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Samenvatting

In dit proefschrift beschouwen we situaties waar ecn groep van individuen
een samenwerkingsverband kan aangaan. Door het sluiten van zo'n on-
derlinge verbintenis zal de groep in het algemeen efficientcr kunncn func-
tioneren, dan wanneer de individuen afzonderlijk werken. Dit maakt samcn-
werking aantrekkelijk. De individuen wordcn «pe/era genocmd. We nenicn
aan dat niet alleen de groep van allé spelers kan samenwcrken, maar dat
ook elke deelgroep van spelers een onderlinge verbintenis kan aangaan. Ken
samenwerkingsverband van een deelgroep wordt een coa/iite genoemd. De
iara&erta/tefce /unctte geeft weer welke kosten of winsten aan icdere mo-
gelijke coalitie gekoppeld zijn. Spelersverzameling en karakteristiekc functio
tesamen noemen we een coopérante/ «pe/.

De cooperatieve speltheorie is de tak van wiskunde die bovenstaande
situaties beschrijft en bestudeert. Twee probleemstcllingcn zijn van belang:
welke coalities zullen zich vormen en hoe moeten de gemaakte winsten of
kosten van een coalitie verdeeld worden over de spelers in zo'n coalitie. Vaak
is het niet onredelijk om te veronderstellen dat allé spelers in een spel zullen
samenwerken in wat we de i/rofe coo/tite zullen noemen. Ook in dit proef-
schrift zullen we telkens deze veronderstelling maken. We concentreren ons
op de vraag hoe de kosten of winsten van de grote coalitie verdeeld moeten
worden over de spelers.

Een méthode die voorschrijft hoe deze verdeling moet plaatsvinden wordt
een op/oasmjsconcepf genoemd. Tal van oplossingsconcepten zijn in de litera-
tuur beschreven, zoals de core, de nucleolus en de Shapley waarde. Bij een
spel met n spelers kunnen zich 2" - 1 coalities vormen. Voor de zojuist
genoemde oplossingsconcepten kan de waarde van iedere coalitie van belang
zijn in hun berekening, zodat deze berekening al snel een praktisch onmo-
gelijke taak wordt.

Om deze reden zijn er oplossingsconcepten bedacht waarvoor de bereke-
ning slechts een deel van de karakteristieke functie vereist. Ook wordt on-
derzoek verricht naar klassen van spelen waarbij de karakteristieke functie
een zodanige structuur heeft dat de gangbare oplossingsconcepten eenvoudig
berekenbaar zijn. Beide onderzoekslijnen raken elkaar als voor een bepaalde
klasse van spelen het vereenvoudigde oplossingsconcept met een gangbaar
oplossingsconcept overeenkomt.
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Dit proefschrift kan men zien in het licht van dit type onderzoek. We
behandelen verschillende klassen van cooperatieve spelen waarbij de karak-
teristieke functie van het spel bepaald wordt door een combinatorisch op-
timaliseringsprobleem. Een voorbeeld hiervan is de klasse van minimaal
opspannende boom spelen, waarbij de waarde van een coalitie bepaald wordt
door een minimaal opspannende boom probleem, een bekend probleem uit
de combinatorische optimalisering. De karakteristieke functie van minimaal
opspannende boom spelen blijkt een structuur te hebben die de analyse van
het spel vereenvoudigt. We onderzoeken de eigenschappen van de core en
de nucleolus voor een aantal klassen van spelen die samenhangen met een
probleem uit de combinatorische optimalisering.

Hoofdstuk 1 van het proefschrift is inleidend. In hoofdstuk 2 beschouwen
we spelen waarbij slechts een deel van de coalities zich werkelijk kan vormen.
We geven condities op deze collectie van formeerbare coalities die het niet
leeg zijn van de core garanderen en die berekening van een core element of
de nucleolus aanmerkelijk vereenvoudigen.

In hoofdstuk 3 beschouwen we spelen die gerelateerd zijn aan het handels-
reizigersprobleem. Bij een bepaalde variant van dit type spelen, de rou-
teringsspelen, blijkt slechts een klein deel van de coalities relevant te zijn
voor berekening van de core en de nucleolus. Hier kunnen de resultaten uit
hoofdstuk 2 gebruikt worden voor een efficiente berekening van deze oplos-
singsconcepten.

Hoofstuk 4 behandelt verschillende varianten van spelen die verband
houden met het minimaal opspannende boom probleem. Ook hier blijkt
wcer dat de resultaten uit hoofdstuk 2 toegepast kunnen worden om bere-
kening van core elementen en de nucleolus te vereenvoudigen.

In hoofdstuk 5 beschouwen we spelen waarbij de coaiitie waarden bepaald
worden door een meer-dimensionaal toekenningsprobleem. Omdat de core
voor dit soort spelen leeg kan zijn, introduceren we een verwant oplossings-
concept, de Jt-core, en we analyseren enkele eigenschappen van de A:-core met
betreking tot meer-dimensionale toekenningsspelen.

Tenslotte, in hoofdstuk 6, stellen we onze interesse in het aantal extreme
punten van de core. We tonen aan dat dit aantal ten hoogste n! is als r» het
aantal spelers in het spel is. We geven ook bovengrenzen voor dit aantal als
slechts een deel van de coalities formeerbaar is. Een van de nevenresultaten
van dit onderzoek laat zien dat de core van een routeringsspel met n spelers

ten hoogste ^ j I I extreme punten heeft.




