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Samenvatting

Stel k (k~2) populaties zijn gegeven. De gerelateerde onafhankelijke stochastische
variabelen bezitten continue verdelingsfunkties die slechts verschillen wat betreft hun
onbekende locatie parameter. Het doel van statistische selectie van een
deelverzameling, subset selectie, is het selecteren uit de gegeven verzameling van k
populaties een niet-Iege deelverzameling van deze populaties zodanig dat deze
geselecteerde deelverzameling met betrouwbaarheidsdrempel p* (k-1<P*<1) de beste
populatie bevat. In dit verband is de beste populatie gedefinieerd als de populatie met
de grootste waarde van de locatie parameter. De selectie regel wordt beschreven en
enkele eigenschappen worden gegeven.

INLEIDING

Ais een technicus k chemische processen onderzoekt, die gekarakteriseerd worden
door bijvoorbeeld het populatie gemiddelde J.l van de opbrengst per tijdseenheid, dan
wil hij gewoonlijk, met zekere betrouwbaarheid, het beste proces of een
deelverzameling van de k processen, die het beste proces bevat, selecteren. In dit
verband van populatie gemiddelden is beste populatie gedefinieerd als de populatie
met maximale populatie gemiddelde. We veronderstellen in dit artikel dat de k
populaties gekarakteriseerd zijn op een kwalitatieve wijze, bijv. k verschillende tarwe
rassen in een landbouwkundig experiment of k verschillende medicijnen voor een
specifieke ziekte.
Er zijn twee hoofdbenaderingen voor statistische selectie, namelijk de indifferentie
zone aanpak en de subset selectie aanpak. Het doel van Bechhofer's (1954)
indifferentie zone aanpak is het selecteren met een zekere betrouwbaarheid van de
beste populatie uit de collectie van de k populaties. Gupta's (1956, 1965) subset
selectie heeft als doel het selecteren van een niet-lege deelverzameling van de k
populaties die met een zekere betrouwbaarheid de beste populatie bevat.
Een inleiding in selectie procedures kan gevonden worden in o.a. Dudewicz (1976) en
Gibbons et al.(1977). Vooral het laatste kan beschouwd worden als een brug tussen
theorie en praktijk. Het boek van Gupta and Panchapakesan (1979) is theoretischer en
bevat vele referenties. Verder kunnen literatuurverwijzingen gevonden worden in o.a.
Rizvi (1985, 1986), Gupta en Panchapakesan (1985) en van der Laan en Verdooren
(1989).
In de volgende sectie zullen we een korte beschrijving geven van de subset selectie
aanpak voorgesteld door Gupta (1956, 1965). Daama wordt de verdeling van de
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omvang S van de deelverzameling gegeven, alsmede de verwachting en de variantie
van S. Tenslotte worden in de laatste sectie enkele generalisaties en modificaties
gegeven.

SUBSET SELECTIE
In de subset selectie aanpak van Gupta (1956,1965) wordt een niet-Iege
deelverzameling van de k populaties geselecteerd zodanig dat de beste populatie met
een zekere betrouwbaarheid in de deelverzameling zit. De omvang van de
deelverzameling is een stochastische grootheid. Zie Gupta and Panchapakesan
(1979,1985) voor nuttige referenties en generalisaties.
Gegeven zijn k (;;:::2) onafhankelijke stochastische variabelen XI, ... ,Xk geassocieerd
met de populaties 1t1, •• •,1tk. Deze k stochastische variabelen karakteriseren de
populaties, bijv. zij kunnen de steekproefgemiddelden zijn met (voor de eenvoud)
gemeenschappelijke steekproefomvangen. We veronderstellen in dit artikel dat de
verdelingen van deze stochastische variabelen slechts in hun lokatie parameter
verschillen en continue cumulatieve verdelingsfunkties F(x-81), ••• ,F(x-8k),
respectievelijk, en kansdichthedenj(x-81), •• • j{x-8k), respectievelijk, bezitten.
We zijn geinteresseerd in het kiezen van de beste populatie, dus de populatie met de
grootste waarde van 8. De parameterruimte Q is gedefinieerd als Q = {8: 8 =

(8t, ,8k)}. De geordende locatie parameters 81, .. .,8k worden genoteerd met
8[1)~ ~8[k]' Ais voor de hoogste in rangschikking er meer dan een kandidaat is,
doordat er knopen zijn, dan veronderstellen we dat een van de kandidaten voor de
hoogste plaats op een geschikte wijze gevlagd wordt. De (stochastische) omvang van
de deelverzameling hangt o.a. af van de steekproefomvangen (in het geval dat de
stochastische variabelen steekproefgemiddelden zijn.), de verdelingsfunkties en de
verschillen tussen de locatie parameters.

De subset selectie procedure van Gupta is gedefinieerd door de volgende selectie
regel

R: Selecteer 1ti in de subset dan en slechts dan als Xi ~ Xmax - d, (1)

waarbij Xi de waargenomen waarde van Xi (i=I, ... ,k) is en Xmax de waargenomen
waarde van Xmax= max X i is. Uit de definitie van de selectie regel R voIgt dat de

lSiSk .

verkregen subset niet-Ieeg is. De selectie konstante d (~O) moet zodanig gekozen
worden dat de kans tenminste p* (k-1<P*<I) is dat de geselecteerde subset de
populatie met de grootste waarde 8[k] van 8 bevat (P*-conditie). Een correcte selectie,
aangegeven met CS, betekent selectie van een subset die de beste bevat. De kans op
CS is gelijk aan

P(CS) = P(X(k) ;;::: Xmax - d), (2)

waarbij X(k) de onbekende stochastische variabele is die geassocieerd is met 8[k]. Nu
kunnen we schrijven (see Gupta (1965»

00 k-l

P(CS) = f1(t)TIF(t + d +8[kJ - 8[iJ )dt ,
i=l

2

(3)



waarbij F(.) en f{.) de verdelingsfunktie en dichtheid zijn van Xi-8; (i=l, ... ,k).
Teneinde te voldoen aan de eis datP(CS)~* voor alle configuraties 01,...,Ok, zijn we

gei'nteresseerd in de bepaling van het infimum van P(CS) over O. We hebben

co

infO peeS) = Jf(t)F k
-

1(t + d)dt,
-co

(4)

dat wordt verkregen, in dit geval van lokatie parameters, voor de Least Favourable
Configuration (LFC) 8[1] = 8 [k], als een gevolg van het "vlaggen". Dus de kleinste
waarde van d moet zo gekozen worden dat

co

I f(t)F k
-

1(t + d)dt =P*,
-co

teneinde te bereiken dat P(CS)~* voor alle configuraties °1, •••, Ok'

De verwachte waarde E(S) van de geselecteerde subset is gelijk aan

k co k

E(S) = L I IT F(x + d + O[i] - O[j])dF(x) .
;=1 -co j=1

I#;

Als de dichtheidf{x-8) een monotone likelihood ratio in x heeft dan geldt

co

maxn E(S) =k I F k
-

1(x + d)dF(x) =kP*.
-co

(5)

(6)

(7)

In het speciale geval van normale populaties met gelijke bekende variantie cl en
waarbij de k stochastische variabelen Xl, ... ,xk de steekproefgemiddelden zijn van k
onafhankelijke steekproeven van n onafhankelijke waarnemeningen, krijgen we voor
selectie van de populatie met het grootste populatiegemiddelde de volgende selectie
regel

R: Selecteer de populatie corresponderend met het steekproefgemiddelde Xi
van steekproef i in de subset dan en slechts dan als

* aX; ~ max X j - d r ' (8)
15.j5.k -v n

waarbij de selectie konstante d* >0 zodanig bepaald moet worden dat aan de P*
conditie is voldaan. De LFC is 8[1] = a[k]. Waarden van d* kunnen gevonden worden
in Gibbons et a1.(1977) voor verschillende waarden van p* en k. We vinden bijv. d*
=2.9829 voor k = 10 en p* = 0.90.

ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN SUBSET SELECTIE
De subset selectie aanpak heeft interessante eigenschappen. We veronderstellen dat de
k stochastische variabelen zijn gebaseerd op steekproefgemiddelden. De methode van

3



Gupta kan uitgevoerd worden nadat het experiment gerealiseerd is, omdat geen
minimale steekproefomvang vereist is. Het gevolg is dat de omvang van de subset
een stochastische variabele is. Voor grote steekproefomvangen kan de omvang van de
subset klein zijn en voor kleine steekproefomvangen kan de omvang van de subset
groot zijn, zelfs k is mogelijk. De omvang van de subset of zelfs de verwachte
omvang van de subset is een interessante karakteristieke grootheid voor de
experimentator die de beste populatie tracht te vinden. Een kleine subset zou
betekenen dat de lokatie parameters niet dicht bij elkaar liggen of (en) dat de
steekproefomvangen groot zijn. De omvang van de subset van een selectie procedure
kan verbeterd worden door de gemeenschappelijke steekproefomvangen te vergroten
of door een zwakkere betrouwbaarheidseis te formuleren.
In het algemeen zal de experimentator als uiteindelijke doe! hebben de beste populatie
te selecteren. Maar, zeker als het aantal populaties groot is, maakt de subset selectie
aanpak het mogelijk (slechte) populaties te elimineren en verder te gaan met een
kleiner aantal "potentieel interesante" populaties. Met andere woorden de subset
se1ectie procedure kan gebmikt worden als een "screening method". De LFC is in het
algemeen eenvoudig te hanteren en de subset selectie is een flexibele aanpak. In het
geval van normaliteit en onbekende gemeenschappelijke variantie kan een
zogenaamde "single-stage" methode gebmikt worden, terwijl voor de indifferentie
zone aanpak van Bechhofer een "two-stage" procedure nodig is. De indifferentie zone
methode van Bechhofer heeft het voordeel dat het slechts een populatie selecteert.
Deze laatste methode is vooral in de ontwerpfase belangrijk.

DE KANSVERDELING VANDE OMVANG S VAN DE
DEELVERZAMELING
De omvang van de subset S is een stochastische variabele met mogelijke uitkomsten
1,... ,k, en kan beschouwd worden als een karakteristieke en cmciale grootheid voor
subset selectie. Een relatief grote omvang van de subset betekent, naast toevallige
fluktuaties en kleine steekproefomvangen, dat (een aantal van) de lokatie parameters
dicht bij elkaar liggen in vergelijking met de variatie binnen de populaties. De
verwachte omvang ES van de subset kan gebmikt worden als een interessante
karakteristieke grootheid van een subset selectie procedure. Ook de variantie van S,
als een maat voor dispersie, is relevant voor een subset selectie procedure.
Een algemene uitdmkking voor de verdeling van S is voor het lokatie parameter geval
gegeven in Van der Laan (1996). Van deze algemene uitdmkking kan het volgende
resultaat voor de Least Favourable Configuration LFC 9[1] = 9[k] afgeleid worden.
Voor s=1,... ,k heeft men

(9)

Een bewijs wordt gegeven in Van der Laan (1996). Verder wqrden enkele speciale
verdelingen beschouwd, zoals de uniforme, exponentiele en logistieke verdeling.
De verwachting (zie ook Gupta (1965» en de variantie van S onder de LFC kunnen
berekend worden met behulp van de uitdmkking voor de verdeling van S. Zij worden
gegeven in de volgende formules. Een bewijs is te vinden in Van der Laan (1996). In
dit artikel zijn.ook numerieke resultaten voor verwachting en standaarddeviatie van S
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voor normale populaties te vinden, alsmede expliciete uitdrukkingen voor uniforme,
exponentiele en logistieke populaties.

ENKELESLOTOPMEREINGEN
In de literatuur kunnen diverse generalisaties en modificaties van de subset selectie
methode worden gevonden. In Mahamunulu (1967) wordt een gegeneraliseerd doel
als voIgt gedefinieerd: selecteer een subset van omvang suit de k populaties zodanig
dat de geselecteerde subset tenminste c van de t beste populaties bevat met een zekere
betrouwbaarheid. Santner (1975) en Gupta en Santner (1973) stellen zogenaamde
"restricted subset size procedures" voor. De restrictie is het selecteren van een subset
van stochastische omvang, dat voldoet aan de voorwaarde dat deze omvang niet een
maximale waarde overschrijdt. Desu (1970) en Carroll, Gupta, en Huang (1975)
beschouwen het doel eIke populatie uit te sluiten die voldoende inferieur is ten
opzichte van de beste populatie. Verheijen et aL (1997) introduceren een zogenaamde
"preference threshold procedure". Deze procedure is een kombinatie van de
indifferentie zone aanpak en subset selectie. In Verheijen et aL (1999) wordt de
robuustheid van de "preference threshold procedure" onderzocht met betrekking tot
afwijkingen van de normaliteitsveronderstelling. In Gupta en Panchapakesan (1979)
worden modificaties en generalisaties beschouwd, alsmede nietparametrische
procedures, multivariate methoden, Bayes en empirical Bayes procedures. Tenslotte is
in Edwards (1985) en Gupta en Hsu (1985) een start gemaakt met de software voor
selectie procedures.
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