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Περίλθψθ 

Σα αντίςτροφα προβλιματα αποτελοφν τα κεμζλια για τθν επίλυςθ πολλϊν 

προβλθμάτων, εκ των οποίων πολλά από αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

κακθμερινότθτά μασ. ε αυτι τθ μελζτθ αςχολοφμαςτε κυρίωσ με το αντίςτροφο 

πρόβλθμα το οποίο με τθ βοικεια τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm πρϊτου 

είδουσ κα μασ οδθγιςει ςτθν ανάλυςθ και ανακαταςκευι μιασ εικόνασ. Πζραν του 

κεωρθτικοφ μζρουσ, κα δοφμε μερικζσ εφαρμογζσ του αντίςτροφου προβλιματοσ, 

ςτθν ανάλυςθ εικόνασ με τουσ κατάλλθλουσ αλγόρικμουσ. 

το 1ο  κεφάλαιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ,  ορίηουμε το αντίςτροφο πρόβλθμα 

και τα μθ καλά  τοποκετθμζνα προβλιματα. 

το 2ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ, εςτιάηουμε τθν προςοχι μασ ςτθν ολοκλθρωτικι 

εξίςωςθ Fredholm Πρϊτου Είδουσ για τθ λφςθ των αντίςτροφων προβλθμάτων, κακϊσ 

με τθ βοικεια του λιμματοσ Riemann-Lebesque αναφζρουμε ζνα παράδειγμα από τθ 

Γεωφυςικι ςτο οποίο εφαρμόηουμε τθν εξίςωςθ Fredholm. 

     το 3ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ, αναλφουμε δφο τρόπουσ διακριτοποίθςθσ τθσ 

ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm, δθλαδι τθ μζκοδο αρικμθτικισ προςζγγιςθσ των 

ολοκλθρωμάτων και τθ μζκοδο του αναπτφγματοσ Galerkin. Ακολοφκωσ, γίνεται 

ςφγκριςθ μεταξφ των δφο μεκόδων, όπου καταγράφονται τα αρνθτικά και τα κετικά 

τουσ. Σζλοσ, αναλφουμε το ρόλο των μεκόδων απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν SVE 

(Singular Value Evaluation)  και  ανάλυςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν SVD (Singular Value 

Decomposition) ςτα αντίςτροφα προβλιματα, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ ςυνκικθ 

Picard.  
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το 4ο  κεφάλαιο, ορίηουμε και αναλφουμε τουσ τρείσ τρόπουσ ομαλοποίθςθσ των 

διακριτϊν ςυςτθμάτων και δίνουμε περιςςότερθ ζμφαςθ ςτον τρόπο επίλυςθσ με τθν  

καμπφλθ τφπου L . 

 

το 5ο κεφάλαιο αςχολοφμαςτε με τισ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ τθσ ομαλοποίθςθσ 

των διακριτϊν ςυςτθμάτων και τισ ςτάςιμεσ επαναλθπτικζσ διαδικαςίεσ. 

το 6ο κεφάλαιο, αναφερόμαςτε ςτο κυρίωσ μζροσ τθσ εργαςίασ, το οποίο είναι θ 

«αποκόλωςθ» τθσ εικόνασ. Βαςικά εξθγοφμε τθ μζκοδο με τθν οποία κα οδθγθκοφμε 

ςτθν  ανάλυςθ τθσ εικόνασ ,χρθςιμοποιϊντασ  τον αλγόρικμο CGLS  , κακϊσ επίςθσ κα 

μελετιςουμε και  τθ τομογραφία ςε δφο διαςτάςεισ. 

Σζλοσ, ςτο 7ο κεφάλαιο, εκτελϊντασ τισ κατάλλθλεσ εντολζσ ςτο MatLab, κα 

εφαρμόςουμε τον CGLS  αλγόρικμο, ϊςτε να ανακαταςκευάςουμε τθν εικόνα που κα 

επεξεργαςτοφμε. 

 

Λζξεισ-Κλειδιά: 

Αντίςτροφα προβλιματα, ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm Πρϊτου Είδουσ, μθ καλά   

τοποκετθμζνα προβλιματα, λιμμα Riemann-Lebesque, μζκοδοι διακριτοποίθςθσ, 

μζκοδοι ομαλοποίθςθσ, ςυνκικθ Picard, απόδοςθ ιδιάηουςων τιμϊν(SVE), 

παραγοντοποίθςθ  ιδιάηουςων τιμϊν(SVD), καμπφλθ τφπου L, ςτάςιμεσ επαναλθπτικζσ 

διαδικαςίεσ, ανακαταςκευι εικόνασ. 
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Abstract 

Inverse problems are the foundation for solving many other problems, many of which 

are included in our everyday life. In this study we mainly deal with the inverse problem 

which, with the help of the Fredholm 1st integral equation, will lead us to the analysis 

and reconstruction of an image. Beyond the theoretical part, we will see some 

applications of the inverse problem in image analysis with the appropriate algorithms. 

In the 1st part of the diploma thesis, we define the inverse problem and the ill posed 

problems. 

In the 2nd part of the paper, we focus on the complete Fredholm equation which is 

the first kind to solve the inverse problems, with the help of the Riemann-Lebesque 

entry we mention an example from the geophysics applied by the Fredholm equation. 

In the 3rd part of the paper, we analyse two ways of distinguishing the integral Fredholm 

equation, namely the quadrature method and the method of expansion. Finally, we 

analyse the role of the two most important methods, Singular Value Evaluation (SVE) 

and Singular Value Decomposition (SVD) on the inverse problems, as well as the 

contribution of the Picard Treaty. 

In the 4th part, we define and analyse the three ways of normalizing discrete systems 

and put more emphasis on how to solve the L-Curve curve. 

In the 5th part, we deal with the computational methods of normalization of discrete 

systems. 

In the 6th part of the study, we refer to the main part of the work, namely the 

clarification of an image, in which the CGLS algorithm will lead to the implementation of 

the image analysis, as we will see the example of tomography in two dimensions. 

Finally, in the 7th part, by executing the appropriate commands in MatLab, we will 

apply a specific algorithm image to reconstruct it. 
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Κεφάλαιο 1   
Ειςαγωγι 

1. Η ζννοια των αντίςτροφων προβλθμάτων 

  τθν κακθμερινότθτά μασ, εμφανίηονται πολλά και ποικίλα προβλιματα, που μασ 
απαςχολοφν είτε ςτον επιςτθμονικό  χϊρο, είτε ςτον προςωπικό και κοινωνικό μασ 
χϊρο. Σόςο θ διατφπωςθ όςο και θ αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ αποτελοφν 
διαδικαςίεσ οι οποίεσ για να μασ οδθγιςουν ςτθν επικυμθτι λφςθ, πρζπει να 
υποςτοφν ςωςτζσ επεξεργαςίεσ. Με τα κατάλλθλα  εργαλεία όπωσ κα δοφμε αναλυτικά 
ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, όςο μθ προφανζσ και αν φαίνεται, κα 
διαπιςτϊςουμε ότι υπάρχει μια μεγάλθ γκάμα προβλθμάτων, θ οποία λφνεται με τθν 
ζννοια του «αντίςτροφου προβλιματοσ».  

το αντίςτροφο πρόβλθμα, ςυνικωσ το ηθτοφμενο είναι θ εκτίμθςθ παραμζτρων 
ενόσ φυςικοφ φαινομζνου ι ενόσ μακθματικοφ προβλιματοσ, όταν οι  μετριςεισ μιασ 
ςυνάρτθςθσ ι κάποιου  μεγζκουσ είναι γνωςτζσ.  

τισ Φυςικζσ Επιςτιµεσ γνωρίηουμε βζβαια, ότι οι παράμετροι ενόσ φυςικοφ 
φαινομζνου υπάρχουν. Άρα, µζςω τθσ επίλυςθσ ενόσ αντίςτροφου προβλιματοσ 
πρζπει να βρεκοφν οι κατάλλθλεσ εκτιµιςεισ τουσ. 

Εντοφτοισ, θ λφςθ των αντίςτροφων προβλθμάτων δεν είναι πάντα εφκολο να 
προςδιοριςτεί, διότι ανικουν ςτθν κατθγορία των μθ καλά τοποκετθμζνων 
προβλθμάτων και  επιδζχονται από καμιά ζωσ πολλζσ λφςεισ.  

Σο αντικείμενο τθσ μελζτθσ μασ, αςχολείται με  τθν ανακαταςκευι μιασ «κολισ» 
εικόνασ, βαςιςμζνθσ ςτθ κεωρία του αντίςτροφου προβλιματοσ. Εφόςον καταφζρουμε 
να μοντελοποιιςουμε το πρόβλθμά μασ και να διαχωρίςουμε δεδομζνα και 
παραμζτρουσ, μζςω κάποιου πυρινα ο οποίοσ κακορίηεται από το κατάλλθλο 
μακθματικό μοντζλο τθσ εικόνασ, τότε κα µποροφµε να διατυπϊςουμε µια 
ολοκλθρωτικι εξίςωςθ, αυτι τθσ εξίςωςθσ Fredholm Πρϊτου Είδουσ. Ζπειτα από 
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουμε, όπωσ διακριτοποίθςθ και 
ομαλοποίθςθ τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ και με τθ βοικεια κατάλλθλων αλγορίκμων, 
κα αναλφςουμε τθν εικόνα μασ και κα τθν ανακαταςκευάςουμε. 

Τπάρχουν πολλά φυςικά προβλιματα τα οποία για να μποροφν να λυκοφν, πρζπει 
να μοντελοποιθκοφν μζςω ενόσ απλοφ γραμμικοφ ςυςτιματοσ. ε αυτζσ τισ κατθγορίεσ 
προβλθμάτων ζχουμε ωσ αρχικό πλάνο ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο ειςζρχονται τα 
δεδομζνα ειςόδου και αφοφ υποςτοφν τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία εντόσ του 
ςυςτιματοσ, λαμβάνονται τα δεδομζνα εξόδου.  

Επομζνωσ, τα προβλιματα αυτά μποροφν να οριςτοφν με δφο τρόπουσ:  
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α) ωσ ζνα Ευκφ Πρόβλθμα το οποίο προχποκζτει γνϊςθ των δεδομζνων ειςόδου, ενϊ 
τα δεδομζνα εξόδου κεωροφνται άγνωςτα.  

β) ωσ ζνα Αντίςτροφο Πρόβλθμα όπου  γνωρίηουμε το ςφςτθμα και τα δεδομζνα     
εξόδου, και πρζπει να  ανακαταςκευάςουμε τα δεδομζνα ειςόδου. Μετζπειτα κα 
δοφμε ότι τα αντίςτροφα προβλιματα είναι μθ καλά τοποκετθμζνα. 

     Μερικά παραδείγματα τα οποία ακολουκοφν τθ φιλοςοφία των αντίςτροφων 
προβλθμάτων είναι: α) θ ανακαταςκευι μιασ κολισ εικόνασ ςε μια ευκρινζςτερθ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ ολοκλθρωτικζσ εξιςϊςεισ Fredholm πρϊτου είδουσ,β) θ μζτρθςθ 
του μαγνθτικοφ πεδίου ςτθ επιφάνεια τθσ Γθσ γ) θ ανακαταςκευι τθσ μαγνιτιςθσ ςτο 
εςωτερικό του θφαιςτείου, δ) ο υπολογιςμόσ των μαηϊν και των ςτακερϊν ελατθρίου 
από ζνα ςφςτθμα ταλάντωςθσ το οποίο αποτελείται από  μάηεσ.  

 

 

 

Εικόνα 1- Απεικόνιςθ Αντίςτροφου Προβλιματοσ 
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1.1  Μη καλά τοποθετημένα προβλήματα 

    Ένα ζημανηικό ταρακηηριζηικό ηων ανηίζηροθων προβλημάηων ,ηο οποίο δσζκολεύει ηη 

λύζη ηοσς είναι όηι δεν είναι καλά ηοποθεηημένα. 

Σύμθωνα με ηον Hadamard ο οποίος αζτολείηο με ηα μαθημαηικά μονηέλα ηων θσζικών 

θαινομένων από ηις αρτές ηοσ 20οσ αιώνα ,ένα πρόβλημα είναι μη καλά ηοποθεηημένο αν :  

  

 Σο πρόβλθμα δεν ζχει λφςθ. 

 Τπάρχουν περιςςότερεσ από μια λφςεισ. 

 Η λφςθ δεν εξαρτάται με ςυνεχι τρόπο από τα δεδομζνα του προβλιματοσ. 

 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται παραδείγματα μθ καλά τοποκετθμζνων προβλθμάτων, 
τα οποία υπολογίηονται αρικμθτικά, με τθ βοικεια του υπολογιςτικοφ μακθματικοφ 
προγράμματοσ MatLab. 

 

1.1.1 Πρόβλθμα χωρίσ λφςθ 

 

Ζςτω ότι ζχουμε δφο πίνακεσ: 

 

και κζλουμε να βροφμε τθ λφςθ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ  . Παρατθροφμε ότι 

και , δθλαδι το ςφςτθμα δεν ζχει λφςθ. 

Αυτό μπορεί να διορκωκεί με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων ζτςι ϊςτε να 
μπορζςουμε να βροφμε ζνα μοναδικό , οπότε ελαχιςτοποιϊντασ τθν παράςταςθ: 

 

Βρίςκουμε τθ γενικευμζνθ λφςθ  
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1.1.2 Πρόβλθμα ςτο οποίο υπάρχουν περιςςότερεσ από μια λφςεισ 

Ζνα απλό παράδειγμα, το οποίο εφκολα παρατθροφμε ότι είναι κακϊσ 

τοποκετθμζνο,  είναι το ςφςτθμα  . Σο ςφςτθμα αυτό ζχει άπειρεσ λφςεισ. 

Για να ζχουμε μοναδικι λφςθ, τροποποιοφμε το πρόβλθμά μασ προςκζτοντασ τθν 

επιπλζον απαίτθςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ  L2 νόρμασ    , οπότε 

βρίςκουμε τθν μοναδικι λφςθ . 

1.1.3 Πρόβλθμα όπου θ λφςθ δεν εξαρτάται με ςυνεχι τρόπο από τα 

δεδομζνα 

H ςυνκικθ τθσ ευςτάκειασ, είναι πολφ πιο δφςκολο να αντιμετωπιςτεί, επειδι θ 

παραβίαςθ τθσ, υπονοεί ότι αυκαίρετα μικρζσ διαταραχζσ των δεδομζνων, μποροφν να 

προκαλζςουν αυκαίρετα μεγάλεσ διαταραχζσ τθσ λφςθσ. Σουλάχιςτον, αυτό ιςχφει για 

τθ  ςυνεχι περίπτωςθ. Βζβαια, για το διακριτό πρόβλθμα οι διαταραχζσ είναι πάντοτε 

πεπεραςμζνεσ, αλλά αυτό εξακολουκεί να είναι προβλθματικό, εφόςον αυτζσ είναι 

πολφ μεγάλεσ. 

Σο κλειδί είναι να αναδιατυπϊςουμε το πρόβλθμα ζτςι ϊςτε θ λφςθ ςτο καινοφργιο 
μασ πρόβλθμα να είναι λιγότερο ευαίςκθτθ ςτισ διαταραχζσ. Σότε λζμε ότι 
ςτακεροποιοφμε ι ομαλοποιοφμε το πρόβλθμα, ϊςτε θ λφςθ του να γίνει πιο ςτακερι 
ι πιο ομαλι. 

Ζςτω το γραμμικό πρόβλθμα όπου 

    

 Ο δείκτθσ κατάςταςθσ ενόσ πίνακα Α ορίηεται ωσ: 

 

και παίρνει τιμζσ μεγαλφτερεσ από τθ μονάδα. 

Σιμζσ κοντά ςτθ μονάδα ςθμαίνουν πωσ ο πίνακασ Α είναι καλϊσ τοποκετθμζνοσ. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ, ο πίνακασ είναι μθ καλϊσ τοποκετθμζνοσ και αυτό ςθμαίνει 
πωσ θ επίλυςθ ενόσ γραμμικοφ ςυςτιματοσ αυτοφ του πίνακα, ενδζχεται να δϊςει 
μεγάλα ςφάλματα.  
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O πίνακασ  του παραδείγματόσ μασ ζχει δείκτθ κατάςταςθσ ίςο με 

δθλαδι αρκετά υψθλό.  Αποτζλεςμα αυτοφ είναι, μικρζσ διαταραχζσ ςτα 

δεδομζνα του αρχικοφ προβλιματοσ, να προκαλοφν μεγάλεσ διαταραχζσ ςτθ λφςθ του. 

Πράγματι, παρατθροφμε ότι για ,  .  

Δθλαδι για μεταβολι του  μικρότερθ από  ζχουμε αλλαγι ςτθ λφςθ τθσ τάξθσ του 

 και  για τισ δφο ςυντεταγμζνεσ του  αντίςτοιχα. 

Παρ’ όλα αυτά, μποροφμε να τροποποιιςουμε το παραπάνω πρόβλθμα ϊςτε θ λφςθ 

του να είναι πιο ςτακερι, δθλαδι λιγότερο ευαίςκθτθ ςε διαταραχζσ.   

Για παράδειγμα, μποροφμε να επιβάλουμε ζνα ανϊτατο όριο  για τθ νόρμα τθσ λφςθσ 

και ςτθ νζα  διατφπωςθ να αντιμετωπίςουμε το τροποποιθμζνο πρόβλθμα 

ελαχιςτοποίθςθσ: 

 

 

 

όπου πλζον θ λφςθ εξαρτάται μοναδικά, αλλά όχι γραμμικά από το . 

Η λφςθ  είναι αρκετά κοντά ςτθν ακριβι λφςθ.  Με τθν 

κατάλλθλθ   πλθροφορία, μποροφμε να υπολογίςουμε προςεγγιςτικά τθ λφςθ. Βαςικι 
δυςκολία είναι με πιο κριτιριο κα επιλζξουμε τθν παράμετρο δ, όταν δεν γνωρίηουμε 
τθν ακριβι λφςθ. 

Ζτςι, όταν λφνουμε ζνα αντίςτροφο πρόβλθμα αρικμθτικά ςτον υπολογιςτι, 
αντιμετωπίηουμε δυςκολίεσ παρόμοιεσ με τισ πιο πάνω, διότι τα προβλιματα που 
υπολογίηονται αρικμθτικά, είναι μθ καλά τοποκετθμζνα.  

Οι μζκοδοι ομαλοποίθςθσ είναι θ λφςθ όλων αυτϊν των προβλθμάτων. τθ ςυνζχεια 
κα αναπτφξουμε αυτζσ τισ μεκόδουσ. 
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Κεφάλαιο 2 
2. Ολοκλθρωτικζσ Εξιςϊςεισ Fredholm 

ε αυτι τθν ενότθτα κα αςχολθκοφμε με μια ςθμαντικι κατθγορία των αντίςτροφων 
γραμμικϊν προβλθμάτων και ςυγκεκριμζνα εκείνων που λαμβάνουν τθ μορφι των 
ολοκλθρωτικϊν εξιςϊςεων τφπου Fredholm. Αυτά τα προβλιματα ανακφπτουν ςε 
πολλζσ εφαρμογζσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, όπωσ για παράδειγμα ςτθν 
ιατρικι απεικόνιςθ και τθν γεωλογικι ζρευνα. Βαςικι λειτουργία αυτισ τθσ 
ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ, είναι να περιγράψει τθ ςχζςθ μεταξφ του πυρινα, των 
μεταςχθματιςμζνων  δεδομζνων και των παρατθριςεων.   

2.1   Ολοκλθρωτικζσ Εξιςϊςεισ Fredholm Πρϊτου Είδουσ 

Η ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm Πρϊτου Είδουσ διατυπϊνεται μακθματικά ωσ 

εξισ: 

                                          (2.1) 

                                            

όπου θ ςυνάρτθςθ  είναι γνωςτι ωσ πυρινασ. ε αυτι τθν περίπτωςθ τόςο ο 

πυρινασ   όςο και θ  είναι γνωςτζσ ςυναρτιςεισ, ενϊ θ  είναι άγνωςτθ. Η 

ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm δθμιουργεί μια γραμμικι ςχζςθ μεταξφ των 
ςυναρτιςεων και  και ο πυρινασ  προςδιορίηει τον βακμό ςυςχζτιςθσ 

μεταξφ αυτϊν των δφο ςυναρτιςεων. 

Όπωσ είναι λογικό, εάν οι ςυναρτιςεισ  και  είναι γνωςτζσ, τότε μποροφμε να 

προςδιορίςουμε τθν  υπολογίηοντασ το παραπάνω ολοκλιρωμα. Σο αντίςτροφο 

πρόβλθμα ςυνίςταται ςτθν εφρεςθ τθσ  δοκζντων των άλλων δφο ςυναρτιςεων. 

τθν περίπτωςθ που ο πυρινασ ζχει τθ μορφι , τότε θ ολοκλθρωτικι 

εξίςωςθ παίρνει τθν πιο κάτω μορφι: 

                                                   (2.2) 

και χαρακτθρίηεται ωσ πρόβλθμα αποςυνζλιξθσ. 
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 Όταν θ εξίςωςθ Fredholm Πρϊτου Είδουσ προκφπτει ςε αντίςτροφα προβλιματα, 
ςυνικωσ ο πυρινασ K και θ ςυνάρτθςθ g(s) είναι γνωςτά ,ενϊ το f άγνωςτο.   Σο 
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα λφνεται αρικμθτικά με μεκόδουσ ομαλοποίθςθσ. 

Οι Riemann-Lebesque διατφπωςαν μία  από τισ ςθμαντικότερεσ ιδιότθτεσ τθσ 

ολοκλθρωτικι εξίςωςθσ Fredholm Πρϊτου Είδουσ, θ οποία είναι γνωςτι και ωσ Λιμμα 

Riemann-Lebesque.  

2.2   Λιμμα Riemann-Lebesque 

φμφωνα με το Λιμμα Riemann-Lebesque  για ςυνάρτθςθ ωσ:  , 

p=1,2,…  και  για οποιαδιποτε ςυνάρτθςθ πυρινα (s,t ) ιςχφει ότι: 

    (2.3) 

Αυτό ςθμαίνει ότι με τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ το εφροσ ταλάντωςθσ τθσ gp 

ελαττϊνεται. 

 Η ολοκλιρωςθ «ομαλοποιεί» τισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ κακιςτϊντασ τθ ςυνάρτθςθ g 
«ομαλότερθ» ςε ςχζςθ με τθν f . 

2.3   Παράδειγμα ενόσ προβλιματοσ από τθ γεωφυςικι 

Για να γίνει πιο εφκολα κατανοθτι  θ κεωρία τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm, 
κα αςχολθκοφμε με ζνα απλό μοντζλο αντίςτροφου προβλιματοσ, όπωσ το πρόβλθμα 
τθσ βαρυτικισ  χαρτογράφθςθσ ςε απλοποιθμζνθ μορφι, που ακολουκεί. 

2.3.1  Διατφπωςθ του προβλιματοσ 

Ζςτω κατανομι μάηασ με πυκνότθτα μάηασ , ςε βάκοσ  από τθν επιφάνεια, με 

.  Τποκζτουμε ότι δεν υπάρχει μάηα ζξω από τθν πθγι, θ οποία παράγει 

βαρυτικό πεδίο γφρω τθσ. Μετρϊντασ το βαρυτικό πεδίο το οποίο δθμιουργείται από 
τθν πθγι, προςπακοφμε να βροφμε τθν άγνωςτθ κατανομι μάηασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
όπωσ φαίνεται ςτο πιο κάτω ςχιμα (βλ. Εικόνα 2.3.1), ςτον άξονα  μετράμε τθν 

κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα του βαρυτικοφ πεδίου θ οποία αναφζρεται ωσ μια ςυνάρτθςθ 
 οριςμζνθ από το  μζχρι και το . 

Σο πεδίο βαρφτθτασ που δθμιουργείται από απειροελάχιςτα τμιματα μάηασ  

μικουσ , είναι ιςοδφναμο με αυτό που δθμιουργείται από ςθμειακζσ μάηεσ . 
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Ωσ εκ τοφτου, το μζγεκοσ του πεδίου βαρφτθτασ κατά τον άξονα , είναι  , όπου  

 θ απόςταςθ τθσ πθγισ ςτθ κζςθ από τθν απειροςτι μάηα ςτθ 

κζςθ (βλ. Εικόνα 2.3.1).  

Tο βαρυτικό πεδίο κατευκφνεται από τθν απειροςτι μάηα προσ τθν πθγι όπου το 
μεγζκουσ  γράφεται ωσ : 

 

όπου  είναι θ γωνία που ςχθματίηεται από τον άξονα  και τθν ευκεία . 

Αντικακιςτϊντασ το    παίρνουμε τθν εξίςωςθ: 

 

υνεπϊσ, θ ςυνολικι ποςότθτα δίνεται από το ολοκλιρωμα: 

 

όπου   

υμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι, θ ςυνάρτθςθ  είναι θ κάκετθ 

ςυνιςτϊςα τθσ βαρυτικισ δφναμθσ, μετρθμζνθσ ςτο s από μια απειροςτι μάηα ςτο  

και το βαρυτικό πεδίο  είναι μετριςιμο μζγεκοσ. 

τθν  Εικόνα 2.3.1 βλζπουμε  τισ γραφικζσ παραςτάςεισ του με δεδομζνθ τθν 

κατανομι μάηασ  ςε πζντε διαφορετικζσ τιμζσ  τθσ απόςταςθσ . Προφανϊσ όταν 

το  είναι μεγαλφτερο τότε πιο δφςκολα παίρνω πλθροφορία για το . Επιπλζον, 

παρατθροφμε ότι ςτο τα δεδομζνα κατανζμονται με ςυνεχι τρόπο, ενϊ τα 

δεδομζνα τθσ  είναι εμφανζσ ότι κατανζμονται με μθ ςυνεχι τρόπο. 



 

 

17 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Εικόνα 2.3.1- Γραφικι παράςταςθ του βαρυτικοφ πεδίου g(s) για πζντε διαφορετικζσ 
τιμζσ τθσ απόςταςθσ d. 

 

Εικόνα 2.3.2-Γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(t) 
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το παραπάνω παράδειγμα, παρατθροφμε ότι ςτθν χαρτογράφθςθ τθσ  με τθν , 

όταν κατευκυνόμαςτε από τθν πθγι  προσ το βαρυτικό πεδίο  , οι  ςυνιςτϊςεσ 

τθσ  με υψθλζσ ςυχνότθτεσ αποςβζνουν, ςε αντίκεςθ με τισ  χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ. 

υνεπϊσ, όταν θ ολοκλθρϊνεται με τθν ςυνάρτθςθ  , θ   ζχει  ομαλι επίδραςθ ςτθν 

ςυνάρτθςθ , ζτςι ϊςτε θ να  παρουςιάηεται ομαλότερθ. 

Η παραπάνω ερμθνεία εκφράηεται μακθματικά με το λιμμα Riemann-Lebesgue (βλ. 
χζςθ 2.3). Κακϊσ θ ςυχνότθτα του αυξάνεται, όταν ο ακζραιοσ αρικμόσ  παίρνει 

τιμζσ, το πλάτοσ  μειϊνεται. Δθλαδι, για ψθλζσ ςυχνότθτεσ οι ςυνιςτϊςεσ του  

αποςβζνουν άρα το  κα είναι πιο ομαλό από το . 

αφϊσ, για μια μικρι τυχαία διατάραξθ του μπορεί να προκλθκεί μεγάλθ 

διαταραχι ςτθν , αν δεν ζχει μια ςυνιςτϊςα ψθλισ ςυχνότθτασ. 

Η ομαλοποίθςθ που λαμβάνει χϊρα ςτο προθγοφμενο παράδειγμα, είναι ζνα 
γενικότερο φαινόμενο ςτισ ολοκλθρωτικζσ εξιςϊςεισ. Παρατθροφμε ότι όςο 
μεγαλφτερθ ςυνιςτϊςα ζχουμε για το , τόςο πιο μεγάλθ απόςβεςθ ζχουμε, όςο 

μειϊνεται  θ ςυχνότθτα. 

 



 

 

19 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Κεφάλαιο 3 

3. Μζκοδοι διακριτοποίθςθσ 

Μζχρι τϊρα ζχουμε μελετιςει τθν ολοκλθρωτικι μορφι Fredholm Πρϊτου Είδουσ και 
αναφζραμε κάποιεσ κεωρθτικζσ πτυχζσ .Αυτό όμωσ δεν είναι αρκετό, διότι για να 
καταφζρουμε να λφςουμε τθν εξίςωςθ Fredholm πρζπει να τθν τροποποιιςουμε με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να µπορεί να υπολογιςτεί αρικμθτικά. Ο λόγοσ που καταφεφγουμε 
ςε άλλουσ τρόπουσ επίλυςθσ είναι ότι τα ςυνεχι προβλιματα είναι ςυνικωσ γνωςτά 
για τθν πολυπλοκότθτά τουσ και τθν ακρίβειά τουσ, ζτςι ϊςτε να μθ μποροφν να 
λυκοφν αναλυτικά. 

Ωσ εκ τοφτου, ςε αυτό το κεφάλαιο κα αςχολθκοφμε με δφο βαςικζσ μεκόδουσ 
διακριτοποίθςθσ. Η διακριτοποίθςθ μετατρζπει ζνα ςυνεχζσ πρόβλθμα ςε διακριτό, το 
οποίο είναι εκφραςμζνο ςε γραμμικζσ ςχζςεισ πινάκων. Αυτζσ τισ γραμμικζσ ςχζςεισ 
μποροφμε να τισ λφςουμε αρικμθτικά. 

Θα εξετάςουμε επιπλζον τθν μζκοδο SVD δθλαδι τθν Παραγοντοποίθςθ Ιδιάηουςων 
Σιμϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των αντίςτροφων διακριτϊν προβλθμάτων που 
προκφπτουν από τθ διακριτοποίθςθ τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm πρϊτου 
είδουσ. 

Για να μετατρζψουμε τθν ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm ςε γραμμικι ςχζςθ 
χρθςιμοποιοφμε μεκόδουσ διακριτοποίθςθσ. Τπάρχουν αρκετζσ μζκοδοι οι οποίεσ 
διακριτοποιοφν το ςφςτθμα, αλλά κα αναλφςουμε  τισ εξισ: 

 

1. τθ μζκοδο αρικμθτικισ ολοκλιρωςθσ. 

2. τθ μζκοδο του αναπτφγματοσ.  

 

3.1 Μζκοδοσ Αρικμθτικισ Ολοκλιρωςθσ 

 

Η διακριτοποίθςθ βαςίηεται ςτον γενικό κανόνα προςζγγιςθσ του ολοκλθρϊματοσ: 
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όπου φ θ ςυνάρτθςθ που ζχουμε για ολοκλιρωςθ,tj, j = 1,2,……….n επιλεγμζνα ςθμεία 
από μθδζν ζωσ ζνα, ωj   το βάροσ τθσ ςυνειςφοράσ του κάκε ςθμείου ςτθν προςζγγιςθ 
του ολοκλθρϊματοσ και en το ςφάλμα τθσ προςζγγιςθσ λόγω διακριτοποίθςθσ. Με τον 
κανόνα τθσ μζςθσ τιμισ για παράδειγμα ζχουμε  

     ,                                   

Βάςει του παραπάνω κανόνα προςζγγιςθσ του ολοκλθρϊματοσ, το ολοκλιρωμα 

  

 

προςεγγίηεται από το παρακάτω άκροιςμα 

 

τθ ςυνζχεια απαιτοφμε  ψ (si ) = g (si ),                  i=1,2,…,n 

Όπου g (si ) οι τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ που ζχουν μετρθκεί πειραματικά. 

Ζτςι οδθγοφμαςτε ςτο ςφςτθμα εξιςϊςεων 

 

 

Αντικακιςτϊντασ τισ πραγματικζσ τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ f ςτα ςθμεία tj , j = 1,2,….,n με 
τισ αντίςτοιχεσ προςεγγιςτικζσ  fj και αμελϊντασ το ςφάλμα en (s) καταλιγουμε ςτο 
ςφςτθμα: 

 

=  
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που είναι ζνα γραμμικό ςφςτθμα Α x = b         με                       , 

 

όπου                                                                 

και άγνωςτο το διάνυςμα χΤ = ( fi   f2   ….  f n )T   των προςεγγιςτικϊν τιμϊν  τθσ 
ςυνάρτθςθσ f . 

 

3.2 Μζκοδοσ αναπτφγματοσ  Galerkin (Expansion Method) 

 

     Για τθ μζκοδο αυτι θ διακριτοποίθςθ ςτθρίηεται ςτθ χριςθ προεπιλεγμζνθσ βάςθσ 
ςυναρτιςεων και τθν αξιοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ τθσ ορκογωνιότθτασ για τθν επίλυςθ 
των διπλϊν ολοκλθρωμάτων που προκφπτουν. Ειδικότερα, θ εν λόγω μζκοδοσ δομείται 
ωσ εξισ:  
 
Αρχικά γίνεται επιλογι δφο βάςεων ςυναρτιςεων με τθ βοικεια των οποίων κα 

επιχειρθκεί θ προςζγγιςθ των f και g : 

   Φ n   =    , 

 

   Ψn   =    .  

τθ ςυνζχεια γίνεται προςζγγιςθ των f, g κακϊσ και του ολοκλθρϊματοσ που προκφπτει 
με τθ βοικεια των ανωτζρω ςυναρτθςιακϊν βάςεων, δθλαδι: 

 

 

 

                                             

        ι                                                                                                                                      

                                            

                                                                   (3.2.2) 
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                                                                  (3.2.3) 

Δθλαδι, οι f n(t)  και gn (s)  μποροφν να κεωρθκοφν προςεγγίςεισ των f και g αντίςτοιχα, 

ενϊ τα    Ef ( t  )   και      Eg( s )      τα ςχετικά ςφάλματα τουσ.  

Αν τϊρα οριςτεί ωσ Θ(s) θ ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm πρϊτου είδουσ,  

τότε 

 

                                             (3.2.4) 

Δεδομζνου ότι θ ςυνάρτθςθ κ ςτθ γενικι περίπτωςθ δεν ανικει ςτο span(Ψ), μπορεί 
να περιγραφεί μακθματικά ωσ εξισ: 

, και θ  να ανικει μζςα ςτο διάςτθμα . 

Θζλουμε να εξαςφαλίςουμε τθ μοναδικότθτα των προςεγγιςτικϊν λφςεων. Ζςτω ότι 
οι  κα θ  είναι οι ορκογϊνιεσ προβολζσ των κ και g αντίςτοιχα, μζςα ςτο διάςτθμα 

.  Θα εξιςϊςουμε τισ δφο προςεγγιςτικζσ λφςεισ  κα θ   και κα 

αντικαταςτιςουμε τθν πρϊτθ με  , και τθν δεφτερθ με  .  

   

Άρα καταλιγουμε ςε ζνα αποτζλεςμα όπου θ διαφορά των ςυναρτιςεων είναι ίςθ με 
τθν διαφορά των υπολοίπων. Δεδομζνου ότι και οι δφο ςυναρτιςεισ των ςφαλμάτων 
είναι ορκογϊνιεσ ςτο διάςτθμα  τότε και το υπόλοιπο  είναι 

ορκογϊνιο ςε κάκε μια από τισ ςυναρτιςεισ  . 

Προκειμζνου να καταλιξουμε ςε ζνα ςφςτθμα εξιςϊςεων, το οποίο κα υπολογίηει 
τουσ άγνωςτουσ ςυντελεςτζσ , κα επιβάλλουμε τθν ορκογωνιότθτα των 

υπολοίπων με  τθ ςυνάρτθςθ . Δθλαδι απαιτοφμε  για i=1,…n  και 

κα καταλιξουμε ςε ζνα  απλό γραμμικό ςφςτθμα .Με τισ πιο κάτω 

ιςοδυναμίεσ  για  ζχουμε ότι: 
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Η ηελεσηαία ζτέζη οσζιαζηικά αναπαριζηά ένα ζύζηημα ηης μορθής Α x = b όποσ: 

 

 

       

                                          Xj =ηi       ,                                         i, j = 1,2,…….n 

 

                                                                                     

 

 

     Ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο τρόποσ με τον οποίο επιλζγονται οι βάςεισ 
ςυναρτιςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εν λόγω μζκοδο διακριτοποίθςθσ. Για 
παράδειγμα, οι ςυναρτιςεισ ψj είναι ςθμαντικό να επιλζγονται ζτςι ϊςτε να 
ςυλλζγονται οι πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ από τα μετριςιμα δεδομζνα g(s). 
 
   Επίςθσ, θ χριςθ ςυναρτιςεων με επικυμθτζσ ιδιότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα 
ορκοκανονικϊν ςυναρτιςεων, απλοποιεί τουσ αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ που 
απαιτοφνται.  
 
    Σζλοσ, αν θ ςυνάρτθςθ πυρινα είναι ςυμμετρικι ,αυτό αντανακλάται και ςτθ 
διακριτι διατφπωςθ του προβλιματοσ, δθλαδι ςτθν περίπτωςθ αυτι και ο πίνακασ 
του προκφπτοντοσ γραμμικοφ ςυςτιματοσ είναι ςυμμετρικόσ.  
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3.3 Σφγκριςθ Μεκόδων και Κριτιρια Επιλογισ 
  

       Οι μζκοδοι διακριτοποίθςθσ που παρουςιάςτθκαν ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ, ζχουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Tίκεται λοιπόν το ερϊτθμα 
ποια είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ προσ χριςθ. Για να αποφαςιςτεί ποια είναι θ 
καλφτερθ κάκε φορά μζκοδοσ πρζπει πρϊτα να απαντθκοφν τα ακόλουκα ερωτιματα:  
• Ποιο είναι το πρόβλθμα ςτο οποίο ηθτείται απάντθςθ και τι ακριβϊσ ηθτείται;  

• Ποια είναι τα δεδομζνα που δίνονται για το πρόβλθμα αυτό;  

• Σι μπορεί να υπολογιςτεί;  

ε κάκε περίπτωςθ, αν επιχειρθκεί ςφγκριςθ των δφο μεκόδων κα πρζπει να 
καταγραφοφν τα κετικά και αρνθτικά τουσ.Tο αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ καταγράφεται 
ςτον Πίνακα 3.3.1 που ακολουκεί. 

 

 
Μζκοδοσ αρικμθτικισ ολοκλιρωςθσ 
 

  
          Μζκοδοσ Αναπτφγματοσ 

 

(+) Απλι υπολογιςτικά   
 

(-) Εμπεριζχει υπολογιςμό διπλοφ 
ολοκλθρϊματοσ, ο οποίοσ εν γζνει 
είναι δφςκολοσ υπολογιςτικά   
 

(-) Προςζγγιςθ μόνο πάνω ςε 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία του 
πλζγματοσ   
 

(+) Προςζγγιςθ με τθ βοικεια 
ςυναρτιςεων   
 

(+) Δυνατότθτα εξειδίκευςθσ τθσ 
μεκόδου, ϊςτε να αντανακλά τισ 
ιδιότθτεσ των ςυναρτιςεων K  
και f     
 
 
 
_____________________________ 
 
(+)  Οι τιμζσ δειγμάτων που 
χρθςιμοποιοφνται για το δεξί μζλοσ 
του γραμμικοφ ςυςτιματοσ είναι 
διακριτζσ  
 

(+) Δυνατότθτα επιλογισ κατάλλθλων 
ςυναρτιςεων ϕj    
(+)     Αν οι ςυναρτιςεισ ϕj είναι 
ορκοκανονικζσ τότε υφίςταται ςχζςθ 
μεταξφ των διατυπϊςεων 
αναπτφγματοσ ιδιαηουςϊν τιμϊν και 
παραγοντοποίθςθσ ιδιαηουςϊν τιμϊν  
_______________________________ 
 
(+ ) Δφο εναλλακτικζσ για τθν επιλογι 
δειγμάτων:  
 

1) Ψi (s)  = δ(s - si )  και  
2) Ψi (s)  = χi (s) 

 

Πίνακασ 3.3.1 : φγκριςθ Μεκόδων Αρικμθτικισ Ολοκλιρωςθσ και Αναπτφγματοσ 
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3.4   Mζκοδοσ  απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν (Singular Value Evaluation)   

     Η μζκοδοσ απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν SVE, είναι ζνα μακθματικό εργαλείο το 

οποίο μασ βοθκάει να βροφμε μια ομαλι  λφςθ  ςτθν ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm 

Πρϊτου Είδουσ. Αρχικά κα πρζπει να ειςάγουμε ζνα ςυμβολιςμό. Ζςτω δφο 

ςυναρτιςεισ φ και ψ  που ορίηονται ςε ζνα διάςτθμα από το 0 μζχρι το 1. Σο εςωτερικό 

τουσ γινόμενο ορίηεται ωσ :  

                                                                 

Η νόρμα-δφο τθσ φ ορίηεται ωσ: 

 

 

Ο πυρινασ Κ  τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ είναι τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμοσ αν το 

ολοκλιρωμα                                       είναι οριςμζνο   και     για        κάκε      τετραγωνικό 

ολοκλθρϊςιμο του πυρινα Κ, θ μζκοδοσ απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν παίρνει τθ 

μορφι:  

 

τθ μζκοδο απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 Οι  είναι οι ιδιάηουςεσ τιμζσ και μποροφν να γραφοφν ςε φκίνουςα ςειρά, 

 

  

 Η ςυνάρτθςθ  καλείται δεξιά ιδιάηουςα ςυνάρτθςθ. 

 Όλεσ οι ςυναρτιςεισ  και  είναι ορκογϊνιεσ . 

  Επίςθσ Ιςχφει  

 τθν περίπτωςθ που βρίςκουμε πεπεραςμζνο αρικμό ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν οι 
οποίεσ να είναι μθ μθδενικζσ, τότε ο πυρινασ Κ, λζγεται εκφυλιςμζνοσ. 
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Η  κεμελιϊδθσ ςχζςθ που ικανοποιεί, τισ ιδιάηουςεσ τιμζσ και τισ ιδιάηουςεσ 
ςυναρτιςεισ,    για i=1,2,… είναι: 

 

 

 

3.4.1  Ο ρόλοσ τθσ  μεκόδου απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν  

 

      Ο ρόλοσ του αναπτφγματοσ ιδιαηουςϊν τιμϊν SVE είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, διότι 

οι ιδιάηουςεσ τιμζσ μi φκίνουν προσ το μθδζν. Μάλιςτα, όςο πιο ομαλι (smooth) είναι 

θ ςυνάρτθςθ πυρινα, τόςο ταχφτερθ είναι θ ςφγκλιςθ. Αν επιχειρθκεί θ ςυςχζτιςθ τθσ 

φπαρξθ λφςθσ ςυνάρτθςθσ f, με τθν ομαλότθτα των ιδιοτιμϊν μi πάνω ςε δφο 

ορκοκανονικζσ βάςεισ του L2 ,κα πρζπει καταρχάσ να εκφραςτοφν οι f, g βάςει των  νi ,ui  

(3.4.1.1) 

 

                                                                                               (3.4.1.2) 

                                                                                          

Αν ειςάγουμε το ανάπτυγμα f ςτθν ολοκλθρωτικι εξίςωςθ και χρθςιμοποιιςουμε τθν 
κεμελιϊδθ ςχζςθ, τότε κα δοφμε ότι θ ςυνάρτθςθ g  μπορεί να γραφτεί και ωσ: 

          (3.4.1.3) 

Αν αντικαταςτακοφν οι ςυναρτιςεισ f και g ςτθν ολοκλθρωτικι εξίςωςθ, κάνοντασ 
χριςθ τθσ κεμελιϊδουσ ςχζςθσ, τότε λαμβάνεται θ ακόλουκθ ςχζςθ: 
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Από τθν ανωτζρω ςχζςθ προκφπτουν οι ακόλουκεσ δφο ςυνκικεσ:  
 
• Αν υπάρχει i τζτοιο ϊςτε  μ i  = 0 τότε θ f(t) ζχει λφςθ αν και μόνο αν:  
 

 = ο 

• Αν για κάκε i   μ i≠,0 τότε θ f(t) περιγράφεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ:  
 

 

 

   Βάςει τθσ ανωτζρω ανάλυςθσ προκφπτει και θ υνκικθ Picard, ςφμφωνα με τθν 

οποία προκειμζνου θ ςυνάρτθςθ f να είναι τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμθ ςυνάρτθςθ, κα 

πρζπει θ L2 νόρμα τθσ f να είναι φραγμζνθ. Θα πρζπει δθλαδι το  

      να ςυγκλίνει ςτο μθδζν ταχφτερα απ’ ότι οι ιδιάηουςεσ τιμζσ μi. 

 

3.5  Σφγκλιςθ και απόκλιςθ τθσ μεκόδου  απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν   

Όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, για να μπορεί να γίνει θ ανάλυςθ τθσ SVE, πρζπει ο 
πυρινασ Κ να είναι τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμοσ, δθλαδι να ζχει τθν εξισ μορφι: 

 

 

Χρθςιμοποιοφμε τθ μζκοδο ανάλυςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν SVD (Singular Value 
Decomposition), για να υπολογίςουμε προςεγγίςεισ ςτθ μζκοδο απόδοςθs ιδιαηουςϊν 
τιμϊν SVE (Singular Value Evaluation).   Αρχικά κα χρθςιμοποιιςουμε τον 
μεταςχθματιςμό Laplace, ο οποίοσ είναι πολφ βαςικόσ ςτον υπολογιςμό τθσ 
ςυνάρτθςθσ f, όταν δίνεται από μια ςυνάρτθςθ g.  

Ο μεταςχθματιςμόσ  Laplace   ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ολοκλθρωτικι εξίςωςθ Fredholm Πρϊτου Είδουσ δίνει τθν εξίςωςθ:  
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Παρατθροφμε όμωσ, ότι δεν μπορεί να αναλυκεί με τθ μεκόδου  απόδοςθs 
ιδιαηουςϊν τιμϊν SVE, διότι ο πυρινασ δεν είναι τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμοσ. Αυτό 
φαίνεται και από το ολοκλιρωμα: 

 

 

ςτο οποίο,  αν ολοκλθρϊςουμε το   ςτο διάςτθμα , τότε τείνει ςτο άπειρο και 

αν ολοκλθρϊςουμε τετραγωνικά το  ςτο ίδιο διάςτθμα, κα τείνει και αυτό ςτο 

άπειρο. 

Ωςτόςο, αν θ  ορίηεται για , τότε το ολοκλιρωμα υπάρχει για όλα τα , 

και προτιμάμε μικρι αποκοπι ςφάλματοσ για μεγάλουσ αρικμοφσ του α . 

Αυτό ιςχφει και  όταν θ ςυνάρτθςθ g(s) φκίνει για , περιορίηοντασ τθν ςτο 

διάςτθμα . Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να ζχει ζνα τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμο 

πυρινα, λόγω του ότι το  κα ορίηεται ςε ζνα πεπεραςμζνο διάςτθμα.  

Μποροφμε να διακριτοποιιςουμε αυτι τθν ολοκλθρωτικι εξίςωςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ προςεγγίςεισ , για  .  

Αν το α πάρει μικρότερθ τιμι από το n και αν ο πυρινασ είναι τετραγωνικά 
ολοκλθρϊςιμοσ ςε ζνα πεπεραςμζνο διάςτθμα και επομζνωσ κα υπάρχει και θ 

ανάλυςθ SVE, τότε οι προςεγγίςεισ  ςυγκλίνουν προσ τισ ιδιάηουςεσ ςυναρτιςεισ 

του πυρινα. Οι προςεγγίςεισ  ςυγκλίνουν γρθγορότερα για μικρζσ τιμζσ του s. 

Αυτζσ οι προςεγγίςεισ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που ςτακεροποιοφμε το n, και 
μεγαλϊνουμε το διάςτθμα, με τθ διαφορά ότι, όςο αυξάνουμε το α, δεν βλζπουμε 
κάποια ςφγκλιςθ. Είναι προφανζσ, διότι θ SVE δεν αναλφεται όταν το α τείνει ςτο 
άπειρο. Ωσ εκ τοφτου είναι λογικό να μθν περιμζνουμε ςφγκλιςθ.  
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3.6  Συνκικθ Picard 

Η λφςθ είναι τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμθ, αν: 

                            2                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             (3.6.1) 

                                                                                                                            

Για να ςυγκλίνει θ ςειρά τθσ ςυνκικθσ Picard, πρζπει οι ςυντελεςτζσ του δεξιοφ 
μζρουσ του εςωτερικοφ γινομζνου , να φκίνουν γρθγορότερα ςτο μθδζν από τισ 

ιδιάηουςεσ τιμζσ   Αυτό αναγνωρίηεται και ωσ ςυνκικθ ομαλοποίθςθσ του δεξιοφ 

μζρουσ.  

Σο πιο βαςικό πρόβλθμα τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm πρϊτου είδουσ, 
είναι ότι ακόμα και αν τα δεδομζνα ικανοποιοφν τθν ςυνκικθ Picard, οι μετριςεισ και ο 
κόρυβοσ παραβιάηουν τθν ςυνκικθ. Όταν δεν υπάρχει κόρυβοσ, θ ςυνκικθ 
ικανοποιείται πλιρωσ. 

Εντοφτοισ, όταν υπάρχει κόρυβοσ, θ ςυμπεριφορά  των ποςοτιτων του δεξιοφ 

μζρουσ    και  αλλάηει, διότι θ ςυνκικθ Picard παραβιάηεται. 

υμπεραίνουμε ότι, θ παραβίαςθ τθσ ςυνκικθσ Picard είναι μια γριγορθ εξιγθςθ 
τθσ αςτάκειαs των γραμμικϊν αντίςτροφων προβλθμάτων, τθσ ολοκλθρωτικισ 
εξίςωςθσ πρϊτου είδουσ. Ζτςι, το όφελοσ που αποκομίηουμε από τθν μζκοδο  
απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν SVE, είναι το πϊσ κα φιλτράρουμε το κόρυβο, ϊςτε να 
ικανοποιείται θ ςυνκικθ Picard. 

Παράδειγμα μθ φπαρξθσ λφςθσ: 

ε αυτό το ςθμείο βλζπουμε ζνα παράδειγμα τθσ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ, το οποίο 
δεν ζχει τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμθ λφςθ. Δθλαδι, δεν υπάρχει λφςθ που θ L 2 νόρμα 
να ορίηεται. Ζςτω ότι   ζχουμε τθν εξισ εξίςωςθ: 

                                                                                                                                        

 

 

Άρα ο πυρινασ παίρνει τθν μορφι  και θ ςυνάρτθςθ του δεξιοφ 

μζρουσ, είναι  . 

      (3.6.2) 
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  Αν τϊρα επεκτείνουμε τθ δεξιό μζροσ ςε όρουσ τθσ αριςτερισ ιδιάηουςασ 
ςυνάρτθςθσ, κα πάρουμε μια προςζγγιςθ τθσ πιο κάτω μορφισ. Κακϊσ το ςφάλμα 
ςτθν , προκφπτει θ πιο κάτω ςχζςθ: 

 

 

 κεωροφμε το ολοκλιρωμα: 

 

  

με λφςθ: 

 

 

 

αφϊσ, θ L2 νόρμα τθσ λφςθσ  ορίηεται για όλα τα k, αλλά ςε κάποια ςθμεία φαίνεται 

ότι το πλάτοσ τθσ , αυξάνει με το k, δθλαδι  .Άρα αυτό είναι 

ζνα ςθμάδι, το οποίο δείχνει ότι αυτζσ οι ςυναρτιςεισ δεν ςυγκλίνουν ςε μια 
τετραγωνικά ολοκλθρϊςιμθ λφςθ. 

Επιςθμάνςεισ: 

 Αν ο πυρινασ Κ είναι ςυνεχισ, τότε για όλεσ τισ εξιςϊςεισ, που περιλαμβάνουν 
άπειρα ακροίςματα ιδιάηουςων ςυναρτιςεων του Κ, το ςφμβολο τθσ ιςότθτασ, 
ςθμαίνει ότι το άκροιςμα ςυγκλίνει ομοιόμορφα ςτθν αριςτερι πλευρά. 

 Αν ο Κ είναι αςυνεχισ τότε κα ζχουμε ςφγκλιςθ ςτο τετραγωνικό μζςο. 

Παράδειγμα: 

Ζςτω:   , τότε κα λζμε ότι ςυγκλίνει ομοιόμορφα αν για κάκε ε 

κετικό υπάρχει ακζραιοσ αρικμόσ  ζτςι ϊςτε να ζχουμε: 

 

k 

 

(3.6.3) 

 (3.6.4) 

  (3.6.6) 

  (3.6.5) 
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Για τθ ςφγκλιςθ ςτο μζςο του τετραγϊνου, θ ανιςότθτα παίρνει τθν μορφι: 

 

 

 

Σο ανάπτυγμα μιασ ορκοκανονικισ βάςθσ παίρνει τθν μορφι: 

 

 

Μια βαςικι μζκοδοσ ςτθν ςυναρτθςιακι ανάλυςθ είναι ότι το ανάπτυγμα των 
ςυντελεςτϊν γίνεται με   Η SVE όμωσ είναι μοναδικι και με αυτό εννοοφμε 

ότι αν οι ιδιάηουςεσ ιδιοτιμζσ είναι απομονωμζνεσ, τότε μποροφμε πάντα να 
αντικακιςτοφμε τισ ςυναρτιςεισ , με τισ αντίςτοιχεσ  και . Αν όμωσ οι 

ιδιάηουςεσ ιδιοτιμζσ ζχουν πολλαπλότθτα μεγαλφτερθ από το 1, δθλαδι  
 τότε τα αντίςτοιχα ιδιάηοντα ιδιοδιανφςματα δεν είναι 

μοναδικά, αλλά ο υπόχωροσ τουσ είναι μοναδικόσ.  

Πιο αναλυτικά, αν ζχουμε δφο ίδιεσ ιδιοτιμζσ  ,κα μποροφμε να 

αντικακιςτοφμε τα   με δφο γραμμικζσ ςχζςεισ   και , 

εφόςον ιςχφει ,ζτςι ϊςτε  να εξαςφαλίςουμε ότι ιδιάηουςεσ ςυναρτιςεισ 

ικανοποιοφν τθν L 2 νόρμα.  

3.6.1  Μθ μοναδικότθτα τθσ λφςθσ 

Η ςυνκικθ Hadamard είναι ςθμαντικι διότι εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ και τθ 
μοναδικότθτα τθσ λφςθσ. Ο λόγοσ είναι ότι δεν ζχουν όλα τα προβλιματα τθσ 
ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm Πρϊτου Είδουσ μοναδικι λφςθ, ζτςι το πρόβλθμα 
μασ είναι αςτακζσ. Η μθ φπαρξθ μοναδικισ λφςθσ προκαλεί αςάφεια ςτα προβλιματα. 
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, διακρίνουμε δφο είδθ παραβίαςθσ τθσ μοναδικότθτασ 
(ambiguity): 

 

 (3.6.7) 

 (3.6.8) 

 (3.6.9) 
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(α) Μθ τετριμμζνοσ  πυρινασ (null space ambiguity). 

τθν παραβίαςθ μοναδικότθτασ αυτοφ του είδουσ υπάρχουν ςυναρτιςεισ   

τζτοιεσ ϊςτε 

 

 

     Οι ςυναρτιςεισ fnull   οι οποίεσ αναφζρονται και ωσ μθδενιςτζσ(annihilators), είναι 

ανεπικφμθτεσ, και πικανόν θ ςυμβολι τουσ ςτο αποτζλεςμα τθσ λφςθσ να είναι ορατό. 

Σο ςφνολο των γραμμικϊν ςυνδυαςμϊν των μθδενιςτϊν ονομάηεται και 
μθδενοχϊροσ (null space). Από τθν  κεμελιϊδθσ εξίςωςθ: 

 

 

       Καταλαβαίνουμε ότι ο μθδενοχϊροσ αποτελείται από κάκε γραμμικό ςυνδυαςμό 
των αριςτερϊν ιδιαηουςϊν ςυναρτιςεων που αντιςτοιχοφν ςτισ ιδιάηουςεσ 

τιμζσ  . Ωσ εκ τοφτου ο πυρινασ είναι εκφυλιςμζνοσ, εφόςον περιςςότερο 

από μια των ιδιάηουςων τιμϊν, κάνει μθδζν. υνικωσ αντιμετωπίηουμε προβλιματα με  
τον μθδενοχϊρο. Αυτό αποτελεί μια ιδανικι περίπτωςθ, όπου τα δεξιά ιδιάηοντα 
ιδιοδιανφςματα , αντιςτοιχοφν ςτισ ιδιάηουςεσ τιμζσ .Η διάςταςθ του 

μθδενοχϊρου είναι πεπεραςμζνθ μόνο αν ζχει ζνα  πεπεραςμζνο αρικμό ιδιάηουςων 
τιμϊν που είναι ίςεσ με το μθδζν. Αλλιϊσ θ διάςταςθ είναι άπειρθ, όταν υπάρχει ζνασ 
άπειροσ αρικμόσ με μθ μθδενικζσ ιδιάηουςεσ τιμζσ.  

Γενικότερα, οι μθδενιςτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ εφαρμογζσ διότι  μποροφν 
να ανιχνεφουν τθ λφςθ και να τθ λφνουν αρικμθτικά. Όμωσ, λόγω των ςφαλμάτων που 
προκφπτουν από τθν διακριτοποίθςθ ενόσ ςυνεχοφσ προβλιματοσ και των 
ςτρογγυλοποιιςεων του υπολογιςτι, πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να λυκεί αρικμθτικά 
με ςωςτό αποτζλεςμα.     

(β) Πρόβλθμα με τθν διατφπωςθ (formulation ambiguity) 

     Σο δεφτερο είδοσ, είναι το πρόβλθμα με τθν διατφπωςθ (formulation ambiguity) και 
παρουςιάηεται ςε εφαρμογζσ, ςτισ οποίεσ δφο διαφορετικζσ ολοκλθρϊςιμεσ μορφζσ με 
δφο διαφορετικοφσ πυρινεσ, οδθγοφν ςτθν ίδια δεξιό μζροσ  ςυνάρτθςθσ g, θ οποία 
ςυνδζεται με μια φυςικι ποςότθτα, όπωσ το παράδειγμα του δυναμικοφ τθσ κεωρίασ 
του Green.  

(3.6.1.1) 

(3.6.1.2) 
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3.7 Παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν ( SVD ) 

       Μζχρι τϊρα, ακολουκιςαμε τισ μεκόδουσ διακριτοποίθςθσ, για να μετατρζψουμε 
ζνα ςυνεχζσ πρόβλθμα ςε διακριτό γραμμικό ςφςτθμα από τισ εξιςϊςεισ τθσ γραμμικισ 
άλγεβρασ. Ζπειτα εξθγιςαμε τθ ςυμβολι τθσ μεκόδου απόδοςθs ιδιαηουςϊν τιμϊν 
SVE ςτθν ανάλυςθ μιασ ολοκλθρωτικισ εξίςωςθσ Fredholm Πρϊτου  Είδουσ. Πολλζσ 
από τισ αρχζσ τθσ SVE  μασ οδθγοφν ςτθν παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν SVD.  

       ε αυτό το ςθμείο, είναι απαραίτθτο να εξετάςουμε τον τρόπο που κα 
υπολογίςουμε το γραμμικό ςφςτθμα, το οποίο κα προκφψει με τθ μζκοδο 
διακριτοποίθςθσ. Σθ λφςθ ςτο διακριτό πρόβλθμα προςφζρει θ SVD (Singular Value 
Decomposition) ι αλλιϊσ παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν.  

 

Οριςμόσ SVD (Παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν) 

Ζςτω ότι ζχω τθν γραμμικι εξίςωςθ  με πεπεραςμζνθ τάξθ πινάκων με 

  και  . Σότε θ παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων ιδιοτιμϊν προκφπτει όταν 

ο πίνακασ Α λαμβάνει τθν πιο κάτω μορφι:  

 

 

Επίςθσ αν υπάρχει ο αντίςτροφοσ  και ο Α είναι ορκογϊνιοσ τότε ιςχφει:  

 

 

Επιςθμάνςεισ: 

 Σα    καλοφνται ιδιάηοντα ιδιοδιανφςματα. 

 Ο πίνακασ U ζχει διαςτάςεισ  και αποτελείται από τα ιδιάηοντα 

ιδιοδιανφςματα . 

 Ο πίνακασ V ζχει διαςτάςεισ  και αποτελείται από τα ιδιάηοντα 

ιδιοδιανφςματα . 

 

(3.7.1)

11 

(3.7.2)

11 
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  O πίνακασ  είναι ζνασ διαγώνιοσ πίνακασ με διαςτάςεισ  και ςτθ διαγϊνιο 

του βρίςκονται οι ιδιάηουςεσ ιδιοτιμζσ    κατά φκίνουςα ςειρά και 

είναι πάντα κετικζσ, δθλαδι  

 Όταν και οι δφο πίνακεσ είναι ορκογϊνιοι 
. 

 . 

Οι νόρμεσ πινάκων εκφράηονται μζςω ιδιάηουςων τιμϊν ωσ εξισ: 

1.     

                  

            

            

                                 

 

2.  

 

3. Η L2 νόρμα, του αντιςτρόφου δίνεται και από τθν ςχζςθ . 

Ωσ εκ τοφτου, ο δείκτθσ κατάςταςθσ του πίνακα Α προςδιορίηεται από τον πιο κάτω 
τφπο:  

 

 
(3.7.3)

) 
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3.8   Ο ρόλοσ τθσ SVD μεκόδου 

Η παραγοντοποίθςθ ιδιάηουςων τιμϊν ι αλλιϊσ κοινϊσ γνωςτι και ωσ SVD  
ακολουκεί μια ςειρά μακθματικϊν ςχζςεων που είναι παρόμοιεσ με τισ ςχζςεισ τθσ 
SVΕ. Είναι ενδιαφζρον να γνωρίηουμε ότι θ SVD μζκοδοσ αναπτφχκθκε πολφ αργότερα 
από τθν SVE. Παρά το γεγονόσ αυτό, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, ο ρόλοσ τθσ SVD 
είναι εξίςου πολφ ςθμαντικόσ για τθ λφςθ των διακριτϊν προβλθμάτων. 

 Επομζνωσ οι ιδιάηουςεσ τιμζσ και τα ιδιάηοντα διανφςματα κα ακολουκοφν μια 
αντίςτοιχθ ςειρά ςχζςεων με αυτζσ τθσ SVE με τισ εξισ βαςικζσ ςχζςεισ: 

1)  και   για                                                                 (3.8.1) 

2)   και     για                                                  (3.8.2) 

Η πιο ςθμαντικι ςχζςθ ςτθν οποία κα εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ είναι αυτι που 
προκφπτει ωσ  λφςθ τθσ γραμμικισ εξίςωςθσ , δθλαδι κα προκφψει θ εξισ 

ςχζςθ: 

 

 

Απόδειξθ: 

Αρχικά πρζπει να γνωρίηουμε ότι ο πίνακασ V είναι ορκογϊνιοσ και ότι ο πίνακασ Α 
ορίηεται και είναι τετραγωνικόσ. Επομζνωσ γράφουμε μαηί με τθν SVD, τα 
διανφςματα x και b και προκφπτει θ πιο κάτω λφςθ: 

    

                                                         

                                                                                       

                                 

                                                                                    

(3.8.3) 
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3.8.1 Συνκικθ Picard ςτθν διακριτι περίπτωςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
μζκοδο παραγοντοποίθςθσ ιδιάηουςων τιμϊν SVD 

Ζνα πλεονζκτθμα τθσ SVD είναι ότι οι ςυντελεςτζσ τθσ  είναι προςεγγίςεισ προσ 

τα αντίςτοιχα εςωτερικά γινόμενα  ( ,g), ςτθν βάςθ SVE. Αυτό παρατθρείται όταν ςτο 

εςωτερικό γινόμενο , γίνονται καλφτερεσ προςεγγίςεισ από ότι ςτο 

εςωτερικό γινόμενο . Mε βάςθ τον οριςμό του εςωτερικοφ γινομζνου και των 

εκφράςεων  προκφπτει το   :  

 

                                                                                                                                                (3.8.1.1)                                                                                                                

Η ςυνκικθ Picard είναι πολφ βαςικι ςτθν διακριτι περίπτωςθ και μασ βοθκάει να 
βροφμε τθν κατάλλθλθ προςεγγιςτικι λφςθ ςτθν περίπτωςθ που διερευνοφμε ζνα 
πρόβλθμα με τθν ανάλυςθ τθσ SVD. υμπεραίνουμε ότι μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε τισ αρικμθτικζσ ποςότθτεσ τθσ ανάλυςθσ του πίνακα Α με τθν SVD 
και να μελετάμε κατά πόςο ικανοποιείται θ ςυνκικθ Picard.  

Επομζνωσ, θ ςυνκικθ Picard ικανοποιείται όταν,  για όλεσ τισ τιμζσ που είναι 
μεγαλφτερεσ από το τ, (εξ.3.8.3) το γινόμενο του παρανομαςτι   μειϊνεται 

γρθγορότερα από το . 

Οπότε, θ ςυνκικθ Picard κακορίηει μζχρι πιο ςθμείο τ κα ςταματιςουμε να 
υπολογίηουμε τισ ιδιάηουςεσ τιμζσ, αφοφ ακόμα και για πολφ μικρό κόρυβο θ λφςθ που 
κα βροφμε κα απζχει πολφ από τθν ακριβι.  
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Κεφάλαιο 4  

4.   Μζκοδοι  Ομαλοποίθςθσ 

ε αυτό το κεφάλαιο κα αςχολθκοφμε κυρίωσ με τισ δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουμε, όταν κζλουμε να βροφμε τθν ακριβι λφςθ ςε μθ καλά τοποκετθμζνα 
προβλιματα. Θα χρθςιμοποιιςουμε μεκόδουσ, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθν εφρεςθ 
προςεγγιςτικισ λφςθσ. 

  Όταν διακριτοποιοφμε ζνα ςυνεχζσ πρόβλθμα, ςυνικωσ είναι μθ καλά τοποκετθμζνο 
και κφριο χαρακτθριςτικό του είναι ο πολφ μεγάλοσ δείκτθσ κατάςταςθσ του 
ςυςτιματοσ. Ο ςτόχοσ των μεκόδων ομαλοποίθςθσ είναι θ «ομαλοποίθςθ» τθσ λφςθσ, 
θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξάλειψθσ του κορφβου που υπειςζρχεται κατά τθν 
προςεγγιςτικι επίλυςθ ενόσ διακριτοφ προβλιματοσ.  

Κατά κανόνα, οι μζκοδοι ομαλοποίθςθσ παράγουν προςεγγιςτικζσ λφςεισ, οι οποίεσ 
μποροφν να εκφραςτοφν βάςει ενόσ φιλτραριςμζνου αναπτφγματοσ 
παραγοντοποίθςθσ ιδιάηουςων τιμϊν (SVD) όπωσ κα δοφμε αναλυτικά πιο κάτω. 

Ιςχφει επίςθσ ότι: 

 

 

        

Ζςτω ότι ζχουμε δφο λφςεισ, τθν ακριβι λφςθ , , τθν προςεγγιςτικι λφςθ  

και ζςτω ε μια πολφ μικρι διαταραχι. Ο ςκοπόσ είναι, με τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ να 
βροφμε μια λφςθ που να είναι πολφ κοντά με τθν ακριβι. Όταν όμωσ αντιςτρζψουμε το 
πρόβλθμα και το λφςουμε όπωσ ζνα ςφςτθμα γραμμικισ άλγεβρασ, δθλαδι x=A-1b, 
τότε θ λφςθ που κα πάρουμε κα αποκλίνει πολφ από τθν ακριβι ακόμα και για μικρζσ 
διαταραχζσ.   

Αυτζσ οι μζκοδοι που κα βοθκιςουν ςτθν εφρεςθ τθσ προςεγγιςτικισ λφςθσ, 
καλοφνται μζκοδοι ομαλοποίθςθσ. Οι μζκοδοι ομαλοποίθςθσ λειτουργοφν με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να απαιτοφν τθν ομαλότθτα τθσ λφςθσ. Επομζνωσ, οι μζκοδοι αυτοί 
ςυμβάλλουν ςτθν καταςτολι των ανεπικφμθτων ςφαλμάτων, πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 
κόρυβο, με αποτζλεςμα να ζχουμε μια προςεγγιςτικι λφςθ.  

Η βάςθ των μεκόδων είναι θ SVD και μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια φαςματικι βάςθ 
φιλτραρίςματοσ. ε αυτι τθν ενότθτα κα αςχολθκοφμε με τρεισ μεκόδουσ 
ομαλοποίθςθσ οι οποίεσ παράγουν λφςεισ και είναι οι εξισ: 
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i. Μζκοδοσ αποκοπισ SVD  (Truncated SVD) ι TSVD 

ii. Επιλεκτικι μζκοδοσ SVD ( Selective SVD ) ι SSVD 

iii. Tikhonov SVD 

Η μορφι εξίςωςθσ που χρθςιμοποιοφμε για να ομαλοποιιςουμε τθ λφςθ μασ είναι 
ζνα φιλτραριςμζνο ανάπτυγμα παραγοντοποίθςθσ ιδιάηουςων τιμϊν (SVD). Οι 
ςυντελεςτζσ, φi  τθσ εξίςωςθσ αυτισ είναι οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ μζκοδο 
φιλτραρίςματοσ. Οπότε ζχουμε τθν πιο κάτω ςχζςθ: 

 

 

 

    Όπωσ ζχουμε δει, όταν διακριτοποιοφμε ζνα ςυνεχζσ πρόβλθμα, ςυνικωσ είναι μθ 
καλά τοποκετθμζνο και κφριο χαρακτθριςτικό του είναι ο πολφ μεγάλοσ δείκτθσ 
κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. Αυτό υποδθλϊνει, ότι θ λφςθ είναι πολφ ευαίςκθτθ ςε 
οποιαδιποτε διαταραχι του  δεξιοφ μζρουσ και ότι παρουςιάηονται ςφάλματα από τα 
δεδομζνα.  

Επομζνωσ, ςυμπεραίνουμε ότι χαρακτθριςτικό των διακριτϊν μθ καλά 
τοποκετθμζνων προβλθμάτων είναι οι πίνακεσ ςυντελεςτϊν, οι οποίοι ζχουν πολφ 
μεγάλο δείκτθ κατάςταςθσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ ευςτάκεια τθσ λφςθσ 
επθρεάηεται ςθμαντικά ακόμθ και από μικρά ςφάλματα ςτα δεδομζνα b. 

Ζςτω ότι ζχουμε δφο λφςεισ, τθν ακριβι λφςθ , , τθν προςεγγιςτικι λφςθ  

και ζςτω ε μια πολφ μικρι διαταραχι: 

 

 

 

                                                       Ψάχνουμε λφςθ  
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Ιςχφει επίςθσ : 

 

 

Όςο πιο μεγάλο δείκτθ κατάςταςθσ ζχουμε τόςο πιο μεγάλο αναμζνεται να είναι το 
ςφάλμα, δθλαδι τόςο περιςςότερο απζχει θ προςεγγιςτικι λφςθ από τθν ακριβι λφςθ. 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο ειςάγονται οι μζκοδοι ομαλοποίθςθσ, οι οποίεσ 
παρουςιάηουν μεγάλθ «ανοχι» ςτα ςφάλματα που υπειςζρχονται ςτα δεδομζνα b.  

Η λφςθ , λόγω τθσ αςκενοφσ κατάςταςθσ του πίνακα A, αναμζνεται να 

βρίςκεται αρκετά μακριά από τθν ακριβι λφςθ , ακόμθ και εάν θ διαταραχι 

είναι μικρι, δθλαδι όταν . 

4.1 Μζκοδοσ Αποκοπισ SVD (Truncated SVD ι TSVD) 

      Η μζκοδοσ Αποκομμζνθσ Παραγοντοποίθςθσ Ιδιάηουςων Σιμϊν (Truncated Singular 
Value Decomposition - TSVD) αξιοποιεί το γεγονόσ ότι ότι το εξαιρετικά μεγάλο ςφάλμα  
ςτθν αντίςτροφθ λφςθ προζρχεται από τον κόρυβο που προκαλείται όταν λφνουμε το 
ςφςτθμα μασ με το ανάπτυγμα τθσ SVD μεκόδου . Ο κόρυβοσ αυτόσ  προκφπτει από τισ 
μικρότερεσ ιδιάηουςεσ ιδιοτιμζσ που υπάρχουν ςτθ λφςθ. Άρα παρατθροφμε ότι θ 
πραγματικι λφςθ κυριαρχείται από τουσ SVD ςυντελεςτζσ τθσ πιο κάτω μορφισ, όπου e 
είναι θ διαταραχι που προκαλείται από το b: 

 

 

Εντοφτοισ,  οριςμζνοι από τουσ ςυντελεςτζσ SVD είναι αξιόπιςτοι  και προκφπτει ότι: 

 

 

 

όπου    

Επίςθσ, μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ ακριβισ λφςθ του δεξιοφ μζρουσ, ικανοποιεί 
τθ διακριτι κατάςταςθ Picard. Ζτςι βρίςκουμε, ότι οι λφςεισ με το μεγαλφτερο μζγεκοσ 
είναι ακριβϊσ  εκείνεσ όπου οι ςυντελεςτζσ προςεγγίηονται καλφτερα. 
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Για μικροφσ δείκτεσ  ζχουμε ότι: 

 

 

Αποκόπτοντασ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ SVD οι οποίεσ προκαλοφν κόρυβο, προκφπτει και θ 
μζκοδοσ αποκοπισ SVD (Truncated SVD ι TSVD). Επομζνωσ, ορίηουμε τθν 
ομαλοποιθμζνθ λφςθ SVD (TSVD) ωσ , θ οποία προκφπτει αν διατθριςουμε τισ  

πρϊτεσ k ςυνιςτϊςεσ τθσ πραγματικισ λφςθσ, ωσ εξισ: 

 

 

Η παράμετροσ αποκοπισ k κα πρζπει να επιλζγεται, ζτςι ϊςτε να απορρίπτεται ο 
κόρυβοσ, ο οποίοσ προκαλείται από τθν SVD. Μία κατάλλθλθ τιμι του k ςυχνά μπορεί 
να βρεκεί, από τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνκικθσ  Picard. 

Εξίςου ςθμαντικι είναι και μια εναλλακτικι διατφπωςθ τθσ μεκόδου TSVD. Ενϊ 
είδαμε ότι τα  υπολογίηονται από τθν ςχζςθ (4.1.4), μποροφμε να ορίςουμε τθ λφςθ 

με τον πίνακα (κ-τάξθσ) τθσ μεκόδου TSVD, ο οποίοσ δίνει καλφτερα αποτελζςματα 

και πιο αξιόπιςτα διότι είναι καλά τοποκετθμζνοσ. 

 

 

 

Ο δείκτθσ κατάςταςθσ του πίνακα  είναι  , ο οποίοσ είναι προφανϊσ μικρότεροσ 

από το δείκτθ κατάςταςθσ του πίνακα Α, ο οποίοσ είναι  . 
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4.2 Επιλεκτικι μζκοδοσ SVD (Selective SVD ι SSVD) 

   Η μζκοδοσ Επιλεκτικισ Παραγοντοποίθςθσ Ιδιάηουςων Σιμϊν (Selective Singular 

Value Decomposition - SSVD) αξιοποιεί επιλεγμζνεσ ςυνιςτϊςεσ με μεγάλθ ςυνειςφορά 

ςτθν ομαλοποιθμζνθ λφςθ. Ειδικότερα, δοκζντοσ ενόσ ορίου ςυντελεςτϊν τ, θ λφςθ xτ    

δίνεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 

 

 

Όπωσ φαίνεται από τθν πιο πάνω ςχζςθ, οι παράγοντεσ φίλτρου για τθ μζκοδο SSVD 
είναι:                                                                                                                             

                                                                         

                                    

όπου το τ πρζπει να επιλεγεί κατάλλθλα ζτςι ϊςτε . 

Οι μζκοδοι TSVD και SSVD  δίνουν περίπου το ίδιο αποτζλεςμα, με απόλυτο ςφάλμα 
τθσ ίδιασ τάξθσ μεγζκουσ.  

Επίςθσ, για τισ δφο μεκόδουσ, μποροφμε να επιλζξουμε κατάλλθλο k ι τ ζτςι ϊςτε, 
κοιτϊντασ το διάγραμμα Picard  τθσ λφςθσ  , να κακορίςουμε το ςθμείο το 

οποίο οι ιδιάηουςεσ τιμζσ   τθσ λφςθσ, αρχίηουν να αποκλίνουν. 

Ωςτόςο ςε μεγάλα υπολογιςτικά προβλιματα οι μζκοδοι TSVD και SSVD είναι δφςκολο 
να εφαρμοςτοφν. Σθ λφςθ του προβλιματοσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα μασ τθν 
δϊςει θ μζκοδοσ Tikhonov SVD. 

4.3 Tikhonov SVD 

 τισ προθγοφμενεσ δφο μεκόδουσ  TSVD και SSVD ,το δομικό τουσ ςτοιχείο βαςίηεται 
ςτον υπολογιςμό ενόσ αναπτφγματοσ SVD, ο οποίοσ ςε προβλιματα μικρισ κλίμακασ 
είναι γριγοροσ και εφκολοσ. Ωςτόςο, οι μζκοδοι αυτοί ςε προβλιματα μεγάλθσ 
κλίμακασ είναι χρονοβόρεσ, ωσ εκ τοφτου θ Tikhonov SVD κακίςταται πιο 
αποτελεςματικι τισ περιςςότερεσ φορζσ. Η μζκοδοσ αυτι εξαςφαλίηει ακριβι 
αποτελζςματα και ζχει ςαν βάςθ, τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ελαχίςτων 
τετραγϊνων με κάποιον περιοριςμό.  

(4.2.2) 
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Η ομαλοποιθμζνθ λφςθ   είναι θ λφςθ του ακόλουκου τφπου των ελαχίςτων 

τετραγϊνων: 

 

 

Η λφςθ αυτι προκφπτει από το πρόβλθμα των ελαχίςτων τετραγϊνων το οποίο είναι: 

 

 

 

Ο περιοριςμόσ  ειςάγεται για τθν ομαλοποίθςθ τθσ λφςθσ ( προκφπτει από 
τον οριςμό τθσ Ευκλείδειασ νόρμασ). 

Ζπειτα, κζλουμε να βελτιςτοποιιςουμε το πρόβλθμα μασ και αυτό γίνεται εφκολα, 
όταν ζνασ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ γ, ειςαχκεί μζςα ςτο πρόβλθμα ελαχίςτων 
τετραγϊνων. Πιο κάτω ιςοδφναμα με το (4.3.2) προκφπτει το: 

 

+γ( - )}                                    (4.3.3) 

 

Αν παραγωγίςουμε τθν (4.3.3) ωσ προσ x και τθν εξιςϊςουμε με το μθδζν, ζχουμε: 

+  }                                    (4.3.4) 

όπου γ= . 

Επεξιγθςθ τθσ ζκφραςθσ (4.3.4)  

 Ο παράγοντασ λ είναι μια παράμετροσ ομαλοποίθςθσ των δεδομζνων και θ 
επιλογι τθσ κακορίηει αν κα δοκεί βαρφτθτα ςτθν πρόβλεψθ των δεδομζνων 
από τθ λφςθ, ι τθν πρόβλεψθ ςτθν ομαλοποιθμζνθ λφςθ. Όςο πιο μεγάλο 
είναι το λ τόςο πιο μεγάλο βάροσ δίνεται ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ λφςθσ. 

 Ο παράγοντασ   περιγράφει πόςο καλά προβλζπει τα δεδομζνα b, θ 

λφςθ x, τα οποία περιζχουν κόρυβο. 

 Ο  παράγοντασ  ομαλοποιεί τθν λφςθ. 
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Για να εκφραςτεί θ λφςθ τθσ μεκόδου Tikhonov ςε SVD ανάπτυγμα, πρζπει θ μορφι 

+  -  να αναχκεί με μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ ςε μια 

απλοφςτερθ μορφι, και να καταλιξει ςτθν : 

 

 

 

 

  

Με παράγοντεσ φιλτραρίςματοσ: 

 

 

 

 

Επομζνωσ από τθ ςχζςθ (4.3.5), εξάγουμε τθν πλθροφορία ότι για τισ ιδιάηουςεσ 
τιμζσ  , που είναι μεγαλφτερεσ από το λ, οι παράγοντεσ φιλτραρίςματοσ παίρνουν 
τιμζσ κοντά ςτθ μονάδα.  

   Ωσ εκ τοφτου, οι ςτακερζσ  που αντιςτοιχοφν ςε μεγάλεσ ιδιάηουςεσ τιμζσ ,  
ςυνειςφζρουν ςτθ λφςθ Tikhonov 100%. 

   Όμωσ,  για ιδιάηουςεσ τιμζσ μικρότερεσ από το λ, οι παράγοντεσ φιλτραρίςματοσ 
τείνουν ςτο μθδζν κακϊσ τα  μικραίνουν, με αποτζλεςμα θ ςυνειςφορά τουσ ςτθ 
λφςθ να μειϊνεται δραςτικά. Ο λόγοσ είναι ότι οι ςτακερζσ SVD κυριαρχοφνται από τον 

κόρυβο . 

Όταν βριςκόμαςτε ςε μια ενδιάμεςθ κατάςταςθ όπου οι ιδιάηουςεσ τιμζσ είναι τθσ 
ίδιασ τάξθσ μεγζκουσ με τθν ςτακερά λ, τότε οι παράγοντεσ φιλτραρίςματοσ 
μειϊνονται με ομαλό τρόπο, κακϊσ μεταβαίνουν από μεγαλφτερα ςε μικρότερα . 
Άρα, βλζπουμε τθ ςθμαντικότθτα τθσ επιλογισ του λ, για τθν ομαλοποίθςθ τθσ λφςθσ. 
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4.4 Μζκοδοσ τθσ Καμπφλθσ L ( L-curve) 

Μζχρι τϊρα ζχουμε δει ότι, για να μελετιςουμε τθ ςυμπεριφορά των δφο πιο 
ςθμαντικϊν μεκόδων ομαλοποίθςθσ, χρθςιμοποιιςαμε τθ μζκοδο SVD. Σο επόμενο 
βιμα είναι να αξιοποιιςουμε τθ μζκοδο αυτι, ζτςι ϊςτε να διαχωρίςει το πραγματικό 
μζροσ τθσ λφςθσ από τθ νόρμα και το αντίςτοιχο υπόλοιπο. Οι νόρμεσ αυτζσ βοθκάνε 
ςτθν επίλυςθ των κακϊσ τοποκετθμζνων προβλθμάτων, διότι πάντα γίνονται 
υπολογιςμοί τθσ λφςθσ, ανεξάρτθτα με τθ μζκοδο ομαλοποίθςθσ που ακολουκοφμε. 
Επίςθσ, δεν απαιτοφν τον υπολογιςμό τθσ SVD  ι οποιαςδιποτε άλλθσ διακριτοποίθςθσ 
του ςυςτιματοσ. Η νόρμα τθσ TSVD λφςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ υπολειπόμενθσ λφςθσ 
αλλάηει μονότονα με το k. 

Πιο κάτω βλζπουμε μια ςειρά από το ε (δίνεται ωσ  ) , το οποίο 

είναι μια νόρμα του ςυντελεςτι b,θ οποία βρίςκεται ζξω από τθ ςτιλθ του χϊρου Α.  

 

 

   

Ομοίωσ, θ νόρμα τθσ λφςθσ Tikhonov  και το ςυνδεόμενο υπόλοιπο τθσ, δίνεται από τισ 

πιο κάτω ςχζςεισ  ( όπου   είναι ο παράγοντασ φιλτραρίςματοσ) :  

 

 

 

Για να δοφμε καλφτερα τθ μονότονθ αλλαγι τθσ νόρμασ με το λ χρθςιμοποιοφμε τισ 
εξισ ςχζςεισ: 

Για   



 

 

45 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Για  

 

 

Οπότε παρατθροφμε ότι για όλα τα λ. Ζτςι, αποδεχόμαςτε τθ 

μονοτονία τθσ νόρμασ ωσ ςυνάρτθςθ του λ. Επίςθσ, από τθ ςχζςθ  

παίρνουμε τθν παράγωγο   και με αυτό τον τρόπο δείχνουμε ότι θ 

τετραγωνικι λφςθ τθσ νόρμασ   είναι μια φκίνουςα και μονότονθ ςυνάρτθςθ του 

τετραγϊνου του υπολείπου . Αφοφ θ τετραγωνικι ρίηα είναι μονότονθ 

ςυνάρτθςθ, τότε το ίδιο ιςχφει και για τισ νόρμεσ. Ζτςι, θ καμπφλθ που προκφπτει από 
τθ γραφικι παράςταςθ  τθσ ξ ςυναρτιςει τθσ ρ, με παράμετρο  λ, είναι θ  και 

προκφπτει ωσ εξισ: 

 ,     

 

 

Άρα, παρατθροφμε ότι  για όλα τα λ, και ωσ εκ τοφτου θ καμπφλθ (ρ, ξ) είναι 

κυρτι. 

Η καμπφλθ  είναι πολφ ςθμαντικι διότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αλλάηει θ 

ομαλοποιθμζνθ παράμετροσ λ. Δεδομζνου ότι, οποιοδιποτε ςθμείο (ρ, ξ) ςτθν 

καμπφλθ είναι μια λφςθ ςτο πρόβλθμα, με   και με τον περιοριςμό 

, ζπεται ότι θ καμπφλθ, ορίηει ζνα όριο μεταξφ δφο περιοχϊν του πρϊτου 

τεταρτθμόριου. 
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 Όταν θ καμπφλθ χαράςςεται ςε διπλι λογαρικμικι κλίμακα και ζχει τθν εξισ μορφι  

, τότε καλείται ωσ L-καμπφλθ 

ομαλοποίθςθσ τθσ μεκόδου Tikhonov, θ οποία διαδραματίηει το βαςικότερο ρόλο για 
τθν ανάλυςθ ενόσ μθ καλά τοποκετθμζνου προβλιματοσ. 

Πιο κάτω βλζπουμε ςχθματικά (Εικόνα 4.4.1)  τθν ομαλοποιθμζνθ L-καμπφλθ για τθ 
μζκοδο Tikhonov, ςτθν οποία παρατθροφμε το διπλό λογαρικμικό γράφθμα τθσ λφςθσ 
τθσ νόρμασ   , ςυναρτιςει τθσ υπολειπόμενθσ λφςθσ τθσ νόρμασ  με 

τθν παράμετρο λ. Παρατθροφμε ότι τα κάκετα και τα οριηόντια μζρθ τθσ γραφικισ 
παράςταςθσ αντιςτοιχοφν ςτισ ομαλοποιθμζνεσ λφςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Εικόνα 4.4.1-Διπλό λογαρικμικό γράφθμα τθσ λφςθσ τθσ L-καμπφλθσ 

    Η γωνία που ςχθματίηεται ςτο γράφθμα (Εικόνα 4.4.1) και χωρίηει τα δφο αυτά μζρθ, 

βρίςκεται περίπου ςτο ςθμείο: .  

Προσ τα δεξιά το  και θ καμπφλθ αρχίηει να λυγίηει προσ τα κάτω, όςο 

αυξάνεται θ ποςότθτα τθσ ομαλοποίθςθσ. Ζτςι αναγκάηει τθ λφςθ να πάει προσ το 
μθδζν. 

 Όμοια, ςτο πάνω αριςτερό και πάνω από το κάκετο μζροσ, θ καμπφλθ τελικά κα 
γίνει λιγότερο απότομθ κακϊσ το    και θ νόρμα . Επίςθσ, θ L-

καμπφλθ μπορεί να προςδιοριςτεί για κατάλλθλεσ  τιμζσ των παραμζτρων 
ομαλοποίθςθσ. 
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Η  L- καμπφλθ ζχει δφο ευδιάκριτα μζρθ: 

 Σο προςεγγιςτικό οριηόντιο τμιμα                 

 Σο προςεγγιςτικό κατακόρυφο τμιμα 

Για μεγάλεσ τιμζσ του λ ζχουμε ότι: 

Η νόρμα  είναι μια ςτακερά ,ενϊ θ νόρμα  

αυξάνεται με τισ τιμζσ του λ. 

Για μικρζσ τιμζσ του λ ζχουμε ότι:  

Η νόρμα  είναι μια ςτακερά, ενϊ θ νόρμα  αυξάνεται με τισ 

τιμζσ του . 

      Για τον υπολογιςμό του Κριτθρίου L τθσ λφςθσ Tikhonov, απαιτείται αρχικά ο 
προςδιοριςμόσ τθσ καμπυλότθτασ για τισ διάφορεσ τιμζσ του λ, και ςτθ ςυνζχεια θ 
κατάλλθλθ τιμι εκείνου του λ, το οποίο μεγιςτοποιεί τθν καμπυλότθτα. 

      Για παράδειγμα, όταν το λ είναι μεγάλο, τότε το  προςδιορίηεται από τουσ 

ςυντελεςτζσ τθσ SVD, θ οποία ςυμβάλει ςτθν εφρεςθ τθσ λφςθσ χρθςιμοποιϊντασ το 
ακριβζσ δεξιό μζροσ,  όπου θ λφςθ είναι ομαλοποιθμζνθ.  Ενϊ για μικρζσ τιμζσ 

θ λφςθ τθσ μεκόδου Tikhonov, κυριαρχείται από τισ διαταραχζσ των ςφαλμάτων, που 
προζρχονται από το κόρυβο, που προκαλείται όταν αντιςτρζφουμε το ςφςτθμα. 
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Κεφάλαιο 5 

5. Επαναλθπτικζσ Μζκοδοι Ομαλοποίθςθσ 
 

        Οι άμεςεσ μζκοδοι που μελετικθκαν ζωσ τϊρα είναι αποτελεςματικζσ για 

περιπτϊςεισ προβλθμάτων μικρισ κλίμακασ. Σα περιςςότερα πρακτικά προβλιματα 

οδθγοφν ςε μεγάλουσ πίνακεσ, γεγονόσ που κακιςτά τισ μεκόδουσ αυτζσ πρακτικά 

ανεφάρμοςτεσ.  

        Από τθν άλλθ, θ διακριτοποίθςθ οριςμζνων κλάςεων αντίςτροφων προβλθμάτων 

μεγάλθσ κλίμακασ οδθγοφν ςε «αραιοφσ» (sparse) πίνακεσ ςυντελεςτϊν, των οποίων θ 

επίλυςθ παρουςιάηει ςθμαντικά πλεονεκτιματα.  

        Προκειμζνου μία μζκοδοσ ομαλοποίθςθσ να είναι αποτελεςματικι για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων μεγάλθσ κλίμακασ, κα πρζπει: 

 τα κφρια δομικά τθσ ςτοιχεία να είναι πολλαπλαςιαςμοί πίνακα-διανφςματοσ 

(προκειμζνου να αποφεφγεται οποιαδιποτε παραγοντοποίθςθ πίνακα) και 

  αφετζρου να είναι εφικτι θ επιλογι τθσ παραμζτρου ομαλοποίθςθσ λ, χωρίσ να 

απαιτείται θ εκ νζου ςυνολικι επίλυςθ του προβλιματοσ για κάκε νζα 

παράμετρο. 

      Οι επαναλθπτικζσ (iterative)  μζκοδοι ομαλοποίθςθσ κατά κανόνα ςτθρίηονται ςε 

πολλαπλαςιαςμοφσ πίνακα-διανφςματοσ και ωσ εκ τοφτου ικανοποιοφν τθν πρϊτθ από 

τισ παραπάνω ςυνκικεσ, χωρίσ όμωσ να ιςχφει απαραίτθτα κάτι αντίςτοιχο και για τθ 

δεφτερθ από τισ προαναφερκείςεσ ςυνκικθ. 

       Οι επαναλθπτικζσ μζκοδοι εκκινοφν με ζνα αρχικό διάνυςμα αυκαίρετα οριςμζνο, 

ςυνικωσ το μθδενικό. Ακολοφκωσ παράγεται μία ακολουκία λφςεων x[1], x*2+,…, θ 

οποία ςυγκλίνει ςε κάποια τελικι λφςθ. Κάποιεσ επαναλθπτικζσ μζκοδοι, μετά από ζνα 

ςχετικά μεγάλο αρικμό επαναλιψεων μπορεί να αρχίηουν να αποκλίνουν από τθν 

ακριβι λφςθ και ςυγκλίνουν ςτθν αντίςτροφθ λφςθ. Πρόκειται για ςφγκλιςθ θ οποία 

είναι γνωςτι ωσ θμιςφγκλιςθ (semiconvergence) και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κακίςταται 

ςθμαντικι θ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία πρζπει να τερματιςτοφν οι επαναλιψεισ . 
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Κλαςςικζσ Επαναλθπτικζσ Μζκοδοι  

      τθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται ζνασ αρικμόσ κλαςςικϊν επαναλθπτικϊν 
μεκόδων, οι οποίεσ παρουςιάηουν το φαινόμενο τθσ θμιςφγκλιςθσ. Οι μζκοδοι αυτζσ 
παρότι παρουςιάηουν ςχετικά αργι ςφγκλιςθ προτιμϊνται ςε πολφ ςυγκεκριμζνεσ 
περιπτϊςεισ εφαρμογϊν για τισ οποίεσ κρίνονται αρκετά αποτελεςματικζσ 
ςυγκρινόμενεσ με άλλεσ μεκόδουσ. 

 

5.1 Στάςιμεσ επαναλθπτικζσ διαδικαςίεσ ομαλοποίθςθσ 

Οι μζκοδοι Landweber και Cimmino που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
αποτελοφν ειδικζσ περιπτϊςεισ τθσ προαναφερκείςασ ευρφτερθσ κατθγορίασ 
επαναλθπτικϊν μεκόδων και εν γζνει παρουςιάηουν το φαινόμενο τθσ θμιςφγκλιςθσ.  

 

5.1.1 Επαναλθπτικι Μζκοδοσ Landweber 

Μια από τισ πιο γνωςτζσ μεκόδουσ που παρουςιάηει ημιςφγκλιςη είναι θ 
επαναλθπτικι μζκοδοσ Landweber. τθ βαςικι τθσ μορφι θ μζκοδοσ εκφράηεται ωσ 
εξισ: 

 

  όπου   πραγματικόσ αρικμόσ που ικανοποιεί τθ ςχζςθ:  

 

 

ε κάκε επανάλθψθ τθσ μεκόδου απαιτείται ο υπολογιςμόσ του διανφςματοσ 
υπολοίπου: 

 

Όπωσ  ςυμβαίνει και με τισ λφςεισ των μεκόδων TSVD και Tikhonov, θ επανάλθψθ 

 μπορεί να εκφραςτεί με τθ βοικεια τθσ ςυνάρτθςθσ φίλτρου ωσ εξισ: 
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όπου τα ςτοιχεία τθσ διαγωνίου  είναι οι ςυντελεςτζσ 

φίλτρου για τθν επανάλθψθ  και υπολογίηονται ωσ εξισ: 

  

 

Βαςιςμζνοι ςτουσ ςυντελεςτζσ φίλτρου μποροφμε να ορίςουμε ωσ ςθμείο καμπισ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου , τθν τιμι  των , για τα οποία   όπου κα 

ζχουμε: 

 

 

 

Κάκε φορά που ο αρικμόσ των επαναλιψεων  διπλαςιάηεται, το ςθμείο καμπισ 

τείνει να μειϊνεται κατά √2 ≈ 1.4 φορζσ, με αποτζλεςμα τθν αργι ςφγκλιςθ τθσ 
επαναλθπτικισ μεκόδου Landweber. 

5.1.2 Επαναλθπτικι Μζκοδοσ Cimmino 

Η επαναλθπτικι μζκοδοσ Cimmino ςυγκαταλζγεται και αυτι, ςτισ κλαςικζσ 
επαναλθπτικζσ διαδικαςίεσ που παρουςιάηουν ημιςφγκλιςη. Η βαςικι τθσ μορφι είναι 
θ εξισ: 

           

  

 

όπου  , διαγϊνιοσ πίνακασ όπου τα ςτοιχεία του ορίηονται ωσ εξισ: 
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5.2  Μζκοδοι προβολισ 

Όπωσ ζχουμε ιδθ δει ςτθν ανάλυςθ των διακριτϊν και κακϊσ οριςμζνων 
προβλθμάτων, είναι αδφνατο να υπολογίςουμε με ακρίβεια το .  

Ωσ εκ τοφτου, θ SVD ανάλυςθ μασ πλθροφορεί ότι το καλφτερο που μποροφμε να 
κάνουμε, είναι να υπολογίςουμε μία προςζγγιςθ για το  , θ οποία βρίςκεται ςε 

ζναν (χαμθλϊν-διαςτάςεων) υπόχωρο του . Για τθν TSVD, αυτόσ ο υπόχωροσ 

φτιάχνεται από τα πρϊτα k (με δεξιόςτροφθ φορά) μοναδιαία διανφςματα , . . . ,   

και γνωρίηουμε ότι αυτόσ ο υπόχωροσ, καταγράφει κυρίωσ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ του 
, αφοφ αυτά τα μοναδιαία διανφςματα ζχουν μικρζσ αλλαγζσ ςτα πρόςθμα.   

Για τθ μζκοδο Tikhonov, κακϊσ και για μια καταλλιλωσ επιλεγμζνθ τιμι του λ, όλεσ 
οι ςθμαντικζσ ςυνιςτϊςεσ   του SVD βρίςκονται περίπου ςτον ίδιο υπόχωρο χαμθλϊν 
διαςτάςεων (low-dimensional). 

      Για προβλιματα μεγάλθσ κλίμακασ είναι μθ αποδοτικό ι ανζφικτο να υπολογιςτεί ο 
SVD του Α. Αλλά από τθν SVD ανάλυςθ γνωρίηουμε ότι θ κανονικοποιθμζνθ λφςθ κα 
πρζπει να «κυριαρχείται» από ςτοιχεία χαμθλϊν ςυχνοτιτων. Πράγματι, μπορεί να 
είμαςτε ςε κζςθ να βροφμε ζνα ςφνολο διανυςμάτων βάςθσ ,. . . , , που ζχουν τα 

ίδια ςυνολικά χαρακτθριςτικά με τα μοναδιαία, δθλαδι που κυριαρχοφνται από τα 
ςτοιχεία χαμθλϊν ςυχνοτιτων. 

Ασ υποκζςουμε τϊρα ότι ζχουμε επιλζξει τθν κατάλλθλθ ορκοκανονικι βάςθ ενόσ 
διακριτοφ ςυνθμιτονοειδοφσ μεταςχθματιςμοφ (DCT- Discrete Cosine Transformation) 
( ,. . . , ). 

Ζςτω λοιπόν ότι ζχει επιλεχκεί μία κατάλλθλθ βάςθ διανυςμάτων, θ οποία δομεί 
ζναν υπόχωρο χαμθλισ διάςταςθσ:  

 
 = ( ,. . . , ) ∈  

Εάν το προσ επίλυςθ πρόβλθμα διατυπωκεί ωσ πρόβλθμα ελαχίςτων τετραγϊνων τότε 
μπορεί να περιγραφεί από τθν ακόλουκθ ςχζςθ: 
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       Επαναδιατυπϊνοντασ το παραπάνω πρόβλθμα ειςάγωντασ ζναν νζο άγνωςτο τθσ 
μορφισ                                 οδθγοφμαςτε ςε ζνα νζο πρόβλθμα ελαχίςτων τετραγϊνων 
(ςυναρτιςει του νζου αγνϊςτου) τθσ μορφισ:  
 
                                                                                                                                                   (5.2.2) 

       Με βάςθ τθν πιο πάνω διατφπωςθ, μπορεί κανείσ να ιςχυριςτεί ελαχίςτων 
τετραγϊνων ωσ προσ y ,  αποτελεί πρόβλθμα προβολισ, γιατί προκφπτει προβάλλοντασ 
το αρχικό πρόβλθμα ςτον υπόχωρο k-διάςταςθs span,w1,…..,wk-. Μάλιςτα, αν το k 
είναι επαρκϊσ μεγάλο, τότε δφναται να υπολογιςτεί αναλυτικά ο πίνακασ:  

                                                                 A  ∈                                                            (5.2.3) 

και ςτθ ςυνζχεια να λυκεί το πρόβλθμα προβολισ (πρόβλθμα ελαχίςτων τετραγϊνων 
ωσ προσ y).  

ότι το πρόβλθμα  

       
     Γίνεται εφκολα αντιλθπτό πωσ το ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα των μεκόδων 
προβολισ είναι ότι με μία κατάλλθλα επιλεγμζνθ βάςθ διανυςμάτων οι απαιτοφμενοι 
υπολογιςμοί μποροφν να εκτελεςτοφν ταχφτατα. 
     
     Από τθν άλλθ, το κυριότερο μειονζκτθμα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι ότι θ εν λόγω 
βάςθ διανυςμάτων δεν μπορεί να είναι πάντα προςαρμοςμζνθ ςτο προσ επίλυςθ 
πρόβλθμα. 
 

5.3  Μζκοδοι Yπόχωρου Krylov  

     Η βαςικι ιδζα των μεκόδων αυτϊν είναι θ αξιοποίθςθ ενόσ κατάλλθλου υποχϊρου 
Krylov διάςταςθσ k, ο οποίοσ ζχει μια ςειρά από επικυμθτζσ ιδιότθτεσ, εκφράηεται 
ςυναρτιςει των A και b και ορίηεται ωσ εξισ: 

                     (5.3.1) 

       

    Αν και ο υπόχωροσ που ορίηεται από τθν παραπάνω ςχζςθ εμπεριζχει ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ για το πρόβλθμα και μπορεί να διαδραματίςει το ρόλο του υπόχωρου Wk 
όπωσ ορίςτθκε ςτθ μζκοδο Προβολισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ωςτόςο 
εμπεριζχει διανφςματα τα οποία δε διευκολφνουν τουσ υπολογιςμοφσ ςτθν πράξθ. 
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Για να επιτευχκεί μία καλφτερθ μακθματικι αναπαράςταςθ ορκοκανονικοποιοφνται τα 
διανφςματα του Kk ωσ εξισ: 

Τποκζτοντασ ότι ιςχφει θ διακριτι ςυνκικθ Picard, θ ανωτζρω βάςθ διανυςμάτων 
περιγράφει επαρκϊσ τθν πλθροφορία που εμπεριζχεται ςτα δεξιά ιδιάηοντα 
διανφςματα v1, v2,…  

 
Σα διανφςματα ATb, (ATA) ATb, (ATA)2 ATb, …, (ATA)k-1 ATb, τα οποία ορίηουν τον υπόχωρο 
Krylov, κυριαρχοφνται ολοζνα και περιςςότερο από τισ ςυνιςτϊςεσ του v1, ενϊ τα 
ορκοκανονικά διανφςματα τθσ βάςθσ w1, …, wk ζχουν διαφορετικι ςυμπεριφορά, αφοφ 
θ πλθροφορία που εμπεριζχουν κυριαρχείται από μικρό αρικμό ιδιαηόντων 
διανυςμάτων vj με δείκτθ j ≈ i.  
 
υνεπϊσ, ο υπόχωροσ Krylov αποτελεί μία καλι περίπτωςθ υπόχωρου για να 
χρθςιμοποιθκεί ςτισ μεκόδουσ προβολισ, υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι τα προσ 
επίλυςθ προβλιματα μποροφν να διατυπωκοφν ωσ αςκενϊσ οριςμζνα αντίςτροφα 
προβλιματα και ικανοποιοφν τθ διακριτι ςυνκικθ Picard. 
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Κεφάλαιο 6 

6. Αποκόλωςθ Εικόνασ 

           Η αποκόλωςθ εικόνασ (image deblurring) είναι θ διαδικαςία τθσ ανακαταςκευισ 
μιασ επεξεργαςίασ «κακαριςμοφ» (blurred) ψθφιακισ εικόνασ, βαςιςμζνθ ς’ ζνα 
μακθματικό μοντζλο. Σο πρόβλθμα αυτό περιγράφεται ωσ μια ολοκλθρωτικι εξίςωςθ 
Fredholm πρϊτου είδουσ (Κεφάλαιο 2.1): 

 

 

όπου   οι ςυναρτιςεισ για τθν ακριβι μορφι τθσ εικόνασ (sharp) και τθσ μθ 

αποςαφθνιςμζνθσ (blurred) αντίςτοιχα. Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ είναι 
διπαραμετρικζσ και λαμβάνουν τιμζσ ςτο διάςτθμα  

Ζςτω δφο πίνακεσ  και  μεγζκουσ  που εκφράηουν τθν ακριβι εικόνα και 

τθν καταγεγραμμζνθ κολι-κορυβϊδθ εικόνα αντίςτοιχα. 

Ζςτω  τα ςτοιχεία του πίνακα που εκφράηουν τα εικονοςτοιχεία (pixels) 

των δφο εικόνων.  

Επίςθσ, ζςτω τα διανφςματα  και , με μικοσ , που αποτελοφνται από τθ 

διαδοχικι παράταξθ των ςτθλϊν των πινάκων  και : 

 ,   όπου                                                                 (6.2) 

Σότε ζνα ςφνθκεσ καλό μοντζλο για τθν ειςαγωγι κορφβου ςτθν εικόνα είναι τθσ 
μορφισ , όπου  πίνακασ . 

6.1 Ο ρόλοσ τθσ Συνάρτθςθσ Διαςποράσ Σθμείου 

Για να καταλιξουμε ςτο μοντζλο , πρζπει πρϊτα να εξετάςουμε τθ 

υνάρτθςθ Διαςποράσ θμείου (Point Spread Function) για τθν ειςαγωγι κορφβου ςτθν 
εικόνα, θ οποία υποδεικνφει πωσ θ φωτεινότθτα ενόσ εικονοςτοιχείου τθσ ακριβοφσ 
εικόνασ , εκτείνεται ςε ζναν αρικμό εικονοςτοιχείων ςτθ μθ αποςαφθνιςμζνθ εικόνα.  

υγκεκριμζνα κα ορίςουμε τον πίνακα , που ονομάηεται υνάρτθςθ Διαςποράσ 

θμείου (PSF), ωσ τθν απεικόνιςθ του μοναδικοφ άςπρου εικονοςτοιχείου τθσ ακριβοφσ 
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εικόνασ ςτο ςφνολο των εικονοςτοιχείων τθσ μθ αποςαφθνιςμζνθσ εικόνασ , όπωσ 
φαίνεται ςτθν Εικόνα 6.1.1. 

 

 

 

Εικόνα 6.1.1-Η Συνάρτθςθ Διαςποράσ Σθμείου είναι θ εικόνα του μοναδικοφ φωτεινοφ 
εικονοςτοιχείου. 

 

Θεωροφμε ότι τα ςτοιχεία του  ακροίηουν ςτθ μονάδα, γεγονόσ που ςυνεπάγεται 

τθ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ κατά τθ διαδικαςία τθσ διατάραξθσ-”κόλωςθσ” τθσ 
εικόνασ. 

Η υνάρτθςθ Διαςποράσ θμείου, μπορεί να προκφψει από ζνα μακθματικό 
μοντζλο «κόλωςθσ» διαδικαςιϊν ι από πραγματικζσ μετριςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςυνάρτθςθσ. 

 Οι διαςτάςεισ του υπολογιηόμενου ι μετριςιμου πίνακα  PSF είναι ςυχνά πολφ 
μικρότερεσ από . Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ εξάπλωςθ τθσ φωτεινότθτασ 

λαμβάνει χϊρα μόνο ςε μια μικρι περιοχι γφρω από το λευκό εικονοςτοιχείο. 

Από τθν υπόκεςθ για χωρικζσ αναλλοίωτεσ και τον οριςμό του   προκφπτει ότι αν 

 για ζνα ςυγκεκριμζνο δείκτθ  και διάφορο του μθδενόσ, τότε θ κολι εικόνα 

 δίνεται από τθ ςχζςθ: 

                                 (6.1.1) 

Με αυτι τθ ςφμβαςθ των δεικτϊν, τα ςτοιχεία του PSF πίνακα  επιτρζπεται να 

ζχουν μθδζν ι αρνθτικοφσ δείκτεσ, και το κζντρο του  είναι το ςτοιχείο  
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Πίςω από τθν ολοκλθρωτικι διατφπωςθ τθσ εξίςωςθσ κρφβεται θ παραδοχι ότι το 
«blurring» είναι μια γραμμικι διαδικαςία. Αυτό ςυνεπάγεται ότι για κάκε εικόνα , θ 

αντίςτοιχθ κολωμζνθ εικόνα  είναι το άκροιςμα των κολωμζνων εικόνων όλων των 

εικονοςτοιχείων του , όπωσ απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 6.1.1.  

Ωσ εκ τοφτου, τα εικονοςτοιχεία τθσ   και τθσ  ςυνδζονται μζςω μιασ 

διακριτισ  ςυνζλιξθσ (convolution) δφο διαςτάςεων που λαμβάνει τθ μορφι: 

                      

Eπομζνωσ, θ κολι εικόνα είναι το άκροιςμα όλων των κολωμζνων εικονοςτοιχείων 
(pixels). 

     Δεδομζνου ότι το μοντζλο (6.1.2) περιγράφει μία γραμμικι ςχζςθ μεταξφ των 
ςτοιχείων μιασ ακριβοφσ και μιασ κολωμζνθσ εικόνασ, θ γραμμικι ςχζςθ διατθρείται 
και όταν τα ςτοιχεία των  και  αναδιατάςςονται εντόσ των φορζων  και  ςφμφωνα 

με τθν (6.1).  

Ωσ εκ τοφτου, υπάρχει μια μοναδικι ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων του PSF πίνακα  

και των ςτοιχείων του πίνακα  ςτο γραμμικό ςφςτθμα  

Λόγω του μεγζκουσ του πίνακα ςυντελεςτϊν  , είναι απαραίτθτο να αποφφγουμε 

το ςχθματιςμό του. Αντί αυτοφ, πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να εκτελζςουμε όλουσ τουσ 
υπολογιςμοφσ με τον  μζςω τθσ (6.2) γνωρίηοντασ τον  PSF πίνακα  . 

6.2 PSF Πίνακεσ Πρϊτου Βακμοφ και Γριγοροι Αλγόρικμοι 

Για οριςμζνεσ ςυναρτιςεισ παίρνουμε πίνακεσ Α με περιςςότερθ «δομι», θ 
οποία μασ επιτρζπει να υπολογίςουμε τον SVD του. Εδϊ ςυηθτάμε για πίνακεσ P 
πρϊτου βακμοφ, δθλαδι πίνακεσ που μποροφν να γραφτοφν ωσ 

(6.2.1) 

όπου τα  και  είναι δφο διανφςματα των οποίων δείκτεσ, όπωσ αυτοί των ςτοιχείων 

του P, μπορεί να είναι μθδζν και αρνθτικοί. Μποροφμε επίςθσ να υποκζςουμε ότι και 

το  και  το  είναι ςυμμετρικά γφρω από το "μεςαίο" ςτοιχείο τουσ,  και  

αντίςτοιχα, δθλαδι,  και    για όλεσ τισ τιμζσ του i.  
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Ο PSF πίνακασ P που προκφπτει είναι διπλά ςυμμετρικόσ, δθλαδι είναι ςυμμετρικόσ 
και ςε κάκε γραμμι και ςε κάκε ςτιλθ ςε ςχζςθ με το κζντρο του. 

      Αν επανεξετάςουμε τθν ςυνζλιξθ δφο διαςτάςεων ςτθν (6.1.2) και 
αντικαταςτιςουμε τα ςτοιχεία του P από τθν ζκφραςθ (6.2.1), τότε για k, l = 1, ..., N 
παίρνουμε τθν ςχζςθ: 

 

 

Άρα, άμεςα προκφπτει ότι μποροφμε να γράψουμε τθ κολωμζνθ εικόνα Β, ωσ 

 

 

 

όπου  και είναι   δφο ςυμμετρικοί πίνακεσ που κακορίηονται ωσ: 

 

   

Αυτό αντιςτοιχεί ςτθν υπόκεςθ του μοντζλου μασ για μθδενικζσ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ. 

Για να καταλιξουμε ςε ζνα γριγορο αλγόρικμο ομαλοποίθςθσ προχωροφμε 

όπωσ και πριν, χρθςιμοποιϊντασ ότι  και ζνα  είναι και οι δφο διαγϊνιοι DCT 

πίνακεσ του  

(6.2.5) 

που οδθγεί ςτισ ςχζςεισ:  

(6.2.6) 
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Εδϊ αναγνωρίηουμε τον πίνακα:  

                                                             

ωσ ζναν δφο διαςτάςεων DCT του Β, ενϊ τον πίνακα:  

 

 

ωσ ζναν DCT αντίςτροφο δφο διαςτάςεων του  

(6.2.9) 

6.3 Αποςυνζλιξθ και Συνζλιξθ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ζνα πρόβλθμα με δεδομζνα με κόρυβο, και λαμβάνοντασ 
υπόψθ μια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο κανονικοποίθςθσ, μασ ενδιαφζρει να μελετιςουμε τθ 
ςυνζλιξθ, δθλαδι πόςθ λεπτομζρεια μποροφμε να ανακτιςουμε αξιόπιςτα ςτθν 
κανονικοποιθμζνθ λφςθ. Η ανάλυςθ τθσ ςυνζλιξθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τον 
αρικμό των ςυςτατικϊν  SVD που μποροφν να ανακτθκοφν από τα κορυβϊδθ 
δεδομζνα, κακϊσ και με τισ φαςματικζσ ιδιότθτεσ των μοναδικϊν διανυςμάτων.  

Γνωρίηουμε ότι οι φαςματικζσ ιδιότθτεσ μιασ κανονικοποιθμζνθσ λφςθσ 
κακορίηονται από τα μοναδικά διανφςματα που λαμβάνουν μζροσ ςτθ λφςθ. Αυτό είναι 
προφανζσ για τθ μζκοδο TSVD αλλά ιςχφει για οποιαδιποτε μζκοδο περιλαμβάνει 
φιλτραριςμζνθ επζκταςθ ςτθν SVD βάςθ. Ωσ εκ τοφτου για το πρόβλθμα τθσ 
αποςυνζλιξθσ, εάν ςυμπεριλάβουμε τα πρϊτα  διανφςματα τθσ βάςθσ 

τότε το μζγεκοσ τθσ ακριβοφσ λεπτομζρειασ που μποροφμε να ανακτιςουμε, 
κακορίηεται από το πλάτοσ του ταλαντωτι, με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα, του 
διανφςματοσ   

6.4 Τομογραφία ςτισ 2 Διαςτάςεισ 

Θεωροφμε ζνα διςδιάςτατο (2D) πρόβλθμα ςτο διάςτθμα   , ςτο 

οποίο μασ δίνεται μια άγνωςτθ ςυνάρτθςθ , τθν οποία κζλουμε να 

ανακαταςκευάςουμε. Τποκζτουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ ςυνάρτθςθ εκφράηει τθν 
απόςβεςθ ενόσ ςιματοσ το οποίο διαπερνά ζνα απειροελάχιςτα μικρό μζροσ  μιασ 

ακτίνασ ςτθ κζςθ , ζτςι ϊςτε θ απόςβεςθ να είναι ανάλογθ με το γινόμενο . Σα 
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δεδομζνα ςτθν Σομογραφία αποτελοφνται από μετριςεισ τθσ απόςβεςθσ των 
ςθμάτων, τα οποία διαπερνοφν τθν περιοχι  κατά μικοσ μιασ ευκείασ γραμμισ. 

το παραπάνω μοντζλο, θ  παρατιρθςθ  για , εκφράηει τθν 

απόςβεςθ ενόσ ςιματοσ που διαπερνά τθν περιοχι  κατά μικοσ μιασ ευκείασ 

γραμμισ, ςτθν οποία κα αναφερόμαςτε ωσ ακτίνα . Όλα τα ςθμεία  ςτθν ακτίνα  

δίνονται από τθ ςχζςθ, 

  

όπου  είναι ζνα αυκαίρετο ςθμείο επί τθσ ακτίνασ, και  μοναδιαίο διάνυςμα που 

δείχνει τθν κατεφκυνςθ τθσ ακτίνασ. Λόγω τθσ παραπάνω υπόκεςθσ, θ απόςβεςθ είναι 
ανάλογθ με το ολοκλιρωμα τθσ ςυνάρτθςθσ  κατά μικοσ τθσ ακτίνασ. 

υγκεκριμζνα, για τθν παρατιρθςθ   θ απόςβεςθ που ςυνδζεται με τθν  ακτίνα  

δίνεται από τον εξισ τφπο: 

                                            (6.4.2) 

όπου το  ορίηει τθν ολοκλιρωςθ κατά μικοσ τθσ ακτίνασ. 

Η Διακριτοποίθςθ του παραπάνω προβλιματοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ 
διαίρεςθ τθσ περιοχισ ςε ζνα πίνακα εικονοςτοιχείων, όπου ςε κάκε 

εικονοςτοιχείο  υποκζτουμε ότι θ ςυνάρτθςθ  είναι μια ςτακερά  

  

και ορίηουμε το διάςτθμα  (όμοια για ), με τθν παραδοχι 

ότι θ   είναι τμθματικά ςυνεχισ. Η ζκφραςθ για τθ μζτρθςθ   λαμβάνει τθν 

απλοφςτερθ μορφι, για : 

 

 

Όπου  . 
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Η παραπάνω εξίςωςθ είναι ςτθν πραγματικότθτα, ζνα γραμμικό ςφςτθμα 
εξιςϊςεων με  αγνϊςτουσ  . Για να καταλιξουμε ςε μια πιο βολικι ζκφραςθ για 

αυτό το ςφςτθμα, ειςάγουμε το διάνυςμα  μικουσ  τα ςτοιχεία του οποίου 

είναι θ  οι άγνωςτεσ τιμζσ  , διατεταγμζνεσ ωσ εξισ: 

 

 

Είναι ςαφζσ ότι υπάρχει γραμμικι ςχζςθ μεταξφ των δεδομζνων  και  των 

αγνϊςτων του διανφςματοσ  , πράγμα που ςθμαίνει ότι μποροφμε να γράψουμε: 

 

 

 

Με βάςθ τουσ παραπάνω οριςμοφσ προκφπτει  ότι κα καταλιξουμε ςε ζνα 
γραμμικό ςφςτθμα εξιςϊςεων  με ζναν   πίνακα του οποίου τα ςτοιχεία 

δίνονται από τθ ςχζςθ: 

 

 

Τπενκυμίηουμε ότι ο δείκτθσ  δθλϊνει τθν παρατιρθςθ  (που αντιςτοιχεί ςτθν 

ακτίνα ) και ο δείκτθσ  δθλϊνει τον αρικμό των εικονοςτοιχείων ςτο διατεταγμζνο 

διάνυςμα  όπου . Ο πίνακασ  είναι αραιόσ και ο αρικμόσ των μθ 

μθδενικϊν ςτοιχείων ςε οποιαδιποτε ςειρά είναι πάνω από . 

το πρόβλθμα τθσ αποςαφινιςθσ εικόνασ που περιγράφεται ςτο κεφάλαιο αυτό, 

δεν μπορεί να γίνει ακριβισ αναφορά ςτον πίνακα ςυντελεςτϊν, εν αντικζςει με το 

πρόβλθμα τθσ Σομογραφίασ όπου είναι ςυχνά εφικτό να ςχθματιςτεί λεπτομερϊσ ο 

πίνακασ . 
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6.5 CGLS Αλγόρικμοσ  

Μία από τισ πλζον ευςτακείσ παραλλαγζσ του αλγορίκμου CG είναι ο αλγόρικμοσ 

CGLS (Conjugate Gradient Least Squares). ε αντίκεςθ με τισ διατυπϊςεισ των μεκόδων 

προβολισ που αναπτφχκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, θ μζκοδοσ CGLS δίνει τθ 

δυνατότθτα περιγραφισ τθσ λφςθσ  ωσ φιλτραριςμζνο ανάπτυγμα SVD. H λφςθ 

  μπορεί να διατυπωκεί ωσ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των διανυςμάτων βάςθσ 

Krylov. υνεπϊσ, υπάρχουν ςτακερζσ  τζτοιεσ ϊςτε: 

 

 

Ειςάγοντασ το ανάπτυγμα SVD του  υπολογίηουμε τθν ποςότθτα  ωσ εξισ: 

 

 

Με αποτζλεςμα, 

 

 

Όπου, 

 

ζνασ διαγϊνιοσ πίνακασ αποτελοφμενοσ από τουσ φιλτραριςμζνουσ CGLS παράγοντεσ 
τθσ μορφισ: 

                       (6.5.5) 
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Κεφάλαιο 7 

7.  Εφαρμογι του αλγορίκμου CGLS 

τθν ενότθτα αυτι κα αςχολθκοφμε με τθν εφαρμογι των αλγορίκμων που 

παρουςιάςτθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ και ςυγκεκριμζνα των CGLS αλγορίκμων.   

Με τθν υλοποίθςθ των αλγορίκμων αυτϊν, κα καταφζρουμε να δοφμε και να 

ςυγκρίνουμε τισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, με τισ οποίεσ μποροφμε να αναλφςουμε 

μια εικόνα, κακϊσ και να τθν ανακαταςκευάςουμε.  

Η διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουμε κα γίνει με τθ βοικεια του 

μακθματικοφ προγράμματοσ MatLab και χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλουσ αλγόρικμουσ, 

κα εκτελζςουμε τισ εντολζσ μασ, ζτςι ϊςτε να δοφμε πωσ μποροφμε να 

ανακαταςκευάςουμε μια εικόνα.  

Βήματα Ανακατασκευής και ανάλυση εικόνας: 

 τθν προκειμζνθ περίπτωςθ αυτό που διακζτουμε είναι μια φωτογραφία τθσ Πάρου 

το καλοκαίρι, με ςκοπό να ζχουμε μια κακαρι φωτογραφία ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

αναλυκεί ςωςτά.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ακολουκοφμε μια καταςκευαςτικι διαδικαςία θ οποία ακολουκεί 

τθν εξισ ςειρά: 

 Θα γνωρίηουμε τθν αρχικι μασ λφςθ, δθλαδι τθν αρχικι μασ εικόνα. 

 Ζπειτα, κα προςκζςουμε κάποιου είδουσ αναταραχι ζτςι ϊςτε να αλλάξει θ 

λφςθ μασ από τθν αρχικι, γεγονόσ το οποίο κα προκαλζςει κόλωμα ςτθν αρχικι 

εικόνα.  

 Σζλοσ,  με τισ κατάλλθλεσ εντολζσ  κα προκφψει και πάλι θ αρχικι μασ εικόνα.   
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Αρχικά, κα «φορτϊςουμε» ςτο ΜatLab τθ φωτογραφία από το λιμανάκι τθσ Πάρου  

όπωσ βλζπουμε πιο κάτω (Εικόνα 7.1). 

 

 

Εικόνα 7.1-Φωτογραφία «το λιμανάκι τθσ Πάρου» 

 

 

Όμωσ, θ εικόνα  τελικά που τζκθκε ςε επεξεργαςία με το πρόγραμμα, ζπρεπε να είναι 

αςπρόμαυρθ και τετράγωνθ ςε διαςτάςεισ. Ζτςι, θ εικόνα που τελικά επεξεργάςτθκε το 

MatLab και θ οποία κα κεωριςουμε ότι είναι  θ αρχικι μασ εικόνα, είναι θ Εικόνα 7.2. 
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Εικόνα 7.2- Αρχικι Εικόνα 

 

 

Για να επεξεργαςτοφμε όμωσ τθν εικόνα 7.1  πρζπει θ εικόνα μασ να είναι ςε μορφι 
double.  

Οι εντολζσ για τθν ειςαγωγι εικόνασ, οι οποίεσ τθν μετατρζπουν ςε αςπρόμαυρθ, 
τετραγωνικι και ςε double format είναι οι εξισ: 
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RGB=imread(‘Paros.jpg’); 

Clear caption map; 

ImageToScale=rgb2gray (RGB); 

X=double(imageToScale); 

X=X(:,1162:4149); 

 

υγκεκριμζνα, οι διαςτάςεισ τθσ καινοφριασ εικόνασ είναι 2988 pixels. Επίςθσ, ο 

τετραγωνικόσ πίνακασ που περιγράφει τθν εικόνα μασ κα πρζπει να μετατραπεί ςε 

ζναν πίνακα-ςτιλθ, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθ ςχζςθ 6.1. Με κατάλλθλθ εντολι του 

αλγορίκμου, φτιάξαμε τθ διάςταςθ τθσ εικόνασ και τθν κάναμε τετραγωνικι. 

υγκεκριμζνα,  θ ακριβισ λφςθ με Ν=2988, γράφτθκε ωσ Χ_exact=X(:,(1:N); και ζπειτα 

x_exact=X_exact(:); για να «κακετοποιιςουμε» τον πίνακα μασ. 

τθ ςυνζχεια, δθμιουργοφμε μια ςυνάρτθςθ διαςποράσ ςθμείου P. Για να λάβουμε 

τθ  κολωμζνθ εικόνα ζπρεπε να προςκζςουμε ςτισ εντολζσ μασ το «κόρυβο», δθλαδι 

=b_exact+e, ζτςι ϊςτε με τθν εντολι Β=reshape(b,N,N) να δθμιουργιςουμε μια 

αλλοιωμζνθ εικόνα. Σο ςφάλμα e το ορίςαμε κατάλλθλα με τισ εντολζσ: 

e=randn(size(b_exact)), e=e/norm(e) και τζλοσ με τθν εντολι e=0.01*norm(b_exact)*e 

θ οποία κα κακορίςει το «κόρυβο» που κα βάλουμε ςτθν εικόνα μασ, ανάλογα με το 

ποςοςτό που κα πολλαπλαςιάςουμε, δθλαδι με 1%,3% ι 5%  κ.ο.κ. Η εικόνα που 

προκφπτει  είναι θ εικόνα 7.3. 

Ακολοφκωσ, καλζςαμε τον αλγόρικμο CGLS για τθν ανακαταςκευι τθσ αρχικισ 

εικόνασ από τθ κολωμζνθ. Αποφαςίςαμε να καλζςουμε 150 επαναλιψεισ για να δοφμε 

τι ςυμβαίνει κατά τθ διάρκειά τουσ. Η εντολι που καλζςαμε είναι θ 

 θ οποία καλεί τον CGLS αλγόρικμο για τθν ανακαταςκευι τθσ 

εικόνασ μασ. Ωσ εκ τοφτου, το αποτζλεςμα τθσ ανακαταςκευισ είναι θ εικόνα 7.4.  
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Εικόνα7.3- "Θολωμζνθ" Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα7.4-Ανακαταςκευαςμζνθ Εικόνα 
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     Μιασ και ο CGLS αλγόρικμοσ ανικει ςτθν οικογζνεια των αλγορίκμων που 
θμιςυγκλίνουν, αυτό ςθμαίνει ότι περιμζνουμε μζχρι κάποιο βιμα να ςυγκλίνει και 
από εκείνο το βιμα και μετά να αποκλίνει από τθν αρχικι μασ εικόνα. Ζτςι, ξζροντασ 
ποια είναι θ αρχικι μασ εικόνα, υπολογίηουμε το ςφάλμα που ζχει θ λφςθ που βρίςκει 
ο αλγόρικμοσ ςε κάκε βιμα από τθν αρχικι. Κάνουμε χριςθ L2 νόρμασ. 

 Άρα οι εντολζσ  που χρθςιμοποιοφμε για τθν εκτίμθςθ του ςφάλματοσ 
ανακαταςκευισ είναι οι: 

 error=bsxfun(@minuw,z,x_exact) και norms=zeros(1,150) με βιμα x=1:150. 

 Σζλοσ, με τισ εντολζσ plot(x,norms) και *min,i]=min(norms) λαμβάνουμε τθ γραφικι 
παράςταςθ (εικόνα 7.5) για τθν εκτίμθςθ ςφάλματοσ του αλγορίκμου, ςε ςχζςθ με τα 
βιματα που ζχει κάνει ο αλγόρικμοσ για ειςαγωγι  1%  κορφβου. 

      τον οριηόντιο άξονα τθσ γραφικισ παράςταςθσ είναι τα βιματα που κάνει ο 
αλγόρικμοσ και ςτον κατακόρυφο το ςφάλμα που λαμβάνουμε μετά τθν ανακαταςκευι 
τθσ εικόνασ (ςε ςχζςθ με τθν αρχικι). 

      Σο ελάχιςτο τθσ ςυνάρτθςθσ αυτισ το πετυχαίνουμε για 13 βιματα. Όπωσ 
παρατθροφμε και από το γράφθμα, το μικρότερο ςφάλμα λαμβάνεται ςτθ δζκατθ τρίτθ 
επανάλθψθ του αλγορίκμου.  

      Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εικόνα που παρακζςαμε αποτελεί τθ λφςθ του αλγορίκμου  
που παρουςιάηει το μικρότερο δυνατό ςφάλμα προτοφ αρχίςει να αποκλίνει ξανά. 

                                   Εικόνα 7.5- φάλμα απόκλιςθσ από αρχικι Εικόνα 
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   Ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία που χρθςιμοποιιςαμε ςτο πιο πάνω παράδειγμα, 

τροποποιοφμε ςτον κϊδικα το ποςοςτιαίο ςφάλμα κορφβου από 1% ςε 3% και 5% : 

Για κόρυβο 3% χρειαςτικαμε  20 επαναλιψεισ του αλγόρικμου για ανακαταςκευι τθσ 

εικόνασ (Εικόνα 7.7)                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

                             Εικόνα 7.6                                                                                          Εικόνα 7.7 

Για κόρυβο 5% χρειαςτικαμε 50 επαναλιψεισ του αλγορίκμου για τθν ανακαταςκευι 

τθσ εικόνασ (εικόνα 7.9). 

 

Εικόνα 7.8                                                                                                       Εικόνα 7.9 
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    Πιο κάτω  βλζπουμε το γράφθμα με τα αποτελζςματα των τριϊν περιπτϊςεων, των 

πιο πάνω παραδειγμάτων, όςον αφορά τα ςφάλματα απόκλιςθσ από τθν αρχικι 

εικόνα.  

 

                              

Εικόνα 7.10 φάλματα απόκλιςθσ από τθν αρχικι Εικόνα 

 

7.1 Aνάλυςθ αποτελεςμάτων – χολιαςμόσ 

    Σο πρόβλθμα ανακαταςκευισ εικόνασ (image deblurring) χρθςιμοποιεί μία εικόνα – 

δείγμα, θ οποία παράγεται από τθ ςυνάρτθςθ του Matlab “blurred”. 

Reconstruction error for 1%,3%,5% noise  
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   τθν εικόνα 7.3 απεικονίηεται θ εν λόγω εικόνα ςτθ κολι, (blurred) μορφι  και   ςτθν 
εικόνα 7.4 ςτθν ακριβι ανακαταςκευαςμζνθ(reconstructed) μορφι τθσ. 

   τισ εικόνεσ 7.6 και 7.7 απεικονίηονται ανακαταςκευαςμζνα (deblurred) ςτιγμιότυπα 

τθσ εικόνασ – δείγματοσ, τα οποία προκφπτουν μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου CGLS 

για 20 επαναλιψεισ , για το Πρόβλθμα -Μοντζλο ςτο οποίο ζχει προςτεκεί κόρυβοσ 

3%. 

    τισ εικόνεσ 7.8 και 7.9 απεικονίηονται ανακαταςκευαςμζνα (deblurred) ςτιγμιότυπα 

τθσ εικόνασ – δείγματοσ, τα οποία προκφπτουν μετά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου CGLS 

για  50 επαναλιψεισ , για το Πρόβλθμα – Μοντζλο ςτο οποίο ζχει προςτεκεί κόρυβοσ 

5%. 

    Παρατθρεί εφκολα κανείσ ότι αρχικά, όςο αυξάνεται ο αρικμόσ επαναλιψεων θ 

εικόνα πλθςιάηει περιςςότερο ςτθν ανακαταςκευαςμζνθ(reconstructed) μορφι τθσ, 

αλλά μετά από ζνα αρικμό επαναλιψεων ο κόρυβοσ κυριαρχεί και αλλοιϊνει τθν 

εικόνα. 

      τθν εικόνα 7.10 παρατθροφμε  από το γράφθμα, τα ςφάλματα απόκλιςθσ από τθν 
αρχικι εικόνα. Σο μικρότερο ςφάλμα λαμβάνεται ςτθν περίπτωςθ κορφβου 5%. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, θ εικόνα που παρακζςαμε αποτελεί τθ λφςθ του αλγορίκμου που 
παρουςιάηει το μικρότερο δυνατό ςφάλμα προτοφ αρχίςει να αποκλίνει ξανά. 
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Επίλογοσ 

Ολοκλθρϊνοντασ τθ μελζτθ τθσ εργαςίασ αυτισ, με τθν εφαρμογι των αλγορίκμων 
CGLS ςυμπεραίνουμε ότι, τα αντίςτροφα προβλιματα είναι από τθ φφςθ τουσ  μθ καλά 
τοποκετθμζνα προβλιματα και ωσ εκ τοφτου είναι πολφ δφςκολο να βροφμε μια 
ακριβι λφςθ .  

Όπωσ βλζπουμε ςτο  παράδειγμα του κεφαλαίου 7, προςπακοφμε να βροφμε τθ 
λφςθ μασ με τυχαίο τρόπο, δθλαδι με δοκιμζσ, ζτςι ϊςτε να καταλιξουμε ςε μια 
προςεγγιςτικι λφςθ. Αυτό αποτελεί απόδειξθ ότι τα αντίςτροφα προβλιματα είναι μθ 
καλά τοποκετθμζνα. 

Παρά το γεγονόσ αυτό, θ ςθμαντικότθτα των αντίςτροφων προβλθμάτων είναι 
αξιοςθμείωτθ ςτον επιςτθμονικό χϊρο, διότι μια προςεγγιςτικι λφςθ, πικανόν να 
οδθγιςει ςε μια διεξοδικι ζρευνα, ςαφϊσ με άλλεσ πιο εξειδικευμζνεσ μεκόδουσ. 

Ζνα  παράδειγμα πολφ ενδιαφζρον είναι από το χϊρο τθσ Ιατρικισ Φυςικισ θ 
αξονικι τομογραφία, θ οποία μπορεί να απεικονίςει ςε κάκετεσ τομζσ ολόκλθρο το 
ανκρϊπινο ςϊμα, χρθςιμοποιϊντασ τθν ακτινοβολία Χ. Ζτςι, απεικονίηεται το 
εςωτερικό του ςϊματοσ και επιτρζπεται ςτον εξεταςτι να αναηθτιςει βλάβεσ μζςα ςτα 
όργανα ι να εντοπίςει ανωμαλίεσ ςε ςθμεία που είναι δφςκολο να εντοπιςτοφν με μια 
απλι ακτινογραφία.  

Σζλοσ, θ  ελικοειδισ αξονικι τομογραφία, θ οποία είναι μια τελευταία εξζλιξθ τθσ 
αξονικισ τομογραφίασ, παρζχει τθ δυνατότθτα ανακαταςκευισ των εικόνων, ζτςι ϊςτε 
να ζχουμε και τομζσ ςε άλλα επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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