
4.2 Begrippen uit de stochastiek

In de vorige paragraaf hebben we al het begrip “Markovketen met een discrete
tijdparameter” gëıntroduceerd. Nu zullen we enkele begrippen en resultaten uit
de theorie van de stochastische processen wat formeler noemen. Bij de resultaten
valt op dat ze pas gelden als het systeem al lange tijd bestaat. Dit heeft als reden
dat korte-termijn gedrag vaak veel moeilijker te analyseren is. Verder blijkt dat
de limietkansen overeen komen met de fractie van de tijd dat het systeem in een
bepaalde toestand is: het zijn dus zeker nuttige grootheden om naar te kijken.

De formele definitie van een Markovketen luidt:
Een rij stochastische variabelen (Xk, k = 0, 1, · · ·) met aftelbare toestandsruimte
I heet een Markovketen met discrete tijdparameter als geldt dat

P (Xk+1 = mk+1|X0 = m0, X1 = m1, · · · , Xk = mk) = P (Xk+1 = mk+1|Xk = mk)

voor alle mi ∈ I, i = 0, 1, · · · , k+1 en k = 0, 1, · · ·. Als deze overgangskansen niet
variëren met de tijd noemen we het een tijdonafhankelijk proces en definiëren we
de matrix met overgangskansen PO = (pij) met pij = P (X2 = j|X1 = i). Voor
dit tijdonafhankelijk proces blijft het resultaat uit de vorige paragraaf staan: on-
der milde voorwaarden (onder andere aperiodiciteit, zie het boek van Taylor en
Karlin) geldt dat er één limietverdeling π = (πm, m ∈ I) = (limk→∞ P (Xk =
m), m ∈ I) bestaat en dat deze limietverdeling voldoet aan de evenwichtsverge-
lijking π = πPO.

Een bijzondere Markovketen is de één-dimensionale stochastische wandeling.
Bij deze stochastische wandeling is de toestandsruimte Z en geldt dat in één stap
alleen een naastgelegen toestand bereikt kan worden (pij = 0 voor |i − j| 6= 1).
Een veel voorkomende wandeling is op N (denk hierbij aan aantallen objecten
waar er telkens één afgaat danwel bijkomt zoals het aantal klanten in een rij bij
een caissière). Het uitwerken van de evenwichtsvergelijkingen voor deze speciale
wandeling levert een iteratieve methode om de stationaire kansen te berekenen:

π1p10 = π0p01

π2p21 = π1p12

π3p32 = π2p23 enzovoort

Omdat π een kansverdeling is, moeten de limietkansen sommeren tot 1. Voor
een eindige stochastische wandeling kunnen we nu dus de relatieve groottes van
de kansen uitrekenen (neem π0=1, bereken π1, · · ·) en door vervolgens te nor-
meren krijgen we de stationaire kansverdeling. Voor een stochastische wan-
deling met een oneindige grote toestandsruimte is het lastiger. Alleen als we
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. We kunnen nagaan dat dit inderdaad de evenwichtver-

deling is door hem in te vullen in de evenwichtsvergelijkingen. Als ν niet eindig
is dan bestaat er ook geen limietverdeling.



Ook in continue tijd kunnen processen worden bekeken waarvan de toekomst,
gegeven het heden, onafhankelijk is van het verleden:
Een stochastisch proces (X(t), t ≥ 0) met aftelbare toestandsruimte I heet een
Markovketen met continue tijdparameter als geldt dat

P (Xtk+1
= mk+1|Xt0 = m0, Xt1 = m1, · · · , Xtk = mk) = P (Xtk+1

= mk+1|Xtk = mk)

voor alle mi ∈ I, i = 0, 1, · · · , k + 1, 0 ≤ t1 < t2 < · · · < tk+1 en k = 0, 1, · · ·. Het
blijkt dat dit alleen mogelijk is als de verblijftijden in alle toestanden exponentiëel
verdeeld zijn (een verblijftijd in toestand i is de lengte van een interval waarin
de keten zich in toestand i bevindt). In de volgende paragraaf zullen we een
voorbeeld zien van zo’n Markovketen met continue tijdparameter.

Een andere manier om een continue tijd Markovketen te definiëren is als
volgt: Beschouw een keten die zich in verschillende toestanden kan bevinden. Stel
nu dat de keten in een bepaalde toestand i zit. Door bepaalde gebeurtenissen
Aij verlaat de keten toestand i en gaat naar toestand j. Laat Xij de tijd zijn
totdat gebeurtenis Aij optreedt. Voor alle i en j zijn de stochastische variabelen
Xij exponentiëel verdeeld met parameter λij (de intensiteit) en bovendien zijn
zij onderling onafhankelijk. De hiervoor beschouwde keten is een Markovketen.
Merk op dat de (resterende) verblijftijd in toestand i inderdaad exponentiëel
verdeeld is, onafhankelijk van het verleden. Dit geldt omdat het minimum van
exponentiëel verdeelde stochastische variabelen wederom exponentiëel verdeeld
is, in dit geval met parameter

∑
j 6=i λij . Merk verder op dat na deze verblijftijd

de keten springt naar toestand j met kans λij/
∑

j 6=i λij, eveneens onafhankelijk
van het verleden.

We definiëren de matrix met overgangintensiteiten Q = (qij) door qij = λij

voor i 6= j en qii = −
∑

j∈I,j 6=i qij met i ∈ I, j ∈ I. We kunnen ook voor deze
Markovketen met continue tijdparameter een limietstelling formuleren (zie het
boek van Taylor en Karlin): onder milde voorwaarden geldt dat er een limiet-
verdeling π = (π(m), m ∈ I) = (limt→∞ P (Xt = m), m ∈ I) bestaat en dat deze
limietverdeling voldoet aan de evenwichtsvergelijking πQ = 0.

Het equivalent van een stochastische wandeling in continue tijd bezien is het
zogeheten geboorte-sterfteproces. Dit is een Markovproces met toestandsruimte
N waarbij de overgangsintensiteiten alleen positief zijn voor naastgelegen toestan-
den (bij een geboorte wordt de toestand waarin de keten zich bevindt één hoger
en bij sterfte één lager). Ook hier kunnen de stationaire kansen op eenvoudige
wijze uit de evenwichtsvergelijkingen worden gehaald met als resultaat
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waarbij de normeringsconstante Γ =
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. De stationaire verdeling

bestaat alleen als Γ < ∞ (als de som convergeert), anders zijn alle stationaire
kansen πk = 0.


