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Samenvat t ing 

Over polyhedrale kegels 
van coöperatieve spelen 

Met spelmodell dat centraal ataat in dit proefschrift is dkomstig uit 
de Coöperatieve Speltheorie en bestaat uit een tweetal componenten: 
een eindige verzameling van spelers en een reëelwaardige funktie, de 
zogenaamde karakteristieke funktie. Het staat de spelers; vrij onder- 
ling coalities aan t e  gaan; de karaikkrhtieke fnnktie geeft weer welke 
besparingen of winaiten gekoppeld zijn aan zulke coalitiew. 

In dit model zijn twee poobleemtellingen te onderscheiden: welke coa- 
lities zullen worden gevormd en hoe groot is de [relatieve) sterkte van 
de betrokken spelers. In dit proefschrift ~uillen we vem&e!dene eigen- 
schappen voor $pelen behandelen die de formatie van de grote coditie, 
de coalitie van a l e  ~pelers, aanmoedigt, dan wel waarschijnlijk maakt. 
In dene context kan de tweede probleemtelling v e r t d d  .arorden naar 
hoe de besparingen, gekoppeld aan de grob coalitie, moeten worden 
verdeeld onder de spelers. 

Een verdelingsmethode die waar een spel aangeeft, hoe de genoemde 
besparingen Ge verdelen, wordt een oplossingsconcept genoemd. Er 
zijn tal van opltxaingsconcepten bae-schikbaw; elk van deze concepten Ia 
gebaseerd op verschillende inzichten met betrekking tot het beschrijven 
of definiëren van de sterkte van een speler in een spel. Verder heeft 
ieder concept zijn eigen k l m e  van spelen waarvoor de methode stabiele 
of redelijke verdelingen rootzsblt. 

Het meest toegepaste (meerwaardige) oplosaingsconcept la wellicht de 



core. Daas b a t s s t  uit die verdelingen vain de besparingen [bij de xor- 
ming van de grote coalitie) onder de spelers waarbij geen enkele coalitie 
er beter van wordt ale deze zich alsmag afsplitst van de grote coalitie. 
Zulke core-verdellingen hoeven voor een spel echter niet tie bestaan of 
zijn slechtre met lineaire programmeringstechnieken te berekenen. Mem 
hmft dan ook vele typen! van spelen bestudelerd die een gemakkelijk te 
bepalen core bezitten of waarvoor er meen nieblege alternatieve verza- 
meling van verdelingen b a t u t  welke de care omvat. 

In dit proeifachrift bescfeouweni we vrerxhillenide v m  zulke typen van 
spelen. Onze leersb doelstelling is inzicht ite verwerven in de struktuur 
van de corraponderende k lwen  van spelen. De restricties van deze 
klassemi. met betrekking tot de O-genigrmaliseerde siipehn en de niet- 
negatieve &pelen worden ereneena in beschouwing genomen. Vooral de 
beperking tot de niet-negatieve spelen is een standaard restrictie in het 
geval negatieve besparingen of winsten betekeningaloos zijn. 

De ruimte van spelen wordt beschouwd als een Euclidi~che vector- 
ruimte, met dimensie gelijk aan het totale aantal niet-lege coalities. 
De meeste van de door ons beschouwde klassen van spelen zijn poly- 
hedrale kegels, d.w.z. ze kunnen worden beschreven. als een eindige 
doorsnede ras gesloten halfruimten. Volgens een bekend dualiteit% 
principe wordt een polyhedrde kegel vastgelegd door een eindige gene- 
rerende deelrerzmeling, d.w.z. een eindige deelverzameling van ele- 
menten met de eigenschap dat leder element in de kegel kan wor- 
den beschreven ieen niebnegatieve gewogen som van elementen uit 
$s deelverzs~meling. Specifieke randelementen van de kegel, de zoge- 
n a m d e  extreme richtingen, zijn bevat in elke genererende verzameling 
(op een vermenigvuIdigingsfiuctor na). 

Het bepd~sn van (de) extreme richtingen v a n  een klasse van spelen en 
de: constructie van een genererende verzameling hebben niet alleen een 
wiskundige m m  ook een speltheolrethiche waarde. In de eerste pplaats 
b het relevant het gedrag van een oploa*lingsconcept op een genererende 
verzameling te kennen om zodoende het gedrag te kunnen beschrijven 
met betrekking kot de kegel die voortgebracht wordt door die genere- 
rende verzameling. In aansluiting hierop kan men stellen dat als een 
oplr~ssingsconcspt gebasescd is op onbekrouwlbare ratianalliteitsprinci- 
pes, dit dan duidelijk zou moeten worden door de verdelingen die dit 
concept toekent aan de extreme spelen. Rasenmüller [l9773 drukt zich 
zelfs sterker uit: Als een oplossingconicept gebaseerd is op een spe- 



cifiek sociad gedrag en ah dit cloincept bvedouwd wordt op de k l w e  
van spelen. waarvoor het concept ~ v p y ~ t d b a a e  verdeliagen bekent dam 
zou extremiteit van een spel la geometrische zin mmbn overeermkomen 
met mn natie van extremiteit in de zin van mciad gedrag. We eullen 
deze overeenkomt In extremibit inderdaad enikele keren aantreffen. 

De inhoud van het proefschrift is d s  volgt. Niereerst worden de 
noodzakelijke speltheoretische begrippen Ingevoerd en verduidelijkt. 
We gaan in ap eigenschappen van spelen zoaìs s~perddithviiteit~ con- 
vexiteit, gebalanceecdheid, semigebalanceerdheld en qutasigebalanceesd- 
beid. Verder behandelen we een aanGd meerwaardige aplichsslngscon- 
cepten zoab de core, de dominantie core, de mmginale core eni de core 
cover. De laatste twee concepten kunnen worden beschouwd ab relax- 
aties van het cose concept. Opgenomen zijn ook twee enkelwaardige 
oplossingsconcepten: de Shapley waarde en de r-waarde. Ook zullen 
we dieper ingaan op enkele begrippen uit de convexe analyse en worden 
enkele elementaire resultaten gegeven. 

In hoofdstuk 2 behandelen we klassen van spelen met een niet-lege 
core. Ons hoofdresultaat is de kaakkerisering van de extreme spelen 
van de klasse van niet-negatieve spelen met een niet-lege cose. Deze ex- 
treme spelen komen overeen met de (0,l)-waardige spelen waarvoor 
er zogenaamde veto-spelers bestmn. Deze spelen voldoen dan ook 
aan een notie van extreem e o c l d  gedrag zodat de core een voorbeeld 
van een oploseingsconcepit is waarop de extredteitsovereenkoms;t van 
toepzssing is. Ons hoofdresultaat wardit verder toegepast in een aiter- 
natief bewijs van de welbekende Bondareva-Shapley correspondentie, 
die stelt dat de gebalanceerdheiid van een spel equivalent iis met het 
niet-leeg zijn van de core. Ook zullen we nag een aantal deelklm~en van 
spelen met een miet-lege care karakteriseren daar middel van de con- 
skructie van genererende verzamelingen. Hoofdstuk 2 wordt begindigd 
met een overzicht van toepassingen van het hoiofdresultaat in aihu- 
aties wamin {O, l)-waardige spelen gebruikt worden ter modiellering 
van comit6controle. Het overzicht behandelt de lineaire programe-  
ringsspellen, goederengpelen en (goederen)atcoá3m~pelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de karakteriseringen van een aantal klassen van 
spelen met de ~rnigebalancmrdheidseigen~~hap~ Namt de mmigeb* 
lanceerde spelen behandelen we de l-convexe spelen (wpelen waarvoor 
de niet-lege core %elijk is aan de marginale coae) en verwante spelen 
zoals de maximaal geblokte spelen (spelen met een nieb-lege marginale 



eore] en de cl= spelen. Verdier k m e n  ook; de slemicrunxexe spelen 
en de quaigsbalerncmrIde spelen aan de orde. Aan het einde v m  dit 
hoofdstuk geren we een overzichlt van de resultaten. 

Hoiofdstuk 4 'bietreft een onderzoek van kegels van spelen welke ge8llokn 
zijn onder de minimm operatie. De klwse van niet-negatieve super- 
additieve spelen b een welbekend voorbeeld. We zullen de pvonden 
rersultatea dan ook op deze klaiarw! Loepaseien, resulterend in een gedeel- 
telijke htdterisleriaig van de extreme apelen. 

Een andere benadering van de brrakterbering van deze extreme spelen 
(een algehele kmakbrkriiiaig b nog onbekend) Is het &wakken van 
de superadditiviteit~eigenschap. Het l a a t ~ b  hoofdstuk is gewijd aan 
drie kllaa~en van spelen die op deze wijze ontstaan. Een resultaatmet 
betrekking btot -R van deze klamen laat zien dat haar extreme spebn 
inderdaad gebruikt kunnen worden ter bepaling van extreme superad- 
ditieve spelen. Een andere klasse is verwant met speliemi waarvoor de 
care overeen komt met de dominantie core. 




