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(VLP-16 User’s Manual. 

    Velodyne Acoustics, Inc.) 

 

   

Què és? 
El sensor Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 és un escàner làser d’ús general. El 
VLP16 es un sensor òptic del tipus LiDAR, el funcionament del qual es similar 
al RADAR (Radio Detection and Ranging) però utilitzant llum làser en lloc 
d’ones de radiofreqüència, d’aquí el seu nom: LiDAR, Light Detection and 
Ranging. Els sistemes LiDAR mesuren la distància existent entre el sensor i 
l’objecte detectat a partir del temps que tarda la llum emesa pel sensor en 
impactar sobre l’objecte i retornar al sensor, considerant coneguda i constant 
la velocitat de la llum emesa. Per això, disposen d’una font emissora d’un feix 
de llum làser i d’un fotodetector. El temps transcorregut entre l’emissió i la 
recepció pot determinar-se mitjançant diversos mètodes, éssent els mes 
comuns, el mètode del Temps de Vol (Time of Flight) i el mètode del 
Desplaçament de Fase (Phase Shift). El Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 es un 
LiDAR del tipus Temps de Vol. La denominació d’escàner LiDAR, fa 
referència als sensors LiDAR en els quals el feix làser s’emet progressivament 
en diverses direccions, normalment mitjançant un mirall rotatiu, 
aconseguint-se la mesura de les distàncies d’objectes situats en el plà en que 
es realitza l’escanneig (escombrada). El Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 es 
un sistema LiDAR que escaneja simultàniament en 16 plans diferents i, per 
cadascun d’aquests, dins d’un interval angular de 360º. Tal com es mostra a 
la Taula 1, i es mostra a la figura inferior central del començament d’aquesta 
fitxa, el VLP16 emet cadascun dels 16 feixos làser en 16 plans diferents, on 
cada feix làser va canviant de direcció en intervals angulars de dins d’un plà 
d’escaneig inclinat un cert angle respecte del plà horitzontal.  
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Taula 1. Identificació de cada feix làser i direcció del plà d’escaneig respecte del plà 
horitzontal. 

 

El Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 proporciona les distàncies mesurades en 
coordenades esfèriques, es a dir, indica tres magnituts (r, ω, α) que permeten 
coneixer la localització de cada punt detectat respecte del sensor: la distància 
(r), l'angle vertical o d'elevació (ω) i l’angle horitzontal o azimut (α). Amb 
aquesta informació es poden calcular les coordenades cartesianes x,y,z, 
respecte del sensor, per a cada punt mesurat. El VLP16 disposa d’un software 
que, per cada punt mesurat, proporciona directament les seves coordenades 
cartesianes (x,y,z). 

  

Característiques generals 
El sensor Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 conté una font de llum làser  i un 
fotodetector per detectar el feix reflectit a l’objecte d’interès per cadascun 
dels 16 plans d’escanneig. Per tan, permet crear imatges 3D amb un camp de 
visió horitzontal de 360º i vertical de 30º mitjançant 16 parells làser-detector 
(els làsers es disparen milers de vegades per segon) muntats en una carcassa 
compacta que gira ràpidament (ajustable entre 5 i 20 voltes per segon), 
proporcionant, en temps real, un ric núvol de punts 3D de l’entorn que 
l’envolta. 

La distància entre l’objecte i el sensor es determina a partir del temps 
transcorregut entre l’emissió d’un pols de llum làser de molt curta durada i la 
detecció del retorn en el sensor de part de la llum reflectida en l’objecte 
detectat, segons el principi del temps de vol (time of flight, Tof). El Velodyne 
LiDAR PUCK™ VLP16 es un sistema LiDAR amb seguretat ocular  de classe 1, 
que emet llum amb una longitud d’ona de 903 nm (infraroig proper, invisible 
a l’ull humà). Està dissenyat per al seu ús tant en interiors com per a l’exterior, 
presentant, en absència de condicions desfavorables (condicions extremes 
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de llum, pluja, boira, pols ...), unes prestacions satisfactòries. De fet, el sensor 
VLP16 està dissenyat per resistir la intempèrie i suportar el vent, la pluja i 
altres condicions meteorològiques adverses, tenint una protecció ambiental 
IP67.  

Després de processar cada senyal de retorn rebut, el sensor determina la 
distància a la qual es troba l'objecte afectat pel pols de llum incident. El sensor 
realitza les estimacions en coordenades esfèriques, proporcionant la 
distància i els seus angles vertical (elevació) i horitzontal (azimut) per a cada 
punt de mesura, prenent el centre geomètric del sensor LiDAR com a origen 
de les coordenades. Destacar que té funcions de retorn múltiple, que 
proporcionen fins a 2 mesures de distància associades a impactes parcials del 
mateix pols làser emès sobre diferents objectes. El Velodyne LiDAR PUCK™ 
VLP16 té un abast de fins a 100 m, un interval angular de 360° per a cada plà 
d’escaneig i un camp de visió vertical de 30º (entre +15°i -15° respecte del plà 
horitzontal). La seva resolució angular vertical (elevació) es de 2°, mentres 
que la resolució angular horizontal (azimut) està compresa entre 0,1° i 0,4°, 
que, juntament amb una freqüència de rotació compresa entre 5 i 20 Hz,  
proporciona, respectivament, entre 3.600 i 900 punts de mesura per cada  
escaneig en cada pla (uns 18.000 punts per segon en cada pla); això dona lloc 
a, aproximadament, 300.000 punts s-1 per cadascún dels dos retorns (es a dir, 
fins a 600.000 punts s-1 en total, en cas que hi hagués dos rebots en el 100% 
dels casos). Per cada mesura, apart de les coordenades, es proporciona el 
valor calibrat de la reflectivitat a l’infrarroig (903 nm) del punt detectat. Les 
dades corresponents a les mesures son transferides a la unitat de control i 
emmagatzematge mitjançant una interfície Ethernet a una velocitat de fins 
a 100Mbps. L’interval de mesura compren entre 1  i 100 m amb una precisió 
de ±30mm. El VLP-16 pot sincronitzar les seves mesures amb polsos de 
temps subministrats per GPS, el que permet determinar el temps exacte 
d’emissió de cada pols làser, facilitant la fusió i sincronització de les mesures 
obtingudes amb altres sensors. A la Taula 2 es recullen les principals 
característiques de l’escàner làser Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16. 
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Taula 2. Principals característiques de l’escàner làser Velodyne LiDAR PUCK™ 
VLP16. 
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Aplicacions en AP 
L’aplicació dels escàners LiDAR en agricultura de precisió prové, 
principalment, de la seva capacitat per generar models tridimensionals dels 
arbres i cultius, permetent extreure’n paràmetres geomètrics (alçada, 
amplada, profunditat ...) i estructurals (densitat foliar, capacitat de 
penetració de la llum, estructura i geometría de les plantes ...) que poden ser 
molt valuosos a l’hora de prendre decisions relatives al maneig de les 
plantacions. A més, també es pot obtenir el model digital del terreny (MDT) 
de les parcel.les amb un alta ressolució.  

El Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16  es del tipus 3D, si be amb un camp de visió 
(FoV) limitat a 30o en la direcció vertical. El VLP16 obté els models 3D 
escanejant els objectes simultàniament en 16 plans, en cadascun dels quals 
el sensor estima la distància a diferents punts de l'objecte d'interès 
modificant la direcció del feix làser emès mitjançant un mirall giratori que 
desvia el feix en diferents direccions dins de cada pla. Per tant, el sensor 
realitza una exploració angular de l'objecte dins de cada pla, obtenint les 
distàncies d'un conjunt de punts de l’objecte en cada pla de mesura, obtenint-
se models 3D dels objectes o parts d’aquests que estan dins del seu camp de 
visió (en aquest cas, de les plantacions). Movent el sensor en una 
determinada direcció s’aconsegueix cobrir tot l’objecte d’interès, de manera 
que, juntant les mesures dels diferents plans escanejats, s’obté un model 3D 
de l’objecte mesurat. 

El resultat de les mesures consisteix en un conjunt de punts (de l’ordre de 
milers o mil.lions), cadascun corresponent a una mesura d’un punt concret de 
la superfície de l’objecte, constituïnt el que s’anomena “núvol de punts (point 
cloud)”. Es a dir, el model 3D de l’objecte mesurat (en el nostre cas un arbre o 
una plantació completa) consisteix en un núvol de punts pertanyents a la 
superfície de l’objecte. Els sensors LiDAR solen treballar sincronitzats amb un 
sistema de posicionament global (GNSS, de l'anglès Global Navigation 
Satellite System) com ara el popular GPS o GALILEU, de manera que cada 
punt del núvol de punts obtingut te unes coordenades espaials conegudes, i 
es pot situar amb gran exactitud en mapes, facilitant la seva anàlisi juntament 
amb altres mapes de la mateixa plantació, en el context de l’Agricultura de 
Precisió. 

Limitacions 
Les principals limitacions de l'ús del escáner Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 
consisteixen en: i) el grau d’especialització i coneixements del sistema que ha 
de tenir l’operador d’aquest sensor; ii) per poder obtenir models 3D de les 
plantacions, cal que aquest sensor treballi alhora i sincronitzadament amb un 
sistema GNSS, per tal de poder georeferenciar els núvols de punts resultants; 
iii) tot i que escaneja en diferents plans (millorant aquest aspecte en 
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comparació amb els escàners 2D), es poden produir ombres i oclusions en les 
plantes que limiten la penetració dels feixos de llum dins de l’arbre; iv) a l’igual 
que succeeix amb la majoria de sistemes LiDAR actuals, el magatzematge 
dels resultats de les mesures obtingudes pot donar lloc a arxius molt grans, 
de l’ordre d’alguns GB. 

Tutorials relacionats: 
• Tutorial: VLP 16 'Puck' Set Up Overview: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa-q5elS_nE 
 

Referències 
• https://velodynelidar.com/products/puck/manuals i fitxa de producte: 

https://velodynelidar.com/downloads/ 
• Gené-Mola J, Gregorio E, Guevara J, Auat F, Sanz-Cortiella R, Escolà A, 

Llorens J, Morros JR, Ruiz-Hidalgo J, Vilaplana V, Rosell-Polo JR. 2019. Fruit 
detection in an apple orchard using a mobile terrestrial laser scanner. 
Biosystems Engineering, 187 (2019), 171-184. DOI: 
10.1016/j.biosystemseng.2019.08.017 

• Gené-Mola J, Gregorio E, Auat F, Guevara J, Llorens J, Sanz-Cortiella R, 
Escolà A, Rosell-Polo JR. 2020. Fruit detection, yield prediction and canopy 
geometric characterization using LiDAR with forced air flow. Computers 
and Electronics in Agriculture, 168 (2020), 105121. DOI: 
10.1016/j.compag.2019.105121 

• LFuji-air dataset: conjunt de dades que conté models 3D de 11 pomeres Fuji 
escanejades amb el Velodyne LiDAR PUCK™ VLP16 des de diferents 
posicions i aplicant diferents condicions d’aire. 

• http://www.grap.udl.cat/en/publications/LFuji_air_dataset.html 

 

 

 

 

 

 

 

L’autoria d’aquest document és del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió i ha estat elaborat per 
Joan Ramón Rosell Polo amb la coordinació d’Àlex Escolà i el suport de Carla Román. 

 

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

https://hokuyo-usa.com/application/files/9615/8947/8333/UTM-30LX-EW_Specification.pdf
https://velodynelidar.com/downloads/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

	Què és?
	Característiques generals
	Aplicacions en AP
	Limitacions
	Tutorials relacionats:
	Referències

