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Abstract
THE STUDIES OF POST-MEDIEVAL GLASS BY MULTIVARIATE

AND X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
Multivariate statistical analysis of the results obtained by energy dispersive X-ray

fluorescence analysis has been used in the study of baroque vessel glasses originated from
central Europe. X-ray spectrometry can be applied as a completely non-destructive, non-
sampling and multi-element method. It is very useful in the studies of valuable historical
artefacts. For the last years, multivariate statistical analysis has been developed as an
important tool for the archaeometric purposes. Cluster, principal component and discrimi-
nant analyses were applied for the classification of the examined objects. The obtained
results show that these statistical tools arc very useful and complementary in the studies of
historical objects.

1. WSTĘP

W badaniach nad technologią i pochodzeniem nowożytnych naczyń
szklanych szczególnie przydatna jest metoda rentgenowskiej analizy flu-
orescencyjnej. Wynika to z możliwości zastosowania tej metody w sposób
całkowicie nieinwazyjny dla obiektu, z którego ze względu na jego war-
tość artystyczną i historyczną nie można pobrać próbki do analizy. Ze
względu na krótki czas analizy metoda ta jest szczególnie przydatna w ba-
daniach dużego zbioru obiektów. Pozwala ona na wykonanie badań po-
równawczych. W opracowaniu wyników pomiarów dużych zbiorów po-
mocnym narzędziem są metody wielowymiarowej analizy statystycznej,
coraz częściej wykorzystywane w archeometrii [1-5]. Metody te służą do
analizy zjawisk złożonych opisanych przez wiele zmiennych (cech), bada-
nia zależności pomiędzy nimi oraz badania ich struktury.

Do najczęściej stosowanych metod wielowymiarowej analizy staty-
stycznej do klasyfikacji i grupowania obiektów należą: analiza skupień,
analiza czynnikowa i składowych głównych oraz analiza dyskryminacyjna.

Zastosowanie analizy skupień i składowych głównych do opracowania
wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej miało na celu potwierdze-
nie słuszności ustaleń atrybucji obiektów szklanych na podstawie badań tech-
nologicznych, historycznych i stylistycznych (zbiór uczący). Natomiast zasto-
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sowanie analizy dyskryminacyjnej, do wyznaczenia zmiennych redundancyj-
nych (nieistotnych) i sprawdzenia przyporządkowania obiektów pochodzą-
cych z różnych ośrodków szklarskich do właściwych grup zbioru uczącego.

Analiza dyskryminacyjna określa, ze zbioru zmiennych pierwotnych,
podzbiór zmiennych najlepiej dyskryminujących (rozróżniających) pomię-
dzy określonymi grupami. Na podstawie uzyskanego zestawu zmiennych
(składu pierwiastkowego) można określić czy zasadniczą role: dyskryminu-
jącą odgrywają pierwiastki recepturalne, wprowadzone do szkła w postaci
głównych składników surowcowych, czy pierwiastki akcesoryczne, które
zostały wprowadzone do szkła w postaci zanieczyszczeń surowców. Inter-
pretacja tych wyników umożliwia wnioskowanie co do różnic technologicz-
nych związanych ze stosowaniem w poszczególnych hutach różnych recep-
tur lub/i różnych źródeł surowców oraz metod ich uszlachetniania.

W prezentowanej pracy przedstawiono zastosowanie wielowymiaro-
wej analizy statystycznej do wyników doświadczalnych rentgenowskiej
analizy fluorescencyjnej na przykładzie osiemnastowiecznych naczyń szkla-
nych wykonanych w następujących ośrodkach: Zechlin/Poczdam, Drezno,
Naliboki, Lubaczów i Anglia.

Celem tej pracy było zaprezentowanie możliwości wielowymiarowej
analizy statystycznej do określenia atrybucji naczyń szklanych na podsta-
wie ich składu pierwiastkowego. Pierwotny zbiór zmiennych zawiera
względne natężenia promieniowania rentgenowskiego następujących pier-
wiastków: Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr i Pb, określonych przy
pomocy rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Do zbioru obiektów włą-
czono wysokoołowiowe szkło angielskie wytwarzane według całkowicie
odmiennej technologii zarówno pod względem recepturalnym, surowco-
wym jak i warunków wytopu. Odmienność tego szkła potwierdzają wyniki
zastosowanych metod, które równocześnie jednoznacznie dyskryminowały
badany zbiór podstawowy.

2. KLASYFIKACJA OBIEKTÓW

Klasyfikacja obiektów (przypadków) polega na ustaleniu na podsta-
wie zbioru wartości zmiennych uzyskanych z pomiarów, do której klasy
(grupy) zaliczyć poszczególne obiekty. Wielowymiarowe obserwacje
przedstawia się w postaci prostokątnej tablicy zwanej macierzą danych lub
macierzą obserwacji (rys. 1). Dane są uporządkowane w ten sposób, że
każdy wiersz przedstawia jeden obiekt, a każda kolumna, jedną zmienną
wszystkich obiektów.
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Zasadniczo występują trzy rodzaje klasyfikacji schematycznie przed-
stawione na rys. l, które można opisać następująco [6]:
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Rys. 1. Struktury zbioru obserwacji i rodzaje klasyfikacji: a) podział obiektów na pewną
liczbę wcześniej nie znanych grup; b) zaliczenie nowego obiektu do jednej z kilku zna-
nych grup; c) zaliczenie nowego obiektu do znanej grupy (tak lub nie).

a) Zbiór obiektów został podzielony na pewną liczbę klas (grup) wcze-
śniej nie znanych (rys. la). Ten sposób nazywany jest rozpoznawaniem
struktury danych bez nauczyciela (bez nadzoru) i jest realizowany przy
pomocy analizy skupień lub składowych głównych.

397



b) Zaliczenie nowego obiektu do jednej z kilku znanych grup (rys. Ib).
Jest to rozpoznawanie struktury danych z nauczycielem (pod nadzo-
rem) realizowane przy pomocy analizy dyskryminacyjnej.

c) Zaliczenie obiektu do dobrze zdefiniowanej grupy (rys. l c). W tym
przypadku występuje pewna liczba niezależnych dobrze określonych
grup i należy zbadać, do której grupy należy nowy badany obiekt (tak
lub nie). Jest to również rozpoznawanie struktury danych z nauczycie-
lem. Metoda ta jest realizowana przy pomocy wielowymiarowych te-
stów służących do wykrycia odstających obserwacji [5].

W praktyce rozpoznawanie struktury nieznanego zbioru obserwacji
zabytkowych obiektów polega na wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na
podstawie badań technologicznych, historycznych i stylistycznych oraz
zastosowania analizy skupień lub/i analizy składowych głównych. Następ-
nie na wyodrębnieniu pewnej liczby dobrze rozpoznanych klas i przy po-
mocy analizy dyskryminacyjnej lub/i odpowiednich testów obserwacji od-
stających zaliczeniu nowych obserwacji do odpowiednich grup.

3. POMIARY

Analizę pierwiastkową zabytkowych naczyń szklanych przeprowa-
dzono metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Pomiary wykona-
no przy pomocy spektrometru promieniowania rentgenowskiego z detekto-
rem Si(Li) o powierzchni czynnej 80 mm2, grubości 5 mm i zdolności
rozdzielczej 180 eV dla 5,9 keV, pierścieniowym źródłem radioizotopo-
wym l09Cd o aktywności -200 MBq. Wzmocnione impulsy z detektora
rejestrowano wielokanałowym analizatorem amplitudy sterowanym przez
komputer. Zarejestrowane widma analizowano programem AXIL [7].

Korekcję efektów matrycy i zmiennej geometrii pomiarów przepro-
wadzono wykorzystując natężenie linii promieniowania rozproszonego
niekoherentnie i koherentnie. W tym celu obliczono dla każdego obiektu, j,
stosunek, S//, natężenia linii poszczególnych pierwiastków, i, do sumy na-
tężenia promieniowania rozproszonego koherentnie i niekoherentnie dla
obiektu, j, a mianowicie [8]:

8, = * (•»
Nj(koh) + Nj(niekoh)

gdzie: N// - natężenie linii promieniowania charakterystycznego pier-
wiastka, /, dla obiektu j, N^„/,j, N/o,,̂ ^ - odpowiednio natężenie promie-
niowania rozproszonego koherentnie i niekoherentnie dla obiektu/
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Tak otrzymane wyniki wielkości, S//, zostały użyte do klasyfikacji
naczyń szklanych i badań porównawczych.

4. ZBIÓR BADANYCH OBIEKTÓW I PRZYGOTOWANIE DANYCH

Dla zaprezentowania możliwości wielowymiarowej analizy staty-
stycznej w badaniach osiemnastowiecznych naczyń szklanych wybrano
zbiór 54 obiektów reprezentujących pięć ośrodków. Wyboru dokonano na
podstawie badań historycznych (archiwa), stylistycznych i wstępnie opra-
cowanych wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej [2, 9]. Po-
chodzenie obiektów, technologię produkcji, liczbę obiektów w poszcze-
gólnych grupach i ich symbole zestawiono tabeli l.

Tabela 1. Zbiór badanych obiektów (razem 54).

Ośrodek

Naliboki
Lubaczów

Drezno
Poczdam/Zechlin

Anglia

Szkła kryształowe*
Symbol

NPb
-

SPb
ZPb

Liczba obiektów
12
-
7
7

Szkła niekryształowe
Symbol

NO
LO
SO

-

Liczba obiektów
10
10
7
-

Szkło osiemnastowieczne wysokoołowiowe nie należące do żadnej
z przedstawionych wyżej grup - symbol A

* Wszystkie badane szkła kryształowe zawierały ołów.

Dodatkowo wybrano 23 obiekty o znanym pochodzeniu, z których
12 należy do grupy NPb, 8 do grupy NO i 3 do grupy LO. Zbiór ten służy
do weryfikacji zastosowanych metod wielowymiarowej analizy statystycz-
nej (zbiór testowy).

Dla przeprowadzenia analizy skupień i składowych głównych pier-
wotne zmienne wejściowe (S/y) poddano standaryzacji.

Analiza dyskryminacyjna służy do badania różnic występujących
pomiędzy dwoma lub większą liczbą grup, dla których wykonano pomiary
pewnej liczby zmiennych (cech). Nie wszystkie zmienne wejściowe różni-
cują (dyskryminują) grupy. Zatem pojawia się problem określenia, które
zmienne najlepiej różnicują grupy. Wyboru zmiennych dokonano przy
pomocy postępującej krokowej analizy dyskryminacyjnej. Jako kryterium
selekcji zastosowano wartości statystyki F:
F do wprowadzenia = 4,0
F do usunięcia =3,9
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Zmienne wejściowe: Sy dla Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr i Pb.
Elipsy na rysunkach określają 95% granice ufności dla poszczególnych grup.

Obliczenia wykonano za pomocą programu STATISTICA.

5. WYNIKI

5.1. Analiza skupień

Wyniki analizy skupień dla zbioru badanych obiektów zestawionych
w tabeli l przedstawia dendrogram na rys. 2. Miarą stopnia niepodobieństwa

Kryształowe Nlekrysztafowe

ZPb HPb

rCPa l i+n ("rły, JTrl 4. rW

Rys. 2. Analiza skupień: dendrogram zbioru obserwacji badanych obiektów.
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Składowa główna 1
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Rys. 3. Analiza składowych głównych: zależność składników l i 2. Składowa l wyjaśnia
39%, a składowa 2 wyjaśnia 24% wariancji całkowitej.
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jest odległość Euklidesa pomiędzy obiektami. Metoda ta potwierdza po-
dział na grupy dokonany na podstawie badań archiwalnych, stylistycznych
i wstępnego opracowania wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyj-
nej. Szkło angielskie na stosunkowo wysokim stopniu niepodobieństwa nie
jest przypisane do innych grup. Można również zaobserwować (rys. 2)
wyraźny podział na szkła kryształowe i niekryształowe (najwyższy stopień
niepodobieństwa). Pozostałe obiekty zostały prawidłowo przypisane do
odpowiednich grup (tabela 1).

5.2. Analiza składowych głównych

Podobne wyniki uzyskano przy pomocy analizy składowych głów-
nych (składowe l i 2) przedstawionych na rys. 3. Występuje zdecydowany
podział na szkła kryształowe i niekryształowe. Szkła kryształowe dzielą się
na trzy grupy (NPb, SPb i ZPb), natomiast dla szkieł niekryształowych
metoda ta nie daje wyraźnego podziału. Szkło angielskie jest obiektem
zdecydowanie odstającym od pozostałych obiektów.

5.3. Analiza dyskryminacyjna

Analizę dyskryminacyjną przeprowadzono na zbiorze 53 obiektów z
tabeli l z pominięciem szkła angielskiego.

Otrzymano wyraźną separację pomiędzy szkłami kryształowymi i nie-
kryształowymi (rys. 4). Podstawową zmienną różnicującą te dwa rodzaje
szkieł jest Pb, który był wprowadzany do masy tych szkieł kryształowych jako
osobny surowiec. Inne zmienne charakteryzują zanieczyszczenia wprowadza-
ne do szkła z surowcami.

- 5 0 5

Funkcja dyskryminacyjna 1

15

Rys. 4. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych zestawu 53 obiektów (tabela 1).
Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 54,5 i 29,3% wariancji pomiędzy
grupami. Zmienne w modelu: S,, dla Pb, Y, Sr, Fe, Zr, Rb (według malejącej ważności).
Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.
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Rys. 5. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych dla 26 naczyń kryształowych (tabela
1). Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 92,3 i 7,7% wariancji pomię-
dzy grupami. Zmienne w modelu: S/y dla Zr, Y, Fe, Ca, Rb, Mn (według malejącej ważno-
ści). Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.

Następnie analiza dyskryminacyjna została zastosowana do szkieł
kryształowych i niekryształowych oddzielnie.

Wyniki dla szkieł kryształowych przedstawiono na rys. 5. Otrzyma-
no 3 dobrze rozdzielone grupy. Oprócz zmiennych reprezentujących zanie-
czyszczenia surowców do modelu zostały wprowadzone zmienne Ca iMn,
reprezentujące składniki użytej receptury. Do modelu nie został włączony
ołów, który jest charakterystycznym składnikiem badanych szkieł krysz-
tałowych. Wydzielone 3 grupy pochodzą z różnych ośrodków (Drezno,
Naliboki, Poczdam/Zechlin). Obecność Ca i Mn w modelu świadczy o
różnicach recepturalnych pomiędzy szkłami z tych ośrodków.

LO

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8

Funkcja dyskryminacyjna 1

Rys. 6. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych dla 27 naczyń niekryształowych
(tabela 1). Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 58,0 i 42,0% wariancji
pomiędzy grupami. Zmienne w modelu: S,, dla Sr, Fe, Rb, Zr (według malejącej ważno-
ści). Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.

Wyniki dla szkieł niekryształowych przedstawiono na rys. 6. Do
modelu zostały włączone jedynie pierwiastki reprezentujące zanieczysz-
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czenia surowców. Dla włączenia szkieł do określonej grupy zasadnicze
znaczenie ma pochodzenie (źródło) surowców i procedura ich przygoto-
wania. Wśród zanieczyszczeń podstawową rolę odgrywa w modelu Sr,
który jest składnikiem akcesorycznym surowca wapiennego oraz Fe jako
składnik domieszkowy piasku. W omawianym modelu dla szkieł nie-
kryształowych charakterystyczne jest pominięcie Y, pierwiastka odgrywa-
jącego ważną rolę przy rozróżnianiu szkieł kryształowych.

6. WALIDACJA

W celu weryfikacji poprawności wyznaczonych modeli klasyfika-
cyjnych oraz zdolności predykcji funkcji klasyfikacyjnych zostały zasto-
sowane trzy techniki walidacyjne

Tabela 2. Zdolność klasyfikacji i predykcji obliczonych funkcji klasyfikacyjnych.

Metoda walidacji

Podstawienie danych wejściowych
Zbiór testowy
Walidacja wewnętrzna (cross-validation) dla obiek-
tów grup SO, ZPb i SPb nie reprezentowanych w
zbiorze testowym

Liczba
obiektów

53
23

6

Procentowa
zdolność klasyfikacji

100%
100%

100%

• Podstawienie danych wejściowych zbioru uczącego do funkcji klasyfi-
kacyjnych.

• Klasyfikacja obiektów zbioru testowego.
• Wewnętrzna walidacja oparta na wielokrotnym obliczaniu modelu z wy-

łączeniem jednego obiektu i estymacji tego obiektu (cross-validation).
Wyniki walidacji przedstawiono w tabeli 2.

7. WNIOSKI

Otrzymane wyniki potwierdzają użyteczność wielowymiarowej anali-
zy statystycznej do określania pochodzenia i technologii produkcji naczyń
szklanych na podstawie wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej.

Analiza dyskryminacyjna wykazuje bardzo dobrą zdolność rozpo-
znawania grup i predykcji nowych obiektów.
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W omawianej pracy wzięto pod uwagę jedynie zawartości wybra-
nych pierwiastków o liczbie atomowej większej od potasu. Wśród charak-
terystycznych składników szkieł występują pierwiastki lekkie zarówno o
charakterze recepturalnym, jak i stanowiące zanieczyszczenie surowców.
Dodatkowa analiza tych zmiennych może umożliwić dalszą lub jeszcze
lepszą klasyfikację obiektów. Niemniej zmienne wzięte pod uwagę w tej
pracy stanowiły wystarczający zbiór do przeprowadzenia prawidłowej kla-
syfikacji badanych szkieł.

LITERATURA

[1]. Adan-Bayewitz D., Asaro F., Giauque R.D.: Determining pottery
provenance: application of a new high-precision X-ray fluorescence
method and comparison with instrumental neutron activation analy-
sis. Archaemetry, 41, 1-24 (1999).

[2]. Kunicki-Goldfinger J., Kierzek J., Kasprzak A., Małożewska-Bućko
B.: A study of eighteenth century glass vessels from central Europe by
X-ray fluorescence analysis. X-Ray Spectrometry, 29, 310-316 (2000).

[3]. Ulitzka S.: Analysen von historischen Glasern-Licht im Dunkel der
Geschichte. W: Venezianisches Glass der Kunstsammlungen der Ve-
ste Coburg. Ed. A.E. Theuerkauff-Liederwald. Luca Verlag Lingen,
1994, s. 38-53.

[4]. Baxter M.J.: Exploratory multivariate analysis in archaelogy. Edin-
burgh University Press, Edinburgh 1994.

[5]. Beier T., Mommsen H.: Modified Mahalanobis filters for grouping
pottery by chemical composition. Archaeometry, 36, 287-306 (1994).

[6]. Massart D.L., Vangeginste B.G.M., Buydens L.M.C., De Jong S.,
Lewi P.J., Smeyers-Verbeke J.: Handbook of Chemometrics and Qu-
alimetrics. Part A. Elsevier, Amsterdam 1997.

[7]. Van Espen P., Janssen K., Nobels J.: AXIL-PC software for the
analysis of complex X-ray spectra. Chemometrics and Intelligent La-
boratory Systems, I, 109-114 (1986).

[8]. Swerts J., Aerts A., De Biscop N., Adams F.: Age determination of
Chinase porcelain by X-ray fluorescence and multivariate analysis.
Chemom. Intell. Lab. Syst., 22, 97-105 (1994).

[9]. Kunicki-Goldfinger J., Kierzek J., Kasprzak A., Małożewska-Bućko
B.: XVIII-wieczne naczynia szklane z hut w Nalibokach i Urzeczu.
Badania fizykochemiczne. Raporty IChTJ. Seria B nr 2/99.

404




