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1 Inleiding

In de wiskunde is een veel voorkomend probleem het benaderen van een matrix met hoge
dimensie met behulp van een matrix die een lagere rang heeft. Eén van de belangrijkste me-
thoden waarmee dit kan worden verwezenlijkt, is die van de singuliere waarden ontbinding.
De ontbinding heeft ook belang in vele andere toepassingen. Deze wordt veel gebruikt in de
statistiek, signaalverwerking, patroonherkenning en verwante sectoren. Met singuliere waar-
den kan een reductie in dimensie van het probleem verkregen worden, alsook verkleining van
de tijd om het op te lossen. Een voorbeeld hiervan is biometrische gezichtsherkenning, dit
wordt gebruikt als identificatiemethode. Een foto of beeld wordt voorgesteld als een matrix
van beeldelementen of pixels. De belangrijkste verhoudingen en kenmerken van het beeld
worden dan vergeleken met die uit een database. Zo wordt er geprobeerd degene te vinden
die er het meeste op lijkt. We kunnen dan met een beperkt aantal singuliere waarden werken,
die de structuur van de originele gegevens weergeven, in plaats van de volledige beeldmatrix
te gebruiken. De singuliere waarden ontbinding heeft ook een aantal belangrijke voordelen
die in deze paper ter discussie zullen komen ten opzichte van bijvoorbeeld de eigenwaarden
ontbinding. Het algemeen doel van deze bachelorproef is aantonen dat de gevonden benade-
ring in zowel de 2-norm als de Frobenius norm de optimale lage rang benadering is, waarbij
de gevonden benadering gebaseerd is op de stelling van Eckart-Young-Mirsky. [1]

Stelling 1. (Eckart & Young, 1936) Beschouw een matrix 0 6= A ∈ Rm×n van rang r en zij
1 ≤ k < r. Zij A = UDV de singuliere waarden ontbinding van A. Dan is

Ak := UDkV,

waar Dk de matrix D is waar men de σ1, . . . , σk behoudt en een 0 plaatst op de plaatsen
σk+1, . . . , σr, de oplossing van het onderstaande optimale benaderingsprobleem (Ak).

(Ak)
{

minimaliseer ‖A−M‖F
M ∈ Sk

met Sk = {M ∈ Rm×n | rangM ≤ k} en ‖·‖F de Frobenius norm.

Deze stelling verklapt al in essentie wat bewezen zal worden, maar om over te gaan tot het
bewijs en de beredenering hierachter, moeten er inleidende begrippen worden gëıntroduceerd
en essentiële eigenschappen worden aangetoond. Dit zal worden besproken in sectie 2.

Natuurlijk kan men zich afvragen in welke aspecten van het dagelijks leven de bovenge-
noemde benadering haar vruchten afwerpt. Er zijn er meerdere; één ervan is het verzwakken,
zonder te veel kwaliteit te verliezen, van data of resolutie van een beeld in beeldverwerkings-
of dataverwerkingstoepassingen. Men kan de data of beelden voorstellen door matrices. Ver-
volgens kan men de matrix vervangen door één met eenzelfde dimensie maar van een lagere
rang, wat een oplossing zal bieden voor het probleem. Natuurlijk wil men niet zomaar eender
welke matrix als vervanger kiezen; men opteert voor een matrix die zich zo dicht mogelijk bij
de oorspronkelijke matrix begeeft in Frobenius norm of 2-norm. Dit wordt gehandhaafd door
de methode die in deze bachelorproef zal worden uitgelijnd, en die gebaseerd is op de stelling
van Eckart-Young-Mirsky.
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2 Eigenwaarden en singuliere waarden ontbinding

2.1 Stelling van Schur

De volgende stelling is een belangrijke stelling in de lineaire algebra en de numerieke wiskunde.

Stelling 2. (Stelling van Schur) Iedere matrix A ∈ Rn×n laat een decompositie toe met een
orthogonale matrix Q ∈ Rn×n en een bovendriehoeksmatrix R ∈ Rn×n zodat A = QRQT , met
QT de getransponeerde matrix van de matrix Q.

Uit de lineaire algebra volgt dat een willekeurige vierkante matrix niet altijd gediagonaliseerd
kan worden. Uit de vorige stelling, de Stelling van Schur, volgt dat we van een willekeurige
vierkante matrix een trangularisatie kunnen berekenen aan de hand van de ontbinding in de
Stelling van Schur. Maar voor rechthoekige matrices bestaat er niet onmiddellijk een equiva-
lente stelling.
Door het invoeren van singuliere waarden en singuliere vectoren kan een veralgemening ge-
vonden worden, ook al kon dit niet voor eigenwaarden en eigenvectoren. Zo kunnen ook
rechthoekige matrices gediagonaliseerd worden. Hieronder wordt de singuliere waarden ont-
binding toegelicht.

2.2 Singuliere waarden ontbinding

In deze paragraaf wordt de singuliere waarden ontbinding toegelicht en bewezen. Dit is een
belangrijk resultaat.

Stelling 3. (Singuliere waarden ontbinding) Beschouw een matrix A ∈ Rm×n dan bestaan er
twee orthogonale matrices U ∈ Rm×m en V ∈ Rn×n zodat voor een diagonaalmatrix D ∈ Rm×n
geldt dat A = UDV T . Deze ontbinding is bovendien uniek.

Vooraleer overgegaan kan worden op het bewijs van deze belangrijke stelling, moeten eerst
een aantal begrippen gedefinieerd worden en lemma’s bewezen worden.

Definitie 1. De kolomvectoren in de matrix U in bovenstaande stelling noemt men de links-
singuliere vectoren en de vectoren in de matrix V in bovenstaande stelling zijn de rechts-
singuliere vectoren. De getallen op de diagonaal van de matrix D in bovenstaande stelling
zijn de singuliere waarden.

De singuliere waarden ontbinding is zeer geschikt als hulpmiddel om de rang van een matrix
te bepalen, de rang wordt gegeven door het aantal niet-nulle singuliere waarden. De definitie
van rang volgt hieronder.

Definitie 2. De kolommen ,respectievelijk rijen van een m × n matrix A spannen een deel-
ruimte op van Rm respectievelijk Rn, de zogenaamde kolom-ruimte, respectievelijk rij-ruimte
van A.

Definitie 3. De dimensie van de kolom-ruimte respectievelijk, rij-ruimte van een matrix A
noemen we de kolom-rang, respectievelijk rij-rang van A.

Volgende stelling wordt gegeven zonder bewijs, omdat we dit hier niet expliciet nodig hebben.
Het kan worden terug gevonden in [5].

Stelling 4. Voor elke m× n-matrix A geldt dat de kolom-rang en de rij-rang gelijk zijn.
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Definitie 4. De rang van een matrix A is per definitie zijn rij-rang of dus kolom-rang.

De volgende twee stellingen hebben we bewezen in de cursus Lineaire algebra [2].

Stelling 5. De rang van een matrix A is het maximaal aantal lineair onafhankelijke kolommen
of rijen.

Stelling 6. De rang van een matrix in rij, respectievelijk kolom echelon vorm is gelijk aan
het aantal van nul verschillende rijen respectievelijk kolommen.

Definitie 5. Men noemt een matrix A orthonormaal als geldt dat

AAT = I

Dus als we een orthonormale matrix vermenigvuldigen met zijn zijn getransponeerde krijgen
we de eenheidsmatrix.

Dit is een speciaal geval van een orthogonale matrix die als volgt wordt gedefinieerd.

Definitie 6. Men noemt een matrix orthogonaal als het product van deze matrix met zijn
getransponeerde een diagonaalmatrix oplevert.

Definitie 7. Een vierkante matrix A noemt men symmetrisch als AT = A.

Lemma 1. Als P een orthonormale matrix is dan vormen de kolommen een orthonormaal
stel.

Bewijs. Zij P =
(
v1 · · · vn

)
, omdat P orthonormaal volgt P TP = In, met In de n × n-

eenheidsmatrix.

P TP =

vT
1
...

vT
n

(v1 · · · vn

)
=


vT
1 v1 vT

1 v2 · · · vT
1 vn

vT
2 v1 vT

2 v2 · · · vT
2 vn

...
...

...
vT
n v1 vT

n v2 · · · vT
n vn


vT
i vj =

{
1 als i = j
0 als i 6= j

⇒ De kolommen van P vormen een orthonormaal stel vectoren.

Lemma 2. Zij A ∈ Rm×n een matrix, dan is het product ATA een symmetrische n×n-matrix.

Bewijs. Beschouwen we het product ATA dan kunnen we dit in matrixvorm als volgt neer-
schrijven:
a11 a21 · · · am1

a12
. . .

...
...

. . .
...

a1n · · · · · · amn



a11 a12 · · · a1n

a21
. . .

...
...

. . .
...

am1 · · · · · · amn

 =


∑m

i=1 a
2
i1

∑m
i=1 ai1ai2 · · ·

∑m
i=1 ai1ain∑m

i=1 ai2ai1
. . .

...
...

. . .
...∑m

i=1 ainai1 · · · · · ·
∑m

i=1 a
2
in


We zien dat dit product een symmetrische n×n-matrix oplevert, deze is symmetrisch omdat
de vermenigvuldiging van reële getallen commutatief is.
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Stelling 7. (Gram-Schmidt orthogonalisatie) Zij v1,v2, . . . ,vn een basis van Rn dan is de
verzameling q1,q2, . . . ,qn gegeven door

qm = vm −
m−1∑
i=1

qi
Tvm

qi
Tqi

qi

een orthonormale basis.

Definitie 8. Een reële matrix A noemt men normaal als en slechts als hij met zijn getrans-
poneerde commuteert, met andere woorden

ATA = AAT

Definitie 9. Een functie || · || : Rm×n → R noemen we een matrix norm als ∀A,B ∈ Rm×n
en ∀α ∈ R aan de volgende voorwaarden voldaan is

1. ||A|| ≥ 0 en ||A|| = 0⇔ A = 0

2. ||αA|| = |α| ||A||

3. ||A+B|| ≤ ||A||+ ||B||

Sommige matrix normen voldoen nog aan een andere eigenschap ||AB|| ≤ ||A|| ||B||. Zulke
matrix normen noemen we consistent.

Definitie 10. De matrix norm A→ ||A||, geassocieerd met de vector norm x→ ||x||, wordt
voor een matrix A ∈ Rm×n gedefinieerd door

||A|| = max
x∈Rn,||x||6=0

||Ax||
||x||

= max
x∈Rn,||x||=1

||Ax||

Lemma 3. De matrix norm geassocieerd met een vector norm is steeds consistent.

Bewijs.

||AB|| = max
x 6=0

||ABx||
||x||

= max
Bx 6=0

||Ax||
||x||

= max
x 6=0

||ABx||
||Bx||

||Bx||
||x||

≤ max
y 6=0

||Ay||
||y||

max
x 6=0

||Bx||
||x||

= ||A|| · ||B||

Lemma 4. Voor een matrix norm gëınduceerd door een vector norm geldt

‖Ax‖ ≤ ‖A‖ · ‖x‖

met A ∈ Rm×n een matrix en x ∈ Rn.

Bewijs. We weten uit definitie 10 dat

||A|| = max
x∈Rn,||x||6=0

||Ax||
||x||
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voor A ∈ Rm×n, dan geldt voor een willekeurige vector y ∈ Rn met y 6= 0

‖A‖ = max
x∈Rn,||x||6=0

||Ax||
||x||

≥ ||Ay||
||y||

⇒ ‖Ay‖ ≤ ‖A‖ · ‖y‖

De ongelijkheid geldt triviaal voor y = 0.

Definitie 11. De spectrale norm is de matrix norm gëınduceerd door de Euclidische norm,
deze wordt over de reële getallen gedefinieerd als

||A||2 = max
||x||2 6=0

||Ax||2
||x||2

Stelling 8. Voor de spectrale norm geldt volgende gelijkheid

||A||2 =
√
λmax

Met λmax de maximale eigenwaarde van ATA.

Bewijs. Het bewijs hiervan volgt verder in sectie 3.1.

Definitie 12. Een matrix norm wordt orthonormaal invariant genoemd als ||UTAV || = ||A||
voor elke matrix A ∈ Rm×n en voor alle orthonormale matrices U ∈ Rm×m en V ∈ Rn×n.

Stelling 9. De spectrale norm is orthonormaal invariant.

Bewijs. Voor een orthonormale matrix U ∈ Rm×m geldt dat UT = U−1 en dus UTU =
UUT = Im. Er kan eenvoudig bewezen worden dat een orthonormale matrix de lengte van
een vector bewaart, m.a.w. ||Ux||2 = ||x||2, ∀x ∈ Rm×1

||Ux||22 = 〈Ux, Ux〉 = (Ux)T (Ux) = xTUTUx = xTx = 〈x,x〉 = ||x||22

Zij A ∈ Rm×n een matrix en U ∈ Rm×m, V ∈ Rn×n orthonormale matrices.

• ||UA||2 = max||x||2=1 ||UAx||2 = max||x||2=1 ||Ax||2 = ||A||2

• ||AT ||2 = ||A||2
Dit geldt omdat ||A||2 =

√
λmax voor λmax de maximale eigenwaarde van ATA, wat

volgt uit stelling 8. Uit lemma 2 volgt dat ATA een symmetrische matrix is, en dus volgt
dat ATA = (ATA)T = AAT . Er geldt dat ATA en AAT dezelfde eigenwaarden hebben
en de bovenstaande gelijkheid geldt, omdat ||AT ||2 =

√
λmax voor λmax de maximale

eigenwaarde van AAT .

• ||AV ||2 = ||(AV )T ||2 = ||V TAT ||2 = ||AT ||2 = ||A||2
Dit volgt uit het feit dat de getransponeerde matrix van een orthonormale matrix ook
orthonormaal is.
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Hieronder volgt het bewijs van de singuliere waarden ontbinding (stelling 3).

Bewijs. We kunnen dit op twee manieren bewijzen, met en zonder het gebruik van eigenwaar-
den en eigenvectoren.

1. Beschouw de matrix ATA, we weten uit lemma 2 dat deze symmetrisch is. Onderstel
zonder verlies van algemeenheid dat de rang van deze matrix r ≤ m ≤ n is. Bijgevolg
heeft deze matrix precies r niet-nulle eigenwaarden λ1, λ2, . . . , λr. Dit volgt uit het feit
dat als een matrix rang r heeft, er r lineair onafhankelijke rijen en kolommen zijn. Deze
vierkante matrix kan ontbonden worden volgens het Lemma van Schur (stelling 2) als
ATA = QRQT , met Q een orthogonale matrix en R een bovendriehoeksmatrix. Maar
omdat ATA symmetrisch is volgt dat R een diagonaalmatrix is. Op de diagonaal van
R staan de eigenwaarden, de kolommen van Q zijn de eigenvectoren en aangezien deze
matrix orthogonaal is volgt dat de eigenvectoren orthonormaal zijn (lemma 1).

Aangezien (ATA)vi = λivi geldt

A(ATA)vi = λiAvi ⇔ (AAT )Avi = λiAvi

Dit volgt ook uit de associativiteit van de matrix vermenigvuldiging. Dus de vecto-
ren Avi zijn eigenvectoren voor de matrix AAT met dezelfde eigenwaarden λi voor
i ∈ {1, . . . , r}.

De norm van de vector Avi kan als volgt berekend worden

‖Avi‖ =
√

vi
TATAvi =

√
λi

Dit volgt uit het feit dat (ATA)vi = λivi en dat de scalaire vermenigvuldiging commu-
tatief is. Definieer nu de vectoren

ui =
Avi√
λi

∀i ∈ {1, . . . , r}. Deze vormen een orthonormale basis voor Rr want voor i 6= j

ui
Tuj =

vi
TATAvj√
λiλj

=

√
λj
λi

vi
Tvj = 0

omdat vi
Tvj = 0, aangezien {v1,v2, . . . ,vr} een orthonormaal stel eigenvectoren zijn.

Er geldt ook

ui
Tui =

vi
TATAvi

λi
=
λi
λi

vi
Tvi = 1

omdat vi
Tvi = 1, aangezien {v1,v2, . . . ,vr} een orthonormaal stel eigenvectoren zijn.

We berekenen

ui
TAvj =

vi
TATAvj√

λi
=
λjvi

Tvj√
λi

=

{√
λi als i = j

0 als i 6= j
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Bijgevolg geldt er voor Ur =


u11 u12 · · · u1r
u21 u22 · · · u2r

...
...

...
un1 un2 · · · unr

, Vr =


v11 v12 · · · v1r
v21 v22 · · · v2r
...

...
...

vn1 vn2 · · · vnr


dat deze voldoen aan

UTr AVr =



√
λ1 0 · · · · · · 0
0

√
λ2 0 · · · 0

... 0
. . .

. . .
...

...
...

. . .
. . . 0

0 0 · · · 0
√
λr

 = diag(
√
λ1,
√
λ2, . . . ,

√
λr)

Kiezen we nu een vector buiten de deelruimte voortgebracht door {v1,v2, . . . ,vr}, dus
w ∈ Rn \ vect(v1,v2, . . . ,vr), dan beweren we dat Aw = 0 ∈ Rm. Dit kan worden aan-
getoond via contrapositie. Stel dat er een y ∈ Rm bestaat verschillend van de nulvector,
zodat Aw = y 6= 0. Hieruit volgt dan ook dat ATAw = ATy. Dus kunnen we ATy
schrijven als een lineaire combinatie van de {v1,v2, . . . ,vr}. Er bestaan dus getallen
α1, α2, . . . , αr niet allen nul zodat

ATy =

r∑
i=1

αivi ⇒ ATAw =

r∑
i=1

αivi ⇒ w =

r∑
i=1

αi
λi

vi + z

met ATAz = 0 en waar we gebruik maakten van het feit dat ATAw = λiw. Omdat
minstens 1 van getallen αi 6= 0 volgt dat w 6∈ Rn \vect(v1,v2, . . . ,vr). Hiermee hebben
we de bewering bewezen.

Via de stelling van Gram-Schmidt (stelling 7) kunnen de verzamelingen {v1,v2, . . . ,vr}
en {u1,u2, . . . ,ur} aangevuld worden tot een orthonormale basis in respectievelijk Rn
en Rm. We kunnen deze dan noteren als {v1,v2, . . . ,vn} en {u1,u2, . . . ,um}. Door
de bewering die we hierboven bewezen hebben, kunnen we dan besluiten dat Avi = 0
voor i > r wat leidt tot

UTAV = diag(
√
λ1,
√
λ2, . . .

√
λr, 0, 0, . . . , 0)

2. Nu volgt een bewijs zonder gebruik te maken van eigenwaarden en eigenvectoren. Dit
bewijs steunt op volledige inductie. We gebruiken steeds de Euclidische vector norm en
de geassocieerde matrix norm. We mogen zonder verlies van de algemeenheid veronder-
stellen dat m ≤ n. Definieer σ1 = ||A||. We weten dat de functie x→ ||Ax|| continu is en
deze neemt op de eenheidsbol zijn maximum aan. Op eenheidsbol geldt dat ||x|| = 1.
Er bestaat dus een vector v1 met norm 1 zodat ||Av1|| = ||A|| = σ1. Definieer nu
u1 = Av1

σ1
, ook deze heeft norm 1. Nu kunnen we aan de hand van Gram-Schmidt (stel-

ling 7) de stelsels {u1} en {v1} aanvullen tot orthonormale basissen in respectievelijk
Rm en Rn, zo krijgen we orthogonale matrices U = (u1 | Û) en V = (v1 | V̂ ). Hieruit
volgt dan

AV = A(v1 | V̂ ) = (Av1 | AV̂ ) = (σ1u1 | AV̂ )
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Ã := UTAV =

(
u1

T

Û

)
(σ1u1 | AV̂ ) =

(
σ1u1

Tu1 u1
TAV̂

σ1Û
Tu1 ÛTAV̂

)
=

(
σ1 wT

0 Â

)
Hierbij is 0 de nulvector, omdat de kolommen van Û per definitie loodrecht staan op u1.
We hebben ook dat u1

Tu1 = 1. De overblijvende matrix Â := ÛTAV̂ ∈ R(m−1)×(n−1)

is van kleinere dimensie. We zullen nu bewijzen dat de rijvector wT := u1
TAV̂ de

nulvector is. Bekijk∥∥∥∥Ã(σ1w

)∥∥∥∥2 =

∥∥∥∥(σ21 + wTw

Âw

)∥∥∥∥2 =

(√
(σ21 + wTw)2 + (Âw)2

)2

= (σ21 + wTw)2 + (Âw)2 ≥ (σ21 + wTw)2

dit geldt omdat (Âw)2 ≥ 0. We hebben in stelling 9 bewezen dat de matrix norm
geassocieerd aan de Euclidische norm, dus de spectrale norm, invariant is onder or-
thonormale transformaties. We hebben ook bewezen in stelling 3 dat de matrix norm
geassocieerd met een vector norm consistent is dus dat ||AB|| ≤ ||A|| · ||B||. Waardoor
ook volgende ongelijkheid geldt∥∥∥∥Ã(σ1w

)∥∥∥∥2 =

∥∥∥∥UTAV (σ1w

)∥∥∥∥2 ≤ ∥∥UTAV ∥∥2 · ∥∥∥∥(σ1w

)∥∥∥∥2 = ‖A‖2 ·
∥∥∥∥(σ1w

)∥∥∥∥2 = σ21

∥∥∥∥(σ1w

)∥∥∥∥2
= σ21(σ21 + wTw)

Bijgevolg geldt σ21 + wTw ≤ σ21 en moet de vector w ∈ Rn−1 de nulvector zijn. Dus
volgt

UTAV =

(
σ1 0T

0 Â

)
Nu kunnen we onze redenering opnieuw toepassen op Â en zo doorgaan totdat deze
triviaal is.

Om de intüıtie achter de singuliere vectoren en singuliere waarden beter te begrijpen, wordt
dit nu op een andere manier benaderd.

We bekijken de rijen van de m×n matrix A, als m punten in een n-dimensionale ruimte, het
probleem dat we dan moeten oplossen is het vinden van de optimale k-dimensionale deelruimte
rekening houdend met de verzameling punten. Dit wil zeggen dat de som van de kwadraten
van de loodrechte afstand van de punten {xi | 1 ≤ i ≤ m} tot de deelruimte geminimaliseerd
moet worden. Dit probleem noemt men de kleinste-kwadratenmethode.

Om dit beter te kunnen visualiseren bekijken we nu het probleem in lage dimensie, we nemen
voor de deelruimte bijvoorbeeld een 1-dimensionale deelruimte. Dit is een rechte door de
oorsprong. Het probleem komt dan overeen met de rechte te vinden die de punten het best
beschrijft. We hebben dit al eerder gezien in de cursus statistiek. Als we dit dan willen uit-
breiden naar een k-dimensionale deelruimte kan er bewezen worden dat men deze kan vinden
door het k-keer toepassen van het algoritme, dat we hiervoor vonden voor een 1-dimensionale
deelruimte.
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Keren we terug naar het probleem van de kleinste-kwadratenmethode, waar we de rijen
van een m × n matrix A, als m punten in een n-dimensionale ruimte beschouwen en dan
de optimale k-dimensionale deelruimte moeten vinden. Neem een punt xi = (xi1, ..., xin) en
beschouw de projectie van dit punt op een rechte door de oorsprong. Dan zien we door de
stelling van Pythagoras toe te passen.

Figuur 1: De projectie van het punt xi op de rechte door de oorsprong in richting van v.

Neem pi = de lengte van de projectie van het punt xi, ri = afstand van het punt xi tot de
rechte (zie figuur1)

x2i1 + x2i2 + · · ·+ x2in = p2i + r2i

r2i = x2i1 + x2i2 + · · ·+ x2in − p2i

Dan hebben we als we sommeren over alle punten in onze verzameling {xi | 1 ≤ i ≤ m}
m∑
i=1

r2i =
m∑
i=1

x2i1 + x2i2 + · · ·+ x2in −
m∑
i=1

p2i

∑m
i=1 x

2
i1 +x2i2 + · · ·+x2in is een constante (deze is onafhankelijk van de rechte) dus is

∑m
i=1 r

2
i

minimaliseren equivalent met
∑m

i=1 p
2
i maximaliseren.

Nu kunnen we definitie 1 herschrijven. Zij A een m× n-matrix zoals hierboven in stelling
3. Bekijk de rijen van A als m punten in een n-dimensionale ruimte. En bekijk de rechte
door de oorsprong die de punten het best beschrijft, hoe men deze kan vinden staat hierboven
vermeld. Zij v een eenheidsvector langs deze rechte. De lengte van de projectie van ai, de
i-de rij van A, op v is |ai · v|. De som van de lengtes van de projecties in het kwadraat, wat
we hebben vermeld als

∑m
i=1 p

2
i , is ||Av||22. De rechte die de punten het best beschrijft is de-

gene zodat ||Av||22 maximaal wordt, en dus
∑m

i=1 r
2
i minimaliseren zoals we reeds opgemerkt

hadden.

We hebben aangetoond:

Stelling 10. De eerste singulier vector v1 van A, is een kolomvector, namelijk de vector die
de rechte door de oorsprong bepaalt, die de m punten in een n-dimensionale ruimte het best
beschrijft. Dus hebben we

v1 = argmax||v||2=1||Av||2.
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De waarde σ1(A) = ||Av1||2 noemt men de eerste singuliere waarde van A. Dus σ21 komt
overeen met de som van de kwadraten van de projecties van de punten op de rechte bepaald
door v1.

In deze definitie maakten we gebruik van argmax, dit wordt als volgt gedefinieerd.

Definitie 13. Argmax (argument van het maximum) is de verzameling punten x, waarvoor
een bepaalde functie f haar maximum bereikt, met andere woorden

argmaxxf(x) = {x | ∀y : f(y) ≤ f(x)}

Het grote verschil met het gewone maximum is het feit dat deze geen functiewaarden weer-
geeft maar de x-waarden waarin de functie haar maximum bereikt.

Om nu een 2-dimensionale deelruimte te vinden die de punten het best beschrijft voor een
matrix A, kunnen we als volgt te werk gaan.
Neem v1, de eerste basisvector voor de 2-dimensionale deelruimte en dan moeten we de op-
timale 2-dimensionale deelruimte vinden die v1 omvat. We hebben voor elke 2-dimensionale
deelruimte die v1 omvat

m∑
i=1

p2i =

m∑
i=1

t2i +

m∑
i=1

s2i

met pi = lengte van de projecties op de deelruimte, ti = lengte van projecties op v1 en si =
lengte van de projecties op een rechte bepaald door een vector die loodrecht staat op v1

in de deelruimte. Dus kunnen we in plaats van te zoeken naar de optimale 2-dimensionale
deelruimte die v1 omvat, zoeken naar een eenheidsvector v2, loodrecht op v1, zodat deze
||Av||2 maximaliseert. Deze redenering kunnen we ook maken voor hogere dimensies en zo
vinden we v3, v4, . . .
Zo hebben we ook.

Stelling 11. De tweede singuliere vector, v2, is gedefinieerd door de ‘beste’ rechte loodrecht
op v1

v2 = argmaxv⊥v1,||v||2=1||Av||2.

De waarde σ2 = ||Av2||2 noemen we de tweede singuliere waarde.
De derde singuliere vector, v3, is op dezelfde manier gedefinieerd als

v3 = argmaxv⊥v1,v2,||v||2=1||Av||2.

Dit proces stopt als we singuliere vectoren v1, v2, . . ., vr gevonden hebben zodat

argmaxv⊥v1,v2,...,vr,||v||2=1||Av||2 = 0

Nu volgt het bewijs waarin we gaan aantonen dat dit algoritme de optimale deelruimtes geeft
van elke dimensie.

Stelling 12. Zij A een m × n-matrix met v1, v2, . . ., vr de singuliere vectoren zoals ge-
definieerd hierboven. Voor 1 ≤ k ≤ r, neem Vk de deelruimte voortgebracht door v1, v2,
. . ., vk. Dan geldt voor elke k: Vk is de ‘beste’ k-dimensionale deelruimte voor A, dus de
deelruimte waarvoor de som van de kwadraten van de loodrechte afstanden van de punten tot
de deelruimte minimaal is.
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Bewijs. We gaan dit bewijzen per inductie.

• k = 1 Dit is triviaal want dan nemen we V1 de deelruimte voortgebracht door v1 en
uit de definitie van de eerste singuliere vector en voorgaande redenering kunnen we
besluiten dat de stelling waar is.

• k = 2 Zij W de ‘beste’ 2-dimensionale deelruimte voor A. Voor elke basis w1, w2 van
W geldt dat ‖Aw1‖22 + ‖Aw2‖22 de som is van de kwadraten van de projecties van de
rijen van A op W . Kies nu een basis w1, w2 van W zodat w2 loodrecht staat op v1.
Als v1 loodrecht staat op de deelruimte W, dan zal elke eenheidsvector van W zoals
w2 loodrecht staan op v1, dit is triviaal want als v1 loodrecht staat op W dan zal v1

loodrecht staan op elke vector van W . Als dit niet geldt, als v1 niet loodrecht staat op
W, kies dan w2 als een eenheidsvector in W loodrecht op de projectie van v1 op W .
Aangezien v1 zo gekozen was, als de vector die ‖Av1‖22 maximaliseert, weten we dat
‖Aw1‖22 ≤ ‖Av1‖22. En aangezien v2 zo gekozen was, om ‖Av2‖22 te maximaliseren uit
alle vectoren v loodrecht op v1, geldt ‖Aw2‖22 ≤ ‖Av2‖22. Dus volgt

‖Aw1‖22 + ‖Aw2‖22 ≤ ‖Av1‖22 + ‖Av2‖22

En dus is V2 minstens zo goed als W en dus de ‘beste’ 2-dimensionale deelruimte.
Nogmaals betekent ‘beste’ zoals hierboven de deelruimte zodat de som van de kwadraten
van de loodrechte afstanden van de punten tot de deelruimte geminimaliseerd wordt.

• Inductiehypothese: Stel dat de stelling waar is voor k − 1. Dus Vk−1 is de ‘beste’
k − 1-dimensionale deelruimte.

• k − 1→ k: Stel dat W de ‘beste’ k-dimensionale deelruimte is. Kies een basis w1, w2,
. . ., wk van W zodat wk loodrecht staat op v1, v2, . . ., vk−1. Dan geldt

‖Aw1‖22 + ‖Aw2‖22 + · · ·+ ‖Awk‖22 ≤ ‖Av1‖22 + ‖Av2‖22 + · · ·+ ‖Awk‖22

Dit geldt omdat

‖Aw1‖22 + ‖Aw2‖22 + · · ·+ ‖Awk−1‖22 ≤ ‖Av1‖22 + ‖Av2‖22 + · · ·+ ‖Avk−1‖22

want Vk−1 is een optimale k − 1-dimensionale deelruimte.
Aangezien wk loodrecht staat op de vectoren v1, v2, . . ., vk−1, geldt uit de definitie
van wk dat ‖Awk‖22 ≤ ‖Avk‖22. Dus

‖Aw1‖22 + ‖Aw2‖22 + · · ·+ ‖Awk‖22 ≤ ‖Av1‖22 + ‖Av2‖22 + · · ·+ ‖Avk‖22

En hieruit volgt dat Vk minstens zo goed is als W en dus optimaal.

Merk op dat de n-dimensionale vector Avi een lijst is van lengtes van de projecties van de
rijen van A op vi. Bekijk ‖Avi‖2 = σi(A) als de component van de matrix A langs vi. Opdat
dit een goede interpretatie zou zijn, moeten we aantonen dat de som van de kwadraten van
deze componenten van A langs elke vi het kwadraat geeft van de hele inhoud van de matrix
A. Dit zal bewezen worden als we de Frobenius norm ingevoerd hebben. Dus de matrix A
kan volledig worden beschreven door hoe deze de vector vi transformeert. Elke vector v kan
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geschreven worden als een lineaire combinatie van de singuliere vectoren v1, v2, . . ., vr en
een vector loodrecht op alle vi. Dit geldt op dezelfde manier voor de vector Av, deze is een
lineaire combinatie van Av1, Av2, . . ., Avr, zoals v een lineaire combinatie is van de v1, v2,
. . ., vr. Dus vormen de Av1, Av2, . . ., Avr een verzameling van vectoren geassocieerd met
A. We weten uit stelling 10 dat σi = ‖Avi‖2 en dus nu kunnen we de vectoren Av1, Av2,
. . ., Avr normaliseren door

ui =
1

‖Avi‖2
Avi =

1

σi(A)
Avi

Definitie 14. De vectoren u1, u2, . . ., ur worden de links-singuliere vectoren van A genoemd
en de v1, v2, . . ., vr de rechts-singuliere vectoren van A.

2.3 Verband tussen de eigenwaarden ontbinding en de singuliere waarden
ontbinding

De singuliere waarden ontbinding en eigenwaarden ontbinding zijn sterk gerelateerd. Het grote
voordeel aan de singuliere waarden ontbinding, zoals reeds vermeld, is het feit dat we deze
kunnen toepassen op een m × n-matrix, terwijl de eigenwaarden ontbinding enkel toegepast
kan worden op vierkante matrices. Stel dat de matrix M de volgende SVD-ontbinding heeft,
M = UDV T dan gelden de volgende gelijkheden

MTM = V DTUTUDV T = V (DTD)V T

MMT = UDV TV DTUT = U(DDT )UT

En dus kunnen we hieruit het verband afleiden

• De kolommen van V, de rechts-singuliere vectoren, zijn eigenvectoren van MTM.

• De kolommen van U, de links-singuliere vectoren, zijn de eigenvectoren van MMT .

• De niet-nulle elementen van D, de niet-nulle singuliere waarden, zijn de vierkantswortels
van de niet-nulle eigenwaarden van MTM of MMT .

2.4 QR factorisatie

De QR factorisatie laat ons toe om een vierkante matrix te schrijven als het product van een
unitaire matrix met een bovendriehoeksmatrix. Hier zullen we geen unitaire matrix krijgen
maar een orthogonale matrix omdat we werken over R.

Stelling 13. (QR factorisatie) Elke matrix van grootte n × n laat een unieke decompositie
toe van de vorm A = QR waarbij Q een unitaire matrix is en R een bovendriehoeksmatrix.

Het bewijs van deze stelling hebben we gezien voor het vak Numerieke Wiskunde. Er wordt
nu niet verder op ingegaan.
De Schur-ontbinding (stelling 2) is niet hetzelfde als de QR-ontbinding aangezien de ortho-
gonale matrices links en rechts in de Stellling van Schur ervoor zorgen dat de oorspronkelijke
matrix en de bovendriehoeksmatrix dezelfde eigenwaarden hebben, die dan noodzakelijk op
de diagonaal van de bovendriehoeksmatrix staan.
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De QR-decompositie kan op verschillende manieren berekend worden

• met de Gram-Schmidtmethode.

• met Householder-transformaties.

• met Givens-rotaties.

We beperken ons tot de QR-decompositie aan de hand van de Gram-Schmidtmethode.

function [Q,R] = QRontbinding(A)
n=length(A(:,1)) ; R = zeros(n); Q=R;
R(1,1) = sqrt(A(:,1)' * A(:,1));
Q(:,1) = A(:,1)/R(1,1)
for j=2:n

R(1:j−1,j)=Q(:,1:j−1)'*A(:,j);
Q(:,j)=A(:,j)−Q(:,1:j−1)*R(1:j−1,j);
R(j,j)=sqrt(Q(:,j)'*Q(:,j));
Q(:,j)=Q(:,j)/R(j,j);

end

Deze is niet zo moeilijk om in te zien. We geven eerst een paar parameters mee, n is het
aantal rijen en dus ook het aantal kolommen, aangezien we met een vierkante matrix werken.
We nemen voor R en Q de n × n-nulmatrix. We bepalen de eerste basisvector die we direct
gaan normaliseren, we normaliseren de eerste kolom van A en zetten deze als eerste kolom
in Q. In de for-loop gaan we als volgt te werk. Zet de j-de kolom van A loodrecht op alle
voorgaande, zoals we doen in de Gram-Schmidt orthogonalisatie en normaliseer het resultaat,
die vormt dan de j-de kolom van Q. We hebben dus eigenlijk het volgende gedaan

q̂j = aj −
j−1∑
i=1

qi
Tajqi

en qj =
q̂j

‖q̂j‖ of in matrix notatie A = QR met Q = (q1 | · · · | qn) en R = (rij) met

rij =


qi
Taj als i < j
‖q̂j‖ als i = j

0 als i > j

We kunnen gemakkelijk aantonen dat deze een kubische complexiteit heeft, het inproduct en
het uiteindelijke verschil is zwak numeriek stabiel. We weten namelijk uit de cursus Numerieke
Wiskunde dat het verschil van twee getallen met dezelfde grootte-orde zwak numeriek stabiel
is. Om fouten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat Q zeker orthogonaal is, kunnen
we beter volgend algoritme gebruiken, hierin gebruiken we een reorthogonalisatie. Als we
het inproduct q1

Tak berekend hebben en vervolgens het volgende inproduct q2
Tak willen

berekenen, kunnen we in plaats daarvan ook q2
T (ak − αq1) berekenen voor een willekeurige

α omdat per definitie q2
Tq1 = 0. Bij exact rekenen zal dit geen verschil maken, maar als we

bij het rekenen afrondfouten maken zal de waarde van α wel belangrijk zijn. De bovengrens
voor de afrondfout in het berekende resultaat is minimaal als α zo is dat ak−αq1⊥q1, dus als
we ak loodrecht op q1 zetten voordat we het inproduct met q2 berekenen. Er wordt verder
niet ingegaan op de uitwerking hiervan en de redenering hierachter want dit behoort niet tot
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de essentie van deze bachelorproef. In het algemeen betekent dit dus dat je bij de berekening
van de rij inproducten van ak met de orthonormale vectoren {q1, . . . ,qk−1} de afrondfouten
in de berekende inproducten kunt verminderen. Dit kan door de vector ak onmiddellijk na het
berekenen van het inproduct qj

Tak loodrecht op de qj te zetten, vooraleer je het inproduct
met de volgende vector qj+1 berekent. Hieronder volgt het algoritme in Matlab.

function [Q,R] = QRontbinding reorthogonalisatie(A)
n=length(A(:,1)) ; R = zeros(n); Q=R;
R(1,1) = sqrt(A(:,1)' * A(:,1));
Q(:,1) = A(:,1)/R(1,1)
for j=2:n

for k=1:j−1
R(k,j)=Q(:,k)'*A(:,j);
Q(:,j)=A(:,j)−Q(:,k)*R(k,j);
A(:,j)=Q(:,j)

end;
R(j,j)=sqrt(Q(:,j)'*Q(:,j));
Q(:,j)=Q(:,j)/R(j,j);

end

Matlab heeft ook enkele ingebouwde algoritmes voor de QR-ontbinding, nl.

[Q,R]=qr(A)

Hierbij is A een m×n-matrix en deze wordt dan ontbonden in een m×n-bovendriehoeksmatrix
R en een unitaire m×m-matrix Q zodat A = QR.
Het volgende algoritme, ook gekend als de QR-iteratie vormt de basis voor de meeste eigen-
waarde routines voor normale matrices (definitie 8).

function[Q,A] = QRiteratie(A)
Q=eye(size(A));
for k=1:200

[Q0,R] = QRontbinding reorthogonalisatie(A);
A = R*Q0;
Q=Q*Q0

end

We maken gebruik van de reorthogonalisatie van de QR-ontbinding.

Stelling 14. (QR-iteratie stelling) Voor elke reguliere matrix A waarvan de absolute waarde
van de eigenwaarden verschillend is, is het bovenstaande algoritme convergent. Na conver-
gentie vinden we de Schur decompositie zodat A = QRQT . Voor een normale matrix vinden
we ook de eigenvectoren in de matrix Q.

Een voordeel aan deze manier is dat we direct alle eigenwaarden kennen, ze staan namelijk
op de diagonaal van de bovendriehoeksmatrix R, maar in sommige gevallen hebben we maar
1 of enkele eigenwaarden nodig en is het overbodig om ze allemaal te berekenen. Dit kunnen
we oplossen met de Rayleigh poweriteratie.
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2.5 Stelling van Rayleigh

Stelling 15. (Stelling van Rayleigh) Laat A ∈ Rn×n een diagonaliseerbare matrix zijn van
volle rang. Onderstel dat de grootste eigenwaarde λ1 enkelvoudig is, deze heeft dus multipli-
citeit 1, met eigenvector x1. Dan geldt voor een willekeurige vector x0 zodat x0

Tx1 6= 0.

lim
n→∞

Anx0

λn1
= cx1

waarbij c ∈ R

Bijgevolg krijgen we dat Anx0 ≈ cλn1x1 voor n voldoende groot. Als we de uitkomst norma-
liseren vinden we bij benadering de eenheidseigenvector bij eigenwaarde λ1 terug.

Bewijs. De diagonaliseerbaarheid en de volle rang van de matrix A ∈ Rn×n levert een ortho-
gonale basis eigenvectoren x1,x2, . . . ,xn. We weten namelijk dat als de matrix rang r heeft,
deze r niet-nulle eigenwaarden heeft. Aangezien A van volle rang is, of regulier is, heeft A
n niet-nulle eigenwaarden en geldt ook dat de kolommen en rijen van A lineair onafhankelijk
zijn. Uit de lineaire algebra weten we dat A diagonaliseerbaar is als en slechts als A een basis
van eigenvectoren heeft [2]. Bijgevolg kan men een willekeurige vector x0 schrijven als een
lineaire combinatie van de eigenvectoren

x0 =
n∑
i=1

cixi

Aangezien x0
Tx1 6= 0 geldt dat c1 6= 0. We vinden nu dat

Akx0

λk1
=

n∑
i=1

ci
λki
λk1

xi

= c1x1 +

n∑
i=2

ci

(
λi
λ1

)k
xi

k→∞→ c1x1

omdat x0 =
∑n

i=1 cixi en Axi = λixi want λi een eigenvector bij xi en dus hebben we ook

Akxi = λki xi. Verder geldt dat
∑n

i=2
λki
λk1

k→∞→ 0 want λi < λ1 dus λi
λ1
< 1 en als k → ∞ dan

zal die breuk naar 0 gaan.

We zien dat we zo de grootste eigenwaarde kunnen terugvinden. Als we ook andere eigenwaar-
den willen vinden, kan dit ook via dit algoritme gecombineerd met een de volgende techniek.
Aangezien A diagonaliseerbaar is, kunnen we A als volgt ontbinden A = UDV T , waar D een
diagonaalmatrix, met op de diagonaal de eigenwaarden. Dan geldt

ATA = V DUTUDV T = V D2V T =
n∑
i=1

λ2ivi
Tvi

en aangezien we λ1 kennen, nemen we ÂTA = ATA−λ21v1
Tvi en dan kunnen we hiermee door

hetzelfde algoritme de tweede grootste eigenwaarde λ2 bepalen. En op die manier kunnen we
ook de andere eigenwaarden bepalen.
In Matlab kunnen we de poweriteratie als volgt implementeren.
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function [x, lambda] = poweriteration (A,x0, n)
x=x0;
for k=1:n

x1=A*x;
lambda = norm(x1) / norm(x);
x=x1

end
x=x/norm(x)

We geven de volgende parameters mee, een matrix A, een willekeurige vector x0 en het aantal
iteratiestappen dat we willen nemen. Hoe meer iteratiestappen, hoe beter de benadering
van de grootste eigenwaarde en de bijhorende eigenvector. We starten hier dus met een
willekeurige vector x0 = a1v1+a2v2+ . . .+anvn als lineaire combinatie van de eigenvectoren
en noemen die x. Dan stellen we voor de eerste iteratiestap

x1 = Ax = a1Av1 + a2Av2 + . . .+ anAvn = a1v1λ1 + a2v2λ2 + . . .+ anvnλn

en voor de n-de iteratiestap

xn = Axn−1 = a1v1λ
n
1 + a2v2λ

n
2 + . . .+ anvnλ

n
n.

Omdat we λ1 als grootste eigenwaarde genomen hebben, zal de term a1λ
n
1v1 domineren, en

dus zal deze vector xn = a1λ
n
1v1 evenwijdig zijn met de eigenvector v1 bijhorend bij de

grootste eigenwaarde en we hebben:

‖xn+1‖
‖xn‖

=
‖Axn‖
‖xn‖

→
∥∥a1λn+1

1 v1

∥∥
‖a1λn1v1‖

=
|a1λn+1

1 | ‖v1‖
|a1λn1 | ‖v1‖

= |λ1|

als n → ∞. Dit toont nog eens aan dat we bij vele iteratiestappen de grootste eigenwaarde
terugkrijgen uit het algoritme. En zoals hiervoor zal xn+1 parallel zijn met de eigenvector
horend bij de grootste eigenwaarde.

3 Lage rang benaderingen

3.1 Frobenius norm

In de vorige sectie werden matrix normen ingevoerd en enkele daarvan al besproken, zoals de
matrix normen geassocieerd met vector normen en in het bijzonder dan de spectrale norm.
Een andere matrix norm is de Frobenius norm, deze wordt als volgt gedefinieerd.

Definitie 15. De Frobenius norm van een matrix A ∈ Rm×n wordt gedefinieerd door

‖A‖2F =
m∑
i=1

n∑
j=1

|aij |2

of nog,

‖A‖F =

√∑
i,j

a2ij
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Het is duidelijk dat de Frobenius norm een matrix norm is aangezien deze voldoet aan de
eigenschappen uit de definitie. Uit de definitie kunnen we ook direct afleiden dat het volgende
geldt.

Lemma 5. Voor een m× n-matrix A geldt

‖A‖2F =
m∑
i=1

n∑
j=1

a2ij = sp(ATA)

We kunnen de Frobenius norm ook schrijven aan de hand van de singuliere waarden.

Lemma 6. Voor elke m × n-matrix A geldt dat de som van de kwadraten van de singuliere
waarden gelijk is aan het kwadraat van de Frobenius norm van deze matrix. Dus

‖A‖2F =
∑

σ2i (A).

Bewijs. Uit de definitie van de singuliere waarden (stelling 10) weten we dat σi(A) = ||Avi||2.
Neem nu een rij, aj, van A. Aangezien we hadden dat v1, v2, . . ., vr de singuliere vectoren
waren zoals in Stelling 12, spannen deze de ruimte op van alle rijen van A en hebben we
dat aj · v = 0 voor alle v loodrecht op v1, v2, . . ., vr. Dus hebben we voor elke rij aj∑r

i=1(aj · vi)
2 = ||aj||22 want Avi is een lijst van de lengtes van de projecties van de rijen van

A op de vector vi. Dus is aj · vi de projectie van de vector aj op de vector vi en als we dan
sommeren over alle vectoren is onze span van A dan krijgen we de lengte van aj. Sommeer
nu vervolgens over alle rijen van de matrix A.

m∑
j=1

||aj||22 =
m∑
j=1

r∑
i=1

(aj · vi)
2 =

r∑
i=1

m∑
j=1

(aj · vi)
2 =

r∑
i=1

||Avi||22 =
r∑
i=1

σ2i (A)

We hebben ook dat

m∑
j=1

||aj||22 =
m∑
j=1

n∑
k=1

a2jk

en dus kunnen we besluiten

r∑
i=1

σ2i (A) =

m∑
j=1

n∑
k=1

a2jk = ‖A‖2F .

De Frobenius norm en de spectrale norm of 2-norm zijn twee belangrijke matrix normen.
Als A een m × n-matrix is, kunnen we de rijen van deze matrix bekijken als m punten in
een n-dimensionale ruimte. De Frobenius norm is dan de vierkantswortel van de som van de
afstand van de punten tot de oorsprong in het kwadraat. De 2-norm is de vierkantswortel
van de som van de afstanden van de punten tot de oorsprong in het kwadraat maar die dat
de waarde maximaliseert. We kunnen de 2-norm of spectrale norm dus ook definiëren als

Stelling 16. De 2-norm van een matrix A ∈ Rm×n wordt gegeven door

‖A‖2 = σmax(A)

waar σmax(A) de grootste singuliere waarde is van A.
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Bewijs. We herhalen even dat de 2-norm een gëınduceerde matrix norm is en als volgt gede-
finieerd werd

‖A‖2 = max
‖x‖2=1

‖Ax‖2

We kunnen A ontbinden volgens de singuliere waarden ontbinding (stelling 3) A = UDV T

met U ∈ Rm×m en V ∈ Rn×n orthogonale matrices en D ∈ Rm×n een diagonaalmatrix. De
diagonaalelementen van D zijn de singuliere waarden van de matrix A, we zullen deze zo
ordenen dat σ1 ≥ σ2 ≥ . . . ≥ σr met r de rang van de matrix A. We hebben aangetoond in
stelling 9 dat de 2-norm orthogonaal invariant is, dus geldt

‖A‖2 =
∥∥UDV T

∥∥
2

= ‖D‖2

Omdat D een diagonaalmatrix is kunnen we deze gëınduceerde norm gemakkelijk uitrekenen
als volgt

D · x =



σ1 0 · · · · · · 0 · · · · · · 0
0 σ2 0 · · · 0 · · · · · · 0
... 0

. . .
. . .

...
...

...
...

. . .
. . . 0

...

0 0 · · · 0 σr
...

...
... 0

...
...

...
. . .

...
0 0 · · · · · · · · · · · · · · · 0


·



x1
x2
x3
...
...
...
...
xn


=



σ1 · x1
σ2 · x2

...
σr · xr

0
...
0



Dus volgt er

‖Dx‖22 =
r∑
i=1

σ2i x
2
i

waarbij we gebruik maakten van de definitie van de Euclidische vector norm. Om de gëınduceerde
matrix norm te bekomen moeten we het maximum nemen van bovenstaande norm voor een
vector x in {x ∈ Rn : ‖x‖2 = 1}, dit komt er eigenlijk op neer het onderstaande te berekenen

‖A‖2 = ‖D‖2 = max
‖x‖2=1

‖Dx‖2 .

‖Dx‖2 =
√∑r

i=1 σ
2
i x

2
i is maximaal voor x = e1 = (1, 0, · · · , 0), want we krijgen dan dat

‖x‖2 = ‖e1‖2 = 1 en we hebben ondersteld dat σ1 de grootste singuliere waarde is, dus is de
norm maximaal voor deze keuze van x. We hebben dan

‖A‖2 = ‖D‖2 = σ1

met σ1 de grootste singuliere waarde van de matrix A.
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Nu kunnen we overgaan tot het bewijs van stelling 8 pagina 5. We herhalen even de stelling.

Voor de spectrale norm geldt volgende gelijkheid

||A||2 =
√
λmax.

Met λmax de maximale eigenwaarde van ATA.

Bewijs. Uit vorige stelling weten we dat

‖A‖2 = σmax(A)

met σmax(A) de grootste singuliere waarde van A, noteer deze met σ1. Zoals besproken
in sectie 2.3 bestaat er een verband tussen de eigenwaarden en de singuliere waarden. We
hebben een matrix A, deze heeft een singuliere waarden ontbinding A = UDV T met D een
diagonaalmatrix. Dan hebben we in sectie 2.3 gezien dat de niet-nulle elementen van D,
de niet-nulle singuliere waarden, de vierkantswortels zijn van de niet-nulle eigenwaarden van
ATA of AAT . Dus geldt σmax(A) = σ1 =

√
λ1 =

√
λmax met λmax de grootste eigenwaarde

van ATA. We kunnen concluderen dat

‖A‖2 = σmax(A) =
√
λmax

3.2 Lage rang benadering

De singuliere waarden ontbinding kan gebruikt worden om een matrix naar lagere rang te
transformeren. Zij A een m × n-matrix met singuliere vectoren v1,v2, . . . ,vr en niet-nulle
singuliere waarden σ1, σ2, . . . σr. We kunnen dan de singuliere waarden ontbinding van A als
volgt opschrijven

A =
r∑
i=1

σiuivi
T

A kan dus worden ontbonden als som van matrices van rang 1. De matrix A heeft rang r,
aangezien we r niet-nulle singuliere waarden hebben. Neem nu k ∈ {1, 2, . . . , r} en bekijk

Ak =

k∑
i=1

σiuiv
T
i

dit is A waarbij we de som stoppen na k termen. Aangezien deze dan k niet-nulle eigenwaarden
heeft, heeft Ak rang k. We zullen nu tonen dat Ak de optimale rang-k-benadering is van de
matrix A, in zowel de 2-norm als de Frobenius norm.

Lemma 7. De rijen van de matrix Ak zijn de projecties van de rijen van A op de deelruimte
Vk, dit is de deelruimte voortgebracht door de eerste k singuliere vectoren van A.

Bewijs. Zij a een willekeurige rijvector van A. Met behulp van de singuliere waarden ontbin-
ding kunnen we A ontbinden als volgt A = UDV T met U en V orthogonale matrices (stelling
3).
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Door lemma 1 weten we dan dat de kolommen van V een orthonormaal stel vormen, dit geldt
ook voor de rijen. Dus weten we dat de vi orthonormaal zijn. Hieruit volgt dat de projectie
van de vector a op Vk gegeven wordt door

∑k
i=1(a · vi)vi

T omdat

k∑
i=1

‖avi‖2 =

k∑
i=1

√
a2vivi

T =

k∑
i=1

avivi
T .

Hier zien we dat de projectie van de vector a op de deelruimte Vk kan ontbonden worden in
een som van de projecties van de vector a tot elke vector in Vk. In de eerste gelijkheid wordt
gebruik gemaakt van de 2-norm voor vectoren en bij de laatste gelijkheid maken we gebruik
van het feit dat de vectoren vi orthonormaal zijn, hiermee wordt bedoeld dat

√
vivi

T = vivi
T

omdat vivi
T = 1 door de orthonormaliteit. De matrix van dewelke de rijen de projecties zijn

van de rijen van A op Vk wordt dan gegeven door
∑k

i=1Avivi
T . Dit kunnen we herschrijven

als we gebruik maken van het feit dat we de linker-singuliere vectoren als volgt gedefinieerd
hadden (definitie 14) ui = 1

σi(A)
Avi

k∑
i=1

Avivi
T =

k∑
i=1

σiuivi
T = Ak

Nu gaan we bewijzen dat Ak de optimale rang k benadering is van A in Frobenius norm.

Stelling 17. Voor elke matrix B met rang hoogstens k geldt

‖A−Ak‖F ≤ ‖A−B‖F

Bewijs. Veronderstel dat B een matrix is met rang(B) ≤ k die ‖A−B‖2F minimaliseert, dus
er bestaat geen matrix C met rang(C) ≤ k zodat ‖A− C‖2F ≤ ‖A−B‖

2
F . Zij V de vector-

ruimte voortgebracht door de rijen van B, deze heeft dimensie hoogstens k. Dit is eenvoudig
in te zien als we stelling 5 gebruiken, waar we gezien hebben dat de rang van een matrix over-
eenkomt met het aantal lineair onafhankelijke rijen. Dus omdat B rang hoogstens k heeft,
heeft B hoogstens k lineair onafhankelijke rijen en V dus dimensie hoogstens k. Omdat B
de norm ‖A−B‖2F minimaliseert is elke rij van B de projectie van de overeenstemmende
rij van A op V . Want stel dat dit niet zo is dan kunnen we die rij, die niet de projectie is
van A op V , vervangen door de projectie van de overeenkomende rij van A op V . Dit zal
V en dus de rang van B niet veranderen, maar die zal er wel voor zorgen dat ‖A−B‖2F
kleiner wordt, wat een tegenstrijdigheid oplevert met het feit dat de oorspronkelijke B de
norm ‖A−B‖2F minimaliseert. Aangezien we hebben dat elke rij van B dus de projectie is
van de overeenkomende rij van A op V is ‖A−B‖2F de som van de afstanden in het kwadraat
van de rijen van A tot V . Uit vorig lemma weten we dat de rijen Ak de projecties zijn van
de rijen van A op de deelruimte Vk voortgebracht door de eerste k singuliere vectoren van A.
We weten ook uit stelling 12 dat Vk de optimale k-dimensionale deelruimte is voor A, dus de
deelruimte waarvoor de som van de kwadraten van de loodrechte afstanden van de punten
tot de deelruimte minimaal is. Aangezien Ak de som van de afstanden in het kwadraat van
de rijen van A tot elke k-dimensionale deelruimte minimaliseert, geldt

‖A−Ak‖2F ≤ ‖A−B‖
2
F

waaruit de stelling volgt.
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Vooraleer we kunnen overgaan tot het bewijs voor de 2-norm hebben we eerst een definitie
en een paar lemma’s nodig.

Definitie 16. Zij A een m × n-matrix. De verzameling van alle kolomvectoren x waarvoor
Ax = 0 noemt men de nulruimte van A. We noteren deze met N (A).

Stelling 18. (Dimensiestelling) Als A een m× n-matrix geldt er

rang(A) + dim(N (A)) = n

Lemma 8. ‖A−Ak‖22 = σ2k+1

Bewijs. Neem A =
∑r

i=1 σiuivi
T de singuliere waarden ontbinding van de matrix A. Dan

is Ak =
∑k

i=1 σiuivi
T en A − Ak =

∑r
i=k+1 σiuivi

T . Stel v de eerste singuliere vector in
A − Ak. Schrijf v als lineaire combinatie van de singuliere vectoren v1, v2, . . ., vr. Dus
v =

∑r
i=1 αivi. Dan geldt

‖(A−Ak)v‖2 =

∥∥∥∥∥∥
r∑

i=k+1

σiuivi
T

r∑
j=1

αjvj

∥∥∥∥∥∥
2

a
=

∥∥∥∥∥
r∑

i=k+1

αiσiuivi
Tvi

∥∥∥∥∥
2

a
=

∥∥∥∥∥
r∑

i=k+1

αiσiui

∥∥∥∥∥
2

b
=

√√√√ r∑
i=k+1

α2
i σ

2
i

De gelijkheden (a) gelden uit het feit dat de singuliere vectoren vi een orthonormaal stel
vectoren vormen. De gelijkheid (b) volgt uit de definitie van de 2-norm. Nu moeten we de v
vinden die deze laatste gelijkheid maximaliseert en zodat ‖v‖22 =

∑r
i=1 α

2
ivivi

T =
∑r

i=1 α
2
i =

1. Zulke v krijgen we als we αk+1 = 1 nemen en alle andere αi = 0. Want de de 2-norm
is gelijk aan de grootste singuliere waarde en voor A − Ak is dit σk+1 aangezien we altijd
veronderstellen dat we de eerste de grootste nemen en dan met dalende grootte verder. Dus
krijgen we dat

‖A−Ak‖2 = max
‖v‖2=1

‖(A−Ak)v‖2 = σk+1

en hieruit volgt het lemma.

Stelling 19. Zij A een m× n-matrix. Voor elke matrix B van rang hoogstens k geldt

‖A−Ak‖2 ≤ ‖A−B‖2

Bewijs. Als rang(A) ≤ k dan valt er niets te bewijzen, dan geldt ‖A−Ak‖2 = 0. Dus we
kunnen nu stellen dat rang(A) > k. Door vorig lemma hebben we dat ‖A−Ak‖22 = σ2k+1.
Veronderstel nu dat we een matrix B hebben met rang hoogstens k zodat B een betere benade-
ring is van A in 2-norm dan Ak. Dus ‖A−B‖2 < ‖A−Ak‖2 = σk+1. Bekijk nu de nulruimte
van B, N (B) = {v | Bv = 0}. De dimensie van deze nulruimte is minstens n − k, want uit
de dimensiestelling (stelling 18) weten we dat dim(N (B)) = n − rang(B) en we weten dat
rang(B) ≤ k dus dim(N (B)) ≥ n−k. Schrijf v1, v2, . . ., vk+1 de eerste k+ 1 singuliere vec-
toren van A. We zien eenvoudig dat N (B)∩ span{v1,v2, . . . ,vk+1} 6= {0}. Dit komt omdat
we in een n-dimensionale ruimte werken en dim(N (B)) + dim(span{v1,v2, . . . ,vk+1}) > n.
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Dus we kunnen een z 6= 0 nemen in N (B) ∩ span{v1,v2, . . . ,vk+1}. Normaliseer z zodat
‖z‖2 = 1. We gaan nu aantonen dat voor deze vector z, die in de deelruimte voortgebracht
door de eerste k + 1 singuliere vectoren van A zit, geldt dat ‖(A−B)z‖2 ≥ σk+1. Zodat
‖A−B‖2 ≥ σk+1 wat een tegenstrijdigheid oplevert. We weten dat ‖A−B‖22 ≥ ‖(A−B)z‖22,
dit volgt uit de definitie van de 2-norm (definitie 11). En schrijf de singuliere waarden ont-
binding van A als A = UDV T . We hebben dan

‖A−B‖22 ≥ ‖(A−B)z‖22
a
= ‖Az‖22 =

∥∥UDV T z
∥∥2
2

b
=
∥∥DV T z

∥∥2
2

waar de gelijkheid (a) volgt uit het feit dat z ∈ N (B) en de gelijkheid (b) volgt omdat de
2-norm orthonormaal invariant is (stelling 9). We noteren nu y = V T z. Omdat ‖z‖2 = 1

volgt dat ‖y‖2 =
∥∥V T z

∥∥
2

c
= ‖z‖2 = 1, waar de gelijkheid (c) volgt uit het feit dat de 2-norm

orthonormaal invariant is (stelling 9). En omdat z ∈ span{v1,v2, . . . ,vk+1}, neemt y de
volgende vorm aan y = (y1, y2, . . . , yk+1, 0, . . . , 0)T . We krijgen nu

‖A−B‖22 ≥ ‖Dy‖22 =
k+1∑
i=1

σ2i |yi|2 ≥ σ2k+1

k+1∑
i=1

|yi|2
d
= σ2k+1

waar gelijkheid (d) volgt uit

1 = ‖y‖22 = y · yT = y1 · y1 + y2 · y2 + . . .+ yk+1 · yk+1 + 0 · 0 + . . .+ 0 · 0 =
k+1∑
i=1

|yi|2

Dus bekomen we

‖A−B‖22 ≥ σ
2
k+1

en dit levert een tegenstrijdigheid met ‖A−B‖22 < σ2k+1. Waarmee de stelling bewezen is.

4 Conclusie en toepassingen

De singuliere waarden ontbinding en lage rang benadering worden gebruikt in vele toepas-
singen en zijn zeer belangrijke resultaten. Het wordt vooral gebruikt in de statistiek waar
we hoogdimensionale datamatrices willen benaderen. Enkele voorbeelden zijn Netflix, Google
page rank, Amazon. De Google zoekmachine selecteert voor ons als we een trefwoord ingeven
de meest relevante pagina’s en geeft deze op een zeer korte tijd weer, Google doet dit op basis
van Google Pagerank criterium. Alle pagina’s bij een trefwoord worden gevonden en er wordt
een graaf gemaakt waarbij elke pagina een knoop is en als er een link is tussen twee pagina’s
is er een vertex. Dit kan dan worden voorgesteld in een matrix. Google stelt dan bepaalde
criteria en kansen op, bijvoorbeeld dat de kans om een relevante link te volgen 85% is, en aan
de hand van deze waarden stelt Google een een Google pagerank matrix G op. De eigenvector
overeenkomende met grootste eigenwaarde van de matrix GT levert de paginarelevantie op.
De pagina met de grootste relevantie wordt dan eerst weergegeven.
Een andere toepassing van de lage rang benadering is in de beeldverwerking, het wordt onder
meer gebruikt om een afbeelding te benaderen door een afbeelding van lagere rang. Deze
zal dan minder geheugen innemen maar zal een goede benadering zijn voor de oorspronke-
lijke afbeelding. Met een goede benadering bedoelen we dat de belangrijkste elementen uit de
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afbeelding behouden worden en goed weergegeven worden. Dit is niet de belangrijkste toepas-
sing van de lage rang benadering aangezien er ook andere methoden bestaan, zoals compressie
wat iets helemaal anders is, maar er ook voor zorgt dat de afbeelding minder geheugen zal
innemen. Er wordt toch gekozen om lage rang benadering bij afbeeldingen hier verder uit te
werken als toepassing om dat we dan visuele resultaten hebben. We zullen dit aantonen aan
de hand van twee afbeeldingen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van Matlab.

4.1 Benadering van een afbeelding: Lena

De eerste afbeelding die beschouwd wordt is de veel gebruikte foto ‘Lena’ (zie figuur 2).

Figuur 2: Lena

Er wordt als volgt te werk gegaan. We laden de afbeelding in en krijgen een matrix, deze zullen
we dan ontbinden volgens de singuliere waarden ontbinding. Als we de matrix behorende bij
de afbeelding schrijven met A, dan krijgen we de volgende ontbinding A = UDV T met D de
diagonaalmatrix met op de diagonaal alle singuliere waarden. We zetten de magnitudes van de
singuliere waarden uit van groot naar klein en zullen deze afbreken wanneer de magnitudes
een constant gedrag vertonen. Zoals eerder vermeld geven het aantal singuliere waarden
de rang van de matrix, dus als we afbreken wanneer de magnitudes een constant gedrag
vertonen, verkrijgen we een matrix van lagere rang. Nu zullen we de bekomen matrices terug
vermenigvuldigen, de dimensies komen nog overeen want we hebben de dimensie van D niet
veranderd, we hebben gewoon vanaf een bepaald moment de singuliere waarden op 0 gezet.
We bekomen dan een nieuwe matrix van lagere rang, deze is nu de matrix van onze benaderde
afbeelding. Dit geeft onderstaand resultaat

Figuur 3: Links: de oorspronkelijke afbeelding, midden: de benaderde afbeelding waarbij we 36 sin-
guliere waarden behouden hebben, rechts: benaderde afbeelding met 1 behouden singuliere
waarde.
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We zien dat als we 36 singuliere waarden behouden, we een goede benadering krijgen van het
originele plaatje. Bij het behouden van 1 singuliere waarde krijgen we enkel de achtergrond
te zien.
Hieronder volgt nog de grafiek van de singuliere waarden van de grijswaardenmatrix horend
bij de afbeelding ‘Lena’.

Figuur 4: Logaritmische plot van de singuliere waarden. Met op de x-as de index en op de y-as de
magnitudes.

Zoals we hier zien, is er geen moment waarop de magnitudes van de singuliere waarden een
constant verdrag vertonen, het is hier dus moeilijk om te beslissen vanaf welke singuliere
waarde we de volgende singuliere waarden zullen weglaten. We zien in het begin heel even
een afzwakking van de daling en dus werd er beslist deze singuliere waarde als grens te nemen.

4.2 Benadering van een afbeelding: Magisch vierkant

We bekijken nu het magische vierkant uit de houtsnede ‘Melancolia’ van Dürer.

Figuur 5: Magisch vierkant uit ‘Melancolia’ van Dürer.

We gaan nu dezelfde techniek toepassen als hierboven gebruikt. We verkrijgen dan volgend
resultaat
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Figuur 6: Links: de oorspronkelijke afbeelding, midden: de benaderde afbeelding waarbij we 36 sin-
guliere waarden behouden hebben, rechts: benaderde afbeelding met 1 behouden singuliere
waarde.

De afbeelding rechts toont de grijswaardenverdeling die we overhouden als we in de SVD alle
singuliere waarden op nul zetten behalve de grootste. Dus zien we dat we kunnen veron-
derstellen dat het rooster het dominante element is in dit plaatje. De middelste afbeelding
krijgen we als we alleen de 36 grootste singuliere waarden behouden en alle andere op nul
zetten. We zien dat dit al een zeer goede benadering is van de originele afbeelding.
Ook van deze afbeelding wordt de grafiek van de singuliere waarden van de grijswaardenmatrix
geplot en hieronder weergegeven.

Figuur 7: Logaritmische plot van de singuliere waarden. Op de x-as staat de index en op de y-as de
magnitude.

In deze grafiek zien we wel dat de daling op een bepaald moment afzwakt, hier was het dan
ook niet zo moeilijk om de singuliere waarde te vinden, die we als grens zullen nemen.

4.3 Conclusie

Uit vorige toepassingen blijkt dat we als het ware de afbeelding “afpellen” laagje per laagje.
Hiermee wordt bedoeld dat we als we singuliere waarden weglaten we steeds dieper in de
afbeelding gaan, tot we bij het behouden van 1 singuliere waarde op de achtergrond zitten.
Men gaat telkens meer details wegnemen en de belangrijkste elementen behouden. Men ziet
dit zeer duidelijk bij de afbeelding van het Magische vierkant. Het belangrijkste element is
daar zoals we kunnen zien het rooster.
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