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Abstract
Currently, more and more frequently laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry is being used in order to improve the discriminating power of various forensic examinations. In this type of study, estimation of the degree of randomness
of the measurement results is of a great importance. one of the factors which may affect the randomness is the degree of homogeneity/heterogeneity of the tested material. The main purpose of this study was to answer the following questions: can different
brands of inks be distinguished on the basis of la-ICP-Ms (laser ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass spectrometry)
measurements of writing made on different kinds of paper, are the inks homogenously spread along the drawn lines of writing
and does the type of paper have an impact on the possibility of discrimination between inks and the degree of homogeneity
of writing. In solving the above questions, an original chemometric approach was used and completed with Da (Discriminant
analysis) and PCa (Principal Component analysis). The obtained results made it possible to discriminate between brands within each color of inks as well as to detect inhomogeneity of the amount of ink left along the written lines. The approach presented
may be successfully applied in the examination of other kinds of samples.
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1. Introduction
still many of the methods used nowadays in the
examination of documents are not able to discriminate
between the source of paper and gel ink with a high
degree of certainty (Trejos, Flores, almirall, 2010).
The potential possibility of ink-paper discrimination
and identification of the origin of ink can provide
important forensic evidence, in cases like document
fraud, ransom notes or altered wills (Trejos et al.,
2010; van es, de koeijer, van der Peijl, 2009). Unfortunately, the significance of such evidence is interlinked with the capabilities of an applied technique
to detect distinctive chemical profiles to match the

sample with the reference sample or to differentiate
between the sources at an accepted confidence level
(Brunelle, Crawford, 2003; Trejos et al., 2010). The
analysis of questioned documents (QDs) is becoming
an increasingly important part of the forensic science
examination, considering the assessment of authenticity of a document, whether an individual pen or toner
was used to make a signature or to create a document,
and if it is possible, to identify the source of ink or
toner. Thus, the differentiation of the ink or toner can
provide crucial information for tracking their origins
and offer scientific evidence for determining the questioned documents (Brunelle, Crawford, 2003; van es
et al., 2009; weyermann et al., 2012; wu, zhou, yu,
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liu, Xie, 2012). Therefore, it is of great importance to
develop modern analytical methods for forensic examination of inks. regardless of the fact that many chemical and/or physical analyses of paper and ink can be
performed (Trejos et al., 2010), the most important
issue of forensic document examination is to choose
the one with the largest discriminating power (van es
et al., 2009). Due to the fact that, in general, the chemical components of inks and papers of different origin
vary greatly, their determination through the chemical
analysis seems to be a key factor of the forensic examination of questioned documents. The differences
in the ink’s composition result from the differences in
the composition of dyes, solvents, resins, surfactants,
and/or additives. Moreover, the differences in paper
manufacture influence the differences of fiber content
and types, bleaching agents and dyes in thermal papers
(Cheng, lin, huang, shiea, 2010). Typical questions
connected with the aspects of forensic chemistry include the following, e.g.: can we determine the authenticity of documents; is it possible to identify the
source of a questionable ink or paper; can we compare
the ink/paper from different documents; can the origin
of documents/inks be determined; can we discriminate
among different ink manufacturers; can we identify the
printer used to print the document; or is it possible to
establish the date of documents (McGaw, szymanski,
smith, 2009; orellana, Gálvez, roldán, García-ruiz,
2013). Based on the chemical composition, it does not
seem to be an easy task to identify the specific pen or
paper used, however, the determination of a pen and
paper type is not expected to create huge difficulties
(Cheng et al., 2010). The composition of individual
inks is not so easy to determine without damaging
the sample, for this reason in the first step of forensic examination non-destructive optical analysis such
as light examination, infrared examination, reflected
infrared or/and infrared luminescence is recommended. In the next step of ink analysis, the discrimination
and identification power of the samples should be improved by e.g. performing spot testing and solubility tests, applying thin layer chromatography (TlC),
Fourier Transformed Infrared spectroscopy (FTIr),
etc. (asTM, 2005; Trejos et al., 2010). recently, new
techniques for ink analysis have been applied such as:
raman spectroscopy, X-ray fluorescence (XrF) spectroscopy, scanning electron microscopy (seM), high
performance liquid chromatography (hPlC), capillary
electrophoresis (Ce), mass spectrometry (Ms) and inductively coupled plasma combined with mass spectrometry (ICP-Ms) (Brunelle and Crawford, 2003;
Trejos et al., 2010; van es et al., 2009; weyermann
et al., 2012). In the literature data, elemental analysis

of inks has been performed using μXrF, proton/particle induced X-ray emission (PIXe), particle induced
gamma X-ray emission (PIGe), methods using ICP
and laser-induced breakdown spectroscopy (lIBs)
(Grassi, Giuntini, Mando, Massi, 2007; Ferrero et al.,
1999; Maind, kumar, Chattopadhyay, Gandhi, suderanan, 2006; Maind, Chattopadhyay, Gandhi, kumar,
suderanan, 2008; Malzer et al., 2004; Melessanaki,
Papadakis, Balas, anglos, 2001; oujja, Vila, rebollar,
Garcia, Castillejo, 2005; Trejos et al., 2010). These
techniques, besides many advantages, are rather more
focused on historical and artistic prints than the forensic analysis of contemporary documents, and from the
perspective of the forensic examination they still are
characterized by unsatisfactory precision, poor sensitivity and insufficient quantitative capabilities, and
some of them can be destructive to the studied materials (Trejos et al., 2010). laser-based techniques appear
to be effective, practical and robust alternatives for
comparison, identification and discrimination between
papers substrate and inks of different origin (orellana et al., 2013). nowadays, la-ICP-Ms technique is
applied in various forensic ink investigations of documents as a quick and almost non-destructive analytical
tool with minimal sample consumption. This technique is thought to be attractive from the point of view
of forensic analysis of inks due to the speed of analysis, multi-elemental type of analysis and promising
quantitative capabilities, good sensitivity and selectivity (Brunelle, Crawford, 2003; Trejos et al., 2010;
van es et al., 2009; weyermann et al., 2012; spence,
Baker, Byrne, 2000; szynkowska, Czerski, Paryjczak,
Parczewski, 2010). laser-based techniques also provide some advantages over solution – ICP methods
since no special sample preparation stage is required
(e.g. no need for document destruction or ink extraction from the document), which significantly reduces
the consumption of a sample (Trejos et al., 2010). It is
assumed that the typical consumption during sample
digestion is about 100-110 mg for paper (spence et al.,
2000), while during laser ablation minimum mass removal is achieved (as reported a laser may remove just
ca. 9–15 μg of paper from microscopic areas, leaving
the paper almost intact after the analysis, orellana et
al., 2013; sarkar, aggarwal, alamelu, 2010; Trejos
et al., 2010). however, it should be remembered that
a single local microanalysis does not characterize the
total inhomogeneous material. In order to improve the
validity of the obtained data and to make the interpretation of the gathered results easier, the application of
a chemometric approach was additionally proposed
(Curran, 2009).
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The purpose of this work is to propose a practical
and robust laser-based spectrochemical procedure for
the elemental analysis of writing inks and to perform
a comparison of writing inks as a tool to improve the
discrimination capabilities of methods currently available in forensic laboratories. The obtained raw measurement results were evaluated using a chemometric
approach, which makes it possible to discriminate
between various ink producers within the same ink
colors and various base materials as well as to observe
the differences among the fragments of the same line
drawn with the same ink. The approach let us to assess
the potential of la-ICP-Ms technique for the discrimination of ink samples (writing made on documents).

2. Materials and methods
2.1. The optimization of laser ablation system
The heterogeneity studies of the chemical composition analysis of inks or toners is challenging with
respect to the difficulty of evaporation and removing
only particles coming from the inks, not from the
“base materials” (eg. paper). The ablation conditions
such as the parameters of laser ablation system: laser power, frequency, spot size, scan speed, they all
can influence the ablation process. For this reason it is
crucial to optimize the parameters of laser ablation
system depending on the type of analyzed materials
and the purpose of the research. The analysis was performed using the laser ablation system (lsX-500, Cetac) with the inductively coupled plasma mass spectrometer with the time of flight analyzer (optiMass
8000, GBC).
In a search for the best ablation conditions three
parameters were taken into account and the experiments were carried out according to the 2x2x3 factorial design. within the considered parameters the
following levels were included: (1) laser power: 30%
and 35% of the maximum laser power, (2) frequency: 10 and 20 hz and (3) scan speed: 200, 300 and
400 µm·s-1, the spot size being fixed at 200 µm. In
four experimental points of the design the experiments
were doubled. In consequence, 16 experiments were
carried out as follows: 16 lines were drawn on a sheet
of paper (Pol Jet Prima 80 g·cm-2) with a green gel
pen (PIloT G-1 0.5), each line being assigned to one
of the experimental points of the 2x2x3 factorial (including replications). The changes in the intensity of
signals for selected m/z ratios were monitored for the
studied laser ablation conditions. The collected results
were compared with the information obtained from
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the scanning electron microscope – seM (hitachi, Japan) and optical microscope (Motic sMz-168 series).
The seM technique was used to compare the depth of
penetration of a laser beam into the base material. The
parameters which were selected as optimal (Table 1)
for the analysis of the studied ink samples were characterized by satisfactory intensity of signals for the
monitored isotopes, i.e. by a high degree of removal
of “cover material”, leaving the base material (paper)
almost untouched. In Fig. 1 (top) the images of the
ink line after the ablation process for the parameters
established as the optimal ones (laser power: 30%,
frequency: 10 hz, scan speed: 300 µm·s-1) are shown.
For the comparison purpose additionally the images of
the line after the ablation was carried out under conditions different from the optimal ones are presented in
Fig. 1 (bottom).
Table 1
Optimal Laser Ablation parameters
Parameter

la-ICP-Ms

Laser

266 nm, nd:yaG (9 mJ max)

laser power

30%

Frequency

10 hz

spot size

200 µm (for paper and ink)

ablation pattern

single line scan

scan speed

300 µm·s-1

elements taken into
account in the analysis

52

Cr, 55Mn, 60ni, 65Cu, 66Zn, 88sr,
Zr, 98Mo, 208Pb, 209Bi, 138Ba

90

2.2. samples
on two kinds of paper commercially available and commonly used: plain paper – PP (PolJeT
80 g·m-2) and lined paper – lP (IPeGa Premium
80 g·m-2) single straight lines with a length of a few
centimeters were drawn using 12 different types of
“covering materials”. The investigated “covering materials” were as follows: 6 blue pens, 3 red pens and
3 black pens (Table 2). afterwards, each single line
was cut into three smaller fragments (Fig. 2) and each
fragment was treated as an individual sample (object)
for the heterogeneity studies. For each sample the
mass spectra were collected. The measurements (1 cm
on a line) were carried out using the optimal laser ablation system parameters (Table 1). The whole dataset
included 11 variables (peak areas for selected isotopes
(Table 1)) and 72 objects (three fragments of lines for
12 different pens on two types of paper). The given
name of an object includes information about the type
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Fig. 1. optical microscope (I) and seM (II; x250) images of the surface of prepared standard sample of ink writing on a paper
base after the ablation process was performed for the optimal conditions, (top) and for conditions other than optimal (bottom).

Table 2
Brands and codes established for analyzed inks
Codes

Colors Brands

A22

blue

sTaBIlo alPha 88

a24

blue

CorVIna “51” made in Italy

a27

blue

PIloT BPP-GPl-F-l

D3

blue

PIloT G-1 GrIP BlG-G1-5-l Japan

D7

blue

UnI-Ball sIGno DX UM-151

D11

blue

DonaU Gel

B16

black

PelIkan sTICk

B3

black

UnI laknoCk II FIne sD-108

B13

black

PenTel Bk77 sUPerB

F7

red

PenTel hyBrID k106

F10

red

UnI-Ball sIGno GelsTICk UM-170

F9

red

UnI-Ball sIGno GelsTICk UM-170

of pen, kind of paper and part of a line analysed, respectively (e.g. a22_lP_l3 means a22 pen (Table 2),
lP – lined paper, l3 – third fragment of line).
In this study the chemometric approach was applied for each color of pens separately. The calculations were performed using sTaTIsTICa10 (statsoft.
Inc.) and r (version 3.1.1).

Fig. 2. Photo of lines taken using pen F10 (Table 2) on two
types of paper (lP and PP). each of the lines was divided
into three fragments which were treated as individual objects (samples).

3. Chemometric approach
In this work a chemometric approach described
elsewhere (Parczewski, Chęsy, 2016) was used and
completed with principal component analysis (PCa)
and discriminant analysis (Da, Tauler, walczak,
Brown, 2009). apart from the original presentations
of similarity this approach uses dendrograms, which
are the most frequently applied within cluster analysis (Ca) (Tauler et al., 2009). In order to obtain as
much information as possible about the relations between tested objects (about similarity between them)
it seems to be necessary to conduct a simultaneous
comparison of differences between intensities of the
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values of the corresponding variables measured on the
objects and, at the same time, to compare the shapes
of data profiles of the objects (the values of variables
describing an object constitute the data profile). Usually, in the analysis of similarity the distances between
objects are used; the shorter the distance is, the more
similar the objects are. In this paper the similarity between objects based on the differences between values
of the corresponding variables was measured using
euclidean distance or squared euclidean distance (calculated after autoscaling of variables) and the degree
of similarity between the shapes of data profiles was
determined using 1-r distance (r – Pearson correlation
coefficient between objects). The similarity between
the shapes of the data profiles was graphically presented also directly on the basis of raw data and after
autoscaling (which had been applied along the rows of
the raw data matrix) as well as using angle distances
which were applied in the classification of individual objects selected as unknown samples (Parczewski,
Chęsy, 2016). The dendrograms included in this paper were presented for two combinations of distance
measures and agglomeration methods: 1-r distance
and single linkage method and squared euclidean distance and ward’s method (Tauler et al., 2009; ward,
1963). The similarity between objects was presented
on the original symbolic square symmetrical matrices
(color maps) which contained the similarity between
shapes of the data profiles and, at the same time, the
similarity based on the differences between values of
the variables (Parczewski, Chęsy, 2016). additionally, the degree of similarity between objects was studied using Discriminant analysis (Da), which enables
identification of the discrimination rules and therefore
can be used for the analysis of unknown samples. Finally, principal component analysis (PCa) was used to
visualize the relationship between variables as a projection of the variables on the space of the new variables called principal components which are orthogonal
to each other (Tauler et al., 2009; Brereton, 2003).
4. Results and discussion
The results of chemometric analysis of the data
from la-ICP-Ms measurements of pen writing are
presented below. Different visualizations are shown in
detail for black inks while for red and blue inks only
selected graphs are presented.
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4.1. Black inks
In Fig. 3 the data profiles are shown. They are
based on the original (raw) data and after their autoscaling along the rows of the raw data matrix (Parczewski, Chęsy, 2016). The profiles based on the original
(raw) data (Fig. 3 – top) reveal differences between the
intensities of variables of two kinds of paper on which
the writing was made using pen (ink) B13. however, it
is not easy to find similarity between shapes of profiles
concerning different samples of writing. The profiles
based on autoscaled data (Fig. 3 – bottom) even more
clearly reveal the similarity just mentioned within
each brand of ink (B3, B13, B16) and show differences between brands independently of the kind of paper
on which the writing was made or the part of a writing.
The objects in Fig. 3 were a priori grouped with respect to the brands of inks (supervised data analysis).
however, if the objects were distributed accidentally
on the graphs (like in the case of unsupervised data
analysis), then they could be arranged in such a way
that the similar objects are grouped which makes inspection of the graph much more convenient. For this
purpose a procedure described elsewhere can be used
(Parczewski, Chęsy, 2016).
It is reasonable to look at the similarity between
shapes of data profiles also from other points of view.
one of them is based on angle distances between objects (between shapes of their data profiles) (Parczewski, Chęsy, 2016), and it is viewed on the circles as
presented in Fig. 4. The Figure needs explanation. at
the “north pole” (top) of the circle an object of interest
is placed and the vectors representing the remaining
objects are deviated from the selected object by angle
α, which results from the relationship: r = cosα, where
r is the correlation coefficient between the given object and the object belonging to the remaining ones
(the mentioned vectors are not presented in Fig. 4;
they begin in the center of a circle and are pointed at
the objects indicated on the circle). The presentation is
especially useful for the classification of an unknown
object to a preselected group of objects. From each
group of writing made with the use of black inks, B3,
B13 and B16, we selected (by chance) an object which
was considered as an unknown sample. In Fig. 4a it
was sample B3_lP_l1, in Fig. 4b B13_PP_l3 and
in Fig. 4c B16_lP_l2. It is clearly seen that the “unknown” samples were properly classified. actually,
each of the samples selected as unknown “attracted”
the group of samples from which the unknown sample
was chosen (the corresponding points are grouped in
the vicinity of the selected sample). when inspecting
the above presentation, it is worth noting that the rela-
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Fig. 3. Data profiles of original (raw) data (top) and of the data after their autoscaling along rows of the raw data matrix (bottom).

Fig. 4. Visualization of similarity between shapes of data profiles of the selected samples of writings and the remaining samples
for B3_lP_l1 (a), B13_PP_l2 (b) and B16_lP_l2 (c) inks using the angle distance. The selected samples are marked in red.
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tionship between correlation coefficient, r, and angle,
α between vectors of objects is nonlinear, e.g. to the
range of r: 0.9–1 (d=1-r: 0–0.1) which corresponds to
the range of α: 0º–26º, while to the range of r: 0–0.1
(d: 0.9–1) there corresponds the range of α: 84º–90º.
Then it is seen in Fig. 4 that in the case of the selected
samples B3_lP_l1 (Fig. 4a) and B16_lP_l2 (Fig.
4c) the samples “attracted” the similar objects which
differ from the corresponding selected samples within
r range from 0.9 to 1, and in case of selected sample
B13_PP_l3 the correlation coefficients between the
sample and the “attracted” objects vary from 0.82 to
1. This means high similarity between shapes of data
profiles of the selected samples (B3_lP_l1, B16_lP_
l2 and B13_PP_l3) with the members of the corresponding clusters the selected samples actually belong
to. at the same time the clusters of similar samples just
discussed are very well separated from other groups of
objects (other types of inks).
In order to visualize the similarity between the
shapes of the data profiles of objects and, at the same
time, the similarity between the values of the corresponding variables describing the objects two appropriate dendrograms can be used. They are presented
in Fig. 5. Dendrogram (a) shows properly grouped
objects according to the shapes of data profiles and
dendrogram (b) reveals differences between writings,
especially writings made on different kinds of paper.
The dendrograms give much valuable information
about different kinds of similarity between samples,
however, separately. It is rather a difficult task to use
this information simultaneously, i.e. to derive joined
information about both kinds of similarity (see, for example, different sequences of the objects).
The proposed symbolic similarity matrices (colored maps) reveal such joined information (Parczewski,
Chęsy, 2016) in which the similarity between shapes
of the data profiles (measured with the use of 1-r distance) is represented by the colors of squares and, at
the same time, the differences between values of the
variables (measured with the use of squared euclidean distance) are represented by the colors of rings in
each element (a pixel) of the matrix. Different colors
of squares and rings correspond to various degrees of
similarity (deep green color means the highest similarity between the objects while the red color refers to
the lowest similarity). In this research the outskirts between colors were established on the basis of the differences between the linkage distance in the dendrograms, where the division of the dendrogram is at the
distance where the density of branches in the dendrogram is minimal. additionally, for 1-r distance 3 levels of similarity were arbitrally adopted. They cover
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Fig. 5. Dendrograms for black inks corresponding to the
shapes of data profiles (Ms spectra): 1-r distance and single
linkage method (top) and corresponding to the differences
between values of variables (peak areas in Ms spectra):
squared euclidean distance and ward’s method (bottom).

qualitatively important regions of similarity between
profiles: very similar (deep green), non-similar (navy
blue), and highly dissimilar (“negatively” similar, red)
(Parczewski, Chęsy, 2016). It is worth to mention that
similar shapes of data profiles indicate, in general, the
same kind of ink while the differences between values
of variables correspond to different amount of ink on
the writings which been compared.
The map concerning black inks is presented in
Fig. 6 (the symbols of samples are written in black).
Because our investigation concerns supervised data
analysis, the objects in the similarity matrix were arranged and presented according to the brands of inks.
This helps visulaization of the influence of the paper
base on the shapes of data profiles as well as to detect inhomogeneity of inks along the lines of writing.
Different samples of writing are properly and clearly grouped, which is demonstrated by three distinct
square areas arranged along the diagonal of the matrix
corresponding to inks B3, B13, B16. an inquisitive
analysis of the matrix delivers still more subtle information about the objects (samples of writing) tested.
For example, considering the first square at the top of
the diagonal of the matrix in Fig. 6 covering fragments
of lines made with pen B3, the following conclusions
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can be drawn from the Figure. all samples of writing are homogenous concerning the shapes of the data
profiles (see green squares), but the intensities of the
corresponding peaks in Ms spectra (in data profiles)
differ depending on the kind of paper base (lP, PP)
on which the writing was made (see different colors of
rings). The conclusion would be that all writing were
made with the same brand of ink (here B3), however, different amounts of ink were retained on differ-

ent kinds of paper (see different colors of rings). In
the case of ink B13 a high level of similarity between
samples of writing is observed concerning the shapes
of data profiles. however, distinct differences between
values of corresponding variables (intensities of peaks
in Ms spectra) are observed. The above observations
suggest that the amount of ink retained on single writing depends on the kind of paper base. also, it can be
seen in Fig. 6 that the brands of black inks can easi-

Fig 6. The similarity matrix for black, red, blue inks. Below the matrix corresponding to the blue inks its enlarged fragment is
presented. The colors of symbols of samples correspond to the colors of inks.
Problems of Forensic Sciences 2016, vol. 108, 605–622
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ly be differentiated (see different colors of blocks of
elements of the matrix referring to different brands
of black inks) concerning the shapes of Ms spectra.
Then, it is clear that simultaneous examination of similarity between tested samples, both from the point of
view of the shapes of the data profiles and, at the same
time, according to the intensities (values) of variables
may appear useful in the forensic investigation of documents. and the above can be simply and very effectively concluded from the proposed color maps like
the one presented in Fig. 6.

4.2. red and blue inks
In the case of red and blue inks, only similarity
maps are presented and shortly commented. In Fig. 6
(symbols of samples are written in red) a color map
for red pens is presented. It can be seen based on this
Figure that the kind of paper influenced the similarity
within the same brands of inks concerning the shapes
of the data profiles which includes especially ink F10.
This could result from the penetration of a laser beam
into the base paper. however, the brands of inks can
be still easily distinguished. The color map in Fig. 6
relates to blue inks (symbols of samples are written
in blue). only selected information which can be concluded from the matrix will be commented. In general,
the writing made with inks of different brands on both
kinds of paper creates distinct clusters concerning the
shape of data profiles (see green squared areas along
the diagonal of the matrix corresponding to different
brands of ink). however, inks a27, a24, D11 and D7
demonstrate similar shapes of the data profiles (Ms
spectra). The similarity between the shapes of the data
profiles is also noticed in case of inks a24, D11 and
D7 as well as D11 and D7. The above observations
reveal a very similar relative composition of the inks
concerning the elements which were taken into account in the present examination. The proposed color
maps give still much detail information which is useful
in forensic examination of drawings. remember that
each element (a pixel) of the matrix which is located
at the intersection of row α and column β contains information about both kinds of similarity between samples α and β. For example, considering in detail the
lines written with ink D3 (under the matrix its appropriate enlarged fragment is presented). The following
can be deduced from the picture. The first fragment of
the line written on paper lP (D3_lP_l1) is similar to
the remaining fragments of the line written on papers
lP and PP as concerns shape of data profiles (green
square pixels). But the fragment D3_lP_l1 differs
from the remaining pieces of the line written with ink
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D3 concerning intensities of the picks in Ms spectra
(blue and red circles in the pixels). It can be concluded
that amount of ink retained on fragment D3_lP_l1
significantly differs from the amount of ink retained
on paper PP.

4.3. Da and PCa approaches
In Fig. 7 Da scatter plots and PCa projections of
variables are presented for black, red and blue inks.
Based on the results of PCa, the assessment of the degree of correlation between variables (Ms peak areas
for selected isotopes) was performed and visualized.
In the case of black, blue and red inks, the scatter
plots (Da) show very well separated groups of writings made on the same paper with the same ink. however, they do not form distinct clusters corresponding
to appropriate brands of inks. The Da calculations are
based on differences between values of corresponding
variables describing the samples. Then, when Fig. 7 is
compared with Fig. 6 one should refer to the colors of
rings in the pixels of matrix. From that point of view
there is a good agreement between both Figures, but
the color maps show satisfactory clustering of the
brands of inks according to the shapes of data profiles
which cannot be read form Da diagrams.
For black inks the projection of variables on the
plane of two first principal components (about 76% of
total variance explained) reveals two groups of highly correlated variables {Pb, Cu, zn} and {Ba, Mn,
Mo, ni, sr, zr}. There is no correlation between these
groups as well as with Cr. For the red inks, the projection of variables on the plane of two first principal
components (about 76% of total variance explained)
presents the group of positively correlated variables:
{ni, Cu, zn, zr, Pb} and a group of scanty correlated remaining elements. For blue inks, the projection
on the plane of two PCs (which explains about 63%
of total variance) suggests a significant positive correlation between the peak areas within two groups
of isotopes: {Cr, sr} and {Bi, zn, Pb, ni, Mn, Mo,
Cu} (both groups being uncorrelated) and uncorrelated with them Ba and zr. It should be emphasized that
this correlation tendency is strongly depended upon
the colors of inks. This explains, in a way, why the
same set of variables assured a successful distinction
between different brands of inks within the blue, red
and black colors, which can be seen in Figures 3–6.
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5. Conclusion
It was proved that la-ICP-Ms technique is of
a great potential value as a tool in forensic investigation of documents. however, it should be kept in mind
that this technique delivers only a specific information on a material tested, namely about its elemental
(isotope) composition. The technique is especially
useful if chemometric methods are applied in evaluation of measurement data. The proposed approach
serves a multifaceted and versatile set of graphical

presentations, which will appear helpful in viewing
the structure of experimental data. symbolic similarity matrices in particular clearly show the similarity
between objects in a very compressive way. Visualization power of presentations of the data profiles (such
as presented in Fig. 3) is limited both by the number
of variables and objects tested. Visualization power of
presentations using a similarity matrix, angle distance
as well as dendrograms is limited only by the number
of objects. however, in the case of a very large number
of objects, the enlarged fragments of a similarity ma-

Fig 7. scatterplot of discriminant functions 1 and 2 (Da) and projections of variables onto PC1 and PC2 (PCa) for black (top),
red (middle) and blue (bottom) inks.
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trix can be inspected. actually, the matrix compresses
the most important useful information content in the
experimental data, but still it enables a clear enough
presentation of similarity between objects tested
which concerns information about similarity between
shapes of data profiles and differences between values
of variables simultaneously.
The information which can be derived from different visualizations of similarity between objects
frequently overlaps, i.e. it is partly repeated but in
a different way which strengthens one’s confidence
concerning the conclusions derived from the presentations.
In general, the proposed chemometric approach
may appear very useful in solving many practical and
scientific problems. It may appear useful especially at
the beginning steps of data analysis. If the approach
appears insufficient in solving problem, more sophisticated chemometric tools need to be used (Tauler et
al., 2009). For example, the following chemometric
tools were used in examination of inks: artificial neural network (ann, neuman, Margot, 2009), Partial
least squares – Discriminant analysis (Pls-Da, de
souza lins Borba, saldanha honorato, de Juan, 2015)
and the likelihood ratio approach (lr, Martyna et
al., 2013).
actually, the tested inks of different origin (producers) were clearly distinguished as writing on different kinds of paper using the proposed chemometric approach. In most cases the lines made with a pen (ink)
on the paper base appeared homogenous with respect
to the similarity between shapes of Ms spectra measured on different parts of the line which may indicate
the same kind if ink. however, in some cases different
amounts of the ink left along the line were detected.
The analytical technique and chemometric approach used in the present examination can be applied
in testing other objects important from the point of
view of forensic investigation of documents, for example, printings or copies, stamps or other signs made
on documents as well as document bases (e.g. types of
paper). also, data obtained with other appropriate analytical techniques (e.g. raman spectrometry) can be
successfully evaluated according to the proposed data
handling. Moreover, it can be presumed that the effectiveness of the approach will increase if the results
of measurement gathered from two (e.g. la-ICP-Ms
and raman spectrometry) analytical techniques are
taken into consideration in chemometric calculations
simultaneously.
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Badanie zapisów długopisowych przy użyciu technik
La-icp-toF-Ms i seM z wykorzystanieM cheMoMetrii
1. Wprowadzenie
Ciągle jeszcze metody stosowane w badaniu dokumentów nie są na tyle doskonałe, aby zawsze możliwe
było rozróżnienie między rodzajami papieru lub pisarskiego materiału kryjącego (Trejos, Flores, almirall,
2010). Możliwość takiego rozróżnienia ma istotne znaczenie dowodowe w badaniach sądowych dotyczących
na przykład sfałszowanych dokumentów, zapisów związanych z żądaniem okupu czy zmienionych testamentów
(Trejos i in., 2010; van es, de koeijer, van der Peijl, 2009).
waga takiego dowodu jest ściśle powiązana z możliwościami techniki pomiarowej zastosowanej do rozróżniania chemicznych profili próbki badanej i próbki odniesienia lub pochodzenia badanych materiałów z akceptowalnym prawdopodobieństwem (Brunelle, Crawford, 2003;
Trejos i in., 2010). analiza podejrzanych dokumentów
staje się coraz bardziej istotnym problemem w badaniach
sądowych. obejmują one ocenę autentyczności dokumentu, np. udzielając odpowiedzi na pytanie, czy ten
sam tusz lub toner został zastosowany w podpisie lub
do sporządzenia dokumentu i, jeśli to możliwe, identyfikację pochodzenia tuszu lub tonera. zatem możliwość
rozróżnienia między sobą poszczególnych tuszów lub
tonerów może dostarczyć istotnych informacji w kwestii ich pochodzenia i stanowi naukowy dowód w ocenie
podejrzanych dokumentów (Brunelle, Crawford, 2003;
van es i in., 2009; weyermann i in., 2012; wu, zhou,
yu, liu, Xie, 2012). z tego względu rozwijanie nowych
metod analizy środków kryjących dla celów sądowych
ma ogromne znaczenie. Pomimo faktu, że do dyspozycji
pozostaje wiele chemicznych lub fizycznych metod analizy tuszów (Trejos i in., 2010), to kluczowym aspektem
w przypadku badania dokumentów jest dobór metody
charakteryzującej się najwyższą rozróżnialnością (van
es i in., 2009). różnice w składzie chemicznym tuszów
i podłoży papierowych w zależności od ich pochodzenia
sprawiają, że analiza tych materiałów jest kluczem do
badania podejrzanych dokumentów. różnice te wynikają z różnorodności wchodzących w ich skład barwników
lub pigmentów, rozpuszczalników, żywic, związków
powierzchniowo czynnych oraz dodatków. sposób wytwarzania papieru ma wpływ na zróżnicowanie rodzaju
i zawartości w nim włókien, substancji bielących i barwników w przypadku papierów termicznych (Cheng, lin,
huang, shiea, 2010). Typowe pytania, na jakie poszukuje
się odpowiedzi ze strony chemii sądowej, są następujące:
czy można stwierdzić autentyczność dokumentu; czy jest
możliwa identyfikacja pochodzenia badanego tuszu lub

papieru; czy można efektywnie porównać tusze lub papier na różnych dokumentach; czy można zidentyfikować
źródło tuszu lub papieru; czy można rozróżnić tusze lub
papier pochodzące od różnych producentów; czy można
zidentyfikować drukarkę wykorzystaną do sporządzenia
dokumentu; czy jest możliwe określenie daty wytworzenia dokumentu (McGaw, szymanski, smith, 2009; orellana, Gálvez, roldán, García-ruiz, 2013). Można sądzić,
że zidentyfikowanie konkretnego urządzenia pisarskiego
lub papieru w oparciu o badanie składu chemicznego
nie jest łatwe, ale określenie typu urządzenia lub papieru może już nie sprawiać tak dużych trudności (Cheng
i in., 2010). nie jest łatwe wyznaczenie składu chemicznego konkretnego tuszu bez uszkodzenia próbki, dlatego
na pierwszych etapach badania stosuje się nieniszczące optyczne techniki, takie jak np. badanie dokumentu
w podczerwieni, w świetle odbitym i/lub luminescencji
w świetle Ir. na kolejnym etapie analizy tuszów powinien być uwzględniony stopień rozróżnialności i wykrywalności przez zastosowanie testów kroplowych i rozpuszczalności, chromatografii cienkowarstwowej (TlC),
spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera
(FTIr) itp. (asTM, 2005; Trejos i in., 2010). ostatnio
stosowane są nowe techniki analizy tuszów, takie jak
spektroskopia ramana, fluorescencyjna spektrometria
rentgenowska (XrF), skaningowa mikroskopia elektronowa (seM), wysokosprawna chromatografia cieczowa
(hPlC), elektroforeza kapilarna (Ce), spektrometria
mas (Ms) i plazma sprzężona indukcyjnie w połączeniu
ze spektrometrią mas (ICP-Ms) (Brunelle, Crawford,
2003; Trejos i in., 2010; van es i in., 2009; weyermann
i in., 2012). w literaturze znaleźć można przykłady analizy tuszów z wykorzystaniem mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXrF), rentgenowskiej analizy spektralnej
ze wzbudzeniem protonami/cząstkami (PIXe), emisji
promieniowania gamma-X wzbudzonego cząstkami
(PIGe), metod spektrometrycznych stosujących plazmę
sprzężoną indukcyjnie (ICP) oraz spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym (lIBs, Grassi, Giuntini, Mando, Massi, 2007; Ferrero et al., 1999; Maind,
kumar, Chattopadhyay, Gandhi, suderanan, 2006; Maind, Chattopadhyay, Gandhi, kumar, suderanan, 2008;
Malzer et al., 2004; Melessanaki, Papadakis, Balas,
anglos, 2001; oujja, Vila, rebollar, Garcia, Castillejo,
2005; Trejos i in., 2010). Powyższe techniki posiadają
wiele zalet, lecz są przydatne przede wszystkim w badaniu historycznych artefaktów. z punktu widzenia potrzeb
badania sądowego dokumentów charakteryzują się one
niedostateczną precyzją i czułością i są mało przydatne
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do analizy ilościowej. Ponadto niektóre z nich wymagają
zniszczenia badanego materiału. (Trejos i in., 2010). niezwykły potencjał przedstawiają techniki wykorzystujące
lasery, które są ciekawą alternatywą służącą jako narzędzie do porównywania, identyfikacji i rozróżniania między rodzajami podłoży papierowych oraz tuszów pochodzących z różnych źródeł (orellana i in., 2013). obecnie
technika la-ICP-Ms jest stosowana w różnych sądowych badaniach tuszów na różnych dokumentach, stanowiąc szybką i prawie nieniszczącą metodą analityczną
wymagającą zużycia minimalnej ilości próbki. Technika
ta jest uważana za atrakcyjną z punktu widzenia badań
sądowych tuszów, ponieważ charakteryzuje się dużą
szybkością analizy, umożliwia analizę wielopierwiastkową i cechuje się satysfakcjonującą czułością i selektywnością, co daje szansę na wykorzystanie tej techniki
w analizie ilościowej (Brunelle, Crawford, 2003; Trejos
i in., 2010; van es i in., 2009; weyermann i in., 2012;
spence, Baker, Byrne, 2000; szynkowska, Czerski, Paryjczak, Parczewski, 2010). Metody wykorzystujące
laser mają tę przewagę nad analizą próbki w roztworze
z wykorzystaniem techniki ICP-Ms, że nie wymagają
dodatkowego etapu przygotowania próbki do pomiaru
(nie ma potrzeby zniszczenia dokumentu lub ekstrakcji
tuszu z dokumentu), co istotnie redukuje ilość próbki
wymaganej do analizy (Trejos i in., 2010). Przyjmuje się,
że typowa ilość próbki papieru zużywana do roztworzenia wynosi ok. 100–110 mg (spence i in., 2000), podczas
gdy w ablacji laserowej odparowana zostaje tylko minimalna ilość materiału (laser odparowuje ok. 9–15 μg papieru z mikroskopijnego obszaru, pozostawiając papier
praktycznie nienaruszony, orellana i in., 2013; sarkar,
aggarwal, alamelu, 2010; Trejos i in., 2010). należy
jednak pamiętać, że wyniki pojedynczej lokalnej (punktowej) analizy nie charakteryzują całego niejednorodnego materiału. w celu jak najlepszego wykorzystania
wyników analizy i ich interpretacji proponuje się zastosowanie metod chemometrycznych (Curran, 2009).
w niniejszej pracy zaproponowano praktyczną metodę analizy pierwiastkowej tuszów na ręcznych zapisach,
opartą na spektrometrii mas z wykorzystaniem lasera,
a także przeprowadzono badania porównawcze tychże
zapisów. Celem badań była poprawa rozróżnialności
próbek tuszów. surowe dane z pomiarów zostały opracowane z wykorzystaniem oryginalnego podejścia chemometrycznego, co umożliwiło rozróżnienie między tuszami o tej samej barwie pochodzącymi od różnych producentów. sprawdzono jednorodność tuszu wzdłuż zapisu
na różnych podłożach papierowych. Metoda umożliwiła
ocenę przydatności techniki la-ICP-Ms w rozróżnianiu
próbek tuszów (zapisów na dokumencie).

2. Materiały i metody
2.1. optymalizacja układu laserowego
wyzwaniem w badaniu niejednorodności składu chemicznego tuszu lub tonera jest znalezienie warunków,
w których odparowaniu laserowemu ulegnie tylko tusz,
bez wpływu podłoża (np. papieru) na wyniki jego analizy. na proces odparowania mają wpływ takie parametry
układu lasera jak moc lasera, częstotliwość promieniowania, rozmiar analizowanego obszaru, szybkość skanowania. Dlatego istotny jest optymalny wybór wartości tych
parametrów, biorąc pod uwagę rodzaj badanego materiału oraz cel badań. analizę przeprowadzono przy użyciu
systemu laserowego (lsX-500, Cetac) w połączeniu ze
spektrometrem mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie i analizatorem czasu przelotu (optiMass 8000,
GBC). w poszukiwaniu najkorzystniejszych warunków
odparowania laserowego uwzględniono trzy parametry,
a badanie wykonano zgodnie z planem czynnikowym
2x2x3. wybrane parametry przyjmowały odpowiednio
(dolny i górny) następujące poziomy wartości: (1) moc
lasera: 30% i 35% mocy maksymalnej, (2) częstotliwość: 10 i 20 hz i (3) szybkość skanowania: 200, 300
i 400 µm·s-1. wielkość obszaru analizy ustalono na poziomie 200 µm. w czterech punktach planu pomiary powtórzono dwa razy. w konsekwencji przeprowadzono 16
pomiarów w następujący sposób: na papierze (Pol Jet
Prima 80 g·cm-2) nakreślono 16 linii za pomocą zielonego długopisu (PIloT G-1 0.5), każdą linię przypisując
do jednego z punktów planu 2x2x3 (z uwzględnieniem
ww. powtórzeń). Badano zmiany (różnice) intensywności pików odpowiadających wybranym stosunkom m/z
zmierzone w zaplanowanych warunkach odparowania
laserowego. zebrane wyniki porównywano z informacją uzyskaną z pomiarów przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego seM (hitachi, Japan) oraz
mikroskopu optycznego (Motic sMz-168 series). Technikę seM wykorzystano w celu zbadania głębokości penetracji promienia lasera do podłoża papierowego. Parametry, które wyselekcjonowano jako optymalne, podano
w tabeli 1. zapewniły one zadowalającą intensywność
sygnałów pochodzących od monitorowanych izotopów,
pozostawiając nienaruszone podłoże papierowe. na rys.
1 (u góry) pokazano nakreśloną linię po ablacji laserowej
przeprowadzonej w wybranych optymalnych warunkach
(moc lasera: 30%, częstość: 10 hz, szybkość skanowania: 300 µm·s-1). Dla porównania na rys. 1 (u dołu) pokazano rezultat odparowania przeprowadzonego w warunkach odbiegających od przyjętych jako optymalne.
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2.2. Próbki
na dwóch rodzajach powszechnie stosowanego papieru: gładkiego PP (PolJeT 80 g·m-2) oraz liniowanego lP (IPeGa Premium 80 g·m2) nakreślono linie
o długości kilku centymetrów, używając 12 różnych pisarskich materiałów kryjących (tuszów w długopisach),
wśród których było 6 niebieskich, 3 czerwone i 3 czarne
(tabela 2). następnie każda linia została rozcięta na trzy
fragmenty (rys. 2) i każdy fragment był traktowany jako
odrębna próbka (obiekt) w badaniu niejednorodności. na
każdej próbce wykonano pomiar (1 cm linii) techniką
la-ICP-ToF-Ms, stosując optymalne parametry lasera
(tabela 1). w ten sposób macierz danych uwzględniała 11
zmiennych oraz 72 obiekty (trzy fragmenty linii nakreślonych 12 różnymi długopisami na dwóch rodzajach papieru). zastosowany w pracy sposób oznaczenia konkretnego obiektu zawiera informację o rodzaju tuszu, rodzaju
papieru i fragmencie linii. np. a22_lP_l3 oznacza długopis (tusz) a22 (tabela 2), lP oznacza papier liniowany,
a l3 – trzeci fragment linii.
obliczenia chemometryczne przeprowadzono osobno dla tuszów o różnej barwie, wykorzystując programy
komputerowe sTaTIsTICa10 (statsoft. Inc.) i r (wersja 3.1.1).

3. Obliczenia chemometryczne
w niniejszej pracy wykorzystano podejście zaproponowane gdzie indziej (Parczewski, Chęsy, 2016), uzupełnione analizą głównych składowych (PCa) i analizą
dyskryminacyjną (Da, Tauler, walczak, Brown, 2009).
oprócz oryginalnych sposobów wizualizacji podobieństwa w pracy wykorzystano dendrogramy, które należą do najczęściej stosowanych graficznych prezentacji
w analizie skupień (Ca, Tauler i in., 2009).
aby uzyskać z wyników pomiarów jak najwięcej
informacji o podobieństwie między obiektami, należy
uwzględnić jednocześnie różnice między wartościami
odpowiednich zmiennych (tu intensywnościami pików
w widmie Ms) opisujących porównywane obiekty oraz
różnice między kształtami profili danych (profil danych obiektu to zestaw wartości zmiennych opisujących
obiekt). zwykle w analizie podobieństwa stosowana
jest odległość między obiektami; im jest ona krótsza,
tym bardziej obiekty są do siebie podobne. w niniejszej
pracy podobieństwo między obiektami wyrażone przez
różnice w wartościach odpowiednich zmiennych jest
mierzone za pomocą odległości euklidesa lub kwadratu tej odległości (obliczanej po autoskalowaniu zmiennych oryginalnych). Podobieństwo między kształtami
profili danych wyznaczano stosując odległość 1-r, gdzie
r oznacza współczynnik korelacji Pearsona między
obiektami. Podobieństwo między kształtami profili da-
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nych zostało przedstawione graficznie w oparciu o dane
surowe, a także po ich autoskalowaniu wzdłuż wierszy
macierzy danych oraz stosując wykresy wykorzystujące
odległość kątową między obiektami. Te ostatnie zastosowano w klasyfikacji indywidualnych obiektów (próbek)
wybranych jako „nieznane” próbki (Parczewski, Chęsy, 2016). na dendrogramach przedstawiono skupienia
obiektów utworzone, osobno w oparciu o odległość: 1-r
w powiązaniu z metodą najbliższego sąsiada tworzenia
skupień oraz w oparciu o kwadrat odległości euklidesa
w powiązaniu z metodą warda tworzenia skupień (Tauler
i in., 2009; ward, 1963). Podobieństwo między obiektami
pokazano także w postaci oryginalnych symbolicznych
macierzy podobieństwa (kolorowych map), które ukazują jednocześnie oba rodzaje podobieństwa: związanego
z różnicami między wartościami odpowiednich zmiennych w porównywanych profilach danych oraz opartego
na porównywaniu kształtów profili danych (Parczewski,
Chęsy, 2016). Dodatkowo podobieństwo między obiektami zbadano, stosując analizę dyskryminacyjną (Da),
która umożliwia wyznaczenie reguł dyskryminacji, co
z kolei może być wykorzystane w klasyfikacji nieznanych próbek. zastosowano także analizę składowych
głównych (PCa) w celu wizualizacji relacji między
zmiennymi na drodze projekcji zmiennych na przestrzeń
nowych ortogonalnych zmiennych zwanych składowymi
głównymi (Tauler i in., 2009; Brereton, 2003).

4. Wyniki i ich dyskusja
Poniżej przedstawiono wyniki analizy zapisów sporządzonych przy użyciu różnych długopisów (tuszów)
przeprowadzonej techniką la-ICP-Ms. różne sposoby
wizualizacji podobieństwa między obiektami przedstawiono szczegółowo dla tuszów czarnych. w przypadku
tuszów czerwonych i niebieskich pokazano tylko wybrane wykresy.

4.1. Czarne tusze
na rys. 3 pokazano profile danych oryginalnych
(surowych) oraz profile po skalowaniu wzdłuż wierszy
macierzy danych (Parczewski i Chęsy, 2016). Profile
danych oryginalnych przedstawione są na rys. 3 u góry.
widać na nich wyraźne różnice między intensywnościami zmiennych dla dwóch rodzajów papieru, na których
wykonano zapis przy pomocy tuszu B13, a także tuszu
B16. Jednak nie jest łatwo odczytać podobieństwo między kształtami profili danych odpowiadających różnym
próbkom zapisów. Profile oparte na autoskalowanych danych (rys. 3 u dołu) jeszcze wyraźniej ujawniają różnice
między markami tuszów B3, B13, B16), niezależnie od
tego, na jakim papierze dokonano badanych zapisów i na
którym ich fragmencie. na rys. 3 obiekty zostały usze-

Problems of Forensic Sciences 2016, vol. 108, 605–622

620

P. Chęsy, A. Pawlaczyk, M. I. Szynkowska, A. Parczewski

regowane z uwzględnieniem marki tuszu. Gdyby jednak
były one rozmieszczone w sposób dowolny, to zawsze
można je odpowiednio uporządkować według podobieństwa, co ułatwia wizualną analizę profili danych.
Celowe jest spojrzenie na podobieństwo między
kształtami profili danych także z innych punktów widzenia i pokazania tego podobieństwa w inny sposób. np.
podobieństwo można wyrazić, wykorzystując kątową
odległość między kształtami profili danych (Parczewski i Chęsy, 2016), co zostało zilustrowane na kołowych
wykresach przedstawionych na rys. 4. wyjaśnijmy, że na
„biegunie północnym” okręgu jest umieszczony wybrany obiekt, zaś pozostałe obiekty (reprezentujące je wektory) odchylają się od wybranego obiektu o kąt α, który
wynika z zależności: r = cosα, gdzie r jest współczynnikiem korelacji między wybranym obiektem i obiektem
należącym do „pozostałych obiektów” (wspomniane
wektory nie są nakreślone na rys. 4; mają one początek
w środku okręgu, a ich końce pokazują punkty na okręgu
reprezentujące obiekty).
Taki sposób prezentacji jest szczególnie użyteczny
w przypadku, gdy celem jest przyporządkowanie nowego obiektu do jednej z wcześniej utworzonych grup
(skupień). spośród każdej z grup badanych zapisów sporządzonych z użyciem tuszów, B3, B13 i B16, losowo
wyselekcjonowano jeden, który pełnił rolę nieznanego
obiektu. na rys. 4a był to obiekt B3_lP_l1, na rys. 4b
- obiekt B13_PP_l3, a na rys. 4c - obiekt B16_lP_l2.
widać z rys. 4, że nieznane obiekty zostały przyporządkowane do właściwych grup. Można powiedzieć, że każdy z obiektów wybranych jako nieznany przyciągnął ku
sobie te obiekty, spośród których został wybrany (odpowiednie punkty na okręgu skupiły się w pobliżu wybranej próbki). analizując wykresy na rys. 4 warto zwrócić uwagę na to, że relacja między współczynnikiem
korelacji (r) a kątem (α) nie jest liniowa. np. zakresowi współczynnika r: 0,9–1 (d=1-r: 0–0,1) odpowiada
przedział α: 0º–26º, podczas gdy zakresowi r: 0–0,1
(d: 0,9–1) odpowiada przedział α: 84º–90º. zatem z rys.
4 wynika, że wybrane próbki B3_lP_l1 (rys. 4a) i B16_
lP_l2 (rys. 4c) przyciągają podobne próbki, dla których
współczynnik korelacji z odpowiednimi wybranymi
próbkami zawiera się w przedziale od 0,9 do 1, a w przypadku wybranej próbki B13_PP_l3 współczynnik korelacji między tą próbką i przyciągniętymi obiektami waha
się w zakresie od 0,82 do 1. oznacza to wysokie podobieństwo między kształtami profili danych wybranych
próbek (B3_lP_l1, B16_lP_l2 i B13_PP_l3) i profili
próbek należących do odpowiednich grup. Jednocześnie
skupienia podobnych próbek należących do różnych klas
(B3, B13 i B16) są od siebie dobrze odseparowane.
w celu wizualizacji podobieństwa między kształtami
profili danych i jednocześnie między wartościami odpowiednich zmiennych opisujących próbki sporządzono
dwa dendrogramy, które przedstawiono na rys. 5. Den-

drogram (a) ukazuje poprawnie pogrupowane próbki według kształtu ich profili danych, a dendrogram (b), oparty
na różnicach w wartościach odpowiednich zmiennych,
ujawnia różnice między zapisami, szczególnie tymi,
które wykonano na różnych papierach. Dendrogramy
dostarczają wiele cennych informacji o różnych typach
podobieństwa, jednak o każdym typie osobno. niełatwo
stąd odczytać łączną informację o obu rodzajach podobieństwa jednocześnie, co utrudnia, na przykład, różna
sekwencja próbek na obu dendrogramach.
zaproponowane symboliczne macierze podobieństwa
(kolorowe mapy; rys. 6) ukazują taką łączną informację
(Parczewski i Chęsy, 2016) o podobieństwie między
kształtami profili danych (mierzonym odległością 1-r),
co w macierzy reprezentują barwy kwadratów, i zarazem
o różnicach między wartościami odpowiednich zmiennych (mierzonymi kwadratem odległości euklidesa), co
reprezentują barwy kółek w każdym elemencie (pikselu)
macierzy. różne kolory kwadratów i kółek odpowiadają różnym stopniom podobieństwa (kolor ciemnozielony oznacza najwyższe podobieństwo między obiektami,
a kolor czerwony – najniższe). w niniejszej pracy granice między kolorami przyjęto w oparciu o różnice między
odległościami połączeń w dendrogramach, gdzie podział
następuje przy odległości, dla której gęstość gałęzi jest
najmniejsza. w przypadku odległości 1-r uwzględniono dodatkowo 3 poziomy podobieństwa. Pokrywają one
istotne zakresy podobieństwa między profilami: bardzo
podobne (ciemna zieleń), niepodobne (granat) i bardzo
niepodobne (czerwień). warto przypomnieć, że podobne
kształty profili danych przemawiają za tym, że mamy do
czynienia z tym samym rodzajem tuszu, zaś różnice między wartościami zmiennych są związane z ilością tuszu
na zapisach.
Mapa dotycząca czarnych długopisów jest przedstawiona na rys. 6 (symbole próbek oznaczone kolorem
czarnym). Ponieważ przedstawione w pracy badanie
stanowi analizę danych z nadzorem, obiekty w macierzy
podobieństwa zostały uszeregowane zgodnie z markami
tuszów. Ułatwia to wizualizację wpływu rodzaju papieru na profile danych oraz wykrycie ewentualnej niejednorodności tuszu wzdłuż zapisu. z omawianego rys. 6
wynika, że próbki zostały prawidłowo pogrupowane,
co wyrażają trzy wyraźnie odrębne zielone kwadratowe
obszary rozmieszczone wzdłuż diagonali macierzy, odpowiadające tuszom B3, B13 i B16. Dokładniejsza analiza macierzy pozwala zauważyć bardziej szczegółowe
informacje dotyczące próbek zapisów. np. rozpatrując
pierwszy kwadratowy obszar u góry diagonali macierzy
na rys. 6, obejmujący próbki zapisów dokonanych tuszem B3, można próbować wyciągnąć następujące wnioski: wszystkie próbki okazały się jednorodne z punktu widzenia kształtów ich profili danych (patrz zielone
małe kwadraty), ale intensywności odpowiednich pików
w widmie Ms różnią się w zależności od rodzaju pod-
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łoża papierowego (lP, PP), na którym sporządzono zapis (patrz różne kolory kółek). Można to zinterpretować
następująco: cały zapis został wykonany tym samym
tuszem (B3), jednak różne były jego ilości na poszczególnych jego fragmentach (różne kolory kółek). również
w przypadku tuszu B13 zaobserwować można wysokie
podobieństwo między próbkami zapisów sporządzonych
na papierach lP i PP, przynajmniej jeśli chodzi o kształty
profili danych, jednak bardzo wyraźne są różnice między
wartościami odpowiednich zmiennych (intensywnościami pików w widmie Ms). Powyższe obserwacje sugerują, że ilość tuszu pozostawionego na zapisie zależy
od rodzaju papieru. z rys. 6 wynika ponadto, że marki
czarnych tuszów mogą być łatwo rozróżnione w oparciu
o kształty widm Ms, ale nie w oparciu o intensywności
pików w tym widmie (porównaj także rys. 5). wynika
stąd, że analiza podobieństwa uwzględniająca jednocześnie kształty profili danych porównywanych obiektów
i różnice między wartościami odpowiednich zmiennych
w tych profilach może mieć duże znaczenie w badaniach
sądowych dotyczących autentyczności dokumentów. są
w tym pomocne kolorowe mapy podobieństwa przedstawione na rys. 6.

4.2. Czerwone i niebieskie tusze
w przypadku czerwonych i niebieskich tuszów
przedstawiono tylko macierze podobieństwa. Jeśli chodzi o tusze czerwone, to z rys. 6 (czerwone symbole próbek) wynika, że rodzaj papieru ma wpływ na podobieństwo między kształtami profili danych tuszów tej samej
marki, co dotyczy w szczególności tuszów F10. Jedną
z przyczyn może być niewielka penetracja wiązki lasera
do powierzchni podłoża papierowego. w przypadku tuszów niebieskich (na rys. 6 symbole próbek są oznaczone kolorem niebieskim) można stwierdzić, że z punktu
widzenia podobieństwa między kształtami profili danych
tusze różnego pochodzenia tworzą wyróżnione skupienia (patrz: zielone kwadratowe obszary rozmieszczone
wzdłuż diagonali macierzy odpowiadające różnym markom tuszów). Jednak tusze a27, a24, D11 i D7 wykazują podobieństwo kształtu profili danych (widm Ms). obserwacje te sugerują bardzo podobny analizowany skład
pierwiastkowy (izotopowy) niebieskich tuszów. Macierz
podobieństwa dostarcza bardziej szczegółowych informacji. Przypomnijmy w tym miejscu, że każdy element
(piksel) macierzy podobieństwa leżący na przecięciu
wiersza α i kolumny β zawiera informację o obu rodzajach podobieństwa między próbkami α i β. Prześledźmy
kwadratowy obszar dotyczący tuszu D3 (patrz: wyróżniony fragment macierzy). widoczny jest pewien wpływ
rodzaju papieru na intensywności pików w widmie Ms.
z rysunku można także odczytać, że pierwszy fragment
linii na papierze lP (D3_lP_l1) jest podobny pod
względem kształtu profilu danych (zielone kwadratowe
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piksele) do pozostałych fragmentów zapisu na papierze
lP, a także na papierze PP (ten sam tusz). Jednak z punktu widzenia intensywności pików w widmie Ms fragment
D3_lP_l1 różni się od fragmentów linii zapisanych tuszem D3 na obu rodzajach papieru, szczególnie na papierze PP (niebieskie i czerwone kółka w pikselach). Można
stąd wysnuć przypuszczenie, że ilość tuszu pozostawionego na fragmencie zapisu D3_lP_l1 znacząco różni się
od ilości tuszu zatrzymanego na innych fragmentach linii
na obu rodzajach papieru.

4.3. zastosowanie metod Da i PCa
na rys. 7 przedstawiono wyniki otrzymane metodą
Da oraz projekcje zmiennych uzyskane metodą PCa
dla czarnych, czerwonych i niebieskich tuszów. Metoda
PCa umożliwiła wizualizację stopnia skorelowania między zmiennymi.
wykresy Da w przypadku wszystkich tuszów ukazują grupowanie się próbek zapisów sporządzonych na
tym samym papierze, jednak nie tworzą one wyraźnych
skupień, które obejmowałyby tusze tej samej marki. Porównując rys. 7 z rys. 6, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
Da bazuje tylko na różnicach między wartościami odpowiednich zmiennych. Istnieje dobra zgodność między
obrazami pokazanymi na tych rysunkach, jeśli weźmie
się pod uwagę barwy kółek w pikselach macierzy podobieństwa (rys. 6). widać, że macierze te dobrze grupują
tusze tej samej marki z punktu widzenia kształtu profili danych badanych próbek, czego nie można odczytać
z wykresów Da.
w przypadku tuszów czarnych projekcja zmiennych
na płaszczyznę dwóch pierwszych głównych składowych
(tłumaczących ok. 76% całkowitej zmienności) pokazuje
dwie grupy skorelowanych zmiennych: {Pb, Cu, zn. Bi}
i {Ba, Mn, Mo, ni sr, zr} wzajemnie nieskorelowanych
oraz nieskorelowany z nimi Cr. Projekcja zmiennych
w przypadku tuszów czerwonych (ok. 76% tłumaczonej
zmienności) ukazuje grupę skorelowanych zmiennych:
{ni, Cu, zn, zr, Pb} i grupę słabo skorelowanych pozostałych zmiennych nieskorelowanych z ww. grupą.
w przypadku tuszów niebieskich odpowiednia projekcja
(ok. 63% tłumaczonej zmienności) ukazuje pozytywną
korelację między zmiennymi skupionymi w grupach:
{Cr, sr} i {Bi, zn, Pb, ni, Mn, Mo, Cu} (obie grupy
są między sobą nieskorelowane) oraz nieskorelowane
z nimi Ba i zr (ujemna korelacja między zr i pierwszą
z ww. grup oraz między Ba i drugą grupą). warto zauważyć, że tendencje do korelacji między zmiennymi silnie
zależą od koloru tuszu. Może to tłumaczyć pomyślne
grupowanie badanych zapisów, w ramach tuszów o różnej barwie, przy wykorzystaniu tego samego zestawu
zmiennych (rys. 3–6).
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5. Wnioski
w pracy potwierdzono duży potencjał techniki la
-ICP-Ms jako narzędzia w badaniach sądowych dokumentów. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że technika ta
dostarcza tylko specyficznej informacji o badanym materiale, a mianowicie o pierwiastkowym (izotopowym)
składzie tuszów. wyniki analizy mogą być w sposób
efektywny opracowywane z wykorzystaniem metod chemometrycznych. zaproponowane podejście do analizy
podobieństwa charakteryzuje się wielostronnym spojrzeniem na podobieństwo między obiektami, głównie
w oparciu o różne sposoby jego wizualizacji. w szczególności macierze podobieństwa umożliwiają przejrzystą prezentację dwóch rodzajów podobieństwa w sposób
wysoce skompresowany. wizualizacja profili danych
(rys. 3) jest ograniczona liczbą zmiennych i obiektów.
Prezentację w formie macierzy podobieństwa lub dendrogramu ogranicza tylko liczba obiektów. w przypadku dużej liczby obiektów zawsze jest możliwa analiza
powiększonych fragmentów macierzy podobieństwa.
Macierz zawiera i ukazuje istotną informację zgromadzoną w danych z pomiarów i umożliwia wystarczająco
jasno ujawnienie podobieństwa między kształtami profili
danych i jednocześnie różnic między wartościami odpowiednich zmiennych w tych profilach. Informacja pochodząca z proponowanych różnych wizualizacji podobieństwa często się pokrywa (powtarza). Pozwala to upewnić
się co do wniosków wynikających z prezentacji.
Proponowane podejście może okazać się użyteczne
w rozwiązywaniu wielu naukowych i praktycznych problemów. Podejście takie może stanowić efektywne narzędzie zwłaszcza na pierwszych etapach analizy struktury danych. Jeśli okazałoby się ono niewystarczające,
wówczas mogą być zastosowane bardziej zaawansowane
metody chemometryczne (Tauler i in., 2009), takie jak:
sztuczne sieci neuronowe (ann, neumann, Margot,
2009), metoda częściowych najmniejszych kwadratów
z analizą dyskryminacyjną (Pls-Da, de souza lins Borba, saldanha honorato, de Juan, 2015) i podejście oparte na ilorazie wiarygodności (lr, Martyna i in., 2013).
wszystkie one były wykorzystane w badaniu tuszów.
Badane fragmenty zapisów sporządzonych przy użyciu tuszów pochodzących od różnych producentów i na
różnych podłożach papierowych zostały poprawnie pogrupowane. w większości przypadków linie wykonane
na papierze okazały się homogeniczne tak z punktu widzenia kształtu profili danych, jak i różnic między wartościami odpowiednich zmiennych, co wskazuje na ten
sam rodzaj tuszu użytego do sporządzenia zapisu. w kilku przypadkach stwierdzono wpływ rodzaju papieru na
sporządzone zapisy.
Technika analityczna i podejście chemometryczne
przyjęte w niniejszej pracy mogą być zastosowane także
w przypadku innych obiektów ważnych z punktu widze-

nia badań sądowych, np. wydruków i kopii, pieczątek
na dokumentach, jak również w badaniu podłoży pisarskich. Proponowane podejście może być wykorzystane
w opracowaniu i wizualizacji wyników otrzymanych
przy użyciu innych technik analitycznych (np. spektrometrii ramana). Można przewidywać, że efektywność
podejścia chemometrycznego wzrośnie, jeśli analizie
poddane będą łącznie wyniki pomiarów wykonanych
przy użyciu różnych technik, np. la-ICP-Ms i spektrometrii ramana.
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