U LT R A C A M P A N T H E R

Redefinindo a captura
3D da realidade

U LT R A C A M P A N T H E R

O mais flexível Sistema
de Captura da Realidade

A UltraCam Panther possibilita ao seu
negócio a superação dos desafios
mais exigentes de mobile mapping: em
interiores, exteriores, ou qualquer parte!

Tire partido da tecnologia de ponta
incorporada no equipamento portátil
UltraCam Panther e da sua incomparável
flexibilidade e versatilidade. Com
172 megapixéis por imagem esférica
completa, a cabeça da câmara fornece
imagens de qualidade fotogramétrica
com uma resolução e amplitude
dinâmica de imagem sem precedentes, e
sempre em movimento. Em combinação
com os módulos complementares
de orientação, LiDAR e odometria, o
sistema captura em simultâneo imagens
esférica completas, dados LiDAR 3D
precisos e geoposicionamento de
grande exactidão, tanto em ambientes
interiores como exteriores. Mesmo sem
sinal GNSS, o sensor visual odométrico
fornece interruptamente informação
posicional de precisão, em particular
em áreas interiores ou subterrâneas.

Documente, extraia e modele com um
sistema portátil robusto, fácil de montar,
operar e manter, para utilização em áreas
tais como o mobile mapping, a gestão
de instalações ou bens, a segurança,
a gestão de recursos florestais, ou
naturais em geral. A sua versatilidade
é também evidente no desenho
funcional da UltraCam Panther: tanto
a unidade câmara, como cada módulo
individual, são ajustados na fábrica
para que se possa obter uma grande
precisão geométrica, que assegure a
sua estabilidade e fiabilidade a largo
prazo.
Tudo isto combinado com a sua alta
precisão e flexibilidade, em termos de
operação e possibilidades de utilização,
levam a UltraCam Panther a definir uma
nova classe de sistemas de captura 3D.

A UltraCam Panther
oferece uma flexibilidade
surpreendente para
numerosas aplicações
devido ao seu rendimento
técnico, precisão e
facilidade de utilização.

Especificações & detalhes

Reservado o direito a erros de impressão, lapsos, correções e alterações técnicas.

[Preliminares]
CABEÇA PANO R ÂM ICA

CÂ MA RA
Sensor de imagem

Campo de visão:
360º de cobertura
esférica completa

Frequência máxima de
captura de imagens:
1,5 imagens por
segundo

Resolução da câmara
de imagem:
172 Megapixéis

Number of
cameras:
26

Capacidade de
armazenamento:
4 TB SSD
Troca a quente

3.088 x 2.152 pixéis

Pixel pitch

1.4 x 1.4 µm

Tipo de filtro de cor

Bayer Pattern

Tipo de foco

Foco fixo

Distância focal

3,24 mm

Número F

2,00

Profundidade de campo

1,5 m até infinito

Formato óptico

1/3,6 polegadas

M Ó DU LO D E C OM P U TAÇÃO E AR M AZ E NAM E NTO DE DAD OS

Tipo:
Industrial PC Core i7
USB3 & Ethernet
Interface disponível

CMOS

Tamanho do sensor

S ISTEMA DE BATERIA

Tipo:
Bateria de alta
capacidade Li-ion de
tipo V-Mount 14,4 V

Interface:
Tablet PC
robusto

Tempo de operação
contínuo com captura de dados:
Várias horas
dependendo da aplicação

Capacidade & peso:
294 Wh, 1.4 kg
155 Wh, 1.0 kg
89 Wh, 0,8 kg

M Ó DU LO S
Orientação

Applanix APX-15L
Sistema de câmara stereo, para utilização em áreas
interiores e melhoramento do desempenho em exteriores
localizados em cidades densas e áreas cobertas

Odometria
LiDAR

Velodyne VLP-16

Peso:
<17 kg com bateria

PR E C ISÃO
Precisão relativa (exterior e interior)

1

centimétrica1

Precisão absoluta (exterior)

centimétrica a decimétrica1

Precisão absoluta (interior)

A precisão depende da estrutura da cena, dos loop closures e
do comprimento do trajecto

A precisão depende da localização e do cumprimento por parte do utilizador dos regulamentos para peões nas áreas de aplicação.

116 cm

Dimensões:
116 x 38 x 32 cm

ÁR E AS DE APL ICAÇÃO
D O CU M E N TAÇÃO

EX TRAÇÃO

MODELAÇÃO

Documentação e
exploração visual

Extração & Classificação de
entidades

Medição & Reconstrução de
entidades

• Mobile mapping
• Resposta a desastres
• Documentação de
progressos
• Análise de risco
• Controlo de qualidade
• Inspecção de danos

•
•
•
•

Gestão florestal
Cartografia topográfica
Deteção de objectos
Inventário de bens

• Clearance measurements
• Análise de volumetria
• Verificação de construções

Material:
Tecido industrial
robusto

38 cm

E S P E C IFICAÇ Õ E S O PE R AC IO NAIS

FORMATO DE DA DOS

Imagem
Temperatura de
operação:
0ºC a +40ºC,
sem condensação
2

Temperatura de
armazenamento:
-20°C to +50°C,
sem condensação

Para uma precisão óptima, recomenda-se operar a uma temperatura entre 5°C e 35°C.

Nível de
proteção IP:
IP52

Trajectória
Nuvem de pontos

JPEG, TIFF
Imagens
360º x 180º panorâmica equi-rectangular
Panorâmica cúbica
Vários formatos – posição e orientação para cada cubo
Formato de ficheiro laser (LAS) – coordenadas,
reflectância e cor da imagem

EFICIÊNCIA OPTIMIZADA
O
UltraMap
Terrestrial,
software
de
processamento dos dados brutos, proporciona
óptimos resultados nas numerosas áreas da
sua aplicação. A possibilidade de exportar a
formatos estândar permite que os seus dados
se integrem facilmente nos fluxos de trabalho e
negócios existentes.

QUALIDADE EXCEPCIONAL
Capture o mundo com mais detalhe,
nitidez superior e com mais
fidelidade que nunca.

EFICÁCIA IMPRESSIONANTE
Mesmo imagens com grandes
variações de luminosidade
são expostas perfeitamente e
proporcionam uma informação
detalhada em cada parte de imagem.
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