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Samenvatting

Beschouw een schaakbord dat aan de rechterkant en de bovenkant onbegrensd is.

De koning wordt op één of ander veld geplaatst, b.v. in de linkerbenedenhoek.

Een speler werpt met een dobbelsteen en doet, afhankelijk van de uitkomst van

de worp, een zet met de koning naar één van de buurvelden. Aangezien voor

de koning acht zetten mogelijk zijn (recht of schuin) moet de dobbelsteen acht

kanten bezitten. (Overigens hoeft de dobbelsteen niet “eerlijk” te zijn: sommige

uitkomsten mogen een grotere kans hebben dan andere.) Na de zet werpt de speler

met dezelfde dobbelsteen opnieuw, doet weer met de koning de zet die uit de worp

volgt, enz. Het spel is uit zodra de koning over de (linker- of beneden-)rand stapt.

Waar het bij dit spel om gaat is de duur ervan, d.w.z. het aantal zetten van

de koning tot hij over de rand stapt. Omdat dit aantal wisselt van spel tot

spel gaat het om de statistische eigenschappen van dit aantal. Is het zeker dat

dit aantal eindig is? Hoe groot is de verwachting (d.w.z. het gemiddelde aantal

zetten per spel op de lange duur, als het spel steeds weer wordt herhaald)? Of

is de verwachting oneindig (d.w.z. het gemiddelde aantal zetten per spel groeit

onbeperkt, als het spel steeds weer wordt herhaald)? Deze eigenschappen worden

geheel bepaald door de statistische eigenschappen van de gebruikte dobbelsteen.

Dergelijke problemen komen voor in de wachtrijentheorie. Daarbij moet men

denken aan een bedieningssysteem met twee loketten, met achter elk loket een

bediende. Voor elk loket vormt zich een wachtrij van klanten die wachten op

bediening. Binnenkomende klanten sluiten aan bij één van de beide wachtrijen.

Een klant die bediend is verlaat het systeem (of gaat opnieuw in de rij staan —

voor hetzelfde loket of het andere — voor een volgende bediening). De toestand

van het systeem wordt vastgelegd door twee getallen: het aantal klanten in de

eerste wachtrij, en het aantal klanten in de tweede wachtrij. Dit getallenpaar

komt in het schaakbordmodel overeen met de coördinaten van het veld waarop

de koning zich bevindt. Een verandering van de toestand van het systeem komt

overeen met een zet met de koning: de gebeurtenis dat een binnenkomende klant

aansluit op de eerste wachtrij komt overeen met een zet naar rechts, de gebeurtenis

dat een klant, na bediening aan het eerste loket, in de rij gaat staan voor het

tweede loket komt overeen met een zet naar linksboven, enz.

De begintoestand waarbij er geen wachtende klanten zijn maar wèl aan beide

loketten een klant wordt bediend, komt overeen met de beginpositie in de linker-

benedenhoek van de koning.
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De drukke periode begint bij aanvang en eindigt zodra minstens één van de

bedienden geen klanten meer heeft. Het einde komt in het schaakbordmodel

overeen met een stap van de koning over de rand. Deze drukke periode komt dus

overeen met de duur van het spel.

Het spel met de koning is, in technische termen, een voorbeeld van een stochas-

tische wandeling. De eigenschappen van zo’n wandeling worden geheel bepaald

door de gebruikte dobbelsteen. Zo heet een wandeling (of de gebruikte dobbel-

steen) “even” als de koning alleen velden bezoekt met dezelfde kleur als het

beginveld; een wandeling (of de gebruikte dobbelsteen) heet “driftloos” als op

de lange duur de gemiddelde verplaatsing van de koning per zet — nagenoeg —

nul is; een wandeling (of de gebruikte dobbelsteen) heet “alzijdig” als de door de

koning in één stap bereikbare velden niet beperkt zijn tot een halfvlak, anders

“eenzijdig”.

Het werk aan dit proefschrift begon met een vraag — gesteld door P. Green-

wood — die men kan herformuleren als volgt: is, bij gebruik van een zeer speciale

klasse van dobbelstenen, n.l. de alzijdige, driftloze, even dobbelstenen, de ver-

wachting van de duur van het spel eindig of oneindig?

Het antwoord op deze vraag blijkt af te hangen van de correlatiecoëfficient van

de verplaatsing in oost-westrichting en de verplaatsing in noord-zuidrichting. Het

was bekend dat de verwachting oneindig is in het geval van niet-negatieve corre-

latiecoëfficient, zie Greenwood en Shaked [25, p. 582]. In dit proefschrift wordt

daarvoor een bewijs gegeven met behulp van stochastische monotonie (§I.2). Voor

negatieve correlatiecoëfficient (�= −1) wordt de vraag beantwoord in dit proef-

schrift; de verwachting blijkt eindig te zijn. Het bewijs daarvan is gecompliceerd

en analytisch van aard; het omvat het berekenen van een genererende funktie,

door middel van het parametrizeren van een algebräısche kromme en het vervol-

gens oplossen van een functionaalvergelijking, en het bepalen van de limiet van

de genererende funktie. De formule voor de verwachting blijkt echter eenvoudig

te zijn. Deze resultaten zijn in dit proefschrift veralgemeend tot het geval van een

willekeurige alzijdige driftloze dobbelsteen (vgl. Klein Haneveld [34]). Intussen is

de geldigheid van deze eenvoudige formule op een eenvoudige manier met mar-

tingaalmethoden bewezen in een veel algemenere situatie, zie Klein Haneveld en

Pittenger [35]. Een onafhankelijk analytisch bewijs is gegeven door Cohen, zie

Cohen [10, Th. II.2.4.4].

Voor de berekening van de verwachting van de duur van het spel wordt hier

gebruik gemaakt van de genererende funktie P (x, y, s) van de overgangskansen

p(i, j, n) (= de kans dat de koning, startend in veld i, veld j bereikt in pre-

cies n stappen) met s = 1. Voor dat doel moet deze genererende funktie eerst

worden bepaald. Uit de wijze waarop de overgangskansen samenhangen kunnen

functionaalvergelijkingen worden afgeleid, hier genoemd de “voorwaartse” en de

“achterwaartse” voorwaarden, waaraan de genererende funktie voldoet. In het

algemeen wordt door elk van deze vergelijkingen, voor vaste s (en voor vaste x
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in het geval van de voorwaartse condities, en voor vaste y in het geval van de

achterwaartse condities; in dit boek gaan we uit van de achterwaartse condities)

deze genererende funktie vastgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor 0 < s < 1 in

het geval van een alzijdige dobbelsteen. Voor ons probleem hebben we de gene-

rerende funktie nodig in s = 1 bij gebruik van een driftloze alzijdige dobbelsteen.

Juist in dit geval blijkt deze niet te worden vastgelegd door de functionaalverge-

lijking(zie §II.3). Deze moeilijkheid wordt in dit proefschrift omzeild door (eerste

stap) de genererende funktie te bepalen voor vaste s met 0 < s < 1 voor een

algemene alzijdige dobbelsteen, en vervolgens (tweede stap) de limiet te nemen

voor s ↑ 1 in het geval van een driftloze alzijdige dobbelsteen.

Voor de eerste stap gebruiken we een methode afkomstig van Groeneveld [27];

deze stap is uitgewerkt in de hoofdstukken IV en V. De tweede stap is uitgewerkt

in hoofdstuk VI.

Hoofdstuk I schetst de probabilistische achtergrond (§I.1), geeft het bewijs

voor driftloze stochastische wandelingen met niet-negatieve correlatiecoëfficient

(§I.2), en geeft de functionaalvergelijkingen (de “voorwaartse” en de “achter-

waartse” voorwaarden) waaraan de genererende funktie voldoet.

Hoofdstuk II sluit in de opbouw aan op hoofdstuk VI. Hier beschouwen we

driftloze stochastische wandelingen en nemen s = 1. We construeren (§II.4) een

funktie, nl. ̂P (x, y), die blijkt samen te vallen met de gezochte generende funktie

P (x, y, s) met s = 1. Het bewijs daarvan hangt af van stelling II.4.55, die pas

wordt bewezen in hoofdstuk VI. De functionaalvergelijking waaraan de genere-

rende funktie voldoet wordt volledig opgelost (§II.3), maar bepaalt de genere-

rende funktie niet. De kern wordt geparametrizeerd in §II.1 (even wandelingen)

en §II.2 (niet-even wandelingen). Tenslotte wordt in het geval van negatieve cor-

relatiecoëfficient (�= −1) de limiet genomen voor y ↑ (1, 1) van ̂P (x, y) om de

verwachting van de duur van de wandeling te berekenen.

Hoofdstuk III kan afzonderlijk worden gelezen. Het behandelt de constructie

van tweede orde elliptische funkties. Hierbij is het uitgangspunt niet de Weier-

straß ℘-funktie of een van de Jacobi-funkties, maar een andere, nl. v �→ m(v | τ),

die beter lijkt aan te sluiten bij de benodigde constructies in hoofdstuk V. Ook

worden de bekende θ-funkties van Jacobi ingevoerd. Deze funkties zijn een bij

uitstek geschikt middel om elliptische funkties numeriek te berekenen, en om

deze funkties te benaderen. Bovendien komt de logaritmische afgeleide van een

θ-funktie voor in de oplossing van de functionaalvergelijking in hoofdstuk IV.

Hoofdstuk IV is gewijd aan de oplossing van een functionaalvergelijking met

aanvullende voorwaarden, en staat daarmee ook op zichzelf. De resultaten worden

toegepast in hoofdstuk V. De gebruikte techniek is Fourieranalyse.

In hoofdstuk V bepalen we, voor alzijdige wandelingen met 0 < s < 1, de gene-

rerende funktie P (x, y, s). Daartoe wordt de de funktionaalvergelijking waardoor

deze funktie wordt bepaald (de zg. achterwaartse vergelijking) opgelost. Eerst

wordt in de funktionaalvergelijking de kern gelijk aan nul gesteld, en vervol-
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gens wordt de nulpuntenverzameling geparametrizeerd door middel van elliptische

funkties; tenslotte wordt het resultaat uit hoofdstuk IV toegepast.

In hoofdstuk VI bewijzen we stelling II.2.55. De inhoud van deze stelling

komt erop neer dat de funktie ̂P (x, y), geconstrueerd in §II.4, de limiet is van de

genererende funktie P (x, y, s) voor s ↑ 1, in het geval van alzijdige driftloze wan-

delingen. Uitgangspunt in het bewijs is de uitdrukking voor P (x, y, s) afgeleid in

hoofdstuk V. Voor niet-even wandelingen wordt het bewijs gegeven in de §§VI.1–

3, voor even wandelingen in de §§VI.4–6.

Hoewel we in hoofdstuk II ervan uitgaan dat de stelling slechts is bewezen voor

(|y1|, |y2|) < (1, 1), wordt hier de stelling feitelijk ook bewezen voor |y1| = 1 of

|y2| = 1 (voorzover de limiet bestaat).
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