
 Eindhoven University of Technology

BACHELOR

Beeldverscherping
een vergelijking tussen Tikhonov en l1-norm regularisatie aan de hand van FISTA

Dural, Anil

Award date:
2018

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f3ffdd86-bbaa-43f2-a123-a9c1b12bc1b2


TU/e Technische Universiteit Eindhoven

2WH40, Bachelor Eindproject

Beeldverscherping
Een Vergelijking tussen Tikhonov en l1-norm Regularisatie aan de Hand

van FISTA

Auteur: Begeleider:
Dural, Anıl, dr. Hochstenbach, Michiel E.
0816509,
a.dural@student.tue.nl

Datum: 2 februari 2018



Samenvatting

Een afbeelding b die vertroebeld is en ruis bevat dient te worden verscherpt. Onder de
aanname dat de mate en wijze van vertroebeling bekend is en deze informatie opgeslagen is
in een matrix A, vertaalt het verscherpen van een afbeelding b zich naar het bepalen van de
originele afbeelding x uit het systeem

Ax = b.

Hierbij geldt: A ∈ Rm×n, x ∈ Rn en b ∈ Rm (met in de context van beeldverscherping
vaak m = n). Met andere woorden, er dient een lineair inverse probleem opgelost te worden.
Een klassieke aanpak genaamd de kleinste-kwadratenmethode vertoont tekortkomingen in
het bereiken van dit doel. Met deze aanpak wordt gepoogd een vector x te vinden die
‖Ax − b‖2 minimaliseert. De aanwezigheid van ruis in afbeelding b, waarbij niet bekend is
op welke manier de ruis over de te verscherpen afbeelding is verspreid, vormt een hindernis;
de klassieke methode kan er niet mee overweg en de fout in b wordt disproportioneel vergroot
tijdens het toewerken naar x. De norm van de verkregen x is erg groot en het resultaat is
nutteloos. Regularisatiemethoden worden in het leven geroepen om dit verschijnsel tegen te
werken. Het originele probleem wordt hiermee vervangen door een ‘nabij’ probleem dat een
correctieterm bevat. Dit kan op verschillende manieren. Twee voorbeelden zijn het volgende:

xTIK = arg min
x

‖Ax− b‖22 + λ ‖x‖22,

xLAS = arg min
x

‖Ax− b‖22 + λ ‖x‖1.

Deze twee manieren worden respectievelijk Tikhonov regularisatie en l1-norm regularisatie ge-
noemd. De parameter λ bepaalt hierbij de mate van modificatie aan het originele probleem.
De twee gepresenteerde regularisatiemethoden vergelijken we met elkaar. De implementatie in
MATLAB van een algoritme genaamd FISTA (fast iterative shrinkage-thresholding algorithm)
toegepast op de twee technieken maakt deze vergelijking mogelijk. Dit algoritme wordt ge-
bruikt voor het minimaliseren van continu differentieerbare en convexe functies met eventueel
een niet-differentieerbare term.

Uit de resultaten die we hebben verkregen tijdens het aanpakken van een tweetal testpro-
blemen (scherpe afbeeldingen die we zelf vervagen en ruis aan toevoegen, om vervolgens te
kunnen evalueren in hoeverre we erin slagen het origineel te benaderen met onze methoden)
blijkt dat de prestaties van de twee regularisatietechnieken vrijwel gelijk zijn aan elkaar. Hoe-
wel met beide methoden het verkregen resultaat niet in grote mate afwijkt van het origineel,
blijft er ruimte over voor een betere benadering van de scherpe afbeelding.
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Voorwoord

Een combinatie van het interessant en leuk vinden van de wiskunde erachter en het nuttig
vinden van de toepassingen ervan heeft mij doen besluiten te schrijven over het onderwerp
beeldverscherping, om zodoende dichterbij te komen bij het afronden van mijn bachelor Tech-
nische Wiskunde. Op weg naar het vergelijken van twee uit meerdere methoden die gebruikt
kunnen worden voor het verscherpen van vertroebelde afbeeldingen zijn er bij mij vele vragen
ontstaan. In de literatuur die ik heb doorgenomen worden namelijk soms stukken informa-
tie weggelaten, omdat de schrijvers het misschien triviale of overbodige informatie vinden,
terwijl dat in mijn geval niet per se zo hoeft te zijn. Bovendien wordt er veel naar andere
bronnen verwezen. Dit creëert een ietwat warrig geheel, dat soms lastig, maar tegelijkertijd
op aangename wijze uitdagend kan zijn om te doorgronden.

In dit verslag heb ik geprobeerd een samenhangend en opbouwend verhaal te creëren, geba-
seerd op alles wat ik heb geleerd tijdens het zoeken naar antwoorden. Hierbij is het natuurlijk
mijn bedoeling geweest een balans te vinden tussen het schrijven van een volledige tekst en
het blijven binnen bepaalde kaders die passen bij een bachelor eindproject, waardoor sommige
onderwerpen (voor)alsnog onbehandeld zijn gebleven of overgelaten zijn aan de in dit verslag
geciteerde literatuur. In hoofdstuk 7 geef ik dan ook een opsomming aan zaken wat verder
uitgewerkt had kunnen worden.

Het werken aan dit geheel heeft iets langer geduurd dan gemiddeld de bedoeling is met een
bachelor eindproject. Mijn eerste e-mail aan de heer Hochstenbach, mijn afstudeerdocent,
stuurde ik op 4 december 2015. Hoewel ik de vele kantoorgesprekken en e-mailcorrespondenties
die ik met hem heb gehad in de periode die hierop volgde niet als bron heb opgenomen in mijn
referentielijst, waren ze wel erg informatief en zijn sporen van de gedachtewisselingen die we
hebben gehouden en de feedback die ik heb gekregen over het geheel van de tekst verspreid.
Hiervoor, en voor het getoonde geduld en de gegeven motivatie, wil ik mijn begeleider erg
bedanken.

Verder is het gevolgd hebben van het vak Numerieke Lineaire Algebra gegeven door de heer
Anthonissen nuttig gebleken bij het begrijpen van de basisconcepten die nodig waren tijdens
het werken aan dit project. Vooral in hoofdstuk 3 van dit verslag is er stof uit dit vak ver-
werkt en heb ik de bewijzen voor de proposities A.1–A.4 tijdens het volgen van de colleges
van dit vak gezien. Daarnaast heb ik het boek [19] van Higham, aangeraden door de heer
Hochstenbach, gebruikt als referentiepunt voor verslagtechnische zaken. Ten slotte wil ik de
heer Bekkers bedanken voor het bereid zijn tot fungeren als commissielid bij de beoordeling
van mijn project en wil ik mijn vrienden met wie we vaak in de bibliotheek van het MetaFo-
rum te vinden zijn bedanken voor de fijne pauzes.

Eindhoven, Anıl Dural
Oktober 2017
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1 Inleiding

Aan de hand van beeldverscherping (of beeld-deblurring) probeert men een afbeelding die
vertroebeld is te verscherpen. Er is sprake van vertroebeling (blur), wanneer een beeld iets
bewogen of onzuiver is. Beeldverscherping kent zijn toepassingen in onder andere astrono-
mie [5, 28] (het scherper maken van onscherpe, met behulp van bijvoorbeeld een telescoop
verkregen afbeeldingen van objecten buiten onze atmosfeer), medische beeldvorming [5, 41]
(het hanteerbaarder maken van vertroebelde, met computertomografie verkregen medische
beelden) en gezichtsherkenning [30] (het verduidelijken van onduidelijke, met bijvoorbeeld
bewakingscamera’s verkregen foto’s van personen). Vaak zijn er in het troebele beeld ook
meetfouten aanwezig. Men noemt dit ruis (noise). De mogelijke oorzaken van vertroebeling
en ruis zijn afhankelijk van de oorsprong van de afbeelding. De ruis speelt een hinderlijke rol
bij het verscherpen.

Zij m,n ∈ N+. We introduceren de volgende notaties:

• x ∈ Rn representeert het originele plaatje. Vector x is nader te bepalen. Soms gebruiken
we de notatie x̂ om expliciet aan te geven dat we te maken hebben met een foutloze of
exacte representatie van de originele afbeelding.

• b ∈ Rm representeert het plaatje dat verscherpt moet worden. Vector b (de ‘initiële
data’) is bekend. De aanwezigheid van blur en noise in b geven we wiskundig als volgt
weer: b = b̂ + e. Het ruisvrije troebele plaatje b̂ en de ruis e zijn onbekend.

• A ∈ Rm×n representeert de bluroperator. Matrix A is bekend.

A, x en b vinden als volgt hun plaats in het onderstaande lineaire systeem:

Ax = b. (1)

We hebben nu te maken met een lineair inverse probleem. Het doel is om x te bepalen
uit systeem (1). Normaliter, indien m = n en A niet-singulier, zou er simpelweg gelden
x = A−1b. Of, indien m 6= n, zou dit systeem opgelost kunnen worden met de kleinste-
kwadratenmethode. Echter, de aanwezigheid van ruis in vector b zorgt bij toepassing van de
kleinste-kwadratenmethode voor een onevenredig grote ‖x‖ [2, p. 184]. Hier stelt ‖·‖ de Eu-
clidische norm voor. Dat wil zeggen: ‖x‖ =

√
xTx [13, pp. 24–25]. Er bestaan methoden die

een middenweg zoeken tussen het oplossen van systeem (1) en het in toom houden van ‖x‖.
Twee daarvan zijn Tikhonov regularisatie en l1-norm regularisatie. In dit verslag zullen we
het zogeheten FISTA (fast iterative shrinkage-thresholding algorithm) toepassen op de twee
reeds genoemde regularisatiemethoden. De hoop is dat we op deze manier x iteratief kunnen
benaderen. De implementatie hiervan gebeurt in MATLAB. Hierna vergelijken we de twee
methoden met elkaar.

In hoofdstuk 2 lichten we toe hoe afbeeldingen weergegeven worden als vectoren en matrices.
In hoofdstuk 3 bespreken we uitgebreid de kleinste-kwadratenmethode. In hoofdstuk 4 leg-
gen we uit wat Tikhonov regularisatie en l1-regularisatie inhouden. In hoofdstuk 5 hebben
we het uitgebreid over FISTA. In hoofdstuk 6 passen we de twee regularisatiemethoden toe
op twee testproblemen en vergelijken we vervolgens de methoden met elkaar aan de hand van
de verkregen resultaten. In hoofdstuk 7 sluiten we af met een conclusie en discussie.
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2 Afbeeldingen als Vectoren en Matrices

Alvorens we ingaan op de verschillende methoden voor het benaderen van x, vragen we ons af
op welke manier afbeeldingen weergegeven kunnen worden als vectoren en matrices. Immers,
x en b representeren afbeeldingen. Het uiteindelijke doel is om een afbeelding b die vervaagd
is en ruis bevat zo goed mogelijk te verscherpen. Dit moet afbeelding x opleveren. Bij de
uitleg over de representatie van afbeeldingen als wiskundige objecten zullen we onze aandacht
richten op de manier waarop dit in MATLAB vorm krijgt. De methoden die in MATLAB
beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op algemene conventies.

Een h × b matrix M , met als elementen reële getallen, kan omgetoverd worden tot een af-
beelding met de ‘imagesc()’ MATLAB functie. Het resultaat is een afbeelding met in totaal
h · b pixels, waarbij h hoogte en b breedte. Elk element in matrix M staat voor een bepaalde
kleur. Het element met de kleinste waarde van alle elementen van deze matrix komt overeen
met de onderste kleur van de zogeheten ‘colorbar’. Het element met de grootste waarde komt
overeen met de bovenste kleur. De overige elementen worden naar waarde verspreid over de
colorbar. Een voorbeeld zal dit duidelijker maken. Beschouw de volgende 4× 5 matrix:

M =


0.8147 0.0975 0.1576 0.1419 0.6557
1.0000 0.2785 0.9706 0.4218 0.0000
0.1270 0.5469 0.9572 0.9157 0.8491
0.9134 0.9575 0.4854 0.7922 0.9340

 .

We voeren het volgende in in MATLAB:

� imagesc(M)

� colorbar

Het resultaat is het volgende:

Figuur 2.1: Voorbeeldafbeelding gecreëerd in MATLAB.

In dit geval zijn de uiterste waarden van matrix M 0 en 1, wat overeenkomt met respectieve-
lijk de onderste en bovenste kleur van de colorbar (rechts in figuur 2.1). Standaard zijn deze
kleuren bij het gebruik van de ‘imagesc()’ functie geel en blauw. Dit kan met ‘colormap()’
aangepast worden. De bovenstaande informatie is nuttig bij het creëren van een testprobleem.
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2 AFBEELDINGEN ALS VECTOREN EN MATRICES

(a) Gitaar (b) GitaarGrijs

Figuur 2.2: Voorbeeldafbeelding gëımporteerd in MATLAB.

Met de ‘imread()’ functie kan elke afbeelding vertaald worden naar een matrix. De afbeelding
in figuur 2.2a gebruiken we als voorbeeld. We voeren het volgende in in MATLAB:

� RGB = imread(’Gitaar.png’); 1

De variabele RGB is nu een matrix met afmetingen 480 × 640 × 3. Hier wordt gebruik
gemaakt van het RGB-kleursysteem. De kleur van elke pixel wordt uitgedrukt aan de hand
van een combinatie van drie kleurwaarden, waarbij elke waarde de intensiteit van één van
de drie primaire kleuren rood, groen en blauw aangeeft [33]. Vaak variëren deze waarden
tussen 0 en 255. Voor dit project is het echter onhandig om te werken met matrices met
afmetingen h× b× 3. We kunnen dit omzeilen door slechts zwart-witfoto’s te importeren, of
door zwart-witfoto’s te maken van kleurenfoto’s. Dat laatste kan in MATLAB als volgt:

� BW = rgb2gray(RGB);

� imshow(BW)

Wat er dan te voorschijn komt, is de afbeelding die te zien is in figuur 2.2b. De variabele BW is
nu een matrix met afmetingen 480×640. Intüıtief is het logisch om afbeeldingen weer te geven
als matrices, omdat dan direct duidelijk is welk element van een matrix overeenkomt met een
specifieke pixel van een afbeelding. Voor bepaalde functies in MATLAB, zoals ‘imagesc()’,
‘rgb2gray()’ en ‘imshow()’, is dit zelfs noodzakelijk. Echter, voor het verkrijgen van een
stelsel lineaire vergelijkingen zoals in vergelijking (1), maken we vectoren van deze matrices
[2, p. 183]. Dit kan op de volgende manier:

� bw = BW(:);

De variabele bw is nu een vector die bestaat uit de opgestapelde kolommen van matrix BW .
Wanneer een afbeelding die verwerkt is tot een vector weergegeven dient te worden, moet de
vector weer eerst omgezet worden tot een matrix. Dit kan met de ‘reshape()’ functie. Hoewel
MATLAB nog wat verfijningen kent op het gebied van afbeeldingen en diens weergave als
matrices, is bovenstaande informatie voldoende voor dit verslag.

1De foto ‘Gitaar.png’ is gemaakt door mij in mei 2011.
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3 Kleinste-Kwadratenmethode

Bij het gebruik van de kleinste-kwadratenmethode, de klassieke aanpak, leidt de fout e in
vector b tot een onrealistische x. De norm van de verkregen x is te groot. In dit hoofdstuk
kijken we naar de oorzaken hiervan. Dit gebeurt aan de hand van het opstellen van een
aantal ongelijkheden die de gevoeligheid van de kleinste-kwadratenoplossing voor fouten in
de initiële data weergeven. We sluiten het hoofdstuk af met een praktisch voorbeeld.

Opmerking. Hoewel in de context van beeldverscherping vaak gesteld kan worden dat m = n,
aangezien het aantal pixels in het vertroebelde en het originele plaatje meestal gelijk zijn aan
elkaar, zullen we deze aanname vooralsnog niet maken. Op deze manier blijft hetgeen we te
weten komen over lineaire inverse problemen geldig in een breder toepassingsgebied.

3.1 Voorbereiding

Bij het bestuderen van de kleinste-kwadratenmethode en de regularisatietechnieken die we
later introduceren, zal het volgende begrip van belang zijn.

Definitie 3.1. [39, pp. 89–91] Een probleem heet goed geconditioneerd, indien kleine per-
turbaties in de initiële data b niet leiden tot onevenredig grote perturbaties in de verkregen
oplossing x. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, heet het probleem slecht geconditioneerd.

Opmerking. De betekenissen van ‘klein’ en ‘groot’ in de bovenstaande uitspraak zijn af-
hankelijk van de toepassing. In ons geval spreken we van een goed geconditioneerd probleem,
indien het relatieve conditiegetal van het probleem, genoteerd als

lim
ε→0+

max
‖e‖≤ε

‖ex‖
‖x̂‖

/ ‖e‖
‖b̂‖

,

klein is (bijvoorbeeld 1, 10, 102). We spreken van een slecht geconditioneerd probleem, wan-
neer dit getal groot is (bijvoorbeeld 106, 1016). Hier representeert ex de perturbatie in x, e
de perturbatie in b en representeren x̂ en b̂ de foutloze termen.

Vervolgens herhalen we wat definities en bijbehorende eigenschappen uit de lineaire algebra.

Definitie 3.2. [18, p. 195] Zij A = (a1| · · · |an). Hier stelt ai ∈ Rm, i = 1, . . . , n, een
kolomvector van matrix A voor. De kolommenruimte van A definiëren we als volgt:

R(A) = {Ax | x ∈ Rn} = {x1a1 + · · ·+ xnan | x1, . . . , xn ∈ R}.

Definitie 3.3. [24, p. 65] Een verzameling vectoren {a1, . . . ,an}, waar ai ∈ Rm, i = 1, . . . , n,
heet lineair onafhankelijk, indien

x1a1 + · · ·+ xnan = 0⇔ x = 0.

Definitie 3.4. [24, p. 473] Zij σ2
1 ≥ · · · ≥ σ2

n de eigenwaarden van ATA. Dat wil zeggen:
voor alle i ∈ {1, . . . , n} is er een xi ∈ Rn {0} zodanig dat ATAxi = σ2

i xi. We noemen
σ1 ≥ · · · ≥ σn ≥ 0 de singuliere waarden van matrix A ∈ Rm×n.

Eigenschappen. Er geldt: ‖A‖ = σ1 (zie [13, p. 272, thm. 6.5]). Hieruit kan worden af-
geleid dat ‖AT ‖ = σ1 en ‖AAT ‖ = ‖ATA‖ = σ2

1.
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3 KLEINSTE-KWADRATENMETHODE

Definitie 3.5. [18, p. 198] Het conditiegetal van een matrix A ∈ Rm×n, genoteerd als κ(A),
is als volgt gedefinieerd:

κ(A) =
σ1

σn
.

Opmerking. Indien matrix A vierkant is, d.w.z. m = n, dan is het conditiegetal en nog
specifieker σn een maat voor hoe ‘makkelijk’ matrix A inverteerbaar is. Indien σn = 0,
oftewel κ(A) = ∞, dan kent matrix A geen inverse. Ook voor niet-vierkante matrices heeft
het conditiegetal een betekenis. In de hierop volgende secties zal hier wat over gezegd worden.

3.2 Meer Vergelijkingen dan Onbekenden

Eerst bekijken we de situatie waar m > n. Dat wil zeggen: er zijn meer vergelijkingen dan
onbekenden in het systeem Ax = b. Normaliter geldt in zo’n situatie: b 6∈ R(A). Het
systeem noemen we dan ‘overbepaald’. We kunnen de kleinste-kwadratenmethode toepassen.
Het uitvoeren van de kleinste-kwadratenmethode op het systeem Ax = b heeft als doel het
vinden van de kleinste-kwadratenoplossing xLS ∈ Rn waarvoor geldt:

xLS = arg min
x

‖Ax− b‖. (2)

Bij een verdere bestudering van dit optimalisatieprobleem zullen de volgende twee definities
nodig zijn.

Definitie 3.6. [26] Matrix A+ ∈ Rn×m heet de Moore–Penrose pseudoinverse van matrix
A ∈ Rm×n, indien er aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

• AA+A = A, • A+AA+ = A+,

• (AA+)T = AA+, • (A+A)T = A+A.

Eigenschappen. A+ is uniek. Indien de kolomvectoren van matrix A lineair onafhankelijk
zijn van elkaar, geldt er: A+ = (ATA)−1AT . Merk op dat in zo’n geval ATA inderdaad
inverteerbaar is. Indien de rijvectoren van matrix A lineair onafhankelijk zijn, geldt er:
A+ = AT (AAT )−1. Merk op dat in zo’n geval AAT inderdaad inverteerbaar is. Een aantal
van deze uitspraken maken we hard in appendix A (proposities A.1–A.3).

Definitie 3.7. [13, p. 276] Een matrix P ∈ Rn×n heet de orthogonale projector op de verza-
meling V ⊂ Rn, indien P 2 = P , P T = P en R(P ) = V .

De orthogonale projectie van b op de kolommenruimte R(A) is de unieke vector in R(A) die,
uitgaande van de Euclidische norm, de kortste afstand heeft tot b. Deze vector noteren we als
bn. Oftewel, er geldt: bn = AxLS. Verder geldt: bn = AA+b. Oftewel, de matrix AA+ is de
orthogonale projector op R(A). Het bewijs hiervan geven we in appendix A (propositie A.4).
Neem aan dat matrix A lineair onafhankelijke kolomvectoren heeft. We vinden:

(bn = AxLS ∧ bn = AA+b)⇒ AxLS = AA+b

⇒ A+AxLS = A+AA+b

⇒ (ATA)−1ATAxLS = A+b (definitie 3.6)

⇒ xLS = A+b.
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3 KLEINSTE-KWADRATENMETHODE

Dankzij propositie A.1 weten we dat A+ en daarmee xLS uniek is.

Stel nu dat θ ∈ [0, π2 ] de hoek is tussen b en bn. Er volgt: cos(θ) = ‖bn‖/‖b‖ = ‖AxLS‖/‖b‖.
Deze gelijkheid zullen we even later nodig hebben wanneer we een bovengrens op de relatieve
fout in de kleinste-kwadratenoplossing proberen te vinden. Ter visualisatie voegen we het
onderstaande plaatje toe, waar geldt dat R(A) een vlak is in R3 en b, bn en r vectoren zijn
in R3. Ter volledigheid noemen we nog even dat r het zogeheten residu is. De vector r staat,
zoals hieronder is weergegeven, loodrecht op het vlak R(A).

Figuur 3.1: Visualisatie van vectoren in of ten opzichte van R(A). Afbeelding afkomstig uit
collegemateriaal van het vak Numerieke Lineaire Algebra gegeven aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven.

Eerder stelden we: b = b̂ + e. Zij nu xLS = x̂ + exLS . Er geldt dan: x̂ + exLS = A+(b̂ + e).
Indien we aannemen dat Ax̂ = b̂ exact, dan geldt er ook: x̂ = A+b̂ exact. We vinden:

x̂ + exLS = A+b̂ +A+e

⇒ exLS = A+e

⇒ ‖exLS‖ = ‖A+e‖
⇒ ‖exLS‖ ≤ ‖A

+‖ ‖e‖. (eigenschap vectornorm [12, p. 131])

Vervolgens delen we in de laatst gevonden ongelijkheid aan beide kanten door ‖xLS‖. Be-
schouw:

‖exLS‖
‖xLS‖

≤ ‖A+‖ ‖e‖
‖xLS‖

= ‖A+‖ ‖A‖ ‖e‖
‖A‖‖xLS‖

≤ ‖A+‖ ‖A‖ ‖e‖
‖AxLS‖

(eigenschap vectornorm)

= ‖A+‖ ‖A‖ ‖e‖
cos(θ)‖b‖

.

Onder de aanname dat σn 6= 0, kan uit definitie 3.4 afgeleid worden dat ‖A+‖ = σ−1
n . Er

volgt:

10



3 KLEINSTE-KWADRATENMETHODE

‖exLS‖
‖xLS‖

≤ ‖A+‖ ‖A‖ ‖e‖
cos(θ)‖b‖

=
1

cos(θ)

σ1

σn

‖e‖
‖b‖

(definitie 3.4)

=
1

cos(θ)
κ(A)

‖e‖
‖b‖

. (definitie 3.5)

Hieruit valt af te leiden dat des te groter κ(A), des te minder scherp de bovengrens op
‖exLS‖/‖xLS‖. Wanneer er richting het vinden van xLS wordt gewerkt, amplificeert het con-
ditiegetal κ(A) in zekere mate de aanwezigheid van de fout e in vector b. Ook speelt de hoek
die vector b maakt met R(A) een rol bij deze bovengrens, waarbij een hoek van 90◦ voor de
meeste problemen zorgt. Een groot conditiegetal kan een oorzaak zijn voor het classificeren
van het probleem van het vinden van xLS als slecht geconditioneerd. Helaas is een matrix
A met een groot conditiegetal geen uitzondering in de toepassing van beeldverscherping [2,
p. 184].

3.3 Meer Onbekenden dan Vergelijkingen

Nu richten we onze aandacht op de situatie waar m < n. Dat wil zeggen: er zijn meer onbe-
kenden dan vergelijkingen. Vaak geldt in zo’n situatie dat de oplossingsruimte X, gedefinieerd
als X = {x ∈ Rn | Ax = b}, oneindig groot is. Het systeem Ax = b heet dan ‘onderbepaald’.
Om een onderscheid te maken tussen het overbepaalde en het onderbepaalde systeem, noteren
we in dit geval het gewenste resultaat als xLN. Het doel van de kleinste-kwadratenmethode
nu is het vinden van xLN ∈ Rn waarvoor geldt:

xLN = arg min
x
{‖x‖2 | x ∈ X}.

Er is hier sprake van een minimaliserinsprobleem met een veelvuldig aantal randvoorwaarden.
Indien er aan een aantal condities wordt voldaan, kunnen we gebruik maken van de Lagrange-
multiplicatorstelling (zie [7]). Hiervoor maken we de onderstaande (kleine) aanpassing en
herhalen we nog een definitie uit de lineaire algebra.

xLN = arg min
x
{‖x‖2 | b−Ax = 0}. (3)

Definitie 3.8. [39, p. 7] De rang van een matrix A ∈ Rm×n is gelijk aan het maximale aantal
lineair onafhankelijke vectoren dat gekozen kan worden uit diens kolomvectoren.

Eigenschap. De rang is tevens gelijk aan het maximale aantal lineair onafhankelijke rij-
vectoren. Verder heeft een matrix A volle rang, wanneer diens rang gelijk is aan min{m,n}.

Zij f(x) = ‖x‖2 en g(x) = b−Ax. Indien de functies f en g continu differentieerbaar zijn in
het punt xLN en er geldt dat de Jacobi-matrix Dg(xLN) (zie [22]) volle rang heeft, dan geldt
volgens de Lagrange-multiplicatorstelling dat er een vector λ ∈ Rm bestaat, de zogeheten
Lagrange-multiplicator, zodanig dat (∇f(xLN))T = −λTDg(xLN). Continu differentieerbaar-
heid van f en g is vanzelfsprekend. Wanneer we aannemen dat matrix A onafhankelijke
rijvectoren heeft, zullen we zien dat de Jacobi-matrix Dg(xLN) volle rang heeft.

11



3 KLEINSTE-KWADRATENMETHODE

We beschouwen eerst ∇f(x). Coördinaatgewijs differentiatie levert op eenvoudige wijze het
volgende op: ∇f(x) = 2x. Vervolgens bepalen we Dg(xLN). Merk op dat

lim
t→0

A(x + th)−Ax

t
= lim

t→0

tAh

t
= Ah.

Hier representeert h een willekeurige vector. Er volgt:

Dg(x) = D(b−Ax) = −D(Ax) = −A.

Aangezien we kijken naar de situatie m < n, heeft in dit geval matrix −A minder rijen dan
kolommen. Indien we aannemen dat de rijvectoren van matrix A onafhankelijk zijn van el-
kaar, dan geldt dat ook voor de rijvectoren van matrix −A. Onder deze aanname heeft matrix
−A volgens definitie 3.8 volle rang. Het toepassen van de Lagrange-multiplicatormethode is
gegrond.

Volgens de Lagrange-multiplicatorstelling geldt nu:

(∇f(xLN))T = −λTDg(xLN)⇒ 2xTLN = λTA

⇒ xLN =
1

2
ATλ.

Wanneer we de met de Lagrange-multiplicatormethode gevonden uitdrukking voor xLN invul-
len in de randvoorwaarde van vergelijking (3), vinden we: b − 1

2AA
Tλ = 0 ⇒ b = 1

2AA
Tλ.

Aangezien we hebben aangenomen dat de rijvectoren van matrix A onafhankelijk zijn van
elkaar, geldt er: AAT inverteerbaar (definitie 3.6). Er volgt: λ = 2(AAT )−1b. Wanneer
we dit samenvoegen met xLN = 1

2A
Tλ, vinden we: xLN = AT (AAT )−1b. We controleren of

er hiermee inderdaad aan Ax = b is voldaan: AxLN = AAT (AAT )−1b = b. Merk op dat
AT (AAT )−1 de Moore–Penrose pseudoinverse is van matrix A (definitie 3.6). De kleinste-
kwadratenoplossing reduceert tot het volgende:

xLN = A+b.

Dankzij propositie A.1 weten we dat A+ en daarmee xLN uniek is.

Nu we de kleinste-kwadratenoplossing xLN hebben gevonden, bepalen we een bovengrens op de
fout in xLN. Overeenkomend met de werkwijze in de vorige sectie stellen we: xLN = x̂+exLN .
Analoog aan de afleiding in sectie 3.2 volgt er:

x̂ + exLN = A+(b̂ + e)⇒ ‖exLN‖ ≤ ‖A
+‖ ‖e‖.

Wanneer we in de laatst gevonden ongelijkheid aan beide kanten delen door ‖xLN‖, volgt er
analoog aan de afleiding in sectie 3.2:

‖exLN‖
‖xLN‖

≤ ‖A+‖ ‖A‖ ‖e‖
‖AxLN‖

.

Aangezien AxLN = b, vinden we:

‖exLN‖
‖xLN‖

≤ κ(A)
‖e‖
‖b‖

.

Ook hier geldt: des te groter κ(A), des te minder scherp de bovengrens op ‖exLN‖/‖xLN‖.
Wanneer het conditiegetal ‘voldoende’ groot is, wordt het probleem van het vinden van xLN

geclassificeerd als slecht geconditioneerd.

12
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3.4 Singuliere Waarden Ontbinding

De bovengrenzen die we hebben bepaald in de vorige secties op de fouten in xLS en xLN zijn
sterk afhankelijk van het conditiegetal. Echter, het conditiegetal geeft slechts de verhouding
weer tussen de kleinste en grootste singuliere waarde en negeert de overige singuliere waarden.
Er zijn situaties denkbaar, bijvoorbeeld de situatie waar σ1 en σn beide in de buurt van nul
liggen, waar het conditiegetal een verkeerde indruk kan geven. De informatie die te halen valt
uit een singuliere waarden ontbinding is dan wellicht nuttiger. Eerder introduceerden we het
systeem Ax = b, waarbij A ∈ Rm×n. In deze sectie beschouwen ter eenvoud in expositie het
systeem Ax = b waar het aantal vergelijkingen gelijk is aan het aantal onbekenden. Oftewel,
m = n. In dit geval reduceert de kleinste-kwadratenoplossing, onder de voorwaarde dat A
niet-singulier is, tot A−1b. De informatie uit deze sectie is gebaseerd op paragraaf 6.3 van
het boek [13] van Gander, Gander en Kwok en appendix A van het boek [18] van Hansen.

Een singuliere waarden ontbinding bestaat voor elke matrixA ∈ Rn×n (zie [13, p. 270, thm. 6.3]
voor een algemenere formulering van deze uitspraak en het bewijs ervan) en ziet er als volgt
uit:

A = UΣV T .

Hierbij zijn U , V ∈ Rn×n orthogonale matrices, d.w.z. U−1 = UT en V −1 = V T , en is
Σ ∈ Rn×n een diagonaalmatrix met op diens diagonaal de singuliere waarden σ1, . . . , σn van
matrix A. Oftewel, Σ = diag(σ1, . . . , σn). We hanteren de notaties ui en vi, i = 1, . . . , n,
voor de kolomvectoren van respectievelijk de matrices U en V . We vinden het volgende:

A = UΣV T ⇒ AV = UΣ⇒ Avi = σiui. (i = 1, . . . , n)

Indien σn 6= 0, weten we dat de inverse van A bestaat. Geldt dit niet, dan bestaat er een
pseudo-inverse. Omwille van de eenvoud nemen we aan dat σn 6= 0. Er volgt dan uit de laatst
gevonden gelijkheid:

A−1ui =
1

σi
vi. (i = 1, . . . , n)

Zij nu 1i ∈ Rn, i = 1, . . . , n, de eenheidsvector. Merk op dat vanwege de orthogonaliteit van
U voor elke b ∈ Rn geldt:

b = UUTb = U
n∑
i=1

(uTi b)1i =
n∑
i=1

(uTi b)U1i =
n∑
i=1

(uTi b)ui.

Het gebruiken van de zojuist gevonden gelijkheden samen met x = A−1b geeft:

x = A−1b = A−1
n∑
i=1

(uTi b)ui =

n∑
i=1

(uTi b)A−1ui =

n∑
i=1

uTi b

σi
vi.

Vervolgens herintroduceren we de notaties die aangeven dat de vectoren b en x fouten bevat-
ten; b = b̂ + e en x = x̂ + ex. Er volgt:

x̂ + ex =

n∑
i=1

uTi (b̂ + e)

σi
vi =

n∑
i=1

uTi b̂

σi
vi +

n∑
i=1

uTi e

σi
vi.
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3 KLEINSTE-KWADRATENMETHODE

Indien we aannemen dat Ax̂ = b̂ exact, dan geldt er ook x̂ =
∑n

i=1 σ
−1
i (uTi b̂)vi exact. We

vinden:

ex =
n∑
i=1

uTi e

σi
vi.

Gebruikmakend van de eigenschappen van een orthogonale matrix en de driehoeksongelijkheid
(zie [13, p. 25]) volgt hieruit:

‖ex‖ =
∥∥ n∑
i=1

uTi e

σi
vi
∥∥ ≤ n∑

i=1

∥∥uTi e

σi
vi
∥∥ =

n∑
i=1

∣∣uTi e

σi

∣∣‖vi‖ =
n∑
i=1

1

σi
|uTi e|.

Zij φi de hoek tussen de vectoren ui en e. Volgens [1, p. 574, thm. 1] geldt dan voor alle
i ∈ {1, . . . , n}: uTi e = cos(φi) ‖ui‖ ‖e‖ = cos(φi) ‖e‖. Dus, we vinden:

‖ex‖ ≤ ‖e‖
n∑
i=1

1

σi
| cos(φi)|.

Deze vergelijking geeft een verband tussen alle singuliere waarden van matrix A en de fout in
vector x. Namelijk, hoe dichterbij nul de singuliere waarden liggen, hoe hoe minder scherp
de bovengrens op de norm van de fout ex. Aangezien | cos(φi)| ∈ [0, 1], heeft deze term vaak
relatief weinig effect op de grootte van het rechterlid. We concluderen dat een verzameling
van singuliere waarden die ‘voldoende’ in de buurt van nul liggen, zorgt voor een slecht
geconditioneerd probleem.

3.5 Beeldverscherping op Basale Wijze

De kleinste-kwadratenmethode kan niet goed overweg met meetfouten in de initiële data.
Hier hebben we uitgebreid een wiskundige onderbouwing voor gegeven. In deze sectie passen
we de methode toe op een voorbeeldafbeelding en gaan na dat de resultaten uit de praktijk
overeenkomen met de theorie. Dit doen we door zelf blur en noise toe te voegen aan een
scherpe afbeelding. Vervolgens proberen we met de klassieke aanpak, voor zover het mogelijk
is, de troebelingen in de afbeelding weer te verwijderen en vergelijken we het resultaat met
het origineel. We gebruiken de afbeelding ‘GitaarGrijs’ uit figuur 2.2b. Het proces van beeld-
verscherping met de kleinste-kwadratenmethode voeren we uit in MATLAB (zie appendix C).
Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg en een presentatie van het resultaat.

Opmerking. De MATLAB functie waarmee we een bluroperator A creëren, afkomstig uit
de gereedschapskist [15] van Per Christian Hansen, functioneert enkel in het geval dat de
testafbeelding vierkant is. Hierom knippen we het originele plaatje bij, waarna het de afme-
tingen 480× 480 heeft. Deze scherpe en vierkante afbeelding kunnen we op de manier die is
uitgelegd in hoofdstuk 2 weergeven als een vector x̂.

Aan de hand van de bijna singuliere matrix A (de grootste singuliere waarde van A is ongeveer
0.96 en de kleinste zit in de buurt van 0) wordt er een Gaussian blur effect toegepast op de
scherpe afbeelding x̂. Visueel is dit effect vergelijkbaar met het bekijken van de afbeelding
met een deels transparant scherm ervoor [14]. Het resultaat is een vector b̂ die de vertroebelde
afbeelding representeert. Preciezer:

b̂ = Ax̂.

14
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Hierna verspreiden we wat ruis over de vector b̂:

b = b̂ + e.

De ruis e is zodanig gedefinieerd dat de Euclidische norm van vector b een afwijking van 5%
kent ten opzichte van de Euclidische norm van b̂. Vervolgens doen we op een simplistische ma-
nier een poging tot het inverteren van dit proces, namelijk met de kleinste-kwadratenmethode.
Hierbij doen we alsof er geen informatie bekend is over de fout e. Merk wel op dat de kleinste-
kwadratenoplossing in de toepassing van beeldverscherping vaak reduceert tot A−1b. Dat is
hier ook het geval. De resultaten zijn als volgt:

(a) Origineel (b) Blur en Noise (c) Deblur

Figuur 3.2: Verscherping van een vierkante afbeelding door middel van het inverteren van
bluroperator A.

De verhouding tussen de relatieve fout in het resultaat en de relatieve fout in de initiële data,
oftewel

‖ex‖
‖x̂‖

/ ‖e‖
‖b̂‖

,

is 6.97 · 108. Dit is een benadering van het relatieve conditiegetal van het probleem. Volgens
definitie 3.1 is er, zoals verwacht, sprake van een slecht geconditioneerd probleem. Bovendien
duurt het rekenproces dat volgt na het invoeren van het onderstaande MATLAB commando
zo’n vijftig minuten en lijkt de ‘verscherpte’ afbeelding bij lange na niet op het origineel.

� xls = A\b;

Kortom, het resultaat is nutteloos. In de hierop volgende hoofdstukken zullen we zien dat er
betere methoden bestaan voor beeldverscherping.
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Bij het toepassen van de kleinste-kwadratenmethode op het systeem Ax = b, met A ∈ Rm×n,
zorgt de aanwezigheid van meetfouten in vector b voor onbruikbare resultaten. In het vorige
hoofdstuk hebben we uitgebreid gekeken naar de oorzaken hiervan. Regularisatiemethoden
worden in het leven geroepen om de fout in de verkregen oplossing in proportie te houden
tot de fout in de initiële data. Door het toevoegen van extra informatie over het gewenste
resultaat aan het originele slecht geconditioneerde probleem wordt er hiernaartoe gewerkt [17,
p. 10]. In dit hoofdstuk introduceren we twee verschillende regularisatiemethoden.

4.1 Tikhonov Regularisatie

Een populaire regularisatiemethode die onafhankelijk van elkaar is ontwikkeld door David L.
Phillips (1962, [31], geciteerd in [17, p. 99]) en Andrey N. Tikhonov (1963, [37], geciteerd in
[17, p. 99]), maar uiteindelijk is vernoemd naar de laatstgenoemde, is de Tikhonov regulari-
satie [17, par. 5.1]. In deze sectie bekijken we de Tikhonov regularisatiemethode.

Het uitgangspunt van Tikhonov regularisatie is de kleinste-kwadratenmethode. Het doel
hiervan is het minimaliseren van ‖Ax− b‖. Gemakshalve beschouwen we ‖Ax− b‖2 om het
werken met wortels te vermijden. Zij f(x) = ‖Ax − b‖2 en TIK(x) = ‖x‖2. Het gegeven
dat we het groot worden van ‖x‖2 willen tegengaan, maakt het stellen van een voorwaarde
op de grootte hiervan logisch. In de praktijk heeft men namelijk weleens een idee van wat de
waarde ervan zou moeten zijn. Het probleem krijgt de volgende vorm:

xTIK = arg min
x
{f(x) | TIK(x) = CTIK}. (4)

Hierbij representeert CTIK ∈ R een bepaalde constante en xTIK ∈ Rn het gewenste re-
sultaat. Merk op dat in een gegeneraliseerde vorm van het Tikhonov-probleem er geldt:
TIK(x) = ‖Lx‖2, met L een regularisatiematrix [17, par. 4.2, 4.3, 5.1]. Hierboven is er geko-
zen voor L = I.

Vergelijking (4) heeft de vorm van een optimalisatieprobleem met één randvoorwaarde. Indien
er aan een aantal condities wordt voldaan, kunnen we de Lagrange-multiplicatormethode toe-
passen. Hier hebben we in sectie 3.3 ook gebruik van gemaakt. Als eerste maken we een kleine,
maar voor de Lagrange-multiplicatormethode noodzakelijke aanpassing in vergelijking (4);

xTIK = arg min
x
{f(x) | TIK(x)− CTIK = 0}. (5)

Indien f(x) en TIK(x)−CTIK continu differentieerbaar zijn in het punt xTIK en er geldt dat
∇(TIK(xTIK) − CTIK) volle rang heeft, dan geldt volgens de Lagrange-multiplicatorstelling
dat er een λ ∈ R bestaat zodanig dat ∇f(xTIK) = −λ ∇(TIK(xTIK) − CTIK). Oftewel,
∇f(xTIK) = −λ ∇TIK(xTIK). Continu differentieerbaarheid van f(x) en TIK(x) − CTIK is
vanzelfsprekend. Verder geldt dat de gradiënt ∇(TIK(xTIK)− CTIK) bestaat uit één vector.
Hierdoor heeft ∇(TIK(xTIK) − CTIK) volgens definitie 3.8 volle rang zolang het ongelijk is
aan de nulvector. Het toepassen van de Lagrange-multiplicatormethode is op zo’n moment
gegrond.
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Met de Lagrange-multiplicatormethode kunnen we het optimalisatieprobleem (5) op een alter-
natieve wijze beschrijven. Het oplossen van het Tikhonov-probleem (5) is namelijk hetzelfde
als het minimaliseren van de zogeheten Lagrangefunctie L(x, λ) [1, p. 757]. Dit ziet er als
volgt uit:

arg min
x

L(x, λ) = arg min
x

f(x) + λ(TIK(x)− CTIK)

= arg min
x

f(x) + λ TIK(x). (CTIK constant)

Er geldt namelijk het volgende:

arg min
x

f(x) + λ TIK(x)
∗
= {x | ∇(f(x) + λ TIK(x)) = 0} [4, p. 173, thm. 9.7]

= {x | ∇f(x) = −λ∇TIK(x)} Lagrange
= xTIK.

De gelijkheid die is aangegeven als
∗
= geldt vanwege een concept genaamd convexiteit dat pas

in hoofdstuk 5 wordt beschouwd. Vooralsnog gaan we er niet verder op in. De alternatieve
schrijfwijze van het Tikhonov-probleem is nu het volgende:

xTIK = arg min
x

f(x) + λ TIK(x). (6)

Dit is tevens de vorm die, met enige vooruitzicht op hoofdstuk 5, onze voorkeur zal genieten.
Merk op dat voor λ = 0 dit probleem reduceert tot het kleinste-kwadratenprobleem (2).

Met de Lagrange-multiplicatormethode is het tevens mogelijk xTIK expliciet te beschrijven.
We dienen hiervoor eerst ∇f(x) en ∇TIK(x) te bepalen. Beschouw het volgende:

f(x) = ‖Ax− b‖2

= (Ax− b)T (Ax− b)

= ((Ax)T − bT )(Ax− b)

= xTATAx− 2xTATb + bTb.

Er volgt: ∇f(x) = ∇(xTATAx)−2∇(xTATb). We bepalen de termen van∇f(x) afzonderlijk.
Coördinaatgewijs differentiatie levert op eenvoudige wijze het volgende op: ∇(xTATb) = ATb.
Merk verder op dat, indien B ∈ Rn×n, er geldt:

lim
t→0

(x + th)TB(x + th)− xTBx

t
= lim

t→0

txTBh + thTBx + t2hTBh

t

= hT (B +BT )x.

Hieruit volgt: ∇(xTBx) = (B +BT )x. Zij B = ATA. We vinden nu:

∇(xTATAx) = ∇(xTBx) = (B +BT )x = ((ATA) + (ATA)T )x = 2ATAx.

In totaal geldt:

∇f(x) = 2ATAx− 2ATb = 2AT (Ax− b).
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Verder geldt er simpelweg:

∇TIK(x) = ∇‖x‖2 = 2x.

Het gebruikmaken van ∇f(xTIK) = −λ ∇TIK(xTIK), de gelijkheid die geldt volgens de
Lagrange-multiplicatorstelling, geeft nu:

∇f(xTIK) = −λ∇TIK(xTIK)⇒ 2AT (AxTIK − b) = −2λxTIK

⇒ ATAxTIK −ATb = −λxTIK

⇒ (ATA+ λ I)xTIK = ATb.

Matrix ATA+ λ I is inverteerbaar voor alle λ > 0 (propositie A.5). Oftewel, voor alle λ > 0
bestaat er een unieke oplossing voor probleem (6);

xTIK = (ATA+ λ I)−1ATb.

Wanneer matrix A ‘voldoende’ klein is, kan xTIK bepaald worden op de manier die hierboven
is voorgedaan (zie ook [17, par. 5.1]). Echter, wanneer matrix A groot is, genieten iteratieve
methoden de voorkeur [20]. Het oplosproces verloopt dan waarschijnlijk efficiënter. Ook
willen we dat de elementen van xTIK tussen een minimale en een maximale kleurwaarde in
liggen. In hoofdstuk 5 introduceren we een iteratief algoritme dat hier rekening mee houdt.

4.2 l1-norm Regularisatie

Naast Tikhonov regularisatie zijn er nog andere regularisatiemethoden die bij het benaderen
van x gebruikt kunnen worden. In deze sectie introduceren we de zogeheten l1-norm regula-
risatie, die een aanzienlijke hoeveelheid aandacht heeft gekregen in de literatuur aangaande
signaalverwerking [2, p. 184]. Ook met deze regularisatiemethode is het uitgangspunt de
kleinste-kwadratenmethode. We hanteren opnieuw de notatie f(x) = ‖Ax − b‖2. Echter
kiezen we deze keer een andere randvoorwaarde. We introduceren xLAS ∈ Rn die als volgt
wordt gekarakteriseerd:

xLAS = arg min
x
{f(x) | LAS(x) = CLAS}. (7)

Hier representeert CLAS ∈ R een bepaalde constante en geldt er: LAS(x) = ‖x‖1. Met de
notatie ‖·‖1 wordt de l1-norm aangeduid. Oftewel, ‖x‖1 =

∑n
i=1 |xi|, waarbij xi het ide

element van vector x (i = 1, . . . , n) [13, p. 25]. In sectie 4.1 hebben we al opgemerkt dat
f continu differentieerbaar is. Indien er geldt dat LAS(x) continu differentieerbaar is in een
punt xLAS en er geldt dat ∇LAS(xLAS) 6= 0, kunnen we aan de hand van de Lagrange-
multiplicatormethode ons optimaliseringsprobleem als volgt karakteriseren:

xLAS = arg min
x

f(x) + λ LAS(x). (8)

In overeenstemming met het artikel [36] zullen we aan dit minimaliseringsprobleem refere-
ren als het LASSO-probleem (least absolute selection and shrinkage operator), hoewel in de
literatuur men ook andere benamingen kan tegenkomen. Merk op dat

∇LAS(x)
xi 6=0
= (sgn(x1), . . . , sgn(xn))T.
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Er geldt dat LAS(x) differentieerbaar is in alle x ∈ Rn waar voor alle i ∈ {1, . . . , n} geldt:
xi 6= 0. Ook geldt dan voor alle i ∈ {1, . . . , n} dat sgn(xi) continu is. Omdat alle componen-
ten van ∇LAS(x) dan continu zijn, geldt dat ∇LAS(x) zelf ook continu is [8, p. 182, cor. 2.2].
Oftewel, LAS(x) is continu differentieerbaar in alle x ∈ Rn waar voor alle i ∈ {1, . . . , n} geldt:
xi 6= 0. Indien een punt xLAS hieraan voldoet, zijn de karakteriseringen (7) en (8) equivalent.

Opmerking. De restrictie die we zojuist hebben opgelegd aan een punt xLAS is een subtiliteit
dat slechts is bedoeld om de equivalentie tussen de karakteriseringen (7) en (8) aantoonbaar
te maken. In de praktijk wordt er weleens geen aandacht besteed aan de voorwaarde dat alle
elementen van xLAS niet-nul dienen te zijn. Ook in dit verslag zullen we, buiten deze sectie
om, deze voorwaarde negeren.

In tegenstelling tot het minimaliseringsprobleem (6) behorende bij Tikhonov regularisatie
is probleem (8) niet oplosbaar met technieken uit de lineaire algebra. In hoofdstuk 5 intro-
duceren we een iteratief algoritme voor het benaderen van xLAS, dat tevens voor elk element
van xLAS rekening houdt met de minimale en maximale kleurwaarde van een pixel. Over de
uniciteit van xLAS doen we geen uitspraak, maar we hopen natuurlijk op het beste.

4.3 Keuze van Regularisatieparameter

Voor een succesvolle toepassing van een regularisatiemethode is een ‘geschikte’ keuze van de
regularisatieparameter noodzakelijk. De term ‘regularisatieparameter’ refereert aan λ (mini-
malisatieproblemen (6) en (8)), net zoals de term ‘Lagrange-multiplicator’ dat doet. Deze
parameter bepaalt de mate van modificatie aan het originele kleinste-kwadratenprobleem.
Oftewel, een resultaat verkregen met een regularisatiemethode is afhankelijk van de gekozen
regularisatieparameter. Deze parameter kan op ad hoc wijze bepaald worden of op systema-
tische wijze. Er volgt een voorbeeld van een systematische aanpak.

Wanneer er een nauwkeurige benadering ε van de norm van de fout e in vector b bekend
is, wordt in het geval van Tikhonov voor de parameterbepaling vaak gebruik gemaakt van het
zogeheten discrepantieprincipe (discrepancy principle) [21, p. 133], [17, par. 7.2], dat veelal
wordt toegeschreven aan Mozorov (1966, [27], geciteerd in [17, p. 179]). Volgens dit principe
dient de regularisatieparameter λ > 0 gekozen te worden zodanig dat

‖AxTIK − b‖ = τε.

De constante τ > 1 dient gekozen te worden, onafhankelijk van ε, zodanig dat er een lichte
bovenschatting van de fout ontstaat. De gelijkheid xTIK = (ATA+λI)−1ATb, die in sectie 4.1
is aangetoond, dient als hoofdingrediënt bij het bepalen van λ aan de hand van het hierboven
beschreven principe. Verder gebruiken we de singuliere waarden ontbinding A = UΣV T

waar we in sectie 3.4 ook gebruik van hebben gemaakt en nemen we aan dat matrix A
vierkant is. Zoals voorheen zijn U en V orthogonale matrices (UT = U−1, V T = V −1) en is
Σ = diag(σ1, . . . , σn) een diagonaalmatrix met op diens diagonaal de singuliere waarden van
matrix A. Beschouw het volgende:

ATA+ λ I = (UΣV T )TUΣV T + λ I(V V T )

= V Σ2V T + λ VIV T

= V (Σ2 + λ I)V T .
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Er geldt nu simpelweg: (ATA+ λ I)−1 = V (Σ2 + λ I)−1V T . Hiermee vinden we:

xTIK = (ATA+ λ I)−1ATb = V (Σ2 + λ I)−1ΣUTb.

Het uitdrukken van AxTIK − b in termen van een singuliere waarden ontbinding, hetgeen
ons zal helpen bij het bepalen van een λ die voldoet aan het discrepantieprincipe, kan nu als
volgt:

AxTIK − b = UΣ(Σ2 + λ I)−1ΣUTb− UUTb

= U(Σ(Σ2 + λ I)−1Σ− I)UTb.

Merk op dat Σ2 + λ I = diag(σ2
1 + λ, . . . , σ2

n + λ), waaruit volgt dat

(Σ2 + λ I)−1 = diag((σ2
1 + λ)−1, . . . , (σ2

n + λ)−1)

en

Σ(Σ2 + λ I)−1Σ− I = diag(σ2
1(σ2

1 + λ)−1, . . . , σ2
n(σ2

n + λ)−1)− I
= diag(σ2

1(σ2
1 + λ)−1 − 1, . . . , σ2

n(σ2
n + λ)−1 − 1)

= diag(−λ(σ2
1 + λ)−1, . . . ,−λ(σ2

n + λ)−1)

= −diag(λ(σ2
1 + λ)−1, . . . , λ(σ2

n + λ)−1).

We vinden nu:

‖AxTIK − b‖2 = ‖U(Σ(Σ2 + λ I)−1Σ− I)UTb‖2

= ‖(Σ(Σ2 + λ I)−1Σ− I)UTb‖2 (U orthogonaal)

= ‖ − diag(λ(σ2
1 + λ)−1, . . . , λ(σ2

n + λ)−1) (uT
1 b, . . . ,uT

nb)T‖2

=

n∑
i=1

( λ

σ2
i + λ

)2
(uTi b)2.

Hier representeert ui, i = 1, . . . , n, een kolomvector van U . Al met al hebben we het dis-
crepantieprincipe vertaald naar het op numerieke wijze bepalen van λ aan de hand van de
volgende vergelijking:

τ2ε2 =

n∑
i=1

( λ

σ2
i + λ

)2
(uTi b)2.

Wanneer een singuliere waarden ontbinding van een matrix A bekend is, is de zojuist gepre-
senteerde vergelijking numeriek op te lossen met bijvoorbeeld MATLAB. Wanneer matrix A
groot is, kan het echter moeizaam verlopen om een singuliere waarden ontbinding te bepalen
voor deze matrix. Bovendien is er niet altijd een benadering ε van ‖e‖ bekend. Alternatieve
methoden voor parameterbepaling in het geval van Tikhonov regularisatie worden besproken
in [17, hfst. 7] en [21].

Het discrepantieprincipe is moeilijk toepasbaar op l1-regularisatie, omdat er geen expliciete
omschrijving van xLAS in termen van λ bestaat. In ons verslag gaan we, wat betreft de be-
paling van de regularisatieparameter λ in het geval van in ieder geval l1-regularisatie, ad hoc
te werk.
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Wanneer de matrix A behorende bij een op te lossen lineair inverse probleem groot is, of de
regularisatietechniek die toegepast wordt ervoor zorgt dat het probleem niet langer lineair is,
is het voor de hand liggend het probleem iteratief op te lossen. Een voorbeeld van een itera-
tief algoritme dat we kunnen toepassen op Tikhonov- en LASSO-minimaliseringsproblemen,
respectievelijk te vinden in vergelijkingen (6) en (8), is FISTA. In dit hoofdstuk zal uitgebreid
worden ingegaan op dit algoritme.

5.1 Voorbereiding

Vrij recent is het algoritme genaamd FISTA (fast iterative shrinkage-thresholding algorithm)
voorgesteld door Amir Beck en Marc Teboulle (2009, [2]). Dit is een versnelde variant van het
zogenaamde ISTA (iterative shrinkage-thresholding algorithm). Het oorspronkelijke idee voor
acceleratie komt van Yurii Nesterov (1983, [29], geciteerd in [2, p. 186]); Nesterov poogde met
zijn methode de convergentiesnelheden van bekende methoden voor het minimaliseren van
continu differentieerbare en convexe functies te passeren en slaagde hierin. Het algoritme dat
wij bekijken bouwt voort op de ideeën van Nesterov, en wordt gebruikt voor het minimaliseren
van continu differentieerbare en convexe functies met eventueel een niet-differentieerbare term.
Preciezer, FISTA wordt toegepast op optimaliseringsproblemen van de volgende vorm:

arg min
x∈Ω

f(x) + g(x). (9)

Hierbij moeten f(x), g(x) en Ω voldoen aan het volgende:

• Ω ⊆ Rn is een niet-lege, gesloten en convexe verzameling.

• g : Ω→ R is een continue convexe functie.

• f : Ω → R is een continu differentieerbare convexe functie met een Lipschitz continue
gradiënt ∇f(x).

• Het probleem (9) is oplosbaar, d.w.z. arg minx∈Ω f(x) + g(x) 6= ∅.

Op dit moment zijn we de lezer een aantal definities verschuldigd.

Definitie 5.1. [6, p. 23] Een verzameling V ⊆ Rn heet convex, indien voor alle x, y ∈ V en
0 ≤ α ≤ 1 geldt:

αx + (1− α)y ∈ V.

Definitie 5.2. [6, p. 67] Een functie f : V → R heet convex, indien V ⊆ Rn een convexe
verzameling is en voor alle x, y ∈ V en 0 ≤ α ≤ 1 geldt:

f(αx + (1− α)y) ≤ αf(x) + (1− α)f(y).

Definitie 5.3. [35, p. 154] Zij V ⊆ Rn en f een functie f : V → Rn. Functie f heet Lipschitz
continu op de verzameling V , indien er een L > 0 bestaat, de zogeheten Lipschitz constante,
zodanig dat

‖f(x)− f(y)‖ ≤ L ‖x− y‖ voor alle x,y ∈ V.
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Om de werking van FISTA beter te begrijpen, dienen we eerst de gradiëntmethode en ISTA
te bestuderen. ISTA is namelijk een uitbreiding van de gradiëntmethode en FISTA op zijn
beurt een acceleratie van ISTA. Dit doen we, ter eenvoud in expositie, aanvankelijk in de
situatie Ω = Rn. Zo zullen we geleidelijk aan uitkomen bij ‘FISTA met constante stapgrootte
en intervalbeperking’, waarna we dit algoritme zullen toepassen op het Tikhonov- en het
LASSO-probleem. De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op het artikel [2]
van Beck en Teboulle.

5.2 De Gradiëntmethode

De gradiëntmethode heeft als doel continu differentieerbare functies te minimaliseren. We
beschouwen echter de functie f : Rn → R die aan alle onder probleem (9) benoemde voor-
waarden voldoet (continu differentieerbaar, convex en gradiënt Lipschitz continu). Deze aan-
names over een functie f zullen inderdaad nodig blijken. De functie g laten we voor nu buiten
beschouwing. De gradiëntmethode, met vooralsnog onbepaalde en eventueel per iteratiestap
variërende stapgrootte tk, ziet er als volgt uit:

Gradiëntmethode
Invoer: f .
Stap 0. Neem x0 ∈ Rn.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = xk−1 − tk ∇f(xk−1).

De hoop is dat er na een voldoende aantal iteratiestappen k er geldt: xk ≈ arg minx f(x).
De werking van de gradiëntmethode kunnen we in eerste instantie ijlings duidelijk maken
aan de hand van een Taylorexpansie van f(xk−1 − tk ∇f(xk−1)) rondom het punt xk−1 [32,
pp. 11, 20]. Veronderstel hierbij dat ∇f(xk−1) 6= 0. Er geldt:

f(xk) = f(xk−1 − tk ∇f(xk−1))

= f(xk−1) + (∇f(xk−1),−tk ∇f(xk−1)) + o(−tk ∇f(xk−1))

= f(xk−1)− tk ‖∇f(xk−1)‖2 + o(tk) (−∇f(xk−1) constant)

= f(xk−1)− tk(‖∇f(xk−1)‖2 + t−1
k o(tk))

< f(xk−1). (tk > 0 ‘voldoende’ klein [32, p. 20])

Hier representeert o(tk) een restterm (zie [13, p. 27] voor de precieze definitie van de kleine-
o-notatie). We zien dat er met iedere iteratiestap, indien tk > 0 ‘voldoende’ klein, er sprake
is van een strikte daling van f(xk). De betekenis van voldoende klein zal verderop duidelijk
worden. Om een uitgebreidere bestudering van de gradiëntmethode te versimpelen, stappen
we over naar een constante stapgrootte t > 0. Om een geschikte keuze voor deze stapgrootte
te kunnen maken, introduceren we lemma 5.4. Voor alternatieve manieren van het kiezen van
de stapgrootte verwijzen we naar de paragrafen 4.1 en 4.2 van het boek [4].

Lemma 5.4. [4, p. 74, lem. 4.22] Zij f : Rn → R een continu differentieerbare functie en zij
∇f(x) Lipschitz continu met Lipschitz constante L > 0. Dan geldt voor alle x,y ∈ Rn:

f(x) ≤ f(y) + (x− y,∇f(y)) +
L

2
‖x− y‖2.
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Hoewel het bewijs van dit lemma te vinden is in [4, pp. 74–75, lem. 4.22], is het ook toegevoegd
aan appendix A (propositie A.6). Volgens dit lemma geldt nu:

f(xk) = f(xk−1 − t∇f(xk−1))

≤ f(xk−1) + (xk−1 − t∇f(xk−1)− xk−1,∇f(xk−1))

+
L

2
‖xk−1 − t∇f(xk−1)− xk−1‖2

= f(xk−1)− t ‖∇f(xk−1)‖2 +
Lt2

2
‖∇f(xk−1)‖2

= f(xk−1)− t
(
1− Lt

2

)
‖∇f(xk−1)‖2,

oftewel

f(xk−1)− f(xk) ≥ t
(
1− Lt

2

)
‖∇f(xk−1)‖2.

Met iedere iteratiestap is er sprake van een daling van f(xk), indien t(1− Lt
2 ) > 0 . Dit geldt

wanneer t ∈ (0, 2
L). Deze daling is strikt, indien ‖∇f(xk−1)‖ 6= 0. In onze nastreving van

een zo groot mogelijke daling per iteratiestap op basis van de hierboven bepaalde bovengrens,
kiezen we een stapgrootte t ∈ (0, 2

L), waarvoor t(1− Lt
2 ) maximaal is. Het is makkelijk na te

gaan dat hieraan wordt voldaan voor t = 1
L > 0. In dit geval geldt:

f(xk−1)− f(xk) ≥
1

2L
‖∇f(xk−1)‖2 > 0, indien ‖∇f(xk−1)‖ 6= 0.

Met andere woorden: in het geval dat ‖∇f(xk−1)‖ 6= 0, is met onze keuze van de stap-
grootte t = 1

L de rij (f(xk))k∈N strikt dalend. Een variant van de eerder gepresenteerde
gradiëntmethode wordt nu:

Gradiëntmethode met constante stapgrootte
Invoer: f , L (Lipschitz constante van ∇f).
Stap 0. Neem x0 ∈ Rn.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = xk−1 −
1

L
∇f(xk−1). (10)

Onder de aanname dat f een ondergrens kent, garandeert de stelling die te vinden is in [4,
pp. 77–78, thm. 4.25] dat de gradiënt van f , via de iteratiestappen die genomen worden in de
gradiëntmethode met constante stapgrootte, convergeert naar nul. Met andere woorden,

lim
k→∞

∇f(xk) = 0.

Er geldt namelijk, aangezien de rij (f(xk))k∈N dalend is en er aangenomen is dat f een
ondergrens kent, dat (f(xk))k∈N een convergente rij is [1, p. 500]. In het bijzonder geldt:
limk→∞(f(xk−1)−f(xk)) = 0. Samen met f(xk−1)−f(xk) ≥ 1

2L ‖∇f(xk−1)‖2 ≥ 0 impliceert
dit het eerder gestelde; limk→∞∇f(xk) = 0.
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Hiermee is echter niet gezegd dat (f(xk))k∈N richting een globale minimum van f convergeert.
Het feit dat we hebben aangenomen dat f convex is, vormt de sleutel tot succes. We weten
namelijk, in het geval dat f een continu differentieerbare convexe functie is op Rn, of een
gesloten en convexe deelverzameling hiervan, dat dan een minimum van f wordt bereikt in
een punt waar de gradiënt van f gelijk is aan nul. Voor een algemenere formulering van deze
bewering en voor het bewijs refereren we aan [4, p. 173, thm. 9.7].

5.3 Van Gradiëntmethode naar ISTA

De gradiëntmethode is niet toepasbaar op optimalisatieproblemen waarbij er sprake is van
een niet-differentieerbare term. In zulke situaties biedt ISTA een uitkomst. Met als doel de
gradiëntmethode om te vormen tot ISTA, introduceren we de volgende kwadratische benade-
ring van f(x) rondom een punt y:

QL(x,y) := f(y) + (x− y,∇f(y)) +
L

2
‖x− y‖2.

Hier is L > 0 de eerder gëıntroduceerde Lipschitz constante van de gradiënt van f . De
iteratiestap in de gradiëntmethode is equivalent met xk = arg minxQL(x,xk−1). Dit gaan we
na. Beschouw het volgende:

QL(x,y) = f(y) + (∇f(y))T (x− y) +
L

2
(x− y)T (x− y)

= f(y) + (∇f(y))Tx− (∇f(y))Ty

+
L

2
(‖x‖2 − 2yTx + ‖y‖2),

∇x QL(x,y) = ∇f(y) +
L

2
(2x− 2y)

= ∇f(y) + L(x− y)

en

∇2
x QL(x,y) = LI.

Hier wordt met ∇2
x de Hessiaan naar x aangeduid (zie [4, p. 10]). Aangezien L > 0, geldt er:

∇2
x QL(x,y) > 0 voor alle x,y ∈ Rn. Volgens een stelling aangaande condities voor optima,

te vinden in [4, p. 31, thm. 2.38], geldt nu:

arg min
x

QL(x,y) = {x | ∇x QL(x,y) = 0} [4, p. 31, thm. 2.38]

= {x | ∇f(y) + L(x− y) = 0}

= y− 1

L
∇f(y).

Hiermee is nagegaan dat er inderdaad geldt: arg minxQL(x,xk−1) = xk−1− 1
L∇f(xk−1) = xk.

De gradiëntmethode met constante stapgrootte t = 1
L > 0 kan nu als volgt worden beschreven:
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Gradiëntmethode met constante stapgrootte
Invoer: f , L (Lipschitz constante van ∇f).
Stap 0. Neem x0 ∈ Rn.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = arg min
x

{
f(xk−1) + (x− xk−1,∇f(xk−1)) +

L

2
‖x− xk−1‖2

}
.

Aangezien er voor alle k ∈ N+ geldt dat

xk = xk−1−
1

L
∇f(xk−1) = arg min

x

{
f(xk−1) + (x− xk−1,∇f(xk−1)) +

L

2
‖x− xk−1‖2

}
,

blijft er onder de gemaakte aannamen over de functie f , ook in deze nieuwe vorm van de
gradiëntmethode, gelden dat de rij (f(xk))k∈N convergeert naar een globale minimum van f .
Op natuurlijke wijze kunnen we nu de overstap maken naar ISTA. Dit algoritme wordt net
als FISTA toegepast op problemen van de vorm (9) en ziet er met de introductie van de onder
probleem (9) beschreven functie g als volgt uit:

ISTA met constante stapgrootte
Invoer: f , L (Lipschitz constante van ∇f).
Stap 0. Neem x0 ∈ Rn.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = arg min
x

{
g(x) + f(xk−1) + (x− xk−1,∇f(xk−1)) +

L

2
‖x− xk−1‖2

}
.

Het negeren en creatief toevoegen van constante termen leidt tot het volgende:

xk = arg min
x

{
g(x) + f(xk−1) + (x− xk−1,∇f(xk−1)) +

L

2
‖x− xk−1‖2

}
= arg min

x

{
g(x) + (∇f(xk−1))Tx− (∇f(xk−1))Txk−1

+
L

2
(xTx− 2xTk−1x + xTk−1xk−1)

}
= arg min

x

{
g(x) +

L

2
(xTx− 2xTk−1x +

2

L
(∇f(xk−1))Tx)

}
= arg min

x

{
g(x) +

L

2

(
xTx− 2xTk−1x +

2

L
(∇f(xk−1))Tx

+ xTk−1xk−1 −
2

L
(∇f(xk−1))Txk−1 +

1

L2
(∇f(xk−1))T∇f(xk−1)

)}
= arg min

x

{
g(x) +

L

2
(x− xk−1 +

1

L
∇f(xk−1))T (x− xk−1 +

1

L
∇f(xk−1))

}
= arg min

x

{
g(x) +

L

2
‖x− (xk−1 −

1

L
∇f(xk−1))‖2

}
.

ISTA kan nu als volgt beschreven worden:
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ISTA met constante stapgrootte
Invoer: f , g, L (Lipschitz constante van ∇f).
Stap 0. Neem x0 ∈ Rn.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = arg min
x

{
g(x) +

L

2
‖x− (xk−1−

1

L
∇f(xk−1))‖2

}
. (11)

De vraag is nu of onder de gemaakte aannamen over de functies f en g convergentie naar een
globale minimum van f + g gegarandeerd blijft. Voor een positief antwoord op deze vraag
dient in ieder geval te gelden dat de rij (f(xk) + g(xk))k∈N via de iteratiestappen die worden
genomen in ISTA dalend is. Het toepassen van lemma 5.4 geeft:

f(xk) + g(xk) ≤ f(xk−1) + (xk − xk−1,∇f(xk−1)) +
L

2
‖xk − xk−1‖2 + g(xk).

Aan te tonen is nu:

(xk − xk−1,∇f(xk−1)) +
L

2
‖xk − xk−1‖2 + g(xk) ≤ g(xk−1).

De volgende definitie en het volgende lemma zullen hierbij nodig zijn. Het bewijs van het
lemma laten we achterwege.

Definitie 5.5. [23, p. 61] Een vector ξ ∈ Rn heet de subgradiënt van een functie g : Rn → R
in z, indien

g(x) ≥ g(z) + ξT (x− z) voor alle x ∈ Rn.

Lemma 5.6. [2, p. 190, lem. 2.2] Zij functies f en g zoals beschreven onder probleem (9).
Voor alle y ∈ Rn geldt:

z = arg min
x

{
g(x) +

L

2
‖x− (y− 1

L
∇f(y))‖2

}
⇔ g kent een subgradiënt ξ in het punt z z.d.d. ∇f(y) + L(z− y) + ξ = 0.

Er geldt dat xk = arg minx{g(x) + L
2 ‖x − (xk−1 − 1

L∇f(xk−1))‖2} bij wijze van de ISTA
iteratiestappen (11). Volgens lemma 5.6 heeft deze gelijkheid enkel betekenis, indien g een
subgradiënt ξ in het punt xk kent zodanig dat ξ = L(xk−1 − xk)−∇f(xk−1). Hieruit volgt:

g(xk−1) ≥ g(xk) + ξT (xk−1 − xk) (definitie 5.5)

= g(xk) + (L(xk−1 − xk)−∇f(xk−1))T (xk−1 − xk)

= g(xk) + (xk − xk−1,∇f(xk−1)) + L ‖xk − xk−1‖2

≥ g(xk) + (xk − xk−1,∇f(xk−1)) +
L

2
‖xk − xk−1‖2.

Al met al vinden we:

f(xk) + g(xk) ≤ f(xk−1) + (xk − xk−1,∇f(xk−1)) +
L

2
‖xk − xk−1‖2 + g(xk)

≤ f(xk−1) + g(xk−1).
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Oftewel, (f(xk) + g(xk))k∈N is dalend.

Opmerking. Het aantonen van het daadwerkelijk convergeren naar een globale minimum
van f + g via de ISTA iteratiestappen is een erg technische karwei. De gëınteresseerde lezer
kan zich hier verder in verdiepen aan de hand van hoofdstuk 12 van het boek [11] en de
referenties daarin. In het bijzonder refereren we aan [11, p. 1154, thm. 12.4.6]. In het kader
van een bachelor eindproject zijn we tevreden met het hierboven behaalde resultaat.

5.4 FISTA: Geaccelereerd ISTA

ISTA wordt gezien als een redelijk eenvoudig algoritme. Echter, ISTA blijkt niet optimaal.
Het algoritme kan efficiënter. Dit is uitgebreid nagegaan en hardgemaakt in het eerder aan-
gehaalde artikel [2] van Beck en Teboulle. De kernresultaten zullen we in deze sectie herhalen
en kort toelichten.

Stel x∗ ∈ arg minx f(x) + g(x) en zij (xk)k∈N de rij die is gegenereerd aan de hand van
(11). Volgens stelling 3.1 van het artikel [2] geldt er:

(f + g)(xk)− (f + g)(x∗) ≤ L

2k
‖x0 − x∗‖2 voor alle k ∈ N+.

Dit kunnen we als volgt interpreteren. Om voor een bepaalde ε > 0 een x̃ te verkrijgen
waarvoor (f + g)(x̃)− (f + g)(x∗) ≤ ε, dienen we op zijn hoogst een aantal van dC/εe ISTA
iteraties uit te voeren. Hier geldt: C = L

2 ‖x0 − x∗‖2 en dαe = min{n ∈ Z | n ≥ α}. Met
andere woorden, de bovengrens op de fout in de functiewaarde van f + g bij de kde ISTA
iteratiestap ten opzichte van (f + g)(x∗) is van de orde 1/k. Dit is ook het geval wanneer
g(x) = 0. Oftewel, de gradiëntmethode deelt deze convergentie-eigenschap met ISTA. Dit
kan beter. Met het volgende algoritme wordt gepoogd de convergentiesnelheid te verhogen.

FISTA met constante stapgrootte
Invoer: f , g, L (Lipschitz constante van ∇f).
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = arg min
x

{
g(x) +

L

2
‖x− (yk −

1

L
∇f(yk))‖2

}
, (12)

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

Op deze manier is er nog steeds sprake van convergentie. Immers, het hoofdingrediënt van
FISTA, xk = arg minx{g(x) + L

2 ‖x − (yk − 1
L∇f(yk))‖2}, is vrijwel hetzelfde als dat van

ISTA. Echter, bij de bepaling van xk wordt niet slechts gebruik gemaakt van het voorgaande
punt xk−1, zoals bij ISTA het geval was, maar van het punt yk dat bepaald wordt aan de
hand van een specifieke lineaire combinatie van de twee voorgaande punten xk−1 en xk−2.
Op deze manier wordt het iteratieve proces versneld, zonder dat de methode complexer wordt.
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Stel nogmaals x∗ = arg minx f(x) + g(x) en zij nu (xk)k∈N de rij die is gegenereerd aan
de hand van (12). Volgens stelling 4.4 van het artikel [2] geldt er:

(f + g)(xk)− (f + g)(x∗) ≤ 2L

(k + 1)2
‖x0 − x∗‖2 voor alle k ∈ N+.

Dit interpreteren we als volgt. Om voor een ε > 0 een x̃ te verkrijgen waarvoor geldt dat
(f + g)(x̃) − (f + g)(x∗) ≤ ε, dienen we op zijn hoogst een aantal van dC/

√
ε− 1e FISTA

iteraties uit te voeren. Hier geldt: C = (2L)1/2 ‖x0 − x∗‖. Oftewel, de bovengrens op de fout
in de functiewaarde van f + g bij de kde FISTA iteratiestap is van de orde 1/k2. Dit geldt
ook voor het speciale geval g(x) = 0. Dit is een verbetering ten opzichte van ISTA. Overigens
blijkt dat FISTA zowel in theorie als in de praktijk het beter doet dan ISTA.

5.5 FISTA met Intervalbeperking

Om de gewenste eindvorm van FISTA te verkrijgen, dienen we nog twee kleine regels toe te
voegen aan het algoritme. Tot nu toe bekeken we de situatie Ω = Rn, oftewel het onbegrensde
geval. Zoals eerder in sectie 4.1 is aangekondigd, willen we dat de waarde van elk element van
de verkregen vector ligt tussen een minimale en maximale kleurwaarde. Dit is een standaard
voorwaarde in de toepassing van beeldverscherping. Zo komen we tot het volgende algoritme:

FISTA met constante stapgrootte en intervalbeperking
Invoer: f , g, L (Lipschitz constante van ∇f), l (minimale kleur-
waarde), u (maximale kleurwaarde).
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = arg min
x

{
g(x) +

L

2
‖x− (yk −

1

L
∇f(yk))‖2

}
, (13)

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = min{x(k)

i , u},

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = max{x(k)

i , l},

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

Hier dienen we min{x(k)
i , u} als volgt te lezen. Voor het ide element x

(k)
i van de vector xk

wordt nagegaan of het onder de maximale kleurwaarde ligt. Is dit niet het geval, dan wordt

dit element vervangen door de waarde u. De notatie max{x(k)
i , l} kent een vergelijkbare

betekenis. Dankzij de introductie hiervan beperken we ons tijdens het benaderen van de
oplossing van probleem (9) tot het gebied Ω = [l, u]n ⊂ Rn, met l < u. Dit gebied is gesloten,
begrensd, convex en niet-leeg. Dat Ω gesloten, begrensd en niet-leeg is, is duidelijk. Het
nagaan van convexiteit geeft ook weinig problemen; zij x, y ∈ Ω en α ∈ [0, 1]. Er geldt voor
alle i ∈ {1, . . . , n}:

l = αl + (1− α)l ≤ αxi + (1− α)yi ≤ αu+ (1− α)u = u.
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Oftewel, αx+(1−α)y ∈ Ω en dus is Ω convex. De verkregen resultaten aangaande convergentie
van (f(xk))k∈N blijven gelden. Tenminste, zolang arg minx∈Ω f(x) + g(x) 6= ∅. De laatste
opmerking die we in deze sectie maken, gaat dan ook over oplosbaarheid. Convergentie heeft
nu eenmaal enkel betekenis, wanneer er een minimum bestaat om naar toe te convergeren.
Eerder in dit hoofdstuk namen we aan dat f een ondergrens kende, maar met de beperking
tot het gebied Ω is deze aanname niet langer nodig. Het wordt overbodig gemaakt door de
eisen die gesteld zijn aan de functies f en g en de verzameling Ω. Uit continüıteit van f en
g op Rn volgt namelijk dat ook f + g continu is op Rn. Daarmee is f + g continu op de
gesloten en begrensde verzameling Ω. Dankzij de bekende stelling van Weierstrass (zie [1,
p. 744, thm. 2]) weten we nu dat f + g een minimum aanneemt op Ω. Met andere woorden:
het probleem is oplosbaar.

5.6 FISTA Toegepast op Tikhonov

De daadwerkelijke optimalisatieproblemen die we met FISTA willen oplossen zien er iets
anders uit dan eerder is gepresenteerd in de problemen (6) en (8), namelijk:

xTIK = arg min
x∈Ω

‖Ax− b‖2 + λ ‖x‖2

en

xLAS = arg min
x∈Ω

‖Ax− b‖2 + λ ‖x‖1,

waarbij Ω = [l, u]n ⊂ Rn, met l < u. Er wordt hier inderdaad voldaan aan de eerder beschre-
ven voorwaarden behorende bij probleem (9). In de vorige sectie is bijvoorbeeld al nagegaan
dat Ω gesloten en convex is. In deze sectie gaan we na dat FISTA toepasbaar is op het
Tikhonov-optimalisatieprobleem en presenteren we het bijbehorende algoritme.

Het Tikhonov-probleem is een speciaal geval van (9). Er geldt namelijk: g(x) = 0. Dat
wil zeggen, er zijn geen termen die niet continu differentieerbaar zijn. Zij nu f : Ω → R ge-
geven door f(x) = ‖Ax − b‖2 + λ ‖x‖2. Deze functie is continu differentieerbaar, aangezien
het bestaat uit continu differentieerbare termen. Ook zijn de beide termen van functie f ,
‖Ax− b‖2 en λ ‖x‖2, convex op de verzameling Ω. Dit tonen we aan in appendix A (propo-
sities A.7 en A.8). Het is nu gemakkelijk in te zien dat f zelf ook convex is. Beschouw verder
het volgende:

‖∇f(x)−∇f(y)‖ = ‖2(AT (Ax− b) + λx)− 2(AT (Ay− b) + λy)‖ (sectie 4.1)

= 2 ‖(ATA+ λ I)(x− y)‖
≤ 2 ‖ATA+ λ I‖ ‖x− y‖ (eigenschap vectornorm [12, p. 131])

= 2(σ2
1 + λ)‖x− y‖. (gevolg van definitie 3.4)

We zien dat ∇f(x) Lipschitz continu is op het gebied Ω volgens definitie 5.3, met de Lipschitz
constante L = 2(σ2

1 + λ) > 0. Hiermee is nagegaan dat het Tikhonov-probleem voldoet aan
de eerder beschreven voorwaarden voor de toepasbaarheid van FISTA.

Merk op dat

∇x

(L
2

∥∥x− (yk − 1

L
∇f(yk)

)∥∥2)
= Lx− Lyk +∇f(yk)
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en

∇2
x

(L
2

∥∥x− (yk − 1

L
∇f(yk)

)∥∥2)
= LI > 0.

In het geval van Tikhonov kan xk = arg minx

{
g(x) + L

2

∥∥x− (yk− 1
L∇f(yk)

)∥∥2}
(stap (13)),

volgens [4, p. 31, thm. 2.38], nu als volgt worden herschreven:

xk = arg min
x

{L
2

∥∥x− (yk − 1

L
∇f(yk)

)∥∥2}
= {x | Lx− Lyk +∇f(yk) = 0}
G
= yk −

1

L
∇f(yk)

= yk −
1

σ2
1 + λ

(
AT (Ayk − b) + λyk

)
.

Opmerking. In het geval van Tikhonov reduceert FISTA, vanwege g(x) = 0, tot een ge-
accelereerde gradiëntmethode. In het bijzonder staan we stil bij de overeenkomsten tussen
de gelijkheid die is aangegeven als G

= en de iteratiestap (10) behorende bij de gradiëntmethode.

We zijn nu aangekomen bij het gewenste eindresultaat; een op FISTA gebaseerde algoritme
voor het iteratief en approximatief oplossen van het Tikhonov-optimalisatieprobleem.

FISTA met constante stapgrootte en intervalbeperking
(Tikhonov)
Invoer: A, b, ‖A‖ (tevens gelijk aan σ1, oftewel grootste singu-
liere waarde van matrix A), λ (regularisatieparameter), l (mini-
male kleurwaarde), u (maximale kleurwaarde).
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = yk −
1

σ2
1 + λ

(
AT (Ayk − b) + λyk

)
,

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = min{x(k)

i , u},

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = max{x(k)

i , l},

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

Opmerking. Dit algoritme bestaat uit relatief simpele handelingen; het vermenigvuldigen van
matrices, vectoren en scalairen en het toepassen van een intervalbeperking. Voor grote ma-
trices A kan het bepalen van σ1 echter wel moeizaam verlopen. In onze testvoorbeelden zal
dit niet het geval zijn.

Voor de implementatie in MATLAB van FISTA met constante stapgrootte en intervalbe-
perking toegepast op het Tikhonov-optimalisatieprobleem, zie appendix C.
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5.7 FISTA Toegepast op LASSO

Het LASSO-probleem zag er als volgt uit:

xLAS = arg min
x∈Ω

‖Ax− b‖2 + λ ‖x‖1,

waarbij Ω = [l, u]n ⊂ Rn, met l < u. In dit geval nemen we f(x) = ‖Ax−b‖2 en g(x) = λ‖x‖1.
In sectie 4.1 is al opgemerkt dat f continu differentieerbaar is. Ook is deze functie convex
op de verzameling Ω (zie propositie A.7). Uit hetgeen is uitgevoerd in de voorgaande sectie
is makkelijk af te leiden dat f een Lipschitz continue gradiënt kent met Lipschitz constante
L = 2σ2

1. Hierbij nemen we aan dat σ1 > 0. Verder geldt: g(x) = λ ‖x‖1 = λ
∑n

i=1 |xi|. Deze
functie is een samenstelling van continue functies en is daarmee zelf ook continu. Dat g convex
is, tonen we aan in appendix A (propositie A.9). De functie g is niet overal differentieerbaar,
maar voor het toepassen van FISTA is dit ook niet noodzakelijk. Het LASSO-probleem vol-
doet hiermee aan de gestelde voorwaarden van probleem (9).

Zij z = yk − 2
LA

T (Ayk − b), waarbij k ∈ N+ willekeurig en vast. In dit geval kan de

hoofd FISTA iteratiestap xk = arg minx

{
g(x) + L

2

∥∥x− (yk − 1
L∇f(yk)

)∥∥2}
als volgt worden

herschreven:

xk = arg min
x

{
g(x) +

L

2

∥∥x− (yk −
1

L
∇f(yk))

∥∥2}
= arg min

x

{
λ ‖x‖1 +

L

2

∥∥x− (yk − 2

L
AT (Ayk − b)

)∥∥2}
= arg min

x

{
λ ‖x‖1 +

L

2

∥∥x− z‖2
}

∗∗
= Shrλ/L(z),

waarbij

Shrα(z)i := (|zi| − α)+ sgn(zi)

en

(β)+ =

{
β indien β > 0

0 anders.

Om de gelijkheid die is aangegeven als
∗∗
= aan te tonen, volstaat het om te laten zien dat voor

alle i ∈ {1, . . . , n} geldt:

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= (|zi| −

λ

L
)+ sgn(zi).

Dit doen we via gevalsonderscheid. We nemen i ∈ {1, . . . , n} willekeurig en vast. Voor zi = 0
is de gelijkheid vanzelfsprekend. Zij nu zi > 0 en merk op dat er geldt:

min
xi∈R

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= min

{
min
xi>0

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
, min
xi≤0

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}}
= min

{
min
xi>0

{L
2
x2
i + (λ− Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
, min
xi≤0

{L
2
x2
i − (λ+ Lzi)xi +

L

2
z2
i

}}
.
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Het is makkelijk na te gaan dat minxi>0

{
L
2 x

2
i + (λ − Lzi)xi + L

2 z
2
i

}
= λzi − λ2

2L , onder de

voorwaarde dat zi >
λ
L > 0. Deze waarde wordt bereikt in het punt xi = zi− λ

L . En er geldt:
minxi≤0

{
L
2 x

2
i − (λ + Lzi)xi + L

2 z
2
i

}
= L

2 z
2
i . Deze waarde wordt bereikt in het punt xi = 0.

Indien zi >
λ
L > 0, geldt er:

min
xi≤0

{L
2
x2
i − (λ+ Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
−min
xi>0

{L
2
x2
i + (λ− Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
=
L

2
z2
i − λzi +

λ2

2L

= zi(
L

2
zi − λ) +

λ2

2L

>
λ

L
(
λ

2
− λ) +

λ2

2L
= 0,

oftewel

min
xi≤0

{L
2
x2
i − (λ+ Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
> min

xi>0

{L
2
x2
i + (λ− Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
.

Hieruit volgt:

min
xi∈R

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= min

xi>0

{L
2
x2
i + (λ− Lzi)xi +

L

2
z2
i

}
= λzi −

λ2

2L
,

en dus

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= zi −

λ

L
.

Indien 0 < zi <
λ
L , geldt er:

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= 0.

Samenvattend geldt er, indien zi > 0, het volgende:

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= (zi −

λ

L
)+.

Op analoge wijze kan aangetoond worden dat, indien zi < 0, er geldt:

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= −(−zi −

λ

L
)+.

In totaal vinden we via gevalsonderscheid dat er voor alle zi ∈ R geldt:

arg min
xi

{
λ |xi|+

L

2
(xi − zi)2

}
= (|zi| −

λ

L
)+ sgn(zi).

Hiermee is
∗∗
= aangetoond. Al met al geldt er:

xk = Shrλ/L(z)

= Shrλ/(2σ2
1)

(
yk −

1

σ2
1

AT(Ayk − b)
)
.

Zo komen we tot het gewenste eindresultaat; een op FISTA gebaseerde algoritme voor het
iteratief en approximatief oplossen van het LASSO-optimalisatieprobleem.
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FISTA met constante stapgrootte en intervalbeperking
(LASSO)
Invoer: A, b, ‖A‖ (tevens gelijk aan σ1, oftewel grootste singu-
liere waarde van matrix A), λ (regularisatieparameter), l (mini-
male kleurwaarde), u (maximale kleurwaarde).
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = Shrλ/(2σ2
1)

(
yk −

1

σ2
1

AT(Ayk − b)
)
,

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = min{x(k)

i , u},

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = max{x(k)

i , l},

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

Opmerking. Met FISTA toegepast op LASSO is de oorsprong van de naam fast iterative
shrinkage-thresholding algorithm wat duidelijker. Elke iteratie van dit algoritme bevat name-
lijk een stap met Shrα : Rn → Rn, dat in het Engels shrinkage operator of soft-thresholding
function wordt genoemd. Hoewel bij het gebruik van FISTA in het algemeen niet per se
sprake hoeft te zijn van zo’n ‘shrinkage’ stap, zoals we in de vorige sectie zagen met de toe-
passing van FISTA op het Tikhonov-probleem, refereert men ook in zo’n geval hieraan met
dezelfde benaming.

Voor de implementatie van het bovenstaande algoritme in MATLAB, zie appendix C.
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6 Testprobleem

Met de kennis die we hebben opgedaan in de voorgaande hoofdstukken zijn we in staat Tik-
honov regularisatie en l1-norm regularisatie met elkaar te vergelijken in de context van beeld-
verscherping aan de hand van een praktisch voorbeeld. We herintroduceren het onderstaande
testprobleem.

(a) Origineel (b) Blur en Noise

Figuur 6.1: Testprobleem.

We gebruiken een vierkante versie van afbeelding 2.2b als het origineel, net zoals we dat deden
in sectie 3.5. Ook vervagen en verstoren we deze afbeelding op precies dezelfde manier als in
sectie 3.5. Herhalend: de scherpe afbeelding x̂ ondergaat een Gaussiaanse vervaging aan de
hand van de bijna singuliere matrix A (σ1 ≈ 0.96 en σn → 0+), waaruit vector b̂ ontstaat.
Vervolgens wordt hier de ruisvector e aan toegevoegd, zodanig dat de norm van de verkregen
vector b een afwijking van 5% kent ten opzichte van de norm van de vector b̂. Zie sectie 3.5
voor een uitgebreidere beschrijving van de opzet van het testprobleem en zie appendix C voor
de wijze waarop dit proces vertaalt naar MATLAB.

De hoop is dat de algoritmen die we hebben gepresenteerd in het vorige hoofdstuk, en die
op de volgende pagina herhaald worden, voldoende overtuigend het origineel 6.1a benaderen.
We moeten echter wat voorzichtig zijn met ons optimisme. Het testvoorbeeld is erg groot;
480× 480. Dit betekent dat de vector b een aantal van 230400 elementen heeft en de matrix
A de afmetingen 230400 × 230400 kent. Dit zou wellicht het verscherpen van de vervaagde
afbeelding kunnen bemoeilijken, wanneer bijvoorbeeld de gevraagde rekenkracht niet haal-
baar is. Het lukt met standaard MATLAB functies in ieder geval om de norm van matrix
A, oftewel de grootste singuliere waarde van matrix A te benaderen. Dit is een noodzaak
voor het kunnen uitvoeren van de in dit verslag beschouwde algoritmen. Ondanks dat we de
grootste singuliere waarde van A kunnen benaderen, geldt hetzelfde niet voor alle singuliere
waarden. Dit betekent dat we bijvoorbeeld, ook in het geval van Tikhonov regularisatie, het
discrepantieprincipe niet kunnen gebruiken voor het selecteren van een regularisatieparameter
λ. Dit zal per vallen en opstaan gedaan moeten worden. Ter vergelijking: de testafbeelding
in het artikel [2], een artikel dat een belangrijk referentiepunt is geweest voor de inhoud van
dit verslag, heeft de afmetingen 256× 256.
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6 TESTPROBLEEM

De twee algoritmen die we gaan toepassen op het testprobleem, herhalen we hieronder.

FISTA met constante stapgrootte en intervalbeperking
(Tikhonov)
Invoer: A, b, ‖A‖ = σ1, λ, l, u.
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = yk −
1

σ2
1 + λ

(
AT (Ayk − b) + λyk

)
, (14)

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = min{x(k)

i , u},

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = max{x(k)

i , l},

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

FISTA met constante stapgrootte en intervalbeperking
(LASSO)
Invoer: A, b, ‖A‖ = σ1, λ, l, u.
Stap 0. Neem y1 = x0 ∈ Rn, t1 = 1.
Stap k. (k ≥ 1) Bepaal

xk = Shrλ/(2σ2
1)

(
yk −

1

σ2
1

AT(Ayk − b)
)
, (15)

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = min{x(k)

i , u},

∀i ∈ {1, . . . , n} : x
(k)
i = max{x(k)

i , l},

tk+1 = 1
2(1 +

√
1 + 4t2k ),

yk+1 = xk +
tk − 1

tk+1
(xk − xk−1).

Bij de beoordeling van de benadering van het origineel verkregen met FISTA toegepast op
de twee regularisatietechnieken houden we rekening met drie aspecten. Ten eerste: de ver-
houding tussen de relatieve fout in het resultaat bij iteratiestap k en de relatieve fout in de
initiële data, oftewel (‖exk

‖/‖x̂‖)/(‖e‖/‖b̂‖), en de manier waarop dit zich ontwikkelt naar-
mate meerdere iteraties van FISTA worden uitgevoerd. Hier geldt: exk

= x̂ − xk, waarbij
xk gegeven is in (14) en in (15) in het geval van respectievelijk Tikhonov en LASSO. De
documentatie van de ontwikkeling van (‖exk

‖/‖x̂‖)/(‖e‖/‖b̂‖) geeft ons een middel waarmee
we een uitspraak kunnen doen over de conditionering van het Tikhonov-probleem (6) en het
LASSO-probleem (8).
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6 TESTPROBLEEM

Het tweede aspect waar we rekening mee houden is de fout in de functiewaarde zoals is
beschouwd in sectie 5.4, oftewel (f + g)(xk)− (f + g)(x̂), waarbij

(f + g)(x) = ‖Ax− b‖2 + λ ‖x‖2

in het geval van Tikhonov en

(f + g)(x) = ‖Ax− b‖2 + λ ‖x‖1

in het geval van LASSO, en de manier waarop dit zich ontwikkelt naarmate meerdere itera-
ties van FISTA worden uitgevoerd. Zo kunnen we nagaan of de resultaten uit de praktijk
overeenkomen met de in het vorige hoofdstuk besproken theorieën.

Het derde aspect is subjectiviteit. Immers, tevredenheid over het resultaat is afhankelijk
van hetgeen daadwerkelijk is gevisualiseerd en zal afhangen van de verwachtingen van de ge-
bruiker en samenhang kennen met de toepassing van de afbeelding.

Op dit moment dienen er nog waarden toegekend te worden aan een aantal parameters, en dan
zijn we eindelijk zover om te beeldverscherpen. In zowel het geval van Tikhonov als l1-norm
regularisatie nemen we de regularisatieparameter λ gelijk aan 5 · 10−3. Verder nemen we in
beide gevallen u = 255 (maximale kleurwaarde), l = 0 (minimale kleurwaarde) en K = 200
(aantal iteraties). De scripts uit appendix C passen we lichtjes aan om te kunnen volgen
op welke manier de fouten zich ontwikkelen naarmate meerdere iteraties van FISTA worden
uitgevoerd. De basisprincipes van de in appendix C te vinden scripts blijven ongewijzigd. We
beginnen met de presentatie van de visuele resultaten.

(a) Beeldverscherping Tikhonov, resul-
taat na 27 iteraties

(b) Beeldverscherping l1-norm, resul-
taat na 23 iteraties

Figuur 6.2: Visuele resultaten beeldverscherping met FISTA toegepast op Tikhonov en l1-
norm regularisatie.

Vervolgens presenteren we de ontwikkeling van de fouten per uitgevoerde iteratie van FISTA.
Hieronder wordt met ‘Ratio relatieve fouten’ (‖exk

‖/‖x̂‖)/(‖e‖/‖b̂‖) bedoeld en met ‘Fout
in functiewaarde’ (f + g)(xk)− (f + g)(x̂).
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6 TESTPROBLEEM

(a) Ratio relatieve fouten Tikhonov (b) Fout in functiewaarde Tikhonov

(c) Ratio relatieve fouten l1-norm (d) Fout in functiewaarde l1-norm

Figuur 6.3: Ontwikkeling van de fouten per iteratie.

De ontwikkeling van de fout in de functiewaarde van f + g (figuren 6.3b en 6.3d) lijkt zich bij
de eerste oogopslag met beide regularisatietechnieken te gedragen op een manier dat overeen-
komt met de theorie die is gepresenteerd in sectie 5.4. Er gebeurt echter wel iets opmerkelijks
in de ontwikkeling van de verhouding tussen de relatieve fouten in het geval van l1-regularisatie
(figuur 6.3c). Er is sprake van een onbegrensde stijging hiervan. De precieze reden(en) voor
dit verschijnsel kunnen we niet benoemen, maar het is in ieder geval tegenstrijdig met onze
intüıtie gebaseerd op de inhoud van sectie 5.4. Hoewel Tikhonov regularisatie qua ontwikke-
ling van de fouten wat meer consistentie met de theorie uit sectie 5.4 lijkt te vertonen, geldt
met beide regularisatietechnieken dat het verkregen resultaat per iteratie niet altijd verbetert
ten opzichte van de vorige iteratie.

Verder geldt dat de verhouding tussen de relatieve fouten in het geval van Tikhonov het
kleinst is bij iteratie 27. Het is dan gelijk aan 2.86. In het geval van LASSO is dit het kleinst
bij iteratie 23 en de verhouding is dan ook gelijk aan 2.86. Volgens definitie 3.1 geldt in beide
gevallen dat er sprake is van een goed geconditioneerd probleem. Bovendien geldt dat de
ondergrens van de verhouding tussen de relatieve fouten voor beide problemen hetzelfde is.
Oftewel, het meest scherpe beeld dat met de twee methoden geleverd kan worden, is vrijwel
identiek aan elkaar. Er is in deze zin geen uitschieter tussen de methoden. Hoewel in beide
gevallen op effciënte wijze resultaten worden verkregen, er duidelijk is wat er wordt afgebeeld
en er overduidelijk een verbetering is ten opzichte van de kleinste-kwadratenmethode (sec-
tie 3.5), ontbreken er nog wel details die te zien zijn in het origineel. Eerder merkten we op
dat we met een groot testvoorbeeld voorzichtig moesten zijn met ons optimisme over de ver-
wachte kwaliteit van de verkregen afbeelding. De vraag ontstaat of de verscherpingsmethoden
beter zouden werken met een kleiner testprobleem. We introduceren het volgende:
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6 TESTPROBLEEM

Figuur 6.4: Klein testprobleem; afmetingen 50× 50.

Deze voorbeeldingafbeelding is afkomstig uit het pakket [16] van Hansen en is gevisualiseerd
met de MATLAB functie ’Imagesc()’ (hoofdstuk 2). De afbeelding wordt vervaagd met de
matrix A ∈ Rm×n (pakket [16]), met m = 3195, n = 2500, de grootste singuliere waarde
gelijk aan 46.38 en de kleinste singuliere waarde gelijk aan 2.5 · 10−3. Ook hier wordt er 5%
ruis toegevoegd aan de vervaagde afbeelding. Omdat de voorbeeldafbeelding klein is, kunnen
we in het geval van Tikhonov nu wel gebruik maken van het discrepantieprincipe. Hiermee
vinden we de regularisatieparameter λ = 1.4964, na een keuze van τ = 1.05. In het geval van
l1-regularisatie kiezen we op ad hoc wijze voor λ = 5 · 10−3. Verder kiezen we u = 1, l = 0 en
K = 1000. De resultaten zijn als volgt:

(a) Deblur (b) Ratio relatieve fouten (c) Fout in functiewaarde

Figuur 6.5: Resultaten beeldverscherping kleine afbeelding met FISTA toegepast op Tikhonov
regularisatie.

(a) Deblur (b) Ratio relatieve fouten (c) Fout in functiewaarde

Figuur 6.6: Resultaten beeldverscherping kleine afbeelding met FISTA toegepast op l1-
regularisatie.
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In het geval van Tikhonov is de verhouding tussen de relatieve fouten het kleinst bij iteratie
59. Het is dan gelijk aan 3.56. In het geval van l1-regularisatie is dat bij iteratie 56 het geval
en de verhouding is dan gelijk aan 3.45. Volgens definitie 3.1 is er in beide gevallen sprake
van een goed geconditioneerd probleem. De op de vorige pagina afgebeelde visuele resultaten
zijn evenzo verkregen na respectievelijk 59 en 56 iteraties.

Het nemen van een kleiner testprobleem heeft niet per se geleidt tot betere benaderingen
van het origineel of tot andere verrassende resultaten. Opnieuw zien we dat er geen uitschie-
ter is tussen de twee methoden, het verkregen resultaat per iteratie niet altijd verbetert ten
opzichte van de vorige iteratie en dat er ruimte overblijft voor een betere benadering van het
origineel. Wel zien we dat, in tegenstelling tot het voorgaande testprobleem, het onbegrensd
stijgen van de ‘Ratio relatieve fouten’ in het geval van l1-regularisatie (figuur 6.6b) niet langer
speelt.

Opmerking. Hoewel het ons lukt erg dichtbij een fout in functiewaarde van 0 te komen,
krijgen we toch een afbeelding die niet volledig lijkt op het origineel. Bij het bepalen van deze
fout wordt namelijk niet gekeken naar het verschil tussen xk en x̂ in elk element afzonderlijk,
maar wordt er gekeken naar het verschil tussen de functiewaarden van f + g in de punten xk
en x̂. Zo kan er bij een verschil van 0 een afbeelding verkregen worden die hier en daar alsnog
afwijkt van het origineel.

Opmerking. Het laatst gëıntroduceerde testprobleem is afwijkend van wat er eerder in het
verslag is besproken op twee aspecten. Ten eerste geldt dat de matrix A niet-vierkant is.
Oftewel, de vectoren x̂ en b hebben niet hetzelfde aantal elementen. Dit is een keuze geweest
van Per Christian Hansen, de maker van het testprobleem. Dit is ook de reden dat we de
afbeelding b niet hebben gevisualiseerd. Ten tweede geldt dat, hoewel de afbeelding 6.4 kleur
bevat, er niet gebruik wordt gemaakt van RGB-kleurcodering om de kleuren van de pixels uit
te drukken in getalwaarden. De afbeelding komt overeen met een matrix met de afmetingen
50× 50, in plaats van een matrix met de afmetingen 50× 50× 3. Dit heeft te maken met de
werking van de ‘imagesc()’ MATLAB functie, zoals is uitgelegd in hoofdstuk 2.
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7 Conclusie en Discussie

Een implementatie van FISTA toegepast op Tikhonov en l1-norm regularisatie in MATLAB
heeft de vergelijking tussen de twee regularisatietechnieken mogelijk gemaakt. Hier was het
één en ander aan voorkennis voor nodig. Het verslag begint dan ook met het doornemen van
de vereiste basisprincipes en bouwt langzaam maar zeker op tot aan het daadwerkelijk een
serieuze poging doen tot beeldverscherping. Uiteindelijk zien we dat er in visuele zin geen
uitschieter is tussen de twee methoden. Hoewel met beide technieken het verkregen resultaat
niet teleurstellend is, blijft er ruimte over voor verbetering.

Dit project is voor mij persoonlijk een fijne introductie op het gebied van beeldverwerking
geweest en tevens een verdere verdieping in lineaire inverse problemen, waarbij het laatste dus
meerdere toepassingen kent dan beeldverscherping alleen. Hoewel ik er veel van heb geleerd,
waren er nog vele zaken waar nog veel meer over te zeggen of ontdekken was. Er volgt nu een
opsomming aan onderwerpen wat verder uitgewerkt had kunnen worden, waarbij een verdere
verdieping in een aantal van deze punten de resultaten eventueel ten goede zou kunnen komen.

• In hoofdstuk 2 is er uitgelegd waarom we hebben gekozen voor exclusief het gebruik van
zwart-witte plaatjes; zulke plaatjes kunnen vertaald worden naar matrices met afmetingen
h×b, wat intüıtief fijner is om mee te werken dan met matrices met afmetingen h×b×3. Het
kan interessant zijn om na te denken over op welke manier de in de voorgaande hoofdstukken
gepresenteerde theorieën van toepassing kunnen zijn op RGB-plaatjes. Wellicht volstaat het
al om een aantal kleine wijzigingen aan te brengen in de MATLAB scripts.

• In sectie 5.2 werd gekozen voor een constante stapgrootte, zodat een verdere bestude-
ring van de gradiëntmethode en van ISTA en FISTA zou versimpelen. Met deze keuze bleek
het kunnen berekenen van de grootste singuliere waarde van matrix A een vereiste voor het
kunnen uitvoeren van FISTA toegepast op Tikhonov en l1-norm regularisatie. Aangezien het
mogelijk was met onze testproblemen deze waarde te berekenen, bleek dit ook in de praktijk
een oké keuze. Wanneer de matrix A erg groot is, kan het bepalen van ‖A‖ echter wel een
probleem zijn. In dit geval biedt het kiezen van de stapgrootte met backtracking een uitkomst.
Aan de hand van artikel [2] en de paragrafen 4.1 en 4.2 van het boek [4] kan men zich hier
verder in verdiepen.

• De convergentie van ISTA en FISTA hebben we niet wiskundig hard kunnen maken. Hoewel
dit wellicht erg technisch zou worden en te hoog van niveau zou kunnen zijn voor een bachelor
eindproject, zou ik persoonlijk toch graag willen weten hoe dit in elkaar steekt. Waarschijn-
lijk is hiervoor een grotere affiniteit met subgradiënten noodzakelijk. In sectie 5.3 hebben we
een tipje van de sluier van het werken met de subgradiënt opgelicht. Dit was nodig voor het
aantonen van het dalend zijn van de rij die wordt gegenereerd door ISTA.

• Volgens het artikel [2] is de convergentiesnelheid van FISTA hoog in vergelijking met andere
algoritmen die gebruikt kunnen worden voor de minimalisatie van convexe functies met even-
tueel een niet-differentieerbare term, zoals TWIST. Men zou zich verder kunnen verdiepen in
hoe het komt dat FISTA zo goed werkt, of het eventueel nog een tikje versneld kan worden
en of de principes van FISTA ook elders toegepast kunnen worden.
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7 CONCLUSIE EN DISCUSSIE

• Tijdens het toepassen van de twee regularisatiemethoden op een testprobleem werd dui-
delijk dat een juiste keuze van de regularisatieparameter cruciaal is voor het correct werken
van regularisatie. Bij een verkeerde keuze van deze parameter zullen de verkregen resulta-
ten niet optimaal zijn. Het is dan ook jammer dat we de regularisatieparameter niet in alle
gevallen hebben kunnen bepalen aan de hand van een aanpak wat meer zekerheid biedt op
een juiste keuze van de regularisatieparameter. Op dit moment lijkt wat wel en niet werkt
in een bepaalde situatie ietwat willekeurig te zijn. Het op systematische wijze kiezen van de
regularisatieparameter, met name in het geval van l1-norm regularisatie en in het geval dat
de matrix A erg groot is, zou verder onderzocht kunnen worden.

• Naast Tikhonov en l1-norm regularisatie bestaan er ook andere manieren van regulari-
satie. In sectie 4.1 werd bijvoorbeeld al kort gesproken over de regularisatiematrix L in het
geval van Tikhonov. De identiteitsmatrix I is niet de enige mogelijke optie hiervoor. Er kan
onder andere ook gekozen worden voor L = L1 of L = L2. De matrix L1 vormt een discrete
benadering van de eerste afgeleide operator en L2 van de tweede afgeleide operator [9, p. 42].
Wellicht zou één van deze alternatieve keuzes voor de regularisatiematrix de verkregen re-
sultaten ten goede komen. Of misschien zou in het algeheel een andere norm kiezen in de
correctieterm tot betere resultaten leiden. In appendix B geven we een korte introductie op de
zogeheten total variation regularisatie. Dit kan gezien worden als een startpunt voor verder
onderzoek in alternatieve regularisatietechnieken.

• In hoofdstuk 6 hebben we slechts twee voorbeeldafbeeldingen genomen en deze afbeel-
dingen hebben we elk ook maar op één manier vervaagd en verstoord. Er zouden meerdere
testproblemen gecreëerd kunnen worden met allerlei verschillende plaatjes, waarbij de één
meer of minder contrast in kleur kent en de één groter is dan de ander. Deze plaatjes zouden
op verschillende manieren vervaagd en met verschillende percentages ruis verstoord kunnen
worden. Het effect op beeldverscherping van al deze aanpassingen zou gerapporteerd kunnen
worden, met eventueel een verklaring voor de verkregen resultaten.

• Een aanname die we hebben gemaakt aan het begin van het verslag, namelijk dat de
bluroperator A bekend is, is erg bepalend geweest voor het soort wiskunde dat heeft gevolgd.
Het bekend zijn van de mate en wijze van vertroebeling in de vorm van een matrix maakt
het mogelijk dat het probleem van het verscherpen van een afbeelding gelijk staat aan het
oplossen van een lineair inverse probleem. Ervan uitgaande dat een afbeelding gemaakt is in
een gecontroleerde omgeving, is dit op zich niet een heel gekke aanname. Maar, het is ook
niet gek om ervan uit te gaan dat de bluroperator A niet altijd bekend zal zijn. In zo’n geval
is het niet meer zo evident dat de in dit verslag gepresenteerde theorieën toepasbaar zijn op
beeldverscherping. Men komt dan terecht in de wereld van blind deblurring of blind deconvo-
lution. Omdat ik me hier niet in heb verdiept, doe ik er geen inhoudelijke uitspraken over,
behalve dan erover te zeggen dat het bestaat en er waarschijnlijk veel over te ontdekken valt.
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A Proposities, Lemma’s en Bewijzen

Propositie A.1. De Moore–Penrose pseudoinverse A+ van matrix A is uniek.

Bewijs. Stel dat A+
1 en A+

2 beide Moore–Penrose pseudoinversen van matrix A zijn. Volgens
de definitie van de Moore–Penrose pseudoinverse (definitie 3.6) geldt er:

AA+
1 = (AA+

1 )T

= (A+
1 )TAT

= (A+
1 )T (AA+

2 A)T

= (A+
1 )TAT (A+

2 )TAT

= (AA+
1 )T (AA+

2 )T

= AA+
1 AA

+
2 = AA+

2 .

Op een analoge manier vinden we: A+
1 A = A+

2 A. Hieruit volgt:

A+
1 = A+

1 AA
+
1 = A+

1 AA
+
2 = A+

2 AA
+
2 = A+

2 .

Oftewel, de Moore–Penrose pseudoinverse is uniek.

Propositie A.2. Zij A ∈ Rm×n. Indien de kolomvectoren van matrix A lineair onafhankelijk
zijn van elkaar, geldt er: ATA inverteerbaar.

Bewijs. Zij A = (a1| · · · |an), waarbij ai ∈ Rm (i = 1, . . . , n). Gegeven is dat de kolomvectoren
van matrix A lineair onafhankelijk zijn van elkaar. Oftewel, volgens definitie 3.3 geldt:

[Ax = x1a1 + . . .+ xnan = 0⇔ x = 0]⇒ [ATAx = 0⇔ x = 0]

⇒ ATA inverteerbaar. [24, p. 129, thm. 8]

Opmerking. Indien de rijvectoren van matrix A lineair onafhankelijk zijn van elkaar, geldt er:
AAT inverteerbaar. Het bewijs hiervan is vergelijkbaar met het bovenstaande, dus laten we
het achterwege.

Propositie A.3. Indien de kolomvectoren van matrix A lineair onafhankelijk zijn van elkaar,
geldt er: A+ = (ATA)−1AT .

Bewijs. Merk op dat ATA inverteerbaar is volgens de voorgaande propositie. Beschouw nu:

1. AA+A = A(ATA)−1ATA = A.
2. A+AA+ = (ATA)−1ATAA+ = A+.
3. (AA+)T = (A+)TAT = A((ATA)−1)TAT = A((ATA)T )−1AT = A(ATA)−1AT = AA+.
4. (A+A)T = ((ATA)−1ATA)T = IT = I = (ATA)−1ATA = A+A.

A+ = (ATA)−1AT voldoet aan alle voorwaarden van een Moore–Penrose pseudoinverse vol-
gens definitie 3.6.

Opmerking. Indien de rijen van matrix A onafhankelijk zijn, geldt er: A+ = AT (AAT )−1.
Het bewijs hiervan verloopt analoog met het bovenstaande, dus laten we het achterwege.
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Propositie A.4. Matrix AA+ is de orthogonale projector op R(A).

Bewijs. Zij P = AA+. Beschouw:

1. P 2 = AA+AA+ def 3.6
= AA+ = P .

2. P T = (AA+)T
def 3.6

= AA+ = P .
3. Zij y ∈ R(A). Er geldt dan:

∃x : Ax = y⇒ Py = PAx = AA+Ax
def 3.6

= Ax = y

⇒ y ∈ R(P ).

Omgekeerd, zij y ∈ R(P ). Er geldt dan:

∃x : Px = y⇒ AA+x = y

⇒ y ∈ R(A).

Oftewel, we vinden:

[y ∈ R(P )⇔ y ∈ R(A)]⇒ R(P ) = R(A).

Matrix AA+ voldoet aan de drie voorwaarden van de orthogonale projector op R(A) volgens
definitie 3.7.

Propositie A.5. Zij A ∈ Rm×n en λ > 0. Er geldt: ATA+ λ I inverteerbaar.

Bewijs. Logischerwijs geldt voor alle λ > 0: λx = 0⇔ x = 0. Hieruit volgt:

(ATA+ λ I)x = 0⇔ (x = 0 ∨ ATAx = −λx).

Merk op dat ATAx = −λx enkel geldt voor een x 6= 0, indien −λ een eigenwaarde is van
ATA. We weten dat ATA enkel niet-negatieve eigenwaarden kent (zie [24, p. 473]). Aangezien
λ > 0, kan −λ geen eigenwaarde zijn van ATA. Oftewel,

[(ATA+ λ I)x = 0⇔ x = 0]⇒ ATA+ λ I inverteerbaar. [24, p. 129, thm. 8]

Lemma A.6. [4, pp. 74, 75, lem. 4.22] Zij f : Rn → R een continu differentieerbare functie
en zij ∇f(x) Lipschitz continu met Lipschitz constante L > 0. Dan geldt voor alle x,y ∈ Rn:

f(x) ≤ f(y) + (x− y,∇f(y)) +
L

2
‖x− y‖2.

Bewijs. Er geldt:

f(x)− f(y) =

∫ 1

0
(∇f(y + t(x− y)),x− y) dt (gradiëntstelling [25, pp. 356, 358])

=

∫ 1

0
(∇f(y + t(x− y)) +∇f(y)−∇f(y),x− y) dt

= (∇f(y),x− y) +

∫ 1

0
(∇f(y + t(x− y))−∇f(y),x− y) dt.
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Hieruit volgt:

|f(x)− f(y)− (∇f(y),x− y)| =
∣∣∫ 1

0
(∇f(y + t(x− y))−∇f(y),x− y) dt

∣∣
≤
∫ 1

0
|(∇f(y + t(x− y))−∇f(y),x− y)|dt

(driehoeksongelijkheid voor integralen [1, p. 306])

≤
∫ 1

0
‖∇f(y + t(x− y))−∇f(y)‖ ‖x− y‖ dt

(Cauchy–Schwarz [4, p. 3, lem. 1.5])

≤
∫ 1

0
L ‖y + t(x− y)− y‖ ‖x− y‖ dt (definitie 5.3)

=

∫ 1

0
tL ‖x− y‖2 dt =

L

2
‖x− y‖2.

Reorganisatie van de termen leidt tot het gewenste resultaat.

Propositie A.7. Zij functie f : Ω→ R gegeven door f(x) = ‖Ax−b‖2, met Ω = [l, u]n ⊂ Rn
en l < u. Functie f is een convexe functie.

Bewijs. In sectie 5.4 is er aangetoond dat Ω een convexe verzameling is. Verder geldt:

f(x) = xTATAx− 2xTATb + bTb.

Dit hebben we eerder in sectie 4.1 bepaald. Zij x, y ∈ Ω en α ∈ [0, 1]. Beschouw:

f(αx + (1− α)y) = (αx + (1− α)y)TATA(αx + (1− α)y)

− 2(αx + (1− α)y)TATb + bTb

= α2xTATAx + (1− α)2yTATAy + 2α(1− α)xTATAy

− 2αxTATb− 2(1− α)yTATb + bTb,

αf(x) + (1− α)f(y) = αxTATAx− 2αxTATb + αbTb

+ (1− α)yTATAy− 2(1− α)yTATb + (1− α)bTb

= αxTATAx + (1− α)yTATAy

− 2αxTATb− 2(1− α)yTATb + bTb.

Hieruit volgt:

f(αx + (1− α)y)− (αf(x) + (1− α)f(y))

= −α(1− α)xTATAx− α(1− α)yTATAy + 2α(1− α)xTATAy

= −α(1− α)(x− y)TATA(x− y)

= −α(1− α)‖A(x− y)‖2 ≤ 0.

Dus, we vinden:

f(αx + (1− α)y)− (αf(x) + (1− α)f(y)) ≤ 0

⇒ f(αx + (1− α)y) ≤ αf(x) + (1− α)f(y).

Oftewel, functie f is convex volgens definitie 5.2.
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Propositie A.8. Zij functie g : Ω→ R gegeven door g(x) = λ‖x‖2, met λ > 0 een constante.
Functie g is een convexe functie.

Bewijs. Aangezien λ > 0, geldt er dat g convex is, indien g̃ : Ω→ R gegeven door g̃(x) = ‖x‖2
convex is. We weten dat f : Ω→ R gegeven door f(x) = ‖Ax−b‖2 convex is (propositie A.7).
Zij A = I en b = 0. Nu geldt: f(x) = g̃(x). Oftewel, functie g̃ is convex en daarmee ook
functie g.

Propositie A.9. Zij functie g : Ω→ R gegeven door g(x) = λ ‖x‖1 = λ
∑n

i=1 |xi|, met λ > 0
een constante. Functie g is een convexe functie.

Bewijs. Aangezien λ > 0, geldt er dat g convex is, indien g̃ : Ω→ R gegeven door g̃(x) = ‖x‖1
convex is. In sectie 5.4 is er aangetoond dat Ω een convexe verzameling is. Zij x, y ∈ Ω en
α ∈ [0, 1]. Er geldt:

g̃(αx + (1− α)y) =

n∑
i=1

|αxi + (1− α)yi|

≤
n∑
i=1

(|αxi|+ |(1− α)yi|) (driehoeksongelijkheid)

= α

n∑
i=1

|xi|+ (1− α)

n∑
i=1

|yi|

= αg̃(x) + (1− α)g̃(y).

Oftewel, functie g̃ is convex volgens definitie 5.2 en daarmee ook functie g.
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B Total Variation Regularisatie

In deze sectie geven we een korte introductie op de zogeheten total variation regularisatie-
methode, die voor het eerst werd toegepast op ‘removing noise from images’ in 1992, zoals
Rudin, Osher en Fatemi het zelf noemen [34], en sindsdien nuttig is gebleken bij het oplossen
van verschillende problemen die zich voordoen in de wereld van beeldverwerking [3, p. 2419].
Ook met deze regularisatiemethode is het uitgangspunt de kleinste-kwadratenmethode. We
hanteren zoals voorheen de notatie f(x) = ‖Ax−b‖2 en introduceren de notatie xTV die als
volgt wordt gekarakteriseerd:

xTV = arg min
x
{f(x) | TV(x) = CTV}. (16)

Hier representeert CTV ∈ R een bepaalde constante. In de literatuur kent TV(x) een aantal
verschillende, maar aan elkaar verwante representaties [40, p. 129], [3, p. 2420]. Hier hanteren
we het volgende: TV(x) = ‖L1x‖1. De notatie L1 representeert een (n− 1)× n-matrix in de
Toeplitz vorm (zie [38]) die de discrete benadering van een eerste afgeleide operator vormt [9,
p. 42]. Preciezer, L1 ziet er als volgt uit:

−1 1
−1 1

. . .

−1 1

 .

Zij xi het ide element van vector x (i = 1, . . . , n). Een andere manier om TV(x) te beschrijven
is nu: TV(x) =

∑n−1
i=1 |xi+1−xi| [40, p. 9]. In sectie 4.1 hebben we al opgemerkt dat f continu

differentieerbaar is. Indien er geldt dat TV(x) continu differentieerbaar is in een punt xTV en
er geldt dat ∇TV(xTV) 6= 0, kunnen we aan de hand van de Lagrange-multiplicatormethode
ons optimaliseringsprobleem als volgt karakteriseren:

xTV = arg min
x

f(x) + λ TV(x). (17)

Merk op dat

∇TV(x)
xi+1 6=xi

=


−sgn(x2 − x1)

sgn(x2 − x1)− sgn(x3 − x2)
sgn(x3 − x2)− sgn(x4 − x3)

...
sgn(xn − xn−1)

 .

Er geldt dat TV(x) differentieerbaar is in alle x ∈ Rn waar voor alle i ∈ {1, . . . , n− 1} geldt:
xi+1 6= xi. Ook geldt dan voor alle i ∈ {1, . . . , n − 1} dat sgn(xi+1 − xi) continu is. Omdat
alle componenten van ∇TV(x) dan continu zijn, geldt dat ∇TV(x) zelf ook continu is [8,
p. 182, cor. 2.2]. Oftewel, TV(x) is continu differentieerbaar in alle x ∈ Rn waar voor alle
i ∈ {1, . . . , n− 1} geldt: xi+1 6= xi. Met een punt xTV dat hieraan voldoet, is het equivalent
noemen van de karakteriseringen (16) en (17) gegrond.

Net zoals het LASSO-probleem (8) is probleem (17) niet oplosbaar met technieken uit de
lineaire algebra. Een iteratieve methode, zoals FISTA, kan gebruikt worden om dit probleem
op te lossen.
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C MATLAB Code

DistortionPerChris.m
- Het creëren van vertroebelde afbeelding met ruis, oftewel het creëren van testprobleem

%Import ing Test Image and Making i t a Square Image
XexRGB = imread ( ’ Gitaar . png ’ ) ;
Xex = rgb2gray (XexRGB) ; Xex = imcrop ( u int8 (Xex) , [ 111 0 479 4 80 ] ) ;

N = max( s ize (Xex) ) ;
xex = double (Xex ( : ) ) ;

%Blurr ing Test Image us ing Per Chr is t ian ’ s ‘ regu ’ Toolbox
A = blur (N, 10 , 4) ;
bex = A∗xex ;

%Adding Noise to Blurred Image
e = randn(Nˆ2 , 1) ;
e = 0.05∗norm( bex ) ∗e/norm( e ) ;
b = bex + e ; B = reshape (b , N, N) ;

LS.m
- Beeldverscherping: kleinste-kwadratenmethode/inverse

Dis to r t i onPerChr i s

x l s = A\b ; Xls = reshape ( x l s , N, N) ;

r a t i o r e l e r r = (norm( x l s−double ( xex ) ) /norm( double ( xex ) ) ) /(norm(b−bex ) /norm( bex ) )

TikhFISTA.m
- Beeldverscherping: FISTA toegepast op Tikhonov

function Xtik = TikhFISTA(A, b , lambda , u , l , K)

sigma 1 = normest (A, 1e−04) ;
Linv = 1/( sigma 1ˆ2+lambda ) ;
N = sqrt (max( s ize (b) ) ) ; x0 = zeros (Nˆ2 , 1) ;

% F i r s t FISTA i t e r a t i o n
x = x0 − Linv ∗(A’ ∗ (A∗x0−b)+lambda∗x0 ) ;
x = min(x , u ) ; x = max(x , l ) ;
y = x ;
t = 0.5∗(1+ sqrt (5 ) ) ;

% Remaining FISTA i t e r a t i o n s
for k = 2 :K

xold = x ;
x = y − Linv ∗(A’ ∗ (A∗y−b)+lambda∗y ) ;
x = min(x , u ) ; x = max(x , l ) ;
t o ld = t ; t = 0.5∗(1+ sqrt (1+4∗ t o ld ˆ2) ) ;
y = x + ( ( to ld −1)/ t ) ∗(x−xold ) ;

end

xt i k = x ; Xtik = reshape ( xt ik , N, N) ;
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LASSOFISTA.m
- Beeldverscherping: FISTA toegepast op LASSO

function Xlasso = LASSOFISTA(A, b , lambda , u , l , K)

sigma 1 = normest (A, 1e−04) ;
Linv = 1/( sigma 1 ˆ2) ; alpha = lambda /(2∗ s igma 1 ˆ2) ;
N = sqrt (max( s ize (b) ) ) ; x0 = zeros (Nˆ2 , 1) ;

% F i r s t FISTA i t e r a t i o n ;
% the f o l l o w i n g four l i n e s i m i t a t e the s h r i n k a g e opera tor

z = x0 − Linv ∗(A’ ∗ (A∗x0−b) ) ;
sgn = sign ( z ) ;
z = max(abs ( z )−alpha , 0) ;
x = sgn .∗ z ;

x = min(x , u) ; x = max(x , l ) ;
y = x ;
t = 0.5∗(1+ sqrt (5 ) ) ;

% Remaining FISTA i t e r a t i o n s
for k = 2 :K

xold = x ;

% Shrinkage
z = y − Linv∗A’ ∗ (A∗y−b) ;
sgn = sign ( z ) ;
z = max(abs ( z )−alpha , 0) ;
x = sgn .∗ z ;

x = min(x , u) ; x = max(x , l ) ;
t o ld = t ;
t = 0.5∗(1+ sqrt (1+4∗ t o ld ˆ2) ) ;
y = x+(( to ld −1)/ t ) ∗(x−xold ) ;

end

x l a s s o = x ; Xlasso = reshape ( x la s so , N, N) ;

Opmerking. In de hierboven gepresenteerde codes wordt uitgegaan van vierkante afbeeldingen,
omdat de functie ‘blur()’ die we gebruiken enkel werkt met zulke afbeeldingen. Indien men
een niet-vierkante vertroebelde afbeelding wil verscherpen, is het bovenstaande op eenvoudige
wijze aan te passen.
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