
Marek WOŹNIAK1, Łukasz KARWOWSKI2, Jolanta GAŁĄZKA-FRIEDMAN3,
Przemysław DUDA2, Martyna JAKUBOWSKA2, Patrycja BOGUSZ2

Metoda 4M – nowe zastosowanie spektroskopii
mössbauerowskiej w klasyfikacji
zrównoważonych chondrytów zwyczajnych
4M method – the new application of Mössbauer spectroscopy
for classification of equilibrated ordinary chondrites

Abstract: The 4M method aims to determine the type of equilibrated ordinary chondrite only on
the basis of the Mössbauer spectrum of the investigated meteorite. Mössbauer spectrum of
non-weathered ordinary chondrite is comprised of four sub-spectra: two doublets and two sextets.
One of the doublets consists of a signal from iron present in olivine and the other consists of
a signal from iron present in pyroxene. Sextets on the other hand, contain signals from magnetically
ordered iron. One sextet is related to the metallic phase (kamacite, taenite), whereas the second is
related to troilite. A third of doublets, which emerges in weathered ordinary chondrites, is related to
products of the oxidation of iron present in metallic phase. The spectral areas of olivine, pyroxenes,
metallic phase and troilite, which were obtained from Mössbauer spectrum are proportional to the
number of iron atoms present in relevant mineral phases. Some Mössbauer groups were inspired by
this fact to construct different methods to determine the type (H, L, or LL) of investigated
meteorites (Ga³¹zka-Friedman et al. 2019, Hyp. Inter. 241(1)). However, these methods, based on
subjective criteria, were only qualitative. Our group elaborated a quantitative method, which is
based on objective criteria. We called it the "4M method" (where M are derived from meteorites,
Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis (MDA), Mahalanobis distance)
(WoŸniak et al. 2019). This method was using only the Mössbauer experimental data, to which it
applied advanced statistical methods. The base, which was created from Mössbauer data, consisted
of three clusters H, L, LL. These clusters were constructed with sets of 4-dimensional vectors.
The vectors are comprised of spectral areas of Mössbauer spectrum: ol (value proportional to iron
present in olivine), pyr (value proportional to iron present in pyroxene), met (value proportional to
iron present in metallic phase), tr (value proportional to iron present in troilite). To determine the
type of investigated ordinary chondrite, its ol, pyr, met and tr values with average values of variables
obtained for clusters H, L and LL need to be compared. The comparison can be performed with
the use of MDA and Mahalanobis distance. Once Mahalanobis distance of the investigated
meteoriteis is known, the level of similarity to three types of ordinary chondrites can be calculated.
Examples of such calculations were performed for seven ordinary chondrites: Goronyo, Carancas,
New Concord, NWA 7733, Leoncin, So³tmany and Pu³tusk. They were made with the use of the
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new base composed of 62 non-weathered ordinary chondrites. All results obtained with the
4M method yielded results consistent with traditional mineralogical methods.

Keywords: meteorites, ordinary chondrites, meteorites classification, Mössbauer spectroscopy,
Mahalanobis distance, Multidimensional Discriminant Analysis, 4M method, Principal
Components Analysis, Cluster Analysis

Spektroskopia mössbauerowska powsta³a na bazie efektu bezodrzutowej emisji
i absorpcji kwantów gamma odkrytego przez Rudolfa Mössbauera w roku 1957.
Za odkrycie tego zjawiska Rudolf Mössbauer otrzyma³ w roku 1961 Nagrodê
Nobla w dziedzinie fizyki. Spektroskopia mössbauerowska stosowana jest w bardzo
wielu dziedzinach, na przyk³ad w fizyce, chemii, medycynie, archeologii i geologii.
Efekt Mössbauera zosta³ zaobserwowany dla oko³o 100 izotopów. Jednak najczê-
œciej u¿ywanym izotopem w badaniach mössbauerowskich jest izotop ¿elaza 57Fe.
Zastosowano go do badañ meteorytów ju¿ w kilka lat po odkryciu efektu Mössba-
uera. Po raz pierwszy spektrometr mössbauerowski zosta³ wys³any w kosmos
w roku 2003 w ramach misji marsjañskiej MER. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e
wa¿n¹ zalet¹ spektroskopii mössbauerowskiej jest ma³a iloœæ cennej materii mete-
orytowej potrzebnej do pomiarów.

Okazuje siê, ¿e pomiary widm mössbauerowskich nios¹ wiele wa¿nych informa-
cji niemo¿liwych lub trudnych do uzyskania w klasycznej mineralogii. Widmo
mössbauerowskie niezwietrza³ego chondrytu zwyczajnego sk³ada siê z czterech
podwidm. Dwa z nich to dublety (podwidma zawieraj¹ce dwie linie), bêd¹ce
sygna³em od ¿elaza obecnego w oliwinach i piroksenach. Pozosta³e dwa podwidma
to sekstety (zawieraj¹ce szeœæ linii), bêd¹ce sygna³em od ¿elaza obecnego w fazie
metalicznej i troilicie. Wielkoœæ powierzchni sk³adowej widma zwi¹zanej z po-
szczególnymi fazami mineralnymi jest proporcjonalna do liczby atomów ¿elaza
obecnych w tych fazach.

Nasza grupa badaczy poszukiwa³a odpowiedzi m.in. na pytanie czy na podstawie
widma mössbauerowskiego meteorytu mo¿na okreœliæ jego typ?! Wczeœniejsze wyni-
ki wskazywa³y, ¿e jest to mo¿liwe, ale nale¿a³o opracowaæ nowe podejœcie do tematu.

W artykule prezentujemy propozycjê statystycznej, iloœciowej metody klasyfika-
cji zrównowa¿onych chondrytów zwyczajnych (zaproponowana metoda 4M),
która pozwala na wyznaczenie typu dowolnego chondrytu zwyczajnego na podsta-
wie zmierzonych jego podwidm mössbauerowskich. W dalszej czêœci opisano za³o-
¿enia statystyczne i opis metody oraz podano kilka przyk³adowych wyników obli-
czeñ. Opis metody statystycznej jest adaptacj¹ naszego tekstu zamieszczonego
w Meteoritics and Planetary Science (WoŸniak i in. 2019).

Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej, wielowymiarowej analizy
dyskryminacyjnej i odległości Mahalanobisa do klasyfikacji
zrównoważonych chondrytów zwyczajnych

Widma mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych sk³adaj¹ siê w wiêkszoœci przy-
padków z dwóch dubletów zwi¹zanych z jonami ¿elaza Fe+2 (paramagnetycznego)
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obecnymi w oliwinach i piroksenach oraz dwóch sekstetów zwi¹zanych z jonami
¿elaza (magnetycznego) obecnymi w fazach metalicznych (kamacyt, taenit; jon
Fe0) i siarczkowych (troilit, pirotyn; jon Fe+2).4 Powierzchnie spektralne widm
mössbauerowskich w meteorytach s¹ proporcjonalne do liczby atomów ¿elaza
w danej fazie mineralnej (przyk³adowe widma na rys. 1).5 Ta w³aœciwoœæ widm
mössbauerowskich mo¿e byæ podstaw¹ do skonstruowania metody klasyfikacji
zrównowa¿onych chondrytów zwyczajnych (equilibrated ordinary chondrites).
Pomys³ ten podejmowa³y ró¿ne grupy zagraniczne ju¿ kilka lat temu. Ich propozy-
cje opiera³y siê na metodach jakoœciowych opartych na dwuwymiarowych wykre-
sach wartoœci powierzchni widmowych, ale pomys³y te obarczone by³y subiektyw-
nymi i arbitralnymi za³o¿eniami. Kilka lat temu rozpoczêto na Wydziale Fizyki
Politechniki Warszawskiej projekt pomiaru widm mössbauerowskich ma³o zwie-
trza³ych chondrytów zwyczajnych. Zgromadzony zbiór wyników oraz dodatkowe
dane zaczerpniête z literatury pozwoli³y skonstruowaæ metodê iloœciow¹ z wyko-
rzystaniem powierzchni spektralnych sk³adowych widm mössbauerowskich, wielo-
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Rys. 1. Przykładowe widma mössbauerowskie zrównoważonych chondrytów zwyczajnych. A. Widmo
mössbauerowskie chondrytu zwyczajnego Carancas typu H. B. Widmo mössbauerowskie chondrytu zwy-
czajnego New Concord typu L. C. Widmo mössbauerowskie chondrytu zwyczajnego NWA 7733 typu LL.
D. Widmo mössbauerowskie chondrytu Goronyo (źródło: Gałązka-Friedman i in. 2019a).

4 W zwietrza³ych meteorytach wystêpuje jeszcze jon ¿elaza Fe+3 w postacie tlenków i wodorotlen-
ków ¿elaza.
5 W chondrytach zwyczajnych wystêpuje wiêcej faz mineralnych zawieraj¹cych jony ¿elaza (Fe0,
Fe2+). S¹ jeszcze, np.: chromit, augit, tetrataenit, awaruit.



wymiarowej analizy dyskryminacyjnej i odleg³oœci Mahalanobisa (metoda 4M)
w celu okreœlenia poziomu podobieñstwa badanego chondrytu do jednego z typów
H, L lub LL. Dla oznaczenia wielkoœci powierzchni spektralnej podwidma
mössbauerowskiego zwi¹zanego z oliwinem przyjêto skrót – ol, zwi¹zanego z piro-
ksenem – pyr, zwi¹zanego z faz¹ metaliczn¹ – met, zwi¹zanego z troilitem – tr.

Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna i odległość Mahalanobisa –
metoda 4M

Prowadziliœmy pomiary widm mössbauerowskich ma³o zwietrza³ych chondrytów
zwyczajnych. Celem naszych badañ by³o sprawdzenie czy wartoœci powierzchni
spektralnych sk³adowych widm mössbauerowskich otrzymane dla ró¿nych chon-
drytów zwyczajnych maj¹ w³aœciwoœci dyskryminacyjne. Podobnie jak te stoso-
wane w klasycznej klasyfikacji mineralogicznej opartej na zawartoœci fajalitu (Fa)
i ferrosilitu (Fs), która jest obecnie podstawow¹ metod¹ klasyfikacji chondrytów
zwyczajnych (Mason 1962; Fredriksson i Keil 1964) (patrz rys. 2).

Celem naszych badañ by³o pytanie czy bêdziemy w stanie okreœliæ typ do które-
go nale¿y badany zrównowa¿ony chondryt zwyczajny tylko na podstawie jego
powierzchni spektralnych jego sk³adowych widma mössbauerowskiego.

Analizuj¹c dane uzyskane za pomoc¹ spektroskopii mössbauerowskiej (patrz
Za³¹cznik Tabele), staraliœmy siê okreœliæ typ zrównowa¿onego chondrytu zwyczaj-
nego w oparciu o wielkoœci powierzchni spektralnych sk³adowych widm mössba-
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Rys. 2. Wykres zawartość ferrosilitu (Fs) w ortopiroksenach vs. zawartości fajalitu (Fa) w oliwinach w zrów-
noważonych chondrytach zwyczajnych dla ponad 5000 meteorytów, dla których podano wartości Fa i Fs
w bazie Koblitz Metbase (Koblitz 2012). Zaznaczono również wyniki analiz dla meteorytu Goronyo.



uerowskich. Bazuj¹c na wczeœniejszych jakoœciowych badaniach innych zespo³ów
zagranicznych zaproponowaliœmy zastosowanie analizy dyskryminacyjnej, jako
w³aœciwego, iloœciowego narzêdzia do klasyfikacji (WoŸniak i in. 2019; Morrison
1990; Krzanowski 2000).

Nasz model (nasza baza 4M-BASE) sk³ada siê z trzech klastrów (clusters)
(odpowiadaj¹cych trzem typom zrównowa¿onych chondrytów zwyczajnych: H, L
i LL). Ka¿dy z klastrów to zbiór kilkudziesiêciu próbek meteorytów danego typu
opisanych zestawem czterech wartoœci powierzchni spektralnych sk³adowych
widm mössbauerowskich zwi¹zanych z oliwinem (ol), pirokenem (pyr), faz¹
metaliczn¹ (met; kamacyt plus taenit) oraz troilitem (tr; troilit plus pirotyn). Ka¿-
dy pomiar to 4-wymiarowa (4D) zmienna (wektor) x = [ol, pyr, met, tr].

Wszystkie wartoœci parametrów (x) maj¹ tê sam¹ jednostkê (%), ale ich zakresy
dla poszczególnych typów s¹ ró¿ne. Równie¿ wyraŸnie widaæ (patrz rysunki 3, 4),
¿e parametry te s¹ ze sob¹ skorelowane. Wyliczone wartoœci korelacji przedstawio-
ne w tabelach (Za³¹cznik Tabele) potwierdzaj¹ to spostrze¿enie.

Dysponuj¹c 4-wymiarow¹ (4D) przestrzeni¹ parametrów mössbauerowskich (x)
chcieliœmy w sposób obiektywny i iloœciowy okreœliæ, jak „daleko” le¿y nasz badany
punkt (chondryt zwyczajny o nieznanym typie) od zdefiniowanych klastrów (ty-
pów H, L i LL). Innymi s³owy dokonaæ klasyfikacji badanego meteorytu!

Ze wzglêdu na istniej¹ce korelacje miêdzy wartoœciami powierzchni spektral-
nych widm mössbauerowskich odleg³oœæ euklidesowa nie jest w³aœciw¹ metryk¹ do
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Rys. 3. Wykres trójkątny (ternary plot) na którym doskonale widać potencjał dyskryminacyjny parametrów
mössbauerowskich.



okreœlania odleg³oœci miêdzy punktem reprezentuj¹cym nasz niesklasyfikowany
meteoryt, a klastrami w naszym modelu. Zaproponowaliœmy zastosowanie w³aœci-
wej w takich zagadnieniach metryki – odleg³oœci Mahalanobisa, która okreœla
odleg³oœæ miêdzy dwoma punktami w przestrzeni n-wymiarowej oraz ró¿nicuje
wk³ad poszczególnych zmiennych i uwzglêdnia korelacje pomiêdzy nimi (patrz
Za³¹cznik A).

Dla ka¿dego nieznanego meteorytu mo¿na obliczyæ odleg³oœæ Mahalanobisa od
centroidów trzech klastrów (czyli grup H, L i LL). Tak wiêc na podstawie obliczo-
nej odleg³oœci mo¿emy okreœliæ do jakiej grupy dany meteoryt ma najbli¿ej, czyli
do której z nich jego odleg³oœæ Mahalanobisa jest najmniejsza.

Id¹c dalej – stosuj¹c do klasyfikacji odleg³oœæ Mahalanobisa mo¿emy równie¿
pokusiæ siê o wyznaczenia poziomu podobieñstwa (Scluster, the level of similiarity)
badanego przypadku do poszczególnych klastrów, czyli na ile badany meteoryt jest
podobny do innych obiektów z grup H, L i LL.

Postulujemy, ¿e podobieñstwo to (Scluster) powinno zale¿eæ od odleg³oœci Maha-
lanobisa (dM) do centroidów klastrów, ale te¿ od kszta³tu i wielkoœci samych kla-
strów. Przestrzenny (w 4D) rozk³ad punktów w klastrach ma zazwyczaj z³o¿on¹
formê. Mo¿emy przyj¹æ, ¿e klastry o bardziej egzotycznych kszta³tach (mocno
wyd³u¿one, asymetryczne, a nawet ameboidalne) maj¹ niepo¿¹dan¹ wiêksz¹ ten-
dencjê do silniejszego „zagarniania czy te¿ przyci¹gania” bliskich punktów!
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Rys. 4. Procentowości widm mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych w naszej bazie 4M-BASE.
A. Oliwin vs. metal. B. Piroksen vs. metal. C. Troilit vs. metal. D. Piroksen vs. oliwin (� Goronyo). Legenda:
Chondryty zwyczajne typu H (�), L (�), LL (�) oraz wartości średnie, centroidy (+) (Woźniak i in. 2019,
uzupełnione nowymi pomiarami – 4M-BASE-v2.0).



Definiuj¹c postulowany przez nas poziom podobieñstwa Scluster, chcieliœmy
sprowadziæ problem do jednego wymiaru. Jeœli za³o¿ymy, ¿e rozk³ad punktów
w poszczególnych klastrach (grupach) nie odbiega znacznie od rozk³adu Gaussa, to
poziom podobieñstwa nieznanego meteorytu do jednej z trzech grup mo¿na okreœ-
liæ na podstawie funkcji prawdopodobieñstwa P (y � dM; saver.), gdy zmienna y jest
mniejsza lub równa dM, który jest opisany wzorem:
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gdzie: dM to odleg³oœæ Mahalanobisa badanego punktu do centroidu; natomiast
saver. to „œrednia wariancja” wielowymiarowego klastra (skupienia, grupy). Defini-
cjê i sposób wyznaczania „œredniej wariancji” opisano w Za³¹czniku B.

Proponowan¹ now¹ metodê klasyfikacji zrównowa¿onych chondrytów zwyczaj-
nych na podstawie pomiarów spektroskopii mössbauerowskiej z u¿yciem wielowy-
miarowej analizy dyskryminacyjnej i odleg³oœci Mahalanobisa ochrzciliœmy nazw¹
Metoda 4M (4M method – meteorites-Mössbauer-multidimensional-Mahalanobis)!

Przykłady klasyfikacji metodą 4M

Dla sprawdzenia za³o¿eñ zastosowaliœmy opracowan¹ przez nas metodê 4M do
weryfikacji typów kilku znanych chondrytów zwyczajnych bior¹c pod uwagê tylko
powierzchnie spektralne widm mössbauerowskich. Wykorzystuj¹c metodê 4M
mo¿na klasyfikowaæ nieznane chondryty w oparciu tylko o dane mössbauerowskie!

Dla przetestowania metody (na podstawie naszego modelu baza 4M-BASE)
obliczyliœmy metod¹ 4M poziom podobieñstwa (Scluster) meteorytu Goronyo do
poszczególnych typów. W klasycznej klasyfikacji mineralogicznej na wykresie fer-
rosilit versus fajalit punkt reprezentuj¹cy Goronyo znajduje siê na granicy obszarów
H i L (patrz rys. 2). Obliczenia metod¹ 4M dla widma mössbauerowskiego meteo-
rytu Goronyo wykaza³y, ¿e jest on podobny w 32% do typu H, 75% do typu L
i 10% do typu LL (patrz tab. 1). Dodatkowe analizy mineralogiczne sugeruj¹, ¿e
meteoryt Goronyo jest typu L, chocia¿ pierwotnie zosta³ on zg³oszony jako typ H
w bazie Meteoritical Bulletin Database (WoŸniak i in. 2019).
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Tabela 1. Wyniki obliczeń dla meteorytu Goronyo na podstawie bazy
z marca 2020 roku (4M-BASE-v2.0 – 62 meteoryty).

Goronyo, typ L lub H? (ol=52,1, pyr=23,0, met=6,1, tr=16,5)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 3,14 0,75 3,58

Poziom podobieństwa Scluster 31,8% 75,1% 10,4%



W tabeli 2 znajduje siê kilka przyk³adowych wyników dla kilku ró¿nych zna-
nych meteorytów: odleg³oœæ Mahalanobisa (dM) i poziom podobieñstwa Scluster

[w %] do chondrytów zwyczajnych typu H, L i LL.
Wyniki otrzymane metod¹ 4M zgadzaj¹ siê z typami badanych meteorytów.
Metoda bêdzie przez nas rozwijana, a baza widm mössbauerowskich chondry-

tów zwyczajnych bêdzie uzupe³niana o nowe dane doœwiadczalne.
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Tabela 2. Przykładowe wyniki obliczeń przeprowadzone na podsta-
wie bazy z marca 2020 roku (4M-BASE-v2.0 – 62 meteoryty).

Carancas, typ H (ol=34,6, pyr=21,9, met=26,6, tr=13,2)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 1,29 6,64 16,89

Poziom podobieństwa Scluster 68,2% 0,50% 0,00%

New Concord, typ L (ol=49,4, pyr=21,7, met=9,9, tr=16,3)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 2,69 0,56 5,80

Poziom podobieństwa Scluster 39,1% 81,2% 0,83%

NWA 7733, typ LL (ol=65,8, pyr=27,0, met=0,2, tr=6,7)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 7,65 3,45 1,59

Poziom podobieństwa Scluster 1,48% 14,4% 46,9%

Leoncin, typ LL (ol=65,1, pyr=18,9, met=1,6, tr=13,9)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 6,59 3,64 1,88

Poziom podobieństwa Scluster 3,58% 12,4% 39,2%

Sołtmany, typ L (ol=59,5, pyr=26,0, met=4,5, tr=10,0)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 5,53 2,16 2,94

Poziom podobieństwa Scluster 7,84% 36,2% 18,1%

Pułtusk, typ H (ol=38,23, pyr=23,36, met=17,01, tr=16,62)

typ H typ L typ LL

Odległość Mahalanobisa (dM) 0,99 3,52 10,26

Poziom podobieństwa Scluster 75,1% 13,7% 0,00%



Podziękowanie
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cjonerów o udostêpnianie do badañ fragmentów (200–300 mg) ma³o zwietrza³ych chondrytów
zwyczajnych.
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Załącznik A

Istnieje wiele definicji ró¿nych odleg³oœci (metryk) w matematyce. Oprócz najbar-
dziej znanej odleg³oœci Euklidesa istniej¹ równie¿ inne metryki, np.: odleg³oœæ
Manhattanu, odleg³oœæ Czebyszewa, odleg³oœæ Hausdorffa oraz odleg³oœæ Mahala-
nobisa. Odleg³oœæ Mahalanobisa stosowana jest zwykle w problemach statystycz-
nych (np. w analizie skupieñ, Cluster Analysis; w analizie dyskryminacyjnej, Discri-
minant Analysis). Stosujemy j¹ ilekroæ chcemy znaleŸæ podobieñstwo miêdzy nie-
znanym wektorem losowym a wektorem reprezentuj¹cym znany klaster.

DEFINICJA: Odleg³oœæ Mahalanobisa dM miêdzy badanym punktem X
(n-wymiarowym wektorem zmiennych), a klastrem opisanym wektorem wartoœci
œrednich X oraz macierz¹ kowariancji �, jest zdefiniowana wzorem

d M
T� � ��( ) ( )X X X X� 1 ,

gdzie: X to wektor œrednich wartoœci dla wszystkich zmiennych (tzw. centroid),

a � jest macierz¹ kowariancji klastra (Mahalanobis 1936).
Rysunek A1 ilustruje ideê odleg³oœci Mahalanobisa (dM) dla przypadku 2-wy-

miarowego. Na powy¿szym rysunku odleg³oœci Mahalanobisa od punktów 1 i 2 do
„centrum klastra” s¹ sobie równe, ale s¹ one mniejsze ni¿ odleg³oœæ Mahalanobisa
od punktu 3

d d dM M2 M31 � 	 .

Natomiast na tym samym przyk³adzie mierz¹c odleg³oœæ euklidesow¹ (d) od
punktów 1, 2 i 3 do „œrodka klastra”, otrzymamy inn¹ relacjê

d d d3 21 	 	 .
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Rys. A1. Przykład odległości Mahalanobisa (dM) dla przypadku 2-wymiarowego.



Przyk³ad ró¿nicy miêdzy odleg³oœci¹ euklidesow¹ d a odleg³oœci¹ Mahalanobisa
dM od dwóch ró¿nych klastrów dla 2-wymiarowego przypadku pokazano na rysun-
ku A2.
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Rys. A2. Przykład różnicy między odległością euklidesową (d) a odległością Mahalanobisa (dM) w 2-wy-
miarowej przestrzeni dla dwóch klastrów. Na specjalnie dobranych na potrzeby ilustracji klastrów pokaza-
no, jak ich kształt wpływa na wartości różnych miar odległości, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w odległość badanego punktu (X) od centroidów klastrów.



Załącznik B

Jak zdefiniowaliœmy nasz¹ „œredni¹ wariancjê” �aver. dla wielowymiarowego klastra

(skupienia) opisanego macierz¹ kowariancji �?
Za³o¿enie by³o takie, by definicja „œredniej wariancji” by³a „odporna” na wp³yw

kszta³tu klastrów o bardziej egzotycznych formach (mocno wyd³u¿onych, asymet-
rycznych, a nawet ameboidalnych), czyli takich, które maj¹ niepo¿¹dan¹ wiêksz¹
tendencjê do silniejszego „zagarniania czy te¿ przyci¹gania” bliskich punktów, ale
by nadal by³a ona („œrednia wariancja”) proporcjonalna do wielkoœci (objêtoœci)
klastra. Zaproponowaliœmy, ¿e najlepsz¹ miar¹ wielkoœci klastra bêdzie œrednia
geometryczna jego wariancji.

Nasz 4-wymiarowy klaster opisany jest macierz¹ kowariancji (�), ale z uwagi
na wystêpuj¹ce w niej korelacje pomiêdzy parametrami, nie jest ona macierz¹ dia-
gonaln¹ (patrz Za³¹cznik Tabele). Tak wiêc kszta³t (jej wariancje) „elipsoidy” 4D
nie jest znany. Oznacza to, ¿e wartoœci wariancji na przek¹tnej macierzy kowarian-
cji � nie s¹ wartoœciami, których szukamy. Szukamy wartoœci wariancji w takim
uk³adzie liniowych kombinacji zmiennych, w których wariancje te nie s¹ skorelo-
wane (patrz rysunek B1).

Aby wyznaczyæ wartoœæ „œredniej wariancji” (�aver.) skorzystamy z w³asnoœci
macierzy kowariancji i analizy sk³adowych g³ównych (PCA, Principal Components
Analysis). Poniewa¿ macierz kowariancji jest macierz¹ symetryczn¹ – wiêc mo¿na j¹
zdiagonalizowaæ, gdy¿ zachodzi równanie: 
 = AT�A, gdzie A jest macierz¹ orto-
normaln¹, natomiast 
 jest macierz¹ diagonaln¹ (Morrison 1990; Krzanowski
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Rys. B1. Przykład klastra o niediagonalnej macierzy kowariancji (zmienne x są skorelowane) w pierwot-
nym układzie współrzędnych (X) i jego opis w przestrzeni składowych głównych (PC, Principal Compo-
nents), gdzie przetransformowane zmienne (pc) nie są już skorelowane.



2000). Wartoœci na przek¹tnej macierzy 
 odpowiadaj¹ sk³adowym g³ównym i s¹
równe wartoœciom w³asnym (�i) (eigenvalues) macierzy kowariancji �. Mo¿emy
wiêc skorzystaæ z w³aœciwoœci wyznacznika macierzy 


det( ) det( )
 �� � � � �� � � �1 2 3 4 ,

gdzie �i to wartoœci w³asne zdiagonalizowanej macierzy �, które s¹ proporcjonalne
do wariancji wzd³u¿ sk³adowych g³ównych (Krzanowski 2000) (patrz rysunek B1).

Do obliczenia poziomu podobieñstwa Scluster (the level of similarity) chcemy
zastosowaæ œredni¹ wariancjê n-wymiarowego klastra. Proponujemy zdefiniowaæ j¹
w taki sposób, by klastry o nietypowym kszta³cie mia³y „œredni¹ wariancjê” �aver.

mniejsz¹ od klastrów „regularnych” za jakie przyjê³o siê uwa¿aæ, np. klasty w for-
mie n-wymiarowej sfery.

WyobraŸmy sobie dwa 3-wymiarowe klastry. Jeden z nich ma kszta³t podobny
do dysku z wariancjami wzd³u¿ osi g³ównych równymi, na przyk³ad �1 = 1,00,
�2 = 4,00, �3 = 4,00, a drugi klaster ma kszta³t sferyczny o �1 = �2 = �3 = 3,00.
Chcemy by klaster dyskowy mia³ „mniejsz¹” œredni¹ wariancjê. Jeœli zdefiniujemy
„œredni¹ wariancjê” jako œredni¹ arytmetyczn¹ z �i, to dla tych dwóch przyk³ado-
wych klastrów wartoœæ bêdzie taka sama i wyniesie 3,00. Lepsz¹ i dla nas bardziej
u¿yteczn¹ œredni¹ wydaje siê œrednia geometryczna, która dla dowolnego zbioru
liczb dodatnich a = (a1,…, an) spe³nia zale¿noœæ

œrednia geometryczna a � œrednia arytmetyczna a,

gdzie równoœæ zachodzi tylko wtedy, gdy wszystkie liczby s¹ równe (dla ka¿dego
i i j, ai = aj). W naszym przypadku odpowiada to klastrowi w kszta³cie sfery. Dla
naszych dwóch przyk³adowych klastrów otrzymalibyœmy: dla klastra dyskowego –
œrednia geom. = 2,519, a dla klastra sferycznego – œrednia geom. = 3,00. Dlatego
do dalszych obliczeñ wybraliœmy œredni¹ geometryczn¹. Równie¿ tak, jak postulo-
waliœmy na pocz¹tku – jest ona proporcjonalna do objêtoœci n-wymiarowego
klastra!

St¹d przyjêta (postulowana) przez nas „œrednia wariancja” �aver. (dla przestrze-
ni n-wymiarowej) zdefiniowana w naszej metodzie jest równa œredniej geometrycz-
nej wartoœci w³asnych macierzy kowariancji �

� � � � �aver. � � � � �1 2 3 4
2 8n det(�.

Czyli jest to 2n-ty pierwiastek wyznacznika macierzy kowariancji det(�), gdzie n
jest wymiarem przestrzeni parametrów (tutaj n = 4).
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Załącznik Tabele (4M-BASE-v2.0)

Zbiór parametrów definiuj¹cych nasz¹ bazê 4M-BASE (marzec 2020 roku:
4M-BASE-v2.0 – 62 meteoryty) – liczebnoœæ prób (n), œrednie i macierze kowa-
riancji.

Tabela pierwsza. Wartoœci œrednie (E) czterech parametrów (ol, pyr, met i tr)
oraz ich odchylenia standardowe (Dev) [%].

Tabela druga. Nieobci¹¿ony estymator macierzy kowariancji (Cov, S).
Tabela trzecia. Macierz korelacji (Corr) (pogrubion¹ czcionk¹ wyró¿nione s¹

wartoœci korelacji dla pary oliwin vs. faza metaliczna – patrz rysunek 3).
Podano równie¿ wartoœci wyznacznika (det) macierzy kowariancji i jej wartoœci

w³asne (eigenvalues).

Klaster H – chondryty zwyczajne typu H

Na definicjê klastra H sk³adaj¹ siê wyniki pomiarów meteorytów:6

Allegan (H5), Bassikounou (H5), Buzzard Coulee (H4), Carancas (H4-5), Did-
wana (H5), Gujargaon (H5), Grzempach (H5), Juancheng (H5), Kidairat (H6),
Kosice (H5), Noblesville (H4-6), Ochansk (H4), Oued Sfayat (H5), Pu³tusk
(H5), Richardton (H5), Tamdakht (H5), Torino (H6), Vengerovo (H5), Wuan
(H6), ×27 Xingyang (H6), Zag (H3-6), Zvonkov (H6).
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nH = 23 ol pyr met tr

EH 38,93 23,94 18,09 16,32

DevH
n 5,02 4,17 7,82 2,72

DevH
n-1 5,13 4,26 8,00 2,78

CovH ol pyr met tr

ol 25,152145 7,588332 –30,55776 3,735189

pyr 7,588332 17,376138 –23,71959 2,529714

met –30,557762 –23,719592 61,13610 –12,409759

tr 3,735189 2,529714 –12,40976 7,374524

CorrH ol pyr met tr

ol 1,0000000

pyr 0,3629796 1,0000000

met –0,7792650 –0,7277492 1,0000000

tr 0,2742572 0,2234744 –0,5844501 1,0000000

6 Podkreœlono nazwy meteorytów zmierzonych w laboratorium na Politechnice Warszawskiej,
pozosta³e pomiary pochodz¹ z literatury (WoŸniak i in. 2019)
7 Z niektórych meteorytów wykonano wiêcej ni¿ jedn¹ próbkê (holderków) do pomiarów.



det(CovH) = 9423,452182;
Wartoœci w³asne (eigenvalues) �i: 89,160368; 13,211317; 7,616926; 1,050298.

Klaster L – chondryty zwyczajne typu L

Na definicjê klastra L sk³adaj¹ siê wyniki pomiarów meteorytów:
Barwell (L5), Battle Mountain (L6), Beni M’hira (L6), Colby (L6), Elenovka

(L5), Farmington (L5), Gueltat Zemmour (L4), Hyattville (L6), Katagum (L6),
Katol (L6), Kunashak (L6), Mount Tazerzait (L5), Mreïra (L6), New Concord
(L6), New Halfa (L4), Ohuma (L5), Saratov (L4), ×2 Shisr 176 (L6), So³tmany
(L6), Xining (L5).

det(CovL) = 975,6559982;
Wartoœci w³asne (eigenvalues) �i: 40,7992889; 10,6239307; 6,2779458;

0,3585431.

Klaster LL – chondryty zwyczajne typu LL

Na definicjê klastra LL sk³adaj¹ siê wyniki pomiarów meteorytów:
Bandong (LL6), Benguerir (LL6), Bhawad (Jadhpur) (LL6), ×2 Chelyabinsk

(LL5), Kilabo (LL6), Leoncin (LL4-6), Mahbas Arraid (LL6), NWA 4841 (LL5),
NWA 4883 (LL6), NWA 6287 (LL5), NWA 7313 (LL6), NWA 7314 (LL6),
NWA 7733 (LL5-6), NWA 8590 (LL6), NWA 8602 (LL4), Oued el Hadjar
(LL6), Tuxtuac (LL5).
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nL = 21 ol pyr met tr

EL 51,38 22,07 8,29 15,69

DevL
n 5,44 2,42 3,37 3,36

DevL
n-1 5,57 2,48 3,45 3,44

CovL ol pyr met tr

ol 29,562982 1,921899 –10,845433 –13,279822

pyr 1,921899 5,874881 –4,454029 -2,466200

met –10,845433 –4,454029 11,350660 1,650329

tr –13,279822 –2,466200 1,650329 11,271185

CorrL ol pyr met tr

ol 1,0000000

pyr 0,1458333 1,0000000

met –0,5920552 –0,5454350 1,0000000

tr –0,7275006 –0,3030707 0,1459067 1,0000000



det(CovLL) = 544,7583425;
Wartoœci w³asne (eigenvalues) �i: 20,4300555; 18,5377673; 2,7385163;

0,5252446.
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nLL = 18 ol pyr met tr

ELL 61,92 23,93 1,17 10,82

DevLL
n 3,97 3,50 1,56 3,43

DevLL
n-1 4,09 3,60 1,61 3,53

CovLL ol pyr met tr

ol 15,794977 –3,6629741 –3,7016901 –4,9634556

pyr –3,662974 12,2507583 –0,2940546 –7,7617583

met –3,701690 –0,2940546 2,4422238 0,7737917

tr –4,963456 –7,7617583 0,7737917 11,7436250

CorrLL ol pyr met tr

ol 1,0000000

pyr –0,2633255 1,00000000

met –0,5960022 –0,05375933 1,00000000

tr –0,3644379 –0,64710915 0,14448749 1,0000000


