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Nieparametryczny test w problemie
dwóch prób dla danych sparowanych

Rozważamy klasyczny i bardzo ważny w zastosowaniach problem testowania. Do-
kładniej, niech (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn) będą niezależnymi wektorami losowymi o tym
samym rozkładzie z dystrybuantą H(x, y) i ciągłymi dystrybuantami brzegowymi
F (x) i G(y), odpowiednio. Zmienne losowe Xi i Yi, i = 1, . . . , n, są często interpre-
towane jako odpowiedzi pacjentów przed i po podaniu leku, odpowiednio. Ponieważ
dane są sparowane,X1 i Y1 są zależne, przy czym struktura zależności może być wyra-
żona przez jednoznacznie wyznaczoną funkcję łącznikową C, tzn. dwuwymiarową dys-
trybuantę z jednostajnymi rozkładami brzegowymi, taką żeH(x, y) = C(F (x), G(y)).

Rozważamy problem testowania

H : F (x) = G(x), dla wszystkich x ∈ R,
A : F (x) 6= G(x), dla pewnego x ∈ R.

Hipoteza zerowa orzeka, że podany lek nie ma wpływu na stan zdrowia pacjentów,
podczas gdy alternatywa jest jej zaprzeczeniem.

W referacie podamy nowe rozwiązanie problemu testowania (H,A), przedstawimy
uzyskane wyniki teoretyczne oraz zaprezentujemy reprezentatywne rezultaty badań
symulacyjnych.
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