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Samenvatting

Dit proefschrift is gewijd aan onderzoek naar de deviatie matrix

D =
∫ ∞

0
P (t)−Πdt,

welke de snelheid van convergentie meet van de overgangsmatrix naar zijn
waarden in de limiet. Deze eigenschap van de deviatie matrix kan gebruikt
worden voor de optimalisatie van Markov beslissingsproblemen omdat de de-
viatie matrix vermenigvuldigd met een kostenvector c het voor- of nadeel in
kosten representeert als het proces in toestand x start ten opzichte van de lange
termijn gemiddelde kosten van het systeem wanneer men kijkt naar entry x
van Dc.

Een tweede toepassing welke gebaseerd is op de deviatie matrix zijn de
reeksontwikkelingen die met willekeurige precisie de stationaire verdelingen
kan benaderen of deviatie matrices kan benaderen van processen voor welke
deze onbekend zijn en niet direct te berekenen vallen. Het proefschrift behan-
delt beide onderwerpen en bestudeert deze uitvoerig. Naast het presenteren
van de fundamentele eigenschappen en de recente ontwikkelingen bevat het
proefschrift ook een nieuw algoritme welke de optimalisatie van Markov pro-
cessen significant vergemakkelijkt.

Deze analyse wordt aangevuld door gesloten uitdrukkingen van de deviatie
matrix die naar onze beste weten voor het eerst in de literatuur worden gep-
resenteerd. Hoewel de deviatie matrix van wachtrijsystemen met een Poisson
aankomstenstroom en exponentieel verdeelde bedieningsduren reeds bekend
was, presenteren we voor het eerst in de literatuur de deviatie matrices van
wachtrijsystemen met fase-type bedieningsduren, van voorraadsystemen en
van de Brownse beweging.
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