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ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB DO ROZWIĄZYWANIA 

STOCHASTYCZNYCH RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH 

Streszczenie. W artykule omówiono możliwości pakietu SDE Toolbox przezna-

czonego do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych. Przedstawiono 

podstawowe wady i zalety założeń przyjętych przez autora pakietu. Pokazano podstawy 

obsługi pakietu. 

Słowa kluczowe: stochastyczne równania różniczkowe, SDE Toolbox 

APPLICATION OF SDE TOOLBOX TO SOLVING STOCHASTIC 

DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Summary. The article discusses the possibility of the SDE Toolbox intended for 

solving stochastic differential equations.  The basic advantages and disadvantages of the 

assumptions made by the author of the SDE Toolbox are shown. There are shown usage 

of the toolbox. 
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1. WPROWADZENIE 

Znane są różne sposoby modelowania procesów fizycznych. Najprostszym opisem 

obiektu jest model bezinercyjny. Taki model ma postać funkcji analitycznej, na podstawie 

której można wyznaczyć wartość na wyjściu, jeżeli znany jest sygnał na wejściu. Model taki 

opisuje obiekt w stanach ustalonych (gdy obiekt nie podlega zmianom). W rzeczywistym 

obiekcie, po zmianie sygnału wejściowego, stan na wyjściu jest nieustalony przez pewien 

czas (teoretycznie nieskończenie długo). Dynamikę obiektu można opisać za pomocą różnego 

rodzaju równań różniczkowych (zwyczajnych, cząstkowych, pierwszego rzędu, n-tego rzędu, 

liniowych, nieliniowych itp.).  

Klasyczne modele matematyczne (zarówno statyczne, jak i dynamiczne) zawierają  

w swej strukturze liczby rzeczywiste oraz funkcje deterministyczne. Liczby rzeczywiste oraz 

funkcje deterministyczne określają model teoretycznie z nieskończoną dokładnością. Jednak 
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identyfikacja modelu oraz wszystkie pomiary mogą być wykonane wyłącznie ze skończoną 

dokładnością (zob. np. zasada nieoznaczoności Heisenberga). Ponadto, istnieją procesy, 

których opis za pomocą modeli deterministycznych jest niemożliwy. Do takich procesów 

należą szumy kolorowe, szum biały, proces Wienera, procesy Levy’ego [6, 9, 10].  

Po uwzględnieniu powyższych faktów zasadne jest rozszerzenie opisu determi-

nistycznego. Jedną z możliwości jest użycie metod dynamiki stochastycznej [1, 2, 4, 11].  

W takich modelach zastąpiono liczby rzeczywiste zmiennymi losowymi oraz funkcje 

deterministyczne procesami stochastycznymi. Pierwotnie używano tych modeli do opisu 

ruchów Browna. Ruchy te powstają, gdy poruszająca się cząstka pyłu jest bombardowana 

przez cząsteczki płynu, w którym się znajduje. Taka cząstka wykonuje przypadkowe ruchy, 

których opis deterministyczny jest  nieprzydatny. Paul Langevin jako pierwszy opisał takie 

ruchy, używając stochastycznych równań różniczkowych, postaci: 

 

 
(1) 

gdzie: 

x(t) – położenie cząstki, 

N(t) – biały szum, 

λ – współczynnik tarcia. 

Okazuje się, że wiele zjawisk  fizycznych można modelować używając stochastycznych 

równań różniczkowych. Stosuje się je w wielu dziedzinach nauki, np. w ekonomii 

(przewidywanie cen), elektronice [1, 2, 5, 8] (wpływ szumu termicznego, modelowanie 

kanału transmisyjnego, badania niezawodności układów elektronicznych, rozrzut parametrów 

w produkcji seryjnej itp.), biologii, fizyce i wielu innych.  

Z punktu widzenia analizy, stochastyczne równania różniczkowe można podzielić na 

kilka rodzajów (uszeregowane ze względu na skalę trudności uzyskania rozwiązania): 

 Równania o wymuszeniach będących procesami stochastycznymi lub(i) warunkach 

początkowych będących zmiennymi losowymi. 

 Równania o współczynnikach będących zmiennymi losowymi lub regularnymi procesami 

stochastycznymi. 

 Równania o współczynnikach będących nieregularnymi procesami stochastycznymi (np. 

szum biały, szumy kolorowe, procesy Levy’ego) – równania typu Ito lub Stratonovitcha. 

W ostatnim z wymienionych typów równań uzyskanie rozwiązania analitycznego 

możliwe jest tylko w kilku najprostszych przypadkach. Do uzyskiwania rozwiązań najczęściej 

wykorzystuje się metody numeryczne, np. omawiany w artykule pakiet SDE Toolbox. 
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2. MOŻLIWOŚCI PAKIETU SDE TOOLBOX 

Pakiet SDE Toolbox został napisany przez Umberto Picchini [7] i jest udostępniony jako 

wolne oprogramowanie na zasadach licencji GNU. Pakiet ten rozwiązuje stochastyczne 

równania różniczkowe używając numerycznych schematów różnicowych Eulera-Maruyama 

(silna zbieżność rzędu ½) i Milsteina (silna zbieżność rzędu 1, jeżeli E[x0
2
] < ∞). 

SDE Toolbox pozwala na: 

 Definiowanie równań typu Ito oraz Stratonovitcha. 

 Generowanie realizacji rozwiązania. 

 Estymowanie wybranych parametrów. 

 Wizualizowanie danych. 

 Wykorzystywanie modeli zdefiniowanych przez autora pakietu. 

Pakiet SDE Toolbox został przetestowany na wersjach 6.5 oraz 7.3.0 MATLAB, ale, jak 

zapewnia autor pakiet powinien działać również na innych wersjach programu MATLAB. 

Pakiet SDE Toolbox pozwala na rozwiązywanie równań typu: 

 

 

(2) 

gdzie: 

W(t) – proces Wienera, 

f(t), g(t) – funkcje deterministyczne. 

W przypadku równań wielowymiarowych jednym z ograniczeń aktualnej wersji pakietu 

jest to, że funkcja g(t) musi mieć postać macierzy diagonalnej. 

3. DEMO PAKIETU 

Demo pakietu można uruchomić wywołując polecenie: 

>> SDE_demo 

Demo pakietu rozwiązuje równanie typu Ito: 

 
(3) 

lub równoważne równanie typu Stratonovitcha (przez ○ oznacza się różniczkę w sensie 

Stratonovitcha): 

 

 

(4) 
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na przedziale [T0,T]. Równoważne równania (3) i (4) mają rozwiązanie analityczne: 

 

 (5) 

 

które można wykorzystać do porównania otrzymanych rozwiązań numerycznych. 

Po uruchomieniu dema pakietu należy podać liczbę trajektorii do symulacji, czas startu 

(T0) i końca (T) symulacji, krok całkowania (h), parametr a oraz niezerowy warunek 

początkowy x0. 

Po wykonaniu obliczeń pakiet wygeneruje osiem wykresów obrazujących między innymi 

trajektorie rozwiązania numerycznego i analitycznego dla rozwiązań Ito (schematem Eulera-

Maruyama i Milsteina) oraz Stratonovitcha (schematem Milsteina), funkcję wartości 

oczekiwanej, funkcje kwantylowe oraz histogramy. 

Ponadto w głównym oknie programu zostają wydrukowane statystyki (obliczone metodą 

Monte Carlo) dotyczące rozwiązania równania w punkcie czasu T, takie jak: 

 Wartość oczekiwana; 

 Wariancja; 

 Mediana; 

 95% poziom ufności; 

 Pierwszy i trzeci kwantyl; 

 Skośność i kurioza; 

 Momenty do rzędu 7 

oraz absolutny błąd obliczeń pomocny do weryfikacji poprawności obliczeń. 

4. BIBLIOTEKA PREDEFINIOWANYCH MODELI 

Pakiet SDE Toolbox zawiera dziesięć predefiniowanych modeli stochastycznych równań 

różniczkowych. W tabeli 1 przedstawiono zaimplementowane modele w sensie Ito (Mxa)  

i odpowiadające im modele w sensie Stratonovitcha (Mxb): 

 Tabela 1 

Predefiniowane modele pakietu SDE Toolbox 

Nazwa Model 

M1a 

M1b 
 

M2a 

M2b 
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 cd. tabeli 1 

M3a 

M3b 
 

M4a 

M4b 
 

M5a 

M5b 
 

M6a 

M6b 
 

M7a 

M7b 
 

M8a 

M8b 
 

M9a 

M9b 

 

M10a 

M10b 
 

 

Aby uruchomić symulację wybranego modelu z tabeli 1, należy w głównym oknie 

programu wydać polecenie: 

>> SDE_library_run 

Program zapyta o wiele informacji dotyczących obliczeń (wybrany model, liczbę trajektorii, 

wartości parametrów, warunek początkowy, czas startu i końca symulacji, krok obliczeń  

i stosowany schemat różnicowy). 

Po wykonaniu obliczeń program wyświetli wykresy z realizacjami odpowiedzi, empi-

rycznie wyznaczoną wartością oczekiwaną, 95% poziomem ufności oraz pierwszą i trzecią 

funkcję kwantylową. Dodatkowo w głównym oknie programu zostaną wydrukowane 

podstawowe statystyki, dotyczące odpowiedzi dla chwili czasu T (takie jak w przypadku 

programu SDE_demo). 
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5. BADANIE WŁASNEGO MODELU 

Niech badany model określa równanie w sensie Ito: 

 

 (6) 

 

oraz równoważne równanie w sensie Stratonovitcha: 

 

 (7) 

 

Aby utworzyć własny model, należy w pierwszej kolejności utworzyć w folderze 

models_library plik z rozszerzeniem *.m zawierający definicję modelu. Najprościej jest to 

wykonać kopiując ze zmienioną nazwą jeden z predefiniowanych modeli. Po skopiowaniu ze 

zmienioną nazwą predefiniowanego modelu (np. M4_sdefile.m na test_sdefile.m) należy: 

1. Zmienić w pierwszej linii nazwę programu z M4_sdefile na test_sdefile.  

2. Zapisać wszystkie parametry równania w macierzy bigthetea: 

… 

% Parameters 

Xzero = bigtheta(1);   

a     = bigtheta(2); 

… 

3. Zdefiniować osobno dla równania typu Ito i Stratonovitcha współczynniki dryftu (driftX),  

współczynnik dyfuzji (diffusionX) oraz pochodną współczynnika dyfuzji (derivativeX): 

… 

switch upper(SDETYPE) 

   case 'ITO' 

       driftX = a * x;     % the Ito SDE drift 

       diffusionX = a * x;      % the Ito SDE diffusion 

       derivativeX = a;         % the diffusion derivative w.r.t. x 

   case 'STRAT' 

       driftX = 1/2 * a * x ;     % the Stratonovich SDE drift 

       diffusionX = a * x;      % the Stratonovich SDE diffusion 

       derivativeX = a;         % the diffusion derivative w.r.t. x 

   end 

… 

4. Zmodyfikować plik SDE_library_setup.m tak, aby zawierał definicją badanego modelu. 

5. Opcjonalnie dodać do pliku SDE_model_description.m opis badanego modelu. 

Po tych czynnościach należy uruchomić program: 

>> SDE_library_run 
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oraz uruchomić nowo utworzony model podobnie jak w przypadku uruchamiania 

predefiniowanego modelu. Przykładowe trajektorie wygenerowane przez pakiet pokazano na 

rysunku 1. 

 

Rys. 1. Przykładowe trajektorie rozwiązania badanego modelu 

Fig. 1. Przykładowe trajektorie rozwiązania badanego modelu 

6. PODSUMOWANIE 

Modele stochastyczne wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki i techniki. 

Szczególnie przydatne są w sytuacjach, gdy modele deterministyczne odwzorowują badany 

proces z niewystarczającą dokładnością. Jednak tworzenie modeli stochastycznych wymaga 

dużego doświadczenia oraz znajomości zawiłości probabilistyki (np. równania typu Ito  

i Stratonovitcha). 

Narzędzie do numerycznego badania stochastycznych równań różniczkowych SDE 

Toolbox ma duże możliwości. Pozwala na definiowanie modeli w sensie Ito, jak również  

w sensie Stratonovitcha, użycie dwóch różnych schematów różnicowych, uzyskiwanie 

trajektorii rozwiązania, histogramów itp. Do wad należy zaliczyć brak możliwości 

definiowania zmiennych losowych jako współczynników równania lub warunków 

początkowych oraz warunki narzucone na funkcję g(t) (wzór 2), dotyczące jej diagonalności. 

Praca z interfejsem użytkownika jest intuicyjna oraz wprowadzanie zmian w kody źródłowe 

pakietu jest stosunkowo łatwe. 
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