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NAUKA SCIENCE

1. Wstêp

OglÍdziny w ca≥ym zespole czynnoúci procesowych

i pozaprocesowych, sk≥adajπcych siÍ na úledcze ba-

danie miejsca zdarzenia, zwykle zajmujπ centralnπ

pozycjÍ i rolÍ. £πczπc g≥Ûwne zagadnienia taktyki

i techniki kryminalistycznej, oglÍdziny pozwalajπ

na wyjaúnienie okolicznoúci zdarzenia (rekonstruk-

cja), pozwalajπ ustaliÊ sprawcÍ/sprawcÛw zdarze-

nia oraz umoøliwiajπ zebranie rzeczowego materia≥u

dowodowego w postaci ujawnionych i zabezpieczo-

nych úladÛw kryminalistycznych, ktÛre w dalszych

czynnoúciach wykrywczych pozwalajπ na udowod-

nienie stopnia uczestnictwa w przestÍpstwie spraw-

cy/sprawcÛw [1].

OglÍdziny wiÍc w postÍpowaniu przygotowaw-

czym w wielu przypadkach odgrywajπ rolÍ decy-

dujπcπ w ujawnianiu i zabezpieczaniu dowodÛw,

Ñstanowiπ fundament dla ca≥ej sprawy. Czas ich

przeprowadzenia, fachowoúÊ, z jakπ zostanπ wyko-

nane, zakres przeprowadzonych czynnoúci majπ zde-

cydowane znaczenie dla losÛw postÍpowania przy-

gotowawczego (dochodzenia-úledztwa)î [2].

Zgodnie z obowiπzujπcym prawem do prowadze-

nia oglÍdzin uprawnione sπ wy≥πcznie osoby repre-

zentujπce wskazane bezpoúrednio s≥uøby i instytu-

cje: PolicjÍ, øandarmeriÍ, prokuraturÍ lub sπdy. Ja-

koúÊ tej procesowej czynnoúci kryminalistycznej

bezpoúrednio uzaleøniona jest od wiedzy i umiejÍt-

noúci biorπcych w niej udzia≥ osÛb. Poza prowadzπ-

cym oglÍdziny policjantem czy prokuratorem do

pomocy moøe zostaÊ powo≥any bieg≥y lub specjali-

sta (technik kryminalistyki), ktÛrzy bez ograniczeÒ

1. Introduction

Inspection plays a crucial role and occupies

a central position in the whole complex of trial pro-

ceedings and extra-trial actions which constitute

investigation of a crime scene. Combining main

issues of criminological tactics and techniques, in-

vestigation enables to explain circumstances of an

event (reconstruction), to ascertain a perpetrator/

perpetrators of a crime and to collect material ev-

idence in the form of revealed and secured crimi-

nological traces which in further detection may

prove a degree of participation in a crime of

a perpetrator/perpetrators [1].

Therefore during preliminary activities, inspec-

tion has a decisive role in revealing and securing

evidence, ìit lays foundations of a whole case. Time,

professionalism, range of activities are of great im-

portance for preliminary activities (inquiry ñ inves-

tigation)î [2].

According to the law, only persons represent-

ing particular services and institutions: the police,

military police, prosecutor, court of justice, are

entitled to carry out inspection. The quality of these

legal proceedings is directly related to the knowl-

edge and skills of persons taking part in these ac-

tivities. Apart from a policeman or a prosecutor

who conduct the inspection, an expert or

a specialist (forensic technician) may be appoint-

ed to help; they can make use of all available means

and facilities in order to reveal and secure crime

traces as well as to state their dimensions or docu-

ment the whole activity.
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mogπ wykorzystywaÊ dostÍpne úrodki i urzπdzenia

s≥uøπce zarÛwno do ujawniania i zabezpieczania úla-

dÛw kryminalistycznych, jak i ich wymiarowania

czy dokumentowania ca≥ej czynnoúci.

XXI wiek w zakresie wspomnianych czynnoúci

technicznych swoimi osiπgniÍciami naukowymi

i technologicznymi poszerzy≥ spectrum nowocze-

snych úrodkÛw i narzÍdzi techniki kryminalistycz-

nej. Walizka kryminalistyczna przesta≥a kojarzyÊ siÍ

wy≥πcznie ze szkie≥kiem lupy i piÛrem pÍdzla dak-

tyloskopijnego. W dobie badaÒ DNA, analizy úla-

dÛw powystrza≥owych GSR, nowych metod ujaw-

niania úladÛw linii papilarnych nie dziwiπ poszuki-

wania rozwiπzaÒ ultranowoczesnych, mogπcych

zaistnieÊ we wspÛ≥czesnej kryminalistyce.

Teraüniejszym krokiem w przysz≥oúÊ nowocze-

snych technik kryminalistycznych wydaje siÍ byÊ

moøliwoúÊ wykorzystania w czynnoúciach oglÍdzi-

nowych technologii naziemnego skanowania 3D.

Skanowanie laserowe 3D stosowane jest obecnie na

ca≥ym úwiecie g≥Ûwnie w takich dziedzinach jak:

budownictwo i architektura, inøynieria przemys≥o-

wa, geodezja, ochrona zabytkÛw i archeologia. Z co-

raz wiÍkszym powodzeniem od poczπtku obecnego

dziesiÍciolecia technologia ta zaczÍ≥a byÊ wykorzy-

stywana w kryminalistyce. Najsilniej wykorzysta-

nie skanerÛw 3D widoczne jest w amerykaÒskich

s≥uøbach policyjnych.

W Ñmultidyscyplinarnych zespo≥ach úledztw wy-

padowychî (Multidisciplinary Accident Investiga-

tion Team) pracujπcych w si≥ach California High-

way Patrol, zajmujπcych siÍ przede wszystkim kry-

minalistycznym badaniem miejsc zdarzeÒ drogo-

wych, jak i ich rekonstrukcjπ oraz ustalaniem przy-

czyn. Ponadto zespo≥y MAIT wspomagajπ

czynnoúci na miejscach innych zdarzeÒ kryminal-

nych, a zw≥aszcza tych z uøyciem broni palnej, za-

rÛwno przez przestÍpcÛw, jak i policjantÛw. W sta-

nie Nowy Meksyk (USA Albuquerque Police) ska-

ner 3D wykorzystywany jest w mobilnym zespo≥ach

laboratorium kryminalistycznego (Mobile Crime

Lab) na miejscu najpowaøniejszych zdarzeÒ krymi-

nalnych, najczÍúciej z uøyciem broni. Takøe w Eu-

ropie technologia skanowania 3D zaczyna byÊ wy-

korzystywana przez policyjne s≥uøby úledcze g≥Ûw-

nie w úledztwach powybuchowych zwiπzanych

z dzia≥aniami zorganizowanych grup przestÍpczych

lub terrorystycznych.

Szko≥a Policji w Pile wespÛ≥ z Laboratorium

Skanowania i Modelowania 3D przy Instytucie Hi-

storii Architektury Sztuki i Techniki oraz firmπ Le-

ica Geosystems podjÍ≥a prÛbÍ rozpoznania moøli-

woúci wykorzystania systemÛw skanowania 3D

w ramach czynnoúci oglÍdzinowych na miejscu zda-

rzenia i ich dokumentowania.

The 21st century has broaden the range of mod-

ern means and devices of criminological technique

in the domain of above mentioned activities. A crim-

inological suitcase has ceased to be associated with

a magnifying glass and a dactylographic brush. In

the times of DNA studies, GSR analysis of after-

shot traces, new methods of revealing fingerprints,

it is not surprising that ultra modern solutions are

searched for, such that can function in present day

forensic science.

A possibility of using 3D scanning technology

during inspection seems to constitute a present step

into the future of modern criminological techniques.

3D laser scanning is now used in the whole world in

such domains as: building and architecture, indus-

trial engineering, geodesy, conservation of monu-

ments and archaeology. It has been successfully used

in forensic science since the beginning of this dec-

ade. The greatest usage of 3D scanners may be ob-

served by the American Police.

Multidisciplinary Accident Investigation Team,

working within the California Highway Patrol, is

concerned mainly with crime detection of traffic

accidents, their reconstruction and causes. Moreo-

ver, MAIT helps in other crime scenes, especially

those in which fire-arms are used both by perpetra-

tors or policemen. In the State of New Mexico (US

Albuquerque Police), a 3D scanner is used by the

Mobile Crime Lab at the sites of most serious crimes,

usually accompanied by fire-arms usage. 3D scan-

ning technology has recently started to be employed

also in Europe by police detectives mostly in inves-

tigations carried out after explosions originated by

organised criminals or terrorists.

Police School from Pi≥a together with Laborato-

ry of 3D Scanning and Modelling at the Institute

History of Architecture, Arts and Technology and

the Firm of Leica Geosystems have undertaken an

attempt to examine the possibilities of using 3D

scanning systems on inspection of a crime scene and

their documentation.

Lecturers from the Criminology Department of

Police School, Pi≥a, together with representatives of

the Laboratory and the Firm carried out inspection

of simulated crimes at two crime scenes: in an open

area ñ a traffic accident, and in a house ñ a murder.

In both cases before a proper investigation was car-

ried out, according to the law (kpk) and regulations

concerning these proceedings, the sites were scanned

with the use of HDS Leica ScanStation 2 scanner

and accompanied ñ for reasons of demonstrative

documentation ñ by a digital camera ñ Fuji Fine Pix

S5 Pro.

One of the simulated crime scenes (murder) was

left in an unchanged conditions and it was inspect-
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Wyk≥adowcy Zak≥adu Kryminalistyki Szko≥y Po-

licji w Pile wraz z przedstawicielem ww. Laborato-

rium i firmy Leica Geosystems przeprowadzili czyn-

noúci oglÍdzinowe na dwÛch miejscach symulowa-

nych zdarzeÒ kryminalnych: w terenie otwartym

wypadku komunikacyjnego oraz w pomieszcze-

niach mieszkalnych miejsca zabÛjstwa. W obu przy-

padkach przed wykonaniem w≥aúciwych oglÍdzin,

zgodnie z przepisami prawa (kpk) oraz zasadami

przeprowadzania takich czynnoúci, miejsca zdarze-

nia poddane zosta≥y skanowaniu z uøyciem skanera

HDS LeicaScanstation 2, wspomaganego ñ dla ce-

lÛw dokumentacji poglπdowej ñ cyfrowym apara-

tem lustrzanym ñ Fuji FinePix S5 Pro.

Jednoczeúnie jedno z symulowanych miejsc zda-

rzeÒ (zabÛjstwa), pozostawione w niezmienionych

warunkach, dwukrotnie poddano oglÍdzinom me-

todπ klasycznπ z uøyciem zespo≥Ûw ludzkich, wcho-

dzπcych w sk≥ad grupy operacyjno-procesowej.

W wyniku tych czynnoúci policjanci sporzπdzili

komplety dokumentacji w postaci protoko≥u oglÍ-

dzin, szkicu roboczego i w≥aúciwego, metryczek úla-

dowych oraz notatki pooglÍdzinowej.

Powyøsze mia≥o na celu porÛwnanie wynikÛw

skanowania 3D oraz czynnoúci oglÍdzinowych ze-

spo≥Ûw ludzkich w zakresie sporzπdzanej dokumen-

tacji techniczno-poglπdowej.

2. Skanowanie 3D miejsca zdarzenia

i przygotowanie dokumentacji

W czynnoúciach skanowania 3D symulowanego miej-

sca zdarzenia, jako czynnoúÊ adekwatna do oglÍdzin,

bra≥y aktywnie udzia≥ 2 osoby. £πczny czas skano-

wania wyniÛs≥ 1 godz. 55 min., a samo pomieszcze-

nie by≥o analizowane z trzech stanowisk (oko≥o 30-

35 minut na jedno stanowisko skanowania).

Sama czynnoúÊ przeprowadzana na miejscu zda-

rzenia polega≥a na zeskanowaniu rzeczywistoúci

z trzech rÛønych, dope≥niajπcych siÍ stanowisk pracy

skanera 3D, ktÛry wymaga≥ wy≥πcznie unierucho-

mienia, wypoziomowania i okreúlenia fragmentu

miejsca poddanego automatycznemu skanowaniu,

zapisywanym na dysku twardym komputera wspÛ≥-

pracujπcego z urzπdzeniem (Rys. 1).

Czas opracowania materia≥Ûw uzyskanych w wy-

niku skanowania, ≥πcznie dla wszystkich stanowisk,

wynosi≥ (bez udzia≥u przygotowania filmÛw) 8 go-

dzin, w tym:

ñ rejestracja chmury punktÛw ñ 30 minut,

ñ opracowanie zdjÍÊ panoramicznych ñ 3 go-

dziny,

ñ mapowanie kolorÛw ñ 1 godzina,

ñ przygotowanie true view ñ 30 minut,

ed twice by means of a classical method performed

by a team of investigators that belonged to an op-

erational ñ trial group. As a result of their activi-

ties, policemen prepared sets of documents in the

form of inspection report, a working and proper

sketch, trace identifying cards and after- inspec-

tion notes.

The above mentioned activities were aimed at

comparing the results concerning the preparation of

technical ñ demonstrative documentation obtained

by 3D scanning and inspection performed by a team

of investigators.

2. 3D scanning of a crime scene and

preparing documentation

Two persons took actively part in 3D scanning of

a simulated crime scene, as the activity correspond-

ing with inspection. A total scanning time was 1

hour 55 minutes, and the room was scanned from

3 positions (about 30 ñ 35 minutes per one scan-

ning position).

The activity carried out at the crime scene con-

sisted in scanning the reality from three different,

complementary positions of work of 3D scanner,

which required only immobilisation, levelling and

defining a fragment of the scene undergoing auto-

matic scanning which was saved on a hard disc of

a computer working with the scanner (fig. 1).

The time of analysis of data obtained during scan-

ning for all positions (without film preparation) was

8 hours and included:

ñ point cloud registration ñ 30 minutes

ñ working out panoramic pictures ñ 3 hours

ñ colour mapping ñ 1 hour

ñ preparing true view ñ 30 minutes

ñ preparing panoview ñ 30 minutes

ñ working out vector projection ñ 3 hours

ñ  additional generating of one demonstrative

film for a single scanning position took about

1 hour.

As a result of joining positions and defining ex-

ternal reference system (so called georeference),

a point cloud is obtained, which consists of hun-

dreds of thousands, or even millions of points,

which is ready for making immediate measure-

ments and three-dimensional analyses, for 3Dmod-

elling or for direct usage in other CAD applica-

tions or in software created for criminologists of

Leica Forensic Map Pro.

A complete visualisation of a scanned object is

made by the integration of a 3D point cloud with

digital pictures taken by a scanner or any digital

camera. In this case, Fuji Film Pix S5 Pro camera
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ñ przygotowanie panoview ñ 30 minut,

ñ opracowanie rzutu wektorowego ñ 3 godzi-

ny,

ñ dodatkowe wygenerowanie jednego filmu po-

glπdowego dla pojedynczego stanowiska ska-

nowania wynosi≥o oko≥o 1 godziny.

W wyniku po≥πczenia stanowisk i ustalenia ze-

wnÍtrznego uk≥adu odniesienia (tzw. georeferencja)

uzyskujemy chmurÍ punktÛw, zawierajπcπ setki ty-

siÍcy, a nawet wiele milionÛw punktÛw, gotowπ do

wykonywania bezpoúrednich pomiarÛw i analiz

przestrzennych, do modelowania 3D lub bezpoúred-

niego wykorzystania w innych aplikacjach CAD czy

teø oprogramowaniu bezpoúrednio dedykowanemu

kryminalistykom Leica Forensic Map Pro.

Pe≥na wizualizacja obiektu skanowanego jest

dokonywana poprzez integracjÍ uzyskanej chmury

punktÛw 3D ze zdjÍciami cyfrowymi wykonywa-

nymi przez skaner lub dowolnym aparatem cyfro-

wym. W omawianym przypadku uøyto aparatu Fuji

FinePix S5 Pro wyposaøonego w obiektyw Ñrybie

okoî (180o) (Rys. 2).

Z zestawu zdjÍÊ przygotowano panoramÍ, ktÛra

jako informacja o kolorze zosta≥a mapowana na

chmurÍ punktÛw, stanowiπcych wyjúciowy materia≥

pracy skanera 3D (Rys. 3).

Znakomitym produktem poúrednim, stanowiπ-

cym zarÛwno materia≥ poglπdowy, jak i badawczy,

mogπ byÊ animacje

video lub plik przy-

gotowany do opubli-

kowania materia≥u

3D poprzez strony

internetowe.

Wyjπtkowo waø-

nym z punktu widze-

nia wykorzystania

dokumentacji po-

oglÍdzinowej wydajÍ

siÍ byÊ moøliwoúÊ

takiego przygotowa-

nia materia≥Ûw ze

skanowania 3D miej-

sca zdarzenia, ktÛre

pozwala je aktywnie

przeglπdaÊ w prze-

glπdarce interneto-

wej (w tym przypad-

ku z uøyciem bezp≥atnej wtyczki Leica TrueView

dla Internet Explorer). Bezpoúrednio w Ñchmurze

punktÛwî (wirtualna rzeczywistoúÊ 3D) moøna do-

konywaÊ wszelkich pomiarÛw (wspÛ≥rzÍdne, odle-

g≥oúci, kπty, pola powierzchni, objÍtoúci ñ Rys. 4).

Ponadto z tak wizualizowanπ scenπ przestÍpstwa

≥πczyÊ moøemy, za pomocπ hiperlinkÛw, inne for-

was used, which was equipped with a fish-eye lens.

(180o) (fig. 2)

A panorama was prepared from a set of pictures,

which as information about colour was mapped on

a point cloud that constituted initial material for the

3D scanner (fig. 3)

Video animations or a file prepared for a 3D

material to be placed on a web site are excellent

works that may be treated as both a descriptive and

investigatory material.

From the point of view of usage of after ñ in-

spection documentation, it seems to be quite impor-

tant that there is a possibility of preparing materials

from 3D scanning in such a way that they may be

searched on a web browser (in this case with a free

plug Leica TrueView for Internet Explorer). All

measurements can be made directly in a ìpoint

cloudî (3D virtual reality) (co-ordinates, distances,

angles, surface, volume ñ fig. 4)

Rys. 2. Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym wyposażonym w obiektyw „rybie oko (180o)
Fig. 2. Pictures taken by a digital camera equipped with a fish−eye lens

Rys. 1. Widok stanowiska z pracującym na miejscu zdarzenia
skanerem 3D, fot. L. Koźmiński

Fig. 1 The 3D scanner at the crime scene. fot. L. Koźmiński
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my graficznego przedstawiania wizerunkÛw zabez-

pieczonych úladÛw i przedmiotÛw, a takøe obecne

w postÍpowaniu dokumenty procesowe w wybra-

nych fragmentach lub ca≥oúci.

Kolejnym etapem pracy nad dokumentacjπ ze

skanowania 3D by≥o sporzπdzenie rzutu wektoro-

wego miejsca zdarzenia, ktÛry przekszta≥cony moøe

byÊ do odpowiedniej skali, wygodnej dla czynnoúci

przeglπdania na ekranie komputera czy teø druku

w formie papierowej (Rys. 5-6).

W wyniku skanowania 3D miejsca zdarzenia

moøliwe by≥o stosunkowo szybkie sporzπdzenie do-

kumentacji pooglÍdzinowej, ktÛrej najwaøniejszy-

mi w≥aúciwoúciami sπ: dysponowanie modelami 3D

Such visualised crime scene can be joined by

means of hyperlinks with other graphic forms show-

ing pictures of secured traces and objects, as well as

with trial documents or their fragments.

Processing a vector projection of a crime scene

was a next step in creating documentation with 3D

scanning. The projection can be converted into

a required scale, convenient either for reading on

a computer monitor, or for printing in a paper form

(Fig, 5-6).

As a result of 3D scanning of a crime scene, it

was possible to prepare after ñ investigation docu-

mentation, whose main features are: obtaining 3D

models with a point cloud characterised by great

Rys. 3. Zdjęcie z mapowaną informacją o kolorze na chmurę punktów
Fig. 3. A picture with colour information mapped on a point cloud

Rys. 4. Wizerunek 3D miejsca zdarzenia z przykładem wymiarowania realizowanym w przeglądarce internetowej
Fig. 4. A 3D picture of the crime scene with an example of measuring as seen on a web browser
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Rys. 5−6. Opracowanie rzutu miejsca zdarzenia
Fig. 5−6. The plan of the crime scene

z Ñchmurπ punktÛwî o duøej dok≥adnoúci i moøli-

woúci pomiarowej, moøliwoúÊ szybkiego uzyskiwa-

nia planÛw, rzutÛw, przekrojÛw 2D oraz moøliwoúÊ

tworzenia animacji 3D, w tym z myúlπ przedstawie-

niu rekonstrukcji zdarzenia.

precision and ability of measurement, possibility of

achieving plans quickly, projections, 2D sections and

creating 3D animations that can show reconstruc-

tions of a crime.
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3. Oglêdziny miejsca zdarzenia

z udzia³em zespo³ów ludzkich

i przygotowanie dokumentacji

W czynnoúciach oglÍdzinowych symulowanego

miejsca zdarzenia, w niezmienionych warunkach

dotyczπcych pomieszczeÒ, rozk≥adu úladÛw i przed-

miotÛw, bra≥y udzia≥ dwa zespo≥y ludzkie. Obie gru-

py prowadzπce oglÍdziny mia≥y w swoim sk≥adzie

policjantÛw s≥uøby kryminalnej z kilkuletnim sta-

øem i wspomagane by≥y przez doúwiadczonego

technika. Policjanci w trakcie oglÍdzin sporzπdzali

dokumentacjÍ, na ktÛrπ sk≥ada≥y siÍ: protokÛ≥ oglÍ-

dzin, szkic roboczy oraz w≥aúciwy, metryczki úla-

dowe, a takøe notatki pooglÍdzinowe.

Najobszerniejszπ formÍ w obrÍbie dokumentacji

posiada≥y protoko≥y oglÍdzin. Zgodnie z zasadami

wykonywania oglÍdzin funkcjonariusze wykonywa-

li pomiary pomieszczeÒ, ujawniali, wymiarowali i za-

bezpieczali úlady oraz dowody rzeczowe, dokony-

wali opisu s≥ownego miejsca zdarzenia. Ponadto istot-

nπ czÍúciπ dokumentacji stanowi≥y materia≥y fakul-

tatywne w postaci szkicÛw oraz zdjÍÊ.

Analiza kompletnej dokumentacji wytworzonej

przez zespo≥y oglÍdzinowe wykaza≥a:

ñ rÛøny poziom jakoúciowy poszczegÛlnych form do-

kumentacji w zakresie formalnym i treúciowym,

ñ rÛønice w wymiarowaniu pomieszczeÒ (w gra-

nicach 5-30 cm),

ñ odmiennπ liczbÍ zabezpieczanych úladÛw i do-

wodÛw rzeczowych,

ñ rÛønice w wymiarowaniu zabezpieczanych úladÛw

i dowodÛw rzeczowych (w granicach 5-15 cm),

ñ brak zgodnoúci dokumentacyjnej pomiÍdzy za-

pisami w protokole oglÍdzin, a szkicami krymi-

nalistycznymi czy zdjÍciami.

Tak scharakteryzowane wyniki oglÍdzin wska-

zujπ, iø jeden z ich celÛw [3] nie zosta≥ w przypad-

ku pracy zespo≥Ûw ludzkich zrealizowany w pe≥ni

prawid≥owo. Utrwalenie wyglπdu i stanu miejsca

zdarzenia w dwÛch omawianych przypadkach nie

jest jednorodne i kompletne. Czynnik ludzki w tej

sytuacji nie stanowi≥ o sile prowadzonych czynno-

úci, a raczej o s≥aboúci realizujπcych te dzia≥ania

funkcjonariuszy, co ma bezpoúredni wp≥yw na po-

zosta≥e cele oglÍdzin w postaci ujawnienia rÛønej

iloúci úladÛw, a takøe ich zabezpieczenie oraz wnio-

skowanie i prÛby rekonstrukcji zdarzenia.

4. Skanowanie 3D a oglêdziny

OglÍdziny jako czynnoúÊ procesowa sπ szeregiem

dzia≥aÒ o rÛønym charakterze i zakresie. Skanowa-

nie 3D, jako nowatorska forma badania miejsca zda-

rzenia, w øaden sposÛb nie jest w stanie zastπpiÊ

3. Inspection of a crime scene

carried out by teams of investigators

and preparing documentation

Two teams of investigators took part in the inspec-

tion of a simulated crime scene with unchanged con-

ditions in rooms, the layout of traces and objects.

Both groups included detectives with many years

of experience, who were assisted by an experienced

forensic technician. The policemen prepared docu-

mentation which consisted of an inspection report,

a working and proper sketch, trace identification

cards and after ñ inspection notes.

Inspection reports had the most extensive form.

According to the inspection regulations, the police-

men measured the rooms, detected, measured and

secured traces and exhibits, and described the crime

scene. Optional materials were also included, e.g.

sketches and photographs.

The analysis of the completed documentation

revealed:

ñ different qualitative level of particular forms

of documents as far as form and content are

concerned

ñ differences in measurements of rooms (wi-

thin 5-30 cm)

ñ different number of secured traces and exhi-

bits

ñ differences in measurement of secured traces

and exhibits (within 5-15 cm)

ñ lack of consistency in the inspection report

and sketches or pictures.

The results of inspection as characterised

above show that one of their aims [3] was not ful-

ly accomplished. The presentation of the appear-

ance and condition of the crime scene in two cas-

es is not homogeneous and complete. The human

factor was responsible for the weakness of detec-

tivesí activities, which directly influenced the rest

of aims of the inspection, i.e. revealing different

number of traces and their securing as well as

conclusions and attempts at reconstruction of the

crime.

4. 3D scanning and inspection

Inspection as a legal proceeding is a series of ac-

tivities of different character and range. 3D scan-

ning, being an innovative form of a crime scene

examination, cannot whatsoever replace inspection.

It can, however, be a modern counterpart of some

chosen parts of inspection, especially in the phase

of detailed static activities ñ without making any

changes at the crime scene in the process of its

cataloguing.
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czynnoúci oglÍdzin. Moøe jednak stanowiÊ nowo-

czesny odpowiednik wybranych etapÛw oglÍdzin,

zw≥aszcza w fazie szczegÛ≥owych czynnoúci sta-

tycznych ñ bez dokonywania zmian na miejscu zda-

rzenia w swoistym procesie inwentaryzacji tego

miejsca.

Warto tym samym przyjrzeÊ siÍ zestawieniu w≥a-

úciwoúci oraz efektÛw skanowania 3D i oglÍdzin

z udzia≥em zespo≥Ûw ludzkich:

It is, therefore, worth comparing the character-

istics and effects of 3D scanning and inspection per-

formed be teams of investigators.

właściwości, wymagania, efekty
Characteristics, requirements, effects

czas pracy
time of work

liczba uczestników
number of participants

warunki oświetleniowe
lightning conditions

forma dokumentacji wyjściowej
the form of initial documentation

możliwości przetwarzania
wyjściowych materiałów
possibilities of processing
initial materials

poziom inwentaryzacji
rzeczywistości
the level of cataloguing
the facts

dokładność wymiarowania –
granice błędu
precision of stating the dimensions

zespoły oględzinowe
Inspection teams

3,5−4,2 godz.
3,5−4,2 hours

4 osoby
4 persons

wymagane odpowiednie
proper required

protokół oględzin, szkic, zdjęcia,
metryczki śladowe
inspection report, sketch, photographs,
trace identification cards

małe możliwości
small possibilities

„dowolność” w uznawaniu ważnych
właściwości miejsca zdarzenia i śladów
– bez możliwości ponownego wyboru
“free choice” in accepting important
characteristics of a crime scene and
traces – without the possibility of
repeated choice

brak dokładności w pomiarach –
czynnik błędu ludzkiego
lack of precision I measurements –
the factor of a human error

skanowanie 3D
3D scanning

1,5 godz.
1,5 hour

2 osoby
2 persons

brak szczególnych wymagań
no particular requirements

„chmura punktów” o regulowanej,
w zależności od potrzeb,
dokładności, zdjęcia
“point cloud” with regulated,
if necessary, precision, pictures

duże możliwości (rzuty, szkice,
przekroje, widoki 2D i 3D, animacje)
great possibilities (projections, sketches,
sections 2D and 3D, animations)

obiektywizm w doborze
rzeczywistości – możliwość powrotu
na miejsce zdarzenia
objectivism in the choice
of facts –possibility of returning
to a crime scene

wysoka dokładność pomiarów
high precision of measurements

Najistotniejszy zakres rÛønic, a zarazem b≥ÍdÛw

cz≥owieka, obejmowa≥ wymiarowanie miejsca zda-

rzenia oraz ujawnionych úladÛw i przedmiotÛw. Do-

datkowo b≥Ídy w wymiarowaniu prze≥oøy≥y siÍ,

a raczej spotÍgowa≥y, w niepoprawnie wykonanych

szkicach odrÍcznych. Ich zestawienie w wspÛlnej

skali ze szkicami wytworzonymi z materia≥Ûw ska-

nowania 3D wykaza≥y, iø rÛøne elementy szkicu od-

rÍcznego (rysowanego przez cz≥owieka) naniesio-

ne zosta≥y w rÛønej skali.

Jeúli przyjπÊ, øe pomieszczenie mia≥o zostaÊ

przez funkcjonariuszy zmierzone faktycznie po-

prawnie to zosta≥o ono narysowane w skali ok. 1:32.

Pozosta≥e elementy przedstawiono jednak na tym

samym rysunku w odmiennych skalach, np. drzwi

w oko≥o 1: 100, stÛ≥ oko≥o 1:18, a inne przedmioty

od skali 1:20 do skali 1:120. Innπ kwestiπ jest fakt,

øe wymiarowanie pomieszczenia nie zosta≥o jednak

wykonane prawid≥owo.

The most important differences, and human er-

rors at the same time, referred to measuring the crime

scene and revealing traces and objects. Additional-

ly, mistakes in measurements were intensified by

sketches prepared incorrectly by hand. Their com-

parison with sketches from 3D scanning done in

a common scale showed that different elements of

sketches (drawn by a man) were made in different

scales.

If we assume that a room was to be measured

properly, it should be drawn in 1:32 scale. The rest

of objects however was put on the same drawing in

different scales, doors 1:100, a table 1:18 and other

objects in scales from 1:20 to 1:120. Also the meas-

urements of the room were not properly made.

Contrary to measurements made by a man, 3D

scanning has a smaller margin for error in this re-

spect. 3D scanners present a high precision of meas-

uring and projecting. The margins for errors depend
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W przeciwieÒstwie do czynnoúci wymiarowania

realizowanego przez cz≥owieka skanowanie 3D w tej

mierze prezentuje mniejszy margines b≥Ídu. W przy-

padku wykorzystywania skanerÛw 3D dok≥adnoúÊ po-

miaru i odwzorowania jest wysoka. Granice b≥Ídu

w zaleønoúci od zastosowanego procesu wykorzysta-

nia materia≥Ûw wyjúciowych skanowania wynoszπ od

2 mm do 12 mm. Jednoczeúnie naleøy zaznaczyÊ, iø

gÛrna liczba b≥Ídu wymiarowania dotyczy tworze-

nia dokumentacji poglπdowej w oparciu o obrazy

RGB, a nie chmury punktÛw zarejestrowanych

w trakcie czynnoúci skanowania (margines b≥Ídu

w tym przypadku wynosi 2-3 mm).

W perspektywie omawianych doúwiadczeÒ zwiπ-

zanych ze skaningiem laserowym 3D oraz pracπ

zespo≥Ûw oglÍdzinowych na tych samych miejscach

zdarzeÒ wydaje siÍ, øe technologia skanowania 3D

winna znaleüÊ obowiπzkowe miejsce w pracy úled-

czych na miejscach najwaøniejszych zdarzeÒ. DziÍki

niej ñ z punktu widzenia potrzeb wspÛ≥czesnej kry-

minalistyki ñ moøliwe jest szybkie, sprawne i bar-

dzo dok≥adne wykonywanie pomiarÛw wyznaczo-

nego obszaru, budynku, pomieszczenia, jako miejsc

zdarzeÒ poddawanych oglÍdzinom. Skanery HDS

3D pozwalajπ na odczyt i archiwizacjÍ wszelkich

danych przestrzennych ñ i to zarÛwno w wymiarze

2D, jak i 3D. Jednoczeúnie uøycie skanerÛw powo-

duje szybsze uzyskiwanie wynikÛw w postaci po-

miarÛw, sporzπdzanych planÛw i szkicÛw o mini-

malnym stopniu b≥Ídu badawczego. ZwiÍksza siÍ

takøe bezpieczeÒstwo pracy na miejscach zbrodni,

gdyø nie ma potrzeby stycznoúci z kaødym fragmen-

tem miejsca zdarzenia.

Zastosowanie opisywanej technologii moøe

w duøej mierze u≥atwiÊ pracÍ organom policji, pro-

kuratury czy sπdÛw. WiÍkszoúÊ danych z miejsca

zdarzenia dostÍpna jest w kaødym momencie w po-

staci trÛjwymiarowego obrazu, a wiÍc moøliwy jest

wirtualny powrÛt na miejsce zbrodni.

on initial scanning material and vary from 2mm to

12mm. It should be noticed that the higher number

of the measurement error concerns demonstrative

documentation created on the basis of RGB pictures

and not point clouds registered on scanning (the

margin for error in this case is 2-3 mm).

Considering experiences connected with 3D la-

ser scanning and work of inspecting teams at the

same crime scenes, it seems that 3D scanning tech-

nology should be obligatory used in legal proceed-

ings concerning the most important crimes. It al-

lows quick, efficient and very precise measuring of

a given area, building, or room under inspection.

HDS 3D scanners allow to read and catalogue all

special data ñ both in 2D and 3D dimensions. The

usage of scanners enables to get results quickly in

the form of measurements, plans, sketches with

a minimal error. Work safety increases at the crime

scene because there is no need to come into contact

with each fragment of the crime scene

The usage of described technology can simplify

to a great degree work of the police, prosecutors or

court of justice. The majority of data from the crime

scene is available any time in the form of a three ñ

dimensional picture, so a virtual return to a crime

scene is possible.
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Abstract

Police School in Pi≥a together with the Laboratory

Scanning and Modelling 3D of the Wroc≥aw Uni-

versity of Technology and Leica Geosystems at-

tempted to diagnose possibilities of using the 3D

scanning in the crime scene inspection and its doc-

umentation. The main aim was to compare the re-

sults of the 3D scanning with the inspection activ-

ities led by human teams in the field of document-

ing the site inspection. The comparison revealed

that the measurements of the appointed area, the

building, and the room as the crime scenes carried

out using the 3D scanner, were quick, efficient, and

precise, as far as the needs of the present crime

detection are concerned. These 3D scanners sim-

plify the measurement reading and storing any

three-dimensional data. Moreover, the use of the

3D scanners eliminates ësecond visitsí at the crime

scene.

Streszczenie

Szko≥a Policji w Pile, wraz z Laboratorium Skano-

wania i Modelowania 3D Politechniki Wroc≥awskiej,

oraz Leica Geosystems Polska, przeprowadzi≥a ba-

dania moøliwoúci zastosowania skanowania 3D w do-

kumentacji i analizie miejsc zdarzeÒ kryminalnych.

G≥Ûwnym celem by≥o porÛwnanie wynikÛw uzyska-

nych metodπ skanowania 3D z dokumentacjπ przy-

gotowywanπ przez zespÛ≥ dochodzeniowy metoda-

mi tradycyjnymi. PorÛwnanie przeprowadzone na

przyk≥adzie zdarzenia kryminalnego wewnπtrz bu-

dynku, wypad≥o na korzyúÊ metody skanowania 3D,

ktÛra okaza≥a siÍ szybka, wydajna i precyzyjna w za-

kresie w pe≥ni zadowalajπcym wymagania wspÛ≥cze-

snej kryminalistyki. Technologia skanowania 3D

upraszcza proces dokumentacji i opisu danych prze-

strzennych. Dodatkowo, skanowanie 3D eliminuje

zazwyczaj potrzebÍ ponownego przyjazdu ekipy do-

chodzeniowej na miejsce zdarzenia kryminalnego.
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