tlačítko SBR (Subroutine) slouží k vyvolání podprogramu. Jako parametr 

se zadává číselný kód návěští 0 až 9. Uvedením příkazu Pgm v programu 

před příkazem SBR se zavolá podprogram z jiného programového 

prostoru. Je-li instrukce SBR použita v prováděcím režimu, podprogram se 

ihned spustí. 

Při volání podprogramu se do zásobníku adres nejdříve uloží adresa 

instrukce následující za kódem instrukce SBR. Poté se předá řízení 

podprogramu. Zásobník adres má kapacitu omezenou na 7 podprogramů. 

-32 Návrat z podprogramu, RTN (INV SBR) 

Symbol RTN 

vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 2 

Podprogram je ukončen instrukcí RTN (Return), která zajistí návrat 

z podprogramu. Ze zásobníku adres se převezme původní adresa za 

instrukcí SBR a předá se na tuto adresu řízení. Pokud byl spuštěn 

podprogram z jiného programového prostoru, řízení se navrátí zpět do 
původního programového prostoru. Pokud byl podprogram spuštěn 
z klávesnice, kalkulátor se zastaví. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV SBR 

33 Vložení prázdného bajtu do programu, Ins 

Symbol Ins 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 3 

Tlačítko Ins (Insert), stisknuté v režimu programování, vloží na aktuální 
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pozici programu prázdnou instrukci Nop (kód 48). Následující data se 

odsunou. 

Bližší informace naleznete v kapitole Programování. 

-33 Zrušení bajtu z programu, Del 

Symbol Del 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 3 

Tlačítko Del (Delete), stisknuté v režimu programování, smaže z aktuální 

pozice programu bajt. Následující data se přisunou. 

34 Záměna registrů X a T, x<>t 

Symbol x<>t 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 4 

Tlačítkem x<>t je možné zaměnit registry X a T. Registr X je pracovní 

registr, neboli též obsah displeje. Registr T je pomocný registr (temporary), 
odpovídá registru R7. Slouží k porovnávání čísel a k převodu polárních a 
kartézských souřadnic. 

Registr X je nulován tlačítkem CLR. Registr T je nulován tlačítkem C.t. 

-34 Vymazání registru T, C.t 

Symbol C.t 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 4 

Tlačítkem C.t  lze vynulovat registr T (tj. datový registr R7). 
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35 Rovno, x=t 

Symbol x=t 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 5 

Instrukce x=t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným 

registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t, odpovídá registru R7). Jsou-li 

registry shodné, provede se následující instrukce. V opačném případě 
program následující instrukci přeskočí. 

-35 Nerovno, x!=t (INV x=t) 

Symbol x!=t 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 5 

Instrukce x!=t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným 

registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t, odpovídá registru R7). Jsou-li 

registry rozdílné, provede se následující instrukce. V opačném případě 
(shoda) program následující instrukci přeskočí. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV x=t 

36 Větší nebo rovno, x>=t 

Symbol x>=t 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 6 

Instrukce x>=t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným 

registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t, odpovídá registru R7). Je-li 

registr X větší nebo roven registru T, provede se příkaz následující za 

instrukcí x>=t. V opačném případě se následující příkaz přeskočí. 
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-36 Menší, x<t (INV x>=t) 

Symbol x<t 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 6 

Instrukce x<t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným 

registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t, odpovídá registru R7). Je-li 

registr X menší než registr T, provede se příkaz následující za instrukcí 

x<t. V opačném případě se následující příkaz přeskočí. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV x>=t 

37 Programová smyčka, Dsz 

Symbol Dsz 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 7 

Instrukce Dsz (Decrement and Skip if Zero) slouží k opakovanému 

provádění programu pomocí smyčky s čítáním průchodů v registru R0 až 
R9, jehož číslo je zadané jako parametr. 

Funkce Dsz spočívá v tom, že dekrementuje (sníží o 1) zadaný registr a 

pokud dosáhl nuly, přeskočí následující příkaz a pokračuje v činnosti. 
Není-li dosaženo nuly (tj. smyčka není ještě ukončena), provede se příkaz 

následující za příkazem Dsz. Zpravidla za Dsz následuje příkaz GTO, 

který skočí na návěští začátku smyčky. 

Čítání registru funguje přesněji následujícím způsobem. Je-li obsah registru 
před operací větší než 0, hodnota registru se sníží o 1. Je-li menší než 0, 
hodnota se zvýší o 1. Byl-li obsah registru 0, hodnota se nezmění. Pokud je 
výsledkem operace nula nebo operace překročila hranici nuly, provede se 
operace pro nulu podle zvolené funkce. Což znamená, že pokud nedosáhl 
výsledek dekrementace/inkrementace nulu, smyčka se opakuje (provede 
se následující instrukce).  

Poznámka: U kalkulátoru TI-57 nelze volit registr, instrukce Dsz používá 
vždy registr R0. Při importu programu požijte Dsz 0. 
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Příklad - faktoriál čísla: 

Pgm 0 LRN ... aktivace programovacího módu v prostoru 0 

00-290 STO 0 ... uložení zadaného čísla do čítacího registru R0 

01 01 1 ... výchozí hodnota pro počítání součinu (střadač) 

02-319 Lbl 9 ... návěští začátku smyčky 

04 18 ( 

05-19 CE  

06 16 x 

07 290 RCL 0 

08-18 ) ... vynásobení střadače číslem z R0 

09 370 Dsz 0 

10 319 GTO 9 ... čítání smyčky a skok na začátek smyčky 

11-32 INV SBR ... konec podprogramu 

LRN ... ukončení režimu programování 

9 INV 0 [362880] ... test, faktoriál 9! = 362880 

-37 Inverzní programová smyčka, Dsnz (INV Dsz) 

Symbol Dsnz 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 7 

Instrukce Dsnz (Decrement and Skip if not Zero) je obdobou předchozí 

instrukce Dsz s tím rozdílem, že následující instrukce se přeskočí 

v případě nenulového výsledku dekrementace registru. Instrukce slouží 
k vyskočení ze smyčky v případě dosažení nuly čítače. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV Dsz 
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38 Převod polárních souřadnic na kartézské, P->R 

Symbol P->R 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 8 

Tlačítkem P->R se převedou souřadnice z polárního vyjádření na 

souřadnice kartézské. Před operací obsahuje registr T (tj. pomocný registr 
R7) radius (poloměr) a registr X (obsah displeje) obsahuje úhel. Úhel se 

udává v aktuálně vybrané úhlové míře (tlačítka Deg, Rad a Grad). Po 

operaci obsahuje registr T (pomocný registr R7) souřadnici X, registr X 
(obsah displeje) obsahuje souřadnici Y. 

-38 Převod kartézských souřadnic na polární, R->P (INV P->R) 

Symbol R->P 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 8 

Tlačítkem R->P se převedou kartézské souřadnice na polární tvar. Před 

operací obsahuje registr T souřadnici X, registr X (displej) obsahuje 
souřadnici Y. Po operaci obsahuje registr T radius (poloměr) a registr X 
(displej) obsahuje úhel. Úhel je udán v aktuálně vybrané úhlové míře. 

Příklad (nastavena implicitní úhlová míra Deg): 

1 0 x<>t ... zadání radiusu 10 do registru T 

3 0 ... zadání úhlu 30° do registru X 

P->R [5] ... převod polárních souřadnic na kartézské. Na displeji se 

zobrazí souřadnice Y = 5 

x<>t [8.66025] ... přepnutím X a T se zobrazí souřadnice X = 8.66025 

x<>t [5] ... přepnutí registrů X a T zpět 

R->P [30] ... zpětný přepočet, zobrazí se úhel 30° 

x<>t [10] ... zobrazení registru T s radiusem 10 
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39 Převod minut a sekund na desetiny, DMS 

Symbol DMS 

Vyvolání tlačítky 3x 2nd 9 

Instrukcí DMS lze převést čas nebo úhel vyjádřený pomocí minut a sekund 

(vteřin) na desetinné číslo. Vstupem funkce je desetinné číslo DD.MMSS, 
mající na pozici celých čísel celý počet hodin či stupně, na prvních dvou 
desetinných místech je počet minut a na dalších dvou desetinných místech 
je počet sekund (vteřin). Desetinná místa sekund lze doplnit jako další 
desetinné číslice. Výstupem funkce je desetinné číslo představující počet 
hodin či stupně DD.DDDD, vyjádřených desetinným číslem. 

Poznámka: V kalkulátorech TI se tlačítkem D.MS označuje převod minut a 
sekund na desetiny. U jiných kalkulátorů je zvykem používat opačné 
značení, kdy tlačítko D.MS převede desetiny na minuty a sekundy. 

-39 Převod desetin na minuty a sekundy, MSD (INV DMS) 

Symbol MSD 

Vyvolání tlačítky INV 3x 2nd 9 

Instrukce MSD je opačná funkce k předešlé funkci DMS. Čas nebo úhel 

vyjádřený pomocí desetinného čísla se převede na údaj minut a sekund 
(vteřin). Vstupem funkce je desetinné číslo představující počet hodin či 
stupně DD.DDDD. Výstupem je číslo DD.MMSS, mající na pozici celých 
čísel celý počet hodin či stupně, na prvních dvou desetinných místech je 
počet minut a na dalších dvou desetinných místech je počet sekund 
(vteřin). Není-li výsledkem celý počet sekund, jsou desetinná místa sekund 
doplněna jako další desetinné číslice. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV D.MS 

Příklad, součet času: 

1 2 . 3 0 2 3 ... čas je 12:30:23 (12 hodin, 30 minut a 23 sekund) 
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DMS [12.5064] ... převod na hodiny vyjádřené v desetinách 

+ 3 . 4 5 1 2 DMS [3.75333] ... plus 3 hodiny, 45 minut a 12 sekund 

= MSD [16.1535] ... výsledný čas 16 hodin, 15 minut a 35 sekund 

40 Zaokrouhlení, Fix 

Symbol Fix 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 0 

Pomocí tlačítka Fix se zaokrouhlí číslo zobrazené na displeji na zadaný 

počet desetinných míst. Jako parametr se zadá číslice 0 až 5, 

představující počet desetinných míst za desetinnou tečkou 0 až 5. 

V režimu zaokrouhlování se číslo doplní zprava nulami, až do zadaného 
počtu desetinných míst.  

Zaokrouhlení ovlivní pouze zobrazení čísla. Vnitřně se s číslem i nadále 
počítá v plné přesnosti. Je-li potřeba skryté číslice skutečně odstranit, lze to 

provést pomocí tlačítka EE (viz 12 Režim exponentu, EE). 

Nastavený režim zaokrouhlování ovlivňuje i způsob zobrazení velmi malých 
čísel. Je-li zapnuto zaokrouhlování, a není-li zapnut režim exponentu, 
zobrazí se na displeji nuly pro malá čísla, a to i v případě, že platné číslice 
přetekly za pravou hranici displeje. Není-li zapnuto zaokrouhlování, 
kalkulátor přejde na zobrazení s exponentem v případě, že exponent je 
menší než -2. 

-40 Vypnutí zaokrouhlení, INV Fix 

Symbol INV Fix 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 0 

Zadáním posloupnosti INV Fix nebo Fix 9 se zaokrouhlování vypne. 

V tom případě se číslo zobrazí v plné přesnosti a koncové nevýznamné 
nuly se odstraní. 
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41 Přičtení čísla k datovému registru, SUM 

Symbol SUM 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 1 

Pomocí tlačítka SUM (Summation) lze přičíst číslo na displeji k datovému 

registru R0 až R9. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 

-41 Odečtení čísla od datového registru, INV SUM 

Symbol INV SUM 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 1 

Pomocí tlačítka INV SUM se odečte číslo na displeji od datového registru 

R0 až R9. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 

42 Vynásobení datového registru, Prd 

Symbol Prd 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 2 

Pomocí tlačítka Prd (Product) lze vynásobit datový registr R0 až R9 číslem 

na displeji. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 

-42 Vydělení datového registru, INV Prd 

Symbol INV Prd 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 2 

Pomocí tlačítka INV Prd lze vydělit datový registr R0 až R9 číslem na 

displeji. Jako parametr instrukce se zadává číslo registru 0 až 9. 
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43 Inkrementace datového registru, Inc 

Symbol Inc 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 3 

Instrukce Inc inkrementuje (zvýší o 1) obsah datového registru R0 až R9, 

jehož číslo 0 až 9 je uvedeno jako parametr instrukce. 

-43 Dekrementace datového registru, Dec 

Symbol Dec 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 3 

Instrukce Dec dekrementuje (sníží o 1) obsah datového registru R0 až R9, 

jehož číslo 0 až 9 je uvedeno jako parametr instrukce. 

44 Záměna čísla s datovým registrem, Exc 

Symbol Exc 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 4 

Pomocí tlačítka Exc (Exchange) lze zaměnit číslo na displeji 

s obsahem datového registru R0 až R9. Jako parametr instrukce se zadává 
číslo registru 0 až 9. 

-44 Reset, RST 

Symbol RST 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 4 

Tlačítko RST slouží k resetování ukazatele programu, tj. nastavení 



 

52 

ukazatele na 0. Zvolený programový prostor zůstane nezměněn. 

Poznámka: Během programování je vhodnější k posunu ukatatele použít 

instrukci ADR, která, na rozdíl od RST, nevyžaduje přepnutí do 

prováděcího módu. 

45 Statistika, Stat 

Symbol Stat 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 5 

Instrukce Stat slouží k zadávání dat při provádění statistických výpočtů 

(průměr, rozptyl). Instrukce používá datové registry R0 až R5 k ukládání 
mezivýpočtů. Před použitím je vhodné registry nejdříve vynulovat příkazem 

CMs, který vynuluje všechny datové registry R0 až R99. 

Použití datových registrů: 

R0 ... počet položek N 
R1 ... součet y 
R2 ... součet y^2 
R3 ... součet x 
R4 ... součet x^2 
R5 ... součet x*y 
R7 ... registr T 

Při vkládání statistických dat po dvojicích (x, y) se nejdříve zapíše hodnota 

'x' a stiskem x<>t se přenese do registru T (registr R7). Poté se zapíše 

hodnota 'y' a stiskem Stat se obě hodnoty 'x' a 'y' uloží. Na displeji 

(v registru X) se objeví počet dosud vložených položek 'n'. Obsah registru T 

(hodnota 'x') se instrukcí Stat zvýší o 1. To z důvodu, že pokud se hodnoty 

'x' mají lišit o 1, není potřeba je vkládat, stačí vložit počáteční hodnotu 'x' do 
registru T a poté zapisovat už jen hodnoty 'y'. Nejsou-li potřeba 
vyhodnocovat dvojice hodnot (x, y), postačí zadávat pouze hodnotu 'y'. 
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-45 Inverzní statistika, Stat- (INV Stat) 

Symbol Stat- 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 5 

Instrukce Stat- funguje obdobně jako předchozí instrukce Stat, s tím 

rozdílem, že data se odečtou namísto přičtou. Tato instrukce slouží 
k opravě chybně zadaných dat - vloží se hodnota 'x' chybného údaje, 

stiskne se x<>t, vloží se hodnota 'y' chybného údaje a stiskem Stat- se 

chybné údaje odečtou. Obsah registru T (s hodnotou 'x') se sníží o 1. Poté 
lze pokračovat novým správným údajem. Nejsou-li potřeba vyhodnocovat 
dvojice hodnot (x, y), postačí zadávat pouze hodnotu 'y' chybného údaje. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV Stat+ 

Příklad: 

CMs (5x 2nd 0) ... vynulování datových registrů 

9 6 Stat [1] ... 1. údaj 96 

8 1 Stat [2] ... 2. údaj 81 

9 7 Stat [3] ... 3. údaj je chybný 

9 7 Stat- [2] ... zrušení 3. údaje 

8 7 Stat [3] ... 3. opravný údaj 87 

7 0 Stat [4] ... 4. údaj 70 

9 3 Stat [5] ... 5. údaj 93 

7 7 Stat [6] ... 6. údaj 77 

Mean [84] (4x 2nd 6) ... průměr zadaných hodnot = 84 

Var [81.3333] (4x 2nd 7) ... rozptyl = 81.3333 

Vx [9.0185] (2x 2nd 2) ... směrodatná odchylka = 9.0185 

RCL 1 [504] (2x 2nd 9 1) ... součet všech hodnot = 504 
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46 Průměr Y, Mean 

Symbol Mean 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 6 

Instrukce Mean vypočte průměr z hodnot 'y' zadaných pomocí statistické 

funkce Stat (čísla zadávaná na displeji v registru X). 

-46 Průměr X, MeanX (INV Mean) 

Symbol MeanX 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 6 

Instrukce MeanX vypočte průměr z hodnot 'x' zadaných pomocí statistické 

funkce Stat (čísla zadávaná v registru T). 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV Mean 

47 Rozptyl Y, Var 

Symbol Var 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 7 

Instrukce Var (Variance) vypočte rozptyl hodnot 'y' zadaných pomocí 

statistické funkce Stat (čísla zadávaná na displeji v registru X). 

Rozptyl je počítán vzorcem var = sum(y^2)/N - (sum(y)/N)^2.  

Odmocněním rozptylu funkcí Vx se vypočte směrodatná odchylka 's'. 

-47 Rozptyl X, VarX (INV Var) 

Symbol VarX 
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Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 7 

Instrukce VarX vypočte rozptyl hodnot 'x' zadaných pomocí statistické 

funkce Stat (čísla zadávaná v registru T). 

Rozptyl je počítán vzorcem var = sum(x^2)/N - (sum(x)/N)^2.  

Odmocněním rozptylu funkcí Vx se vypočte směrodatná odchylka 's'. 

Poznámka: V programech TI-57 se tato funkce značí INV Var 

48 Žádná operace, Nop 

Symbol Nop 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 8 

Příkaz Nop (No Operation) je prázdný příkaz, neprovádějící žádnou 

operaci. Slouží pouze k zaplnění nevyužitého místa v programu. 

-48 Prodleva, Pause 

Symbol Pause 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 8 

Příkaz Pause pozastaví na dobu 0.25 sekundy provádění programu a 

zobrazí aktuální obsah displeje (obsah registru X). 

49 Ludolfovo číslo, pi 

Symbol pi 

Vyvolání tlačítky 4x 2nd 9 

Tlačítko pi slouží k zadání konstanty "Ludolfovo číslo pi", které má hodnotu 

3.1415926536 (na displeji se zobrazí jako 3.14159). 
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-49 Grady, Grad 

Symbol Grad 

Vyvolání tlačítky INV 4x 2nd 9 

Tlačítko Grad přepne výpočty goniometrických funkcí na grady (plný úhel 

je 400). 

50 Vymazání paměti, CMs 

Symbol CMs 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 0 

Tlačítko CMs (Clear Memories) vynuluje všechny datové registry R0 až 

R99, včetně registru T. 

-50 Faktoriál, x! 

Symbol x! 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 0 

Tlačítko x! slouží k výpočtu faktoriálu. Faktoriál je číslo, které vznikne 

vynásobením hodnot 1, 2, 3, ... až po zadané vstupní číslo x. Vstupní číslo 
je celé číslo v rozsahu 1 až 69. 

Příklad: 

6 x! [720] ... faktoriál čísla 6! = 1*2*3*4*5*6 = 720 

51 Znaménková funkce, sign 

Symbol sign 
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Vyvolání tlačítky 5x 2nd 1 

Funkce sign navrací číslo -1, 0 nebo 1, podle znaménka operandu. Je-li 

číslo menší než 0, bude výsledkem operace číslo -1. Je-li číslo větší než 0, 
bude výsledkem +1. Je-li číslo 0, zůstane 0 i nadále. 

Příklad: 

3 sign [1] ... kladné číslo navrací 1 

0 sign [0] ... nulanavrací nulu 

3 +/- sign [-1] ... záporné číslo navrací -1 

-51 Vybraný program, Sel 

Symbol Sel 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 1 

Funkce Sel navrací na displeji číslo aktuálně vybraného programového 

prostoru 0 až 9. Programový prostor lze přepínat funkcemi Pgm nebo 

RUN. 

52 Modulo, mod 

Symbol mod 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 2 

Operace modulo mod je zbytek po dělení. Operace modulo vydělí první 

operand Y (v zásobníku) druhým operandem X (na displeji), převede 
výsledek na celé číslo, vynásobí jím druhý operand X a odečte od prvního 
operandu Y. Výsledkem je zbytek po dělení. Výsledek má stejné znaménko 
jako první operand. 
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Příklad: 

2 . 2 : 0 . 5 = [4.4] ... 2.2 : 0.5 = 4.4 

2 . 2 mod 0 . 5 = [0.2] ... 2.2 mod 0.5 = 0.2 

2 . 2 +/- mod 0 . 5 = [-0.2] ... -2.2 mod 0.5 = -0.2 

2 . 2 mod 0 . 5 +/- = [0.2] ... 2.2 mod -0.5 = 0.2 

2 . 2 +/- mod 0 . 5 +/- = [-0.2] ... -2.2 mod -0.5 = -0.2 

-52 Zaokrouhlení, round 

Symbol round 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 2 

Operace round zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo. 

Příklad: 

2 . 2 round [2] ... round(2.2) = 2 

2 . 5 round [3] ... round(2.5) = 3 

2 . 7 round [3] ... round(2.7) = 7 

2 . 2 +/- round [-2] ... round(-2.2) = -2 

53 Generátor náhodného čísla, rand 

Symbol rand 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 3 

Funkce rand vypočte náhodné číslo v rozsahu 0 až 1, včetně hodnoty 0, 

ale vyjma hodnoty 1. K výpočtu náhodného čísla se používá LCG 
generátor (Linear Congruential Generator, Lineární kongruentní generátor) 
a vzorec Rand = (Seed = (Seed * 214013 + 2531011) mod 4294967296) / 
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4294967296. 

Seed generátoru má rozsah 32 bitů. Vygenerované číslo je převedeno na 
float vydělením hodnotou 2^32. To zajistí, že výsledné náhodné číslo je 
v rozsahu 0 až 1, včetně nuly, ale vyjma hodnoty 1. Omezený počet číslic 
výchozího čísla (9 a půl číslice, rozsah čísla 0 až 4294967295) zajišťuje 
takovou granularitu údaje, že ani po vynásobení nedojde k přetečení na 
hraniční koncovou hodnotu 1. 

Generátor náhodného čísla při každém použití počítá neustále dál a to 
zajistí, že vygenerované sekvence čísel se neopakují (přesněji - interval 
opakování je velmi velký, 2^32 čísel). Při každém zapnutí kalkulátoru je 
seed generátoru načteno z EEPROM a uložena nová hodnota. To zajistí, 
že se generované sekvence neopakují po zapnutí kalkulátoru. 

Příklad programu pro hod kostkou: 

Pgm 0 LRN (INV 3x 2nd 0 0 3x 2nd 0)  ... aktivace editace programu 

00-311 Lbl 1 ... návěští začátku podprogramu 

01 18 ( 

02 06 6 

03 16 x 

04 53 rand 

05 14 + 

06 01 1 

07-18 ) ... výpočet 6 x rand + 1 = číslo 1..6.9999 

08 28 Int ... celočíselná část čísla 

09-32 RTN ... konec podprogramu 

LRN (3x 2nd 0) ... deaktivace programovacího módu 

INV 0 ... hod kostkou, vygeneruje náhodné číslo 1 až 6 
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54 Nepřímé přičtení čísla k registru, SUM* 

Symbol SUM* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 4 

Instrukcí SUM* se přičte číslo na displeji k datovému registru podobně 

jako u instrukce SUM (viz 41 Přičtení čísla k datovému registru, SUM), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 

-54 Nepřímé odečtení čísla od registru, INV SUM* 

Symbol INV SUM* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 4 

Instrukcí INV SUM* se odečte číslo na displeji od datového registru 

podobně jako u instrukce INV SUM (viz -41 Odečtení čísla od datového 

registru, INV SUM), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru 
převezme z datového registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat 
všechny datové registry R0 až R99. 

55 Nepřímé násobení registru, Prd* 

Symbol Prd* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 5 

Instrukcí Prd* lze vynásobit obsah datového registru číslem na displeji 

stejně jako instrukce Prd (viz 42 Vynásobení datového registru, Prd), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 
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-55 Nepřímé vydělení registru, INV Prd* 

Symbol INV Prd* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 5 

Instrukcí INV Prd* lze vydělit obsah datového registru číslem na displeji 

stejně jako instrukce INV Prd (viz -42 Vydělení datového registru, INV 

Prd), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme 
z datového registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny 
datové registry R0 až R99. 

56 Nepřímá inkrementace registru, Inc* 

Symbol Inc* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 6 

Instrukce Inc* inkrementuje (zvýší o 1) obsah datového registru podobně 

jako instrukce Inc (viz 43 Inkrementace datového registru, Inc), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 

-56 Nepřímá dekrementace registru, Dec* 

Symbol Dec* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 6 

Instrukce Dec* dekrementuje (sníží o 1) obsah datového registru podobně 

jako instrukce Dec (viz -43 Dekrementace datového registru, Dec), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 
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57 Nepřímá záměna čísla s datovým registrem, Exc* 

Symbol Exc* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 7 

Instrukcí Exc* lze zaměnit číslo na displeji s obsahem datového registru 

podobně jako instrukce Exc (viz 44 Záměna čísla s datovým registrem, 

Exc), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme 
z datového registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny 
datové registry R0 až R99. 

-57 Alternativní nepřímá záměna čísla s registrem, INV Exc* 

Symbol INV Exc* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 7 

Instrukcí INV Exc* lze zaměnit číslo na displeji s obsahem datového 

registru podobně jako u předchozí instrukce Exc*, jen číslo registru se 

převezme z datového registru R9. 

58 Nepřímé uložení čísla do registru, STO* 

Symbol STO* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 8 

Instrukcí STO* se uloží obsah displeje do datového registru podobně jako 

u instrukce STO (viz -29 Uložení čísla do datového registru, STO), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 
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-58 Alternativní nepřímé uložení čísla do registru, INV STO* 

Symbol INV STO* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 8 

Instrukcí INV STO* se uloží obsah displeje do datového registru podobně 

jako u předchozí instrukce STO*, jen číslo registru se převezme 

z datového registru R9. 

59 Nepřímé vyvolání obsahu registru, RCL* 

Symbol RCL* 

Vyvolání tlačítky 5x 2nd 9 

Instrukcí RCL* se vyvolá číslo z datového registru podobně jako u 

instrukce RCL (viz 29 Vyvolání čísla z datového registru, RCL), jen 

namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového 
registru R8. Tímto způsobem lze nepřímo adresovat všechny datové 
registry R0 až R99. 

-59 Alternativní nepřímé vyvolání obsahu registru, INV RCL* 

Symbol INV RCL* 

Vyvolání tlačítky INV 5x 2nd 9 

Instrukcí INV RCL* se vyvolá číslo z datového registru podobně jako u 

předchozí instrukce RCL*, jen číslo registru se převezme z datového 

registru R9. 
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13. Příklady programů 

1. Hod kostkou 

Program využívá interní generátor náhody. 

Použití: 

INV 0 ...  vygeneruje náhodné celé číslo 1 až 6 

Program: 

00 18 (  výpočet (6 x rand + 1), náhodné číslo 1..6.9999 
01 06 6 
02 16 x 
03 53 rand  náhodné číslo 0 (včetně) až 1 (vyjma) 
04 14 + 
05 01 1 
06-18 ) 
07 28 Int  celočíselná část čísla 
08-32 RTN  konec podprogramu 
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2. Hod kostkou 2 

Program využívá ke generování náhodného čísla standardní vybavení 
kalkulátoru TI-57, bez rozšíření ET-57M. 

Použití: 

n STO 0 (INV 2x 2nd 9 0) ... inicializace generátoru náhody Seed = n 

INV 0 ... vygeneruje náhodné celé číslo 1 až 6 

Registry: 

R0 ... střadač generátoru náhody (seed) 

Program: 

00 18 (  výpočet seed = frac((seed + pi)^8) 
01 18 ( 
02 290 RCL 0 střadač generátoru (seed) 
03 14 + 
04 49 pi 
05-18 ) 
06 23 y^x 
07 08 8 
08-18 ) 
09 18 ( 
10-28 frac 
11-290 STO 0 uložení nového střadače (seed) 
12 16 x  výpočet int(seed x 6 + 1) 
13 06 6 
14 14 + 
15 01 1 
16-18 ) 
17 28 Int 
18-32 RTN 
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3. Vyčíslení polynomu 

Program vypočte hodnotu polynomu P(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 + ... an*x^n 
řádu n pro dané x, jsou-li zadány koeficienty a0 až an. 

Použití: 

SBR 1 (3x 2nd 2 1) ... inicializace 

ai SBR 2 (3x 2nd 2 2) ... zadávání koeficientů 

x SBR 3 (3x 2nd 2 3) ... vyhodnocení polynomu pro dané 'x' 

Příklad, polynom P(x) = 2 - 3x + x^2: 

SBR 1 ... inicializace 

2 SBR 2 ... zadání koeficientu a0 = 2 

3 +/- SBR 2... zadání koeficientu a1 = -3 

1 SBR 2 ... zadání koeficientu a2 = 1 

2 SBR 3 [0] ... výpočet hodnoty polynomu P(2) = 0 

1 +/- SBR 3 [6] ... výpočet hodnoty polynomu P(-1) = 6 

1 5 SBR 3 [182] ... výpočet hodnoty polynomu P(15) = 182 

Registry: 

R0 ... čítač položek Dsz 
R6 ... počet koeficientů N (= řád polynomu n + 1) 
R8 ... indexový registr 
R9 ... vstup x 
R10 a další ... koeficienty polynomu a0, a1, ... an (N koeficientů) 

Program: 

- inicializace 

00-311 Lbl 1  návěští inicializace 
01 19 CLR  vynulování 
02-296 STO 6 nulování počtu koeficientů N 
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03 09 9  index prvního koeficientu 10 - 1 = 9 
04-298 STO 8 nastavení indexového registru 
05-32 RTN 

- obsluha zadání koeficientů 

06-312 Lbl 2  návěští zadání koeficientů 
07 438 Inc 8  inkrementace indexového registru R8 
08 58 STO*  uložení koeficientu 
09 436 Inc 6  inkrementace počtu koeficientů N 
10-32 RTN 

- obsluha vyhodnocení polynomu pro dané 'x' 

11-313 Lbl 3  návěští vyhodnocení polynomu 
12-299 STO 9 úschova zadaného 'x' 
13 18 ( 
14 296 RCL 6 počet koeficientů N 
15-290 STO 0 příprava čítače Dsz 
16 14 + 
17 09 9  N + 9 = index posledního koeficientu an 
18-18 ) 
19-298 STO 8 nastavení indexového registru R8 
20 59 RCL*  načtení posledního koeficientu an 
21-318 Lbl 8  návěští začátku smyčky 
22-370 Dsnz 0 dekrementace R0 a přeskočení instrukce když > 0 
23-32 RTN  konec smyčky pokud R0 dosáhne 0 
24-438 Dec 8 dekrementace indexového registru R8 
25 18 ( 
26-19 CE  zde je nyní střadač výsledku 
27 16 x 
28 299 RCL 9 střadač * zadané 'x' 
29 14 + 
30 59 RCL*  přičtení dalšího koeficientu ai (z indexu R8) 
31-18 ) 
32 318 GTO 8 pokračování ve smyčce 
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