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Bản gốc: http://www.squidoo.com/forensic-light-sources 

Sử dụng ánh sáng để tìm chứng cứ pháp lý 

Vạch trần những chuyện hoang đường 

Hãy đối mặt với thực tế. Tất cả chúng ta đã xem các chương 

trình như CSI, Bones và một loạt các chương trình pháp luật 

trên TV nói về công việc của các nhà điều tra, họ có thể tìm 

được bằng chứng bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu họ thích. 

Trong thực tế, công việc không dễ như TV đã chiếu. Bài 

viết này sẽ giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về việc dùng đèn 

pin và đèn pha, cũng được gọi là các nguồn sáng pháp y 

(FLS) hoặc các nguồn sáng khác (ALS).  

Chúng tôi sẽ trình bày thật đơn giản. Tôi sẽ không thảo luận 

về laser ở đây vì chúng có thể rất đắt tiền và nói chung là kém tính di động. 

NỘI DUNG 

1. 3 Dụng cụ cần thiết 

2. Tối (ánh sáng xung quanh ít) 

3. Các bước sóng chính xác phụ thuộc vào ... 

4. Chọn bộ lọc hoặc kính bảo hộ thích hợp 

5. Khoảng cách hoạt động đề nghị 

6. Độ chính xác của bước sóng 

3 dụng cụ cần thiết 

Pháp y là một nghành khoa học và chúng ta sẽ cần đúng 

công cụ và điều kiện để làm bằng chứng hiện lên. 

Có 3 yêu cầu tuyệt đối. 

1) Tối (ít ánh sáng xung quanh)  

2) Phải sử dụng bước sóng chính xác 

3) Phải sử dụng bộ lọc chính xác hoặc thấu kính máy ảnh 

Thuốc nhuộm huỳnh quang hoặc chất bột (như Luminol) sẽ 

hổ trợ rất nhiều khi tìm dấu vân tay. 

Tối (ít ánh sáng xung quanh)  

http://www.squidoo.com/forensic-light-sources


Khá đơn giản ....trời càng tối, chúng ta thấy bằng chứng càng 

dễ hơn. Ánh sáng xung quanh hay ánh sáng nền trong phòng, 

sẽ giảm lượng huỳnh quang hoặc ánh sáng hấp thụ mà chúng 

ta nhìn thấy. 

Bằng chứng có thể dễ dàng bị bỏ sót nếu có quá nhiều ánh 

sáng xung quanh. 

Bước sóng chính xác phụ thuộc vào loại bằng chứng 

Có nhiều cuộc tranh luận về bước sóng tốt nhất (s) để sử dụng. Lý do bao gồm mật độ không khí khác 

nhau ở mọi nơi, sự khác biệt về phương thức đào tạo và sở thích cá nhân của người dùng. Bằng chứng ở 

không khí Arizona  khô sẽ khác so với bằng chứng ở phía đông nam ẩm ướt hơn. Ngoài ra, chủng tộc 

người cùng với nền chứa bằng chứng cũng sẽ góp phần dẫn 

đến các bước sóng thích hợp khác nhau trong các hiện trường 

khác nhau. Ví dụ, 450 nm (ánh sáng màu xanh lam) có thể 

phát hiện tốt vết máu tại hiện trường A trong khi bước sóng 

470 nm có thể tốt hơn trong việc tìm máu ở hiện trường B.  

Chúng ta lựa chọn một (hoặc nhiều) bước sóng thích hợp dựa 

trên loại bằng chứng cụ thể. Bước sóng được biểu diễn theo 

nanomet (nm) và có một khoảng bước sóng ứng với mỗi 

màu. Phạm vi mà tôi đề cập đến bên dưới là tùy ý. Tôi chỉ đề 

cập đến các màu được sử dụng phổ biến nhất trong pháp y. 

Ánh sáng màu xanh và tia cực tím thường được sử dụng phổ biến. 

Ánh sáng UV (200 đến 420 nm) 

Được sử dụng để tìm vết thâm tím, bằng chứng huyết thanh học (tinh dịch, nước bọt, nước tiểu), nghiên 

cứu hiện trường tội phạm nói chung (lông, sợi, vv) 

Ánh sáng màu xanh (450 - 475 nm) 

Được sử dụng để tìm vết máu, GSR (gun shot residue), tìm kiếm hiện trường vụ án nói chung (lông, sợi, 

vv) 

Cyan (xanh lam / xanh lục trong khoảng từ 480 đến 500 nm) 

Sử dụng để tìm các dấu vân tay ẩn (dấu vân tay AKA) 

Ánh sáng màu xanh lục (510 đến 540 nm) 

Sử dụng để tìm các dấu vân tay ẩn (dấu vân tay AKA) 

Ánh sáng IR (770 đến 2.500 nm; AKA hồng ngoại gần) 

Sử dụng để tìm vết thâm tím, GSR (AKA fingerprints), máu khô trên vải đen 

Chọn đúng bộ lọc hoặc kính bảo hộ 



Bộ lọc phải chặn ánh sáng không bị hấp thụ bởi bằng chứng. Bộ lọc pháp y hoặc là một thấu kính camera, 

kính bảo hộ hoặc các tấm nhựa có một màu cụ thể. Các bộ lọc chúng ta cần phụ thuộc vào loại bằng 

chứng và bước sóng sử dụng. Nếu bạn có một máy ảnh, hãy dùng một bộ lọc màu. Nếu bạn là một nhà 

điều tra không có máy ảnh, hãy sử dụng kính bảo hộ màu.  

Các bộ lọc màu đỏ, cam, vàng và trắng được sử dụng trong 

pháp y. Cam và đỏ hữu ích nhất. 

Bộ lọc màu vàng và màu da cam được sử dụng với màu 

xanh, tia cực tím, xanh lá cây và ánh sáng lục lam. 

Một bộ lọc màu đỏ chỉ được sử dụng với ánh sáng màu xanh 

lá cây. 

Một bộ lọc trắng được sử dụng với ánh sáng UV. 

Ánh sáng IR hơi khó quan sát. Không có bộ lọc hoặc kính 

bảo hộ nào mang lại kết quả. Chúng ta cần một máy ảnh 

pháp y với khả năng hồng ngoại để làm hiện bất cứ bằng 

chứng nào. Các nhà sản xuất máy ảnh như Fuji (Pro) và 

Nikon (D90) đã chế tạo những model như thế. 

Khỏang cách hoạt động đề nghị 

Nguồn sáng dùng trong pháp y có giá biến động .... đèn bút 

có thể giá chỉ 10 USD trong khi laser cao cấp có thể có giá lên đến 30.000 USD. Một số nguồn sáng đèn 

LED mới hơn trên thị trường có giá cả vừa phải và chất lượng tốt nằm trong khoảng 20 và 800 trên mỗi 

bước sóng. Ánh sáng càng mạnh, bạn có thể nhìn thấy bằng chứng ở khoảng cách càng xa. 

Bạn cần phải ở rất gần (trong vòng 1 ft) với bằng chứng để thấy nó với một nguồn sáng yếu. Những 

nguồn này vẫn còn hoạt động tốt khi nhìn vào một khu vực được kiểm soát nhỏ, giống như một bàn phím 

máy tính. Nếu nguồn sáng mạnh bạn vẫn có thể thấy nó khi đứng cách xa 30. Những nguồn sáng này 

được sử dụng tốt nhất trong các khu vực không điều khiển lớn hơn. 

Một số nhà sản xuất, như FoxFury, liệt kê các khoảng cách hoạt động cho phép của họ (ROD). 

Seri Scout : ROD = 2 ft 

Seri Command: ROD = 3 ft 

Seri PRO: ROD = 12 ft 

Seri Hammerhead: ROD = 10 ft 

Seri MF: ROD = 20 ft 

Seri Nomad : ROD = 30 ft 

Căn cứ quyết định mua nguồn sáng mạnh bao nhiêu là cần thiết. 



Đặc điểm bước sóng 

Vấn đề này ít được chú ý nhưng nó là một vấn đề quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến độ chính xác 

bước sóng hay đặc trưng của bước sóng. Tên khoa học của nó là độ sáng quang phổ. Chúng ta thường nói 

đến bước sóng chính xác của một nguồn sáng nhưng đặc trưng bước sóng thường bị bỏ qua. Một bước 

sóng chính xác hơn có nghĩa là ánh sáng màu mong muốn sẽ hướng vào các bằng chứng, chuyển thành 

huỳnh quang / hấp thụ tốt hơn  (và ít lãng phí ánh sáng).  

Một số đèn halogen cũ có bước sóng 470 nm với độ chính 

xác  bước sóng cộng hoặc trừ 50 nm. Tức là nó có thể phát ra 

ánh sáng 420 nm (trong vùng phổ cực tím) đến 520 nm (trong 

vùng phổ xanh lá cây). Giống như một đường cong hình 

chuông, đa phần ánh sáng vẫn có màu xanh (từ 450 đến 490 

nm), nhưng một số lượng đáng kể (20% hoặc hơn) của ánh 

sáng sẽ không và do đó sẽ nằm trong phạm vi không hữu 

dụng. 

Các nguồn sáng LED mới hơn chính xác hơn và thậm chí một số nguồn có độ chính xác bước sóng cộng 

hoặc trừ 3 nm. Tức là bước sóng của nó nằm trong khoảng 467 nm và 473 nm, có màu xanh đặc trưng. 

Do đó, càng nhiều ánh sáng được hấp thụ, điều đó làm cho việc nhìn thấy bằng chứng và chụp ảnh dễ 

dàng hơn. 

Dấu vân tay trên một lon soda 

Dưới đây là một lon Coca Cola được xử lý bằng thuốc nhuộm huỳnh quang. Nguồn sáng 525 nm (màu 

xanh) được sử dụng. Ảnh này được chụp bằng cách sử dụng một máy ảnh với bộ lọc màu da cam qua ống 

kính. Các dấu vân tay rất dễ nhận ra bởi vì trời tối và cặp bước sóng / bộ lọc được sử dụng chính xác. 

 

Dấu vân tay trên khẩu súng 



Dưới đây là những dấu vân tay (dấu vân tay ẩn) trên ổ đạn của khẩu súng lục 9mm. Giống như hình trên, 

thuốc nhuộm huỳnh quang được sử dụng và ảnh được chụp bằng cách sử dụng một máy ảnh với một bộ 

lọc màu da cam qua ống kính. 

 

Phát hiện thuốc bằng đèn 

 

Nguồn sáng pháp y cũng có thể được sử dụng để xác định vị trí các chất ma tuý. Các chất ma tuý khác 

nhau phát huỳnh quang / hấp thụ khác nhau. Nếu bạn chiếu ánh sáng màu xanh lên cần sa (giả sử trời tối 

và bạn đang sử dụng một bộ lọc màu cam), nó sẽ phát màu nâu đỏ đến mắt bạn và hồng nhạt qua máy 

ảnh. Có một số kết quả dương tính giả vì vậy phép kiểm tra này chỉ là tìm kiếm giả thuyết và chứ chưa 

hoàn toàn chính xác. 

Nguồn sáng rãnh tay và cầm tay 



Mỗi loại nguồn sáng có một ưu điểm riêng nhưng cả hai đều thực hiện cùng một chức năng. Chúng tôi sẽ 

liệt kê những ưu và khuyết điểm của mỗi loại bên dưới: 

Nguồn sáng rãnh tay 

 

Chúng bao gồm đèn pha và đèn hữu ích có thể được trang bị cho các nhà điều tra. 

Ưu điểm: 

Làm cho hai tay rãnh rỗi (ghi chép, nâng, vv) 

Giảm  nhiễm chéo 

Cung cấp ánh sáng ở bất cứ nơi nào bạn nhìn 

Đôi khi có thể cho một góc chùm rộng hơn 

Nhược điểm: 

Công suất không mạnh 

Có xu hướng không được tập trung 

Thêm trọng lượng trên đầu 

Khó chuyển đổi bước sóng 

Các nguồn sáng cầm tay 



 

Đèn pin được sử dụng phổ biến hơn trong pháp y. 

Ưu điểm: 

Công suất mạnh hơn 

Ánh sáng có xu hướng tập trung hơn 

Dễ  thay đổi bước sóng 

 

Nhược điểm: 

Phải dùng một tay để giữ nguồn sáng 

Có thể bị nhiễm chéo nếu ánh sáng được đặt trên sàn nhà, máy đếm 

Các nguồn sáng trong các chương trình Pháp Luật trên TV 



 

Các nguồn sáng pháp y chỉ được thấy trên các chương trình pháp luật của Ti vi chẳng hạn như CSI và 

Bones. Đôi khi các nguồn sáng lớn được trang bị trong phòng thí nghiệm, còn đèn nhỏ hơn được trang ở 

hiện trường  và phòng thí nghiệm. 

Đèn màu xanh thường xuất hiện trên truyền hình so với đèn cực tím. Đèn pin FoxFury HammerHead 470 

nm (màu xanh) được chụp ảnh ở trên tại một hiện trường từ chương trình TV Bones. 

Nguyên tắc làm việc 

 

Bằng chứng pháp y lớn hơn thường có thể được nhìn thấy mà không cần một nguồn sáng. Nguồn sáng có 

thể giúp xác định vị trí bằng chứng nhỏ hơn bao gồm các dịch sinh học, tóc, sợi, vv khó nhìn thấy bằng 

mắt thường. Khi thực hiện đúng, ánh sáng phát ra từ nguồn sáng giúp chúng ta có thể nhìn thấy bằng 

chứng qua một bộ lọc (ống kính, kính bảo hộ). Phần này đưa ra một cái nhìn tổng quan nhanh chóng và 

đơn giản về cơ sở vật lý của nó. 

Ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng được hấp thụ bởi các bằng chứng hoặc tán xạ (phản xạ trở lại người 

sử dụng, vv). Các bộ lọc (các ống kính, kính bảo hộ) chặn ánh sáng tán xạ và cho phép chúng ta chỉ nhìn 

thấy những ánh sáng hấp thụ (huỳnh quang) ... miễn là chúng ta sử dụng đúng bước sóng và ống kính 

tương ứng với một bằng chứng nhất định. 

Thực tế mà nói, chẳng hạn chúng ta dùng một nguồn UV 395 nm để tìm tóc. Chúng ta hướng ánh sáng 

đến nơi nghi ngờ có bằng chứng. UV phát ra một ánh sáng màu purple/violet. Tóc sẽ hấp thụ một số ánh 



sáng UV và phát ra ánh sáng ở bước sóng dài hơn (cao hơn nhiều so với 395 nm). Trong trường hợp này, 

tóc sẽ phát màu xanh lá cây hoặc màu vàng khi nhìn qua một bộ lọc màu da cam. Màu xanh lá cây (~ 520 

nm) và màu vàng (~ 570 nm) là bước sóng dài hơn UV (~ 395 nm). Các bộ lọc khóa ánh sáng UV và cho 

phép các bằng chứng hiện lên. Không dùng bộ lọc (hoặc không đúng bộ lọc) sẽ dẫn đến nhiều ánh sáng 

tán xạ đến mắt, và điều đó làm cho chúng ta khó khăn trong việc  nhìn thấy bằng chứng. 

Các bước sóng FoxFury sử dụng 

ALS của FoxFury sử dụng đèn LED và có sẵn các bước sóng nhất định. Trong một số trường hợp, chúng 

tôi có thể cung cấp một model có hai bước sóng khác nhau đối với một màu ánh sáng. Chúng tôi lựa chọn 

những bước sóng này sau khi làm thử nghiệm rộng rãi với các bằng chứng khác nhau vào trong dung dịch 

khác nhau. Chúng tôi cũng cung cấp ánh sáng trắng. 

UV - 380 nm, 395 nm 

Xanh lam - 450 nm, 470 nm 

Xanh lam lục - 495 nm 

Màu xanh lá cây - 525 nm, 532 nm 

IR - 850 nm 




