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ANALIZA ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK W ZAWIESINACH 
TERENY WODONOŚNE 

JOLANTA JARNICKA 

STRESZCZENIE. Praca stanowi kontynuację badań związanych z rozkładem wielkości 
cząstek w zawiesinach i dotyczy wrocławskich terenów wodonośnych, czyli obszaru łąk 
i stawów na południowym wschodzie miasta, przeznaczonego do uzdatniania wody. 
Narzędziem do przeprowadzonej analizy jest dwukrokowa metoda estymacji gęstości, 
która składa się z części parametrycznej, przeprowadzanej przy pomocy algorytmu adap
tacyjnego, dopasowującego parametry w dobranym modelu, oraz części nieparametry
cznej, czyli estymacji jądrowej z uogólnionym estymatorem jądrowym. Rezultaty, uzys
kane podczas obu kroków estymacji, zostały przedstawione dla każdej z grup danych za 
pomocą wykresów. 

1. WSTĘP 

Badania jakości wody prowadzone są na wiele sposobów. Wykorzystuje się tu anali
zy pod względem chemicznym czy fizycznym, w zależności od tego pod jakim kątem 
chcemy ocenić badaną próbkę, oraz z jakiego typu zbiornikiem mamy do czynienia. 
Szczegółowy opis rodzajów cząstek tworzących zawiesiny wraz z mechanizmami ich roz
padu i łączenia się , w wyniku procesów mechanicznych, biologicznych, elektrycznych, 
chemicznych czy fizycznych został zawarty w raporcie [9], w rozdziale 2 i 3. Przypomni
jmy, że zawiesiny to najczęściej układy polidyspersyjne charakteryzujące się zawartością 
cząstek stałych różnego pochodzenia ( cząstki pochodzenia organicznego, cząstki nieor
ganiczne, zanieczyszczenia, pyły, cząstki pochodzenia mineralnego itd.) o zróżnicowanych 
rozmiarach i kształtach. Analiza wielkości cząstek tworzących zawiesiny, a więc charak
terystyka pod względem cech fizycznych, pozwala lepiej zrozumieć zachodzące w wodzie 
istotne zjawiska sorpcji, wymiany jonowej, oraz procesy katalizy z udziałem enzymów 
i katalizatorów mineralnych (zob. [5]). Analiza materiału pobranego ze zbiornika jest 
obecnie możliwa przy użyciu metod optycznych w granulometrach laserowych. Uzyski
wany wynik pomiaru dotyczy procentowego rozkładu objętości, liczby lub powierzchni 
cząstek znajdujących się w systemie. Wyznaczone doświadczalnie, za pomocą granu
lometru laserowego, rozkłady wielkości cząstek mogą być wykorzystywane do diagnozy 
stanu badanego materiału. Dyfrakcja laserowa jest nowoczesną, zautomatyzowaną metodą, 
opartą na właściwościach optycznych substancji rozproszonej i rozpuszczalnika. Podsta
wowym źródłem informacji, używanym do obliczenia rozmiaru cząsteczki, jest odwzo
rowanie natężenia rozproszenia światła czerwonego i niebieskiego w stosunku do kąta 
rozproszenia. Zakres wielkości cząstek mierzonych przez urządzenie mieści się w przedziale 
od 0,02 do 2000 µm. 

Rozkłady wielkości cząstek można również przybliżać stosując znane metody esty
macji gęstości (zob. np. [l]), zarówno parametryczne, jak i nieparametryczne. Dobrym 
narzędziem jest tu metoda dwukrokowa (zob. [l] [2] i [3]) , pozwalająca, oprócz analizy 
rozkładu , wyodrębnić także poszczególne składowe , w uzyskiwanych najczęściej, rozkła
dach wielomodalnych. 



Praca ta stanowi kontynuację badań dotyczących rozkładów wielkości cząstek w ściekach 
(opisywanych w [9], [7] oraz w [8]) , dotyczących próbek z kilku oczyszczalni z okolic 
Wrocławia, oraz analizy rozkładu wielkości glonów ([7], [8] i [4]). W tym przypadku ana
lizowane są próbki pochodzące z terenów wodonośnych Wrocławia. 

Rozdział 2 prezentuje procedurę działania metody dwukrokowej , użytej jako narzędzie 
do przeprowadzone analizy. W rozdziale 3 zamieszczone zostały wyniki analizy wraz 
z opisem i interpretacją. 

2. DWUKROKOWA METODA ESTYMACJI GĘSTOŚCI 

Rozdział ten przedstawia schemat działania dwukrokowej metody estymacji gęstości 
z parametrycznym wstępem ([2], [l] i [3]), która stanowi modyfikację kilku znanych metod 
estymacji gęstości. Idea polega na zastosowaniu, na pewnym etapie, estymacji parame
trycznej, co ułatwia uzyskanie lepszych wyników podczas właściwej estymacji - jądrowej. 

Niech (O, J, P) będzie przestrzenią probabilistyczną, x; : n --, IR dla i = 1, 2, ... , n, 
- ciągiem niezależnych zmiennych losowych, o tym samym rozkładzie, o nieznanej gęs
tości f i niech 

(2.1) X1, X2 , ... , Xn, 

będzie ciągiem odpowiadających im obserwacji, czyli próbką prostą. 

Rozważmy losowy podział próbki, na dwie części o licznościach n1 i n2 (losowanie bez 
zwracania) , 

(2.2) 

(2.3) 

gdzie n1 + n2 = n.1 

Rozważmy ponadto rodzinę funkcji { ,Pj(x)};,1 mierzalnych i spełniających warunki 

O~ ,Pj(x) ~ 1, ~4>h) = 1, x E IR, 
j=I 

oraz ciąg odpowiadających im szerokości pasm {hj(n2)};,1, parami różnych i takich, że 

(2.4) hj(n2) > O, hj(n2)--, O, n2hj(n2)--, oo , gdy n2--, oo, j = 1, ... ,m. 

Załóżmy, że jądro K : IR --, IR jest funkcją mierzalną i nieujemną. Dla danych (2.3), 
definiujemy estymator gęstości f. 

Definicja 2.1. Funkcję postaci 

(2.5) f4,(x) = ~ f 'f ,Pj(x2,.) x(x - x2,,), 
n2 i=I j=I hj(n2) hj(n2) 

XE IR 

nazywamy uogólnionym estymatorem jądrowym gęstości f. 

Estymator ten jest więc kombinacją wypukłą m tradycyjnych estymatorów jądrowych, 
wprowadzonych w [6]), jako 

(2.6) 

1W praktyce będziemy rozważać n 1 =~i n2 =~'dla n parzystego, natomiast n 1 = n;- 1 i n2 = ~ ' 
dla n nieparzystego. Operacja ta nie zmniejsza efektywności metody, pozwala natomiast na traktowanie 
składników estymatora (2.5), jak niezależnych zmiennych losowych (zob.[21). 
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dla x E IR, z jądrem K oraz pojedynczą szerokością pasma h(n). Estymator (2 .5) posiada 
te same własności statystyczne co (2.6) - jest asymptotycznie nieobciążony, asymptoty
cznie efektywny, zgodny i asymptotycznie normalny (zob. [1] oraz [2]). 

Metoda składa się z dwóch kroków: 

(1) Zaczynamy od estymacji parametrycznej. Wybieramy funkcję-pilota Jo, w postaci 
mieszaniny gęstości rozkładów normalnych 

(2.7) 

gdzie 
(x-µ ·)2 

f ( I ) 1 -~ 
j x µj, Uj = J(21r)uj e ; , j = l, ... , m, 

a następnie, na podstawie danych (2.2), estymujemy parametry 

(2.8) µj E IR, Uj > O, oraz aj E (O, 1) , j = l, ... , m, gdzie L aj = l, 
j=l 

w modelu (2.7), przy użyciu algorytmu adaptacyjnego wykorzystującego iteracyjny 
algorytm EM (oparty na metodzie największej wiarygodności). 

Algorytm adaptacyjny. 
Krok 1: Wybieramy odpowiednio duże m (liczba składników w modelu (2.7)). 

Krok 2: Dla m, wybranego w kroku 1, stosujemy algorytm EM, wyznaczając esty
matory parametrów µj, Uj i aj, j = l, ... , m. 

Algorytm EM: 
Start: Zadajemy aJ, µJ i (&JJ2. 
Dla j = l, 2, ... , m, iterujemy (t=l,2, ... ): 
Krok E: obliczamy qfj, i= l, ... , n 1 

t a;-1Jh1,ilµ;-1, (u;-1)2) 
qij = '-'':' ~t.-lf·( ·I t.-1 ( t- 1)2) > 

L-1 = 1 °'1 J X1,, µJ > (JJ 

gdzie 0;-1 = {p,;-1, (&;-1 )2}. 
Krok M: obliczamy 

I:?;,1(X1,i - µ,}) 2 ąt 

I:?;,1 Qij 
Następnie obliczamy prawdopodobieństwa a priori każdego składnika 

oraz 

Pl := a1, P2 := a2, · · · , Pm := °'m, 

Pij := fj(µ;jµj, Uj), i,j = 1, ... , m. 

3 



Krok 3: Obliczamy 

I(G) = "I:,pJ(i, e-i), 
i=l 

d . I(. 9-i) '\"""' l Pii gzie i, - = ~PiJ og-. 
#i PiPJ 

Krok 4: Jeżeli I(G) ,;; O i I(i, e-i) ,;; O, dla wszystkich i = 1, .. . , m, to m jest 
optymalną liczbą składników. 

Jeżeli I(G) > O, to istnieje takie i, że I(i, e-i) > O. Bierzemy zatem {3, takie, że 

I(/3, e-13) = ma.x{I(i, e-i) > O} . . 
Ponieważ I(/3, e-/3) > O, to istnieje takiej (j =fe {3), że P/3i log !:ff; > O. Bierzemy "I, 

takie, że 

1 P/3"1 { 1 P/3i O} P/3"1 og-- = max P/3i og-- > . 
P/3P'Y 1 P/3PJ 

Usuwamy składnik o indeksie 1 , albo {3 i wracamy do kroku 2 (dla m-1 składników). 
Algorytm ten umożliwia dobór liczby składników w modelu (2.7). 

(2) W tym kroku rozważamy uogólniony estymator jądrowy (2 .5) , mamy więc do czynienia 
z estymacją nieparametryczną, na podstawie części próbki (2.3), o liczności n2 . 

Bierzemy 

,1,,( ) = &Ji(xJµj,&j) = iiih(xjµ1,&i) 
'f'J x ( ) ( I ) , j = 1, ... , m, Jo x I:;;'=1 iidk x µj, &J 

gdzie funkcja Jo oraz estymatory CTj, µj i &j, dla j = 1, ... , m, zostały wyznaczone 
w kroku (1). 

Następnie wybieramy ciąg m szerokości pasm { h1(n2)} j = 1, ... , m, spełniają
cych warunki (2.4), minimalizując numerycznie asymptotyczny scałkowany błąd śre
dniokwadratowy (asymptotic mean integrated squared error)2 (2.10), przyjęty jako 
kryterium, i stosujemy uogólniony estymator jądrowy (2.5) z j ądrem gaussowskim, 
czyli gęstością standardowego rozkładu normalnego: 

( ) ( ) 1 _lx2 m, 
2.9 K 9 x = =e 2 , x E "'· 

v21r 

Asymptotyczny scałkowany błąd średniokwadratowy AMISE(.,fq,) ma (przy odpo
wiednich założeniach dotyczących iloczynu Jcp1, j = 1, ... , m), następującą postać: 

(2 .10) 

AMISE(i4>) = t E ih;(n2)h%(n)µ~ k (cpJ)"(x)(c/Jd)"(x) dx 

+ ~2 t E hj(n2thk(n2) ( k K(h)n2) )K(h)n2)) dt) k cpj(y)cpk(y)J(y) dy, 

2 Jest to asymptotyczna wersja scałkowanego błędu średniokwadratowego ( mean integrated squared 
error): 

MISE(h) = E 1 (h(x) - f(x))' dx = 1 (E(h(x)) - f(x)) 2 dx + 1 V(Jh(x)) dx. 



co w przypadku jądra gaussowskiego (2.9) daje wzór: 

(2.11) AMISE([,t,) = jtl GhJ(n2)h~(n2) k_ J"(<P;!)(x)J"(r/>d)(x) dx 

+ ../2irn2( Jh;(~2) + h~(n2)) k, r/>h)r/>k(x)f (x) dx). 

3. ANALIZA ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK 

Celem analizy była estymacja rozkładu wielkości cząstek zawiesin w wodach powierzch
niowych pobranych na obszarze wrocławskich terenów wodonośnych, czyli obszarze łąk 
i stawów na południowym wschodzie miasta, przeznaczonym do uzdatniania wody. Teren 
ten został pokryty siecią rowów, kanałów i stawów infiltracyjnych oraz pompowni wody. 

Punkty poboru próbek zlokalizowane były na terenach wodonośnych, na których znaj
duje się ujęcie infiltracyjne wody zaopatrującego w wodę Zakład Uzdatniania Wody 
"Grobla" , będącego jednym z dwóch zakładów wodociągowych miasta Wrocławia. Próbki 
wody pobrane zostały w odstępach miesięcznych, w okresie od maja do listopada 2004, 
obejmowały więc, zarówno okres intensywnego rozwoju roślin i organizmów wodnych, 
jak i okres jesienny. Pobór wody dokonywany był za każdym razem w tych samych pięciu 
miejscach. Wodę pobierano do pojemników z tworzywa sztucznego, o pojemności 1.5 dm3 , 

które zostały wcześniej intensywnie wypłukane i wyparzone. Próbki pobierano w miej
scach pozbawionych intensywnie rozwiniętej roślinności wodnej , w niewielkim oddaleniu 
od brzegu, z głębokości około 15 cm pod powierzchnią wody, (niezbyt głęboko, aby zmi
nimalizować pobór namułów z dna zbiornika). 

Analizę składu granulometrycznego wykonywano na granulometrze laserowym Mas
tersizer 2000. Uzyskano w ten sposób tabelę, zawierającą procentowe rozkłady cząstek 
o rozmiarach z zadanego zakresu. 

3.1. Przygotowanie danych do analizy. 
Pierwsza kolumna tabeli zawierała , w porządku rosnącym , 100 kolejnych zakresów 

wielkości badanych cząstek (zakres ten wynosił od 0,1 µm do 2000 µm). Kolejne kolumny 
- od drugiej do 31-szej, przedstawiały procentowe zawartości cząstek o rozmiarach z za
kresów zawartych w pierwszej kolumnie, dla pięciu miejsc poboru danych, w maju, czer
wcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie. Każdy ze 100 wierszy ( dla i = 1, .. . , 100) 
1 + k-ej kolumny dla k = 1, ... , 30 zawierał więc ułamek postaci 

d; 
N ' 

przy czym suma tych ułamków czyli suma wierszy w każdej kolumnie była równa 100 
(tzn. 100%). 

Analizę rozpoczęto zatem od przekształcenia każdej kolumny danych do postaci (2.1). 
Ponieważ ułamki przedstawiały procent cząstek , mających zadaną wielkość, pierwszym 
naturalnym krokiem było pomnożenie ich przez 100. W ten sposób, dla każdego zakresu 
uzyskano odpowiednie wagi. Przyjęcie mianownika N = 100 wyznaczyło jednocześnie 
liczność próby, rozumianej w sensie (2.1), która wyniosła n= 100-100 = 10000. Uwzględ
niając wagi dla każdego z zakresów otrzymano n-elementową próbkę 

Następnie, każdą z 30 uzyskanych w ten sposób próbek przeskalowano poprzez obłożenie 
każdej obserwacji logarytmem przy podstawie naturalnej, (co oznacza, że uzyskane wyniki 
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dotyczą rozkładów zmiennych losowych Y; = ln(Xi), i= 1, ... , n,). Pozwoliło to na lepsze 
uwidocznienie cech estymowanych rozkładów. 

To przekształcenie danych pozwoliło na zastosowanie metody dwukrokowej do esty
macji gęstości rozkładów wielkości cząstek, a więc przy założeniu, że uzyskane próbki są 
realizacjami pewnych niezależnych zmiennych losowych o nieznanych gęstościach Jk, dla 
k = 1, . .. , 30, gdzie Jk - oznacza gęstość w przypadku k-tej próbki. 

Założenie dotyczące niezależności jest pewnym nadużyciem, zwłaszcza, że uzyskane 
wyniki świadczą o występowaniu pewnej formy słabej zależności. Jednak zaletą metody 
dwukrokowej jest tutaj fakt , iż działa ona również (zob. [2]) w przypadkach słabej za
leżności zmiennych losowych (począwszy od zmiennych parami nieskorelowanych, aż do 
przypadku, gdy 

00 

I: b(i)I < oo, 
i=l 

gdzie -y(i) jest funkcją autokowariancji zmiennych losowych Xk i Xk+i, z pewnego procesu 
stacjonarnego). 

3.2. Wyniki analizy. 
Na podstawie każdej z 30 n-elementowych próbek przeprowadzono estymację gęstości 

rozkładu wielkości cząstek, metodą dwukrokową. Najpierw każdą próbkę podzielono lo
sowo (losowanie bez zwracania) na dwie części o licznościach n 1 = n2 = 5000. Następnie 
do części próbki o liczności n 1 , zastosowano algorytm adaptacyjny, zaczynając odm= 5 
i stosując do estymacji parametrów w modelu (2 .7) algorytm EM (100 iteracji), przy 
wartościach początkowych: 

µJo= J. + 1, (ao)2 = ~ °'o 1 J. 1 m 
J 2 ' j=;;_, = , ... , ' 

Procedurę powtarzano aż do momentu uzyskania optymalnego modelu, najczęściej otrzy
mując rozkłady dwumodalne. Następnie funkcję Jo, wraz z wyestymowanymi parame
trami, v,-ykorzystano do estymacji za pomocą uogólnionego estymatora jądrowego, na 
podstawie drugiej części próbki (o liczności n 2). Użyto jądra gaussowskiego, a m sze
rokości pasm hj(n2 ) otrzymano, dzięki numerycznej minimalizacji AMISE(i,p). 

Warto zauważyć, że oba etapy estymacji w metodzie dwukrokowej dają w praktyce 
gotowy wynik, w postaci odpowiedniej funkcji gęstości. Każdy z etapów charakteryzuje 
się przy tym nieco innymi własnościami , np. nieco inaczej reaguje na kwestie zależności 
zmiennych losowych. Zatem porównanie uzyskanych w obu krokach estymacji rezultatów 
może dostarczyć dodatkowych informacji co do struktury badanych cząstek. 

Wyniki estymacji kroku parametrycznego, przedstawiono na rysunkach kolorem czer
wonym (pilot Jo), natomiast ostateczny wynik estymacji, a więc uogólniony estymator 
jądrowy - kolorem niebieskim. Ponadto, liniami przerywanymi przedstawiono - składowe 

uzyskanych estymatorów. Dla ułatwienia wykresy obu typów estymatorów przedstawiono 
na wspólnych rysunkach 1 - 30. 
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Maj 2004 

Rys. l. Punkt pomi~ru nr 1, m = 2 
V 2004 

o., 
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Rys. 2. Punkt pomi~ru nr 2, m = 2 
V 2004 

Rys. 4. Punkt pomi~ru nr 4, m = 1 
V 2004 

Rys. 5. Punkt pomi'aru nr 5, m = 2 
V 2004 



Wody powierzchniowe z terenów wodonośnych Wrocławia 
Czerwiec 2004 

Rys. 6. Punkt pomi~ru nr 1, m = 2 
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Rys. 8. Punkt pomi~ru nr 3, m = 1 
VI 2004 

Rys. 7. Punkt pomi~ru nr 2, m = 2 
VI 2004 
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Rys. 9. Punkt pomi~ru nr 4, m = 2 
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Rys. 10. Punkt pomiaru nr 5, m = 2 
VI 2004 
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Wody powierzchniowe z terenów wodonośnych Wrocławia 
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Rys. 11. Punkt pomiaru nr 1, m = 3 
VII 2004 
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Rys. 13. Punkt pomiaru nr 3, m = 2 
VII 2004 

Rys. 12. Punkt pomiaru nr 2, m = 2 
VII 2004 

Rys. 14. Punkt pomiaru nr 4, m = 2 
VII 2004 

Rys. 15. Punkt pomiaru nr 5, m = 1 
VII 2004 



Wody powierzchniowe z terenów wodonośnych Wrocławia 
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Rys. 16. Punkt pomiaru nr 1, m = 2 
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Rys. 18. Punkt pomiaru nr 3, m = 1 
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Rys. 17. Punkt pomiaru nr 2, m = 2 
IX 2004 

Rys. 19. Punkt pomiaru nr 4, m = 2 
IX 2004 

Rys. 20. Punkt pomiaru nr 5, m = 2 
IX 2004 
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Wody powierzchniowe z terenów wodonośnych Wrocławia 
Październik 2004 

Rys. 21. Punkt pomiaru nr 1, m = 2 
X 2004 
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Rys. 23. Punkt pomiaru nr 3, m = 2 
X 2004 
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Rys. 22. Punkt pomiaru nr 2, m = 2 
X 2004 
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Rys. 24. Punkt pomiaru nr 4, m = 3 
X 2004 

Rys. 25. Punkt pomiaru nr 5, m = 3 
X 2004 
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Przeprowadzona analiza wskazuje, że rozkłady wielkości czą.stek są dwu- lub trój
modalne. Pojawiają się jednak również rozkłady jednomodalne. 

Pierwsze informacje, dotyczące struktury badanych czą.stek pojawiły się już podczas 
przeprowadzania analizy - można było zauważyć stosunkowo wolną zbieżność algorytmu 
EM, oraz dość dużą czułość algorytmu adaptacyjnego na przyjęte warunki początkowe. 
Wskazuje to na częściowo niestabilną strukturę badanych cząstek (struktura ta mogla 
ulegać przekształceniu podczas samego procesu pobierania danych). Z matematycznego 
punktu widzenia, oznacza to zależność między obserwacjami z próby. Dla sprawdzenia 
dopasowania modelu w kroku (1), użyty został zatem dodatkowo test F, mający na celu 
zweryfikowanie rezultatów uzyskanych przy pomocy algorytmu adaptacyjnego. Zauważmy 
jednak, że struktura czą.stek jest w tym przypadku znacznie mniej niestabilna (a więc 
zależność zmiennych losowych jest mniejsza), niż miało to miejsce w przypadku czą.stek 
w ściekach . 

Jeśli przyjrzymy się estymatorom uzyskanym w obu krokach estymacji i porównamy 
je ze sobą, zauważymy ciekawą prawidłowość - w przypadku rozkładów trójmodalnych 
uzyskane rezultaty są niemal identyczne, co wskazuje na dobre dopasowanie estymatora 
do rzeczywistego rozkładu, oraz stabilną strukturę cząstek ( czyli niezależność zmiennych 
losowych) . Podobnie wygląda sytuacja gdy m = 1. Zupełnie inaczej jest w przypadku 
rozkładów dwumodalnych - te charakteryzują się widocznymi różnicami w rezultatach 
uzyskanych w obu krokach estymacji. Czą.stki o wielkościach występujących w próbkach 
w tych przypadkach mają więc mniej stabilną strukturę. 

Jeśli chodzi o porównania, warto zauważyć również pewne podobieństwo do rezultatów 
uzyskanych dla glonów - obserwując wyniki uzyskane dla jednego punktu pomiarowego 
od maja do listopada, widać zmiany rozkładu wielkości czą.stek zachodzące w czasie, np. 
wskutek łączenia się czą.stek, czy ich podziału . Dla lepszego zobrazowania tej własności 
wyniki pogrupowano dla każdego z pięciu punktów poboru próbek. 

Punkt pomiaru nr 1 

Maj Czer,,;.iec Lipi~c 

Wrzeiień Paździ~rnik Listopad 
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Punkt pomiaru nr 2 

Maj Czer.,',iec Lipi~c 

Wrze~ień Paździ~rnik Listopad 

Punkt pomiaru nr 3 

Paździ~rnik Listopad 
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Punkt pomiaru nr 4 

Czer~iec Lipi~c 

Paździ~rnik Listopad 

Punkt pomiaru nr 5 

Czer~iec Lipi~c 

Paździ~rnik Listopad 
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