
Simpel en efficiënt vastleggen 

van sporen op Gellifters. 

Beelden van hoge resolutie 

en perfect belicht
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Het fotograferen van een schoenspoor

op een Gellifter van 13 x 36 cm met een

5,2 mega pixel camera levert bijvoorbeeld

een resultaat op met een resolutie van

180 dpi. 

vastleggen met: resolutie:

5,2 megapixel camera 180 dpi

35 mm film* 494 dpi

GLSCAN 1046 dpi

* UITGAANDE VAN 15 MILJOEN LICHTGEVOELIGE KORRELS PER NEGATIEF

Ter vergelijking: een 155 megapixel

camera zou nodig zijn om op een 

resolutie uit te komen van 1000 dpi.

Hoge resolutie
Met de GLSCAN (Gellifter scanner) worden

sporen op Gellifters met een hoge 

resolutie vastgelegd. De GLSCAN is het

eerste systeem dat speciaal ontwikkeld 

is voor het digitaal vastleggen van sporen

die opgenomen zijn met zwarte Gellifters. 

De bediening van het systeem is 

uitermate eenvoudig zodat ook de 

‘niet-professionele fotograaf’ uitstekende

resultaten zal behalen. 

De GLSCAN levert beelden met een 

resolutie van minimaal 1000 dpi. 

Deze hoge resolutie maakt het mogelijk

kleine details sterk vergroot op het beeld-

scherm weer te geven en af te drukken.

Op een 21” monitor kan het beeld ±11

keer vergroot worden weergegeven. 

formaat Gellifter bestandsgrootte

9 x 13 cm 23,7 mb

13 x 18 cm 39 mb

13 x 36 cm 86 mb

18 x 36 cm 114,6 mb

Perfecte belichting
De GLSCAN is uitgerust met een drietal

schakelbare lichtbronnen. Deze licht-

bronnen zorgen voor een egale belichting

van gehele oppervlak van de Gellifter.

Twee van de lichtbronnen zijn speciaal

bedoeld voor het scanner van zwarte

Gellifters. Deze leveren licht van een 

hoge intensiteit en maken het mogelijk

zeer zwakke sporen zichtbaar te maken.

De Gellifter wordt onder de camera 

door getransporteerd op een vacuüm-

tafel. Deze tafel zorgt er voor dat de

Gellifter geheel vlak blijft liggen tijdens 

het scannen. Ongewenste reflecties, 

die lichte vlekken in de opname kunnen

veroorzaken, zijn hierdoor uitgesloten.

Digitale fotografie is inmiddels aardig ingeburgerd bij opsporings- 
en identificatiediensten wereldwijd. Voordelen zijn er te over, digitale
fotografie geeft bijvoorbeeld behoorlijke besparingen op de kosten
van materiaal, ontwikkelen van film, ruimte en tijd. De resultaten zijn
direct zichtbaar en mochten deze niet bevallen dan kan direct een
nieuwe opname gemaakt worden. 

Er is echter één probleem met digitale fotografie: de resolutie van
de opnames. De meeste opnames van bijvoorbeeld een enkele
vingerafdruk of overzichtsfoto’s van een plaats delict zullen van 
voldoende resolutie zijn zodat deze naar behoren gebruikt kunnen
worden. Het probleem ontstaat wanneer met een digitale camera
een schoenspoor gefotografeerd wordt. Door het formaat van dit
soort sporen wordt het aantal dpi’s in het uiteindelijke resultaat 
dramatisch laag en onbruikbaar voor het maken van vergelijkingen.

Sporen worden door 
de GLSCAN egaal belicht



LINKS: 

HET SPOOR

IS EGAAL UITGELICHT. 

RECHTS:

DE HOGE RESOLUTIE 

VAN DE AFBEELDINGEN

MAAKT HET MOGELIJK 

DE FIJNSTE DETAILS IN

HET SPOOR TE ZIEN.

Vervormingsvrije resultaten
Vervorming van het beeld, het zoge-

naamde fish-eye effect, dat veroorzaakt

wordt door het objectief van een camera

is bij de GLSCAN tot het absolute 

minimum beperkt. Door slim gebruik 

te maken van een kwaliteitslens die in 

de GLSCAN geplaatst is, wordt een ver-

vormingsvrij resultaat verkregen, zowel

langs de X-as als langs de Y-as.

Snel de juiste resultaten
In tegenstelling tot traditionele fotografie,

waarbij veel tijd gaat zitten in het uitlich-

ten van de sporen, het ontwikkelen van

de films e.d., springt de GLSCAN zeer 

efficiënt om met uw beschikbare tijd. 

Een schoenspoor is gescand in minder

dan 2,5 minuut. Het beeld wordt auto-

matisch op de harde schijf van de com-

puter opgeslagen. Indien geïnstalleerd,

wordt het gescande beeld direct

geopend in een beeldbewerkings-

programma zodat het beoordeeld en

eventueel bewerkt kan worden.

Gellifter scantijd

9 x 13 cm 1 min, 10 sec

13 x 18 cm 1 min, 45 sec

13 x 36 cm 2 min, 25 sec

18 x 36 cm 2 min, 25 sec

Bediening
De GLSCAN wordt bediend via een PC 

met het Windows XP besturingssysteem.

Het bedieningspaneel dat op de monitor

wordt weergegeven is overzichtelijk en

maakt een eenvoudige bediening van 

de scanner mogelijk. De scanlengte, 

de te gebruiken verlichting, het al 

dan niet scannen met onderdruk en 

de gevoeligheid van de camera zijn 

via dit bedieningspaneel in te stellen.

Verder zijn in het bedieningspaneel 

het zaak- en spoornummer in te 

voeren welke gebruikt worden voor 

de archivering van de beelden. Tevens

wordt er ruimte geboden om extra 

gegevens, de plaats en datum van 

aangetreffen bijvoorbeeld, in te voeren.

Deze gegevens worden met het beeld-

bestand opgeslagen.
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Archivering
De onbewerkte beelden die verkregen

worden met de GLSCAN worden na 

het scannen automatisch op de harde

schijf van de computer opgeslagen. 

Bij een nieuw zaaknummer wordt een

map aangemaakt door het systeem 

die het zaaknummer als naam heeft. 

De naam van het beeldbestand wordt

gevormd door een combinatie van 

het zaak- en spoornummer en wordt

aangevuld met de uitgang ref.tif 

(zaaknummer_spoornummer_ref.tif). Dit

ruwe beeld wordt als ‘read-only’ bestand

opgeslagen en kan gezien worden als het

negatief bij traditionele fotografie.

Levering
De GLSCAN wordt geleverd inclusief een

up-to-date computer met Windows XP

besturingssyteem en 21” roteerbare

monitor, GLSCAN- software, vacuümpomp

en twee vacuumtafels van 13 en 18 cm

breed (maximale scanlengte 36 cm).

Beide vacuümtafels zijn langs een korte

en lange zijde voorzien van een lineaal.

Beeldbewerkingssoftware wordt niet

standaard meegeleverd.

De GLSCAN is het eerste digitale systeem 
voor het vastleggen van schoensporen op Gellifters
dat de traditionele fotografie kan vervangen


