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Recenzje

Poradnik Inżyniera — M ATEM ATYKA tom 2,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987, wydanie 2 zmie-
nione.
Recenzja rozdziału 32. Metody statystyczne:
Cz I. Rachunek prawdopodobieństwa str. 458-495, oprać. Dobiesław Bo-
browski.
Cz II. Statystyka Matematyczna str. 496-537, oprać. Jerzy Greń.

Już sam tytuł “ Poradnik Inżyniera. Matematyka” świadczy o tym, iż 
został on zredagowany z myślą o konkretnym czytelniku. Wydawca w notce 
Od wydawcy zastrzega się że każdy rozdział stanowi pewien wybór matę 
riału, jeden z wielu możliwych. Sposób wyłożenia materiału w poszczegól-
nych rozdziałach nie jest jednolity. Spowodowane to zostało różnorodnością 
omawianych zagadnień oraz koniecznością pewnego ich ukierunkowania i do-
pasowania do potrzeb inżynierów. W praktyce oznacza to, iż poszczególne 
rozdziały pisane przez różnych autorów stanowią jakby oddzielne całości. 
Skutkiem tego wiele definicji się powtarza a oznaczenia tych samych wiel-
kości nie są jednolite. Na przykład definicja wartości oczekiwanej zmiennej 
losowej pojawia sie w rozdz. 32.2 wzór (2.8) oraz w rozdz. 34.3 wzór (3.3). 
Jak zwykle ma to swoje dobre i złe strony.

Niewątpliwie rozdział poświęcony metodom statystycznym stanowi pew-
ną całość i jest w pewnym sensie minipodręcznikiem z rachunku prawdo-
podobieństwa i statystyki matematycznej. Świadczy o tym znaczna liczba 
przykładów (19 w I i 22 w II części rozdziału).

W części I podzielonej na cztery podrozdziały, omówione zostały wszy-
stkie klasyczne pojęcia i twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa, które 
zwykle są zawarte w standardowym wykładzie dla uczelni technicznych. Ma-
teriał przedstawiony został w sposób zwięzły iścisły. A oto krótki przegląd 
treści.

W  podrozdziale 32.1-Przestrzeń probabilistyczna podano aksjomatyczną 
definicję miary probabilistycznej oraz jej własności a także sposoby określa-
nia prawdopodobieństwa. Zdefiniowano warunkową miarę probabilistyczną
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i niezależność zdarzeń oraz podano formulę na prawdopodobieństwo całko-
wite i wzór Bayesa. Wydaje mi się, że z uwagi na cel poradnika można było 
zadbać o lepsze dobranie przykładów ilustrujących o tematyce inżynierskiej. 
Ponadto szkoda, że zabrakło pojęcia ciągu niezależnych doświadczeń, tak 
często występującego w praktycznych sytuacjach. Co prawda pojawia się 
produkt przestrzeni probabilistycznych, który jest modelem matematycz-
nym dla ciągu niezależnych doświadczeń, jednakże paragraf ten pozbawiony 
jakiegokolwiek komentarza może być dla czytelnika zbyt abstrakcyjny. Co 
więcej nawet w przykładzie ilustrującym brak jest założenia o niezależności 
odpowiednich zdarzeń chociaż się z niego korzysta.

W podrozdziale 32.2-Zmienne losowe, w sposób lapidarny (najlepiej pa-
sujący do konwencji poradnika) zaprezentowano pojęcia zmiennych loso-
wych, funkcji charakterystycznych, wartości oczekiwanej oraz momentów i 
parametrów pozycyjnych. Ponadto podano dwie tablice najczęściej spotyka-
nych zmiennych losowych typu dyskretnego i typu ciągłego. Podrozdział ten 
jest bardzo dobrze zredagowany. Z drobniejszych usterek zwróciłbym uwagę 
na niezręczne i nieścisłe sformułowanie “graniczny rozkład rozkładu(-ów)” , 
które pojawia się dwukrotnie na str. 469 i 473 w uwagach do rozkładów 
zmiennych losowych. Także w uwagach do rozkładu dwumianowego pojawia 
się komentarz “liczba wystąpień zdarzenia w czasie realizacji doświadcze-
nia” , które powinno raczej brzmieć: “liczba wystąpień zdarzenia w n nieza-
leżnych powtórzeniach tego samego doświadczenia” .

Podrozdział 32.3 - Wektory losowe i ich funkcje, ma podobny układ i treść 
jak 32.2 tyle, że dla zmiennych losowych wielowymiarowych. Znajduje się tu 
także uproszczona definicja rozkładów warunkowych oraz funkcji regresji.

W podrozdziale 32.4 - Ciągi zmiennych losowych i oszacowania, omó-
wiono rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, podano przykłady 
praw wielkich liczb, lokalnych i centralnych twierdzeń granicznych oraz naj-
częściej używanych nierówności. Jest to ta część materiału, po którą po-
tencjalny użytkownik poradnika będzie sięgał najczęściej. Szkoda że żadne 
z twierdzeń granicznych nie zostało w należyty sposób skomentowane ani 
zilustrowane odpowiednim przykładem w jaki sposób i kiedy można je efek-
tywnie wykorzystywać. Także w tym miejscu, chociaż jest to już uwaga co 
do wyboru materiału, powinien się znaleźć paragraf poświęcony symulacji 
cyfrowej -  technice obliczeniowej, która z uwagi na powszechne używanie 
komputerów staje się coraz częściej stosowanym (bardzo często niepopraw-
nie) narzędziem w praktyce inżynierskiej. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że użyte przez autora oznaczenie l.i.p. na oznaczenie zbieżności we-
dług prawdopodobieństwa nie jest powszechnie stosowane, a nierozróżnianie 
zbieżności prawie wszędzie od zbieżności normalnej(wszędzie) może prowa-
dzić do błędów, dlatego przy odpowiednich równościach należałoby dodać 
p.w. lub z p.l.
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Generalna uwaga jaka się nasuwa przy lekturze tej części poradnika do-
tyczy tego, iż specyfikacja zagadnień inżynierskich nie została uwypuklona 
w należytym stopniu. Dotyczy to szczególnie przykładów. W niczym to nie 
umniejsza faktu iż mteriał został predstawiony w sposób precyzyjny i ścisły, 
i może być pomocny nie tylko dla inżynierów.

Część II prezentuje klasyczne rezultaty statystyki matematycznej. Ma-
teriał podzielony został na cztery podrozdziały:

32.5 Populacja statystyczna, próba losowa i statystyki z próby.
32.6 Estymacja statystyczna.
32.7 Hipotezy i testy statystyczne.
32.8 Statystyczna kontrola jakości.

W pierwszym podrozdziale można znaleźć definicje pojęć podstawowych 
oraz szereg twierdzeń dotyczących rozkładów prawdopodobieństw statystyk 
dla populacji o rozkładzie normalnym. Znalazły się tu dwie nieścisłości. De-
finicja dystrybuanty empirycznej jest niekompletna a ponadto sumowanie 
we wzorze (5.2) po wartościach j  < r nie jest zgodne z wcześniejszą defini-
cją dystrybuanty jako funkcji lewostronnie ciągłej. Podobnie pojawiające się 
na str. 500 zdanie: “średnia arytmetyczna A' z próby prostej wylosowanej z 
populacji o rozkładzie dwumianowym, Poissona lub normalnym, ma -  od-
powiednio -  taki sam typ rozkładu jak populacja... ” nie jest ścisłe i odnosi 
się do statystyki nX.

W drugim podrozdziale zawarte są podstawowe informacje dotyczące 
estymacji. Można tam znaleźć definicje takich pojęć jak zgodność, nie- 
obciążoność, efektywność, estymator najefektywniejszy. Omówiono także 
trzy metody uzyskiwania estymatorów: metodę momentów, metodę naj-
większej wiarygodności oraz metodę najmniejszych kwadratów. Z innych 
metod estymacji wspomniano jedynie o estymatorach bayesowskich. Sporo 
miejsca poświęcono estymacji przedziałowej. Podano 9 typowych przy-
kładów przedziałów ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika 
struktury, współczynnika korelacji oraz dowolnego kwantyla. Koncepcja 
efektywności została przedstawiona nieprecyzyjnie. Nie wiadomo nic na te-
mat istnienia estymatora najefektywniejszego. W sformułowaniu tw. 1 (Nie-
równość Cramera-Rao) brak jest jakiejkolwiek wzmianki o warunkach re-
gularności jakie muszą być spełnione, aby ta nierówność była prawdziwa. 
Ponadto na str. 508 pojawia się następujące stwierdzenie: “ Funkcję regresji, 
której parametry szacuje się metodą najmniejszych kwadratów, przyjęło się 
nazywać funkcją regresji II rodzaju, w odróżnieniu od funkcji regresji I ro-
dzaju, której parametry oblicza się dokładnie z rozkładów warunkowych, a 
nie szacuje się z próby” . Oczywiście metoda najmniejszych kwadratów służy 
jedynie do wyznaczania regresji II rodzaju, która zdefiniowana została w 
§ 32.3.8, str. 489.
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Kolejny podrozdział poświęcony jest testowaniu hipotez statystycznych. 
Można tu znaleźć wyjaśnienie koncepcji testów statystycznych w oparciu o 
teorię Neymana-Pearsona. Najwięcej miejsca poświęcono przeglądowi pod-
stawowych testów statystycznych. Można tu znaleźć informacje dotyczące 
parametrycznych testów istotności dla wartości oczekiwanej, wariancji i 
wskaźnika struktury dla jednej i dwóch prób oraz reszt dla współczyn-
nika korelacji i współczynnika regresji. Osobny paragraf poświęcono testowi 
analizy wariancji dla klasyfikacji pojedynczej. Z testów nieparametrycznych 
omówione zostały dwa testy zgodności: \2 Pearsona oraz A-Kołmorgowa; 
test jednorodności dla dwóch prób Kołmorgowa-Smirnowa oraz test nieza-
leżności x 2 dla tablicy dwudzielczej. Na str. 515, 3 wiersz od góry, słowo 
“nigdy” należałoby zamienić na “na ogół’ z uwagi na to, że w pewnych 
określonych sytuacjach możliwa jest konstrukcja testów o mocy 1, a za-
tem prawdopodobieństwo błędnego wniosku nie zawsze musi być dodat-
nie.

. Ostatni podrozdział dotyczy statystycznej kontroli jakości. Omówiono 
tzw. karty kontrolne oraz jednostopniowe plany odbioru. Szkoda, że zabrakło 
miejsca dla dużo efektywniejszych planów sekwencyjnych.

Reasumując należy stwierdzić, że II część rozdziału 32 została napi-
sana w bardzo tradycyjny i nienowoczesny sposób. Potencjalny czytelnik nie 
znajdzie tu wielu istotnych informacji. Takie pojęcia jak dostateczność, do-
puszczalność, funkcja straty, postępowanie miniinaksowe, odporność, testy 
rangowe czy sekwencyjny test ilorazowy pojawiają się w fachowej literaturze 
inżynierskiej. Szkoda także, że ani w tym ani w żadnym innym miejscu nie 
pojawiła się żadna informacja dotycząca statystyki procesów stochastycz-
nych, chociażby analizy szeregów czasowych.

Na zakończenie zamieszczam listę dostrzeżonych błędów drukarskich.

Strona Jest Powinno być

486 wzór (3.9) Fz — Fz{z)  =
488 10 od dołu F(x  | Y G b) F(x  | Y e'B)

494 wzór (4.19) 27rnp( l - p ) 2mip(l — p)

495 wzór (4.28) = <

513 7 od dołu co najmniej co najwyżej
520 12 od dołu mi — ni2 mi -f m2
523 17 od dołu pewną sumą
528 wzór (7.10) D n -  sup D n = sup
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