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Test permutacyjny w problemie dwóch prób
dla danych cenzurowanych

Niech X0li, i = 1, . . . , nl, będą niezależnymi, ukrytymi, nieujemnymi czasami prze-
życia pochodzącymi z populacji o ciągłej dystrybuancie Fl, l = 1, 2. Niech Uli,
i = 1, . . . , nl, będą niezależnymi, ukrytymi, nieujemnymi czasami cenzurowania po-
chodzącymi z populacji o ciągłej dystrybuancie Gl, l = 1, 2. Obserwujemy Xli =
min{X0li, Uli} oraz ich statusy cenzurowania ∆li = 1(X0li ¬ Uli), gdzie 1(·) jest in-
dykatorem zbioru ·. Na podstawie zbioru niekompletnych obserwacji (Xli,∆li) =
(min{Xoli, Uli},1(Xoli ¬ Uli)), i = 1, . . . , nl, l = 1, 2, będziemy testować

H : F1(x) = F2(x), dla wszystkich x  0,

A : F1(x) 6= F2(x), dla pewnego x  0,

w otoczeniu nieskończeniewymiarowych parametrów zakłócających G1, G2.
W referacie wprowadzimy nową statystykę testową, przedyskutujemy uzyskane

wyniki teoretyczne oraz zaprezentujemy reprezentatywne rezultaty badań symulacyj-
nych, w których nowy test porównano z najlepszymi i najpopularniejszymi rozwią-
zaniami rozważanego problemu. Na koniec przedstawimy przykład analizy rzeczywi-
stego zbioru danych medycznych.
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