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MAATWAARDIGE DIFFERENTIATIE VOOR EINDIGE PRODUCTMATEN:
THEORIE EN TOEPASSINGEN

In dit proefschrift wordt een theorie van zwakke differentiatie van kansverdelingen gep-
resenteerd. De fundamentele observatie is dat de zwakke afgeleide van een kansverdeling
µθ, die afhankelijk is van een parameter θ, kan herschreven worden als het gescaleerd
verschil tussen twee kansverdelingen. Dit feit leidt naar nuttige representaties van de
afgeleide d

dθ
Eθ[g(X)] van de gemiddelde waarde Eθ[g(X)], voor iedere g uit een vooraf

gedefinieerd onderverdeling D van kostenfuncties, waarbij X is een stochastische vari-
abele met kansverdeling µθ.

Veel wiskundige modellen zijn beschreven door een eindige verzameling van onafhankelijk
stochastische variabelen en dit is de reden waarom zwakke afgeleiden van producten van
kansverdelingen in dit proefschrift onderzocht worden. Voor de opbouw van de theorie
zijn resultaten uit de maattheorie en de functionaal analyse nodig. Deze worden dan ook
in Hoofdstuk 1 voorgesteld.

Hoofdstuk 2 behandelt eerste-orde zwakke differentiatie. Hoofdresultaten zoals de pro-
ductregel voor zwakke differentiatie en de representatiestelling van het zwakke afgeleiden
van productmaten worden aangetoond. Een productregel voor zwakke differentiatie van
kansverdelingen was verondersteld (zonder bewijs) in [48]. Twee voorbeelden van gradiënt
schatters beëindingen dit hoofdstuk.

In Hoofdstuk 3 laten we zien hoe de theorie van de differentiatie van kansverdelingen kan
worden toegepast om bovengrenzen voor storingen van parameter-afhankelijke stochastis-
che modellen te berekenen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wachttijden van het
G/G/1 wachtrijsysteem. Het hoofdresultaat van dit hoofdstuk laat zien dat zwakke differ-
entieerbaarheid van de bedientijden, “sterke stabiliteit” van de stationaire kansverdeling
van de wachttijden geeft, met betrekking tot een bepaalde klasse van sub-exponentiële
kostenfuncties.

In Hoofdstuk 4 breiden wij onze analyse uit naar hogere-orde differentiatie en een zwakke
differentiaalrekening voor maatwaardige functies wordt voorgesteld. Een onderzoek op
het gebied van Taylor-reeks ontwikkelingen gebaseerd op zwakke afgeleiden wordt ook
uitgevoerd.

Afsluitend passen wij in Hoofdstuk 5 de resultaten uit Hoofdstuk 4 toe op discrete-tijd
systemen die kunnen worden beschreven door een matrix-vector vermenigvuldiging in een
aantal algemene, niet-conventionele algebras (bv. max-plus of min-plus algebra). Een be-
langrijk resultaat is dat voor sommige klassen van polynomiaal begrensde kostenfuncties
zwakke differentieerbaarheid van twee stochastische matrices Xθ en Yθ de zwakke differ-
entieerbaarheid van het algemeen product Xθ ¯ Yθ impliceerd. Dit feit laat ons toe om
een zwakke differentiaalrekening voor stochastische matrices te ontwikkelen.
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