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Matrizes	e	vetores	
	

Matrizes	são	um	agrupamento	de	variáveis	do	mesmo	tipo,	organizada	em	
linhas	e	colunas.	Na	programação	HP	PPL,	as	linhas	e	colunas	começam	em	1.		

Por	padrão	há	10	variáveis	do	tipo	matriz	pré-definidas	na	HP	que	podem	ser	
utilizadas	para	armazenar	números	do	tipo	inteiro,	quanto	ponto	flutuantes:	

	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    M1(1,1) := 3.4; 
    M1(1,2) := #3h; 
    PRINT(M1); 
END; 
 

Irá	produzir	a	seguinte	tela:	

 

Já um vetor, é um tipo especial de matriz, com 1 linha e N colunas, o 
exemplo a seguir, foi criado o vetor e atribuído os valores correspondentes.  

EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL vetor = [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 5]; 
    PRINT (vetor); 
END; 
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Acessando	valores	de	uma	matriz	ou	vetor	
	

A	forma	de	acessar	um	valor	na	matriz	é	referenciando	a	linha	e	coluna	que	
se	deseja	acessar:	
	 	
	 M1(2,3) := 3.4; 
 
	 Nesse	exemplo	foi	atribuido	o	valor	3.4	a	matriz	M1	(variável	padrão	do	
sistema)	na	linha	2,	coluna	3.	A	forma	de	se	obter	o	valor	é	igual	a	de	uma	variável	
qualquer,	porém,	lembrando	de	passer	o	número	da	linha	e	da	coluna.		
	
	 Para	o	vetor,	como	é	uma	matriz	unidimensional	(apenas	1	linha),	pode-se	
acessar	o	elemento	apenas	com	uma	referência:	
	
    LOCAL vetor = [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 5] ; 
    PRINT (vetor(3)); 
	
A	tela	resultante	será:	
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Exemplo	de	uso	de	matrizes	com	FOR	
	

Faça	um	programa	que	dado	o	vetor	unidimensional	[2,	4,	35,	50,	23,	17,	9,	
12,	27,	5]	retorne:	 	

a. maior	valor	
b. menor	valor	
c. média	dos	valores	

 

EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i; 
    LOCAL maior := MINREAL; 
    LOCAL menor := MAXREAL; 
    LOCAL soma := 0, media; 
 
    LOCAL vetor := [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 5] ; 
    LOCAL tamanho := SIZE(vetor); //A função SIZE retorna uma 
lista com a quantidade de elementos, no caso de um vetor no 
formato {colunas}, no caso de uma matriz no formato {linhas, 
colunas} 
 
 
    FOR i FROM 1 to tamanho(1) DO // Percorre a lista 
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        IF vetor(i) > maior THEN 
            maior := vetor(i) ; 
        END; 
        IF vetor(i)  < menor THEN 
            menor:= vetor(i) ; 
        END; 
        soma := soma + vetor(i); 
    END; 
    media := soma/ tamanho(1) ; 
    PRINT("Maior valor: "+maior + ", menor: " + menor + ", 
média: " + media); 
END; 

 

O resultado: 

 

 

 

Exemplo	de	uso	de	matrizes	com	funções	da	linguagem	
	

Para	o	mesmo	exemplo	anterior,	podemos	utilizar	funções	nativas	da	
linguagem	e	simplificar	o	programa:	
	
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
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PRINT(); 
    LOCAL maior; 
    LOCAL menor; 
    LOCAL media; 
    LOCAL vetor := [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 5] ; 
 
    maior := max(vetor); 
    menor := min(vetor); 
    media := median(vetor); 
    PRINT("Maior valor: "+maior + ", menor: " + menor + ", 
média: " + approx(media)); 
 // A função approx é utilizada para aproximar o valor que 
foi produzido pelo CAS.  
 
END; 
 
O	resultado:	
	

	
 

MAKEMAT	
	 Caso	 se	 deseje	 utilizar	 um	 outro	 nome	 de	 matriz	 além	 dos	 já	 existente,	 é	
necessário	 inicializar	 a	 variável	 com	 o	 comando	 MAKEMAT.	 Por	 exemplo,	 o	
programa	 abaixo	 irá	 criar	 uma	matriz	 de	 1	 linha	 por	 2	 colunas,	 inicialmente	 com	
valores	0.	Depois	o	programa	irá	alterar	os	valores	para	3.4	e	3.		
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
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LOCAL matriz := MAKEMAT(0, 1, 2); 
    PRINT(); 
    matriz(1,1) := 3.4; 
    matriz(1,2) := #3h; 
    PRINT(matriz); 
END; 
	

O	resultado	será	igual	ao	exemplo	anterior,	porém	agora,	a	matriz	foi	criada	e	
utilizada	apenas	dentro	do	programa.		
	

O	comand	MAKEMAT	é	flexível,	podendo	ser	utilizado	para	personalizar	
divesos	tipos	de	matrizes:	

	
		EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL matriz, matriz2, matriz3; 
    matriz := MAKEMAT(I+J-1,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i+j-1:"); 
    PRINT(matriz); 
 
 
    matriz2 := MAKEMAT(I=J,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i=j (Identidade):"); 
    PRINT(matriz2); 
 
 
    matriz3 := MAKEMAT(I>=J,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i>=j (Triangular):"); 
    PRINT(matriz3); 

END;	
 

	

EDITMAT	
	
	 A	função	EDITMAT	é	útil	para	editar	os	valores	de	vetores	e	matrizes.		
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := MAKEMAT(I<=J, 4, 4); 
    EDITMAT(matriz); 
    PRINT(matriz); 
END; 
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Depois	de	editar	alguns	valores:	
	

	
	
O	resultado:	
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Funções	para	tratamento	de	matriz	

ADDCOL		
Sintaxe: ADDCOL(matrixname, vector, column_number)  

Insere os valores no vector numa nova coluna, inserida antes de 
column_number na matriz especificada. O número de valores no vetor deve ser 
igual ao número de linhas na matriz.  

ADDROW		
Sintaxe: ADDROW(matrixname, vector, row_number) 

� Insere os valores no vector numa nova linha, inserida antes de row_number 
na matriz especificada. O número de valores no vetor deve ser igual ao número de 
colunas na matriz.  

Exemplo	com	uso	de	ADDROW	e	ADDCOL	
	

O	exemplo	a	seguir	demonstra	o	uso	dos	operadores	ADDROW	e	ADDCOL:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
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        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6]]; 
    PRINT("Antes da adição de linha/coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    ADDROW(matriz, [7, 8, 9], 2); 
    PRINT("Depois da adição da linha:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    ADDCOL(matriz, [10, 11, 12], 3); 
    PRINT("Depois da adição da coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
END; 
	

Foi	criado	uma	função	para	melhor	representar	a	matriz,	chamada	
printMatriz,	que	recebe	uma	matriz	como	argumento	e	apresenta	os	valores	no	
terminal.		
	
O	resultado:	
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DELCOL		
Sintaxe: DELCOL(name, column_number)  

Elimina o column column_number do nome da matriz.  

DELROW		
Sintaxe: DELROW(name, row_number) 

� Elimina row row_number da linha do nome da matriz.  

Exemplo	com	uso	de	DELCOL	e	DELROW	
	 Um	exemplo	de	uso	de	DELCOL	e	DELROW:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
    PRINT("Antes da apagar linha/coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    DELROW(matriz, 2); 
    PRINT("Depois de apagar a linha 2:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    DELCOL(matriz, 2); 
    PRINT("Depois de apagar a coluna 2"); 
    printMatriz(matriz); 
END; 
 

E a tela resultante: 
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REDIM		
Sintaxe: REDIM (nome, tamanho)  

Redimensiona a matriz (nome) ou vetor especificados de acordo com o 
tamanho. Para uma matriz, o tamanho é uma lista de dois números inteiros 
(n1,n2). Para um vetor, o tamanho é uma lista que contém um número inteiro (n). 
Os valores existentes na matriz são conservados. Os valores de preenchimento 
serão 0.  

Exemplo	de	redimensionamento	de	Matriz	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
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    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
    PRINT("Antes de redimensionar"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    REDIM(matriz, {2, 3}); 
    PRINT("Reduzindo o tamanho da matriz"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    REDIM(matriz, {3, 4}); 
    PRINT("Aumentando o tamanho da matriz"); 
    printMatriz(matriz); 
END; 
	
	 O	resultado:	
	

	

REPLACE		
Sintaxe: REPLACE(name, start, object)  

Substitui parte de uma matriz ou vetor guardados em nome com um objeto 
a partir da posição início. Início para uma matriz é uma lista que contém dois 
números. Para um vetor, é um único número. REPLACE também funciona com 
listas, gráficos e strings.  

  

Exemplo	de	uso	do	REPLACE	
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Veja	que	no	caso	do	REPLACE,	a	matriz	que	foi	passada	como	parâmentro	
não	é	alterada,	uma	nova	matriz	com	as	mudanças	é	gerada.		
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
    PRINT("Antes de substituir"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    LOCAL resultado := REPLACE(matriz, {2, 1}, [1, 1, 1]); 
    PRINT("Substituindo uma linha toda"); 
    printMatriz(resultado); 
 
 
    LOCAL resultado := REPLACE(matriz, {3, 1}, [3, 3]); 
    PRINT("Substituindo dois elementos"); 
    printMatriz(resultado);  
END; 
	
	
Resultado:	
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SCALE  
Sintaxe: SCALE(name, value, rownumber) � 

Multiplica o row_number especificado da matriz especificada pelo value.  

SCALEADD  
Sintaxe: SCALEADD(name, value, row1, row2) 

�Multiplica a row1 especificada da matriz (name) pelo value e, em seguida, 
adiciona este resultado à segunda row2 especificada da matriz (name) e substitui 
row1 pelo resultado.  

 

Exemplo	de	uso	da	função		SCALEADD	
	
Essa	função	resolve	um	sistema	linear	através	do	método	de	Jacobi:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + STRING(ROUND(matriz(i,j),2),5, 2) + 
" " ; 
        END; 
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        PRINT(out); 
    END; 
    PRINT("\n"); 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i, j, escalar; 
    LOCAL lista := RANDINT({4,4,4}, -5, 5); // Gera listas 
com 4, 4 e 4 elementos (como se fossem 3 linhas com 4 colunas) 
entre -5 e 5 
    LOCAL matriz := list2mat(lista); // Converte a lista para 
matriz 
    printMatriz(matriz); 
 
    // resolve o sistema linear: 
    FOR i FROM 1 TO 3DO 
        FOR j FROM 1 TO 3 DO 
            IF i == j THEN 
                CONTINUE; 
            END; 
            escalar := matriz(j, i)/ matriz(i, i); 
            SCALEADD(matriz, -escalar, i, j); 
            printMatriz(matriz); 
        END; 
    END; 
END; 
 
Como	foi	gerando	uma	matriz	aleatória,	os	resultados	variam	para	cada	execução:	
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SUB  
Sintaxe: SUB(name, start, end)  

Extrai um sub-objeto – parte de uma lista, de uma matriz ou de um gráfico 
– e guarda-o em nome. Início e fim são, cada um, especificados através de uma 
lista com dois números para uma matriz, um número para um vetor ou lista ou um 
par ordenado (X,Y) para gráficos: SUB(M1{1,2},{2,2})  

SWAPCOL  
Sintaxe: SWAPCOL(name, column1, column2) 

Troca a coluna1 e a coluna2 da matriz especificada (nome).  

SWAPROW  
Sintaxe: SWAPROW(name, row1, row2) � 

Troca a linha1 e a linha2 na matriz especificada (nome).  

 

 

 

	


