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1 Introdução ao Numpy:
1.1 O que é o Numpy?
Numpy é uma das bibliotecas fundamentais para Python, sendo amplamente utilizada para com-
putação científica e manipulação de grandes matrizes de dados através de dados matemáticos e
estatísticos, de maneira mais rápida e eficiente que as operações padrões do Python.

O Numpy faz parte do ecossistema de bibliotecas usado para modelagem de sistemas físicos, são
eles:

• Scipy (Bibliografia fundamental para matemática e física)
• Numpy (array multidimensional para operações matemáticas e lógicas eficientes)
• Pandas (análise de dados e objetos DataFrame & Series)
• Matplotlib (biblioteca de gráficos)
• Sympy (Biblioteca de computação simbólica)

O grande diferencial do Numpy para a modelagem de sistemas físicos, uma vez que temos que
trabalhar com um grande número de cálculos algébricos é que temos o poderoso desempenho da
linguagem C com o conforto de uma linguagem mais amigável como o Python.

1.2 Operações Matemáticas e Lógicas:
1.3 Importando a Biblioteca:
Nosso Primeiro passo é importar o Numpy, como vimos na aula anterior:

[1]: import numpy as np

1.4 Matrizes:
1.4.1 Criando Matrizes:

Aleatória Vamos criar uma matriz de números aleatórios:

python variavel = np.random.randint(valor_inicial, valor_final,
(numero_de_linhas, numero_de_colunas))

[2]: A = np.random.randint(1,10,(4,4))
print(A)

[[7 3 3 7]
[4 1 8 6]
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[1 8 8 6]
[8 2 3 2]]

Vetor Arange: python variavel = np.arange(numero_de_elementos)

[3]: A_1 = np.arange(15)
A_1

[3]: array([ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14])

Podemos mudar a forma de uma lista:

[4]: A_2 = A_1.reshape(3,5)
A_2

[4]: array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
[ 5, 6, 7, 8, 9],
[10, 11, 12, 13, 14]])

Criando Vetores e Matrizes: Podemos criar matrizes de diversas formas, a mais convencional
é:

[5]: V = np.array([1, 2, 3, 4])
V

[5]: array([1, 2, 3, 4])

[6]: M = np.array([(1, 2), (3, 4)])
M

[6]: array([[1, 2],
[3, 4]])

1.4.2 Produto entre matrizes:

Para o produto entre duas matrizes A e B fazemos:

python C = A.dot(B)

[7]: B = np.random.randint(1,10,(4,1))
C = A.dot(B)
print(C)

[[142]
[150]
[194]
[ 93]]
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1.4.3 Índices

Precisamos acessar os elementos de uma matriz para isso fazemos:

python variavel[linha, coluna]

[8]: A[1,3]

[8]: 6

[9]: A[1:3,2]

[9]: array([8, 8])

1.4.4 Linspace

Retorna números com espaçamento uniforme em um intervalo especificado.

np.linspace(inicio, fim, total)

[10]: L = np.linspace(1,5,10)
print(L)

[1. 1.44444444 1.88888889 2.33333333 2.77777778 3.22222222
3.66666667 4.11111111 4.55555556 5. ]

1.4.5 Logspace

Retorna os números com espaçamento uniforme em uma escala logarítmica.

np.logspace(inicio, fim, total, base = "valor")

Partindo de baseinicio até basefim

[11]: Log = np.logspace(1,10,10, base = 2)
print(Log)

[ 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024.]

1.5 Aplicando Funções
Vejamos como “vetorizar” a funçãousando o comando

np.vectorize(função)

Vejamos o exemplo do capítulo anterior

[12]: def area(r):
## doc string
"""
Essa Função que calcula a área de uma circunferência de raio r.

"""
return np.pi*(r**2)

3



vetor_area=np.vectorize(area)

[13]: raios = np.linspace(0,10,20)
raios

[13]: array([ 0. , 0.52631579, 1.05263158, 1.57894737, 2.10526316,
2.63157895, 3.15789474, 3.68421053, 4.21052632, 4.73684211,
5.26315789, 5.78947368, 6.31578947, 6.84210526, 7.36842105,
7.89473684, 8.42105263, 8.94736842, 9.47368421, 10. ])

[14]: Areas = vetor_area(raios)
Areas

[14]: array([ 0. , 0.87024727, 3.48098909, 7.83222545,
13.92395636, 21.75618181, 31.32890181, 42.64211635,
55.69582544, 70.49002907, 87.02472725, 105.29991997,
125.31560723, 147.07178905, 170.5684654 , 195.8056363 ,
222.78330175, 251.50146174, 281.96011628, 314.15926536])
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