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Dit artikel illustreert aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden hoe op de HP48G het
gecombineerd gebruik van complexe getallen en matrixrekening met Unit Objects toelaat
gebruiksvriendelijke programma's te ontwerpen voor het oplossen van vlakke meetkundige
problemen, dit m.b.v. de SOLVR, de Multiple Equations Solver (MES) of rechtstreeks in Custom
Menu objecten. De programma's werden als ondersteunende PCX activiteit geschreven voor
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en werden met hun toestemming in onderhavig
artikel gebruikt, waarvoor onze dank.

   Bepalen van de vergelijking van een rechte met de   SSSSOOOOLLLLVVVVRRRR

Het 'a0&a1' programma lost m.b.v. matrixrekening het stelsel lineaire vergelijkingen op dat
de coëfficiënten a0 & a1 bepaalt i.f.v. de Cartesische coördinaten van de punten x1,y1 &
x2,y2. De coëfficiënten worden dan gelabeld op de stapel gezet, net zoals het ingebouwde LR
commando dat doet voor een kleinste kwadratenbenadering voor meer dan twee punten.
Eventuele Unit Object variabelen worden eerst omgezet naar hun numerieke SI referentie-
waarde m.b.v. UBASE en UVAL. Het '¶.SLVR' programma maakt via 'a0&a1' een SOLVR ver-
gelijking aan, en start het bijhorende SOLVR menu op. Het 'a0&a1' programma is parame-
trisch geïmplementeerd, om een flexibeler naamgeving voor de parameters toe te laten. De
volgorde van het gebruik van de parameters in '¶.SLVR' is zo ontworpen dat de eruit resulte-
rende default parameter lijst volgorde van het SOLVR menu voldoet. Dit verantwoordt het uit-
stel van het gebruik van 'Y', dat ook vóór de oproep van 'a0&a1' op de stapel zou kunnen
gezet worden zonder SWAP instructie, maar dan zou 'Y' als eerste parameter in het SOLVR
menu verschijnen.'¶.SLVR' biedt dan volgende mogelijkheden:

- Na ingave of berekening (cf infra) van X1,Y1,X2,Y2, het oproepen van de vgl. van de
rechte met de EXPR= toets (staat in dit geval op het NXT menu).
Na ingave van X1: '1_m', Y1: '2_m', X2: '5_m', Y2: '5_m' via de softkeys van het menu
geeft EXPR= het Tagged Algebraic Object Expr: 'Y=1.25_m+.75*X'.

- Na ingave van eender welke combinatie van vijf coördinaten, oplossing naar de zesde.
Na extra ingave van Y: '8_m' via de unshifted softkey geeft de leftshift (purple) softkey
X: '9_m' terug.
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'a0&a1' 338 bytes Checksum: # 3AE2h
´ ç x1 y1 x2 y2
´ y1 y2 2 çLIST UREF LISTç çARRY { 2 } 1 CON x1 x2 2 çLIST UREF LISTç

çARRY 2 COLç
IF DUP DET
THEN / ARRYç DROP
ELSE DROP2 "a0&a1 Error:

Infinite Slope" DOERR
END y1 x1 x2 MAX /
IF DUP TYPE 13 ==
THEN UBASE çUNIT
ELSE DROP
END SWAP y1
IF DUP TYPE 13 ==
THEN UBASE çUNIT
ELSE DROP
END "Intercept" çTAG SWAP "Slope" çTAG

ª
ª
'¶.SLVR' 125.5 bytes Checksum: # 49F9h
´ ´ 'a0&a1(X1,Y1,X2,Y2)' EVAL 'X' * + 'Y' SWAP = ª STEQ 30 MENU ª

   Rotatie van vergelijking over 90° rond een gegeven dekpunt

Deze opgave wijkt af van de overige, omdat ze specifiek manipulatie van een gegeven alge-
braïsche uitdrukking vereist. Ook dit is voor de HP48 geen probleem. De rotatie is een
samenstelling van de volgende operaties:

- translatie van de oorsprong naar x1,y1. Dit gebeurt door substitutie van 'X' door 'Xt+x1'
en 'Y' door 'Yt+y1'.
- rotatie over 90˚. Voor deze rotatiehoek kan dit vlot door substitutie van 'Xt' door 'Yr' en
'Yt' door '-Xr' met de èMATCH functie. Bemerk dat de curve geroteerd wordt over 90˚ in
positieve zin, wat overeenstemt met een rotatie van het assenstelsel in negatieve zin.
- terugtranslatie naar de originele oorsprong door substitutie van 'Xr' door 'X-x1' en 'Yr'
door 'Y-y1'.

Noteer dat bij deze transformaties het punt x1,y1 niet eens tot de curve beschreven door de
vergelijking moet behoren! Indien dit toch het geval is kan expliciete invoering van deze
voorwaarde m.b.v. een extra èMATCH instructie achteraf nog verdere vereenvoudiging van de
vergelijking opleveren. Opdat EXCO optimaal zou kunnen vereenvoudigen is het aangewezen
de vergelijking te definiëren zonder gelijkheidsteken, anders kunnen er gelijke termen in
beide leden van de vergelijking blijven staan. Het ROTEQ programma laat zelfs rotatie toe van
vergelijkingen met symbolische parameters. Het gebruik van de in deze context "gereser-
veerde" parameter namen 'Xt', 'Yt', 'Xr' & 'Yr' moet dan echter vermeden worden.

'ROTEQ' 297.5 bytes Checksum: # 75F2h
´ ç Eq x1 y1
´ Eq { X 'Xt+x1' } èMATCH DROP { Y 'Yt+y1' } èMATCH DROP EXCO { Xt Yr }

èMATCH DROP { Yt '-Xr' } èMATCH DROP { Xr 'X-x1' } èMATCH DROP { Yr 'Y-y1'
} èMATCH DROP 'y1' y1 2 çLIST èMATCH DROP 'x1' x1 2 çLIST èMATCH DROP EXCO
ª

ª
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ROTEQ roept de volgende veel gebruikte subroutines op, die een Algebraic Object volledig
expanderen en terug vereenvoudigen.

'EXCO' 133 bytes Checksum: # D4A4h
´ "EXPANDING..." 1 DISP
´ DUP çSTR 2 DISP EXPAN
ª MULTI CLLCD "COLLECTING..." 1

DISP
´ DUP çSTR 2 DISP COLCT
ª MULTI

ª

'MULTI' 62 bytes Checksum: # 1408h
´ ç Oper
´
DO DUP Oper EVAL DUP ROT
UNTIL SAME
END

ª
ª

    Voorbeeld 1: rotatie van een rechte

'Y=a0+a1*X' 'X1' 'Y1' ROTEQ resulteert in de Algebraic
'-X+X1+Y1=Y*a1+a1*X1-a1*Y1+a0'
'Y' ISOL geeft dan de canonieke vergelijking van de loodrechte door X1,Y1:
'Y=(-X+X1+Y1-a0+a1*Y1-a1*X1)/a1'
{ 'Y1' 'a0+a1*X1' } èMATCH DROP expliciteert de voorwaarde dat X1,Y1 behoort tot de
originele rechte:
'Y=(-X+X1+(a0+a1*X1)-a0+a1*(a0+a1*X1)-a1*X1)/a1'
COLCT vereenvoudigt dit tot: Y=((a1*X1+a0)*a1-X+X1)/a1'
{ X Y } PURGE { 'a0=2.75_m' 'a1=.25' 'X1=5_m' } DEFINE EVAL EXCO geeft ten-
slotte 'Y=24_m-4*X'

    Voorbeeld 2: rotatie van een parabool

'Y=a2*X^2' 'X1' 'Y1' ROTEQ resulteert (eventueel na PURGEn van X1 uit vb. 1) in de
Algebraic '-X+X1+Y1=Y^2*a2+2*Y*a2*X1-2*Y*a2*Y1+a2*X1^2-2*a2*X1*Y1+a2*Y1^2'
'X' ISOL geeft de impliciete vergelijking
'X=-(Y^2*a2+2*Y*a2*X1-2*Y*a2*Y1+a2*X1^2-2*a2*X1*Y1+a2*Y1^2-Y1-X1)'
{ 'a2=1_1/m' 'X1=0_m' 'Y1=-1_m' } DEFINE EVAL EXCO geeft tenslotte
'X=-2_m+(-1_1/m)*Y^2-2*Y'

Noteer dat bij gebruik van Unit Objects voor de parameters, EVAL instructies ter substitutie
van parameterwaarden best uitgevoerd worden na een ISOL of QUAD operatie, anders manifes-
teert zich soms een bug van de HP48G, die uitloopt op een "Inconsistent Units" foutbood-
schap.

   Oppervlakte veelhoek in functie van de coördinaten.

Opslag van de hoekpunt coördinaten kan hier het handigst in de gereserveerde statistische
gegevensmatrix 'ÖDAT'. Dit impliceert evenwel dat de coördinaten in zuiver numerische
vorm worden ingevoerd (unit objects worden niet aanvaard in HP48S & HP48G matrices), en
dit kan vlot met de Ö+ (STAT DATA menu) functie. PCXJV10N3P9 behandelt een meer uitge-
breid programma, 'ÖPOLYõ' dat voorzien is op unit objects als ingave en eventueel foutmar-
ges op de data punten aanvaardt, waarna ook een foutschatting op het berekende oppervlak
mogelijk is m.b.v. een extra 'íÖPOLYõ' hulpprogramma. De ÖDAT voorbeeld matrix hieron-
der is overgenomen uit dit artikel, en stemt overeen met A=270. Noteer dat de ABS functie op
het einde van het 'Veelhoek' programma een positieve oppervlaktewaarde garandeert onaf-
hankelijk van de omloopzin van de gegevenspunten, dit in tegenstelling met het 'ÖPOLYõ'
programma!
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'Veelhoek' 114.5 bytes Checksum: # 9005h
´ ÖDAT çROW 1 - çLIST SWAP - 2
´ CROSS
ª DOSUBS
IF DUP SIZE 1 >
THEN ÖLIST
ELSE EVAL
END ABS .5 *

ª

'ÖDAT'
[[ 20 12 ]
[ 12 6 ]
[ 20 0 ]
[ 12 0 ]
[ 24 -16 ]
[ 24 -5 ]
[ 36 0 ]]

   Bepalen van de vergelijking van een cirkel met de  SSSSOOOOLLLLVVVVRRRR
Geheel analoog aan het bepalen van de vergelijking van een rechte, is 'M&R' geïmplemen-
teerd als parametrisch subprogramma dat toelaat vlot een SOLVR EQ te definiëren in 'O.SLVR'.
Opnieuw is de volgorde van het gebruik van de parameters in 'O.SLVR' zo dat de eruit resul-
terende default parameter lijst volgorde van het SOLVR menu voldoet.

Het 'M&R' programma lost m.b.v. matrixrekening het stelsel lineaire vergelijkingen op dat de
parameters Xm, Ym & R bepaalt i.f.v. de Cartesische coördinaten van de punten x1,y1,x2,y2 &
x3,y3. De parameters worden benoemd op de stapel gezet. Bij gebruik van een referentiepunt
dat relatief ver af ligt van de cirkelcoördinaten zelf (iets wat bij landmeters nogal eens voor-
komt) leiden kwadratische vormen tot een dramatisch verlies aan rekennauwkeurigheid. Om
dit verlies aan beduidende cijfers te minimaliseren, wordt de oorsprong eerst herleid naar het
gemiddelde (x0,y0) van de drie gegeven coördinaatvectoren m.b.v. het 'Mean' programma.

'M&R' 686.5 bytes Checksum: # EB9Fh
´ ç x1 y1 x2 y2 x3 y3
´ y1 y2 y3 3 çLIST 1 ´ çNUM ª DOLIST DUP Mean
x1 x2 x3 3 çLIST 1 ´ çNUM ª DOLIST DUP Mean ROT ç x0 y0
´ x0 - SWAP y0 - DUP2 2
´ ç xi yi ´ 'SQ(UREF(xi))+SQ(UREF(yi))' çNUM ª
ª DOLIST LISTç çARRY 3 ROLLD 2
´ ç xi yi
´ 1 '2*UREF(xi)' çNUM '2*UREF(yi)' çNUM 3 çARRY ª

ª DOLIST LISTç ROWç
IF DUP DET THEN / çROW DROP
ELSE DROP2 "M&R Error:

Collinear Data" DOERR
END ç õ2 xm ym
´ xm ym 'É(SQ(xm)+SQ(ym)+õ2)' EVAL ª 3 çLIST
IF y0 TYPE 13 == THEN y0 UBASE çUNIT END
EVAL "R" çTAG ROT x0 + "Xm" çTAG ROT y0 + "Ym" çTAG

ª
ª

ª

   Onderling verband tussen de twee snijpunten van een rechte met een cirkel

Eenmaal 1 snijpunt (X,Y) van een rechte met hellingshoek ï1 met een cirkel is bepaald, zijn
de coördinaten van het tweede snijpunt eenvoudig te berekenen met volgende uitdrukkingen:

'Xo1ç2' 81 bytes Checksum: # 4CD9h
'Xm+(Xm-X)*COS(2*ï1)+(Ym-Y)*SIN(2*ï1)'
'Yo1ç2' 81 bytes Checksum: # EBAAh
'Ym-(Ym-Y)*COS(2*ï1)+(Xm-X)*SIN(2*ï1)'
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'Mean' 111 bytes Checksum: # 413Ch
´ ç ÖList
´ ÖList DUP SIZE SWAP
IF OVER 1 >
THEN ´ + ª STREAM SWAP /
ELSE SWAP DROP EVAL
END

ª
ª

'Mean', door 'M&R' opgeroepen, berekent het rekenkundig gemiddelde van een lijst objects.

'O.SLVR' 149.5 bytes Checksum: # 61E5h
´
´ 'M&R(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3)' EVAL 'Y' SWAP - SQ 'X' ROT - SQ + SWAP SQ =
ª STEQ 30 MENU

ª

vb: X1: '-1_m', Y1: '3_m', X2: '4_m', Y2: '-2_m', X3: '8_m', Y3: '6_m'
ingevoerd via de softkeys resulteert via EXPR=  in het Tagged Algebraic Object
 Expr: 'SQ(Y-3_m)+SQ(X-4_m)=25_m^2'

   Enkele handige subprogramma's
Volgende subprogrammas vereenvoudigen het gecombineerd gebruik van Unit Object inputs
en matrix- en complexe getallenrekening voor de definitie van Solver Equations :

'UREF' 46 bytes Checksum: # 5378h
´ ç Uobj 'UVAL(UBASE(Uobj))' ª

'UREF' herleidt een Unit Object naar zijn numerische SI referentiewaarde. Veel HP48G
operaties (complex, matrix,...) aanvaarden geen Unit Objects . Om gebruik van deze opera-
ties in SOLVR Equations toe te laten is conversie naar een eenduidige numerieke referentie-
waarde dus noodzakelijk, en hiervoor is de SI referentie geschikt.

'çUAng' 162.5 bytes Checksum: # 5C40h
´ ç Ang ´ Ang ª çNUM IF -17 FC? -18 FC? AND
THEN '1_∞' ELSE IF -17 FS? THEN '1_r' ELSE '1_grad' END END çUNIT ª

'çUAng' herleidt een numeriek hoekargument naar de met de gekozen Angle Measure mode
overeenstemmende hoekeenheid.

'UArg' 62 bytes Checksum: # D0CCh
´ ç CNum 'çUAng(ARG(CNum))'ª

UArg berekent de polaire hoek van een complex getal in Unit object formaat m.b.v. çUAng.

'XYçC' 82.5 bytes Checksum: # 73CEh
´ ç ure uim 'UVAL(UBASE(ure))ADD i*UVAL(UBASE(uim))' ª

'XYçC' neemt twee Unit Objects als invoer, herleidt ze naar hun numerische SI referentie,
en combineert ze dan in een complex getal.

'XTrans' 75.5 bytes Checksum: # A422h
´ ç x d ï 'x ADD d*COS(ï)' ª

'YTrans' 75.5 bytes Checksum: # A01Eh
´ ç y d ï 'y ADD d*SIN(ï)' ª

'XTrans' & 'YTrans' berekenen resp. de X en de Y coördinaat van een punt na translatie
over een afstand d in de geöriënteerde richting ï. De ADD operaties zijn een spitsvondigheid
om de functies op een HP48G ook geldig te maken voor list inputs (de + operatie voegt twee
lists aaneen).
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'XRot' 70 bytes Checksum: # 5089h
´ ç x y ï 'x*COS(ï)-y*SIN(ï)' ª

'YRot' 83 bytes Checksum: # 68CDh
´ ç x y ï 'x*SIN(ï)ADD y*COS(ï)' ª

'XRot' & 'YRot' berekenen resp. de X en de Y coördinaat van een punt na rotatie over een
geöriënteerde hoek ï om de oorsprong.

'dTrans' 112 bytes Checksum: # 3FB7h
´ ç x1 y1 x2 y2 'ABS(XYçC(x2,y2)-XYçC(x1,y1))' ª

'ïTrans' 130.5 bytes Checksum: # 62A3h
´ ç x1 y1 x2 y2 'çUAng(ARG(XYçC(x2,y2)-XYçC(x1,y1)))' ª

'dTrans' & 'ïTrans' berekenen resp. de afstand d en de richting ï van de translatie die een
eerste punt afbeeldt op een tweede.

   Meerdere opgaves in één enkele MES EQ set

Meerdere geometrische opgaves zijn op de HP48G op te lossen m.b.v. één enkele set vergelij-
kingen onder de Multiple Equations Solver (MES) omgeving. Beschouwen we een driehoek
met zijn ingeschreven en omgeschreven cirkel, dan beantwoorden opgaves 1 t.e.m. 8 hieron-
der aan diverse gegevenssituaties voor deze geometrische configuratie:

A

E

C

B

DF

O
I

P

fig. 1

1. Bepalen van de vergelijking van een rechte
De vergelijking van een rechte in cartesische vorm y = a0+a1⋅x heeft als belangrijk nadeel dat
een verticale als uitzonderingsgeval met a1=∞ moeilijk hanteerbaar wordt op een calculator.
De SOLVR heeft bvb. heel wat tijd nodig om een MAXR oplossing voor a1 te vinden. Het is een-
voudiger rechtes te definiëren m.b.v. een referentiepunt en een hellingshoek ï. Een willekeu-
rig extra punt op de rechte kan dan steeds bepaald worden door oplossing van opgave 3. Wij
verkozen geöriënteerde rechtes te hanteren om de oplossingen voor de verschillende opgaves
meer eenduidigheid te geven. Hellingshoeken die onderling 180˚ verschillen definiëren dus
rechtes met eenzelfde helling, maar met een tegengestelde oriëntatie. Afstanden tussen punten
zijn steeds positief te definiëren indien we afspreken dat een negatieve afstand samen met een
bepaalde hellingshoek overeenstemt met de positieve in tegengestelde zin. Tevens geven
positieve omtrekshoeken å, fl & ë aan dat de hoekpunten A, B & C in tegenwijzerzin op de
omgeschreven cirkel vallen (zoals in fig. 1), en negatieve hoeken in wijzerzin. De gegeven
veranderlijken dienen in de MES omgeving gedefinieerd te worden als MUSER, en de te bereke-
nen veranderlijken als MCALC.

MUSER: { XA YA XB YB } MCALC: { ïAB }
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Een MES set vergelijkingen die de oplossingen voor deze opgaves impliciet definieert:

'õ.EQ' 5660 bytes Checksum: # 69A7h
{ 'UREF(dAB)=dTrans(XA,YA,XB,YB)'
'UREF(dBC)=dTrans(XB,YB,XC,YC)'
'UREF(dCA)=dTrans(XC,YC,XA,YA)'
's=dAB+dBC+dCA'
'ïAB=ïTrans(XA,YA,XB,YB)'
'ïBC=ïTrans(XB,YB,XC,YC)'
'ïCA=ïTrans(XC,YC,XA,YA)'
'å=UArg((XYçC(XC,YC)-XYçC(XA,YA))
/(XYçC(XB,YB)-XYçC(XA,YA)))'
'å=UArg(-EXP(i*UREF(ïCA-ïAB)))'
'fl=UArg((XYçC(XA,YA)-XYçC(XB,YB))
/(XYçC(XC,YC)-XYçC(XB,YB)))'
'fl=UArg(-EXP(i*UREF(ïAB-ïBC)))'
'ë=UArg((XYçC(XB,YB)-XYçC(XC,YC))
/(XYçC(XA,YA)-XYçC(XC,YC)))'
'ë=UArg(-EXP(i*UREF(ïBC-ïCA)))'
'ABS(å+fl+ë)=.5*CONST(twoá)'
'ABS(COS(.5*ë))=É(.5*s*(.5*s-dAB)/(dBC*dCA))'
'ABS(COS(.5*å))=É(.5*s*(.5*s-dBC)/(dCA*dAB))'
'ABS(COS(.5*fl))=É(.5*s*(.5*s-dCA)/(dAB*dBC))'
'XB-XA=dAB*COS(ïAB)'
'YB-YA=dAB*SIN(ïAB)'
'XC-XB=dBC*COS(ïBC)'
'YC-YB=dBC*SIN(ïBC)'
'XA-XC=dCA*COS(ïCA)'
'YA-YC=dCA*SIN(ïCA)'
'XA*YB-XA*YF-XB*YA+XB*YF+XF*YA-XF*YB'
'XB*YC-XB*YD-XC*YB+XC*YD+XD*YB-XD*YC'
'-(XA*YC)+XA*YE+XC*YA-XC*YE-XE*YA+XE*YC'
'dCA*SIN(å)=dBC*SIN(fl)'
'dAB*SIN(fl)=dCA*SIN(ë)'
'dBC*SIN(ë)=dAB*SIN(å)'
'RI*s=dAB*dCA*ABS(SIN(å))'
'RI*s=dBC*dAB*ABS(SIN(fl))'
'RI*s=dCA*dBC*ABS(SIN(ë))'
'UREF(RI)=dTrans(XI,YI,XD,YD)'
'UREF(RI)=dTrans(XI,YI,XE,YE)'
'UREF(RI)=dTrans(XI,YI,XF,YF)'
'(XE-XA)*(XE-XI)=(YE-YA)*(YI-YE)'
'(XE-XC)*(XE-XI)=(YE-YC)*(YI-YE)'
'(XD-XC)*(XD-XI)=(YD-YC)*(YI-YD)'
'(XD-XB)*(XD-XI)=(YD-YB)*(YI-YD)'
'(XF-XB)*(XF-XI)=(YF-YB)*(YI-YF)'
'(XF-XA)*(XF-XI)=(YF-YA)*(YI-YF)'
'RI=dAI*ABS(SIN(.5*å))'
'RI=dBI*ABS(SIN(.5*fl))'
'RI=dCI*ABS(SIN(.5*ë))'

    Vergelijking   
Lengte zijden driehoek.

Som zijden.
Hellingshoek zijden.

Hoeken driehoek = argument
van complexe deling zijde
vectoren.

Som hoeken driehoek.
Verband tussen hoeken en
zijden driehoek.

Coordinaten zijde vectoren.

Collineariteit AFB
Collineariteit BDC
Collineariteit CEA
Hoogtelijnen

Verband tussen oppervlak
driehoek en straal
ingeschreven cirkel.
Raakpunten ingeschreven
cirkel.

Orthogonaliteit
raakpuntstralen

Projecties bissectrices op
raakpuntstralen.
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'UREF(dAI)=dTrans(XI,YI,XA,YA)'
'UREF(dBI)=dTrans(XI,YI,XB,YB)'
'UREF(dCI)=dTrans(XI,YI,XC,YC)'
'ïAI=UArg(EXP(i*UREF(ïAB+.5*å)))'
'ïBI=UArg(EXP(i*UREF(ïBC+.5*fl)))'
'ïCI=UArg(EXP(i*UREF(ïCA+.5*ë)))'
'ïAO=UArg(SIGN(ë)*i*EXP(i*UREF(ïAB-ë)))'
'ïBO=UArg(SIGN(å)*i*EXP(i*UREF(ïBC-å)))'
'ïCO=UArg(SIGN(fl)*i*EXP(i*UREF(ïCA-fl)))'
'dAB=2*RO*ABS(SIN(ë))'
'dBC=2*RO*ABS(SIN(å))'
'dCA=2*RO*ABS(SIN(fl))'
'UREF(RO)=dTrans(XO,YO,XA,YA)'
'UREF(RO)=dTrans(XO,YO,XB,YB)'
'UREF(RO)=dTrans(XO,YO,XC,YC)'
'ïDI=UArg(SIGN(fl)*i*EXP(i*UREF(ïBI-.5*fl)))'
'ïDI=UArg(-SIGN(ë)*i*EXP(i*UREF(ïCI+.5*ë)))'
'ïEI=UArg(SIGN(ë)*i*EXP(i*UREF(ïCI-.5*ë)))'
'ïEI=UArg(-SIGN(å)*i*EXP(i*UREF(ïAI+.5*å)))'
'ïFI=UArg(SIGN(å)*i*EXP(i*UREF(ïAI-.5*å)))'
'ïFI=UArg(-SIGN(fl)*i*EXP(i*UREF(ïBI+.5*fl)))'
'XI-XA=dAI*COS(ïAI)'
'YI-YA=dAI*SIN(ïAI)'
'XI-XB=dBI*COS(ïBI)'
'YI-YB=dBI*SIN(ïBI)'
'XI-XC=dCI*COS(ïCI)'
'YI-YC=dCI*SIN(ïCI)'
'XI-XD=RI*COS(ïDI)'
'YI-YD=RI*SIN(ïDI)'
'XI-XE=RI*COS(ïEI)'
'YI-YE=RI*SIN(ïEI)'
'XI-XF=RI*COS(ïFI)'
'YI-YF=RI*SIN(ïFI)'
'XO-XA=RO*COS(ïAO)'
'YO-YA=RO*SIN(ïAO)'
'XO-XB=RO*COS(ïBO)'
'YO-YB=RO*SIN(ïBO)'
'XO-XC=RO*COS(ïCO)'
'YO-YC=RO*SIN(ïCO)'
'SQ(COS(ïAB))=SQ(SIN(ïFI))'
'SQ(COS(ïBC))=SQ(SIN(ïDI))'
'SQ(COS(ïCA))=SQ(SIN(ïEI))'
'UREF(RO)=ABS(UREF(dPI)*EXP(i*UREF(ïAB))
+XYçC(XI,YI)-XYçC(XO,YO))'
'XP-XI=dPI*COS(ïAB)'
'YP-YI=dPI*SIN(ïAB)' }

Snijpunt bissectrices.

Hellingshoek bissectrices.

Verband middelpuntshoeken
en omtrekshoeken
omgeschreven cirkel.
Sinusregel

Straal omgeschreven cirkel.

Hellingshoeken
raakpuntstralen i.f.v.
hellingshoeken bissectrices en
hoeken driehoek.

Coordinaten bissectrice
vectoren

Coordinaten raakpuntstralen
ingeschreven cirkel.

Coordinaten hoekpuntstralen
omgeschreven cirkel.

Orthogonaliteit
raakpuntstralen

Snijpunt van evenwijdige
door middelpunt
ingeschreven cirkel met
omgeschreven cirkel

De laatste drie vergelijkingen illustreren mooi hoe complexe getallen rekening toelaat de
coördinaten van het snijpunt te bepalen zonder expliciet een stelsel van twee vergelijkingen in
twee onbekenden te moeten oplossen (want dit kan de MES niet).
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2. Afstand bepalen tussen twee coördinaten
MUSER: { XA YA XB YB } MCALC: { dAB }

3. Coordinaten bepalen van een punt op een rechte
MUSER: { XA YA ïAB dAB } MCALC: { XB YB }

4. Projectie van een punt op een rechte: afstand & loodrechte helling
Elk van de drie raakpuntsstralen van de ingeschreven cirkel voldoet aan die conditie:

MUSER: { XA YA ïAB XI YI } MCALC: { XF YF RI ïFI }

5. Snijding van twee rechten: snijpunt en ingesloten hoek.
MUSER: { XB YB ïAB XC YC ïCA } MCALC: { XA YA å }

6. Evenwijdige op bepaalde afstand van een gegeven rechte.
MUSER: { XF YF ïAB RI å } MCALC: { XI YI }

De evenwijdige heeft ook hellingshoek ïAB, waardoor enkel nog het punt (XI,YI) moet
bepaald worden. De ingave van de hoek å dient enkel om via het teken van de hoek å de
omloopzin van de omgeschreven cirkel, en hiermee eenduidig een van de twee mogelijke
evenwijdigen te selecteren als deze die de driehoek ABC snijdt.

7. Coördinaten van het snijpunt van een rechte met een cirkel.
MUSER: { XO YO RO XI YI ïAB } MCALC: { dPI XP YP }

De cirkel is deze bepaald door XO YO RO, de rechte deze door XI YI ïAB. Het teken van dPI
selecteert samen met ïAB één van beide oplossingen voor het snijpunt.

8. Raakpuntcoördinaten van raaklijnen uit een punt aan een cirkel.
MUSER: { XA YA XI YI RI } MCALC: { XE YE XF YF }

'õ.INIT' 328.5 bytes Checksum: # 18E1h
´ 'õ.EQ' STEQ MINIT "õ & 0 Equations" { XA YA XB YB XC YC XD YD XE YE XF YF
å fl ë ïAB ïBC ïCA RO XO YO ïAO ïBO ïCO RI XI YI ïAI ïBI ïCI dAB dBC dCA dAI
dBI dCI ïDI ïEI ïFI dPI XP YP s } MITM MSOLVR
ª

Bovenstaand program object initialiseert de MES omgeving met de hogerop gedefinieerde list
equations als actieve EQ, alsook het input/output variable menu en de hoofding. Dit alles kan
behoorlijk wat tijd vragen. Eenmaal de Mpar variabele aangemaakt is, kan deze samen met de
rest van de benodigde opjecten in een afzonderlijk 'õ&0' directory opgeslagen worden, en
dan kan toegang tot dit SOLVR systeem op dit subdirectory niveau veel sneller via het leftshift
EQ LIB menu onder de MES MSOLVR softkeys. Als een on-line geheugensteuntje is fig. 1 ook in
het subdirectory opgeslagen als 'õ.PICT', en op te roepen via het 'Pict' programma:

'Pict' 35.5 bytes Checksum: # A626h ´ õ.PICT PICT STO PICTURE ª
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   Voorbeeld

De driehoek uit fig. 1 stemt overeen met de volgende inputs:

{ XA: '-1_m' YA: '3_m' XB: '4_m' YB: '-2_m' XC: '8_m' YC: '6_m' }

De leftshift ALL softkey onder de MSOLVR omgeving resulteert dan in (8 FIX mode):

{ XD: '5.45981849_m' YD: '.91963697_m' XE: '2.61146128_m'
YE: '4.20382043_m' XF: '1.69182431_m' YF: '.30817569_m'
XP: '-.27154669_m' YP: '5.59882452_m' dPI: '-5.12936661_m'
å: '63.43494882_∞' fl: '71.56505118_∞' ë: '45_∞'
ïAB: '-45_∞' ïBC: '63.43494882_∞' ïCA: '-161.56505118_∞'
RO: '5_m' XO: '4_m' YO: '3_m'
ïAO: '0_∞' ïBO: '90_∞' ïCO: '-143.13010235_∞'
RI: '2.35274071_m' XI: '3.35546322_m' YI: '1.97181461_m'
ïAI: '-13.28252559_∞' ïBI: '99.21747441_∞' ïCI: '-139.06505118_∞'
dAB: '7.07106781_m' dBC: '8.94427191_m' dCA: '9.48683298_m'
dAI: '4.47517877_m' dBI: '4.02377173_m' dCI: '6.14800776_m'
ïDI: '153.43494882_∞' ïEI: '-71.56505118_∞' ïFI: '45_∞'
s: '25.5021727_m' }
Noteer dat de bekomen oplossing voor het snijpunt (XP,YP) afhankelijk is van de initiële
waarde van dPI, meer bepaald het teken ervan. In bovenstaande oplossing was een negatieve
startwaarde voor dPI ingevoerd.

Bovenstaande MES EQ set (op de PCX website beschikbaar in het bestand O3H.ASC) illustreert
tegelijk enkele van de zwakke en van de sterke kanten van de HP48G:
- De combinatie van meerdere problemen in een enkel consistent stelsel vergelijkingen in de
MES omgeving is elegant. De vereiste rekentijd voor oplossing ervan wordt echter in de
meeste gevallen onaanvaardbaar lang. Dit wijst op een wanverhouding tussen het gebruikspo-
tentieel van de ROM code die de HP48G zo uniek maakt, en de pure rekenkracht van de
SATURN CPU die het werk moet doen. Het hoeft ons dus niet te verbazen dat enkele slim-
merds het gewaagd hebben de SATURN processor instructieset te emuleren op een krachtig
workstation (o.m. SPARC 10), om zo na transfer van de HP48G ROM code een supersnelle
HP48 functionaliteit te bekomen.

- Bij gebruik van Unit Objects voor de veranderlijken, moet de gebruiker vooraf consistente
Unit Object inputs geven voor zowel de MUSER  als de MCALC veranderlijken om
"Inconsistent Units" foutboodschappen te voorkomen. Gebruik van een volledig subdi-
rectory object met veranderlijken en Mpar gegevens incluis, voorzien door de programmeur
van de MES EQ set biedt hiervoor een oplossing. De gebruiker kan desgewenst bepaalde unit
objects vervangen door andere, zoals SI door Angelsaksische eenheden, of negentigdelige (∞)
door honderddelige graden (grad).
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   De Custom Solver omgeving

De SOLVER omgeving biedt naast het krachtige oplossingalgoritme ook een handige User
Interface via de drievoudige softkey functionaliteit voor het ingeven (unshifted) en opvragen
(rightshift) van gegevens, en het oplossen van de vergelijking naar een onbekende verander-
lijke (leftshift). Voor vergelijkingen waarvoor radicand oplossingen bestaan kunnen we de
rekentijd flink beperken door voor elk van de mogelijke onbekende veranderlijken de snellere
radicand oplossing te voorzien i.p.v. de iteratief benaderende SOLVER methode. Het ligt echter
voor de hand de HP48 gebruiker via dezelfde User Interface met zo'n oplossingssysteem te
laten communiceren. Dit kan, mits gebruik van een CST menu dat enkele subprogramma's op-
roept die de SOLVER menu functionaliteit imiteren. Het assembleren van de CST menu list kan
verder geautomatiseerd worden via een hiertoe geëigend 'CSTSLVR' programma, dat als
inputs enkel nog de lijst veranderlijken en de lijst bijhorende radicand oplossingen (Algebraic
of Program Objects ) vereist. De CST SOLVR omgeving met de bijhorende subprogramma's
wordt in een afzonderlijk artikel behandeld. De source code van het directory is op de PCX
website beschikbaar in het bestand CSTSOLVR.ASC.

   De uitgebreide versie van het  LastInp?  subprogramma

Bedoeld artikel beschrijft o.m. een (t.o.v. de MES omgeving) alternatieve manier om bij de
behandeling van stelsels vergelijkingen met meervoudige afhankelijkheid (ME systemen) de
toestand van de veranderlijken bij te houden als een hiërarchische positie in een list. Bij de
oplossing van een ME systeem hangt de keuze van een bepaalde radicand oplossing voor een
output veranderlijke vanzelfsprekend af van de ter beschikking staande input veranderlijken.
Selectie van de te gebruiken combinatie veranderlijken (die dan impliciet de zogenaamde
MUSER status verwerven) en de bijhorende radicand oplossing moet dan met een subpro-
gramma dat 'LastInp?' werd gedoopt. De bij de CST SOLVR omgeving voorgestelde vereen-
voudigde versie van 'LastInp?' laat voor een bepaalde opgevraagde output veranderlijke
niet steeds eenduidige selectie toe uit alle mogelijke geldige combinaties input veranderlijken.
In de context van onderhavig artikel is dit evenwel noodzakelijk om al te verwarrende situa-
ties te vermijden.

Daarom werd het selectiecriterium dat 'LastInp?' hanteert als volgt uitgebreid:

Neem uit een lijst mogelijke MUSER variable combinaties (in casu ongeordende
lists) die welke is samengesteld uit bestaande veranderlijken (dus reeds berekend
of ingevoerd en niet gePURGEd) met de grootste rangordes uit de gehele lijst.

Het 'LastInp?' subprogramma neemt een lijst door de gebruiker op te stellen mogelijke
MUSER variable combinaties als input object, en geeft de positie van de eerste combinatie die
aan bovenstaande regel voldoet als output. Noteer dat het programma genestelde list instruc-
ties bevat. Na opslag van de lengte n van de 'InpVars' list in de locale hulpveranderlijke
nVars worden alle veranderlijken in de (doorgaans eveneens genestelde) input list vervangen
door hun positie in de gereserveerde 'InpVars' list. Combinaties met onbestaande verander-
lijken worden geëlimineerd door de positie van de betreffende veranderlijken in de sublist te
vervangen door een 0, en vervolgens de lists die dergelijke posities bevatten te verwerpen
voor selectie (code -1). Elke sublist wordt gesorteerd en vervolgens omgezet in een priori-
teitscode door de posities van hoog naar laag te coderen als cijfers van een getal in een n-tal-
lig systeem, waarbij de cijfers van de mantisse voorbij de komma (fractional mark) zijn door-
geschoven tot enkel nog de hoogste positie vóór de komma overblijft. De omzetting is in
theorie bijectief, is eenvoudig met een STREAM instructie sequentie uit te voeren, en heeft als
eigenschap dat de grootste prioriteitscode voldoet aan het selectiecriterium.
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In de praktijk is het aantal veranderlijken per combinatie beperkt tot het aantal in de mantisse
van een HP48 real codeerbare posities, en dit is dan weer afhankelijk van de grootte van n. De
grens ligt dus ongeveer bij combinaties van 10 veranderlijken voor n=12. Dit is doorgaans
ruim voldoende. De gebruiker moet er dus enkel op toezien geen te grote verscheidenheid aan
veranderlijken op hetzelfde subdirectory niveau in de CST SOLVR omgeving te behandelen,
waardoor de 'InpVars' list te lang wordt (voor n=100 kunnen bvb. maximaal combinaties
van 6 veranderlijken gecodeerd worden). Onderstaande versie van 'LastInp?' is enkel voor
de HP48G gebruikers omdat voor de HP48G SORT instructie nog geen HP48S compatibiliteits-
programma gepubliceerd is. Een beperkt aantal aanpassingen aan het 'ÖIndx' programma
van PCXJV10N4P7 zouden echter volstaan om het om te bouwen naar een direct sorteerpro-
gramma op een willekeurige array. Het algoritme is evengoed geschikt om een goede, maar
evenwel naar verhouding nog steeds trage SORT emulatie te bekomen.

'LastInp?' 374.5 bytes Checksum: # 3889h HP48G only
´ InpVars SIZE ç nVars
´ 1
´ IF DUP TYPE 5 ã THEN 1 çLIST END 1
´ InpVars OVER POS SWAP VTYPE ç VarPos VType 'IFTE(VType<0,0,VarPos)'
ª DOLIST
IF DUP 0 POS THEN DROP -1
ELSE 1 -
IF DUP SIZE 1 > THEN SORT ´ SWAP nVars / + ª STREAM
ELSE EVAL
END

END
ª DOLIST DUP ´ MAX ª STREAM
IF DUP 0 ä THEN POS ELSE DROP2 # E404h DOERR END

ª
ª

   Voorbeeld   

Met { d1 ï1 X1 Y1 Y } in 'InpVars' en { { X1 Y1 ï1 Y } { X1 ï1 d1 } { X1 Y1 d1 Y } } als
input vindt LastInp? ( 4.688 2.2 4.68 } als prioriteitscodes, waardoor de eerste combinatie
wordt geselecteerd, wat overeenstemt met een 1 als output.

   Enkele subprogramma's voor het berekenen van radicand oplossingen

Behelst de radicand oplossing het bepalen van de nulpunten van een veelterm, dan kan
volgend 'REPROOT' programma nuttig zijn om uitgaand van een lijst unit object coëfficiënten
de reële UREF oplossingen ervan te bepalen (hoogstegraadscoëfficiënt voorop). Indien de
veelterm geen reële oplossingen heeft wordt de foutboodschap "Non-Real Result" gegene-
reerd m.b.v. de DOERR instructie. Een voorbeeld wordt gegeven bij het CST SOLVR artikel.

'REPROOT' 209 bytes Checksum: # 7EEAh
´ ç CoeffList
´ { { } } CoeffList ª IF DUP TYPE 5 == THEN UREF LISTç ROWç END

PROOT çROW çLIST +
´ IF DUP IM 0 == THEN RE + ELSE DROP END ª STREAM
IF DUP SIZE 0 == THEN DROP # 12Fh DOERR END

ª



13

Net zoals bij oplossing van niet-lneaire systemen in de MES omgeving, moet eventueel vooraf
1 uit meerdere oplossingen voor de onbekende veranderlijke(n) geselecteerd worden door
ingave van een startwaarde. De radicand oplossing zelf heeft in dergelijke gevallen ook meer-
dere takken, en het ligt voor de hand die wortel te nemen die het dichtst bij de ingevoerde
startwaarde voor de veranderlijke ligt. Bij de studie van geometrische problemen kan dit crite-
rium nog verder verfijnd worden. In die context zijn de veranderlijken dikwijls coördinaatvec-
torcomponenten van een kritisch punt of van een doorsnede van puntverzamelingen. De
vector is dan bepaald door een stelsel simultane vergelijkingen. In dergelijke gevallen is het
voor de gebruiker logischer de meest nabije oplossingsvector te nemen t.o.v. de startwaarden-
vector. Onderstaand 'SelCloseC' programma neemt een list getallen, een program object, en
twee variable names van de stapel. De list getallen Roots zijn parameters voor de takken van
de (vectoriële) radicandoplossing van een tweedimensionaal probleem, het program object
XYFn zet de parameterwaardes om in een list complexe getallen die de oplossingsvectoren
voorstellen. De reële veranderlijken XVar & YVar bevatten normaal (maar niet noodzakelijk)
de componenten van de startwaardenvector. 'SelCloseC' vervangt ze door de componenten
van de meest nabije oplossingsvector. Indien ofwel XVar ofwel YVar niet bestaan, wordt
(0,0) als startwaardenvector genomen.

'SelCloseC' 315 bytes Checksum: # 1DB2h HP48G only
´ ç Roots XYFn XVar YVar
´ Roots 1 XYFn DOLIST 1 ´ çNUM ª DOLIST
IF DUP SIZE 1 >
THEN DUP XVar EVAL YVar EVAL ç x y 'XYçC(x,y)'
IF DUP TYPE 1 ã THEN DROP (0,0) END - ABS DUP
´ MIN ª STREAM POS GET

ELSE EVAL
END CçR YVar CNVSTO XVar CNVSTO

ª
ª

De instructiesequentie { 1 1 -6 } REPROOT geeft de Roots list {  2  -3  }. Hierop definieert
´ ç p 'XYçC(p+3,p-3)' ª 'X4' 'Y4' SelCloseC de veranderlijken 'X4=5' en 'Y4=-1'
(indien X4 & Y4 nog niet bestaan), omdat de list wordt omgezet naar { (5,-1) (0,-6) }.
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   Radicand oplossingen voor vlakke geometrische problemen

In de volgende programma's worden voor input parameters waarvan de local names eindigen
op een ? of een ø variable names als input verwacht, terwijl voor de overige numerieke waar-
des van de stapel worden genomen. Dit houdt in dat indien zo'n programma vanuit een alge-
braic object wordt opgeroepen, de automatische EVALuatie van de betreffende parameters
moet voorkomen worden m.b.v. het QUOTE commando.

'Y¶X' 102.5 bytes Checksum: # A7DCh
´ ç x1 y1 ï1 x 'IFTE(COS(ï1),y1+(x-x1)*TAN(ï1),INV(0))' ª
'X¶Y' 146 bytes Checksum: # 8D4Eh
´ ç x1 y1 ï1 y 'IFTE(SIN(ï1),x1+(y-y1)*TAN(.25*CONST(twoá)-ï1),INV(0))' ª

'Y¶X' berekent voor een gegeven absciswaarde x de ordinaat y van een punt op een rechte
met willekeurig referentiepunt (x1,y1) en hellingshoek ï1. Verderop wordt deze rechte
genoteerd als rechte { x1 y1 ï1 }. Voor COS(ï1)=0 (verticale) wordt een foutboodschap
gegenereerd. Bij de inverse functie 'X¶Y' is dit het geval voor SIN(ï1)=0 (horizontale).

'OPars' 199.5 bytes Checksum: # 6CA0h
´ ç x1 y1 x2 y2 x3 y3 xm? ym? rm?
´ 'M&R(x1,y1,x2,y2,x3,y3)' EVAL ym? SLVCNV 3 ROLLD xm? SLVCNV 3 ROLLD rm?

SLVCNV 3 ROLLD
ª

ª

'OPars' slaat het middelpunt en de straal van de cirkel door de 3 punten waarvan de coördi-
naten in de veranderlijken x1,y1,x2,y2,x3 & y3 zitten op in de in xm?,ym? & rm? ingelezen
veranderlijken. Verderop wordt de cirkel genoteerd als cirkel { Xm Ym Rm }.

'¶&¶' 377 bytes Checksum: # EE97h
´ ç x1 y1 ï1 x2 y2 ï2 x? y?
´ x1 x2 2 çLIST UREF y1 y2 2 çLIST UREF ï1 ï2 2 çLIST 3
´ ç xi yi ïi
´ 'EXP(i*UREF(ïi))' çNUM CçR NEG 2 ROWç yi xi 2 ROWç OVER DOT ª

ª DOLIST EVAL ROT SWAP 2 ROWç 3 ROLLD 2 ROWç

IF DUP DET THEN / çROW DROP
ELSE DROP2 "¶&¶ Error:

Parallel" DOERR
END x? SLVCNV SWAP y? SLVCNV

ª
ª

'¶&¶' stopt de coördinaten van het snijpunt van rechtes { x1 y1 ï1 } en { x2 y2 ï2 } in de in
parameters x? & y? gespecifieerde veranderlijken. Parallele rechtes geven een foutboodschap.

'O&¶' 556 bytes Checksum: # 20BFh
´ ç xm ym rm x1 y1 ï1ø x? y?
´ ï1ø EVAL ç ÿ1
´ 1 '2*((x1-xm)*COS(ÿ1)+(y1-ym)*SIN(ÿ1))' çNUM

'SQ(xm-x1)+SQ(ym-y1)-SQ(rm)' çNUM 3 çLIST REPROOT
´ ç d 'XYçC(x1,y1)+UREF(d)*EXP(i*UREF(ÿ1))' ª x? y? SelCloseC

ª x? çNUM y? çNUM DUP2 ç x y
´ 'IFTE(dTrans(x1,y1,x,y),ïTrans(x1,y1,x,y),ï1ø)' çNUM ª ï1ø SLVCNV 3 ROLL
x? SLVCNV 3 ROLL y? SLVCNV
ª

ª
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'O&¶' stopt de coördinaten van een snijpunt van cirkel { xm ym rm } en rechte { x1 y1 ï1ø }
in de in parameters x? & y? gespecifieerde veranderlijken. In theorie zijn er 0, 1 of 2 snijpun-
ten. REPROOT scheidt de reële van de imaginaire snijpunten. SelCloseC selecteert het meest
nabije snijpunt t.o.v. de startwaarden. Het omgekeerde vraagteken bij input parameter ï1ø
herinnert de gebruiker aan een mogelijke oriëntatiecorrectie voor de hellingshoek van de
rechte over 180˚ indien het snijpunt niet samenvalt met { x1 y1 }. ï1ø moet dus als als
variable name gespecifieerd worden.

'O&O' 694 bytes Checksum: # CE56h
´ ç xo yo ro xm ym rm x? y?
´ 'dTrans(xo,yo,xm,ym)' çNUM 'ïTrans(xo,yo,xm,ym)' çNUM ç dom ïom
´ IF 'ABS(UREF(ro-rm))>dom OR dom>ABS(UREF(ro+rm))'
THEN # 12Fh DOERR
ELSE 'IFTE(dom,.5*((SQ(UREF(ro))-SQ(UREF(rm)))/dom+dom),INV(0))' EVAL

ç xtr
´ 'É(SQ(UREF(ro))-SQ(xtr))' çNUM DUP NEG 2 çLIST
´ ç ytr 'XYçC(xo,yo)+XYçC(xtr,ytr)*EXP(i*UREF(ïom))' ª x? y?

SelCloseC
ª

END
ª x? çNUM x? SLVCNV y? çNUM y? SLVCNV

ª
ª

'O&O' stopt de coördinaten van een snijpunt van cirkels { xo yo ro } en { xm ym rm } in de in
parameters x? & y? gespecifieerde veranderlijken. In theorie zijn er 0, 1, 2 of een ∞ aantal
snijpunten. Indien er 1 of 2 snijpunten zijn, selecteert SelCloseC het meest nabije snijpunt
t.o.v. de startwaarden, anders wordt een "Non-Real Result" foutboodschap gegenereerd.

'OXO' 808 bytes Checksum: # 416Ch
´ ç xo yo ro xm ym rm x1? y1? x2? y2?
´ 'dTrans(xm,ym,xo,yo)' çNUM 'ïTrans(xm,ym,xo,yo)' çNUM ç dmo ïmo
´
IF 'dmo<UREF(ro+rm)' THEN # 12Fh DOERR END
'çUAng(ACOS(UREF(ro+rm)/dmo))' çNUM ç å
´ 'ïmo-å' EVAL 'ïmo+å' EVAL ª 2 çLIST
´ ç ÿm2 'XYçC(xm,ym)+UREF(rm)*EXP(i*UREF(ÿm2))' ª x2? y2? SelCloseC

ª x2? çNUM x2? SLVCNV y2? çNUM y2? SLVCNV DUP2 ç x2 y2
´ 'ïTrans(x2,y2,xm,ym)' çNUM ª ç ÿo1
´ 'XTrans(xo,ro,ÿo1)' çNUM x1? SLVCNV 'YTrans(yo,ro,ÿo1)' çNUM

y1? SLVCNV
ª

ª 4 ROLLD 4 ROLLD
ª

'OXO' stopt de raakpuntcoördinaten van een der binnenraaklijnen aan cirkels { xo yo ro } en
{ xm ym rm } in de in parameters x1?, y1?, x2? & y2? gespecifieerde veranderlijken. Indien de
cirkels elkaar niet snijden, selecteert SelCloseC het meest nabije raakpunt aan de tweede
cirkel t.o.v. de startwaarden voor x2? & y2?. In x1? & y1? komen dan de coördinaten van het
corresponderende raakpunt aan de eerste cirkel. Voor snijdende cirkels wordt een "Non-Real
Result" foutboodschap gegenereerd.
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'O&°' 811 bytes Checksum: # D489h
´ ç xm ym rm x1 y1 ï1? x? y?
´ 'dTrans(x1,y1,xm,ym)' çNUM ç d1m
´ IF 'd1m<UREF(rm)' THEN # 12Fh DOERR
ELSE 'É(SQ(d1m)-SQ(UREF(rm)))' çNUM
END 'ïTrans(x1,y1,xm,ym)' çNUM ç d ïm
´ 'çUAng(ACOS(d/d1m))' EVAL ç å
´ 'ïm-å' EVAL 'ïm+å' EVAL ª 2 çLIST
´ ç ÿ1 'XYçC(x1,y1)+d*EXP(i*UREF(ÿ1))' ª x? y? SelCloseC

ª
ª x? çNUM y? çNUM DUP2 ç x y

´ 'IFTE(dTrans(x1,y1,x,y),ïTrans(x1,y1,x,y),
çUAng(ARG(i*EXP(i*UREF(ïTrans(xm,ym,x,y))))))' çNUM ª
ï1? CNVSTO SWAP x? SLVCNV SWAP y? SLVCNV
ª

ª

'O&°' stopt de hellingshoek en de raakpuntcoördinaten van een der raaklijnen uit punt
{ x1 y1 } aan cirkel { xm ym rm } in de in parameters ï1?, x? & y? gespecifieerde veranderlij-
ken. Indien het punt niet binnen de cirkel ligt, selecteert SelCloseC het meest nabije raakpunt
t.o.v. de startwaarden voor x? & y?, anders wordt een "Non-Real Result" foutboodschap
gegenereerd.

'°T¶' 291 bytes Checksum: # 4628h
´ ç xm ym rm ï1 x? y?
´ 'xm-rm*SIN(ï1)' çNUM 'ym+rm*COS(ï1)' çNUM 2 çLIST 'xm+rm*SIN(ï1)' çNUM

'ym-rm*COS(ï1)' çNUM 2 çLIST 2 çLIST
´ EVAL XYçC ª x? y? SelCloseC x? çNUM x? SLVCNV y? çNUM y? SLVCNV

ª
ª

'°T¶' stopt de voetpuntcoördinaten van de loodlijn uit een punt { xm ym } op een afstand rm
van een rechte met gegeven hellingshoek ï1 in de in parameters x? & y? gespecifieerde ver-
anderlijken. De probleemstelling is equivalent met het bepalen van het raakpunt { x? y? } van
een der twee raaklijnen aan cirkel { xm ym rm } met hellingshoek ï1. SelCloseC selecteert het
meest nabije snijpunt t.o.v. de startwaarden voor x? & y?.

'XçY¶O' 251.5 bytes Checksum: # 8E6Dh
´ ç xm ym rm xø y?
´ xø EVAL ç x
´ 1 '-2*ym' çNUM 'SQ(x-xm)+SQ(ym)-SQ(rm)' çNUM 3 çLIST REPROOT
´ ç y 'XYçC(x,y)' ª xø y? SelCloseC y? çNUM y? SLVCNV

ª
ª

ª

'XçY¶O' stopt de coördinaten van een der snijpunten van een gegeven verticale met cirkel
{ xm ym rm } in de in parameters xø & y? gespecifieerde veranderlijken. Indien de verticale de
cirkel snijdt, selecteert SelCloseC het meest nabije snijpunt t.o.v. de startwaarden voor xø &
y?, anders genereert REPROOT een "Non-Real Result" foutboodschap. De probleemstelling
is equivalent met het bepalen van de ordinaat y? van een punt op een cirkel voor een gegeven
abscis xø. Aangezien het probleem symmetrisch is in alle x & y parameters, volstaat het
omruilen van xm & ym en xø & y? voor het gebruik van 'XçY¶O' als 'YçX¶O' programma.
Het omgekeerde vraagteken bij de parameter xø herinnert de gebruiker eraan dat de betref-
fende input parameter als variable name moet gespecifieerd worden.
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'ï1°O' 461.5 bytes Checksum: # 3048h
´ { ï1 X Y } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' EVAL THEN '°T¶(Xm,Ym,Rm,ï1,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END

'Sel==2' EVAL THEN 'XçY¶O(Xm,Ym,Rm,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END
'Sel==3' EVAL THEN 'XçY¶O(Ym,Xm,Rm,QUOTE(Y),QUOTE(X))' EVAL END

END
ª 'çUAng(ARG(i*EXP(i*UREF(ïTrans(Xm,Ym,X,Y)))))' EVAL

ª

'ï1°O' bepaalt de hellingshoek van de raaklijn aan cirkel { Xm Ym Rm }. Naargelang de
prioriteit in de 'InpVars' list wordt ofwel rechtstreeks de hellingshoek ï1 van de raaklijn,
ofwel de abscis van het raakpunt, ofwel de ordinaat van het raakpunt als gegeven beschouwd.
In elk geval worden tevens de raakpuntcoördinaten X & Y opgeslagen, zodat de veranderlijken
{ Xm Ym Rm X Y } onderling consistent worden.

'XM°Y' 306 bytes Checksum: # ABB4h
´ ç x1 y1 ï1 rm xm? ymø
´ 'IFTE(SIN(ï1)AND COS(ï1),x1+(ymø-y1)/TAN(ï1),INV(0))' çNUM 'rm/SIN(ï1)'

çNUM ç xs ds
´ 'xs+ds' EVAL 'xs-ds' EVAL ª 2 çLIST
´ ymø çNUM XYçC ª xm? ymø SelCloseC xm? çNUM xm? SLVCNV

ª
ª

'XM°Y' stopt de middelpuntscoördinaten van de cirkel met straal rm rakend aan rechte
{ x1 y1 ï1 } in de in parameters xm? & ymø gespecifieerde veranderlijken. Voor niet horizon-
tale of verticale raaklijnen, selecteert SelCloseC het meest nabije snijpunt t.o.v. de start-
waarde voor xm? en de gegeven ymø? waarde, anders zorgt de INV(0) instructie voor een
"Infinite Result" foutboodschap.

'YM°X' 308.5 bytes Checksum: # 51CBh
´ ç x1 y1 ï1 rm xmø ym?
´ 'IFTE(SIN(ï1)AND COS(ï1),y1+(xmø-x1)*TAN(ï1),INV(0))' çNUM 'rm/COS(ï1)'

çNUM ç ys ds
´ 'ys+ds' EVAL 'ys-ds' EVAL ª 2 çLIST
´ xmø çNUM SWAP XYçC ª xmø ym? SelCloseC ym? çNUM ym? SLVCNV

ª
ª

'YM°X' stopt de middelpuntscoördinaten van de cirkel met straal rm rakend aan rechte
{ x1 y1 ï1 } in de in parameters xmø & ym? gespecifieerde veranderlijken. Voor niet horizon-
tale of verticale raaklijnen, selecteert SelCloseC het meest nabije snijpunt t.o.v. de gegeven
xmø? waarde en de startwaarde voor ym?, anders zorgt de INV(0) instructie voor een
"Infinite Result" foutboodschap.

   CST SOLVR sets voor vlakke geometrische problemen

Sommige van de radicand programmas die in de CST SOLVR sets hieronder worden gebruikt
plaatsen tussenresultaten voor de voor de gevraagde oplossing benodigde impliciet bepaalde
parameters ook op de stapel, zodat de gebruiker dit achteraf kan nagaan. Eén leftshift softkey
toetsaanslag resulteert dan in oplossing van meerdere parameters, die gelabeld op de stapel
worden gezet. De gevraagde parameter komt doorgaans op niveau 1 terecht.

'SHPICT' 64 bytes Checksum: # 65A4h
´ PICT STO { # 0h # 0h } PVIEW 7 FREEZE ª

'SHPICT' wordt in de CST SOLVR lists gebruikt voor het schermvertoon van de PICTs.
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   1. Rechte  

'¶.CST' 3469 bytes Checksum: # FDC0h
{ { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª
´ "X1" SLVDSP { { X Y ï1 Y1 } { X ï1 d1 } { X Y d1 Y1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'X¶Y(X,Y,ï1+.5*CONST(twoá),Y1)' EVAL 'X1' SLVCNV END

'Sel==2' THEN 'XTrans(X,-d1,ï1)' EVAL 'X1' SLVCNV END
'Sel==3' THEN 'XçY¶O(Y,X,d1,QUOTE(Y1),QUOTE(X1))' EVAL END

END
ª

ª X1 } } { "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª
´ "Y1" SLVDSP { { X Y ï1 X1 } { Y ï1 d1 } { X Y d1 X1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'Y¶X(X,Y,ï1+.5*CONST(twoá),X1)' EVAL 'Y1' SLVCNV END

'Sel==2' THEN 'YTrans(Y,-d1,ï1)' EVAL 'Y1' SLVCNV END
'Sel==3' THEN 'XçY¶O(X,Y,d1,QUOTE(X1),QUOTE(Y1))' EVAL END

END
ª

ª Y1 } } { "X" { ´ 'X' DSPSTO ª
´ "X" SLVDSP { { X1 Y1 ï1 Y } { X1 ï1 d1 } { X1 Y1 d1 Y } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'X¶Y(X1,Y1,ï1,Y)' EVAL 'X' SLVCNV END

'Sel==2' THEN 'XTrans(X1,d1,ï1)' EVAL 'X' SLVCNV END
'Sel==3' THEN 'XçY¶O(Y1,X1,d1,QUOTE(Y),QUOTE(X))' EVAL END

END
ª

ª X } } { "Y" { ´ 'Y' DSPSTO ª
´ "Y" SLVDSP { { X1 Y1 ï1 X } { Y1 ï1 d1 } { X1 Y1 d1 X } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'Y¶X(X1,Y1,ï1,X)' EVAL 'Y' SLVCNV END

'Sel==2' THEN 'YTrans(Y1,d1,ï1)' EVAL 'Y' SLVCNV END
'Sel==3' THEN 'XçY¶O(X1,Y1,d1,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END

END
ª

ª Y } } { "d1" { ´ 'd1' DSPSTO ª
´ "d1" SLVDSP { { X1 Y1 X Y } { X1 Y1 Y ï1 } { X1 Y1 X ï1 } { X Y Y1 ï1 }
{ X Y X1 ï1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==2' THEN 'X¶Y(X1,Y1,ï1,Y)' EVAL 'X' SLVCNV END

'Sel==3' THEN 'Y¶X(X1,Y1,ï1,X)' EVAL 'Y' SLVCNV END
'Sel==4' THEN 'X¶Y(X,Y,ï1+.5*CONST(twoá),Y1)' EVAL 'X1' SLVCNV END
'Sel==5' THEN 'Y¶X(X,Y,ï1+.5*CONST(twoá),X1)' EVAL 'Y1' SLVCNV END

END
ª 'dTrans(X1,Y1,X,Y)' EVAL 'd1' SLVCNV

ª d1 } } { "ï1" { ´ 'ï1' DSPSTO ª
´ "ï1" SLVDSP { { X1 Y1 X Y } { X1 Y1 Y d1 } { X1 Y1 X d1 } { X Y Y1 d1 }
{ X Y X1 d1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==2' THEN 'XçY¶O(Y1,X1,d1,QUOTE(Y),QUOTE(X))' EVAL END

'Sel==3' THEN 'XçY¶O(X1,Y1,d1,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END
'Sel==4' THEN 'XçY¶O(Y,X,d1,QUOTE(Y1),QUOTE(X1))' EVAL END
'Sel==5' THEN 'XçY¶O(X,Y,d1,QUOTE(X1),QUOTE(Y1))' EVAL END

END
ª 'ïTrans(X1,Y1,X,Y)' EVAL 'ï1' SLVCNV

ª ï1 } } { "PICT" ´ ¶.PICT SHPICT ª } { "PLOT" ¶.PLOT } }
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'¶.PICT'

Bovenstaande figuur is een weergave van de PICT die de gebruiker als geheugensteuntje ook
via het bijhorende CST SOLVR menu '¶.CST' kan oproepen.

'¶.PLOT' 77 bytes Checksum: # 703Ah
´ '¶.EQ' STEQ PARAMETRIC { k 0 1 } INDEP { "X" "Y" } AXES DRAW ª

'¶.EQ' 107.5 bytes Checksum: # 94C2h
'XYçC(X1,Y1)+k*UREF(d1)*EXP(i*UREF(ï1))'

'¶.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van een
rechte bepaald door een referentiepunt { X1 Y1 } en ofwel een willekeurig tweede punt { X Y }
op de rechte, ofwel een afstand 'd1' tussen beide punten en een hellingshoek 'ï1'. De
LastInp? input lijsten bij elke output parameter geven aan welke combinaties van input
parameters voor oplossing ervan kunnen geselecteerd worden naargelang de inhoud van
'InpVars'. '¶.EQ' bevat een parametrische vergelijking voor het uitzetten van het lijnstuk
bepaald door het referentiepunt { X1 Y1 } en de afstand 'd1' op de rechte. Om superpositie
van meerdere curves op eenzelfde PICT toe te laten moet de gebruiker zelf vooraf de grenzen
van de grafiek in PPAR definiëren (bvb. met XRNG & YRNG), waarna het CST menu ook toegang
verleent tot '¶.PLOT' voor het plotten van het lijnstuk.

    Voorbeelden

Volgende tabel geeft enkele voorbeelden van met '¶.CST' opgeloste vraagstukken.

Inputs Outputs
{ X1: '2_m' Y1: '2_m' X: '5_m' Y: '6_m' } { d1: '5_m' }

{ X1: '2_m' Y1: '2_m' X: '5_m' Y: '6_m' } { ï1: '59.0334_grad' }

{ d1: '5_m' ï1: '50_grad' Y1: '2_m' } { Y: '5.5355_m' }

{ d1: '5_m' ï1: '50_grad' X: '5_m' } { X1: '1.4645_m' }

   2. Cirkel

'O.PLOT' 94.5 bytes Checksum: # 5761h
´ 'O.EQ' STEQ PARAMETRIC 'ï' 0 '2*á' EVAL 3 çLIST INDEP { "X" "Y" } AXES
DRAW
ª
'O.EQ' 82 bytes Checksum: # 2E9Bh
'XYçC(Xm,Ym)+UREF(Rm)*EXP(i*ï)'

'O.EQ' bevat een parametrische vergelijking voor het uitzetten van cirkel { Xm Ym Rm }. De
parameters kunnen ingevoerd worden m.b.v. 'O.CST', waarna het CST menu ook toegang
verleent tot 'O.PLOT' voor het plotten van de cirkel.
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'SLVO' 1585 bytes Checksum: # DD85h
´ ç x1 y1 x2 y2 x3 y3 xm ym rm VarSel
´ CASE 'VarSel==1'

THEN xm ym rm x3 4 çLIST xm ym x1 y1 x3 5 çLIST xm ym x2 y2 x3
5 çLIST x1 y1 x2 y2 rm x3 6 çLIST

END 'VarSel==2'
THEN x1 y1 x2 y2 x3 y3 6 çLIST x1 y1 x2 y2 rm 5 çLIST x2 y2 x3 y3 rm

5 çLIST x3 y3 x1 y1 rm 5 çLIST
END 'VarSel==3'
THEN x1 y1 x2 y2 x3 y3 6 çLIST x1 y1 xm ym 4 çLIST x2 y2 xm ym

4 çLIST x3 y3 xm ym 4 çLIST
END

END 4 çLIST LastInp? ç Sel '10*VarSel+Sel' ç Sel
´
CASE 'Sel==12 OR Sel==32'
THEN 'dTrans(xm,ym,x1,y1)' çNUM rm SLVCNV
END 'Sel==13 OR Sel==33'
THEN 'dTrans(xm,ym,x2,y2)' çNUM rm SLVCNV
END 'Sel==14 OR Sel==22'
THEN 'O&O(x1,y1,rm,x2,y2,rm,xm,ym)' EVAL
END 'Sel==21 OR Sel==31'
THEN 'OPars(x1,y1,x2,y2,x3,y3,xm,ym,rm)' EVAL
IF 'VarSel==3' THEN 3 ROLL END

END 'Sel==23'
THEN 'O&O(x2,y2,rm,x3,y3,rm,xm,ym)' EVAL
END 'Sel==24'
THEN 'O&O(x3,y3,rm,x1,y1,rm,xm,ym)' EVAL
END 'Sel==34'
THEN 'dTrans(xm,ym,x3,y3)' çNUM rm SLVCNV
END

END
ª
CASE 'VarSel==1' THEN 'XçY¶O(xm,ym,rm,x3,y3)' EVAL END
END

ª
ª

Het 'SLVO' hulpprogramma selecteert op basis van de 'InpVars' inhoud zelf de MUSER
veranderlijken en de bijhorende gepaste radicand oplossing voor het via de VarSel input
gekozen type MCALC parameter van cirkel { xm ym rm }. Alle inputs voor 'SLVO' behalve
VarSel moeten variable names zijn (QUOTEd). Dit laat toepassing van 'SLVO' toe zowel voor
cirkel { Xm Ym Rm } als voor cirkel { Xo Yo Ro }. De mogelijke VarSel waardes zijn:

VarSel Type veranderlijke Leftshift Var Mogelijke veranderlijken
1 Coördinaat van punt op cirkel y3 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X Y

2 Middelpuntcoördinaat xm ym Xm Ym Xo Yo

3 Straal van cirkel rm Rm Ro

Wegens de symmetrie van het systeem kan 'SLVO' met de gepaste VarSel waarde mits
correcte permutatie van de input parameter names dienen voor radicand oplossing naar elk
van de mogelijke veranderlijken in kolom 4 van de tabel hierboven. Noteer de decimale
codering van de locale Sel variable als combinatie van VarSel en de 'LastInp?' output.
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'O.PICT'

'O.CST' 1912.5 bytes Checksum: # 625Fh
{ { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª
´ "X1" SLVDSP 'Y2' 'X2' 'Y3' 'X3' 'Y1' 'X1' 'Ym' 'Xm' 'Rm' 1 SLVO ª X1 } }
{ "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª
´ "Y1" SLVDSP 'X2' 'Y2' 'X3' 'Y3' 'X1' 'Y1' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 1 SLVO ª Y1 } }
{ "X2" { ´ 'X2' DSPSTO ª
´ "X2" SLVDSP 'Y3' 'X3' 'Y1' 'X1' 'Y2' 'X2' 'Ym' 'Xm' 'Rm' 1 SLVO ª X2 } }
{ "Y2" { ´ 'Y2' DSPSTO ª
´ "Y2" SLVDSP 'X3' 'Y3' 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 1 SLVO ª Y2 } }
{ "X3" { ´ 'X3' DSPSTO ª
´ "X3" SLVDSP 'Y1' 'X1' 'Y2' 'X2' 'Y3' 'X3' 'Ym' 'Xm' 'Rm' 1 SLVO ª X3 } }
{ "Y3" { ´ 'Y3' DSPSTO ª
´ "Y3" SLVDSP 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 'X3' 'Y3' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 1 SLVO ª Y3 } }
{ "Xm" { ´ 'Xm' DSPSTO ª
´ "Xm" SLVDSP 'Y1' 'X1' 'Y2' 'X2' 'Y3' 'X3' 'Ym' 'Xm' 'Rm' 2 SLVO ª Xm } }
{ "Ym" { ´ 'Ym' DSPSTO ª
´ "Ym" SLVDSP 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 'X3' 'Y3' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 2 SLVO ª Ym } }
{ "Rm" { ´ 'Rm' DSPSTO ª
´ "Rm" SLVDSP 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 'X3' 'Y3' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 3 SLVO ª Rm } }
{ "PICT" ´ O.PICT SHPICT ª } { "PLOT" O.PLOT } }

'O.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van cirkel
{ Xm Ym Rm } door drie punten { X1 Y1 }, { X2 Y2 } & { X3 Y3 }.

Volgende tabel geeft enkele voorbeelden van met 'O.CST' opgeloste vraagstukken. De laatste
variable in de output list is telkens de via de leftshift softkey opgevraagde. Noteer dat de
selectie van de MUSER variables na de input op rij 2 ook bepaald is door de inhoud van
'InpVars', en hierdoor van de voorheen opgeloste problemen (in casu de outputs op rij 1).
De Y2 input op rij 3 dient als startwaarde voor selectie van de tweede oplossing voor Y2.

Inputs Outputs
{ X1: '-3_m' Y1: '2_m' X2: '6_m' Y2: '-1_m'

X3: '6_m' Y3: '5_m' }
{ Xm: '2_m' Ym: '2_m'

Rm: '5_m' }

{ X2: '-1_m' } { Y2: '-2_m' }

{ Y2: '2.1_m' } { Y2: '6_m' }

{ Xm: '2_m' Ym: '2_m' X2: '14_m' Y2: '7_m' } { Rm: '13_m' }

{ Xm: '2_m' Ym: '2_m' X2: '14_m' Y2: '7_m'
X1: '-3_m' }

{ Rm: '13_m' Y1: '-10_m' }
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   3. Twee snijdende rechten
'¶&¶.PICT'

'¶&¶.CST' 1668 bytes Checksum: # FFE2h
{ { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª
´ "X1" SLVDSP 'X¶Y(X,Y,ï1,Y1)' EVAL 'X1' SLVCNV ª X1 } }
{ "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª
´ "Y1" SLVDSP 'Y¶X(X,Y,ï1,X1)' EVAL 'Y1' SLVCNV ª Y1 } }
{ "ï1" { ´ 'ï1' DSPSTO ª
´ "ï1" SLVDSP 'ïTrans(X1,Y1,X,Y)' EVAL 'ï1' SLVCNV ª ï1 } }
{ "X2" { ´ 'X2' DSPSTO ª
´ "X2" SLVDSP 'X¶Y(X,Y,ï2,Y2)' EVAL 'X2' SLVCNV ª X2 } }
{ "Y2" { ´ 'Y2' DSPSTO ª
´ "Y2" SLVDSP 'Y¶X(X,Y,ï2,X2)' EVAL 'Y2' SLVCNV ª Y2 } }
{ "ï2" { ´ 'ï2' DSPSTO ª
´ "ï2" SLVDSP 'ïTrans(X2,Y2,X,Y)' EVAL 'ï2' SLVCNV ª ï2 } }
{ "X" { ´ 'X' DSPSTO ª
´ "X" SLVDSP '¶&¶(X1,Y1,ï1,X2,Y2,ï2,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL SWAP ª X } }
{ "Y" { ´ 'Y' DSPSTO ª
´ "Y" SLVDSP '¶&¶(X1,Y1,ï1,X2,Y2,ï2,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL ª Y } }
{ "å" { ´ 'å' DSPSTO { ï1 ï2 } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'çUAng(ARG(EXP(i*UREF(ï1+å))))' çNUM 'ï2' END

'Sel==2' THEN 'çUAng(ARG(EXP(i*UREF(ï2-å))))' çNUM 'ï1' END
END

ª SLVCNV
ª
´ "å" SLVDSP 'çUAng(ARG(EXP(i*UREF(ï2-ï1))))' EVAL 'å' SLVCNV ª å } }
{ "PICT" ´ ¶&¶.PICT SHPICT ª } }

'¶&¶.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van
twee elkaar in punt { X Y} snijdende rechten { X1 Y1 ï1 } en { X2 Y2 ï2 }. De directe afhanke-
lijkheid van de ingesloten hoek å=ï2-ï1 weerspiegelt zich in de aanpassing van een der beide
hellingshoeken bij ingave van å, dit naargelang respectievelijk ï1 of ï2 de laagste prioriteit
hebben in 'InpVars'. Voor alle overige parameters werd slechts één radicand oplossing in
functie van de andere weerhouden. Volgende tabel geeft enkele voorbeelden van met
'¶&¶.CST' opgeloste vraagstukken (4 FIX mode).

Inputs Outputs
{ X1: '-3_m' Y1: '-10_m' ï1: '-30_∞'
X2: '14_m' Y2: '7_m' ï2: '30_∞' }

{ X: '-9.2224_m' Y: '-6.4075_m' }

{ X: '14_m' Y: '7_m' } { ï1: '45_∞' }

{ å: '90_∞' X2: '0_m' } { ï2: '135_∞' Y2: '21_m' }
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   4. Snijpunten cirkel en rechte
'O&¶.PICT'

'O&¶.CST' 1277 bytes Checksum: # BB93h
{ { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª
´ "X1" SLVDSP 'X¶Y(X,Y,ï1,Y1)' EVAL 'X1' SLVCNV ª X1 } }
{ "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª
´ "Y1" SLVDSP 'Y¶X(X,Y,ï1,X1)' EVAL 'Y1' SLVCNV ª Y1 } }
{ "ï1" { ´ 'ï1' DSPSTO ª
´ "ï1" SLVDSP 'ïTrans(X1,Y1,X,Y)' EVAL 'ï1' SLVCNV ª ï1 } }
{ "Xm" { ´ 'Xm' DSPSTO ª
´ "Xm" SLVDSP 'XçY¶O(Y,X,Rm,QUOTE(Ym),QUOTE(Xm))' EVAL ª Xm } }
{ "Ym" { ´ 'Ym' DSPSTO ª
´ "Ym" SLVDSP 'XçY¶O(X,Y,Rm,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL ª Ym } }
{ "Rm" { ´ 'Rm' DSPSTO ª
´ "Rm" SLVDSP 'dTrans(Xm,Ym,X,Y)' EVAL 'Rm' SLVCNV ª Rm } }
{ "X" { ´ 'X' DSPSTO ª
´ "X" SLVDSP 'O&¶(Xm,Ym,Rm,X1,Y1,QUOTE(ï1),QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL SWAP ª
X } }
{ "Y" { ´ 'Y' DSPSTO ª
´ "Y" SLVDSP 'O&¶(Xm,Ym,Rm,X1,Y1,QUOTE(ï1),QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL ª Y } }
Xo1ç2 Yo1ç2 { "PICT" ´ O&¶.PICT SHPICT ª } }

'O&¶.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van
cirkel { Xm Ym Rm } en rechte { X1 Y1 ï1 } met snijpunt { X Y }. SelCloseC selecteert het
meest nabije snijpunt t.o.v. de startwaarden voor { X Y }. Voor alle parameters werd slechts
één radicand oplossing in functie van de andere weerhouden. Volgende tabel geeft enkele
voorbeelden van met 'O&¶.CST' opgeloste vraagstukken (4 FIX mode).

Inputs Outputs
{ X1: '-3_m' Y1: '7_m' ï1: '-45_∞'

Xm: '2_m' Ym: '2_m' Rm: '5_m'
X: '0_m' Y: '0_m' }

{ ï1: '-45_∞' X: '-1.5355_m'
Y: '5.5355_m' }

{ X: '5_m' Y: '-1_m'} { X: '5.5355_m' Y: '-1.5355_m' }

{ Xm: '2_m' Ym: '2_m' X: '14_m'
Y: '-3_m' }

{ Rm: '13_m' }
{ ï1: '-30.4655_∞' }

{ X: '-11_m' Y: '11_m' }
or Xo1ç2 EVAL Yo1ç2 EVAL

{ ï1: '149.5345_∞' X: '-8.2005_m'
Y: '10.0591_m' }

Xo1ç2 & Yo1ç2 geven de coördinaten van het tweede snijpunt in functie van deze van het
eerste.
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   5. Cirkel en raaklijn

'O&°.CST' 2934.5 bytes Checksum: # 125Bh
{ { "Xm" { ´ 'Xm' DSPSTO ª
´ "Xm" SLVDSP { { X Y Rm ï1 } { X1 Y1 ï1 Rm Ym } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN '°T¶(X,Y,Rm,ï1,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL SWAP END

'Sel==2' THEN 'XM°Y(X1,Y1,ï1,Rm,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL END
END

ª
ª Xm } } { "Ym" { ´ 'Ym' DSPSTO ª
´ "Ym" SLVDSP { { X Y Rm ï1 } { X1 Y1 ï1 Rm Xm } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN '°T¶(X,Y,Rm,ï1,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL END

'Sel==2' THEN 'YM°X(X1,Y1,ï1,Rm,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL END
END

ª
ª Ym } } { "Rm" { ´ 'Rm' DSPSTO ª
´ "Rm" SLVDSP { { X1 Y1 ï1 Xm Ym } { X Y Xm Ym } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN

'¶&¶(X1,Y1,ï1,Xm,Ym,ï1-.25*CONST(twoá),QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END
END

ª 'dTrans(Xm,Ym,X,Y)' EVAL 'Rm' SLVCNV
ª Rm } } { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª
´ "X1" SLVDSP ï1°O ç ï1 'X¶Y(X,Y,ï1,Y1)' 'X1' SLVCNV 'ïTrans(X1,Y1,X,Y)'
EVAL 'ï1' SLVCNV SWAP
ª X1 } } { "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª
´ "Y1" SLVDSP ï1°O ç ï1 'Y¶X(X,Y,ï1,X1)' 'Y1' SLVCNV 'ïTrans(X1,Y1,X,Y)'
EVAL 'ï1' SLVCNV SWAP
ª Y1 } } { "ï1" { ´ 'ï1' DSPSTO ª
´ "ï1" SLVDSP { { Xm Ym Rm X1 Y1 } { Xm Ym X Y } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1'

THEN 'O&°(Xm,Ym,Rm,X1,Y1,QUOTE(ï1),QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL ï1
END 'Sel==2'
THEN 'çUAng(ARG(i*EXP(i*UREF(ïTrans(Xm,Ym,X,Y)))))' çNUM
END

END
ª 'ï1' SLVCNV

ª ï1 } } { "X" { ´ 'X' DSPSTO ª
´ "X" SLVDSP { { Xm Ym Rm X1 Y1 } { Xm Ym Rm ï1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'O&°(Xm,Ym,Rm,X1,Y1,QUOTE(ï1),QUOTE(X),QUOTE(Y))'

EVAL ï1 'ï1' SLVCNV 3 ROLLD END
'Sel==2' THEN '°T¶(Xm,Ym,Rm,ï1,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END

END
ª SWAP

ª X } } { "Y" { ´ 'Y' DSPSTO ª
´ "Y" SLVDSP { { Xm Ym Rm X1 Y1 } { Xm Ym Rm ï1 } } LastInp? ç Sel
´ CASE 'Sel==1' THEN 'O&°(Xm,Ym,Rm,X1,Y1,QUOTE(ï1),QUOTE(X),QUOTE(Y))'

EVAL ï1 'ï1' SLVCNV 3 ROLLD END
'Sel==2' THEN '°T¶(Xm,Ym,Rm,ï1,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL END

END
ª

ª Y } } { "PICT" ´ O&°.PICT SHPICT ª } }
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'O&°.PICT'

'O&°.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van
cirkel { Xm Ym Rm } en raaklijn { X1 Y1 ï1 } met raakpunt { X Y }. De LastInp? input lijsten
bij elke output parameter geven aan welke combinaties van input parameters voor oplossing
ervan kunnen geselecteerd worden naargelang de inhoud van 'InpVars'. Voor gevallen met
meervoudige oplossingen selecteert SelCloseC de meest nabije oplossing t.o.v. de startwaar-
den voor de gevraagde parameters. Volgende tabel geeft enkele voorbeelden van met
'O&°.CST' opgeloste vraagstukken (4 FIX mode).

Inputs Outputs
{ Xm: '2_m' Ym: '2_m' Rm: '5_m'
X1: '-7_m' Y1: '0_m' X: '0_m'

Y: '2_m' }

{ ï1: '45.3709_∞' X: '-1.5583_m'
Y: '5.5126_m' }

{ ï1: '45_∞' Y1: '2_m' } { X: '-1.5355_m' Y: '5.5355_m'
ï1: '45_∞' X1: '-5.0711_m' }

{ Y: '-2_m' } { X: '5.5355_m' Y: '-1.5355_m' }

{ Y1: '2_m' X: '-2_m' } { ï1: '-45_∞' X: '-1.5355_m'
Y: '-1.5355_m' }

   6. Snijdende cirkels
'O&O.PICT'

'O&O.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van
twee elkaar in snijpunt { X Y } snijdende cirkels { Xo Yo Ro } en { Xm Ym Rm }. SelCloseC
selecteert het meest nabije snijpunt t.o.v. de startwaarden voor { X Y }. Voor niet-snijdende
cirkels genereert REPROOT een "Non-Real Result" foutboodschap. Voor alle parameters
werd slechts één radicand oplossing in functie van de andere weerhouden.
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Enkele voorbeelden van met 'O&O.CST' opgeloste vraagstukken (4 FIX mode):

Inputs Outputs
{ Xo: '-2_m' Yo: '-2_m' Ro: '5_m'
Xm: '2_m' Ym: '2_m' Rm: '5_m'

X: '0_m' Y: '0_m' }

{ X: '-2.9155_m' Y: '2.9155_m' }

{ X: '0_m' Y: '0_m' } { Y: '-2.9155_m' X: '2.9155_m' }

{ Ro: '3_m' Rm: '3_m' } { X: '0.7071_m' Y: '-0.7071_m' }

{ Yo: '2_m' } { Yo: '0.5858_m' }

'O&O.CST' 1247.5 bytes Checksum: # BD75h
{ { "Xo" { ´ 'Xo' DSPSTO ª
´ "Xo" SLVDSP 'XçY¶O(Y,X,Ro,QUOTE(Yo),QUOTE(Xo))' EVAL ª Xo } }
{ "Yo" { ´ 'Yo' DSPSTO ª
´ "Yo" SLVDSP 'XçY¶O(X,Y,Ro,QUOTE(Xo),QUOTE(Yo))' EVAL ª Yo } }
{ "Ro" { ´ 'Ro' DSPSTO ª
´ "Ro" SLVDSP 'dTrans(Xo,Yo,X,Y)' EVAL 'Ro' SLVCNV ª Ro } }
{ "Xm" { ´ 'Xm' DSPSTO ª
´ "Xm" SLVDSP 'XçY¶O(Y,X,Rm,QUOTE(Ym),QUOTE(Xm))' EVAL ª Xm } }
{ "Ym" { ´ 'Ym' DSPSTO ª
´ "Ym" SLVDSP 'XçY¶O(X,Y,Rm,QUOTE(Xm),QUOTE(Ym))' EVAL ª Ym } }
{ "Rm" { ´ 'Rm' DSPSTO ª
´ "Rm" SLVDSP 'dTrans(Xm,Ym,X,Y)' EVAL 'Rm' SLVCNV ª Rm } }
{ "X" { ´ 'X' DSPSTO ª
´ "X" SLVDSP 'O&O(Yo,Xo,Ro,Ym,Xm,Rm,QUOTE(Y),QUOTE(X))' EVAL ª X } }
{ "Y" { ´ 'Y' DSPSTO ª
´ "Y" SLVDSP 'O&O(Xo,Yo,Ro,Xm,Ym,Rm,QUOTE(X),QUOTE(Y))' EVAL ª Y } }
{ "PICT" ´ O&O.PICT SHPICT ª } }

   7. Binnenraaklijn aan 2 cirkels
'OXO.PICT'

'OXO.CST' bevat een CST SOLVR list voor het onderling omrekenen van de parameters van een
der twee binnenraaklijnen aan cirkels { Xo Yo Ro } en { Xm Ym Rm }. SelCloseC selecteert het
meest nabije raakpunt t.o.v. de startwaarden voor de overeenstemmende raakpunten { X1 Y1 }
en { X2 Y2 }. Volgend 'OX°' hulpprogramma berekent een der middelpuntscoördinaten of de
straal van een van beide cirkels op basis van de 'InpVars' inhoud.
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'OX°' 1960 bytes Checksum: # 1C8Fh
´ ç xo yo ro xm ym rm x1 y1 x2 y2 VarSel
´ CASE 'VarSel==1'

THEN x2 y2 rm xm 4 çLIST xo yo ro x2 y2 rm 6 çLIST xo yo x1 y1 rm x2
6 çLIST xo yo x1 y1 rm y2 6 çLIST 4

END 'VarSel==2'
THEN xm ym x2 y2 4 çLIST xo yo x1 y1 x2 xm 6 çLIST xo yo x1 y1 x2 ym

6 çLIST xo yo x1 y1 y2 xm 6 çLIST xo yo x1 y1 y2 ym 6 çLIST 5
END

END çLIST LastInp? ç Sel '10*VarSel+Sel' ç Sel
´ CASE 'Sel==11' THEN 'XçY¶O(x2,y2,rm,xm,ym)' EVAL END

IF 'Sel==12'
THEN 'çUAng(0)' EVAL ç ÿ21
´ 'O&°(xo,yo,ro,x2,y2,QUOTE(ÿ21),x1,y1)' EVAL ª

END
CASE 'Sel==21' THEN 'ïTrans(x2,y2,xm,ym)' END 'ïTrans(xo,yo,x1,y1)'
END çNUM ç ÿ2m
´ IF 'Selã12 AND Selã21'
THEN 'dTrans(xo,yo,x1,y1)' çNUM ro SLVCNV END
CASE 'Sel==13 OR Sel==22 OR Sel==23'
THEN 'Y¶X(x1,y1,ÿ2m+.25*CONST(twoá),x2)' çNUM y2 SLVCNV END

'Sel==14 OR Sel==24 OR Sel==25'
THEN 'X¶Y(x1,y1,ÿ2m+.25*CONST(twoá),y2)' çNUM x2 SLVCNV END

END
CASE 'VarSel==1'
THEN 'XTrans(x2,rm,ÿ2m)' çNUM xm SLVCNV

'YTrans(y2,rm,ÿ2m)' çNUM ym SLVCNV
END 'VarSel==2'
THEN
CASE 'Sel==22 OR Sel==24'
THEN 'Y¶X(x2,y2,ÿ2m,xm)' çNUM ym SLVCNV END

'Sel==23 OR Sel==25'
THEN 'X¶Y(x2,y2,ÿ2m,ym)' çNUM xm SLVCNV END

END 'dTrans(xm,ym,x2,y2)' EVAL rm SLVCNV
END

END
ª

END
ª

ª
ª

Het 'OX°' hulpprogramma selecteert op basis van de 'InpVars' inhoud zelf de MUSER veran-
derlijken en de bijhorende gepaste radicand oplossing voor het via de VarSel input gekozen
type MCALC parameter van cirkel { xm ym rm }. Alle inputs voor 'OX°' behalve VarSel moeten
variable names zijn (QUOTEd). Dit laat toepassing van 'OX°' toe zowel voor cirkel
{ Xm Ym Rm } als voor cirkel { Xo Yo Ro }. De mogelijke VarSel waardes zijn:

VarSel Type veranderlijke Leftshift Var Mogelijke veranderlijken
1 Middelpuntcoördinaat xm ym Xm Ym Xo Yo

2 Straal van cirkel rm Rm Ro
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Wegens de symmetrie van het systeem kan 'OX°' met de gepaste VarSel waarde mits
correcte permutatie van de input parameter names dienen voor radicand oplossing naar elk
van de mogelijke veranderlijken in kolom 4 van de tabel hierboven. Noteer de decimale
codering van de locale Sel variable als combinatie van VarSel en de 'LastInp?' output.

De LastInp? input lijsten bij elk type VarSel parameter geven aan welke combinaties van
input parameters voor oplossing ervan kunnen geselecteerd worden naargelang de inhoud van
'InpVars'. Indien de raakpuntcoördinaten { x2 y2 } gegeven zijn en slechts één der parame-
ters van cirkel { xm ym rm } ontbreken kan deze rechtstreeks uit de overige worden berekend
(geval Sel==11 en Sel==21). Dan zijn de parameters van cirkel { xo yo ro } met raakpunt
{ x1 y1 } niet in het probleem betrokken. Voor het geval Sel==12 stopt 'OX°' eerst de raak-
puntcoördinaten van een der binnenraaklijnen tussen de eerste cirkel { xo yo ro } en de
tweede cirkel met gegeven straal rm en raakpunt { x2 y2 } in de in parameters x1 & y1 gespe-
cifieerde veranderlijken. Selectie van een der oplossingen gebeurt m.b.v. het 'O&°' pro-
gramma, waarbij het meest nabije raakpunt op de eerste cirkel t.o.v. de startwaarden { x1 y1 }
wordt geselecteerd. Noteer dus dat hier de startwaarden voor de in parameters xxxx1111  & yyyy1111  ge-
specifieerde veranderlijken een rol spelen! Dit is van belang omdat x1 & y1 in deze context
MCALC tussenveranderlijken voor de berekening van ym zijn, en hun door de invoer van de
startwaarden verkregen MUSER status dus niet door een leftshift softkey oproep wordt ontkend.
De startwaarden voor xxxx1111 & yyyy1111  moeten dus worden ingevoerd vóór alle MMMMUUUUSSSSEEEERRRR verander-
lijken van het beschouwde vraagstuk opdat ze voldoende lage prioriteit zouden verkrijgen.
Nadien is de richting van de loodlijn op de raaklijn ofwel door { x2 y2 xm ym } (voor
Sel==21) ofwel door { xo yo x1 y1 } bepaald. Voor VarSel==1 worden de bijhorende mid-
delpuntscoördinaten van de tweede cirkel in de in parameters xm & ym gespecifieerde veran-
derlijken gestopt. Voor VarSel==2 wordt afhankelijk van de Sel waarde eventueel de nog
ontbrekende middelpuntscoördinaat berekend, waarna ook rm kan berekend worden.

De 'OXO.CST' CST SOLVR list is dan m.b.v. de 'OX°' en 'OXO' hulpprogramma's door permu-
tatie van de input parameters compact als volgt te coderen:

'OXO.CST' 1971.5 bytes Checksum: # 6060h
{ { "Xo" { ´ 'Xo' DSPSTO ª
´ "Xo" SLVDSP 'Ym' 'Xm' 'Rm' 'Yo' 'Xo' 'Ro' 'Y2' 'X2' 'Y1' 'X1' 1 OX° ª
Xo } } { "Yo" { ´ 'Yo' DSPSTO ª
´ "Yo" SLVDSP 'Xm' 'Ym' 'Rm' 'Xo' 'Yo' 'Ro' 'X2' 'Y2' 'X1' 'Y1' 1 OX° ª
Yo } } { "Ro" { ´ 'Ro' DSPSTO ª
´ "Ro" SLVDSP 'Xm' 'Ym' 'Rm' 'Xo' 'Yo' 'Ro' 'X2' 'Y2' 'X1' 'Y1' 2 OX° ª
Ro } } { "Xm" { ´ 'Xm' DSPSTO ª
´ "Xm" SLVDSP 'Yo' 'Xo' 'Ro' 'Ym' 'Xm' 'Rm' 'Y1' 'X1' 'Y2' 'X2' 1 OX° ª
Xm } } { "Ym" { ´ 'Ym' DSPSTO ª
´ "Ym" SLVDSP 'Xo' 'Yo' 'Ro' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 1 OX° ª
Ym } } { "Rm" { ´ 'Rm' DSPSTO ª
´ "Rm" SLVDSP 'Xo' 'Yo' 'Ro' 'Xm' 'Ym' 'Rm' 'X1' 'Y1' 'X2' 'Y2' 2 OX° ª
Rm } } { "X1" { ´ 'X1' DSPSTO ª ´ "X1" SLVDSP
'OXO(Ym,Xm,Rm,Yo,Xo,Ro,QUOTE(Y2),QUOTE(X2),QUOTE(Y1),QUOTE(X1))' EVAL ª
X1 } } { "Y1" { ´ 'Y1' DSPSTO ª ´ "Y1" SLVDSP
'OXO(Xm,Ym,Rm,Xo,Yo,Ro,QUOTE(X2),QUOTE(Y2),QUOTE(X1),QUOTE(Y1))' EVAL ª
Y1 } } { "X2" { ´ 'X2' DSPSTO ª ´ "X2" SLVDSP
'OXO(Yo,Xo,Ro,Ym,Xm,Rm,QUOTE(Y1),QUOTE(X1),QUOTE(Y2),QUOTE(X2))' EVAL ª
X2 } } { "Y2" { ´ 'Y2' DSPSTO ª ´ "Y2" SLVDSP
'OXO(Xo,Yo,Ro,Xm,Ym,Rm,QUOTE(X1),QUOTE(Y1),QUOTE(X2),QUOTE(Y2))' EVAL ª
Y2 } } { "PICT" ´ OXO.PICT SHPICT ª } }
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Enkele voorbeelden van met 'OXO.CST' opgeloste vraagstukken (4 FIX mode):
Inputs Outputs

{ Xo: '-2_m' Yo: '-2_m' Ro: '2.5_m'
Xm: '2_m' Ym: '2_m' Rm: '2.5_m'

X2: '0_m' Y2: '0_m' }

{ X1: '-1.2643_m' Y1: '0.3893_m'
X2: '1.2643_m' Y2: '-0.3893_m' }

{ X2: '-0.4_m' Y2: '1.3_m' } { X1: '0.3893_m' Y1: '-1.2643_m'
X2: '-0.3893_m' Y2: '1.2643_m' }

{ X1: '-4_m' Y1: '0_m'
Xo: '-2_m' Yo: '-2_m' Ro: '2.5_m'
X2: '-0.3893_m' Y2: '1.2643_m' }

{ X1: '-2.8698_m' Y1: '0.3438_m'
Xm: '-1.2591_m' Ym: '3.6081_m' }

{ Xm: '2_m' Ym: '2_m' X2: '0_m'
Y2: '0_m' Y1: '0_m' Yo: '-2_m' }

{ Rm: '2.8284_m' X1: '0_m'
Xo: '-2_m' Ro: '2.8284_m' }

{ X1: '0.5_m' Y1: '-1_m' Rm: '2.5_m'
Xo: '-2_m' Yo: '-2_m' Ro: '2.5_m'
X2: '-0.3893_m' Y2: '1.2643_m' }

{ X1: '0.3893_m' Y1: '-1.2643_m'
Xm: '2_m' Ym: '2.0000_m' }

Noteer hoe in het derde voorbeeld de startwaarden voor { X1 Y1 } in het kader van het be-
schouwde vraagstuk eerst leiden tot selectie van de tweede oplossing, en verder tot een eerder
verrassend resultaat voor de gevraagde MCALC parameter Ym.

   Het Selectiemenu   

Volgend CHOOSE selectie menu verleent eenvoudig toegang tot de diverse hierboven beschre-
ven geometrische configuraties. User vlag 61 wordt afgezet: de Equation Library bezigt
deze vlag om al dan niet het gebruik van Unit Objects voor de veranderlijken en het CONST
commando aan te geven. In meerdere vergelijkingen wordt de algebraic 'CONST(twoá)' ge-
bruikt, en een numerieke waarde zou conflicteren met de Unit Object variables. Symbolic
Constants vlag -2 wordt opgezet om problemen met de constante 'i' te voorkomen.
Numerical Results vlag -3 wordt afgezet om voortijdige EVALuatie van de formele parameter
inputs van de hulpprogramma's te voorkomen.
'Menu' 622 bytes Checksum: # 2CA9h
´ 61 CF -2 SF -3 CF "Probleem type selectie"

{ { "Rechte (SOLVR)" ¶.SLVR } { "Cirkel (SOLVR)" O.SLVR }
{ "Rechte (CST)" ´ '¶.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "Cirkel (CST)" ´ 'O.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "& 2 rechten" ´ '¶&¶.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "Rechte&Cirkel" ´ 'O&¶.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "Raakl. cirkel" ´ 'O&°.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "& 2 cirkels" ´ 'O&O.CST' 'CST' STO 1 MENU ª }
{ "Raakl. cirkels" ´ 'OXO.CST' 'CST' STO 1 MENU ª } } 1 CHOOSE
IF THEN EVAL END

ª

'InitVars' initialiseert 'InpVars' door er een lege lijst in op te slaan. Alle veranderlijken
worden hierdoor in de stand "ongedefinieerd" (dus ook op MCALC) gezet. Na deze initialisatie
heeft de gebruiker het extra voordeel dat het 'LastInp?' programma in staat is een CST
SOLVR vraagstuk met onvoldoende MUSER veranderlijken voor elk der voorziene combinaties
op een "Too many Unknowns" foutboodschap te onthalen.
'InitVars' 45.5 bytes Checksum: # B9E3h
´ { } 'InpVars' STO ª

De source code van het directory is op de PCX website beschikbaar in het bestand
PLGEOM.ASC, en op de HP48 te gebruiken als subdirectory van het CSTSOLVR directory!


