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Криміналістична масштабна лінійка 

Заявляється зовнішній вигляд криміналістичної масштабної лінійки, 

призначеної для виконання детальної вимірювальної фотозйомки. Лінійка 

може бути використана для вимірювання розмірів обєктів і їх деталей, 

зокрема в криміналістиці, судовій експертизі і інш., при необхідності 

фотофіксації цих розмірів. В криміналістиці для детальної вимірювальної 

фотозйомки обовязкове використання масштабної лінійки. Зйомка з лінійним 

масштабом полягає в фотографуванні обєкта разом з розміщеним поряд з ним 

в одній площині масштабної лінійки, яка розміщена на висоті площини 

предмета і не повинна маскувати його.   

Міліметрова вимірювальна шкала має сантиметрові цифрові позначки, 

призначена для вимірювання лінійних розмірів обєкта зйомки. Виконана в 

чорному зображенні на білому фоні (нижня частина лінійки) та в білому 

зображенні на чорному фоні (верхня частина лінійки). 

Інтегральна шкала призначена для компенсації розфокусування обєктива 

фотоапарата і підвищення контрастності в умовах недостатнього освітлення. 

Круги приначені для визначення кута нахилу оптичної вісі обєктиву 

фотоапарата. По них оцінюється горизонтальність та перпендикулярність 

зйомки обєктів відносно обєктива фотоапарата. 

Робота з лінійкою виконується слідуючим чином. Лінійка накладається на 

поверхню в безпосередній близькості від обєкта зйомки, але не демаскуючи 

його. Лінійка повинна знаходитися в одній площині з обєктом, при цьому 

оптична вісь обовязково повинна бути направлена в центр і перпендикулярно 

площині сліду.  Виконується фотофіксація з використанням фотоапарата. 



При необхідності перед початком фотозйомки вмикається освітлювальний 

прилад денного світла, або УФ освітлювач (наприклад, ОЛД-41, Таран-3М). 

Лінійку для зйомки можна використовувати в лабораторних та польових 

умовах. 

Конструктивне рішення лінійки, що заявляється, просте, логічно 

завершене. Воно в достатній мірі має художньо-інформаційну виразність, 

складає новий образ, що запамятовується, інформує про конкретне  

призначення лінійки.  

Всі елементи та інформаційні позначення лінійки пророблені, розміщені і 

згруповані у певні місця. Це дозволило створити єдину тектонічно виразну 

структуру, що має інформаційну та композиційну завершеність. 

Зовнішній вигляд лінійки , що заявляється, може бути виконано в умовах 

промислового виробництва з використанням сучасного обладнання, 

матеріалів та технологій. Лінійка може виготовлятися в чорно-білому або 

чорно-жовтому кольорі для підвищення контрастності в умовах недостаньої 

освітленості.  

Криміналістична масштабна лінійка може знайти широке застосування в 

криміналістиці, судовій експертизі і ін. 

 


