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Streszczenie. Lotniczy skaning laserowy jest obecnie jedną z najwydajniejszych technik 
pozyskiwania danych o powierzchni i elementach pokrycia terenu. Dynamiczny rozwój 
technologii pozwolił na szersze zastosowanie systemów typu full-waveform, które rejestru-
ją kształt całej krzywej fali powracającej do odbiornika. W celu pozyskania dodatkowych 
informacji o obiektach, od których nastąpiło odbicie, zapisane dyskretne wartości przybliża 
się za pomocą zestawu funkcji parametrycznych. Prace badawcze koncentrują się na two-
rzeniu algorytmów pozwalających na przeprowadzenie szybkiej dekompozycji fali przy 
jednoczesnym wykryciu i aproksymacji słabych oraz nakładających się ech. Większość ist-
niejących metod dekompozycji wymaga znajomości liczby wierzchołków występujących 
w sygnale i określenia przybliżonych parametrów wpasowywanych krzywych. W artykule 
zaproponowano alternatywny algorytm będący modyfikacją metody progresywnej, który 
pozwala na skuteczne przeprowadzenie dekompozycji sygnału z pominięciem prac przygo-
towawczych. Metoda polega na iteracyjnym wpasowaniu krzywych za pomocą algorytmu 
Levenberga–Marquardta z zastosowaniem wagowania poszczególnych sampli. Wykorzy-
stując dane testowe, wykonano dwuetapową walidację algorytmu. W pierwszej kolejności 
zbadano wielkość i rozkład błędów aproksymacji powstałych podczas dekompozycji sy-
gnału przy zastosowaniu funkcji Gaussa. W drugim etapie porównano otrzymane wyniki 
z wynikami aproksymacji za pomocą standardowej procedury. Na podstawie walidacji al-
gorytmu można stwierdzić, że umożliwia on prawidłowe wykrycie wszystkich komponen-
tów oraz ich poprawną aproksymację przy użyciu wybranego modelu matematycznego.
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WSTĘP

Pomiar techniką lotniczego skaningu laserowego (Airborne Laser Scanning, ALS) pole-
ga na wysyłaniu wiązki promieniowania laserowego w stronę mierzonego obiektu oraz 
rejestracji tej części wysłanej energii, która jest odbijana przez napotkane przeszkody 
i powraca do sensora. Dzięki pomiarowi czasu, jaki upłynął od momentu wysłania wiązki 
od momentu rejestracji echa, można obliczyć odległość obiektu od skanera. W połącze-
niu z danymi nawigacyjnymi wynikiem skanowania jest zbiór punktów o przypisanych 
współrzędnych XYZ oraz innych, dodatkowych informacjach. Korzystając z tradycyj-
nej techniki ALS, użytkownik nie ma wglądu w sposób ekstrahowania pojedynczych 
impulsów z sygnału oraz określania ich współrzędnych, ponieważ wszystkie oblicze-
nia wykonywane są bezpośrednio w urządzeniu. Producenci natomiast nie udostępniają 
informacji na temat stosowanych przez siebie algorytmów [Słota 2014a]. Niewłaściwy 
dobór metody wykrywania ech może jednak powodować znaczny spadek dokładności 
pomiaru, a w konsekwencji utratę części informacji o badanym obiekcie [Wagner 2004]. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie techniki full waveform polegającej na 
cyfrowym próbkowaniu całej krzywej fali powracającej do odbiornika. Krzywa ta niesie 
ze sobą informacje o odbiciu od wielu obiektów, zawiera również szum pomiarowy. Re-
jestracja pełnej informacji, jaką przez całą drogę zebrała wiązka promieniowania lasero-
wego, pozwala między innymi na badanie przestrzennego rozkładu obiektów, określenie 
ich współczynnika odbicia czy obliczenie pola powierzchni celu. Tego typu dane mają 
szczególnie ważne zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie.

Metody przetwarzania danych full waveform można podzielić na dwie grupy. Pierw-
szą z nich stanowią proste algorytmy wykrywania komponentów odpowiadających po-
szczególnym odbiciom. Ich największą zaletą jest prędkość przetwarzania, jednak ze 
względu na niską dokładność otrzymywanej chmury punktów są one rzadko stosowane. 
Algorytmy te okazują się zawodne na terenach leśnych, gdzie zarejestrowany sygnał jest 
wyjątkowo skomplikowany. Przegląd i porównanie najczęściej stosowanych prostych 
metod wykrywania komponentów można znaleźć w pracy Wagnera i in. [2004]. Do 
wspomnianej grupy można zaliczyć m.in.:

Metodę przejścia przez zero, polegającą na poszukiwaniu punktów, w których  –
pierwsza pochodna sygnału zmienia znak [Chauve i in. 2007].
Metodę maksimum opierającą się na założeniu, że wartości w określonym inter- –
wale wokół wierzchołka są zawsze mniejsze niż wartość w samym wierzchołku 
[Słota 2014a].
Metodę progowania polegającą na oznaczeniu krzywej, gdy wartość sygnału  –
przekroczy wcześniej ustaloną wielkość szumu [Wagner i in. 2004].
Metodę centrum grawitacyjnego stosowaną w celu estymacji centrum grawita- –
cyjnego dla zmiennej czasu. Obliczenia polegają na wyznaczeniu średniego cza-
su ważonego wartością amplitudy [Jutzi, Stilla 2003].
Metodę CFD (Constant Fraction Detection), która polega na wykryciu miejsca  –
przejścia przez zero różnicy między opóźnioną i stłumioną wersją sygnału a jego 
oryginalnym zapisem [Jutzi, Stilla 2003].

Kolejną grupę stanowią metody dekompozycji sygnału polegające na aproksymacji za-
rejestrowanej fali za pomocą zestawu funkcji parametrycznych. Do tego celu wykorzy-
stuje się zarówno symetryczne, jak i niesymetryczne funkcje oparte na zależności ekspo-
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nencjalnej. Dobór tego typu funkcji posiada uzasadnienie fizyczne, oparte na równaniu 
radarowym. Dokładne omówienie tego problemu można znaleźć w pracach Wagnera  
i in. [2006], Malleta i Bretara [2009]. Do najpowszechniej wykorzystywanych modeli 
należą funkcja Gaussa [Hofton i in. 2000], uogólniona funkcja Gaussa oraz funkcja loga-
rytmicznie normalna zaproponowana przez Chauvego i in. [2007]. Przeprowadzono rów-
nież eksperymenty dotyczące wykorzystania innych modeli takich jak funkcja Weibulla, 
funkcja Burra czy funkcja Nakagami, których omówienie można znaleźć w pracach Słoty 
[2014a,b]. Wyniki eksperymentów związanych z wykorzystaniem tych modeli znajdują 
się w pracach Malleta i in. [2009, 2011].

Proces dekompozycji sygnału można zwykle podzielić na dwa etapy. W pierwszej 
kolejności ustala się liczbę komponentów wchodzących w skład danej fali oraz obli-
cza parametry początkowe wpasowania, następnie wykonuje się właściwą aproksymację 
sygnału za pomocą wybranej metody. Kluczowe w dokładności wpasowania, a w kon-
sekwencji dokładności uzyskanej chmury punktów jest właściwe ustalenie liczby ech. 
Wykorzystanie jednej z prostych metod wykrywania komponentów przeważnie okazu-
je się niewystarczające. Najczęściej stosowanym sposobem rozwiązania tego problemu 
jest wykorzystanie kombinacji kilku prostych metod wykrywania ech zarówno na wy-
gładzonym sygnale, jak i na otrzymanych po wstępnym wpasowaniu rezyduach. Tego 
typu podejście zastosowano w pracach Chauvego i in. [2007], Li Q. [2008], Wagnera  
i in. [2006]. W pracy Molnara i in. [2011] do wykrywania komponentów wykorzystano 
pierwszą pochodną wielomianowej funkcji sklejanej trzeciego stopnia dopasowanej do 
zarejestrowanej fali. W celu dopasowania wybranej funkcji do zarejestrowanego sygnału 
wykorzystuje się jedną z trzech metod:

Metodę najmniejszych kwadratów, której realizacją jest algorytm Levenberga–  –
–Marquardta. Omówienie tego algorytmu wraz z dowodami zawarto w pracach 
Levenberga [1944] i Marquardta [1963]. Algorytm Levenberga–Marquardta wy-
korzystano między innymi w pracach Hofton i in. [2000], Reitbergera i in. [2006], 
Malleta i in. [2008], Chauvego i in. [2007], Molnara i in. [2011], Li P. [2014], 
Wagnera i in. [2006].
Metodę największej wiarygodności przy zastosowaniu algorytmu maksymaliza- –
cji przewidywań, którego opis znajduje się w pracach Dempstera i in. [1976] oraz 
Rednera i Walkera [1984]. Wspomniany algorytm stosowano w pracach Perssona 
i in. [2005] oraz Li Q. [2008].
Metodę stochastyczną opartą na łańcuchach Markowa opisaną i zastosowaną  –
w pracy Malleta i in. [2009].

Wyjątek od dwuetapowej procedury przeprowadzania dekompozycji sygnału stanowi 
metoda progresywna zaproponowana przez Zhu i in. [2011]. Tak jak we wszystkich po-
przednich algorytmach niezbędne jest tutaj usunięcie szumu pomiarowego i wygładzenie 
sygnału. Dopasowanie krzywej do danych realizowane jest według następujących kro-
ków:

1. Usunięcie szumu, to jest obliczenie wartości amplitudy granicznej, poniżej której 
wszystkie punkty uznawane są za szum i wygładzenie sygnału przy użyciu wybra-
nego filtru dolnoprzepustowego.

2. Znalezienie punktu o największej amplitudzie i oznaczenie go jako k-ty kompo-
nent.
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3. Wyznaczenie punktów przegięcia jako punkty, w których druga pochodna zmienia 
znak.

4. Obliczenie parametrów początkowych do wpasowania krzywej wybraną metodą.
5. Estymacja parametrów wybranego modelu matematycznego dla znalezionego 

komponentu.
6. Usunięcie oznaczonej krzywej z wygładzonego sygnału i powrót do kroku 2. 

w celu znalezienia kolejnych wierzchołków.
Algorytm jest zatrzymywany, gdy w sygnale nie zostanie wykryty już żaden wierzchołek, 
którego amplituda jest większa od obliczonej wcześniej wartości granicznej amplitudy.

Dekompozycja sygnału jest najbardziej czasochłonnym sposobem przetwarzania da-
nych typu full-waveform. Jednak pozwala ona nie tylko na ekstrakcję chmury punktów, 
ale również na wyznaczenie parametrów charakteryzujących kształt poszczególnych ech. 
Znajomość kształtu fali umożliwia dokładniejsze określenie własności fizycznych obiek-
tów, od których nastąpiło odbicie wiązki promieniowania laserowego, a to z kolei pozwa-
la na poprawę jakości klasyfikacji. 

W dekompozycji sygnału full-waveform istotną część stanowią prace przygotowaw-
cze związane ze wstępną filtracją danych, wyznaczeniem wartości przybliżonych para-
metrów itd. Istniejące, znane z literatury, metody aproksymacji sygnału full-waveform 
za pomocą zbioru funkcji bazowych wymagają, w mniejszym lub większym zakresie, 
wykonania prac przygotowawczych. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie algo-
rytmu dekompozycji sygnału full-waveform z pominięciem wstępnych prac przygoto-
wawczych. Cel ten jest realizowany w wyniku sekwencyjno-iteracyjnej aproksymacji 
poszczególnych składowych sygnału full waveform (poczynając od składowej o naj-
większej amplitudzie) funkcjami bazowymi, przy czym poszczególne wartości sygnału 
są w procesie iteracyjnym odpowiednio wagowane. Ponadto, opracowany algorytm po-
winien prawidłowo identyfikować nakładające się na siebie echa. 

CHARAKTERYSTYKA DANYCH

Do eksperymentów numerycznych wykorzystano dane pochodzące z nalotu nad rejonem 
osuwiska Kłodne w województwie małopolskim. Wydzielono z nich trzy grupy o róż-
nych typach pokrycia terenu (rys. 1). Pierwsza z grup zawiera tereny leśne, gęsto poro-
śnięte roślinnością wysoką (oznaczone w dalszej części jako las). W drugiej grupie znaj-
dują się przede wszystkim pola uprawne zawierające roślinność o niewielkiej wysokości 
(łąka). Ostatnią grupę stanowi obszar o różnorodnym pokryciu, w którego skład wchodzą 
zarówno pola uprawne, jak i roślinność wysoka oraz zabudowania (zróżnicowane pokry-
cie). Dane zostały pozyskane przy użyciu systemu RIEGL LMS-Q680i.
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las – forest łąka – meadow

zróżnicowane pokrycie 
heterogeneous coverage

lokalizacja obszaru testowego 
test area location

Rys. 1. Obszary testowe – las, łąka, zróżnicowane pokrycie
Fig. 1. Investigation area – forest, meadow, heterogeneous coverage

METODOLOGIA 

Zastosowany model matematyczny

Funkcja Gaussa jest najmniej skomplikowanym z wykorzystywanych do aproksymacji 
sygnału modeli matematycznych. Szczególnie dobrze sprawdza się przy aproksymacji 
sygnałów zarejestrowanych przez skanery o dużej plamce – zapewnia dostatecznie dobre 
przybliżenie dla ok. 98% fal [Wagner i in. 2006]. Również w niniejszej pracy zdecy-
dowano się zastosować funkcję Gaussa jako podstawowy model matematyczny służący 
aproksymacji symetrycznych części sygnału. 

  (1)
gdzie:
A – amplituda,
t – położenie wierzchołka na osi czasu,
σ – szerokość komponentu.
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Algorytm dekompozycji sygnału

W celu dopasowania wybranych krzywych do sygnału zaproponowano podejście będące 
modyfikacją metody progresywnej. Algorytm ten nie wymaga wygładzania sygnału ani 
oddzielnego szacowania parametrów początkowych. Do estymacji parametrów modelu 
wykorzystano metodę Levenberga–Marquardta z uwzględnieniem wag poszczególnych 
punktów. Jako model matematyczny służący do aproksymacji zarejestrowanej fali wyko-
rzystano sumę funkcji Gaussa:

 
 (2)

Znaczenie poszczególnych estymowanych parametrów A, t, σ i b wyjaśniono na ry-
sunku 2. 

Rys. 2. Interpretacja parametrów funkcji (2)
Fig. 2. Interpretatiotion of function (2) parameters

Wpasowanie krzywych przebiega w sposób iteracyjny według poniższych kroków:

1. Ustalenie parametrów początkowych dla k-tej krzywej jako

  (3)

  (4)
  (5)
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 (6)

gdzie:
y     – zarejestrowany sygnał,
ξ( k ) – współrzędna x k-tego wierzchołka,
p( k ) – wektor parametrów w k-tej iteracji,
ε( k ) – wektor rezyduów w k-tej iteracji.

2. Obliczenie wag dla każdego punktu:

  (7)

  (8)
  

gdzie:
wi   – waga i-tego punktu,
N    – liczba sampli,
ξ( k ) – współrzędna x k-tego wierzchołka,
di    – odległość pozioma i-tego punktu od rozpatrywanego wierzchołka.

Wagę każdego punktu w k-tej iteracji oblicza się ze wzoru:

 
 (9)

Macierz wag w k-tej iteracji można zatem zapisać jako:

  (10)

3. Estymacja parametrów modelu (b, A, t, σ) metodą Levenberga–Marquardta.

4. Obliczenie rezyduów według wzoru:

  (11)
gdzie:
ŷ – wektor wartości obliczonych z modelu.

5. Wyznaczenie maksymalnej wartości wśród rezyduów i jej współrzędnej x.

6. Jeśli wartość amplitudy w punkcie sygnału odpowiadającym współrzędnej x zna-
lezionego maksimum jest większa od ustalonego poziomu szumu – powrót do 
punktu 1. W przeciwnym przypadku zakończenie działania algorytmu.
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Ocena dokładności wpasowania

Stosując dekompozycję sygnału, założono, że sygnał o skomplikowanym przebiegu moż-
na aproksymować jako sumę n funkcji o zadanym równaniu oraz parametru odpowie-
dzialnego za ustalenie asymptoty poziomej. Przy każdym dołożeniu dodatkowego kom-
ponentu liczba estymowanych parametrów zwiększa się. Jeśli wybrana funkcja posiada 
m parametrów, to ostateczna liczba niewiadomych wynosi n ⋅ m + 1. Oznacza to, że licz-
ba estymowanych parametrów zależy od liczby wykrytych wierzchołków. Porównaniu 
dokładności wpasowania podlegają zatem modele o (czasami znacznie) różnej liczbie 
parametrów. W związku z tym niezbędne okazało się zastosowanie miary dokładności 
dopasowania uwzględniającej tę różnicę. Do tego celu wykorzystano poniższy wzór:

 
 (12)

gdzie:
N – liczba sampli,
y – zarejestrowana wartość w punkcie,
ŷ – wartość z modelu.

WYNIKI

W pierwszej kolejności wykonano aproksymację sygnału według zaproponowanego al-
gorytmu dla danych pochodzących z obszaru zalesionego. Zebrane dane charakteryzo-
wały się skomplikowanym przebiegiem fal full waveform ze względu na występowanie 
wielu poziomów wegetacji. W związku z tym zarejestrowany sygnał niejednokrotnie za-
wierał nakładające się komponenty. Zaproponowany algorytm wykazał dużą skuteczność 
w wykrywaniu tego typu ech. Na rysunku 3 zobrazowano przykładowe, zarejestrowane 
dane full waveform oraz ich aproksymacje.

Następnie wykonano dekompozycję sygnału przy użyciu funkcji Gaussa dla obszaru 
obejmującego teren pola porośnięty niską roślinnością oraz tereny o mieszanym pokry-
ciu. Większość danych w obu przypadkach stanowią fale składające się z jednego kom-
ponentu.

Jak można zauważyć, zaproponowany algorytm bardzo dobrze aproksymuje poszcze-
gólne piki, co jest kluczowe w prawidłowej klasyfikacji danych (rys. 3–5). Największe 
błędy zaobserwowano w przypadku danych sklasyfikowanych jako szum ze względu na 
ich małą wagę.

W celu kompleksowej analizy jakości dopasowania modelu do danych obliczono 
średnią wartość błędu wpasowania (12) dla każdego obszaru. W przypadku terenu po-
rośniętego roślinnością wysoką wartość kwadratu błędu wyniosła 1,005, dla obszaru 
o pokryciu mieszanym – 0,896, dla terenu porośniętego trawą – 0,846. Przeanalizowano 
również strukturę obliczonych błędów. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 3. Dekompozycja sygnału full waveform dla przykładowych danych z obszaru zalesionego; 
a) kształt krzywej – poszczególne komponenty (kolor zielony), ostateczny kształt krzywej 
(kolor czerwony); b) rezydua; wartości amplitudy (A) oraz rezyduów (ε) podano jako licz-
by naturalne z zamkniętego przedziału (digital numbers – d.n.)

Fig. 3. Full-waveform signal decomposition of data samples collected in the forested area;  
a) shape of the curve – individual components (green), the final shape of the curve (red);  
b) residues – values of amplitude (A) and residues (ε) are given as digital numbers (d.n.)
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Rys. 4.  Dekompozycja sygnału full waveform dla przykładowych danych z obszaru pokrytego ni-
ską roślinnością; a) kształt krzywej – poszczególne komponenty (kolor zielony), ostatecz-
ny kształt krzywej (kolor czerwony); b) rezydua; wartości amplitudy (A) oraz rezyduów 
(ε) podano jako liczby naturalne z zamkniętego przedziału (digital numbers – d.n.)

Fig. 4.  Full-waveform signal decomposition of data samples collected in the meadows; a) shape 
of the curve – individual components (green), the final shape of the curve (red); b) residues 
– values of amplitude (A) and residues (ε) are given as digital numbers (d.n.) 

Rys. 5. Dekompozycja sygnału full waveform dla przykładowych danych z obszaru o zróżnicowa-
nym pokryciu; a) kształt krzywej – poszczególne komponenty (kolor zielony), ostateczny 
kształt krzywej (kolor czerwony); b) rezydua; wartości amplitudy (A) oraz rezyduów (ε) 
podano jako liczby naturalne z zamkniętego przedziału (digital numbers – d.n.)

Fig. 5.  Full-waveform signal decomposition of data samples collected in the heterogeneous cov-
erage area; a) shape of the curve – individual components (green), the final shape of the 
curve (red); b) residues – values of amplitude (A) and residues (ε) are given as digital 
numbers (d.n.) 
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Tabela 1. Struktura błędów w poszczególnych przedziałach dokładności
Table 1. Structure of errors in individual intervals of accuracy

Przedział błędu s
Error s interval 

Liczba obserwacji 
Number of observations

Las
Forest

Łąka
Meadow

Zróżnicowane pokrycie
Heterogeneous coverage

(0,1) 7537 (69,4%) 21 884 (77,6%) 91 082 (71,5%)

(1,2) 2627 (24,2%) 6220 (22,1%) 34 817 (27,4%)

(2,3) 457 (4,2%) 66 (0,2%) 1185 (0,9%)

>3 237 (2,2%) 13 (0,1%) 210 (0,2%)
RAZEM

Total 10 858 (100%) 28 183 (100%) 127 294 (100%)

W przypadku każdego rejonu większość obliczonych błędów jest mniejsza od 1. Wartości 
błędu powyżej 2 dla danych mieszanych i trawy i 3 dla lasu występują pomijalnie rzadko. 
Otrzymane wartości błędów aproksymacji kształtują się na poziomie dokładności pomia-
ru (rejestracji powracającego echa). Można zatem wnioskować, że wykrycie poszcze-
gólnych komponentów i wpasowanie funkcji Gaussa przebiegło prawidłowo. Struktura 
otrzymanych błędów świadczy również o tym, że udało się zidentyfikować i aproksymo-
wać nakładające się krzywe, co było motywacją pracy. 

W ostatnim etapie prac przeanalizowano efektywność algorytmu w porównaniu ze 
standardową procedurą [Wagner i in. 2006], polegającą na wykrywaniu poszczególnych 
komponentów za pomocą pierwszej pochodnej wygładzonego sygnału. Otrzymane wy-
niki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie statystyk dotyczących jakości wpasowania
Table 2. Summary of the statistics on the quality of fit

Łąka
Meadow

Las
Forest

Zróżnicowane pokrycie
Heterogeneous coverage

Liczba fal – Number of waves 28 183 10 858 127 294

Wartość średnia s2

Mean value

Zaproponowany 
algorytm

The proposed  
algorithm

0,846 1,005 0,896

Standardowa  
procedura
Standard  
procedure

0,806 1,187 0,845

Liczba  
znalezionych  
wierzchołków

Number of echos

Zaproponowany 
algorytm

The proposed  
algorithm

42 057 38 132 225 824

Standardowa  
procedura
Standard  
procedure

38 435 36 050 217 264
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Jak można zauważyć, przewaga zaproponowanego algorytmu widoczna jest na ob-
szarach zalesionych, gdzie sygnał odbity ma skomplikowaną strukturę. Na pozostałych 
obszarach, gdzie odbite echo charakteryzuje się mało skomplikowanym przebiegiem, 
wyniki aproksymacji przy użyciu proponowanego algorytmu są zbliżone do aproksy-
macji standardowej. Znacznie mniejsze błędy wpasowania otrzymano na obszarze poro-
śniętym roślinnością wysoką (obszary leśne). Było to osiągalne dzięki możliwości wy-
krycia wielu nakładających się komponentów. Natomiast w przypadku obszaru o niskiej 
roślinności (łąki) i danych mieszanych otrzymany błąd jest zbliżony w obu metodach. 
Nieznacznie większa wartość błędu dla zaproponowanego algorytmu wynika ze specy-
ficznego potraktowania szumu pomiarowego (wielkość definiowana przez parametr b). 
W procesie aproksymacji stosunkowo duże wagi otrzymują duże wartości powracającego 
echa, natomiast wartości małe, na poziomie szumu pomiarowego, są marginalizowane 
poprzez nadanie im małych wag. Z tego powodu większe residua na poziomie szumu 
pomiarowego generują większe wartości błędów aproksymacji. Zaproponowany algo-
rytm pozwala jednak na wykrycie znacznie większej liczby komponentów – sumarycznie 
wykryto o 14 264 (ok. 5%) wierzchołków więcej. Liczba znalezionych wierzchołków 
ma istotne znaczenie w przypadku dokładności otrzymanej chmury punktów, ponieważ 
każdy z pików reprezentuje odbicie od jednego z obiektów. Szczególnie istotne jest to 
dla obszarów leśnych, gdzie rozpoznanie wszystkich ech wykorzystywane jest do opisu 
struktury drzewostanu oraz do klasyfikacji. Zastosowanie zaproponowanego algorytmu 
pozwoliło również na zredukowanie liczby fal o dużym błędzie wpasowania (powyżej 3).  
W standardowej procedurze liczba wspomnianych fal na obszarach leśnych, łąkach 
i o mieszanym pokryciu wynosiła odpowiednio 635, 45 i 745. Dla zaproponowanego 
algorytmu natomiast 237, 13 i 210.

PODSUMOWANIE

Technika full-waveform polega na cyfrowym próbkowaniu i rejestracji całej krzywej fali 
powracającej do odbiornika skanera. Krzywa ta niesie ze sobą informacje o odbiciu od 
bardzo wielu obiektów, a jej kształt charakteryzuje w pewnym stopniu ich własności 
fizyczne. Zastosowanie dekompozycji zapisanego sygnału pozwala na obliczenie współ-
rzędnych badanych obiektów oraz określenie ich dodatkowych atrybutów. Aproksymacja 
zarejestrowanych fal na terenach płaskich, porośniętych niewysoką roślinnością nie sta-
nowi problemu, ponieważ poszczególne fale składają się głównie z pojedynczych kompo-
nentów. W terenach zalesionych natomiast przysparza to znacznych trudności i wymaga 
dużej rozwagi. Kluczowym aspektem jest wykrycie wszystkich krzywych występujących 
w sygnale.

W niniejszej pracy zaproponowano algorytm będący modyfikacją metody progre-
sywnej, pozwalający na wykrycie wszystkich, również nakładających się komponentów 
wchodzących w skład sygnału bez konieczności wcześniejszego wygładzenia fali oraz 
wyznaczania parametrów początkowych. Zbadano przydatność wspomnianej metody do 
aproksymacji fal na terenach porośniętych roślinnością niską, wysoką oraz dla obszaru 
o różnorodnym pokryciu. Ponadto wyniki dekompozycji sygnału zaproponowanym algo-
rytmem porównano ze standardowym algorytmem wyszukiwania wierzchołków opartym 
na pierwszej pochodnej sygnału.
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Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów numerycznych można stwierdzić, 
że zaproponowany algorytm:

prawidłowo identyfikuje nawet skomplikowane, nakładające się echa;  –
generuje małe, na poziomie dokładności pomiarowej, błędy aproksymacji;  –
operuje na oryginalnych, zarejestrowanych danych; nie wymaga żadnych prac  –
wstępnych czy preprocesingu danych.  

W aktualnej implementacji algorytm wykorzystuje funkcję Gaussa jako symetryczną 
funkcję bazową. W rzeczywistych danych pomiarowych występują czasem kombinacje 
ech symetrycznych i asymetrycznych. Uogólnienie opracowanego algorytmu w przypad-
ku kombinacji funkcji bazowych symetrycznych i niesymetrycznych będzie przedmio-
tem dalszych prac autorów.    
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AN ALGORITHM FOR FULL-WAVEFORM LASER SCANNING SIGNAL 
DECOMPOSITION AND MODELING

Abstract. Airborne laser scanning is one of the most powerful techniques for acquiring 
information about Earth’s surface and land cover. Dynamic development of technology 
enabled the broader use of full-waveform’s type systems, which register the entire reflected 
waveform. In order to provide some additional information about the structure of the illu-
minated surface, discrete values should be approximated by parametric functions. Research 
is focused on algorithm development that would allow to carry out a rapid decomposition of 
the wave while detecting and approximating weak and overlapping echoes. Most of exist-
ing methods for full-waveform signal modeling requires knowledge of the number of peaks 
and approximate parameter values. In this paper new algorithm for signal decomposition 
has been investigated. It allows to carry out the decomposition effectively without prepro-
cessing. This algorithm can be considered as a progressive algorithm modification. The 
method involves an iterative curve fitting using weighted Levenberg-Marquardt algorithm. 
Two-step validation of decomposition method has also been carried out on test data. Firstly, 
the quantity and distribution of approximation error have been investigated. Furthermore 
the results have been compared to standard procedure. Basing on algorithm validation it 
can be stated that the method allows proper detection of all components and their correct 
approximation.
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