
Sistema LiDAR aerotransportado

Helicóptero Avião Girocóptero RPA/UAV

APPERLite
Specification

PLATAFORMAS
Concebido como um sistema robusto, mas também compacto e leve, o IGI LiteMapper pode ser utilizado numa grande variedade 
de aeronaves, desde grandes aeronaves e helicópteros até aeronaves ultraleves e giroplanos ou mesmo sistemas de aeronaves 
pilotadas remotamente (RPA). Todos os sistemas são instalados em plataformas amortecidas ou giro-estabilizadas.



Laser topográfico

Laser batimétricoLaser batimétrico

Padrão de digitalizaçãoPadrão de digitalização
Linhas     

paralelas
Cunha rotativa

Linhas      
paralelas

Linhas      
paralelas

Linhas     
paralelas

Linhas        
paralelas

Comprimento de ondaComprimento de onda NIR NIR NIR NIR NIR NIR

Frequência de repetição de impulsosFrequência de repetição de impulsos 100 kHz 100 kHz 550 kHz 820 kHz 1000 kHz 1800 kHz

Precisão do sensorPrecisão do sensor 1.5 cm 1.5 cm 1 cm 1.5 cm 0.5 cm 0.2 cm

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO SENSOR

Amplitude máxima Amplitude máxima 250 m 200 m 920 m 1350 m 420 m 1900 m

Altitude de operação acima do solo

Ângulo de visão 360° 46° 330° 330° 360° 75°

Classificação de segurançaClassificação de segurança Laser classe 1 Laser classe 1 Laser classe 1 Laser classe 1 Laser classe 1 Laser classe 1

Processamento de forma de onda

Processamento de pulso simultâneo

OPÇÕES

DigiCAM - Até 150 megapixel

DigiTHERM - Até 3 megapixel

FRAMEtrack e LMtrackFRAMEtrack e LMtrack - Pré-visual- - Pré-visual-
ização georref. dos dados em linhaização georref. dos dados em linha

Suporte para plataf. giro-estabiliza-Suporte para plataf. giro-estabiliza-
dasdas

PLATAFORMAS COMPATÍVEIS

Helicóptero

Gyróptero

Aeronave de asa fixaAeronave de asa fixa

RPA / UAV

           LiteMapper com   
Penta-DigiCAM

LiteMapper com 
DigiCAM e 

sensor hiperespectral

LiteMapper com DigiCAM, 
DigiTHERM 

e sensor
hiperespectral AisaFENIX

SENSORES LITEMAPPER - DIFERENTES SENSORES PODEM SER COMBINADOS EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO

Modelo LM-mUX LM-mUX-DL LM-UX LM-UX-LR LM-UX-HA LM-VUX-240 

Planificador de missões IGIplan

Orientação de voo Sistema CCNS-5 com monitorizacão do terreno e ecrãs para piloto e operador

Unidade de gestão do sensor         IGIvisu com LMtrack: pré-visualização georreferenciada dos dados em tempo real com ecrã táctil de 10” ou 20” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SENSOR

Sistema de posicionamento preciso          AEROcontrol Compact, IMUs tipo MEMS e FOG até 600Hz sem restrições de exportação 

Altitude de operação acima do solo        80 m                     80 m                    110 m                  140 m                 100 m                  1400 m

Processamento de forma de onda      Em linha                Em linha               Em linha               Em linha            Em linha             Em linha



SENSORES LITEMAPPER - DIFERENTES SENSORES PODEM SER COMBINADOS EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO

Modelo LM-4800VQ LM-5800VQ
LM-7800VQ /

LM-7800VQ2
LM-1560VQ LM-1560DW

Planificador de missões IGIplan

Orientação de voo Sistema CCNS-5 com monitorização do terreno e ecrãs para piloto e operador

Sistema de posicionamento precisoSistema de posicionamento preciso AEROcontrol Compact, IMUs tipo MEMS e FOG até 600Hz sem restrições de exportação

Unidade de gestão do sensor

Laser topográfico Canal Duplo

Laser batimétricoLaser batimétrico

Padrão de digitalizaçãoPadrão de digitalização
Linhas        

paralelas
Linhas       

paralelas
Linhas             

paralelas

Linhas paralelas, 
linhas transver-
sais por canal

Linhas paralelas, linhas 
transversais por canal

Comprimento de ondaComprimento de onda NIR NIR NIR NIR NIR e verde

Frequência de repetição de Frequência de repetição de 
impulsosimpulsos

2000 kHz 2000 kHz
1000 kHz /
2000 kHz

2x 1000 kHz
2x 1000 kHz (NIR 
e verde) / 500 kHz 

(Verde)

Precisão do sensorPrecisão do sensor 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO SENSOR

Amplitude máximaAmplitude máxima 1850 m 2100 m 5600 m 5800 m 5800 m

Altitude de operação acima do soloAltitude de operação acima do solo 600 m 700 m
2700 m
2000 m

2200 m 2200 m

Ângulo de visãoÂngulo de visão 75° 75° 60° 60° 60°

Classificação de segurançaClassificação de segurança Laser classe 3R Laser classe 3B Laser classe 3B Laser classe 3B Laser classe 3B

Processamento de forma de ondaProcessamento de forma de onda Em linha Em linha
Em linha / inteligente 

/ completo
Em linha /        
inteligente

Em linha / inteligente / 
completo

Processamento de pulso simultâneoProcessamento de pulso simultâneo

OPÇÕES

DigiCAM - Até 150 megapixel

DigiTHERM - Até 3 megapixel

FRAMEtrack e LMtrack - Pré-visual-FRAMEtrack e LMtrack - Pré-visual-

ização geor. dos dados em linhaização geor. dos dados em linha

Suporte para plataf. giro-estabilizdasSuporte para plataf. giro-estabilizdas

PLATAFORMAS COMPATÍVEIS

HelicópteroHelicóptero

GirocópteroGirocóptero

Aeronave de asa fixaAeronave de asa fixa

RPA/UAVRPA/UAV

LiteMapper com 
1 DigiCAM vertical e
2 DigiCAM oblíquas

Instalação para
Girocóptero de um LiteMapper 

com DigiCAM
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Unidade de gestão do sensor IGIvisu com LMtrack: pré-visualização georreferenciada dos dados em tempo real, com ecrã táctil de 10” ou 20” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SENSOR

Laser topográfico



Phone: +34 (0) 913 455 598
Fax:  +34 (0) 913 452 713
Email: info@gtbi.net
Web: www.gtbi.net
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Parceiro International
Fabricante - IGI mbH Germany

IGI LMtrack & FRAMEtrack

• Visualização ajustável dos dados do sensor 
para projeção do terreno com MDE pré-
instalado 

www.igi-systems.com
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GeoTool Box Iberica, S.L.

C/Manuel Tovar 26, planta 1ª 
28034 Madrid 
Espanha

•     Importação de mapas de fundo e 

exportação KML de capturas de ecrã

•     Visor táctil com controlo de visualização 
interactivo

• Pré-visualizações em tempo real 
georreferenciadas do LiDAR, câmara ou
dados térmicos para controlo de qualidade 
online durante o voo

SOLUÇÕES INTELIGENTES
Por favor contacte-nos ou à IGI mbH Alemanha para configurar e receber sensores 
personalizados.
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