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Új képalkotó technológiák
az igazságügyi szakértői munkában



iCollWare projekt

• Az iCollWare Kft.
GOP-1.2.1-09-2010-0012 K+F projekt

• Igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének 
támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, 
mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi 
szakterületen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési 
technológiák felhasználásával.

• Munkánkat a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani 
Intézete is támogatja
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Hogyan kerül a szkenner a 
boncasztalra?

• „Az igazságügyi szakértő feladata, hogy...., a tudomány 
és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával 
készített szakvéleménnyel segítse a tényállás 
megállapítását, a szakkérdés eldöntését”

• Egyre pontosabb, megbízhatóbb, reprodukálhatóbb 
technológiák igénye

• Egyre felkészültebb a „másik” oldal

• Csökkenő eszköz árak, gyorsuló eljárások

• Bizonyos technológiákat az amerikai igazságszolgáltatás 
100%-ban fogad el bizonyító erejűnek
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Honnan hová?

Mai gyakorlat Virtual autopsy table
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Vizsgált eszközök, 
technológiák

• Fotogrammetriai eljárások

• Földi lézer szkennerek

• Felületi szkennerek

• Test szkennerek

• Gazdaságos megoldások
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Mi lesz az eredmény?

• Pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell 

• Fotorealisztikus, vizuálisan is értékelhető kép

• Megbízható, reprodukálható dokumentáció

• Hipotézisek falállításának és ellenőrzésének támogatása

• Hatékonyabb oktatás

• 3D rekonstrukció megvalósítása

• 3D nyomtatás lehetősége
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Fotogrammetriai eljárások

• Olcsó, gyors, látványos.  Tovább vizsgálandó.
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Földi lézer szkenner

• Faro Focus 3D

• Méretek: 5 kg, 36x40x24 cm

• Beépített kamera 70 Mp

• Sebesség 976 000 pont/sec

• Pontosság +-2 mm/10 m

• Lézer osztály class 3R, biztonságos

• Látómező horizontálisan 360°

• Vertikális látómező 305°
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Földi lézer szkenner

• Helyszíni szemléhez, halott szemléhez kiválóan megfelel. 
Boncolás dokumentálásához kevésbé.
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Fehér fényű test szkenner

• Képalkotás másodpercek alatt

• Pontosság 0,3 mm

• 8 kamera, akár 11 millió mérési pont

• 2x3 m kabin méret

• Hordozható képformátum

• Ruhaipar, jármű tervezés

• Egészségipari technológiák
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Fehér fényű test szkennner

• Egészségügyben való felhasználhatósága több területen 
bizonyított. Szakértői munkában jól használható.
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Felületi, kézi szkennerek

• Egészségügyi alkalmazhatósága bizonyított:

Testrészekről, vagy protézisekről 3D-s digitális fájlok 
készítése, orthotics, pótlástan, esztétika, művégtag 
sebészet, plasztikai sebészet

• Súly 0,98 kg  Méret  160 x 260 x 210 mm  

• Pontsűrűség  18,000 pont/s

• Lézer besorolás  II. osztály (biztonságos)

• Geometriai felbontás  0,1 mm, Pontosság  50 μm
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Szkennelés folyamata, 
eredménye

• Pontok, vonalak, eredmények
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Gazdaságos megoldás

• Kinecttel készült szkennelés. Gyors, olcsó. Pontos?
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Gyakorlati felhasználás

• Szakvélemény megalapozottságának emelése

• Újabb szakvéleményhez, vizsgálathoz, az eredetivel 
azonos, megmásíthatatlan, kiinduló dokumentáció

• Bizonyítási eljárás során növeli a „felhasználói 
élményt”

• Új távlatokat nyit más szakértői területeken is

• Egyre gyorsabban használható, egyre olcsóbban 
hozzáférhető

• Oktatásban
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