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• [A(1 )] = [f.4] 
• para k = 1,2, ... repita 

EA(k)) = [Q(9[R(k) ] 
EA(k+1)] = [R(k)1[Q(')] 

onde [09 é matriz triangular superior intervalar e [Q(k) ] é matriz ortogonal 
intervalar. 

Obtemos melhores resultados, quando ao fazermos a decomposição 
intervalar [A(k)] = [Q(k) ][R(k )] evitamos o uso de raízes quadradas, isto porque, 
pode ocorrer o caso do intervalo radicando conter números negativos, devido aos 
arredondamentos efetuados. 

Observamos que se os auto-valores da matriz original são distintos 
em módulo, o método QR intervalar converge para uma matriz triangular superior 
intervalar, ao longo de cuja diagonal principal estão intervalos que contêm os 
auto-valores de A. 

Algoritmo Intervalar 

Dada A = (aii) - uma matriz real de ordem n. 

1. Definir a matriz intervalar pontual 

= A 
	onde [A] = (Aii ) e Aii 	[aii  , aii ] 

2. Fazer [A(1)] = [4] 

3. Para k 	1, 2, ..., executar os passos abaixo até que A(i )  - A(k+1)  , 
= 1, . . . , n 

(a) Decompor [A(k) ] = [Q(k)I[1(9 
(b) Fazer [B] =[R(9[Q(k) ] 
(c) Para i, j = 1, 2, ... ,n, se A!J')  c Bii  

então As, 1)  = 
(k+11 	'- sena° Aij  = 

4. Fim do algoritmo. 
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4.3 Observações 

1) Teste de Parada: 

Como, para os métodos descritos acima, não utilizamos dados inici-
ais que contêm •is dados exatos, dão podemos fazer interseção do tipo 
[0+9 = [A(k) ] n [R(k)][L(k)] ou [0+9 = [A(k)] n ER(k) ][Q(k) ] para k = o, 1, 2, ... 

Fazemos então a intersecção 4k. +1)  = 	n A(uk:f1)  apenas quando 
fk) k 	.(k+1) • )• i  c 1%, 	,1, = 1, 	,n. 

E paramos o método quando 4k. +1)  = A(k. )  ; — 1  — 	• - • , n• 

2) Notamos que nos métodos iterativos dados acima, a sequência 
de matrizes [A(k)] vai se aproximando de uma matriz intervalar ao longo de cuja 
diagonal principal estão intervalos que contêm os auto-valores da matriz original, 
e que para algum k = ko  > O, [A(c0)] é exatamente esta matriz. As matrizes 
seguintes [A(4+1)], 	 têm em suas diagonais principais, intervalos que 
contêm os auto-valores de A, mas com diâmetro cada vez maior, isto por causa 
dos arredondamentos efetuados. Daí, a necessidade de se fazer intersecções entre 
os elementos das duas matrizes [A(k)] e [A(k+1)], para evitarmos acúmulo de erros 
desnecessários. 

3) Observamos que os intervalos da diagonal principal contêm os 
auto-valores da matriz inicial e que o diâmetro destes intervalos são arbitraria-
mente pequenos, o que mostra que os métodos LR e QR intervalares obtém os 
auto-valores de Á, com alta precisão (veja exemplos). 

4.4 Exemplos 

As versões intervalares dos métodos LR e QR foram implementadas 
em linguagem PASCAL e vários exemplos foram testados em microcomputador 
compatível com IBM-PC. 

Aqui apresentamos algumas das matrizes testadas, juntamente com 
os intervalos resultantes que contêm os auto-valores obtidos pelas versões inter-
valares. 

As matrizes apresentadas nestes exemplos também foram construí-
das segundo Linhares [9]. 
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