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Breve Introdução ao Sistema Mathematica
• O sistema Mathematica permite efectuar cálculos simbólicos,
gráficos e numéricos, usando números de alta precisão, mediante uma linguagem muito próxima daquela que é usual em
matemática.
• Foi concebido por Stephen Wolfram em meados dos anos
80. A versão 1.0 foi lançada em 1988 e a versão mais recente
(10.3) data de Outubro de 2015.
• É constituı́do pelo Kernel e pelo FrontEnd.
• No Kernel são processados os cálculos, enquanto o FrontEnd
funciona como interface entre o utilizador e o Kernel.
• Um notebook faz parte do FrontEnd. Num notebook podem
editar-se comandos tal como num processador de texto.

• Um notebook é composto por células. Cada célula pode conter
o input introduzido pelo utilizador ou o output resultado do
processamento de uma célula anterior, como mensagens de
erro, gráficos, etc. Por exemplo:
In[1]:=
Out[1]=

2+2
4

• O sistema Help do Mathematica inclui os seguintes tópicos:
– Language Documentation Center – abundante informação
sobre o sistema Mathematica com vários Tutoriais e HowTos.
– Demonstrations – um link para o site do Wolfram Demonstration Project onde é possı́vel encontrar programas interactivos (e fazer download dos respectivos notebooks do
Mathematica) sobre diversos tópicos em diferentes áreas
cientı́ficas.

2. Como utilizar o sistema Mathematica
• Para iniciar uma sessão do Mathematica clique no seu ı́cone.
• Para avaliar um comando prima as teclas shift e return.
• Para interromper um cálculo escolha no menu Evaluation a
opção Abort Evaluation.
• Para sair do programa seleccione a opcão Quit Mathematica
do menu Mathematica.
• Aconselha-se que grave o seu notebook com alguma frequência
a fim de não perder o trabalho se houver um crash do sistema.

• Para obter informação acerca de um comando, e.g., Head, executa o comando ?Head no seu notebook ou procure o comando
no menu Help→Wolfram Documentation ou Help→Find Selected Function.
?D
D@ f ,
D@ f ,
D@ f ,
D@ f ,
D@ f ,

xD gives the partial derivative ¶ f  ¶ x.
8x, n<D gives the multiple derivative ¶n f  ¶ xn .
x, y, … D differentiates f successively with respect to x, y, … .
88x1 , x2 , … <<D for a scalar f gives the vector derivative H¶ f  ¶ x1 , ¶ f  ¶ x2 , … L.
8array<D gives a tensor derivative. 

?E
E is the exponential constant e Hbase of natural logarithmsL, with numerical value > 2.71828.

?N
N@exprD gives the numerical value of expr.
N@expr, nD attempts to give a result with n-digit precision.





• O Mathematica interpreta letras minúsculas e maiúsculas de
forma distinta:
– As funções e constantes do sistema começam com letra
maiúscula, e.g., Integrate, Solve, FindRoot, C, D, E, I, N.
– Os nomes que começam com letra minúscula são entendidos como variáveis. Recomenda-se pois que inicie os seus
próprios comandos com letra minúscula.

• No Mathematica são usados diversos tipos de parênteses:
– As funções utilizam argumentos (separados por vı́rgulas)
entre parênteses rectos, e.g., Sin[x], Integrate[xˆ2,x].
– As chavetas são usadas para delimitar listas, e.g., {1, 2, 3}.
– Os parênteses curvos usam-se apenas para agrupar termos.
– Os parênteses rectos duplos são usados para indexação, e.g.,
o quarto elemento da lista a é a[[4]].
– na linguagem Mathematica não é necessário inicializar listas.
• Deve utilizar com cuidado sı́mbolos como ponto e vı́rgula (;),
vı́rgula (,), dois pontos (:) e ponto final (.).
• Os comentários podem ser escritos entre os sı́mbolos (∗

∗)

• A multiplicação entre escalares é o sı́mbolo ∗ ou espaço:

a = 2; b = 3;
8a * b, a b, ab<
86, 6, ab<

• O ponto final Dot indica a multiplicação entre matrizes, vectores
ou entre uma matriz e um vector.

a = 881, 2<, 83, 4<<
881, 2<, 83, 4<<
x = 81, 2<
81, 2<
8a.x, x.a<
885, 11<, 87, 10<<

O sistema Mathematica usa quatro tipos de números.

• Os inteiros (Integer) e racionais (Rational) são representados
exactamente.

• Os números reais (Real) são representados aproximadamente.

• Os complexos (Complex) são representados na forma number +
number I.

Uma instrucão tı́pica do Mathematica é de forma geral
h[x1, x2, . . . , xn]
onde h é designado por cabeça ou cabeçalho (Head).
A instrução pode ter zero, um, ou mais argumentos x1, x2, . . . , xn,
os quais por sua vez são também expressões.
As expressões mais simples, denominadas do tipo atómico, constituem os tipos básicos de dados que podemos utilizar: Integer,
Rational, Real, Complex, Symbol e String.

8Head@xD, Head@1D, Head@2.0D,
Head@"Mathematica"D, Head@3 + 2 ID, Head@8a, b, c<D<
8Symbol, Integer, Real, String, Complex, List<

Muitas das funções predefinidas do Mathematica são listáveis (Listable),
isto é, quando aplicadas a uma lista o resultado é uma lista que se
obtém aplicando a função a cada elemento da lista.

Log@81, E, Exp@10D, E ^ E, -1<D
80, 1, 10, ã, ä Π<
Se a função func não é listável, o comando Map[func,dados] retorna
uma lista constituı́da pelo resultado da aplicação da func a cada
elemento da lista dados.
In[3]:=
Out[3]=

Map@Function@x, x ^ 2D, 81, 2, 3, 4, 5<D
81, 4, 9, 16, 25<

O comando ReplaceAll (expr/.rules) aplica uma regra ou (lista de
regras) de substituição rules à expressão expr.
sol = Solve@a * x ^ 2 + b * x + c  0, xD
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Instruções úteis:
• Construção/manipulação de listas: Table, Range, Append, AppendTo,
Prepend, First, Last, Drop, Flatten.
• Álgebra linear: Det, Transpose, Eigenvalues, LinearSolve, Inverse,
Norm.
• Métodos iterativos: NestList, NestWhileList.
• Ciclos: Do, While, For, NestWhile
• Atribuição de valores: = (imediata), := (diferida).
• Testes: If, <, <=, >, >=, !=, ==.

As expressões Mathematica podem ser descritas por padrões, isto é,
classes de expressões.
O padrão mais geral (e simples) é o sı́mbolo (Blank[]), x é um
objecto padrão de nome x e h é um padrão de cabeça (Head) h.
Os padrões e x podem ser substituı́dos por quaisquer expressões,
o padrão h por uma expressão de cabeça h.

Uma função pode ser traduzida em código Mathematica ou por
abstração funcional ou por atribuição paramétrica.
Para definir a função f (x) = x sin x por atribuição paramétrica
escrevemos
f[x ] := x Sin[x]
onde o sı́mbolo
(Blank) permite que o argumento x possa ser
substituı́do por qualquer expressão.
A definição da função f (x) = x sin x por abstração funcional é
f = Function[x,x Sin[x]].
Uma função assim definida diz-se pura.

Para desenhar o gráfico da função y = cos x no intervalo [0, π]
escreve-se
In[1]:=

Plot@Cos@xD, 8x, 0, Pi<D
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Out[1]=
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Os comandos Plot, Plot3D, ListPlot, Graphics e Show admitem
várias opções, e.g., AspectRatio, AxesLabel, AxesOrigin, Frame, Joined,
PlotRange, PlotStyle.

A construção (subrotina)
Module[{var1,...,varn}, expr]
permite que as variáveis var1,...,varn sejam tratadas como locais
na avaliação da expressão expr.
O sistema Mathematica tenta fazer cálculos exactos sempre que
possı́vel o que pode tornar os programas muito lentos. Por isso
convém introduzir os dados de entrada como (ou convertê-los para)
valores numéricos (números reais).
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