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Estat́ıstica da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, em cumprimento com as
exigências legais para obtenção do t́ıtulo
de Mestre.
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Resumo

Um dos temas mais populares no tratamento de dados nos últimos dez anos

gira em torno da descoberta que a recuperação de sinais esparsos em sistemas lineares,

pode ser feita com um número de equações bem menor que o número de variáveis. Em

linhas gerais, se A = Am×N , queremos resolver Ax = b e procuramos soluções esparsas,

ou seja, com apenas s << N entradas não-nulas em algum sistema de coordenadas,

isto pode ser feito com um número de equações m << N , minimizando a norma l1

de x, sujeito à restrição Ax = b + r, sob determinadas condições (8). Vale dizer,

com muito menos equações que incógnitas. Dáı o nome de “Mágica l1” para esta

possibilidade de recuperar um sinal esparso, resolvendo um problema de otimização

convexa com relativamente poucas restrições. Para algumas poucas matrizes A, de

grande importância em aplicações, há teorias razoavelmente estabelecidas indicando

esta possibilidade, para muitas não.

O objetivo desta dissertação é situar e discutir casos nos quais a “Magica l1” fun-

ciona, com foco nas relações entre a esparsidade s, o número de linhas m e o número

de variáveis N , para algumas matrizes importantes e associadas à codificação de ima-

gens 2D. Em particular, realizamos testes numéricos com três matrizes A, visando

encontrar empiricamente relações entre s, m e N para as quais a “Magica l1 é bem

sucedida. Em duas delas, há teorias matemáticas, ainda em construção, indicando

condições de sucesso, grosso modo, na forma de m/s ≥ C · log(N/s), sempre com al-

guma probabilidade de insucesso associada. Listamos inicialmente A = G, formada

por entradas aleatórias com distribuição gaussiana i.i.d., de média zero e colunas apro-

ximadamente unitárias. A segunda é a transformada de Fourier, que usaremos numa

versão de transformada de cossenos 2D. A denotamos por A = DCT . Para proba-

bilidades “esmagadoras” de sucesso na recuperação de sinais esparsos com G, usando

a “Magica l1”, os resultados teóricos estabelecem regiões menores, vale dizer, valores

mais elevados para a constante C. Se relaxamos um pouco esta exigência de sucesso,

obtemos regiões mais amplas, conforme teremos oportunidade de discutir na disser-

tação. m/s ≥ C · log(N/s) ainda é uma conjectura no caso de Fourier, se queremos

probabilidades “esmagadoras” de sucesso na recuperação de sinais esparsos pela via

da otimização convexa acima prescrita. Os resultados emṕıricos por nós obtidos para
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estas duas matrizes ainda são muito preliminares, mas se ajustam bem , via quadrados

mı́nimos, a m/s ≥ C · logα(s/N), com C ≈ 1.6 e α ≈ 1, correspondendo aos resulta-

dos mais otimistas encontrados na literatura para G e DCT , nos quais a eficácia da

“Magica l1” é assumida num sentido mais fraco, no sentido de permitir alguma taxa de

insucesso não totalmente despreźıvel, porém de forma probabilisticamente controlada.

No caso da matriz da transformada de Radon, não há previsão teórica consolidada para

o funcionamento da “Mágica l1” e sequer encontramos conjecturas sobre o que se pode

esperar. Em nossos testes com matrizes de Radon, encontramos uma região para a

validade da “Mágica l1”, cujo ajuste de quadrados mı́nimos a m/s ≥ C · logα(s/N) se

deu com α ≈ 2, 5 e C ≈ 0, 29.

Palavras-chave: Equivalência l0 − l1. Compressed Sensing. Mágica l1. Pro-

priedade da Isometria Restrita (RIP). Politopos s-neighborly
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Abstract

One of the most popular topics in data processing in the recent ten years revolves

around the discovery that linear sparse signals recovery can be made with a number

of equations which is much less than the number of variables. Generally speaking, if

A = Am×N , we want to solve Ax = b and we seek for solutions with s << N non-zero

entries in some coordinate system, this can be done with a number of equations m << N

by minimizing the l1 norm of x, subject to the constraint A = b+ r, under determined

conditions (8). This means, with much less equations than unknowns. Therefore the

name “l1 Magic” for this possibility of recovering a sparse signal, by solving a convex

optimization problem with relatively few equations. For a few matrices A, of great

importance in applications, there are reasonably established theories indicating this

possibility, for many there are’nt.

The goal of this dissertation is to situate the problem and discuss cases where

the “l1 Magic” is successful, focusing on the relations between the sparsity s, the

number of equations m and the number of variables N , for some important matrices

in 2D image codification. In special, we did numerical tests with three matrices A,

aiming to numerically find relations beetween s, m and N where the “l1 Magic” is

successful. In two of them, there are mathematical theories, still beeing built, and

indicating its success in the form of m/s ≥ C · log(N/s), allways associated with some

probability of failure. One fo them, A = G, is formed by random entries with Gaussian

distribuition i.i.d., zero mean and almost unitary columns. The second one corresponds

to a discrete Fourier transform, which shall be used in the form of a DCT transform.

For overwhelming success probabilities in the recovery of sparse signals with G, using

“l1 Magic”, theoretical results establish smaller regions, namely, bigger values for the

constant C. If we relax a little the success probability pattern, we get broader regions,

as we shall have the opportunity to see in this dissertation. m/s ≥ C · log(N/s) is still a

conjecture for Fourier’s matrices, if we look for “overwhelming” success probabilities in

the recovery of sparse signals. The empirical results we obtained for these two matrices

are still very preliminary, but fit very well, with least squares, to m/s ≥ C · logα(s/N),

with C ≈ 1.6 and α ≈ 1, corresponding to the most optimistic theoretical results found

in the literature for G and DCT , where “l1 Magic’s” efficacy is assumed with a weaker
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meaning, in the direction of allowing for a not totally negligible failure rate, allthough in

a probabilistic controllable way. In the case of Radon’s matrix, we don’t have knowledge

of any theoretical result available for l1 Magic’s success in image recovery, relating s,

m and N . Not even sound conjectures seem to be available, for direct recovery with

Radon’s transform. In our tests with Radon’s matrices we found an empirical validity

region for “l1 Magic”, with a least squares fit to m/s ≥ C · logα(s/N) ocurring with

α ≈ 2, 5 and C ≈ 0, 29.

Keywords: l0−l1 equivalence. Compressed Sensing. l1 Magic. Restricted Isometry

Property (RIP). s-neighbourly politopes
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linhas usada para recuperação da imagem. . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.13 Compressibilidade DCT 0.098% dos coeficientes concentrados em 99%

da norma do sinal. Cada linha representa um ε, onde temos ε = 0.0001,

0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de
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3.1 Valores emṕıricos levantados no limite da região de equivalência l0 − l1,

para G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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N Número de variáveis, de matrizes de medidas.

D Dicionário.

λ Autovalor.

∇ Matriz gradiente da imagem x.

C, C0, C1 Constantes.

I Matriz identidade.

xvi



GS Matriz de Gram.

B Uma base.

δs Constantes de Isometria Restrita.

δsups Constantes de Isometria Restrita superior (RIP superior).

δinfs Constantes de Isometria Restrita inferior (RIP inferior).

x Imagem vetorizada a ser recuperada.

xs Vetor formado mantendo-se as s maiores coordenadas de x, em valor

absoluto, e zerando as demais.

b Vetor de medidas.
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esparso ou compresśıvel, x = Φx̃, onde Φ = Φn×n.

Ψ Base, onde em muitas situações relevantes, x = Ψx̃ é esparso na base
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Caṕıtulo 1

Introdução

O intuito deste primeiro caṕıtulo é situar o problema e descrever nossos objetivos

nesta dissertação. Na Seção 1.1 descrevemos um contexto mais geral no qual o pro-

blema se coloca. Na Seção 1.2 situamos o problema de recuperar sinais esparsos e na

Seção 1.3 descrevemos os principais objetivos desta dissertação e a forma geral como

os organizamos nos demais caṕıtulos.

1.1 Contextualizando o problema do tratamento de

imagens

Vivemos num mundo onde a aquisição e o tratamento de imagens digitalizadas,

processadas e transmitidas em tempo real, por todo o planeta, corresponde a algo já

incorporado às nossas vidas, num formato que seria inimaginável há 50 anos atrás.

Este avanço todo tem três pilares:

1. A fantástica multiplicação da capacidade computacional da humanidade com o

advento dos computadores;

2. Sofisticação tecnológica na construção de instrumentos de aquisição e transmissão

de dados;

3. Sofisticado arsenal da matemática necessária à elaboração dos algoritmos de pro-

cessamento dos dados.

Leigos no assunto talvez tendam a achar secundário o papel da matemática nesta

revolução tecnológica em curso, face ao poder de processamento dos computadores e

da tecnologia de aquisição de dados, como os poderosos telescópios hoje em voga, ou

1
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equipamentos médicos capazes de verdadeiros milagres, como na tomografia, ressonân-

cia magnética ou até mesmo os de ultrassom, que nos permitem enxergar em tempo

real detalhes de futuros bebês ainda nos seus primeiros meses de existência no ventre da

mãe. Contudo, ao adentrarmos na matemática subjacente ao tema, podemos entender

melhor seu papel central neste processo, associado a uma quantidade impressionante

de produção matemática muito sofisticada de 1980 para cá, destinada à recuperação

eficiente e em tempo real de imagens a partir de grandes volumes de dados medidos,

usualmente com importantes problemas de tratamento de rúıdos dos mais diversos

tipos e com grande ênfase na eficiência da compactação de dados. Além disto, há os

mais diversos tratamentos de fotografias e v́ıdeos, desde os que estão dispońıveis em

qualquer software de imagens, que todos nós empregamos no dia a dia ao baixar uma

foto ou um v́ıdeo de uma câmera e dar-lhes alguns retoques básicos, até os sofisticados

recursos de tratamento de imagens em cinema 3D. Boa parte destes processamentos

corresponde a sofisticados algoritmos nos quais a robustez (confiabilidade) e a eficiên-

cia são elementos essenciais, pois o paradigma é de processamento em tempo real de

uma quantidade enorme de dados. No caso de problemas inversos, como os da tomo-

grafia médica e geof́ısica 3D, isto pode corresponder a resolver sistemas com milhões de

equações e incógnitas em poucos segundos. Em vários casos, bem comuns na geof́ısica,

por exemplo, sequer trata-se de sistemas de equações lineares.

Do ponto de vista da matemática, para além da sofisticação desenvolvida em méto-

dos de otimização e de resolução de equações, as últimas décadas têm sido pródigas

em trazer a tona importantes paradigmas matemáticos novos, como ocorreu a partir

da necessidade de resolver problemas inversos mal condicionados, tendo como ponto de

partida o trabalho seminal de Tykhonov na década de 60 ((17), (18)). Ou ainda com

o surgimento das wavelets, grande novidade a sacudir boa parcela da comunidade de

matemáticos e f́ısicos nas décadas de 80-90 , seguida de uma grande criatividade na for-

mulação dos mais diversos dicionários para representação de sinais, tais como curvelets,

ridgelets, noiselets, etc...(21). Desde o ińıcio deste milênio, os faróis da comunidade

cient́ıfica que lida com tratamento de sinais e problemas inversos têm se voltado para as

potencialidades observadas na possibilidade de usar bem menos medidas para recuperar

sinais com algum tipo de esparsidade ((1), (2), (3), (8), (6), (21)).

Um sinal, usualmente, denota uma função representando algum fenômeno que varia

no tempo ou no espaço, tal como um trecho musical ou uma imagem. Uma imagem

discretizada em 400 linhas horizontais e 600 linhas verticais, por exemplo, poderia ser

representada por uma matriz A = A400×600, ou como um ponto de R240.000. Neste

caso, nosso sinal seria um ponto em R240.000, correspondente à matriz A ordenada,
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sequencialmente coluna por coluna, ou então linha por linha. Usualmente, para nós,

imagens serão operadas como vetores e transformações que operam sobre as imagens

discretizadas, como matrizes.

1.2 Situando o problema de recuperar sinais espar-

sos

Um vetor no Rn é dito s-esparso caso possua apenas s coordenadas não nulas e

é dito compresśıvel caso possa ser bem aproximado, em alguma norma, por um sinal

s-esparso.

A euforia com as perspectivas abertas para resolver problemas com soluções es-

parsas, que recentemente tomou conta da comunidade cient́ıfica ligada a tratamento de

sinais, é tão recente que ainda nem se cunhou uma expressão em português para a novi-

dade. Recebe as designações de Compressive Sensing (CS), (que poderia ser traduzido

para sensoriamento compresśıvel) ou ainda Compressed Sampling. Pelo modo no qual

regulariza de forma muito surpreendente um problema de obter soluções suficientemente

esparsas em problemas com muito mais incógnitas que equações usando otimização con-

vexa, há ainda quem goste da designação l1-magic. A euforia com CS tem sua razão

de ser em dois pontos centrais:

1. De um lado, o fato que muitos dos sinais de interesse são esparsos, ou com-

presśıveis em algum sistema de coordenadas. Por exemplo, sinais com variações

suaves são compresśıveis nos domı́nios de Fourier ou DCT (Transformada Dis-

creta de Cossenos), como se pode ver nas Figuras 2.3 e 2.4. Muitas imagens

de interesse na tomografia médica e geof́ısica, são essencialmente compostas de

objetos com uma mesma tonalidade, com fronteiras ŕıgidas entre si. Tais ima-

gens teriam variações praticamente nulas na maioria dos pixels vizinhos entre si

e grandes variações concentradas nas fronteiras de objetos distintos.

2. A constatação central áı é que, para recuperar um sinal esparso, em algum sis-

tema de referência adequado, seriam necessárias muito menos medidas do que

se imaginava necessário. Por exemplo, na prática, seria necessária uma dose de

radiação bem menor de raios X numa tomografia, ou ainda podeŕıamos recuperar

uma foto com vários pontos danificados, desde que alguma propriedade de com-

pressibilidade na representação das referidas imagens se verifique. Dáı o nome

de Compressed Sensing, ou ainda de Compressive Sampling. Há uma poderosa

teoria matemática tornando consistente esta constatação, iniciada há cerca de
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dez anos, porém ainda em construção. No Caṕıtulo 2, trataremos de explicar

alguns dos resultados t́ıpicos já obtidos por esta teoria.

Esta dissertação tem como foco a realização de experimentos com a recuperação de

imagens compresśıveis, em algum sistema de referência conveniente, com o objetivo de

explicitar aspectos que não nos parecem suficientemente iluminados pela teoria estabe-

lecida até o momento.

Um problema linear Ax = b, com muito menos equações m, do que variáveis n, caso

tenha soluções, terá uma infinidade de soluções. Mais precisamente, uma famı́lia de

soluções xp+V λ, dependendo de pelo menos l = n−m parâmetros em λ ∈ Rl. Contudo,

se Ax = b tiver uma solução s-esparsa, e cada 2s colunas distintas de A = Am×n forem

linearmente independentes, então tal solução será a única solução s-esparsa. Para vê-lo,

denotemos por AI a matriz formada pelas colunas de A indexadas em:

I = {1 ≤ i1 ≤ i2 · · · ≤ is ≤ n}

Se xI e xJ forem duas soluções s-esparsas de Ax = b e AK tiver posto 2s, sempre que

K tiver 2s ı́ndices, então AxI = AxJ = b, significa AxIJ = 0, onde xJI = xI − xJ é

um vetor 2s-esparso. Mas isto corresponde a procurar z ∈ R2s satisfazendo AIJz = 0,

com Posto(AIJ) = 2s, o que nos garante z = 0, ou seja, xI − xJ = 0. Isto significa

que se Ax = b tiver uma solução s-esparsa xI , com 2s ≤ m ≤ n, e sabemos que cada

submatriz de A formada com 2s de suas colunas tem posto 2s, podemos encontrar xs

como a solução única do problema

AIz = b

onde z ∈ Rs e I é algum subconjunto de {1, 2, · · · , n}, com s elementos.

Em resumo, teremos unicidade garantida, dentro do conjunto das soluções sm-

esparsas para qualquer solução s-esparsa de Ax = b, com s ≤ sm desde que cada

subconjunto de 2sm colunas de A seja LI. Neste sentido, procurar uma solução sufi-

cientemente esparsa de Ax = b, sob determinadas condições é equivalente a resolver o

problema l0, qual seja:

min ‖x‖l0 sujeito a Ax = b (1.1)

onde ‖x‖l0 é a esparsidade s de x. Veja que, neste caso, s = lim
p→0

n∑
i=1

|xi|p = lim
p→0
‖x‖plp ,

o que justifica a designação abusiva de norma l0 para a esparsidade de x, bem como
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a notação s = ||x||l0 , apesar de não se tratar de uma norma no sentido usual. Se

houver solução suficientemente esparsa, para o problema l0, ela será única e poderá ser

teoricamente obtida resolvendo todos os N(s, n) = Cs
n sistemas AIz = b formados com

s das n colunas de A, para cada 1 ≤ s ≤ sm. Embora teoricamente trivial, pois se

trata de verificar se um conjunto finito de sistemas com m equações e s incógnitas tem

solução, este é um problema praticamente inviável. Por exemplo, se temos Ax = b com

m = 1000 equações e n = 10000 variáveis, sabemos que há uma solução 100-esparsa,

e que cada subconjunto com 200 colunas de A é LI, isto corresponderia a resolver

N(100, 10000) = C100
10000 problemas Ax = b com A = A1000×100. Isto significa algo da

ordem de N(100, 1000) ∗ 109 ≈ 10250 flops para resolver um tal problema. No com-

putador mais rápido hoje existente (algo inferior a 1016 flops/seg) isto corresponderia

a algo da ordem de uns 10220 milênios. O problema l0 é reconhecidamente NP-hard,

o que significa algo imposśıvel de resolver com valores relativamente modestos para s,

m e n. Resolver eficientemente cada um dos problemas AIx = b é trivial. Adivinhar

quais serão as s colunas a serem mantidas em I é o problema.

Problemas com muito mais variáveis que equações e soluções esparsas tiveram

grande destaque na década de 90, no tratamento de sinais, ante a percepção que pode-

ria ser muito vantajoso decompor um sinal em uma combinação de funções elementares

definidas em algum dicionário D, porém com muito mais funções que a dimensão do

sinal. Usualmente isto ocorria pela possibilidade de representar sinais por poucos “áto-

mos” em diferentes bases, agrupadas num conjunto que se convencionou designar por

dicionário. Por exemplo, sinais que fossem combinações esparsas de pulsos e cossenos

((21), (22)). Já vimos que tais problemas, mesmo tendo mais variáveis que equações,

terão unicidade garantida para eventuais soluções suficientemente esparsas, sob certas

condições. O problema é encontrar algoritmos práticos para encontrar tais soluções

esparsas de problemas sobredeterminados, num tempo computacional aceitável e que

sejam eficientes e robustos, pelo menos em algumas situações de interesse. Há basica-

mente duas grandes linhas, para atacar este problema. A saber:

1. Matching Pursuit (MP)

Pensando que o dicionário A = {A(1),A(2), · · · ,A(n)} está formado com colunas

de uma matriz A = Am×n, de posto m, a idéia de algoritmos t́ıpicos de MP

corresponde a procurar, em cada iteração, adicionar uma coluna de A que tenha

boa chance de corresponder a uma das variáveis não nulas do sinal. Vamos supor

ainda que as colunas de A estejam normalizadas, ou seja,
∥∥A(i)

∥∥
l2

= 1, para

i = 1 · · ·n. Veja que se x é uma solução esparsa de Ax = b, como xTAT b =

(Ax)T b = ‖b‖2
l2

, isto indica uma forte correlação entre a solução esparsa x e
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AT b. Uma aposta inicial interessante seria começar com a maior coordenada de

AT b, em valor absoluto. Digamos que
∥∥A(i1)

∥∥ = max
i

({∣∣∣A(i)T b
∣∣∣}). Neste caso,

podemos escrever:

b =
(
A(i1)T b

)
︸ ︷︷ ︸

x1

A(i1) +R1 = x1A(i1) +R1

onde ‖R1‖ =
√
‖b‖2 − x1

2 indica que o reśıduo do problema de projetar orto-

gonalmente b na direção A(i1) vai estar diminuindo de maneira importante. Em

seguida, faz-se o mesmo com R1, definindo-se i2 por A(i2) = max
i

({∣∣∣A(i)TR1

∣∣∣}).

Neste caso, analogamente, define-se x2A(i2) como a projeção ortogonal de R1, na

direção de A(i2) e R2 como o reśıduo desta projeção. Ou seja,

R1 = (A(i2)T b)︸ ︷︷ ︸
x2

A(i2) +R2 = x2A(i2) +R2

onde ‖R2‖ =
√

(‖R1‖2 − x2
2). E assim por diante, obtemos sucessivamente,

i1, i2, · · · , ik, de modo que

b = x(k) +Rk = x1A(i1) + x2A(i2) + · · ·+ xkA(ik) +Rk

No Teorema 12.6 de (21), mostra que o reśıduo Rk decai a uma taxa linear posi-

tiva, ou seja, existe uma constante η < 1, de tal modo que ‖Rk+1‖ < η‖Rk‖. Há

inúmeras variantes deste algoritmo. Numa delas, que recebe o nome de OMP -

Orthogonal Matching Pursuit (23), em cada iteração se realiza ainda uma pro-

jeção ortogonal de modo a se obter x(k) como a melhor aproximação de b em

Wk = Col(A(i1)A(i2) · · · A(ik)) = Col(AK), na norma l2, onde K = {i1, i2, · · · , ik}.
Vale dizer, em cada iteração ainda se resolve o problema de quadrados mı́nimos

λK = min
λ

(‖AKλ − b‖l2), de forma a se redefinir x(k) = AKλK , como a projeção

ortogonal de b em W k. Sob determinadas condições, isto pode gerar algoritmos

competitivos com relativamente baixa complexidade por iteração e taxa de con-

vergência linear η < 1/2 (23). Contudo, o folclore da área parece ser que al-

goritmos desta linha podem até ser mais eficientes em termos de complexidade

computacional, porém seriam menos robustos, se comparados com os algoritmos

que descreveremos logo a seguir. Por exemplo, Donoho, em (12), comparando

algoritmos tipo Mágica l1 com algoritmos tipo MP diz que “ In contrast, heuris-

tic attempts to sparsely solve such systems - greedy algorithms and thresholding -
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perform poorly in this challenging setting ”. Nosso foco, nesta dissertação, é sobre

algoritmos com uma concepção completamente diversa de MP e que passamos a

descrever em seguida.

2. - Mágica l1, ou ainda, Basis Pursuit (BP)

A “mágica”, que tanto tem consumido a atenção dos analistas de sinais esparsos

mais recentemente, corresponde ao fato que é posśıvel resolver o problema l0, sob

certas condições, relaxando-o na forma do problema l1, a seguir:

min ||x||l1 , sujeito a Ax = b (1.2)

O problema l1 é um problema de otimização convexa não diferenciável, frequente-

mente mal posto e sequer é um problema de programação estritamente convexa.

Contudo tem muita estrutura. Na verdade, o problema l1 é equivalente a um

problema de programação linear (10) e isto o torna viável numericamente, espe-

cialmente em grande porte. Desde a década de 80, problemas de grande porte

em otimização convexa vêm sendo atacados com grande sucesso, de forma a se

obter métodos robustos e eficientes para resolvê-los (10).

As condições de equivalência na obtenção de soluções suficientemente esparsas,

entre os problemas l0 e l1, constituem um tema central nesta teoria e esta dis-

sertação objetiva discut́ı-las, para algumas matrizes importantes, à luz de um

resumo teórico desta teoria que realizaremos no Caṕıtulo 2 e de experimentos

numéricos que realizaremos no Caṕıtulo 3.

Na verdade, o problema l1, conforme (1.2), corresponde à forma mais simples na

qual se colocam problemas t́ıpicos de Compressive Sensing. Em muitas situações

relevantes, x = Ψx̃ é esparso na base representada por uma matriz facilmente

invert́ıvel Ψ. Frequentemente temos que a matriz Ψ é ortogonal e Φ = Ψ−1 = ΨT .

Num formato mais geral e de modo a levar em conta rúıdos, podeŕıamos reescrever

o problema l1 na forma:

min ||x̃||l1 sujeito a
∥∥∥Ax− b̃∥∥∥

l2
≤ ε e x = Φx̃ (1.3)

ou ainda, equivalentemente:

min ||x̃||l1 sujeito a
∥∥∥Ãx̃− b̃∥∥∥

l2
≤ ε (1.4)
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onde Ã = AΦ. Neste formato, a equação Ax = b é substituida por
∥∥∥Ãx−b̃∥∥∥

l2
≤ε,

de modo a prever a possibilidade de um rúıdo adicionado ao vetor de medidas

b. Ou seja, consideramos o caso no qual queremos resolver Ax = b, mas o vetor

efetivamente medido vale

b̃ = b+ r

onde r é um rúıdo gaussiano de média zero e norma ε, uniformemente distribúıdo

nas m medidas realizadas. Uma segunda caracteŕıstica deste formato mais geral

é que o sinal x tenha representação esparsa ou compresśıvel x̃, em algum sistema

de coordenadas. Vale dizer, de modo que x = Φx̃, onde Φ = ΦN×N possa ser

uma matriz invert́ıvel, com x̃ esparso ou compresśıvel. Por exemplo, Φ poderia

representar uma base de wavelets, Fourier ou de cossenos. Mas pode também

representar um dicionário cujos vetores são as colunas de Φ = Φn×N , de posto

n, porém com n < N , representando um conjunto de geradores no qual o sinal

possa ter múltiplas representações, embora se espere apenas uma representação

s-esparsa, sob a condição de Φ ter quaisquer 2s colunas independentes.

Tem ainda situações, nas quais sabemos que Φx será esparso, mas não nos vale a

pena inverter Φ, como por exemplo em (9), conduzindo a problemas na forma:

min ‖Φx‖l1 , sujeito a ‖Ax− b‖l2 < ε (1.5)

Uma situação de interesse áı seria o caso no qual queremos recuperar uma ima-

gem representada como x ∈ Rn e medida com Ax = b + r, na qual saibamos que a

variação entre pixels vizinhos é praticamente nula, exceto em poucos pixels vizinhos.

Por exemplo, uma figura com poucos ńıveis discretos e curvas bem comportadas de

descontinuidade entre eles. Vale dizer que, neste caso se fizermos Φ = ∇, como uma

matriz que discretize o gradiente da imagem x, isto significará que Φx será um vetor

compresśıvel e diz-se nestes casos, que a variação da imagem é compresśıvel.

Uma forma alternativa de encarar estes problemas é pensando-os como problemas

inversos. Em linhas bem gerais, um problema inverso objetiva recuperar um conjunto

de dados a partir de um conjunto de medidas realizadas. Do ponto de vista matemático,

um problema inverso corresponde simplesmente a resolver algum sistema de equações

do tipo f(x) = b. Vale dizer, cada equação fi(x) = bi corresponde a alguma medida

realizada. Resolver Ax = b, usualmente com matrizes mal condicionadas e/ou não

invert́ıveis, na prática com algumas informações adicionais a priori, corresponde ao

problema inverso mais t́ıpico que possamos imaginar.

No caso da tomografia realizada num cérebro, por exemplo, a imagem x a ser
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recuperada corresponderia a densidade de tecido cerebral e pode ser representada por

uma função linear f(x) = Ax. Para tanto são desferidos vários feixes bem finos de raios

X, a partir de um transmissor situado num ponto da cabeça de um paciente e coletado

em outro ponto desta mesma cabeça. Cada uma das equações fi(x) = Aix corresponde

à discretização de uma integral de linha, que traduz a atenuação na energia ocorrida no

trajeto do i-ésimo feixe disparado e medido como bi. Ou seja, como veremos com mais

detalhes no Caṕıtulo 2, a i-ésima medida relaciona a densidade x do tecido ao longo do

percurso do i-ésimo raio com o valor da medida bi. Neste trabalho trataremos apenas

com sistemas de medidas lineares de imagens discretizadas, admitindo ainda algum

rúıdo nas medidas, com distribuição normal e média zero. Vale dizer, objetivamos

recuperar x resolvendo, em algum sentido:

Ax = b̃ = b+ r (1.6)

Um dado fundamental de problemas inversos é que eles são usualmente mal postos,

o que essencialmente significa que Ax = b + r = b̃ muitas vezes nem tem solução,

raramente tem solução única e quando tem solução única, ela não serve para muita

coisa pois é, via de regra, muito instável face ao rúıdo. Ou seja, tipicamente a matriz

A é mal condicionada. Em especial, o problema de quadrados mı́nimos min
x
‖Ax− b̃‖2

permanece mal condicionado e, desta forma, muito instável face ao rúıdo. A sáıda

mais popular para a dificuldade de resolver o problema (1.6) é a que foi proposta

por Tykhonov em (17) e leva o nome de regularização de Tykhonov. Corresponde a

substituir o problema Ax = b̃ = b+ r pelo seguinte problema, com λ > 0:

min
x
‖Ax− b̃‖plp + λ‖Φ(x)‖qlq (1.7)

As duas situações mais comuns para a ocorrência de (1.7) correspondem a p = q = 2

com Φ(x) = x ou Φ(x) = ∇x. Pode-se pensar no problema (1.7) como o de estimar

um valor para x, conhecida uma distribuição para o rúıdo. No caso de rúıdos com

distribuição normal e média zero, a estimativa de máxima verossimilhança para x

corresponde a p = 2. Ao penalizar o ajuste dos dados ‖Ax − b̃‖lp com o termo re-

gularizador, estamos introduzindo um viés na solução a ser encontrada. A escolha do

regularizador é crucial áı e o Santo Graal, num processo de regularização, corresponde a

escolher um regularizador que introduza informações adicionais adaptadas ao problema.

Note que o problema (1.7) pode ser reescrito na forma

min
x
‖Φx‖qlq + η‖Ax− b̃‖plp (1.8)
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onde η = 1/λ. Via multiplicadores de Lagrange e sob condições usuais de regularidade,

uma solução para o problema (1.8), no caso p = q = 2 (15, caṕıtulo 9), corresponde a

resolver, para algum valor de ε = ε(λ) > 0, o problema

min
x
‖Φx‖lq , sujeito a ||Ax− b̃|lp ≤ ε (1.9)

Este formato pode ser, em alguns casos, o mais adequado para atacar (1.7), sobretudo

quando se tem uma boa estimativa para o tamanho do ε.

Neste contexto, pensando na recuperação de imagens esparsas, a grande descoberta

recente é que resolver (1.9), com q = 1, sob certas condições, não apenas regulariza o

problema de forma a favorecer a recuperação estável de imagens com Φx esparso, mas

também que se pode recuperar tais sinais com muito menos medidas que variáveis.

Vale dizer, neste caso, a mágica l1 corresponde a regularizar o problema (1.7) com um

regularizador de tal forma adaptado a problemas esparsos, sob determinadas condições,

que nos permita escolher a matriz de medidas A = Am×N com m << N . No exemplo

de uma imagem com variação compresśıvel, um resultado seminal de Fatemi, Osher

e Rudin (14) já indicava, por caminhos totalmente diversos, que (1.7) com p = 2 e

uma versão em Cn do gradiente da imagem discretizada, conforme descrevemos em Φx

mais abaixo, propiciaria a regularização ‖Φx‖l1 mais adequada a recuperar este tipo

de imagens:

‖Φx‖l1 =
n∑
i=1

√
(DHx)2

i + (DV x)2
i (1.10)

Em (1.10), x representa a vetorização, coluna por coluna, de uma imagem 2D, dis-

cretizada com L linhas e C colunas. Neste caso, o número de pixels é N = LC e

x ∈ Rn · DH pode ser pensada como uma matriz n × n que mede, na sua linha i, a

variação entre o correspondente pixel da imagem original e o pixel vizinho à direita,

zerando as contribuições na fronteira lateral direita da imagem 2D. DV faz o mesmo,

para as variações verticais de x. Vale dizer, DHix = x(i+L)−x(i), para i = 1 : (n−L)

e DHix = 0, para suas L últimas coordenadas e que DV ix = x(i+1)−x(i), para todo i

entre 1 e N , exceto se i for múltiplo de L, caso no qual DV ix = 0, correspondentemente

aos pixels da linha horizontal inferior da imagem 2D. Ou seja, as matrizes DV e DH são

n× n e têm uma entrada 1 e outra −1 em cada linha não nula. As linhas de zeros em

DH e DV podem até ser suprimidas na prática, pois não têm nenhum efeito concreto

na penalização em (1.7). Mas servem para pensar em Φ como uma função linear, na

forma Φx = DHx+ iDV x, ou seja, como uma versão em Cn do gradiente discretizado
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da imagem ∇x. Veja que neste caso de imagens com poucos ńıveis distintos e poucas

curvas suaves separando-os, a esparsidade é em Φx. Fatemi, Osher e Rudin em (14)

indicam que o bom regularizador aqui é exatamente a norma l1 de Φx, como em (1.10).

Neste sentido, pode-se pensar no problema (1.7) numa forma usual em Compressed

Sensing, ou seja, (1.4) com q = 1 e p = 2. A “mágica l1” entra aqui para dizer que,

não apenas este regularizador é adequado para imagens de variação compresśıvel, mas

que ao utilizá-lo neste caso, necessita-se de bem menos medidas m do que o número de

pixels N (8).

1.3 Objetivos da dissertação e organização dos caṕı-

tulos

Nosso tema nesta dissertação é estudar a equivalência entre os problemas l0 e l1,

em casos de matrizes de medidas de interesse e nos quais temos informações teóricas

relevantes, bem como ver o que acontece em casos para os quais as indicações teóricas

são mais débeis.

No Caṕıtulo 2, discutimos alguns resultados teóricos sobre CS que gostaŕıamos

de focalizar, passando por uma seção sobre algumas matrizes de medidas que nos

interessam mais de perto e cujo entendimento na obtenção de soluções esparsas constitui

um dos objetivos desta dissertação. Na Seção 2.2 iremos descrever melhor as seguintes

matrizes:

1. A = G: Formada por entradas aleatórias com distribuição gaussiana i.i.d., de

média zero e colunas aproximadamente unitárias (desvio padrão em cada entrada

valendo
√
N).

2. A = DCT : Corresponde Transformada de cossenos 2D discreta.

3. A = Rad: Corresponde a uma discretização da Transformada de Radon.

O Caṕıtulo 3 será destinado aos resultados obtidos através da programação realiza-

da para resolver (1.4), com estas três matrizes de medida, tomando por base as teorias

expostas nos Caṕıtulos 1 e 2 e visando comparar problemas com soluções compresśıveis,

em algum sentido, e nos quais se tem uma teoria de CS razoavelmente consolidada, com

outros nos quais isto não ocorre. Realizaremos duas rodadas de testes, a primeira com

imagens esparsas no domı́nio dos pixels (até 5% de pixels não nulos), e a segunda

rodada com imagens esparsas no domı́nio de Fourier, correspondente a 66 imagens

mais ou menos compresśıveis, num domı́nio tipo Fourier.
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Na Seção 2.2 do Caṕıtulo 2 veremos que, nos casos A = G e A = DCT , há re-

sultados teóricos bem consolidados sobre a equivalência l0 − l1 e que essencialmente se

confirmam nos experimentos realizados no Caṕıtulo 3. No caso de A = Rad há rela-

tivamente pouca coisa estabelecida teoricamente sobre a possibilidade de recuperação

direta de imagens esparsas via (1.3), mas ainda assim obtivemos resultados interessantes

nos experimentos realizados, como consta no Caṕıtulo 3. Em especial, focalizamos nas

relações entre a esparsidade s, o número de linhas m e o número de variáveis N , para

estas três matrizes. Na Rodada 1, visamos encontrar empiricamente relações entre s, m

e N para as quais a “Magica l1” é bem sucedida. Em duas delas, há teorias matemáti-

cas, ainda em construção e explicitadas no Caṕıtulo 2, indicando regiões de sucesso no

plano formado por δ = m/N×ρ = s/N , grosso modo, na forma de m/s ≥ C · log(N/s),

sempre com alguma probabilidade de insucesso associada. Ou seja, explicitando para

cada valor da esparsidade relativa s/N , o número mı́nimo m = C ·s · log(N/s) de linhas

da matriz A a ser mantido, para que a mágica funcione, com grande probabilidade de

sucesso. Na verdade, como veremos no Caṕıtulo 2, quanto maior for a exigência na

improbabilidade de falha na “Mágica l1”, tanto menor a região de sucesso que se obtém

teoricamente.

No caso da matriz A = G, há uma teoria razoavelmente consolidada dizendo que

tal região é na forma m/s ≥ C · log(N/s), para diferentes formas de se atribuir pro-

babilidades de insucesso na “Mágica l1”, variando apenas o valor de C. De forma que,

como veremos na Seção 2.2, para “esmagadoras” probabilidades de sucesso na recu-

peração de sinais esparsos com G usando a “Mágica l1”, o valor de C é maior que em

situações nas quais se admite uma taxa de insucesso menos exigente. Do ponto de vista

teórico, m/s ≥ C · log(N/s) ainda é uma conjectura no caso de Fourier, se queremos

probabilidades “esmagadoras” de sucesso na recuperação de sinais esparsos pela via da

otimização convexa prescrita. Os resultados emṕıricos por nós obtidos para estas duas

matrizes ainda são muito preliminares, mas se ajustam bem, via quadrados mı́nimos,

a m/s ≥ C · logα(N/s), com C ≈ 1.6 e α ≈ 1, correspondendo aos resultados mais

otimistas encontrados na literatura para G e DCT , nos quais a eficácia da “Magica l1”

é assumida num sentido mais fraco, ou seja, de permitir alguma taxa de insucesso não

totalmente despreźıvel, porém de forma probabiĺısticamente controlada. No caso da

matriz da transformada de Radon, não há previsão teórica consolidada para o funcio-

namento da “Mágica l1” e sequer encontramos conjecturas sobre o que se pode esperar.

Em nossos testes com matrizes de Radon, encontramos uma região para a validade da

“Mágica l1”, cujo ajuste de quadrados mı́nimos a m/s ≥ C · logα(N/s) se deu com

C ≈ 0, 29 e α ≈ 2, 5.



Caṕıtulo 2

Mágica l1

Na Seção 2.1 deste Caṕıtulo apontamos condições suficientes t́ıpicas para o fun-

cionamento da mágica l1, tanto em casos sem rúıdo, como com rúıdo. Na Seção 2.2,

indicamos as matrizes de medidas que utilizaremos em nossos testes, situando o sta-

tus teórico de cada uma delas com relação as premissas que lhes são relacionadas nos

resultados das Seções 2.1-2.2.

2.1 Condições Teóricas para a Equivalência l0 − l1
Nesta seção vamos indicar condições suficientes estabelecidas na literatura para

o bom funcionamento da teoria CS. Discutimos duas classes de resultados. A idéia

dos resultados é a de estabelecermos condições suficientes sobre a matriz de medidas

A = Am×N , a matriz Φ = ΦN×N ′ do dicionário em questão e o numero de medidas m,

de modo a se recuperar x = Φx̃, com x̃ s-esparso ou s-compresśıvel, no problema:

min ‖x̃‖l1 sujeito a Ax = b e x = Φx̃ (2.1)

É interessante pensar cada linha da matriz de medidas A como produzindo um

dado 〈x,Ai〉 = Aix = bi. Isto corresponde a pensar que temos uma amostragem linear

do sinal, ou seja, mecanismos de medidas nos quais informações sobre um sinal são

obtidas por medidas lineares.

Na subseção inicial discutimos a equivalência l0 − l1 no formato mais básico do

problema l1. Podemos pensar que em (2.1), tenhamos sucessivamente feito A ← AΦ

e Φ ← I, sem deixar nenhuma memória de qual seria o dicionário Φ. O resultado

básico aqui, em linhas gerais, dirá que teremos a equivalência l0− l1 para a recuperação

de soluções s-esparsas, sob determinadas condições para a matriz A. Na versão sem

13
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rúıdos, trata-se da equação (1.2). Na subseção seguinte tratamos da versão com rúıdos,

como na equação (1.4). Na terceira subseção consideramos o caso particular de bases

ortonormais (Φ−1 = ΦT ) e olhamos condições de equivalência l0− l1 através da equação

(1.3), com um olhar diferente do adotado nas subseções anteriores, a partir de uma

condição de baixa correlação entre as linhas da matriz de medidas A e os vetores da

base ortonormal considerada (colunas de Φ). Apesar da apresentação poder ser mais

geral, sem perda de generalidade, a faremos para vetores no Rn. Passamos a uma

importante definição que será utilizada no decorrer desta dissertação:

Definição 2.1.1. Esparsidade: consideramos s-esparso um vetor x, relativamente a

uma base B, caso x possa ser descrito como combinação linear de s vetores de B. Como

default, dizemos que x é s-esparso, caso x seja s-esparso na base canônica do Rn.

Dizemos que x é s-compresśıvel em B se puder ser “bem” aproximado por um vetor

s-esparso na base B. Neste caso designamos por xs ao vetor formado mantendo-se as

s maiores coordenadas de x, em valor absoluto, e zerando as demais. A ideia é que

‖x− xs‖ << ‖xs‖.

2.1.1 Propriedade de Isometria Restrita (RIP) e politopos

convexos

No Caṕıtulo 1, observamos que para garantir unicidade a soluções s-esparsas de

Ax = b, bastaria exigirmos que quaisquer 2s colunas de A fossem LI. Vamos conside-

rar nesta seção que as matrizes de medidas A sempre terão suas colunas normalizadas.

Vale dizer,
∥∥A(i)

∥∥
l2

= 1, para i = 1, 2, · · ·n. Uma condição que nos garante sucesso

na equivalência entre os problemas l0 e l1, para soluções s-esparsas de Ax = b, é

aumentar esta exigência a quaisquer 2s colunas de A, de modo a forçar que sejam

“quase-ortogonais”. Tal condição já está mais ou menos estabelecida na literatura pela

sigla RIP (Restricted Isonomy Property). Em português seria PIR (Propriedade da

Isometria Restrita), mas preferimos manter RIP. Afinal, quem traduziria fatoração LU

(Lower Upper) para fatoração IS (Inferior Superior)?

Definição 2.1.2. ((1), (8)). Para cada s = 1, 2, . . ., definem-se as constantes de

isometria restrita inferior (RIP inferior) δinfs e superior (RIP superior) δsups de uma

matriz A como os menores números para os quais, dado um x que seja s-esparso:

(1− δinfs ) ‖x‖2
l2
≤ ‖Ax‖2

l2

‖Ax‖2
l2
≤ (1 + δsups ) ‖x‖2

l2
(2.2)



2.1 Condições Teóricas para a Equivalência l0 − l1 15

Define-se a constante de isometria restrita (RIP), δs, como o maior dos dois números

acima definidos.

Gostaŕıamos de ressaltar que uma matriz A = Am×n, com m < n nunca pode

satisfazer à Propriedade da Isometria Restrita com δs = 0 e s ≥ 2. Veja que neste

caso, cada submatriz As formada com s colunas de A seria uma isometria, o que

corresponderia a dizer que suas s colunas seriam ortonormais. Mas, em particular,

isto significaria termos n vetores ortonormais no Rm, com m < n, o que não pode

acontecer. Com uma constante δs pequena, isto significa que cada subconjunto de s

vetores teria ângulos entre si relativamente próximos a π/2, mas estariam ajustados de

forma a caber em n colunas do Rm.

Definição 2.1.3. - Designamos por GS = ASTAS, a matriz de Gram associada às

colunas de A indexadas em S = {1 ≤ i1 < i2 < · · · < is ≤ n}.

Veja que, se λ é um autovalor de uma matriz de Gram GS, associado a um autovetor

x̄S = x(S), x tem suporte em S e norma l2 unitária então ‖Ax‖2
l2

= (ASx̄S)TASx̄S =

x̄TS (ASTASx̄S) = λx̄TS x̄S = λ. Em especial, isto significa que:

1. δinfs = 1 − λinfGs , onde λinfGs é o menor dos autovalores das matrizes de Gram GS

com |S| = s;

2. δsups = λsupGs − 1, onde λsupGs é o maior dos autovalores das matrizes de Gram GS

com |S| = s.

Isto significa que, em prinćıpio, as constantes RIP de uma matriz poderiam ser

calculadas através de um número finito Cs
n de matrizes de Gram. Na prática isto é

inviável de se fazer exatamente, pois , Cs
n acaba resultando grande demais nos casos de

interesse. Há alguns casos nos quais se tem uma avaliação teórica destas constantes.

Voltamos a este ponto mais adiante.

Observação 2.1.1. A constante RIP δ2 é o maior dos cossenos, em valor absoluto,

dos ângulos entre as colunas de A.

Uma matriz de Gram de ordem 2 é:(
1 G12

G12 1

)

onde G12 = A(i1)TA(i2) é o cosseno do ângulo entre as colunas unitárias A(i1) e A(i2).

Como os autovalores destas matrizes são exatamente 1±G12, isto significa que a cons-

tante RIP δ2 é o maior dos cossenos entre as colunas de A, em valor absoluto. Uma pe-

quena generalização deste argumento permite que se estabeleça uma condição análoga
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e mais geral, para s > 2 (23, prop. 3.2). Neste caso, considere-se que A admite uma

constante RIP δs < 1, bem como submatrizes AJ e AK extráıdas de A por colunas

indexadas em J e K, disjuntos entre si e de tal forma que J ∪K não tenha mais que

s ı́ndices: ∥∥∥ASTAK∥∥∥
l2
≤ δs

As demonstrações dos teoremas neste caṕıtulo são, na sua maioria, longas e fugiria

do nosso objetivo nesta dissertação reproduźı-las. Contudo acreditamos ter encontrado

uma heuŕıstica que propicia uma explicação informal bem razoável da razão pela qual

se pode esperar que uma constante RIP, sob controle, nos garanta a equivalência l0-l1

para problemas suficientemente esparsos. Dividimos a explicação em dois pontos. No

primeiro, tratamos de explicar uma condição geométrica que se pode encontrar em

(11)-(13) para a equivalência entre l0 e l1, numa dada equação Ax = b. E no segundo,

utilizaremos uma heuŕıstica, com forte apelo geométrico e intuitivo, para mostrar a

Propriedade RIP e a equivalência l0 − l1, no caso m = 3, s = 2 e δ2 < 1/3.

1. - Condição de Donoho para a equivalência l0 − l1

Para simplificar a idéia, vamos supor m = s = 2 e n = 3, e consideremos uma

matriz A = A2x3, cujas colunas sejam duas a duas LI, de modo a podermos

visualizar o que acontece. Para sermos bem expĺıcitos, a matriz A é formada

dividindo cada coluna da matriz abaixo por sua norma:(
1 3 −1

1 −1 3

)
normalizada→

(
1/
√

2 3/
√

10 −1/
√

10

1/
√

2 −1/
√

10 3/
√

10

)
= A

Considere:

• x∗ = (0,−0.8, 0.2) e b = Ax∗;

• y∗ = (−0.15, 0, 0.85) e c = Ay∗.

Observe que, deste modo x∗ é uma solução esparsa de Ax = b e y∗ é uma solução

esparsa de Ax = c, com ‖x∗‖ = 1 e ‖y∗‖ = 1.

Na Figura 2.1 representamos as retas que são soluções de Ax = b e Ax = c.

À esquerda, reproduzimos a metade superior da bola unitária na norma l1,

B = Bl1(1) = {x ∈ R3 : ‖x‖l1 ≤ 1} e à direita, sua imagem HAB = AB =

{Ax : x ∈ B em R2}, por A. B será um octaedro tendo por vértices as colunas

da identidade I3×3 e seus ant́ıpodas no R3 e HAB será um hexágono com vértices

no ćırculo unitário S1 ⊂ R2. O conjunto de soluções de Ax = b e Ax = c será
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um par de retas paralelas rx∗ ⊂ R3 e ry∗ ⊂ R3, ambas igualmente representadas

à esquerda, na Figura 2.1. x∗ está na aresta que liga os vértices −I(2) e I(3) de

B e y∗ na que liga os vértices −I(1) e I(3). Designemos por Bx∗ e By∗ tais arestas

de B. A equivalência l0 − l1 para x∗ significaria garantir que a correspondente

reta rx∗ , de soluções de Ax = b, só intersecta o octaedro B em x∗. Em especial,

b = Ax∗ está num segmento de reta ABx∗ ligando os dois correspondentes vér-

tices −A(2) e A(3) do hexágono. O que distingue os dois casos é o fato que, na

Figura 2.1, ABx∗ é uma aresta de HAB, enquanto ABy∗ passa pelo interior de

HAB. Um argumento t́ıpico de convexidade, aplicado aos politopos convexos B

e HAB nos garante que nenhum ponto de x ∈ B − Bx∗ pode ter sua imagem Ax
na aresta ABx∗ . Em especial, a reta de soluções rx∗ não pode cortar o interior de

B, uma vez que Arx∗ = {b} ⊂ AB∗.

Figura 2.1: Imagem da esquerda: Bl1 de raio 1, junto com retas rx∗ e ry∗ de soluções
de Ax = b e Ax = c. Imagem da direita: Imagem ABl1 , junto com os pontos b e c.

Para vê-lo, considere o vetor unitário v, ortogonal a aresta ABx∗ e apontando

para fora do hexágono HAB. v separa a aresta ABx∗ , do resto do hexágono no

sentido que, neste caso, zTv = kx∗ é uma constante positiva para os pontos de

ABx∗ e zTv < kx∗ , para os demais pontos z = Ax, do hexágono AB. Neste caso,

se x ∈ B − Bx∗ , isto significa x2 6= 0 e ‖x‖1 ≤ 1. Isto nos garante que Ax 6= b,

uma vez que bTv = kx∗ , mas A(2)Tv < kx∗ implica (Ax)Tv < kx∗ , já que:
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(Ax)Tv = (x1A(1)Tv + x3A(3)Tv) + x2A(2)Tv

≤ (|x1|+ |x3|)kx∗ + |x2||A(2)Tv|

< ‖x‖1kx∗ ≤ kx∗ (2.3)

Já no caso da solução y∗, é fácil ver que c no interior do hexágono HAB nos

garante que c = Ax será atingido também por algum ponto x no interior de B,

vale dizer, com ‖x‖ < 1. Isto inviabiliza a possibilidade de y∗ ser solução do

problema l1, muito embora seja 2-esparso.

Donoho, em (11) e (13), analisa os politopos convexos da forma P = AB, onde

A = Am×n é uma matriz de colunas unitárias, com m < n, B é uma bola do

Rn na norma l1 e os utiliza de maneira parecida ao que fizemos acima, para

determinar condições nas quais se pode garantir equivalência l0− l1. Observe que

a bola unitária na norma 1, B = B1(1) é um poliedro convexo com 2n vértices

em ±I(i), onde I é a matriz identidade n × n. Isto significa que tanto B, como

AB podem ser definidos pelas combinações convexas de 2n vértices. Ou seja,

x ∈ B1(1) pode sempre ser escrito como x = x1V1 + . . . + x2nV2n, com xi ≥ 0,

x1+. . .+x2n = 1. Segue que os pontos de P = AB serão uma combinação convexa

de {AV (i) : i = 1, . . . , 2n} = {±A(j) : j = 1 : n} ⊂ Rm. Portanto, basta supor

que A tenha uma constante RIP δinf
2 < 1, para que P seja também um conjunto

gerado como fecho convexo de 2n vértices distintos na esfera Sm−1 ⊂ Rm. Isto

os caracteriza como politopos convexos com 2n vértices. Podemos pensar numa

s-face de um dos politopos B ou P , como uma combinação linear de s+1 de seus

vértices que pode ser separada do resto do politopo por um hiperplano em Rm.

Mais precisamente,

Definição 2.1.4. Diz-se que s+ 1 vértices V1 = ±1A(i1), . . . , Vs+1 = ±s+1A(is+1)

de AP definem uma s-face F = {λ1V1 +λ2V2 + . . .+λs+1Vs+1} de P = AB, caso

exista um vetor v ∈ Rm que separe F do resto de P , no sentido que se y ∈ F ,

então yTv é uma constante q ∈ R e que se y ∈ P − F , então yTv < q.

Para o politopo convexo B, quaisquer s + 1 vértices ±1I(i1), · · · ,±sI(is+1), com

1 ≥ i1 < i2 < · · · is+1 ≤ n, definem uma s-face de B, na medida que não conterá

vértices ant́ıpodas de B. O mesmo não se pode dizer para P = AB, como mostra

o exemplo acima. Em particular, Donoho introduz em (11) a seguinte definição:
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Definição 2.1.5. P = AB é s-neighbourly caso todo conjunto de s+ 1 vértices

sem pares ant́ıpodas defina uma s-face de P .

Em especial, nosso exemplo acima indica uma restrição no caso n = 3 e m = 2,

para que se possa garantir a equivalência l0 − l1 para soluções 2-esparsas de

Ax = b, pois neste caso, sempre teremos algum segmento ligando vértices ±A(i) e

±A(j), com i 6= j e que não formam uma aresta de P = AB. Vale dizer, o politopo

P do caso onde n = 3 e m = 2 não pode ser 1-neighbourly. No nosso próximo

exemplo, o politopo P = AB resultará 1-neighbourly, caso δ2 < 1/3, e isto nos

garantirá a equivalência l0− l1 para soluções 2-esparsas nos casos discutidos. Em

particular, o argumento usado em nossos exemplos é facilmente generalizado em

(11, Theorem 1) para mostrar que se P é s-neighbourly, então temos a equiva-

lência l0 − l1 para soluções s-esparsas. No caso onde P é s-neighbourly, obtemos

que o número de s-faces de B e de P são iguais, pois neste caso, a cada s-face de B

estará associada uma única s-face de P . Em (13), Donoho usa esta equivalência

para obter, segundo Blanchard em (1), as melhores estimativas dispońıveis de

equivalência l0− l1, para matrizes com entradas aleatórias, de média zero e desvio

padrão uniforme, em diversos sentidos posśıveis.

2. - Propriedade RIP e a equivalência l0 − l1

O ponto a se destacar é que se δs for suficientemente pequeno, então obteremos

a propriedade s-neighbourly de Donoho para o politopo AB. Vamos pensá-la

num caso onde s = 2, m = 3 e n ≥ 3 (Figura 2.2). A idéia é que se δ2 for

suficientemente pequeno, não haverá nenhum outro vértice do politopo acima do

plano que contenha dois vértices V1 = ±1A(i1) e V2 = ±2A(i2), com i1 6= i2, e seja

ortogonal ao seu ponto médio v = (V1+V2)/2. Em especial, a heuŕıstica apontada

nos parece facilmente formalizável de forma a provar a equivalência l0− l1, nesta

situação com s = 2.
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Figura 2.2: Vértices V1 e V2 do Politopo AB. v = (V1 + V2)/2 está representado
como segmento orientado com ponto inicial em v. Z é como no texto que segue. Com
δ2 < 1/3, todos os demais vértices de AB estarão no hiperplano vTx < vTV1.

Consideremos a seguinte notação:

• v = (V1 +V2)/2 - Ponto médio entre dois vértices V1 e V2, não ant́ıpodas, do

politopo.

• Γ = {x : vTx = V T
1 x} - Plano que contem V1 e V2 e é ortogonal a v.

• HΓ = {x : vTx < vTV1} - Hiperespaço “abaixo” de Γ.

• CΓ = {x ∈ S(2) : vTx ≥ vTV1} - Calota esférica acima de Γ.

• SΓ = S2 ∩ Γ - Circulo na base da Calota CΓ.

Seja θ o ângulo entre V1 e V2 e d = | cos(θ)|. Pela observação (2.1.1), se A satisfaz

a condição RIP para δ2, então d ≤ δ2. Nosso objetivo agora é encontrar um valor

para δ2 abaixo do qual possamos garantir a propriedade 2-neighbourly de Donoho.

Uma forma de fazê-lo é pensar num valor de d = |cos(θ)|, para o qual possamos

garantir que qualquer par de vértices V1 = ±1A(i1) e V2 = ±2A(i2), não ant́ıpodas,

do politopo P = AB deixe todos os demais vértices “abaixo” do plano Γ que os

contem e que é ortogonal ao seu ponto médio v = (V1 + V2)/2 (Figura 2.2).

Dado que d = | cos(θ)| e que ‖A(i1)‖ = ‖A(i2)‖ = 1, segue que
∥∥A(i1) −A(i2)

∥∥ =√
2− 2 cos(θ). Ou seja, a distância entre dois vértices não-ant́ıpodas de P ficará

limitada entre dm =
√

2− 2d e dM =
√

2 + 2d.

Isto posto, passamos a procurar d = |cos(θ)| para o qual vTy < vTV1 = vTV2 se

y é um dos demais vértices do politopo. Isto nos garantirá P = AB abaixo do

plano Γ e o mesmo argumento do exemplo anterior garantirá que nenhum ponto
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interior a B1, terá sua imagem na aresta que liga V1 a V2. Considere o ponto

Z ∈ SV , no diâmetro SV que é ortogonal ao diâmetro definido pela aresta que

liga V1 a V2. Note que Z equidista de V1 e V2. Neste caso:

(a) ‖Z − V1‖ = ‖Z − V2‖ =
‖V1 − V2‖ ·

√
2

2
;

(b) Se y está na calota CΓ ={x :vTx≥vTV1} então 1

min{‖y−V1‖, ‖y−V2‖}≤‖Z−V1‖ (2.4)

Isto significa que se V for um outro vértice de P e estiver na calota CΓ, então,

para pelo menos um dos valores de i = 1 ou i = 2:

dm ≤ ‖V − Vi‖ ≤‖Z−V1‖ ≤ ‖V1 − V2‖
√

2

2
≤ dM

√
2

2

Donde se tira que, se dm > dM

√
2

2
, não pode haver vértice do politopo P , acima

do plano Γ. Vale dizer, se:

√
2− 2δ2 >

√
2 + 2δ2

√
2

2

Mas isto significa dizer que δ2 < 1/3. Como afirmamos acima, δ2 < 1/3 é uma

condição que garante todos os vértices de P abaixo do plano Γ. Pela definição

(2.1.5), isto significa que P é 1-neighbourly e o mesmo argumento do exemplo

anterior se aplica para garantir a equivalência l0 − l1 neste caso.

Na verdade, esta heuŕıstica, para além de seu forte apelo geométrico e intuitivo,

até poderia ser formalizada para virar uma demonstração da equivalência l0 − l1, no

caso m = 3, s = 2 e δ2 < 1/3. Além disto, nos parece que algo análogo poderia

1Para ver a equação 2.4, note que, pelo fato da calota CΓ estar no hemisfério norte, na Figura
2.2, sua altura h, medida pela distância do polo norte N ao plano Γ, resulta menor que seu raio
RCΓ = (V1 − V2)/2. Considere o trecho K do ćırculo máximo CNZ que contem N e Z e que está
entre estes dois pontos, bem como a função φ(z) : [0, h] −→ R, que mede a distância entre cada ponto
de K a uma altura h, relativamente ao plano K, e o ponto V1. Como h < RCΓ , é fácil checar que
φ(z) é uma função estritamente decrescente, o que significa dizer que a distância de qualquer ponto
de K, exceto Z e seu ant́ıpoda no ćırculo CΓ, aos pontos V1 e V2 é menor que ‖Z − V1‖ = ‖Z − V2‖.
Pensando no trecho de um ćırculo máximo de S2 que contem V1 e um ponto X ∈ K, qualquer, e que
esteja entre V1 e X, na calota CΓ, fica fácil concluir que estes pontos estão mais próximos de V1 do
que X e, portanto, também que Z. Como todos os pontos da calota superior à esquerda de CNZ estão
num destes ćırculos máximos, isto garante que todos os pontos da calota superior à esquerda de CNZ

estarão mais próximos de V1 do que Z. O mesmo vale para os pontos da calota à direita, com relação
a V2. Isto garante (2.4).
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funcionar para mais dimensões, muito embora não o tenhamos tentado. No entanto, a

constante RIP que nela obtivemos, δs = 1/3, é bem pior que os valores hoje correntes

para δs, como o do Teorema 2.1.1, a seguir, no qual basta pedir δ2s <
√

2− 1, ou ainda

δ2s < 0.4652, obtido em (16).

Teorema 2.1.1. ((2), (16)) Suponha que δ2s < 0.4652 e que Ax̄ = b. Então qualquer

solução x∗ para (1.2) obedece:

‖x∗ − x̄‖l2 ≤ C0 · ‖x̄− x̄s‖l1 /
√
s

‖x∗ − x̄‖l1 ≤ C0 · ‖x̄− x̄s‖l1 (2.5)

para alguma constante C0. Em particular, se x̄ é um vetor s-esparso, a recuperação é

exata.

Lembramos que xs é o vetor formado pelas s maiores componentes de x, em valor

absoluto.

As conclusões deste teorema mostram que se x é s-esparso, então x = xs e, portanto,

a recuperação é exata. A mágica consiste em ver que o sinal recuperado é tão bom

como se soubéssemos a localização dos valores não nulos de x, permitindo-nos dispensar

a maioria das equações, mantendo m<<n equações. No caso compresśıvel, o resultado

nos indica estabilidade no processo, no sentido que a solução encontrada x∗ está a

uma distância do x verdadeiro da ordem de ‖x − xs‖. Além disto, esse teorema é

determińıstico, diferentemente do Teorema 2.1.3 que apresentaremos na Subseção 2.1.3,

ou seja, se a matriz A obedecer a hipótese do Teorema 2.1.1, aqui não há possibilidade

de fracasso.

Na t́ıpica aquisição de dados, basicamente, é coletada uma grande quantidade de da-

dos, que em seguida são descartados num estágio de compressão. CS opera de maneira

muito diferente desta aquisição. Segundo Candès e Wakin em (8), para algumas ma-

trizes relevantes nas aplicações, tomando-se aproximadamente O(s · log(n/s)) medições

aleatórias, tem-se informações suficientes para reconstruir o sinal com uma precisão tão

boa como se soubéssemos a melhor aproximação s-esparsa do objeto. Maiores detalhes

na Seção 2.2.
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2.1.2 Teoria CS para dados ruidosos

Vamos considerar o problema de recuperação de um vetor x ∈ Rn a partir de b da

forma:

b = Ax+ r (2.6)

onde A é uma matriz m× n ( a“matriz de medidas”), nos dando informações sobre x,

e r é um termo de erro, que assumiremos com distribuição normal e média zero.

De um modo geral, ao trabalharmos com dados ruidosos, cujo rúıdo é como na

equação (2.6) e seu desvio padrão é conhecido, é natural relaxar a equação Ax = b em

(1.2) de modo a substitúı-la por:

min ‖x̃‖l1 sujeito a ‖Ax̃− b‖l2 ≤ ε (2.7)

onde ε mede o rúıdo relativo, ou seja, fazemos ‖r‖ =
ε

‖b− bm‖
.

O Teorema 2.1.2 é uma versão do Teorema 2.1.1 para dados ruidosos.

Teorema 2.1.2. ((2), (6), (16)) Suponha que δ2s < 3/(4 +
√

6) ≈ 0.4652. Então a

solução x∗ para (2.7) obedece:

‖x∗ − x‖l2 ≤ C0 ·
‖x− xS‖l1√

S
+ C1 · ε (2.8)

para algumas constante C0 e C1, que dependem de δ2s.

Na versão original deste resultado, de 2005, em (6), Candès, Romberg e Tao encon-

traram a condição RIP como δs + δ2s + δ3s < 1. Em 2008, Candès, em (2), melhorou

para δ2s <
√

2 − 1 e em 2010, Foucart (16) conseguiu melhorar a estimativa para

δ2s < 0.4652.

O erro de reconstrução ‖x∗ − x‖ resulta limitado pela soma dos dois termos, onde

o primeiro é o erro que poderia ocorrer com medidas b sem rúıdo, devido ao sinal

ser compresśıvel e não estritamente s-esparso, como no Teorema 2.1.1. Já o segundo

termo responde pela parcela do erro ‖x∗− x‖ devido ao rúıdo e de forma proporcional

ao ńıvel do rúıdo. Além disso, segundo Candès e Wakin em (8) as constantes C0 e C1

são relativamente pequenas, por exemplo, eles dizem que com δ2s = 1/4, C0 ≤ 5, 5 e

C1 ≤ 6.

As Figuras 2.3 e 2.4 correspondem a um problema de recuperar uma imagem dani-

ficada, ou seja, da qual só conhecemos os valores num subconjunto J de pixels.
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Figura 2.3: Na primeira coluna temos: a imagem original, n × n, com n = 64 e
sua transformada DCT , com 99% de sua norma concentrada em 0, 098% de seus N
coeficientes. Nas demais colunas temos a recuperação via mágica l1.

Figura 2.4: As imagens na primeira coluna são: a imagem original, n× n, com n = 64
e sua transformada DCT , com 99% de sua norma concentrada em 3, 4% de seus N
coeficientes. Nas demais colunas temos a recuperação via mágica l1.



2.1 Condições Teóricas para a Equivalência l0 − l1 25

Nas Figuras 2.3 e 2.4, as imagens na primeira coluna são a imagem original, n ×
n, com n = 64 e sua transformada DCT (Transformada Discreta de Cossenos 2D).

Observe que no domı́nio DCT , estas imagens são muito compresśıveis, com 99% de sua

norma concentrada respectivamente em 0, 098% e 3, 4% de seus n2 = N coeficientes.

Isto significa algo em torno de 4 coeficientes significativos na Figura 2.3 e 140 na Figura

2.4.

A mágica l1 recomendaria resolver:

min ‖Φx‖l1 sujeito a ‖xJ − bJ‖ ≤ ε

onde Φ = DCT . Ou equivalente, num formato adequado a RIP:

min ‖x̃‖l1 sujeito a
∥∥(Φ−1x̃)J − bJ

∥∥ ≤ ε

onde A = Φ−1 representa a matriz da transformada inversa DCT em 2D e J as linhas

de A a serem mantidas, (neste caso, correspondentes aos pixels confiáveis na imagem)

utilizadas para realizar a recuperação dos dados.

De fato, observe na Figura 2.3, a imagem da quinta coluna e primeira linha, como

não é sequer posśıvel reconhecer a imagem original, mas a mágica funciona razoavel-

mente bem no caso da Figura 2.3, como seria de se esperar do fato que ela é muito

concentrada na base dos cossenos. Já a recuperação da segunda Figura funciona com

dados esparsos, porém não tão bem, o que já seria de se esperar, já que a taxa de

compressibilidade é bem menor.

Candès e Wakin sugerem em (8) um número de linhas em torno de 4 vezes o

número dos coeficientes significativos, como ordem de grandeza tipo experimental. Já

os resultados teóricos correspondentes a se pedir matrizes com δ2s < 0.4652, em casos

nos quais se conhece bem o valor de RIP produzem resultados bem aquém dos que

se pode obter por outras vias, conforme veremos mais adiante. No caso de matrizes

com entradas aleatórias, com distribuição normal, média zero e mesmo desvio padrão,

teoricamente são necessárias algo da ordem de m ≈ 300s. Mas já há estimativas

teóricas para o sucesso da recuperação l0, via l1, bem melhores que isto, como veremos

na Seção 2.2, relativa às matrizes de medidas, e se aproximando, pelo menos em algum

sentido mais fraco que lá veremos, da heuŕıstica 1 para 4 de Candès e Wakin.
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2.1.3 Incoerência entre matriz de medidas e base ortogonal Φ

Neste caso, busca-se condições na relação entre uma matriz de medidas A e uma

base ortogonal representada por Φ, de modo a se obter a equivalência l0−l1. O conceito

fundamental aqui para garantir sucesso na recuperação prática de soluções esparsas na

base Φ é o de baixa correlação entre as linhas que medem, na matriz A e as colunas

da base em Φ.

Definição 2.1.6. (8) A coerência entre as medidas feitas com as linhas de A e a

representação na base Φ se define por:

µ(A,Φ) =
√
n max

1≤k,j≤n

∣∣〈Ak,Φ(j)
〉∣∣

‖Ak‖ ‖Φ(j)‖
=
√
n max

1≤k,j≤n

∣∣〈Ak,Φ(j)
〉∣∣

‖Ak‖
(2.9)

Observação 2.1.2. Note que

1 ≤ µ(A,Φ) ≤
√
n (2.10)

A desigualdade da direita em (2.10) é uma consequência da desigualdade de Cauchy-

Schwartz. A da esquerda seguirá do fato que ΦT é uma matriz ortogonal. Veja que,

neste caso, de ‖AkΦ‖ = ‖ΦTATk ‖ = ‖Ak‖ e ‖AkΦ‖2 =
n∑
j=1

∣∣AkΦ(j)
∣∣2 obtemos a igual-

dade

1 =

n∑
j=1

∣∣AkΦ(j)
∣∣2

‖Ak‖2
(2.11)

Se |AkΦ(j)|2/‖Ak‖2 = 1/n, para todo j = 1, · · · , n, k = 1, · · · ,m, resulta µ(A,Φ) = 1.

Se um dos |AkΦ(j)|2/‖Ak‖2 for menor que 1/n, para algum valor de k, a restrição

obrigaria um outro deles a ser maior que 1/n, para este mesmo k. Neste caso, µ(A,Φ) >

1, o que justifica a desigualdade da esquerda em (2.10).

Compressed Sensing está preocupado, principalmente, com os pares de baixa coe-

rência, ou seja, para os quais µ(A,Φ) esteja bem mais próximo de 1 que de
√
n.

A melhor explicação para a hipótese de incoerência é o Teorema 2.1.3, logo abaixo.

Para compreender heuristicamente, porque devemos evitar coerência entre A e Φ, pense

queA = An×n é uma matriz ortogonal, x∗ = Φ(1) = AT1 é uma solução 1-esparsa na base

definida pelas colunas de Φ e é ortogonal às demais linhas de A. Ou seja, A1Φ(1) = 1 e

AjΦ(1) = 0, se j > 1. Este é um caso de coerência máxima µ(A,Φ) =
√
n. A pergunta

natural aqui seria saber qual é o menor número de linhas de A a ser mantido em AJ ,
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onde J ⊂ {1, · · · , n} e às cegas, para garantir a obtenção da solução Φ que é 1-esparsa,

mediante resolver (2.1). Neste caso, o problema sequer faz muito sentido, pois a mera

eliminação da primeira linha de A já inviabilizaria recuperar x∗ em AJx = b.

O Teorema 2.1.3 se refere a procurar soluções s-esparsas na base Φ para Ax = b,

no caso onde a matriz A também é ortogonal, resolvendo (2.1).

Teorema 2.1.3. ((8), (4)) Se x = Φx̃ resolve (2.1), com x̃ s-esparso, A é uma matriz

ortogonal e

m ≥ C · µ2(A,Φ) · S · log n (2.12)

então com grande probabilidade, basta resolver (2.1) com m linhas aleatoriamente es-

colhidas em A.

O Teorema 2.1.3 generaliza o resultado em (5), que trata do caso particular, porém

muito importante, no qual Φ representa a base de Fourier em qualquer dimensão, e A
é a correspondente identidade, ou seja, temos esparsidade no domı́nio do sinal. Neste

caso a incoerência é máxima, valendo µ = 1 e o que nos dizem os resultados inicialmente

publicados em (5), e depois generalizados como no Teorema 2.1.3 em (4), é que, dado

um sinal x, de esparsidade s, basta algo da ordem O(s · log n) amostras para se obter

bons resultados, com esmagadora probabilidade de sucesso, no sentido de se obter

equivalência l0− l1 para recuperar este sinal com probabilidade O(1−n(−m)). Contudo,

isto não garante sucesso para todos os sinais x s-esparsos e Candès, Romberg e Tao em

(5) citam casos de sinais importantes para os quais escolhas do tipo O(s · log n) medidas

são insuficientes para recuperá-los. Tampouco garante que exista um conjunto com

O(s·log n) medidas que atenda uniformemente a todas os sinais que seriam recuperáveis

com O(s · log n) medidas; mas apenas que cada sinal, entre uma esmagadora maioria

de sinais, possa ser recuperado da forma indicada. Voltamos a este ponto mais sutil,

recuperação uniforme, na próxima seção. Em (5), Candès, Romberg e Tao, mostram

ainda que este resultado é“quase ótimo”, no sentido que, qualquer método bem sucedido

em resultar na equivalência l0−l1, com probabilidade O(n(−m)) de sucesso, teria mesmo

que contar com algo da ordem de s · log(n) medidas, pelo menos.

Matrizes com entradas aleatórias de distribuição normal, media zero e mesmo desvio

padrão têm incoerência
√

2 · log(n) com uma base ortonormal qualquer, com grande

probabilidade (8). Em especial, dado que
√

2 · log(n) <<
√
n, para n grande, isto sig-

nifica que se pode recuperar com poucas linhas um sinal esparso numa base ortogonal,

medindo-o com relativamente poucas linhas de rúıdo branco.



2.2 Matrizes de medidas 28

2.2 Matrizes de medidas

Existem matrizes de medidas com teoria consolidada sobre o RIP, para as quais são

garantidas a recuperação dos dados via CS. Dentre elas vamos destacar duas matrizes

a serem utilizadas nos testes que realizaremos (maiores detalhes sobre os testes no

Caṕıtulo 3).

A matriz que denominamos como G = Gn×n é uma matriz cujas entradas têm

distribuição normal de média zero e mesmo desvio padrão 1/
√
n.

A matriz DCT é formada a partir da Transformada Discreta de Cossenos 2D (DCT )

e pode ser definida da seguinte forma, como em (25):

Xk1,k2 = α1(k1)α2(k2)

N1−1∑
n1=0

N2−1∑
n2=0

xn1,n2 cos[β1 · k1] cos[β2 · k2]

onde xn1,n2 é o valor do pixel em (n1, n2),

βi =
π

Ni

(
ni +

1

2

)
e  αi(k) =

√
1
Ni
, se k = 0

αi(k) =
√

2
Ni
, se k 6= 0

Em (8), Candès e Wakin, indicam que se a matriz A for obtida de G escolhendo-

se m linhas ao acaso e normalizarmos as suas colunas, ela obedecerá à Propriedade

de Isometria Restrita de forma a atender às exigências dos Teoremas 2.1.1-2.1.2, com

esmagadora probabilidade, desde que

m ≥ C · s · log(n/s) (2.13)

onde C é alguma constante. Esmagadora (overwhelming, no original em inglês) proba-

bilidade áı significa que a probabilidade de uma matriz assim obtida não satisfazer à

condição δ2s < 0, 4652 dos Teoremas 2.1.1-2.1.2 é exponencialmente pequena com m,

do tipo O(e(−cm)).

Como dissemos anteriormente, avaliar numericamente RIP para uma dada matriz

A corresponderia a avaliar o menor e o maior autovalores de Cs
N matrizes de Gram, o

que é teoricamente inviável. Felizmente, como é o caso para matrizes como G e DCT

há como fazê-lo teoricamente. No caso de matrizes com entradas Gaussianas como a
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nossa G, um tal estudo teórico é produzido com detalhes por Blanchard em (1). Na

Figura 2.5, retirada do referido artigo, seus autores sintetizam as conclusões obtidas

sobre RIP para matrizes com entradas aleatórias como a nossa G, no caso assintótico

N → ∞. Lá estão curvas de ńıvel das funções δinfs (δ, ρ) e δsups (δ, ρ) que definem as

duas constantes RIP como funções da fração de linhas δ = m/N e da esparsidade

ρ = s/m, relativa ao número de linhas, para N MUITO grande. Já nas curvas da

Figura 2.6 são feitas estimativas numéricas, com matrizes de Gram, obtidas sempre

com m = 400 medidas de matrizes com entradas Gaussianas de igual desvio padrão e

colunas normalizadas, com um número de colunas N variando de N = 420 a N = 8000.

Figura 2.5: Curvas de ńıvel teóricas (para N MUITO grande) das constantes RIP
(inferior, á esquerda e superior à direita), de A com entradas aleatórias de média zero
e desvio padrão

√
1/m, reproduzidas de (1). Na figura à esquerda, curvas de ńıvel

de δs
inf (δ, ρ) (RIP), em função da fração de linhas de A mantidas δ = m/N , e da

esparsidade ρ = s/m, relativamente a ao número de linhas. Na da direita, o mesmo
para δsups . Reproduzido de (1).
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Figura 2.6: Curvas de ńıvel experimentalmente obtidas via matrizes de Gram, com os
mesmos parâmetros da figura anterior, calculadas com m = 400 medidas, fazendo N
variar de 420 a 8000 e s de 1 a 200. Reproduzido de (1).

Gostaŕıamos de destacar dois pontos áı:

1. Os resultados numéricos da Figura 2.6, obtidos com menos de 500 testes para

cada valor δ = 400/N e ρ = s/400 parecem bater razoavelmente com os teóricos,

mesmo considerando que estão calculados para N → ∞ e que 500 << Cs
N . An-

damos experimentando avaliar numericamente RIP para cada uma das 3 matrizes

de medidas com as quais trabalhamos, com N = 642 e cerca de 30000 experimen-

tos para 13 valores de s entre 0.0025 e 0.06 e 9 valores de m/s entre m/s = 4

e m/s = 12. Situamos um resumo dos dados colhidos nestes experimentos no

Apêndice B.

Os gráficos da Figura B.1 no Apêndice B reforçam a indicação presente nas Figu-

ras 2.5-2.6, segundo a qual, com relativamente poucos experimentos se pode ter

uma razoável indicação para o valor das constantes RIP. Além disto, indicam que,

para um valor modesto de N , na faixa de 4000, já teŕıamos nos valores assintóti-

cos, teoricamente previśıveis, uma razoável previsão para os valores verdadeiros

das constantes RIP, desde que s não seja excessivamente pequeno. Além disto,

justificam a assimetria assintótica neles verificada, bem como reforçam a idéia de

tratar das constantes RIP como duas constantes diferentes, uma superior e outra

inferior, ao invés de se referir apenas ao maior valor entre as duas.

Uma observação que destacamos dos experimentos numéricos é que, aparente-

mente, o processo parece mesmo convergir rapidamente, apesar do espaço amostral
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ser MUITO grande (Cs
N >> 30000 matrizes de Gram m× s para cada s, m e N

considerados), e não temos nenhuma avaliação estat́ıstica de tamanho teórico“ra-

zoável” para a amostra a ser feita. O que temos é uma constatação experimental

segundo a qual, depois de 15000 avaliações das duas constantes de RIP, como

ı́nfimo e supremo dos autovalores das matrizes de Gram, sucessivamente geradas

para cada valor de s e m, com N = 642, as avaliações das duas constantes RIP as-

sim obtidas praticamente estabilizam, passando a sofrer variações aparentemente

bem pequenas, no sentido que lá comentamos. Pelo menos no caso de matrizes

como a nossa G, uma comparação dos dados teóricos com os obtidos em menos de

500 experimentos, conforme se explicita nas Figuras 2.5-2.6, reforça os ind́ıcios

que obtivemos, segundo os quais. este processo de avaliação emṕırica da RIP

pode ser feito com relativamente bem poucos experimentos.

2. Em ordem de grandeza dos valores de ρ = s/m que interessam para os Teoremas

2.1.1-2.1.2, a informação sintetizada nas Figuras 2.5-2.6 é aparentemente bem

ruim, dado que, para o δ2s ≈ 0.4652 do Teorema 2.1.2, sequer se consegue ver qual

a relação s/m correspondente no gráfico, de tão pequena. Segundo Blanchard, em

(1), a melhor avaliação para s/m capaz de garantir teoricamente a equivalência

l0− l1 posśıvel (vale dizer, com esmagadora probabilidade), obtida a partir de RIP

para matrizes formadas com linhas aleatoriamente escolhidas de G, seria a que

está em (16), segundo a qual se necessita δ2s ≈ 0.4652 para garantir equivalência

l0 − l1, com esmagadora probabilidade. Segundo Blanchard (1), com base nos

resultados destes artigos, a equivalência l0 − l1 estaria teoricamente garantida,

com esmagadora probabilidade, abaixo da curva vermelha ρFLs dos gráficos da

Figura 2.7. Uma tal região onde se garante a equivalência l0−l1, com esmagadora

probabilidade de sucesso, é chamada Região de Equivalência Forte. Apesar de

ser, segundo Blanchard (1), o melhor resultado dispońıvel via avaliação de RIP

+ Teoremas 2.1.1-2.1.2, ainda assim o resultado continua pifio e corresponde a se

necessitar mais de m = 317 · s medidas para garantir a equivalência l0 − l1, com

esmagadora probabilidade.

Nos referidos gráficos da Figura 2.7, retirados de (1), vemos duas outras curvas

com avaliações bem melhores da Região de Equivalência Forte, vale dizer, nas

quais a equivalência l0−l1 no plano δ×ρ se verifica com esmagadora probabilidade

para ρ = s/m abaixo de um certo patamar, uma vez fixado δ = m/N , e obtidas

com técnicas bem diversas, que seriam:

(a) Rudelson e Vershynin provam em (24) que a equivalência l0 − l1 fica garan-
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tida, com esmagadora probabilidade, para

m ≥ s(12 + 8 · log(N/s))

Corresponde às curvas azuis ρRVs nas Figuras 2.7 e grosso modo correspon-

dem a m ≥ 56 · s

(b) Em (13) Donoho caracteriza a região de equivalência forte como aquela na

qual P = AB é um politopo s-neighbourly e consegue resultados bem me-

lhores que os outros dois, correspondentes às curvas pretas ρDos da Figura

2.7. O valor assintótico para m ≈ N seria áı de m ≥ 5.9 · s.

Figura 2.7: Curvas que delimitam a região de equivalência forte para G em (1). Na
figura à esquerda, as curvas vermelha ρFLs , azul ρV Ss e preta ρDos são as previsões teóricas
da curva ρs = s/m versus δ = m/N , em cada um dos três casos citados mais acima.
À direita o mesmo, apenas com as respectivas curvas parametrizadas por 1/ρs = m/s
versus δ = m/N . Reproduzido de (1).

Um critério mais fraco para equivalência l0− l1 corresponderia a exigir que tivésse-

mos a equivalência l0 − l1 garantida para uma fração (1 − ε) das soluções esparsas,

com ε assintoticamente indo para zero com N . Sempre com a ressalva disto estar

acontecendo para uma esmagadora maioria de escolhas de matrizes A = Am×N , com

entradas aleatórias de média zero, mesmo desvio padrão e colunas unitárias na norma

l2. Em (13, Theorem 2), Donoho associa este conceito de equivalência fraca a idéia que

a bola unitária na norma l1 do Rn e sua imagem AB em Sm−1 ⊂ Rm deixariam de ter

obrigatoriamente o mesmo número de s-faces, pois se assim fosse, estaŕıamos no caso

de equivalência forte, e passariam a ter assintoticamente o mesmo número de s-faces, a

medida que N →∞, num sentido mais técnico que está descrito com precisão em (13).
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Na Figura 2.8, ρN(δ) representa a fronteira da região de equivalência forte no plano

ρ = s/m versus δ = N/m, ρW (δ) representa a região na qual se tem a equivalência

garantida para alguma fração (1− ε) das soluções s-esparsas com ε→ 0, à medida que

N →∞ e ρS corresponde a uma condição intermediária entre equivalência l0− l1 forte

e fraca.

No sentido da equivalência fraca, a Figura 2.8 está nos dizendo que para manter

algo entre 10% e 20% das linhas, podemos fazê-lo com s < m/5, com uma pequena

taxa de insucesso em cada caso, dada uma matriz, para uma esmagadora maioria de

matrizes. Ou seja, aqui temos duas possibilidades de insucesso. Uma esmagadora, que

se refere a escolha da matriz A com probabilidade O(e(−cm)) de insucesso nesta escolha.

A outra possibilidade corresponde à idéia de equivalência fraca, significando algo do

tipo uma probabilidade ε de fracasso a cada rodada de uma dada matriz, onde ε → 0

com N .

Figura 2.8: ρN delimita a região de equivalência forte para G e ρW
delimita a região de equivalência fraca. Reproduzido de (13).

Para o caso da transformada de Fourier, Candès, Romberg e Tao, em (5), nos diz

que, para uma esmagadora maioria de sinais x s-esparsos temos, para algum C > 0,

uma esmagadora maioria de escolhas aleatórias de m ≥ C · s · log(N) frequências,
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a partir da qual se pode recuperar x resolvendo o problema l1. A conjectura é que

isto valha uniformemente também, ou seja, que se possa escolher, com esmagadora

probabilidade, m ≥ C ·s·log(N) frequências aleatoriamente que serviriam para qualquer

dos sinais s-esparsos que não esteja no magro conjunto dos que não são recuperáveis e

que existiriam numa proporção SO(N (−m)), dentre os sinais s-esparsos. Candès e Tao

provaram, em (7), que a equivalência se garante uniformemente, para quase todos os

sinais, se tomamos m ≥ O(s · log6(N)). O atual estado da arte neste ponto parece estar

com Rudelson e Vershynin, em (24), melhorando esta avaliação para

m ≥ C · s · log(N) · log2(s) · log(s · log(N))

medidas aleatoriamente escolhidas para se obter a equivalência l0−l1, de modo a valer de

maneira uniforme entre uma esmagadora maioria de sinais s-esparsos. Estes resultados

parecem longe de serem definitivos e a conjectura mais popular áı, indicada tanto em

(8), quanto em (24), é a mesma que para o caso onde as escolhas das frequências,

que serviriam de medida, seriam feitas em função de cada sinal, ou seja, m = O(s ·
log(N)) para que se possa garantir a equivalência l0 − l1, com grande probabilidade e

de maneira uniforme dentre uma esmagadora maioria de sinais s-esparsos. Nos nossos

testes, optamos por trabalhar com a transformada DCT 2D, porém acreditamos que

os resultados para DCT e para Fourier sejam muito parecidos.

Nos testes numéricos que fizemos, com a recuperação de imagens 2D, esparsas no

domı́nio dos pixels, com imagens 64 × 64, vale dizer, N = 642 pixels, 14 valores de

s/N variando entre 0.0025 e 0.05, com 9 valores de m para cada valor de s, tanto com

A obtida a partir de G como de DCT , nos pareceu encontrarmos boa recuperação

com m ≥ C · s · log(N/s), para uma constante C ≈ 1.6. No entanto, a avaliação

numérica da constante RIP, δ2s, que fizemos para estes valores, que delimitam a região

na qual avaliamos a recuperação como bem sucedida, ficaram bem acima do valor

teórico δ2s < 0.4652 sugerido no Teorema 2.1.2, conforme discutiremos no Caṕıtulo 3.

Na verdade, tirando a transformada de Fourier e algumas matrizes com entradas

aleatórias, tipo a nossa G, como as que estão citadas em (8), pouco se sabe teori-

camente sobre RIP ou sobre equivalência l0 − l1 das demais matrizes com m linhas

aleatoriamente escolhidas a partir destas. Dentre elas, a Transformada de Radon, de

fundamental importância nas aplicações, visto que modela a tomografia médica, no

caso de imagens esparsas no domı́nio dos pixels, pode ser recuperada via Fourier, a

partir da backprojection, conforme está em (5) e comentado mais ao final desta seção.

A Transformada de Radon 2D corresponde a medidas feitas com integrais de linha ao

longo de retas, parametrizadas pela distância x̂ à origem e pelo ângulo θ que faz com
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um dos eixos de coordenadas empregados,

R(θ, x̂) =

∫
l(θx̂)

f(x, y)dl

onde R(θ, x) = Pθ(x) : R→ R. Podemos pensar em Pθ(x) como projeções da imagem

f na direção do ângulo θ. Com a variação do ângulo teremos novas projeções, como

indicado por Kak e Slaney em (19) e de onde reproduzimos a Figura 2.9 logo abaixo.

Figura 2.9: Transformada Radon. Reproduzido de (19).

Um resultado fundamental na transformada de Radon é o teorema das fatias de

Fourier, que corresponde a dizer que, sob condições bastante gerais, a transformada

de Fourier de cada projeção Pθ(x) : R → R corresponde a transformada de Fourier

da imagem que queremos recuperar, na direção da reta que contem a origem e faz um

ângulo de θ com o eixo horizontal (20). Ou seja, a partir da transformada de Fourier

de cada projeção Pθ(x) obtemos o valor da transformada de Radon restrita a raios
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nas direções de cada um dos θ. Há vários algoritmos explorando a possibilidade de

inverter a transformada de Radon a partir do conhecimento de sua transformada de

Fourier ao longo destes raios. Sempre com problemas importantes, derivados do mal

condicionamento de A, como está indicado em (5). Neste artigo, Candès, Romberg e

Tao aplicam a teoria que encontram para recuperação de imagens esparsas, e o fato

que temos restrições nas medidas de transformadas de Fourier para só recuperar uma

parcela adequada das frequências dispońıveis, vale dizer, todas nas direções de raios, de

modo a tentar recuperação da imagem original resolvendo o problema l1 correspondente.

Ou seja, tomando A como a matriz da transformada de Fourier 2D e testando com

diferentes números de frequências (linhas de Φ, na forma m = O(s · log(N)), encontram

promissores resultados, razoavelmente fundamentados na teoria desenvolvida no artigo.

Nos testes que realizaremos vamos trilhar um caminho um pouco diferente para

recuperar imagens esparsas, medidas com Radon, de forma a tentar entender o que

acontece ao fazermos A = Rad, no problema l1.



Caṕıtulo 3

Resultados obtidos

Neste caṕıtulo, mostraremos os resultados obtidos nos testes programados uti-

lizando o pacote de otimização disponibilizado por Candès e Romberg em (3), de forma

a resolver o problema (1.9). Para tanto, foi empregado o algoritmo l1qc logbarrier.

Organizamos a descrição dos experimentos nas Seções 3.1-3.2 e reservamos a Seção

3.3 para sintetizar as principais observações e conclusões.

Realizamos duas rodadas de testes, com dois dicionários diferentes, definidos em

cada caso pelas colunas da matriz Φ, a saber:

1. Rodada 1 - Φ = I, ou seja, o dicionário é a base canônica dos pixels, isto é,

correspondente à base usual do Rn2
;

2. Rodada 2 - Φ é matriz da transformada inversa de cossenos 2D. Nesta rodada

representamos o sinal na base de cossenos 2D.

As matrizes de medidas empregadas nos testes realizados foram G, DCT e Rad,

discutidas na Seção 2.2.

As imagens, em cada teste, foram ordenadas em ordem crescente de esparsidade/com-

pressibilidade no correspondente dicionário e de modo a cobrir uma ampla faixa de

esparsidade nas imagens. No caso da Rodada 1, como o dicionário empregado é a base

canônica, a esparsidade da imagem se mede pelo número de pixels não nulos. Em

função disto, geramos imagens para teste a partir da matriz nula e com pixels aleato-

riamente escolhidos onde o valor da imagem seria não nula. No caso da Rodada 2,

testamos com um banco de 66 imagens, que se encaixam numa ampla faixa de com-

pressibilidade no dicionário dos cossenos. Escolhemos ainda algumas destas imagens

seletivamente para representar visualmente os resultados obtidos em diferentes faixas

de compressibilidade no dicionário DCT .

37
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Nossos testes visam comparar a recuperação das imagens em função das variáveis

que aparecem nos Teoremas 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. Os apresentamos neste Caṕıtulo, com

as seguintes caracteŕısticas:

1. Esparsidade e/ou compressibilidade da imagem, a ser explicitada em maiores

detalhes antes de expor os resultados em cada seção.

2. Para uma dada matriz de medidas A e uma dada imagem X̄, n×n, a ser testada,

X̄ é vetorizada por colunas num vetor x̄ ∈ Rn2
. Em seguida mede-se b = AX̄, ao

qual se acrescenta o rúıdo r. As imagens serão recuperadas com algoritmos para

resolver Ax = b+ r com a “Mágica l1”, onde r é um vetor i.i.d. com distribuição

normal, média zero e norma proporcional a ‖b − bm‖ e bm é o valor médio de

b. Pode-se pensar ainda que o desvio padrão do rúıdo é calculado de forma a

ser uma fração ε do desvio padrão do sinal. Testar com ‖r‖ = ε · ‖b − bm‖ nos

parece mais razoável do que o clássico ‖r‖ = ε · ‖b‖, nos casos de recuperação

de sinais positivos com matrizes de medidas de entradas não negativas, como é o

caso de Radon. Nestes casos, usualmente ||b− bm|| << ||bm||, e isto pode apenas

estar refletindo um valor médio para a intensidade da imagem X̄ relativamente

elevado, mas que pode ser recuperado com razoável precisão. O ponto desta

opção para o tamanho do rúıdo é que a informação relevante sobre o sinal a ser

recuperado usualmente está em b−bm. No caso de recuperação com transformadas

de Radon, por exemplo, fazer ‖r‖ = ε · ‖b‖ ≈ ε · ||bm|| pode conduzir a rúıdos

desproporcionalmente elevados face ao sinal a ser recuperado, mesmo para valores

bem modestos de ε.

3. Em compensação, os erros relativos são calculados da mesma forma como

‖x∗ − x̄‖l2/‖x̄ − x̄m‖l2 , onde x̄ é a imagem original vetorizada, x∗ a imagem

recuperada com a mágica l1 e x̄m é o valor médio do sinal original nos N = n2

pixels. Em cada rodada a ser descrita, serão dados detalhes mais espećıficos

sobre estas variáveis aqui descritas. Com isto, visamos avaliar a recuperação

do sinal propriamente dito, eliminando o peso de seu valor médio, que pode ser

excessivamente alto e não refletir o erro real na recuperação do sinal. Adiantamos

que testes calculando o erro relativo como variação relativa com relação à média,

na forma de ‖(x∗ − x∗m) − (x̄ − x̄m)‖l2/‖x̄ − x̄m‖l2 dá resultados praticamente

idênticos aos obtidos com o formato usado por nós, indicando que o valor médio

dos pixels é recuperado com boa precisão. Vale dizer, ‖x∗m−x̄m‖l2 << ‖x∗−x̄‖l2 ,
conforme seria mesmo de se esperar com rúıdo de média zero e para estas três

matrizes de medidas.
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4. Em todos os testes, as matrizes de medidas empregadas foram obtidas de uma

das correspondentes matrizes de medidas descritas na Seção 2.2, escolhendo de

forma aleatória, quais linhas seriam mantidas, de modo a se chegar, a um número

de linhas na forma como está indicada em cada uma das duas rodadas.

5. Avaliação do RIP das matrizes de medidas, no caso das Rodadas 1 e 2.

3.1 Rodada 1 - Imagem esparsa no Rn

Nos testes realizados na Rodada 1, vale lembrar que, trabalhamos com a recupera-

ção de imagens esparsas 2D, 64× 64, ou seja, N = 642 = 4096. Em particular, nossas

imagens para teste serão formadas por pixels escolhidos aleatoriamente e de forma a

que os não nulos sejam no máximo 5% dos pixels. Na Figura 3.1 temos três destas

imagens t́ıpicas, onde os pixels não nulos correspondem a, respectivamente 0.25%, 1%

e 4% do total de pixels.

Figura 3.1: Imagens esparsas t́ıpicas da Rodada 1 de testes, geradas aleatoriamente,
onde os pixels brancos recebem o valor 0 e os pixels pretos recebem o valor 1.

Para as matrizes G e DCT há resultados teóricos, conforme discutimos no Caṕıtulo

2, garantindo-lhes boas propriedades RIP e de forma a garantir que o Teorema 2.1.2 se

verifique. Já Rad, além de mal condicionada, não se pode enquadrá-la na propriedade

RIP, como se evidencia nos testes que discutimos no Apêndice B. Contudo, conforme

seria de se esperar da discussão sobre regiões de equivalência l0− l1 para matrizes como
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a G, feita na Seção 2.2, adiantaŕıamos que obtivemos boa equivalência l0 − l1, para

valores de RIP, bem menos exigentes que os pedidos no Teorema 2.1.2, nos casos das

matrizes G e DCT , assim como ind́ıcios de haver uma região de equivalência l0 − l1
também para A = Rad, embora menor que nos demais casos.

Geramos as imagens para os testes já vetorizadas como x̄ ∈ Rn, a partir de

x̄ = 0, escolhendo aleatoriamente s = round(ρ · N) pixels, nos quais x̄(J) = 1.

Por exemplo, s = round(0.01 · 4096) = 41, como na imagem do meio na Figura

3.1, de modo que, dos 4096 pixels do vetor x̄, 41 deles foram escolhidos de maneira

aleatória e receberam o valor 1. Na verdade, permitimos que os valores das ima-

gens nos pixels não nulos variassem entre 0.6 e 1.4, com distribuição uniforme, mas

isto se mostrou irrelevante nos testes realizados. Fixamos valores para s fazendo ρ =

s/N = 0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.0125, 0.015, 0.0175, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035,

0.04, 0.045, 0.05.

Para cada uma das imagens s-esparsas geradas, calculamos o vetor de medidas

b = Ax, onde A é uma das três matrizes de medidas indicadas mais acima. Em

seguida, tentamos recuperar x̄ resolvendo,

min ‖x‖l1 , sujeito a ‖Ax− b‖l2 ≤ ε (3.1)

mantendo apenas m = S ·mult das equações originalmente em Ax = b, para mult =

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Simulando ainda um r nas medidas, em cada rodada dos testes tentaremos resolver

A(K, :)x = b(K)+r com (3.1), onde K é um conjunto de m = s·mult ı́ndices indicando

as m equações aleatoriamente mantidas naquela rodada. O rúıdo, r, tem distribuição

normal com média nula e desvio padrão igual a uma fração ε do desvio padrão do sinal

b(K), supostamente “medido” com m medidas, em cada caso. Realizamos nossos testes

com três valores de ε, a saber, ε = 0.0001, 0.01, 0.04. Além disto, para cada imagem s-

esparsa a ser recuperada e cada número de linhas m = s·mult correspondente, rodamos

com 20 diferentes escolhas aleatórias de K, com o objetivo de avaliar a recuperação em

função de ρ, mult e ε como uma média dos resultados de um conjunto significativo de

experimentos. Para resolver (3.1), usamos o pacote de otimização disponibilizado por

Candès e Romberg em (3), conforme indicamos no inicio deste caṕıtulo. Em especial, o

algoritmo de otimização empregado foi “l1qc logbarrier” do referido pacote, destinado

a aplicar um método de barreiras a problemas convexos tipo SOC.
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Figura 3.2: Cada uma das curvas nos gráficos acima se destina a representar o erro
relativo ‖x∗ − x̄‖l2/‖x̄− xm‖l2 contra a esparsidade ρ = s/N = nnz/npixels e corres-
ponde a rodar com um dos 12 valores de mult = m/s = nlin/nnz. Cada linha desta
Figura corresponde a um dos três valores de ε e cada coluna a uma das três matrizes
de medidas, conforme está indicado na própria Figura.
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Os dados gerados estão disponibilizados de duas formas:

1. Nas Tabelas C.1-C.9 do Apêndice C.

Nestas 9 tabelas, uma para cada ε e cadaA, registramos médias dos erros relativos

‖x∗− x̄‖l2/‖x̄−xm‖l2 para a recuperação x∗, a partir de x̄+ r, onde xm é o valor

médio de x̄. Estes erros relativos foram registrados em cada uma das entrada

das 9 tabelas como a média de 20 rodadas, todas elas realizadas com a mesma

esparsidade s e o mesmo numero de linhas mult×s, correspondentemente a cada

um dos 14 valores de ρ e 12 de mult definidos acima.

2. Gráficos do erro relativo versus esparsidade, para cada valor de mult testado

Os gráficos na Figura 3.2 correspondem a gráficos das colunas das matrizes no

Apêndice C. Cada curva de um gráfico representa o erro relativo ‖(x∗ − x∗m)−
(x̄ − x̄m)‖l2/‖x̄ − x̄m‖l2 versus a esparsidade relativa (s/N), fixado um dos 12

valores para mult = m/s com os quais testamos.

A partir dos dados colhidos, organizamos uma primeira observação sobre os experi-

mentos, a partir da qual constrúımos as Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, visando ajudar-nos nas

observações que faremos em seguida.

Observação 3.1.1. Adequação da recuperação para além da previsão no Teorema

2.1.2.

• Existência da região de equivalência l0 − l1

Conforme está registrado no Apêndice C, nas tabelas correspondentes ao rúıdo

mais baixo, pelo menos nos casos A = G ou A = DCT a existência da região de

equivalência l0− l1 está bem claramente demarcada pelas entradas das correspon-

dentes matrizes com erros relativos abaixo de 0.0001 que, em cada linha, ocupam

as colunas à direita da que definiria o limiar multmin(ρ,A) em cada caso. Tam-

bém é o que se pode ver a “olho nu” nos correspondentes gráficos disponibilizados

na Figura 3.2 e correspondentes a ε = 0.0001. Vale dizer, de um patamar mı́nimo

multmin = multmin(ρ,A), a partir do qual observamos a recuperação de um sinal

x̄ com esparsidade fixa ρ = s/N como bem sucedida em todos os 20 experimentos

para este valor de s e mantidas m = mult·s linhas de A, se mult ≥ multmin(ρ,A).

É de se notar que tais valores para multmin dependem pouco do tamanho do

rúıdo, no sentido que seriam praticamente os mesmos, caso fossem colhidos nas

tabelas e gráficos correspondentes aos demais valores de ε, para cada uma destas
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duas matrizes de medidas, desde que sub́ıssemos o limiar inferior de 0.001 para

0.025 e 0.1, respectivamente, muito embora áı a demarcação já não seria tão

ńıtida apenas com a medida do erro relativo. Ou seja, para destacarmos a região

de equivalência em testes com rúıdos não-despreźıveis seria melhor recorrer a

outros tipos de medida do erro que levassem mais em conta se cada pixel foi

identificado ou não, e que dependesse menos das variações nos pixels corretamente

recuperados. Isto está ligado à estabilidade na solução prescrita pelo Teorema

2.1.2 e que voltaremos a comentar logo adiante.

Já no caso da matriz de Radon, para a qual não temos constantes RIP razoáveis

(Apêndice B), a situação resultou um pouco mais amb́ıgua, pois de um lado,

julgamos observar o mesmo nos dados com rúıdo significativo ε = 0.01 e 0.04,

até mesmo comparando visualmente os gráficos dos dados colhidos com Rad e os

colhidos com G e DCT para estes dois valores de ε, muito embora com valores de

multmin(ρ,Rad) acima dos obtidos com G e DCT , bem como um comportamento

para multmin(ρ,Rad) com relação à fração de esparsidade ρ = s/N diverso, con-

forme explicaremos com mais detalhes ao final desta subseção. A nota destoante

fica com os experimentos realizados com ε = 0.0001 para Rad, nos quais obser-

vamos, a partir de ρ = 0.0075, um valor para multmin(ρ,Rad) no qual se pode

considerar a recuperação como bem sucedida, ao mesmo tempo que, para cada

valor acima de ρ = 0.02 encontramos um valor multmax(ρ) a partir do qual a recu-

peração deixa de ser bem sucedida. Na prática, isto indicaria uma surpreendente

situação na qual, para cada valor de ρ > 0.02 teŕıamos boa recuperação apenas

para o número de linhas m compreendido entre multmin(ρ,Rad)·s e multmax(ρ)·s.
Na verdade, não temos uma boa explicação para este comportamento exclusivo

do experimento ε = 0.0001, que julgamos poder estar relacionado com aceitação

precoce de solução inadequada para o problema (1.4), por “l1qc logbarrier”, neste

caso, bem como com mal condicionamento de A, pois ocorre essencialmente para

valores de m = mult · s mais altos, e até mesmo com o fato de não termos

normalizado as colunas de A. Para efeitos práticos, tomamos como medida de

boa recuperação, para um dado valor da esparsidade s e do número de linhas

m = mult ·s, erros relativos médios inferiores a 0.001 nas rodadas com rúıdo mais

baixo (ε = 0.0001) e que, conforme comentamos no Apêndice C, corresponde a

tolerância zero em errar significativamente na previsão do valor da imagem em

qualquer dos pixels das 20 imagens testadas para este dado par s e m.

A existência de um tal valor mı́nimo confirma a previsão do Teorema 2.1.2 com

relação à região de equivalência l1 − l0, nos casos das matrizes A = G e A =
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DCT , bem como as discussões feitas na Seção 2.2. Na verdade, como veremos

mais adiante, e já seria de se esperar a partir do que discutimos na Seção 2.2, a

equivalência l0 − l1 se verifica numa região bem maior do que aquela delimitada

pela condição δ2s < 0.4652 do Teorema 2.1.2, bem como também aparece no caso

A = Rad.

• Estabilidade na recuperação

Com relação à estabilidade tipo O(ε), no erro relativo da solução x∗ prevista pelo

segundo termo da desigualdade no Teorema 2.1.2, nos limitamos a registrar que

uma simples observação visual nos gráficos da Figura 3.2 e, mais claramente ainda,

nas Tabelas C.1 e C.4 sugerem empiricamente, nos casos G e DCT , a dependência

‖x∗ − x̄‖l2 = O(ε), para todos os valores de s e m nas regiões de equivalência

l0 − l1, definidas como m ≥ multmin(ρ,A) · s. Em particular, isto sugere, mesmo

que apenas empiricamente, que esta propriedade prevista no Teorema 2.1.2 para

δ2s < 0.4652, tenderia a também se confirmar para além do limite RIP de δ2s <

0.4652 do Teorema, nos casos A = G e A = DCT .

Com o objetivo de observar a dependência de multmin = multmin(ρ,A) com relação

a esparsidade s, que caracteriza o limiar da região de equivalência l0 − l1 , conforme

está sugerido na observação logo acima, vamos construir Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, uma

para cada matriz de medidas. Em suas 4 linhas registramos:

1. Na primeira linha de cada tabela, a fração ρ = s/N que mede a esparsidade

relativa ao número de pixels.

2. Na segunda, o patamar mı́nimo multmin = multmin(ρ,A), que define o limite da

região de equivalência l0 − l1 .

3. Na terceira, colocamos os valores de C = multmin(ρ,A)/(log(N/s)). Para a

matriz A = G a previsão teórica é que C seja constante nesta linha, conforme está

na discussão da Seção 2.2. Para A = DCT , a previsão teoricamente consolidada é

mais fraca, embora a conjectura recorrente na literatura seja m/s = O(log(N)),

conforme igualmente apontamos na Seção 2.2. Encontramos para DCT uma

região de equivalência l0 − l1 muito parecida à de G, igualmente do tipo m/s =

O(log(N/s)). No caso A = Rad, o resultado numérico na linha 3 da tabela

correspondente indica não ser mais razoável esperar multmin(ρ,A) = C ·log(N/s).

4. Na quarta linha de cada tabela, registramos o valor de RIP δ2s, correspondente ao

dobro de cada uma das esparsidades s = ρN testadas e para um número de linhas
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m = multmin(ρ,A) · s, correspondente ao limiar da região de equivalência l0 − l1
observada. Foram estimados experimentalmente com cerca de 10000 matrizes de

Gram, conforme procedimento comentado no Apêndice B.

Observe-se que o valor teórico suficiente para a equivalência l0 − l1 exigida pelo

Teorema 2.1.2 seria de δ2s < 0.4652 e que os valores registrados nas 3 tabelas estão

bem acima deste valor, mais ou menos consoante ao que está discutido na Seção 2.2 e

na Observação 3.1.1.

Observação 3.1.2. Para simplificar a notação nas tabelas, usaremos C = m/(s ·
log(N/s)).
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Tabelas para as diferentes matrizes, relacionando s

N
, com m

s
, C e RIP no limite da região de equivalência l0 − l1.

s/N 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100 0.0125 0.0150 0.0175 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500
m/s 10.0000 9.0000 8.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 5.0000
C 1.6690 1.6987 1.6350 1.5200 1.5974 1.6668 1.7303 1.5337 1.6265 1.7111 1.7898 1.5533 1.6123 1.6690
RIP 0.7984 0.7827 0.7930 0.8260 0.8120 0.8132 0.8113 0.8495 0.8430 0.8385 0.8396 0.8816 0.8763 0.8786

Tabela 3.1: Valores emṕıricos levantados no limite da região de equivalência l0 − l1, para G.

s/N 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100 0.0125 0.0150 0.0175 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500
m/s 10.0000 9.0000 8.0000 8.0000 7.0000 7.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
C 1.6690 1.6987 1.6350 1.7372 1.5974 1.6668 1.4831 1.5337 1.6265 1.7111 1.4915 1.5533 1.6123 1.6690
RIP 0.7852 0.7880 0.7927 0.7807 0.8064 0.8021 0.8362 0.8330 0.8286 0.8204 0.8626 0.8614 0.8572 0.8540

Tabela 3.2: Valores emṕıricos levantados no limite da região de equivalência l0 − l1, para DCT

s/N 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100 0.0125 0.0150 0.0175 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500
m/s nan nan 16.0000 14.0000 11.0000 9.0000 9.0000 8.0000 7.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000
C nan nan 3.2701 3.0401 2.5103 2.1430 2.2247 2.0450 1.8976 1.7111 1.7898 1.8640 1.6123 1.6690
RIP nan nan 1.0000 1.0000 0.9965 1.0000 0.9761 0.9965 0.9554 0.9714 0.9880 0.9787 0.9627 0.9546

Tabela 3.3: Valores emṕıricos levantados no limite da região de equivalência l0 − l1, para Rad



3.1 Rodada 1 - Imagem esparsa no Rn 47

Passamos a discutir a relação entre m/s e N/s, a qual chegamos nestes experimentos

e que delimita a região de equivalência l0 − l1.

Para a matriz de medidas G o esperado na teoria seria encontrar uma região de

equivalência delimitada por m
s
≈ C · log

(
N
s

)α
, onde α = 1. No caso da matriz

de medidas DCT a previsão teórica é uma região de equivalência delimitada por
m
s
≈ C · log(N)α, onde Candès e Wakin em (8) indicam α = 4. Esse resultado foi

melhorado por Rudelson e Vershynin em (24), onde m/s é da ordem de log(N)(log s)3.

Para a recuperação de imagens medidas com a matriz de medidas Radon não encon-

tramos conjecturas sobre a região de equivalência l0− l1, com a recuperação feita desta

forma. Na verdade, uma falha nesta dissertação que assumimos é a de não ter feito

os correspondentes testes para recuperar imagens esparsas medidas com Radon, via

Backprojection + recuperação l1 com a correspondente medida de Fourier, do jeito que

descrevemos ao final do Caṕıtulo 2, mas toda tese tem mesmo que ter um ponto final

em algum lugar e só bem recentemente, já estourados todos os prazos, nos demos conta

da importância de realizar mais estes testes, no formato acima referido.

Utilizamos os dados dos nossos experimentos, usando quadrados mı́nimos, para

ajustá-los a m/s = C · logα(N/s), e representamos visualmente os ajustes feitos na

Figura 3.3. Lá registramos que para A = G encontramos α = 1.01 e para DCT

encontramos α = 1.1. Notem que o valor de α é quase igual a 1 para ambos os

casos. Isto vai na direção de confirmar o resultado teórico para G, discutido na Seção

2.2. Na verdade, o que testamos foi apenas a dependência de m/s com s, para um

dado N fixo, faltando avaliar a dependência com N e/ou com N/s, de maior interesse,

inclusive, mas que não tivemos condição de testar adequadamente até o momento.

Quanto ao caso DCT os nossos dados indicam algo melhor que a conjectura de α = 1

para m
s
≈ C · log(N)α, na medida que aponta um comportamento muito parecido

ao que ocorre para A = G e, igualmente, com uma dependência de log(N/s) e não

apenas de log(N). O mesmo ajuste para A = Rad nos deu α = 2.55 o que nos sugere

ind́ıcios de uma outra relação entre m/s e s para o limiar da região de equivalência

l0 − l1 obtida neste experimento. Ressaltamos, mais uma vez, que se trata de dados

numéricos preliminares demais para que se possa apostar alguma conjectura a partir

deles. Contudo, são promissores, na medida que sugerem, mesmo que vagamente, a

existência de uma região de equivalência l0 − l1 também para A = Rad.
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Figura 3.3: Ajuste do limiar da região de equivalência l0 − l1 obtida, via quadrados
mı́nimos a m

s
≈ C · log

(
N
s

)α
. Da esquerda para a direita: G, com C = 1.65 e α = 1.01;

DCT , com C = 1.42 e α = 1.1 e Rad, com C = 0.291 e α = 2.55

Figura 3.4: Ajuste do limiar da região de equivalência l0 − l1 obtida, via quadrados
mı́nimos a m

s
≈ C · log

(
N
s

)
. Da esquerda para a direita: G, com C = 1.64; DCT , com

C = 1.63
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Como os dados encontrados de m
s
≈ C · log

(
N
s

)α
para matriz de medidas G e DCT

foram muito parecidos, resolvemos fixar α = 1 para encontrar a constante C, e em

ambos os casos encontramos C ≈ 1.64, como é posśıvel ver na Figura 3.4.

Inclúımos os dados dos nossos experimentos com a matriz de medidas G na Figura

2.8, de Donoho, com limiares das regiões de equivalência fraca e forte l0 − l1 para

G, desta vez reproduzido na Figura 3.5. A nova linha, na forma de uma poligonal

interligando pontos com asterisco, representa o limiar da região de equivalência l0 − l1
obtida em nossos experimentos com a matriz G, conforme os critérios emṕıricos nos

quais os organizamos na Tabela 3.1. Observe que estes pontos podem facilmente ser

obtidos da Tabela 3.1 com os dados de suas duas primeiras linhas. Segundo Blanchard

em (1), a curva de baixo desta Figura corresponde à melhor avaliação dispońıvel para

o limiar da região de equivalência forte l0 − l1 no caso A = G e é muito melhor do que

se pode conseguir exigindo constante RIP como no Teorema 2.1.2. Esta nova curva,

com os nossos dados, está acima desta linha de equivalência forte de Donoho, porém

um pouco abaixo do limiar da curva mais alta do gráfico, que delimita a região de

equivalência fraca l0 − l1, conforme definida por Donoho. De uma certa forma, isto

reforça a idéia que a curva de Equivalência fraca de Donoho talvez seja mesmo uma

boa avaliação para se prever o número de medidas necessárias, na prática, para se

obter soluções s-esparsas de Ax = b, relaxando-se o problema l0 para um problema l1

correspondente.

Figura 3.5: Inclusão na Figura 2.8, de Donoho, da curva com asteriscos, que liga pontos
do limiar da região de equivalência l0 − l1 empiricamente encontrados por nós.
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3.2 Rodada 2 - Recuperação de imagem danificada

Nesta rodada, a matriz de medidas é a identidade e a base é a base de cossenos,

ou seja, Φ é a inversa (transposta) da matriz da transformada DCT 2D, muito em-

bora sequer precisaŕıamos acessá-la, pois bastaria calcular transformadas discretas das

imagens com técnicas tipo fast DCT .

Restringir o número de medidas de x = Ix = b, corresponde a considerar como

dados os valores da imagem x nos pixels indexados em J ⊂ {1, ..., n2}.
Nosso problema restrito aos dados b(J) agora se escreveria na forma:

min ‖x̂‖l1 , sujeito a ||x(J)− b(J)||l2 < ε e x = Φ(x̂) (3.2)

Isto corresponde a usar a mágica l1 para calcular a transformada DCT de uma

imagem x, a partir de uma imagem danificada nos pixels {1, . . . , n2} − J . Ou seja,

dado que só a conhecemos em x(J), através de medidas armazenadas em b = bJ . De

antemão, sabemos que quanto mais suave for x, mais esparsa será x̂ = ΦTx.

Tomando A como a restrição A = ΦJ da transformada inversa DCT 2D, Φ às

linhas correspondente aos ı́ndices em J , podemos reescrever (3.2) no formato:

min ‖x̂‖l1 , sujeito a ||Ax̂− bJ ||l2 < ε (3.3)

Como apontamos no Caṕıtulo 2, uma tal matriz A satisfaz boas propriedades tipo

RIP nessa situação. Portanto, estamos num caso no qual o Teorema 2.1.2 e toda a

teoria CS indicam que a mágica l1 funcione bem em imagens para as quais x̂ seja

suficientemente compresśıvel.

Realizamos os testes com 66 imagens organizadas em ordem crescente de compres-

sibilidade, para n = 32 e n = 64, e nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação

suscinta de alguns aspectos observados no caso n = 64. Escolhemos testar com matrizes

mantendo valores fixos da relação entre o número de linhas e o número de pixels, com

valores em:

Nlin/Npix = {3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64} (3.4)

Vale dizer que em cada rodada teremos bJ = x(J)+r, para cada uma das 66 imagens

x a serem testadas, onde J ⊂ {1, 2, · · · , Npix = 642} é escolhido aleatoriamente com

um número de elementos definido como uma das proporções fixadas em (3.4) e r é

um rúıdo com distribuição normal, média nula e mede o rúıdo relativo ε da ima-

gem danificada x(J). Utilizaremos três valores de ε, que serão ε = 0.001, 0.01, 0.04.
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Mostramos os resultados obtidos aqui de duas maneiras.

Começamos com as Figuras 3.6, 3.8 e 3.10, nas quais constrúımos gráficos, uma

para cada ńıvel de rúıdo com os quais estamos trabalhando. Em cada uma destas

Figuras estamos construindo 3 curvas correspondentes a rodar o problema (3.3) com

75%, 25% e 6.25% das linhas, respectivamente. Ou seja, reproduziremos nestas curvas

as situações nas quais tomamos J usando Nlin/Npix = 3/4, 1/4 e 1/16.

Cada uma das curvas destes gráficos relaciona a esparsidade da imagem a ser re-

cuperada, em ordem crescente de esparsidade, contra o erro relativo na recuperação

da correspondente imagem. As Figuras 3.7, 3.9 e 3.11 correspondem a um zoom das

Figuras 3.6, 3.8 e 3.10, para se poder observar, com mais atenção, o que acontece na

região de maior interesse e no qual a compressibilidade fica na faixa de 1%. Vale dizer,

trata-se de imagens cujas transformadas DCT tem 99% de sua norma concentrada em

1% dos pixels, ou seja, em menos que 41 pixels. Note-se que acontece o esperado aqui.

Ou seja, a recuperação das imagens mais esparsas induz a erros relativamente pequenos,

para as imagens mais compresśıveis, mas vai aumentando a diferença no erro relativo

das imagens recuperadas, à medida que a compressão diminui, qualitativamente bem

dentro do que prescrevem os Teoremas 2.1.1-2.1.2. Um ponto interessante a se observar

é que a recuperação aparentemente não sofre grande interferência com rúıdos na faixa

de 0.001 a 0.04 do sinal, conforme se pode ver comparando as Figuras, e a dependência

O(ε) prescrita no Teorema 2.1.2 parece se confirmar, também aqui, para valores de RIP

maiores do que os prescritos pelo Teorema 2.1.2.
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Figura 3.6: Compressibilidade DCT (99% do sinal) versus Erro Relativo para as 66
imagens testadas, com ε = 0.0001.

Figura 3.7: ZOOM da Figura 3.6.
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Figura 3.8: Compressibilidade DCT (99% do sinal) versus Erro Relativo para as 66
imagens testadas, com ε = 0.01.

Figura 3.9: ZOOM da Figura 3.8.
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Figura 3.10: Compressibilidade DCT (99% do sinal) versus Erro Relativo para as 66
imagens testadas, com ε = 0.04.

Figura 3.11: ZOOM da Figura 3.10.
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Num segundo momento gostaŕıamos de chamar a atenção para as 10 imagens cuja

recuperação reproduzimos. Escolhemos estas imagens para cobrir desde situações com

compressibilidade da ordem de 0.05% até imagens para as quais são necessários 30%

dos coeficientes da imagem para se chegar a 99% da norma da imagem. Cada linha

da Figura contém imagens geradas com um mesmo rúıdo e cada uma das três linhas

está organizada com imagens obtidas com cada vez menos linhas, ao se ir da esquerda

para a direita. Como são 4096 pixels o número de linhas da matriz considerado nas

recuperações começa em cerca de 3000 linhas na segunda coluna e chega a 4096/64 = 64

linhas na última.

Em linhas gerais, uma observação detida das imagens revelará, essencialmente, que

o número de linhas mı́nimas necessárias a uma boa recuperação é crescente a medida

que a imagem fica menos esparsa e que a recuperação, pelo menos aparentemente,

depende muito mais da esparsidade que do erro.

A surpresa aqui fica por conta do fato que erros relativos aparentemente grandes,

da ordem de 20%, muitas vezes não correspondem a recuperações que, visualmente,

se mostram bem razoáveis. Em especial a distância entre as curvas azul e verde nas

Figuras 3.6, 3.8 e 3.10, correspondentes a recuperações com 3/4 e 1/4 das linhas origi-

nais, parece estar indicando uma dependência com a esparsidade muito mais aguçada

do que aquela que se vê nas Figuras a seguir, para esparsidades de 0.049% até 2.8%.

Isto reforçaria a questão de saber se o erro relativo é um bom parâmetro para avaliar

a recuperação, independentemente daquilo que se quer ver recuperado.

Em especial, Candès e Wakin em (8), arriscam um palpite segundo o qual, sob boas

condições RIP, o número de linhas que recupera bem um sinal s-esparso seria 4×s. Os

dados da análise da equivalência fraca l0−l1 de Donoho para a matriz G, que nos nossos

testes da Rodada 1 pareciam razoavelmente de acordo com o que vimos, apontam para

algo desta ordem de grandeza. Visualmente, parece uma regra de ouro interessante, se

pensada de forma bem elástica.
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Figura 3.12: Compressibilidade DCT 0.049% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.13: Compressibilidade DCT 0.098% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.14: Compressibilidade DCT 0.44% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.15: Compressibilidade DCT 2.8% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.16: Compressibilidade DCT 2.9% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.17: Compressibilidade DCT 3.4% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.18: Compressibilidade DCT 3.9% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.19: Compressibilidade DCT 8.9% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.20: Compressibilidade DCT 10% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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Figura 3.21: Compressibilidade DCT 30% dos coeficientes concentrados em 99% da norma do sinal. Cada linha representa um
ε, onde temos ε = 0.0001, 0.01 e 0.04, e cada coluna representa numero m, que é a quantidade de linhas usada para recuperação
da imagem.
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3.3 Conclusões e trabalhos futuros

3.3.1 Conclusões

Nos testes realizados observamos experimentalmente ind́ıcios de:

1. As matrizes A = G e A = DCT satisfazem boas propriedades para as constantes

RIP. Para elas, encontramos regiões de equivalência l0−l1 claramente demarcadas,

nos 20 testes realizados para cada par (s,m) testado. Vale dizer, um patamar

mı́nimo multmin = multmin(ρ,A), a partir do qual observamos a recuperação de

um sinal x̄ com esparsidade relativa ρ = s/N como bem sucedida em todos os

20 experimentos para este valor de s e mantidas m = mult · s linhas de A, se

mult ≥ multmin(ρ,A).

Uma tentativa de ajuste da curva multmin que delimita a região de equivalência

l0− l1 , a multmin = C · log(N/s)α, usando quadrados mı́nimos, nos confirmou em

ambos os casos, α ≈ 1. Ao ajustar as respectivas curvas para estas duas matrizes

de medidas a multmin = C · log(N/s), obtivemos algo muito parecido nos dois

casos e satisfazendo uma relação do tipo:

m/s ≥ multmin(s) = 1.65 · log(N/s)

onde m é o número de linhas a serem mantidas e que indicam estarmos na região

de equivalência l0 − l1 no referido experimento, N o número de pixels e s a

esparsidade. Empiricamente, resulta numa região para a equivalência l0 − l1

bem mais ampla do que o teoricamente previśıvel, levando em conta apenas a

exigência δ2s < 0.4652 do Teorema 2.1.2 e mais de acordo com resultados como os

apontados em (1) e (13). ParaA = G se mostra dentro da região prevista como de

equivalência fraca por Donoho em (13), e no caso DCT mostra uma dependência

de m/s com a esparsidade na forma log(N/s) que nos parece interessante, mas

fica escondida na formulação m ≥ C · s · log(N) em (5).

2. No caso A = Rad, que não tem boas propriedades RIP, ao tentarmos recuperar

imagens diretamente e do mesmo jeito que anteriormente, acreditamos que tam-

bém aqui se pode explicitar a existência de uma região de equivalência l0 − l1,

porém o resultado é um pouco mais amb́ıguo e a região de equivalência mais

estreita. A ambiguidade se deve ao fato discutido anteriormente para a rodada
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com rúıdo despreźıvel. A região resultante parece se enquadrar num modelo tipo:

m/s ≥ 0.3 · log2.55(N/s)

3. As regiões de equivalência resumidas em multmin, conforme apontado acima, fi-

cam bem demarcadas, pelo menos nos casos A = G e A = DCT , ao trabalharmos

com rúıdo despreźıvel e correspondente a ε = 0.0001. É de se notar que para estas

duas matrizes de medida, multmin depende relativamente pouco do tamanho do

rúıdo, no sentido que seriam praticamente os mesmos, caso fossem colhidos nas

tabelas e gráficos correspondentes aos demais valores de ε, para cada uma destas

duas matrizes de medidas. Em especial, isto não só reafirma, qualitativamente,

a estabilidade da solução com relação a rúıdos prevista no Teorema 2.1.2, como

também sugere que ela se dê também numa região de equivalência mais ampla

do que aquela prescrita pelo teorema em função da constante RIP.

4. Um pouco da ambiguidade que encontramos ao medir multmin com rúıdos mais

significativos é natural ao trabalharmos com rúıdos, mas avaliamos ainda que

poderia ser bem diminúıda com outras formas de medir o erro. Ou seja, para

destacarmos a região de equivalência em testes com rúıdos não-despreźıveis seria

melhor recorrer a outros tipos de medida do erro que levassem mais em conta se

cada pixel foi identificado ou não, e que dependesse menos das variações nos pixels

corretamente recuperados. Já no caso A = Rad, curiosamente, uma das coisas

que indicam a existência da região de equivalência l0 − l1 nos experimentos é o

fato que aparecem sem ambiguidade importante nas rodadas com erros ε = 0.01

e ε = 0.04.

5. Com relação a segunda das rodadas que realizamos, nas quais recuperamos ima-

gens crescentemente compresśıveis em DCT , observamos que:

(a) Em linhas gerais, uma observação detida das imagens revela essencialmente

que o número de linhas mı́nimas necessárias a uma boa recuperação é cres-

cente a medida que a imagem fica menos esparsa e que a recuperação, pelo

menos aparentemente, depende muito mais da esparsidade/compressibilidade

que do erro.

(b) Se quisermos tomar como parâmetro de recuperação o erro relativo, cáı-

mos numa situação na qual são necessárias muito mais linhas que as exigi-

das na rodada anterior. Por exemplo, na Figura 3.9, observa-se que para

obter um erro relativo inferior a 0.01, nos reduzimos a s/N ≤ 0.0025 , para
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m/N = 1/4. Ou seja, m ≥ 100s. Contudo, ao observarmos visualmente as

correspondentes imagens recuperadas, vemos que erros relativos aparente-

mente grandes, da ordem de 20%, muitas vezes correspondem a recuperações

que, visualmente, se mostram bem razoáveis, conforme discutimos ao apre-

sentar os gráficos colhidos nos experimentos (Figura 3.6, 3.8 e 3.10).

(c) Candès e Wakin em (8), arriscam um palpite segundo o qual, sob boas

condições RIP, o número de linhas que recupera bem um sinal s-esparso

seria 4×s. Os dados da análise da equivalência fraca l0− l1 de Donoho para

a matriz G, que nos nossos testes da Rodada 1 pareciam razoavelmente

de acordo com o que vimos, apontam para algo desta ordem de grandeza.

Visualmente, parece uma regra de ouro interessante para as imagens recupe-

radas nesta Figura. Contudo para fazê-lo de uma forma mais consequente,

precisamos encontrar uma forma de quantificar qual o critério de sucesso

nas aplicações, considerando-se que o erro relativo indica valores despropor-

cionalmente elevados com relação à adequação visual de muitas das imagens

recuperadas, relativamente às imagens originais. Um desafio interessante

nos parece ser o de encontrar formas de medir o erro na recuperação de

imagens esparsas que seja consistente com o que se observa nas imagens,

bem como de relacionar esta medida de erro teoricamente com os demais

parâmetros envolvidos.

3.3.2 Trabalhos futuros

1. Pretendemos realizar testes mais abrangentes, de modo a poder avaliar também a

variação de N , se posśıvel com N = 1282 e N = 2562, pelo menos nos casos onde

A ou bem é DCT , por admitir o uso de transformadas rápidas eficientemente, ou

então Radon, de modo a poder usar a esparsidade t́ıpica das matrizes de Radon.

2. Uma falha nesta dissertação que assumimos é a de não termos feito os corres-

pondentes testes para recuperar imagens esparsas medidas com Radon, via Back-

projection + recuperação l1 com a correspondente medida de Fourier , do jeito

que descrevemos ao final do Caṕıtulo 2, mas toda tese tem mesmo que ter um

ponto final em algum lugar e só bem recentemente, já estourados todos os prazos,

nos demos conta da importância de realizar mais estes testes, no formato acima

referido. Este ponto constará de nossos trabalhos futuros. Na verdade, uma pos-

sibilidade muito interessante nesta direção corresponde a recuperar imagens com

variação esparsa, medidas com Radon e sua relação com a regularização com o
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operador de variação total, conforme observação ao final do Caṕıtulo 1. A bem

da verdade, até iniciamos este trabalho com uma variante desta possibilidade e

já fizemos vários testes nesta direção observando, para imagens tipo constantes

por partes, algo ao encontro do que está descrito em (5). Contudo, preferimos

não esticar a dissertação por áı, deixando o tema para trabalhos futuros.

3. Uma alternativa que nos parece interessante explorar e que até estava na moti-

vação inicial desta dissertação, é a da tomografia em geof́ısica, na qual as vistas

têm ângulos limitados, conduzindo a problemas mais dif́ıceis pela falta de pro-

jeções relevantes, mas nos quais a possibilidade de recuperar imagens esparsas

com dados esparsos possa ser explorada. Acreditamos que aqui o desafio é saber

que tipo de imagens seriam recuperáveis, por exemplo por uma transformada de

Radon correspondente a projeções entre π/4 e 3π/4, como poderia acontecer ao

se simular um modelo 2D para um reservatório de petróleo relativamente del-

gado, com relação às demais dimensões do modelo e contido entre dois poços

num retângulo com profundidade bem maior que a distância entre os poços.

4. Temos a intenção de consolidar uma demonstração razoavelmente elementar para

a equivalência l0 − l1 no Teorema 2.1.1, generalizando o exemplo ilustrado pela

Figura 2.2 em parte por entender que isto possa ter interesse didático, embora

com uma condição para δ2s mais fraca que δ2s ≤ 0.4652 lá contida. Contudo, não

nos parece imposśıvel que a via de racioćınio descrita no exemplo possa produzir

resultados interessantes para melhorar a condição δ2s ≤ 0.4652 que avaliamos

ainda relativamente pessimista como condição para garantir equivalência l0 − l1
na recuperação de sinais esparsos. Até por ser a via que proporciona melhores

resultados para a equivalência l0 − l1 no caso A = G, como Donoho nos indica

em (13).



Apêndice A

Discretização da Transformada

Radon

Existem várias possibilidades para discretizar a Transformada Radon. De modo

a explicar melhor a discretização que utilizamos, a apresentaremos no formato de um

exemplo prático.

Se consideramos a densidade do tecido encefálico contido numa seção de um cérebro,

podemos representá-la por uma função σ : Q→ [0, 1], onde Q é um retângulo contendo

a imagem de tal seção. Nos pontos fora do cérebro, tal densidade vale 0. 1 seria um

limite superior para os posśıveis valores da densidade encefálica.

Ao emitirmos um feixe de part́ıculas numa posição T da cabeça de um individuo, e

medirmos a correspondente radiação que atravessa o cérebro e chega a uma posição R,

este estreito feixe de raios será mais ou menos atenuado, conforme a densidade de tecido

existente no percurso. Estamos interessados em representar a função yTR(σ) que a cada

par Transmissor-Receptor, associa a atenuação de energia no raio TR, transmitido em

T e recebido em R. Estaremos supondo também que R e T estejam num mesmo plano

horizontal, como na Figura A.1. Tal atenuação é proporcional a quantidade de massa

encefálica ∆m = kσ∆l, num pedaço de comprimento ∆l do raio. Isto significa que

yTR(σ) é uma integral de linha da densidade, ao longo do raio.

Abaixo apresentamos uma digitalização da densidade numa seção horizontal do

cérebro de um individuo, consideramos uma malha de 40 linhas horizontais e 30 linhas

verticais. Neste caso, é conveniente representarmos a digitalização de σ por um ponto

s ∈ R1200, ordenado linha a linha, da direita para a esquerda, conforme a Figura A.1.

Isto nos permite associar, para este raio TR e a um dado pixel, digamos k, no percurso

de TR, uma atenuação proporcional a densidade sk e ao comprimento Ak do raio no

pixel k. Estamos considerando Ak = 0, caso o raio TR não atravesse o k-ésimo pixel.
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A discretização da função que a m pares de transmissor-receptor colocados na

cabeça de um indiv́ıduo associa a atenuação da energia detectada nos respectivos tra-

jetos é uma função linear T : R1200 → Rm, dada por

T (s) = kAs

onde cada linha Ai tem 1700 colunas e armazena os comprimentos de passagem do

raio correspondente ao i-ésimo par transmissor receptor pelos pixels que atravessa, e s

é uma discretização da densidade de tecido na seção do cérebro estudada. Na prática,

as resoluções são muito mais finas que esta. Na verdade, usualmente o que se quer

conhecer é a densidade discretizada s e o que a tomografia faz é medir as atenuações

em milhares de pares transmissor-receptor colocados no cérebro de um indiv́ıduo. De

modo que mede-se y para tentar depois calcular a densidade s resolvendo o sistema

linear (kA)s = y.

Figura A.1: Discretização da Transformada Radon



Apêndice B

Descrição das tabelas colhidas

Nas Tabelas B.1, B.2 e B.3, a seguir, colhemos os valores de RIP inf correspondentes

a:

• 13 valores para a esparsidade, a saber correspondentes a ρ = s/N = [0.0025 0.0050

0.0075 0.0100 0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500 0.0600];

• 9 valores para a relação s/m = [4 5 6 7 8 9 10 11 12].

Vale destacar que cada entrada, em cada uma das Tabelas, foi calculada de forma

a medir δ(s,m)inf , como 1 − λmin, onde λmin é o menor dos autovalores colhidos em

30000 experimentos com correspondentes matrizes de Gram Gram(Gs
m) = Gs

m
T ×Gs

m,

retiradas de s colunas de matrizes tipo G, ou seja, com m linhas aleatórias de entradas

com distribuição normal de média zero, mesmo desvio padrão e normalizadas para

valerem 1 em cada coluna. Nas Tabelas B.4, B.5 e B.6, fazemos exatamente o mesmo

para registrar δ(s,m)sup, como λmax−1, onde λmax é o correspondente autovalor superior

colhido em cada um dos 30000 experimentos.

Vale destacar ainda que o resultado seria praticamente o mesmo se tivéssemos usa-

do apenas 10000 experimentos, indicando uma certa previsibilidade na avaliação dos

valores de RIP, pelo menos, se ressalvado que o resultado se dá com esmagadora pro-

babilidade de sucesso na obtenção de valores para as constantes RIP.
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 0.8653 0.7901 0.7534 0.7342 0.6759 0.6689 0.6570 0.6160 0.5868
0.0059 0.8311 0.7751 0.7144 0.6886 0.6573 0.6180 0.6105 0.5756 0.5811
0.0075 0.8181 0.7601 0.7133 0.6724 0.6443 0.6029 0.5909 0.5472 0.5551
0.0100 0.8115 0.7525 0.7008 0.6541 0.6248 0.6153 0.5770 0.5539 0.5372
0.0150 0.7859 0.7264 0.6800 0.6400 0.6206 0.5798 0.5499 0.5389 0.5116
0.0200 0.7745 0.7288 0.6691 0.6293 0.5878 0.5706 0.5341 0.5063 0.4930
0.0250 0.7701 0.7071 0.6580 0.6224 0.5799 0.5464 0.5258 0.5105 0.4713
0.0300 0.7684 0.6992 0.6532 0.6102 0.5766 0.5424 0.5163 0.4799 0.4546
0.0350 0.7625 0.7048 0.6452 0.6041 0.5607 0.5233 0.4983 0.4721 0.4416
0.0400 0.7527 0.6961 0.6360 0.5950 0.5501 0.5119 0.4815 0.4548 0.4263
0.0450 0.7517 0.6898 0.6360 0.5858 0.5436 0.5087 0.4718 0.4369 0.4130
0.0500 0.7450 0.6832 0.6226 0.5749 0.5287 0.4950 0.4566 0.4230 0.3895
0.0600 0.7348 0.6688 0.6124 0.5638 0.5108 0.4754 0.4229 0.3859 0.3490

Tabela B.1: RIP inferior para matriz de medidas G
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 0.8621 0.8041 0.7750 0.7065 0.7148 0.6610 0.6801 0.6365 0.5910
0.0050 0.8271 0.7806 0.7265 0.6780 0.6707 0.6326 0.6297 0.5719 0.5611
0.0075 0.8280 0.7647 0.7155 0.6692 0.6375 0.6019 0.5761 0.5560 0.5366
0.0100 0.7931 0.7374 0.7222 0.6501 0.6556 0.6140 0.5618 0.5488 0.5328
0.0150 0.8078 0.7371 0.6855 0.6360 0.6115 0.5821 0.5548 0.5251 0.5090
0.0200 0.7788 0.7170 0.6682 0.6230 0.6034 0.5553 0.5311 0.5107 0.4941
0.0250 0.7880 0.7093 0.6571 0.6217 0.5749 0.5511 0.5234 0.4941 0.4719
0.0300 0.7635 0.7017 0.6524 0.6067 0.5686 0.5399 0.5132 0.4835 0.4604
0.0350 0.7619 0.7017 0.6460 0.6006 0.5736 0.5255 0.4966 0.4656 0.4396
0.0400 0.7567 0.6888 0.6377 0.5925 0.5514 0.5142 0.4853 0.4528 0.4244
0.0450 0.7489 0.6870 0.6286 0.5820 0.5410 0.5048 0.4720 0.4362 0.4097
0.0500 0.7425 0.6721 0.6220 0.5765 0.5316 0.4913 0.4563 0.4206 0.3899
0.0600 0.7340 0.6668 0.6037 0.5535 0.5068 0.4687 0.4249 0.3851 0.3472

Tabela B.2: RIP inferior para matriz de medidas DCT
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.0050 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.0075 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
0.0100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9917 0.9845 0.9864
0.0150 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9758 0.9920 0.9283 1.0000 0.8615
0.0200 1.0000 0.9985 0.9968 0.9996 0.9158 0.8732 0.8819 0.8432 0.8485
0.0250 1.0000 0.9830 0.9280 0.9069 0.8795 0.8549 0.8772 0.8496 0.7913
0.0300 0.9937 0.9701 0.9135 0.8594 0.8474 0.7731 0.8223 0.7871 0.7627
0.0350 0.9715 0.9170 0.8994 0.8462 0.8476 0.7926 0.8323 0.8268 0.7845
0.0400 0.9850 0.9219 0.9088 0.9007 0.8322 0.8213 0.8381 0.7741 0.7496
0.0450 0.9316 0.9078 0.8650 0.8328 0.8541 0.8117 0.8081 0.7744 0.8356
0.0500 0.9417 0.8924 0.8795 0.8963 0.8238 0.8155 0.8511 0.8046 0.7593
0.0600 0.9568 0.8792 0.8489 0.8581 0.8647 0.7867 0.7977 0.7978 0.7568

Tabela B.3: RIP inferior para matriz de medidas RADON
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 1.7116 1.3498 1.2778 1.0910 1.0191 0.9748 0.9718 0.8513 0.9198
0.0050 1.4601 1.3225 1.1200 1.1101 1.0011 0.9142 0.8634 0.8433 0.7883
0.0075 1.5166 1.2866 1.1471 1.0026 0.9368 0.8862 0.8441 0.7791 0.7204
0.0100 1.3569 1.2065 1.0855 0.9779 0.8920 0.8330 0.7783 0.7174 0.6774
0.0150 1.3259 1.1568 1.0342 0.9333 0.8380 0.7937 0.7406 0.6781 0.6389
0.0200 1.2842 1.1333 0.9901 0.8782 0.7987 0.7480 0.6754 0.6338 0.5872
0.0250 1.2570 1.0602 0.9314 0.8328 0.7578 0.7065 0.6393 0.5944 0.5630
0.0300 1.1985 1.0271 0.9109 0.8103 0.7162 0.6497 0.6114 0.5577 0.5116
0.0350 1.1693 1.0107 0.8857 0.7737 0.6817 0.6197 0.5653 0.5214 0.4705
0.0400 1.1631 0.9670 0.8316 0.7486 0.6541 0.5909 0.5326 0.4831 0.4335
0.0450 1.1530 0.9387 0.7955 0.7061 0.6292 0.5528 0.4935 0.4433 0.4026
0.0500 1.0717 0.8968 0.7724 0.6687 0.5950 0.5201 0.4574 0.4000 0.3504
0.0600 1.0183 0.8446 0.7185 0.6047 0.5229 0.4503 0.3816 0.3248 0.2703

Tabela B.4: RIP superior para matriz de medidas G
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 1.6073 1.2979 1.2802 1.1397 1.0138 1.0233 1.0276 0.9942 0.9274
0.0050 1.4628 1.3126 1.1892 1.0896 1.0629 0.9499 0.8638 0.7821 0.7522
0.0075 1.4510 1.2543 1.1191 1.0415 0.9301 0.8701 0.8255 0.7773 0.7367
0.0100 1.4119 1.2413 1.0651 0.9774 0.8872 0.8128 0.7562 0.7498 0.6925
0.0150 1.3431 1.1696 1.0383 0.9488 0.8519 0.7736 0.7484 0.6921 0.6506
0.0200 1.3281 1.1211 0.9740 0.8765 0.7980 0.7318 0.6800 0.6359 0.5975
0.0250 1.2519 1.0802 0.9345 0.8521 0.7543 0.7254 0.6441 0.5931 0.5453
0.0300 1.2363 1.0214 0.9007 0.8426 0.7245 0.6580 0.6049 0.5533 0.5077
0.0350 1.1778 0.9800 0.8655 0.7719 0.6896 0.6249 0.5650 0.5137 0.4788
0.0400 1.1491 0.9657 0.8358 0.7354 0.6600 0.5874 0.5354 0.4913 0.4361
0.0450 1.1121 0.9302 0.8021 0.7032 0.6172 0.5543 0.4916 0.4389 0.3982
0.0500 1.0784 0.9037 0.7733 0.6704 0.5869 0.5167 0.4572 0.4041 0.3568
0.0600 1.0305 0.8413 0.7177 0.6055 0.5172 0.4499 0.3830 0.3239 0.2680

Tabela B.5: RIP superior para matriz de medidas DCT
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s/N ⇓ m/s⇒ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0025 3.0000 3.0000 3.0308 2.6159 3.2172 3.0000 2.5216 2.5398 2.4182
0.0050 3.5018 3.2329 3.3115 2.9181 2.7902 2.8846 2.5576 2.0000 2.3943
0.0075 3.6065 2.8688 2.6801 2.1930 2.6979 2.2781 2.2810 2.2465 1.6965
0.0100 2.9377 3.3094 2.3919 2.2393 2.2067 2.0370 1.8238 2.1422 1.5212
0.0150 2.9177 2.6219 2.2100 2.1549 1.9240 1.7948 1.7511 1.7565 1.5875
0.0200 2.8038 2.3996 2.1978 2.0713 1.9083 1.8267 2.0548 1.9768 1.8910
0.0250 2.6010 2.4788 2.4421 2.2384 2.1699 2.1720 2.2659 2.0901 2.1706
0.0300 2.7172 2.7532 2.4713 2.4544 2.4349 2.4001 2.3827 2.4137 2.3856
0.0350 3.0377 2.9027 2.8198 2.7767 2.7238 2.8078 2.7452 2.7403 2.6784
0.0400 3.2066 3.1822 3.1542 3.0294 3.1821 3.0256 3.0651 3.0442 3.0862
0.0450 3.7390 3.4897 3.4733 3.3734 3.2936 3.3007 3.3511 3.3790 3.3568
0.0500 3.8590 3.8347 3.7595 3.6753 3.7387 3.6870 3.6747 3.6554 3.7042
0.0600 4.4737 4.3669 4.4780 4.3814 4.3564 4.3152 4.3553 4.2959 4.3753

Tabela B.6: RIP superior para matriz de medidas RADON
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Podemos pensar nos autovalores extremos das matrizes de Gram, como variáveis

aleatórias. Estudando seu comportamento assintótico, mantido s/m → ρ, a medida

que N →∞, (1) aponta que tal comportamento assintótico, com probabilidade muito

alta, depende apenas da relação ρ = s/m de tal forma que:

λmin = (1− ρ1/2)2 , para o menor autovalor

λmax = (1 + ρ1/2)2 , para o maior autovalor

Ou seja, teremos estas relações com probabilidade 1 − ε, para cada ε > 0, desde

que N seja suficientemente grande. Isto indica que as constantes RIP corresponden-

tes obedecerão, com probabilidade muito alta, uma dependência assintótica com ρ na

forma:

δmin(ρ) = 1− λmin = 1− (1− ρ1/2)2

δmax(ρ) = λmax − 1 = (1 + ρ1/2)2

No gráfico da Figura B.1, representamos, à esquerda, em azul, as curvas dos autova-

lores extremos prováveis conforme previstos pela teoria para a matriz G, para N muito

alto. Acrescentamos à figura, os dados experimentalmente colhidos e registrados em

cada um dos 117 pontos da Tabela 3.1. Para cada um dos valores s/m = 1/12 · · · 1/4

e que correspondem às 9 colunas da referida matriz, plotamos no referido gráfico 13

pontos correspondentes aos valores de s variando de 0.0025 a 0.06, cujos RIPs foram

colhidos experimentalmente e estão registrados nas tabelas B.1 e B.4. No gráfico da

Figura B.1, à direita, fazemos exatamente o mesmo para δmin = 1−λmin e para δmax =

λmax − 1.
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Figura B.1: Na imagem à esquerda, temos a curva teórica dos autovalores da matriz G. Na da direita estão as curvas assintóticas
para RIP inferior e RIP superior correspondentes. Os treze pontos. em cada uma das nove retas verticais ρ = s/m correspondem
a valores de RIP para os 13 valores de s/N registrados experimentalmente para G nas Tabelas B.1 e B.4. Registramos ainda que
os valores medidos para as constantes RIP de G decrescem em direção às correspondentes curvas teóricas, ao longo de cada uma
das retas verticais ρ = s/m, a medida que s/N cresce.



Apêndice C

Tabelas obtidas na Rodada 1

Neste apêndice apresentaremos as tabelas obtidas na Rodada 1, conforme está des-

crito na Seção 3.1. Os valores nas tabelas se referem aos erros relativos ‖x∗− x̄‖l2/‖x̄−
x̄m‖l2 para a recuperação de x∗ a partir de x̄, calculados em cada entrada da tabela

como a média de 20 rodadas, todas elas realizadas com a mesma esparsidade relativa

ρ = s/N = 0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.0125, 0.015, .0175, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035,

0.04, 0.045, 0.05, e o mesmo número de linhas escolhidos a partir de m/s = mult =

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Observe-se que nas tabelas com rúıdo muito baixo, correspondente a ε = 0.0001,

fica muito fácil identificar a região de equivalência l0− l1. Por exemplo, basta escolher,

para cada valor de N/s, qual a menor coluna na qual o erro relativo resulta inferior

a 0.001. Observamos que basta x∗ errar um dos pixels, numa das 20 imagens, para

o erro relativo já ficar superior a (1/
√

(642)/20)/20 > 0.0035. Ou seja, este critério

corresponde a recuperar integralmente todos os pixels das 20 imagens rodadas com

valores idênticos para s e m ≥ s ·multmin(ρ,A), apenas olhando, em cada linha, para

a coluna a partir da qual o erro relativo resulta menor que 0.001. Tanto é assim

que, nas tabelas correspondentes a rodadas com rúıdo muito baixo (ε = 0.0001), não

encontramos entradas nas tabelas com erros na terceira casa decimal, com uma única

exceção em A = Rad. Nas tabelas para G e DCT , ou bem estão abaixo de 0.0006,

a partir de uma certa coluna de cada linha, ou acima de 0.03 nas colunas anteriores,

indicando que há uma separação bem ńıtida entre pontos da região de equivalência

l0 − l1, na qual o experimento recupera exatamente a imagem esparsa, pixel por pixel,

nos 20 testes realizados, e pontos fora desta região nos quais a recuperação deixa de

ser assim. Em especial, apenas olhando desta forma para as tabelas abaixo, podemos

determinar os valores de s e de m que delimitam esta região em cada uma das três

matrizes correspondentes a rodar com erro despreźıvel e que estão registradas nas
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segundas linhas das Tabelas 3.1-3.3. No Caṕıtulo 3, definimos esta região como uma

função multmin(ρ,A), correspondente ao número de linhas mlin a serem mantidas em

A, a partir da qual se está na região de equivalência, para cada valor da esparsidade,

na forma mlin ≥ mult(is) · s = multmin(ρ,A) · s. Isto corresponde a tomar is como

a menor coluna de cada linha da respectiva tabela para A e com ε = 0.0001, a partir

da qual o erro relativo seja inferior a 0.001. Pelo menos nos casos G e DCT , isto

funciona direitinho. No caso A = Rad temos uma pequena complicação áı, conforme

está comentada na Observação 3.1.1.

C.1 Tabelas dos erros relativos na Rodada 1

C.1.1 Erros relativos recuperados com G

Tabelas com os erros relativos obtidos na Rodada 1, em função de s/N (linhas) e

m/s (colunas), ao se rodar com a matriz G para 3 valores de rúıdo:
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0544 1.0288 0.9584 0.9044 0.9010 0.5610 0.1929 0.0003 0.0329 0.0003 0.0002 0.0002
0.0050 1.0542 0.9870 0.9273 0.8178 0.5697 0.1008 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002
0.0075 1.0270 0.9693 0.8960 0.6473 0.0921 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0100 1.0164 0.9539 0.8316 0.4968 0.0005 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0125 1.0209 0.9512 0.8127 0.2741 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0150 0.9962 0.9168 0.7583 0.1168 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0175 1.0017 0.8708 0.7238 0.0310 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0200 0.9801 0.8730 0.5716 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0250 0.9760 0.8328 0.2594 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0300 0.9557 0.7998 0.1300 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0350 0.9487 0.7668 0.0358 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003
0.0400 0.9327 0.6952 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003
0.0450 0.9135 0.6522 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004
0.0500 0.8969 0.6063 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005

Tabela C.1: Erro relativo na recuperação com G e rúıdo com ε = 0.0001
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0597 1.0196 0.9698 0.9456 0.6880 0.5920 0.3023 0.0718 0.0257 0.0222 0.0207 0.0195
0.0050 1.0272 1.0047 0.9366 0.8129 0.5203 0.1094 0.0300 0.0247 0.0212 0.0212 0.0187 0.0181
0.0075 1.0257 0.9572 0.8758 0.7480 0.1659 0.0306 0.0260 0.0237 0.0205 0.0193 0.0187 0.0178
0.0100 1.0180 0.9553 0.8708 0.5700 0.0638 0.0311 0.0252 0.0220 0.0209 0.0194 0.0183 0.0180
0.0125 1.0092 0.9449 0.8012 0.2752 0.0370 0.0271 0.0253 0.0224 0.0210 0.0189 0.0172 0.0163
0.0150 1.0021 0.9122 0.7652 0.1061 0.0319 0.0255 0.0236 0.0208 0.0201 0.0183 0.0170 0.0164
0.0175 0.9949 0.8838 0.6698 0.0689 0.0304 0.0251 0.0228 0.0210 0.0190 0.0182 0.0169 0.0161
0.0200 1.0020 0.8601 0.5474 0.0386 0.0282 0.0247 0.0219 0.0200 0.0188 0.0178 0.0169 0.0159
0.0250 0.9839 0.8395 0.3901 0.0351 0.0279 0.0239 0.0211 0.0198 0.0186 0.0182 0.0173 0.0162
0.0300 0.9507 0.8001 0.1052 0.0326 0.0261 0.0231 0.0212 0.0193 0.0187 0.0182 0.0169 0.0162
0.0350 0.9324 0.7587 0.0834 0.0316 0.0254 0.0230 0.0206 0.0197 0.0188 0.0179 0.0170 0.0163
0.0400 0.9248 0.7166 0.0464 0.0300 0.0244 0.0221 0.0206 0.0195 0.0187 0.0180 0.0172 0.0203
0.0450 0.9156 0.5832 0.0417 0.0284 0.0246 0.0224 0.0203 0.0194 0.0191 0.0184 0.0195 0.0243
0.0500 0.8908 0.5791 0.0377 0.0287 0.0242 0.0221 0.0209 0.0197 0.0190 0.0189 0.0244 0.0280

Tabela C.2: Erro relativo na recuperação com G e rúıdo com ε = 0.01
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0375 1.0227 0.9378 0.9337 0.8923 0.7077 0.5105 0.1561 0.1501 0.0836 0.0808 0.0747
0.0050 1.0528 0.9861 0.9256 0.7549 0.5559 0.2822 0.1219 0.1076 0.0949 0.0880 0.0732 0.0695
0.0075 1.0252 0.9611 0.8893 0.6892 0.2731 0.1599 0.0993 0.0816 0.0766 0.0734 0.0682 0.0649
0.0100 1.0184 0.9370 0.8091 0.5240 0.1657 0.1040 0.0863 0.0783 0.0766 0.0716 0.0663 0.0645
0.0125 1.0040 0.9273 0.8038 0.4742 0.1287 0.0989 0.0856 0.0771 0.0766 0.0707 0.0664 0.0638
0.0150 0.9950 0.9093 0.7810 0.2938 0.1197 0.0917 0.0852 0.0788 0.0743 0.0716 0.0676 0.0645
0.0175 0.9945 0.8881 0.6639 0.1987 0.1077 0.0954 0.0842 0.0793 0.0729 0.0716 0.0686 0.0653
0.0200 0.9818 0.8693 0.6238 0.1435 0.1002 0.0904 0.0829 0.0795 0.0763 0.0728 0.0697 0.0676
0.0250 0.9856 0.8117 0.4524 0.1278 0.0991 0.0908 0.0834 0.0793 0.0751 0.0750 0.0707 0.0689
0.0300 0.9415 0.7856 0.2797 0.1140 0.1016 0.0897 0.0846 0.0802 0.0778 0.0758 0.0733 0.0733
0.0350 0.9262 0.7522 0.2351 0.1124 0.1007 0.0892 0.0841 0.0811 0.0790 0.0770 0.0759 0.0746
0.0400 0.9263 0.7216 0.1598 0.1148 0.0996 0.0893 0.0866 0.0807 0.0805 0.0807 0.0782 0.0775
0.0450 0.9024 0.6706 0.1427 0.1142 0.0991 0.0903 0.0868 0.0842 0.0833 0.0825 0.0818 0.0818
0.0500 0.8949 0.6094 0.1371 0.1096 0.0993 0.0913 0.0900 0.0856 0.0845 0.0856 0.0827 0.0821

Tabela C.3: Erro relativo na recuperação com G e rúıdo com ε = 0.04
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C.1.2 Erros relativos recuperados com DCT

Tabelas com os erros relativos obtidos na Rodada 1, em função de s/N (linhas) e

m/s (colunas), ao se rodar com DCT para 3 valores de rúıdo:
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0653 1.0176 0.9578 0.9063 0.7501 0.4845 0.0808 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002
0.0050 1.0369 0.9970 0.9246 0.7815 0.3827 0.0607 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0075 1.0237 0.9773 0.9021 0.7183 0.1154 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0100 1.0273 0.9708 0.8439 0.5327 0.0306 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0125 1.0176 0.9227 0.7555 0.3110 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0150 1.0122 0.9262 0.6936 0.1184 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0175 1.0053 0.8917 0.6170 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0200 0.9959 0.8891 0.6224 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0250 0.9534 0.8067 0.3779 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001
0.0300 0.9458 0.6912 0.0700 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001
0.0350 0.9102 0.7389 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001
0.0400 0.9293 0.6653 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001
0.0450 0.8982 0.6249 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001
0.0500 0.8918 0.4031 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001

Tabela C.4: Erro relativo na recuperação com DCT e rúıdo com ε = 0.0001
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0005 0.9292 0.8646 0.8407 0.6895 0.3236 0.1074 0.0251 0.0224 0.0205 0.0173 0.0164
0.0050 0.9442 0.9116 0.8455 0.7568 0.4632 0.0411 0.0266 0.0214 0.0190 0.0174 0.0166 0.0154
0.0075 0.9327 0.8685 0.7580 0.6248 0.1486 0.0287 0.0222 0.0193 0.0178 0.0165 0.0156 0.0145
0.0100 0.9296 0.8465 0.7692 0.3762 0.0343 0.0241 0.0211 0.0183 0.0177 0.0158 0.0151 0.0141
0.0125 0.9116 0.8485 0.7231 0.2367 0.0282 0.0227 0.0193 0.0174 0.0166 0.0157 0.0142 0.0132
0.0150 0.9010 0.8256 0.6498 0.0847 0.0262 0.0216 0.0185 0.0170 0.0164 0.0150 0.0139 0.0129
0.0175 0.8761 0.8010 0.6299 0.0602 0.0246 0.0208 0.0175 0.0168 0.0154 0.0145 0.0134 0.0125
0.0200 0.8988 0.7882 0.4338 0.0367 0.0239 0.0200 0.0172 0.0163 0.0152 0.0141 0.0131 0.0122
0.0250 0.8605 0.7624 0.2882 0.0288 0.0208 0.0187 0.0167 0.0153 0.0146 0.0139 0.0129 0.0120
0.0300 0.8499 0.7145 0.1570 0.0253 0.0202 0.0174 0.0157 0.0148 0.0138 0.0133 0.0123 0.0117
0.0350 0.8512 0.6295 0.0691 0.0240 0.0197 0.0166 0.0153 0.0143 0.0135 0.0127 0.0120 0.0113
0.0400 0.8180 0.6058 0.0317 0.0219 0.0179 0.0162 0.0148 0.0140 0.0132 0.0125 0.0117 0.0110
0.0450 0.7811 0.5139 0.0310 0.0217 0.0177 0.0156 0.0145 0.0134 0.0126 0.0121 0.0114 0.0106
0.0500 0.7916 0.5003 0.0280 0.0200 0.0173 0.0153 0.0140 0.0130 0.0123 0.0118 0.0110 0.0105

Tabela C.5: Erro relativo na recuperação com DCT e rúıdo com ε = 0.01
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0586 0.9570 0.9818 1.0210 0.7021 0.3046 0.2805 0.1525 0.0967 0.0847 0.0787 0.0721
0.0050 1.0555 0.9441 0.9379 0.8463 0.6559 0.1363 0.1040 0.0976 0.0873 0.0783 0.0796 0.0676
0.0075 1.0161 0.9557 0.9096 0.5434 0.2578 0.1225 0.1024 0.0788 0.0702 0.0693 0.0608 0.0582
0.0100 1.0081 0.9836 0.8425 0.4497 0.2313 0.1029 0.0852 0.0741 0.0717 0.0628 0.0586 0.0575
0.0125 1.0005 0.9334 0.8759 0.2736 0.1270 0.0909 0.0733 0.0686 0.0630 0.0661 0.0586 0.0563
0.0150 1.0218 0.9151 0.7571 0.2658 0.1301 0.0823 0.0717 0.0683 0.0634 0.0599 0.0586 0.0558
0.0175 0.9894 0.9150 0.4179 0.1456 0.0936 0.0796 0.0728 0.0672 0.0644 0.0617 0.0559 0.0539
0.0200 0.9948 0.8854 0.4821 0.1494 0.0911 0.0736 0.0734 0.0650 0.0638 0.0619 0.0551 0.0533
0.0250 0.9647 0.8418 0.6621 0.1039 0.0876 0.0737 0.0685 0.0651 0.0617 0.0599 0.0560 0.0522
0.0300 0.9591 0.7819 0.3297 0.1027 0.0770 0.0722 0.0653 0.0627 0.0605 0.0569 0.0534 0.0508
0.0350 0.8812 0.7006 0.1713 0.0965 0.0785 0.0696 0.0644 0.0615 0.0597 0.0569 0.0533 0.0496
0.0400 0.9434 0.5068 0.1838 0.0965 0.0718 0.0662 0.0623 0.0616 0.0578 0.0546 0.0522 0.0500
0.0450 0.9038 0.6383 0.1192 0.0857 0.0750 0.0662 0.0607 0.0585 0.0549 0.0545 0.0506 0.0488
0.0500 0.9215 0.5983 0.1197 0.0839 0.0715 0.0647 0.0598 0.0573 0.0556 0.0535 0.0504 0.0475

Tabela C.6: Erro relativo na recuperação com DCT e rúıdo com ε = 0.04
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C.1.3 Erros relativos recuperados com Rad

Tabelas com os erros relativos obtidos na Rodada 1, em função de s/N (linhas) e

m/s (colunas), ao se rodar com a matriz Rad para 3 valores de rúıdo:
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
0.0025 1.0007 1.0373 1.0184 1.0069 1.0326 0.9561 0.9541 0.9252 0.8935 0.8478 0.8187 0.7175
0.0050 1.0249 1.0243 0.9921 0.9252 0.8843 0.8212 0.7260 0.7192 0.5936 0.5180 0.3006 0.1375
0.0075 1.0204 0.9862 0.9056 0.8579 0.7740 0.6096 0.4473 0.2839 0.1765 0.1036 0.0407 0.0162
0.0100 1.0246 0.9508 0.8716 0.7507 0.6589 0.4960 0.2512 0.1190 0.0548 0.0461 0.0194 0.0003
0.0125 0.9936 0.9342 0.8410 0.6764 0.4484 0.1890 0.0868 0.0253 0.0244 0.0004 0.0004 0.0003
0.0150 0.9925 0.9063 0.8056 0.5887 0.2864 0.1170 0.0137 0.0070 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003
0.0175 0.9769 0.8559 0.7420 0.4660 0.1531 0.0261 0.0005 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003
0.0200 0.9765 0.8476 0.6233 0.3161 0.0575 0.0082 0.0004 0.0004 0.0065 0.0003 0.0003 0.0003
0.0250 0.9596 0.7917 0.4994 0.1124 0.0134 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0816 0.3907
0.0300 0.9192 0.7242 0.3359 0.0233 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 0.0414 0.1204 0.6110 0.7208
0.0350 0.9045 0.6591 0.1409 0.0007 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.1576 0.6092 0.7162 0.6636
0.0400 0.8585 0.5716 0.0120 0.0005 0.0005 0.0004 0.0397 0.4638 0.6318 0.7171 0.6597 0.5967
0.0450 0.8490 0.4376 0.0052 0.0005 0.0005 0.0005 0.3479 0.6688 0.7118 0.6799 0.6096 0.5279
0.0500 0.7973 0.3617 0.0032 0.0006 0.0409 0.3095 0.7440 0.7068 0.6739 0.6336 0.5478 0.4480

Tabela C.7: Erro relativo na recuperação com Rad e rúıdo com ε = 0.0001
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
1.0218 0.9987 0.9950 1.0125 0.9733 0.9387 0.9154 0.9010 0.8799 0.7561 0.6112
0.0050 1.0293 1.0086 0.9995 0.9619 0.8893 0.8780 0.7619 0.6686 0.6022 0.4891 0.3631 0.1936
0.0075 1.0274 0.9775 0.9344 0.8612 0.7678 0.6437 0.5316 0.3557 0.2415 0.1744 0.0994 0.0406
0.0100 1.0081 0.9564 0.8525 0.7643 0.6842 0.4452 0.3086 0.1680 0.1077 0.0631 0.0355 0.0239
0.0125 1.0129 0.9499 0.8207 0.7039 0.5007 0.2593 0.1070 0.0916 0.0460 0.0429 0.0255 0.0223
0.0150 0.9978 0.9138 0.7711 0.6038 0.3372 0.1382 0.0532 0.0529 0.0362 0.0338 0.0234 0.0204
0.0175 0.9698 0.8589 0.7039 0.4273 0.1580 0.0650 0.0404 0.0377 0.0257 0.0238 0.0206 0.0196
0.0200 0.9780 0.8554 0.6606 0.3574 0.1024 0.0629 0.0331 0.0331 0.0246 0.0232 0.0209 0.0189
0.0250 0.9443 0.7716 0.5093 0.1450 0.0483 0.0337 0.0291 0.0251 0.0229 0.0223 0.0202 0.0197
0.0300 0.9308 0.7120 0.3658 0.0618 0.0410 0.0306 0.0266 0.0246 0.0222 0.0213 0.0215 0.0250
0.0350 0.8940 0.6716 0.1747 0.0509 0.0366 0.0292 0.0261 0.0243 0.0237 0.0246 0.0281 0.0295
0.0400 0.8850 0.5499 0.0985 0.0449 0.0322 0.0281 0.0260 0.0251 0.0276 0.0296 0.0323 0.0347
0.0450 0.8417 0.4681 0.0655 0.0395 0.0318 0.0287 0.0276 0.0309 0.0338 0.0339 0.0369 0.0398
0.0500 0.8058 0.3184 0.0638 0.0378 0.0330 0.0316 0.0341 0.0354 0.0366 0.0382 0.0422 0.0447

Tabela C.8: Erro relativo na recuperação com Rad e rúıdo com ε = 0.01
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s/N ⇓ m/s⇒ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
1.0243 1.0487 0.9901 0.9831 0.9525 0.9565 0.9389 0.8510 0.8833 0.7938 0.7120
0.0050 1.0343 1.0129 0.9765 0.9139 0.9016 0.8342 0.7603 0.7102 0.5810 0.5646 0.4229 0.3360
0.0075 1.0196 0.9788 0.9240 0.8523 0.7357 0.6596 0.5689 0.3938 0.3387 0.2314 0.1710 0.1248
0.0100 1.0167 0.9428 0.8734 0.7884 0.6306 0.4839 0.3629 0.2687 0.1937 0.1620 0.1159 0.1038
0.0125 1.0014 0.9558 0.8548 0.6904 0.5335 0.3731 0.2468 0.1807 0.1312 0.1216 0.0982 0.0933
0.0150 0.9855 0.9098 0.7939 0.5736 0.3817 0.2497 0.1624 0.1335 0.1115 0.1135 0.0936 0.0827
0.0175 0.9856 0.8881 0.7333 0.5038 0.3026 0.1948 0.1453 0.1288 0.1088 0.1020 0.0901 0.0843
0.0200 0.9785 0.8419 0.6827 0.4454 0.2153 0.1625 0.1350 0.1173 0.1035 0.0985 0.0894 0.0817
0.0250 0.9447 0.8001 0.5780 0.2765 0.1768 0.1398 0.1145 0.1074 0.1027 0.0981 0.0893 0.0847
0.0300 0.9165 0.7489 0.4153 0.2093 0.1518 0.1238 0.1145 0.1042 0.1003 0.0942 0.0901 0.0894
0.0350 0.9050 0.6809 0.3199 0.1801 0.1444 0.1215 0.1136 0.1059 0.0991 0.0989 0.0934 0.0904
0.0400 0.8725 0.6138 0.2696 0.1667 0.1371 0.1226 0.1123 0.1071 0.1025 0.1010 0.0986 0.1033
0.0450 0.8449 0.5770 0.2274 0.1613 0.1349 0.1240 0.1143 0.1087 0.1051 0.1044 0.1074 0.1367
0.0500 0.8195 0.4809 0.2133 0.1518 0.1336 0.1229 0.1139 0.1115 0.1101 0.1119 0.1330 0.1947

Tabela C.9: Erro relativo na recuperação com Rad e rúıdo com ε = 0.04
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