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Lab04 – Aritmética Intervalar 
 
Prepare uma biblioteca de funções C para lidar com aritmética de intervalos e utilize essa 
biblioteca para construir um programa para solução numérica de equações. 
Defina um arquivo interval.c de acordo com os protótipos de funções do arquivo 
interval.h. 
 
Um intervalo [ maxmin , xxx = ]  corresponde ao conjunto { }maxmin| xxxx ≤≤ℜ∈ . A soma de 
dois intervalos yx +  corresponde ao intervalo dos números que podem ser obtidos pela 
soma de um número do intervalo x  com outro do intervalo y . Assim: 

{ }maxminmaxmin ,| yyyxxxyxzyxz ≤≤≤≤+==+= . 
Para isso, basta fazer maxmaxmaxminminmin , yxzyxz +=+= . 
Para fazer a multiplicação de um intervalo por um escalar, deve-se considerar os casos de o 
escalar ser positivo ou negativo. Para fazer multiplicação de dois intervalos, há vários casos 
a serem considerados, uma forma de tratar todos os casos é definir: 

maxmax3maxmin2minmax1minmin0 ,,, yxkyxkyxkyxk ==== . E, por conseqüência, obter o 
produto yxz ⋅=  como { } { }3210 ,,,max kkkkmax3210min ,,,,min zkkkkz == . 
Para obter o inverso e o oposto, devem-se inverter o máximo e o mínimo do intervalo, o 
que deve ser feito para aplicar qualquer função decrescente sobre intervalos. Se o zero 
estiver dentro do intervalo, a inversão deve causar erro e sair do programa. 
Funções sobre intervalos retornam intervalos. Exponencial e logaritmo são funções sempre 
crescentes e podem ser aplicadas ao máximo e mínimo dos intervalos sem problema. A 
função de valor absoluto deve testar se o zero está dentro do intervalo, nesse caso, o zero 
será o mínimo. A potenciação pode ser feita combinando exponencial e logaritmo de 
intervalos. Logaritmo de número zero ou inferior deve causar erro, assim como potências 
com base negativa. 
 
A avaliação de polinômios pode ser feita pela regra de Horner: ))(( 3210 xaaxaxa +++ . 
As funções seno e cosseno são opcionais!! 
 



O algoritmo para encontrar zeros de uma função real 0)( =xf  é recursivo e funciona da 
seguinte forma: Partindo de um intervalo [ ]10 , xxx = , se )(x
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Use esse algoritmo para encontrar todas as raízes reais do polinômio 

. 0 xx71x-95x- 694x 194x-1680 65432 =+++
Escreva uma função main( ) para testar todos as funções implementadas. 
 
Arquivo interval.h 
 
#ifndef _INTERVAL_H 
#define _INTERVAL_H 
 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
struct interval 
{ 
  double min, max; 
}; 
 
typedef struct interval interval; 
 
interval ivmake(double min, double max); 
/*retorna um intervalo com minimo e maximo dados */ 
 
interval ivadd(interval x, interval y); 
/*retorna um intervalo que eh a soma de dois intervalos */ 
 
interval ivneg(interval x); 
/*retorna o oposto de um intervalo */ 
 
interval ivscale(double s, interval x); 
/*multiplica um intervalo por escalar */ 
 
interval ivsub(interval x, interval y); 
/*subtrai dois intervalos */ 
 
interval ivmul(interval x, interval y); 
/*multiplica dois intervalos */ 
 
interval ivinv(interval x); 
/*retorna o reciproco ou inverso de um intervalo */ 
 
interval ivdiv(interval x, interval y); 
/*divisao de dois intervalos */ 
 
interval ivexp(interval x); 
/*exponencial de intervalo */ 
 
interval ivlog(interval x); 
/*logaritmo de intervalo */ 
 
interval ivlog10(interval x); 



/*logaritmo base 10 do intervalo */ 
 
interval ivpow(interval x, interval y); 
/*potenciacao de intervalos */ 
 
interval ivabs(interval x); 
/*valor absoluto de intervalo */ 
 
interval ivsin(interval x); 
/*seno de intervalo */ 
 
interval ivcos(interval x); 
/*cosseno de intervalo */ 
 
int ivin(double a, interval x); 
/*retorna 1 se a esta no intervalo x, senao 0*/ 
 
interval ivpoly(double p[], int n, interval x); 
/*retorna a avaliacao do polinomio de coeficientes 
  dados no vetor p em funcao do intervalo x 
  n=grau p[0]+p[1]*x+p[2]*x^2 ... +p[n]*x^n */ 
 
void ivprint(interval x); 
/*imprime um intervalo na forma [xmin,xmax] */ 
 
/* Os prototipos a seguir nao sao de uso obrigatorio 
   voce pode fazer do seu jeito 
    
   ivcallback eh um tipo que representa uma funcao a ser chamada 
   por ivsolve() para cada intervalo menor que prec e que contenha 
   um zero 
    
   iveval eh um tipo que representa uma funcao que obtem um 
   intervalo a partir de outro intervalo, por exemplo ivneg 
    
   ivsolve() obtem como parametro uma funcao f(), um intervalo x, 
   uma funcao resp() para invocar com os resultados e um valor 
   prec de precisao. ivsolve vai chamar a funcao resp() para cada 
   subintervalo menor que prec contido em x que possa conter um 
   zero da funcao f(). 
*/ 
 
typedef void ivcallback(interval iv); 
typedef interval iveval(interval iv); 
 
void ivsolve(iveval f, interval x, ivcallback resp, double prec); 
 
#endif 


