
IGI mbH
Langenauer Str. 46
57223 Kreuztal
Germany
P: +49 (0) 2732 5525-0
F: +49 (0) 2732 5525-25
E: info@igi-systems.com
W: www.igi-systems.com

▪●

●

●

●

●
●

●

●●
●●●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

GeoTool Box Iberica, S.L.

Manuel Tovar 26, 1º
28034 Madrid
Espana

  Phone:  +34 (0) 913 455 598

  Fax:   +34 (0) 913 452 713

  Email:  info@gtbi.net

Web:   www.gtbi.net

 Seu contacto local é:
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Parceiros internacionais
Fabricante - IGI mbH Germany

SOLUÇÕES INTELIGENTES
Por favor contacte-nos ou use o seu contacto local para configurações e instalações de sensores personalizados à 
sua medida.

LiteMapper com Penta-
DigiCAM

LiteMapper com DigiCAM e 
sensor hiperespectral

LiteMapper com DigiCAM, 
DigiTHERM e sensor hiper-

espectral AisaFENIX

in in the the webweb

www.igi-systems.com



Sistema LiDAR aerotransportado

Helicóptero Avião Girocóptero RPA / UAV

APPERLite

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 sitemas de aeronaves 
pilotadas remotamente (RPA). Todos os sistemas são instalados em plataformas amortecidas ou giro-estabilizdadas.



Sensor LiDAR 
Topo & Batimétrico

Forma de onda completa
Pulsos Múltiplos

Sensor DigiCAM 
Nadir & Oblícuo

Até 80 megapixel

Sensor DigiTHERM 
Uncooled & cooled

Câmara térmica

Sensor hiperespectrai
VNIR, NIR, SWIR

380 - 2500nm

Sensor SAR

ESCOLHA A SUA CONFIGURAÇÃO DE SENSORES
Uma solução pode ser equipada com diferentes sensores LiDAR topográficos e batimétricos, câmaras ópticas, 
térmicas e hiperespectrais, além de um sensor SAR. A IGI integra os melhores sensores  de fabricantes de marcas 
como Riegl, Hexagon (AHAB), Specim e Fraunhofer FHR.

LIDAR 
• Mapeamento de grandes áreas em alta altitude

• Mapeamento de linhas eléctricas ou  corredores

• Inspeção e monitorização de viadutos

• Linha costeira e mapeamento de rios 

• Mapeamento de inundações

• Mapeamento de glaciares e campos de neve

• Agricultura e silvicultura

• Monitorização de minas a céu aberto

• Modelação de cidades em 3D

• Arqueologia e Património Cultural

HYPERSPECTRAL
• Mapeamento Mineral

• Detecção de derramamento de petróleo

• Mapeamento de biomassa

SAR
• Mapeamento topográfico

• Aplicações em tempo real

APLICAÇÕES TÍPICAS
LiteMapper possui um fluxo de trabalho suave para o fornecimento de uma nuvem de pontos georreferenciada, que é a base para, 
por exemplo, obter um Modelo Digital de Superfície ou um Modelo Digital de Terreno, controlar o progresso de uma construção,...

COMPONENTES STANDARD
Por defeito, todas as soluções LiteMapper são fornecidas com o software de planeamento de missão IGIplan, o sis-
tema de orientação de voo CCNS-5 e a solução de georreferenciamento AEROcontrol. Todos os componentes são 
operados através da unidade piloto e operador do CCNS-5 e um grande ecrã tátil para os diferentes sensores.

CCNS-5 sistema de 
orientação de voo com 

ecrã para piloto e opera-

IGIplan planeamento 
de missão con licenças 

local ou de rede

AEROcontrol para geor-
referenciamento direto 
com IMU FOG ou MEM

Gestão do sensor com 
ecra tátil de 10 ”ou 20”

LMTrack Online para 
cobertura LiDAR 

PHOTOGRAMMETRY
• Nadir & Oblique Imagens

• RGB ou CIR Imagens

• Planamento de infrastructuras

• Criação de DSM & DTM colorizados

• Cadastro

THERMOGRAPHY
• Imagens Thermal-LiDAR combinadas   
   para mapeamento urbano

• Captura da perda de calor em:
 Tubagens e linhas de energia
 Plantas industriais
 Áreas povoadas



SOFTWARE
Todos os parâmetros relevantes durante a missão são operados através do ecrã tátil a bordo. Todas as soluções 
vêm com IGIplan, CCNS-5, AEROoffice e software de pós-processamento para os sensores instalados

IGIplan - Software Planificador de Missões
IGIplan é um software avançado de planeamento de missões. Com suporte para mais de 600 sistemas de coorde-
nadas locais e todas as câmaras e sensores aéreos, está preparado para todo tipo de missões. Trabalhando em 
conjunto com o CCNS, as missões de voo podem ser planeadas e executadas num fluxo de trabalho integrado. A in-
terface gráfica intuitiva do utilizador e o cálculo das linhas de voo em tempo real ajudam o operador no seu dia-a-dia.

CCNS-5 CCNS-5 Suite de Configuração
The CCNS-5 Configuration Suite includes a Visual Setup Editor to customise the CCNS-5 Info Boxes and save 
your settings in personal and aircraft profiles. The Configuration Suite also includes the IGI Flight Simulator with 
GPS Logger for training purposes in the office.

AEROoffice - GNSS/IMU Post-Processing
AEROoffice implementa diferentes algoritmos de filtro Kalman para frente / trás, para obter óptimos resultados em aplicações aé-
reas, terrestres, aquáticas e ferroviárias. Para a transformação dos dados obtidos   num sistema de coordenadas local, o software 
apresenta mais de 600 sistemas de coordenadas locais e um Editor de sistemas de coordenadas para ajustes personalizados. O 
AEROoffice possui uma ferramenta especial de Lever-Arm para os gerir e definir com precisão. Com a sua interface de utilizador 
simplificada, o pacote é ideal para todos os utilizadores, mesmo sem fromação e experiência extensos.

Software do Post-Processo do Sensor
IGI integra sensores de última geração de fabricantes de marcas como Riegl, Hexagon (AHAB), Specim e Fraunhofer FHR. 
Todos os pacotes de software de sensores oferecem funções de importação e exportação para um fácil intercâmbio de dados. 
Todos os sensores estão integrados no AEROcontrol para dados georreferenciados e nas unidades de gestão de sensores da 
IGI para controlo e armazenamento de dados do sensor

Software do Terceiros
Software de terceiros disponível, por exemplo o Bentley MicroStation & Pointools com o Terrasolid Software Suite, 
o Inpho Software e o Exelis Envi podem manipular os dados obtidos   para uso num GIS, para que o cliente conheça 
exactamente os dados da área e os seus activos.

GEORREFERENCIAÇÃO PRECISA
No coração de todos os sistemas aéreos LiDAR está o sistema de posicionamento preciso AEROcontrol para georreferenciação 
directa. Usando diferentes IMUs livres de exportação, o AEROcontrol mede com precisão a posição e a atitude de voo de um 
sensor ou constelação de sensores com até 600 Hz. O sistema oferece uma interface de operação para todos os sensores 
integrados. Juntamente com o AEROoffice, um fluxo de trabalho de dados simplificado é oferecido com correções de lever-arm 
integradas para melhorar a produtividade em todas as aplicações de mapeamento aéreo.
Features:

• Um sistema compacto, várias aplicações (algoritmos especiais de filtro Kalmann para frente /  trás são imple-
mentados para aplicações aéreas, terrestres, aquáticas e ferroviárias)

• GNSS de 544 canais, suporte GLONASS, BEIDOU, GALILEO, IRNSS, QZSS, compatível com TERRASTAR
• IMU baseado em FOG e MEMS de grau de topo, todos livres de exportação
• IGI Precise levelling- controle preciso, baseado no IMU, de plataformas estabilizadas

É possível a qualquer momento uma actualização para uma maior precisão

dor 

PERFORMANCE 

Característica* Compact 
MEMS**

Compact
MEMS Plus

Compact
FOG-I**

Compact
FOG-II**

Compact
FOG-III

Posição  [m] 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Rapidez  [m/s]Rapidez  [m/s] 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Roll / Pitch  [deg]Roll / Pitch  [deg] 0.015 0.01 0.008 0.004 0.003

True heading  [deg]True heading  [deg] 0.03 0.02 0.015 0.01 0.007

Gyro-Bias  [deg / h] 1 1 0.03 0.03 0.03

Gyro-RW (Random 
Walk)  [deg / sqrt(h)] 0.07 0.07 0.005 0.005 0.005

AcelerómeterAcelerómeter
Bias  [mg]Bias  [mg] 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3

Data rateData rate a te 400 Hz a te 600 Hz a te 256 Hz a te 256 Hz a te 600 Hz


