
  

 
 

 
 
 
 

  

OFERTA TECNOLÒGICA 

 
ESCANER LÀSER 3D MULTIMEDI 

L’escaneig i reconstrucció en 3D permet una millor 
inspecció d’objectes i terrenys en diferents medis, 
facilitant l’estudi d’objectes i superfícies.  

La qualitat i rapidesa en l’adquisició de dades per mitjà 
de l’escaneig, millora l’eficiència i eficàcia de la presa de 
decisions relatives a camps tant diversos com la 
cartografia, la manipulació robòtica, la construcció o la 
inspecció. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 
La tecnologia, protegida per mitjà de patent, és un sistema 3D 

d’escaneig làser en temps real que incorpora un sensor amb 3 mòduls: 

mòdul de control, mòdul emissor o  de posicionament de llum i mòdul 

detector de llum. El sistema es pot ajustar en funció dels requeriments 

de velocitat i resolució, essent aquests dos inversament proporcionals 

entre sí.  

APLICACIÓ I MERCAT OBJECTIU 
Aquesta tecnologia permet la detecció i mesura d’objectes 3D i és 

aplicable a la cartografia d’altra precisió. Permet formar part d’un 

sistema d’inspecció i/o el control de qualitat en fabricació de peces o bé 

esser acoblat a un robot per a la inspecció completa d’objectes. La 

tecnologia és aplicable a sectors com el de la robòtica, la metrologia, el 

mapping, la manipulació robòtica o en general qualsevol camp que 

requereixi percepció 3D. 

AVANTATGES COMPETITIUS 
• Disposa d’un sensor únic que permet la percepció 3D en temps 

real.  

• Millora la usabilitat i adaptació al medi de treball. 

• Millora la velocitat d’escaneig. 

• Millor eficàcia i eficiència en reconstruccions 3D. 

 

TIME-TO-MARKET 

La tecnologia està 
disponible en fase de 
prototip per ser testada a 
escala real. 

OFERTA DE NEGOCI 

Acord per llicenciar la 
tecnologia. 

GRUP DE RECERCA 

Grup de recerca  Visió per 
Computador i Robòtica 
(VICOROB) 

CONTACTE 
Unitat de Valorització 
Oficina d’Investigació i 
Transferència Tecnològica 
(OITT) - UdG 
valoritzacio@udg.edu 
+34 972 41 98 65   
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