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Samenvatting (Summary in
Dutch)

Representaties van Gaussische processen met sta-
tionaire incrementen

Dit proefschrift beschrijft een nieuwe methode om een reeks- en een ’moving
average’-representatie van een bepaald Gaussisch proces te vinden. De rep-
resentatie wordt geintroduceerd voor de klassen van stationaire processen en
processen met stationaire incrementen. De methode wordt ook toegepast op
Gaussische isotrope velden. In het geval van de reeksontwikkelings wordt de con-
vergentiesnelheid bepaald, met behulp waarvan een aantal ’small ball’-resultaten
verkregen worden.

Dit onderzoek werd gemotiveerd door resultaten voor de fractionele Brownse
beweging (fBm), het belangrijkste voorbeeld van een Gaussisch proces met sta-
tionaire incrementen. Deze processen hebben talrijke toepassingen in bijvoor-
beeld de wachtrijtheorie, financiële wiskunde en telecommunicatienetwerken.

De analyse van deze processen is gecompliceerd, aangezien ze in het algemeen
noch een Markov proces, noch een semimartingaal zijn, zodat veel klassieke
methodes niet kunnen worden gebruikt. Daarom is een representatie in termen
van eenvoudigere, beter begrepen processen zeer wenselijk.

Voor het vinden van de representaties maken we gebruik van de Krein-de
Branges theorie. In de context van dit proefschrift is het meeste relevante resul-
taat uit deze theorie het bestaan van een 1-1 relatie tussen de spectraal maat
van een bepaald proces en een snaar met bepaalde massaverdeling. We com-
bineren deze relatie met de theorie van ’reproducing kernel Hilbert spaces’ van
analytische functies.
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Hoofdstuk 1 begint met een introductie van de in de tekst gebruikte kansthe-
oretische begrippen, zoals de spectrale representatie van stationaire Gaussische
processen en processen met stationaire incrementen. Vervolgens worden isotrope
velden en hun spectrale representatie gedefinieerd. In dit hoofdstuk geven we
voorbeelden van processen en velden die we later gebruiken om de algemene
resultaten te illustreren.

Hoofdstuk 2 is volledig gewijd aan de Krein-de Branges theorie en haar
toepassing op onze vraagstelling. Eerst behandelen we het bekende resultaat
dat er 1-1 relatie bestaat tussen snaren en symmetrische Borel maten op de reële
rechte. Vervolgens beschrijven we de met deze snaren geassocieerde ’reproducing
kernel Hilbert spaces’.

Hoofdstuk 3 behandelt de snaren die zijn gerelateerd aan de spectrale maten
van specifieke processen, zoals de Brownse beweging, het Ornstein-Uhlenbeck
proces, of de fBm.

De belangrijkste resultaten van dit proefschrift, namelijk de representatie
van processen en velden, zijn verzameld in Hoofdstuk 4. We gebruiken de al-
gemene resultaten van Hoofdstuk 2 voor het afleiden van reeks- en ’moving
average’-representaties van Gaussisch processen (stationair en met stationaire
incrementen) en isotrope velden (homogeen en met homogene incrementen).
De in hoofdstuk 3 verkregen snaren worden gebruikt voor het vinden van de
representatie voor bepaalde voorbeelden.

In hoofdstuk 5 worden de convergentiesnelheden van de reeksontwikkelin-
gen gebruikt om de zogeheten ’small ball probabilities’ te bepalen voor diverse
processen en normen.
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