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چکیده
مقاله این است.در شناسی زیست و ،مالی فیزیک مسایل در مناسبی پیوسته زمان ،مدل تصادفی دیفرانسیل معادله
آن ی حوزه و پایداری شرط و بالک-شولز ضربی معادله بر ملشتین و اویلر های روش روی ضمنی نیمه عددی تقریب
مربعات میانگین همگرایی که داریم اطمینان ها روش پایداری حوزه است.در شده گرفته قرار وبررسی نقد مورد ها روش

موجودند. عددی های تقریب و است قطعی آنها
مربعات میانگین ملشتین-همگرایی اویلر-روش شولز-روش بالک تصادفی-معادله دیفرانسیل معادله کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: AMS subject

clasifications.60H10,65C20,65L20

مقدمه ١
منظور و شوند می ایجاد پیوسته زمان تصادفی فرآیندهای بر که هستند دیفرانسیلی تصادفی،معادالت دیفرانسیل معادالت
معادالت برای تنها تحلیلی حل است.اما تصادفی فرآیند این از تصادفی اعداد تولید تصادفی دیفرانسیل معادله یک حل از
تصادفی دیفرانسیل معادله یک کلی نامند.شکل آزمون معادله را معادله این رو همین از و است پذیر امکان بالک-شولز

است زیر بصورت
dXt = a(t,Xt)dt+ b(t,Xt)dWt X٠ = x٠ (١)

تولید باید که است معادله این Xtجواب تصادفی σ٢tاست.فرآیند واریانس و صفر میانگین دارای وینر Wtفرآیند آن در که
است زیر بصورت شولز بالک آزمون .معادله کنیم می سازی شبیه ابتداWtرا منظور این برای و شود

dXt = aXtdt+ bXtdWt (٢)
کنید) به[١]مراجعه اثبات است(برای زیر تحلیلی جواب دارای که

Xt = X٠exp[(a−
b٢
٢ )t+ bW (t)] (٣)

ضمنی نیمه عددی تقریب مقاله این در هستند[٢] معروف ملشتین و اویلر عددی تقریب های روش آزمون معادله برای اما
مربعات میانگین پایداری را پایداری گردد.این می معرفی آن وحوزه پایداری شرایط و شود می داده توضیح آزمون معادله بر
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داده توضیح ضمنی نیمه روش دوم بخش است.در شده داده [٣]توضیح میتسویی و سایتو توسط بار اولین که شود می نامیده
و عددی مثال یک ذکر با سپس شودو می داده شرح ها روش تعریف حوزه یافتن و پایداری شرط بعدی بخش شودودر می

یابد. می خاتمه مقاله گیری نتیجه

ضمنی نیمه عددی تقریب ٢
باشیم داشته را اویلر عددی تقریب توان می بگیریم نظر در را تصادفی تیلور بسط اگر

Yn+١ = Yn + anh+ bn∆Wn (۴)
زمانی مساوی hفاصله = tn+١ − tnوtn زمان در عددی Ynتقریب = Ytn و an = a(Xn), bn = b(xn)آن در که
بگیریم نظر در باالتر جمله یک در را تصادفی تیلور بسط tnاست.اگر زمان در وینر فرآیند Wn∆نمو = Wtn+١ −Wtn و

یعنی آید می بدست ملشتین عددی تقریب
Yn+١ = Yn + anh+ bn∆Wn +

١
٢(bb′)n

[

(∆Wn)
٢ − h

] (۵)

یعنی نوشت شولز بالک- آزمون معادله برای توان رامی عددی های تقریب این
Yn+١ = aYnh+ bYn∆Wn (۶)

Yn+١ = aYnh+ bYn∆Wn +
١
٢(b٢)

[

(∆Wn)
٢ − h

] (٧)

باشد. bnمی = bYn و an = aYn آن در که
یعنی آید بدست ضمنی نیمه عددی تقریب تا سازیم hمی ضریب روی محدب ترکیبی اکنون

Yn+١ = Yn + a
[

αYn+١ + (١ − α)Yn
]

h+ bYn∆Wn (٨)
Yn+١ = Yn + a

[

αYn+١ + (١ − α)Yn
]

h+ bYn∆Wn +
١
٢b٢Yn

[

(∆Wn)
٢ − h

] (٩)
ملشتین اویلرو عددی αتقریب = ١٢ حالتیکه ودر شود می حاصل ملشتین و اویلر عددی تقریب αهمان = ٠ حالتیکه در

آید می بدست زیر بصورت ترتیب به ای ذوزنقه

Yn+١ =
١ + ah٢ + b∆Wn

١ − ah٢
Yn (١٠)

Yn+١ =
١ + ah٢ + b∆Wn + ١٢b٢[(∆Wn)

٢ − h
]

١ − ah٢
Yn (١١)

شود می حاصل زیر صورت به ترتیب به پسرو ملشتین و اویلر عددی αتقریب = ١ حالتیکه در و
Yn+١ =

١ + b∆Wn

١ − ah
Yn (١٢)

Yn+١ =
١ + b∆Wn + ١٢b٢[(∆Wn)

٢ − h
]

١ − ah
Yn (١٣)



مربعات میانگین پایداری ٣
∥X∥است،صدق = (E|X|٢) ١٢ آن در ∞→limnکه ∥Xt∥ = ٠ شرط Xtدر تصادفی دبفرانسیل معادله جواب اگر .٣ . ١ تعریف

نامند. مربعات میانگین پایدار Xtرا تصادفی فرآیند آنگاه نماید
در ∞→limnکه ∥Yn∥ = ٠ هرگاه نامند مربعات میانگین پایداری {Yn}را عددی های تقریب از ای دنباله .٣ . ٢ تعریف

∥Yn∥ = (E|Yn|
٢) ١٢ آن

+٢aاست. b٢ < ٠ با برابر شولز - بالک آزمون معادله مربعات میانگین پایداری شرط .٣ . ٣ قضیه
گیریم می ریاضی امید و رسانده دو توان به ۴را تحلیلی جواب اثبات.

X٢
t = exp

[

(٢a− b٢)t+ ٢bWt

]

E[X٢
t ] = exp

[

(٢a− b٢)t
]

E

[

e٢bWt

]

E

[

e٢bWt

]

= MWt
(٢b) = exp(

−۴b٢
٢t ) = exp(

−٢b٢
t

)
t↑∞
−−→ ٠

شود. می −٢aحاصل b٢ < ٠ آن از که
داشت خواهیم و Ȳn = E∥Yn∥

٢ کنیم می تعریف اینگونه Ynرا با Ȳnمتناظر .۴ . ٣ تعریف
Ȳn+١ = R(h̄, k)Ȳn (١۴)

h̄ = ah, k = −b٢
a

آن در که
اگر فقط و limn→∞Ȳnاگر = ٠ که است واضح شود. می گفته عددی حل روش پایداری ,R(h̄تابع k) .۵ . ٣ تعریف

|R(h̄, k)| < ١
شود می زیرتعریف بصورت عددی تقریب Rروش پایداری ناحیه .۶ . ٣ تعریف

R = {(h̄, k) : |R(h̄, k)| < ١}
باشد زیرمی صورت به ترتیب به پسرو اویلر و ای ذوزنقه ،اویلر اویلر عددی روش پایداری تابع .٣ . ٧ قضیه

R(h̄, k) = |١ + h̄|٢ + |kh̄| (١۵)
R(h̄, k) =

|١ + ١٢ h̄|٢ + |kh̄|

|١ − ١٢ h̄|٢
(١۶)

R(h̄, k) =
١ + |kh̄|

|١ − h̄|
(١٧)

باشد می زیر صورت به ترتیب به پسرو وملشتین و ای ذوزنقه ملشتین،ملشتین روش عددی تقریب پایداری تابع .٣ . ٨ قضیه
R(h̄, k) = |١ + h̄|٢ + |kh̄|+

١
٢ |kh̄|٢ (١٨)

R(h̄, k) =
|١ + ١٢ h̄|٢ + |kh̄|+ ١٢ |kh̄|٢

|١ − ١٢ h̄|٢
(١٩)

R(h̄, k) =
|١ + kh̄|+ ١٢ |kh̄|٢

|١ − h̄|٢ (٢٠)



پسرو و ای ذوزنقه ملشتین،ملشتین روشهای (آ)نمودار شکل hدر = Xtو٠٫١ = Xtdt+ ١٫۵XtdWt بفرض .٣ . ٩ مثال
شده داده (١٨)نشان فرمول پایداری (ب)ناحیه شکل در و ها روش این (١)خطاهای جدول در و میشود دیده دقیق جواب و

است.

ملشتین پایداری ناحیه (ب) بالک-شولز ملشتین نمودار (آ)

ملشتین روش خطاهای جدول :١ جدول
خطا انواع ملشتین روش ای ذوزنقه روش پسرو روش

مطلق قدر خطای ٠/۴۵٠۶ ٠/١٩١۴ ٠/٢٨۵۵
میانگین خطای ٢٣/۶٢٣٨ ٢٣/٩١٩٣ ٢٣/٧٧٣٩

گیری نتیجه ۴
مقاله این در است. گرفته قرار بررسی مورد وی کارهای و نتایج و است [٣]بوده میتسویی مقاله از آزاد برداشتی مقاله این
است.برای شده داده نشان ملشتین و اویلر واساسی مهم روش دو برای پسرو و ای ذوزنقه ضمنی، نیمه عددی تقریب روش

است. شده ارائه شولز بالک آزمون معادله خاص حالت در پایداری ناحیه و تابع عددی ۶تقریب این
نوع این ارتباط و است نمایی پایداری و T-پایداری ، مجانبی پایداری تعریف داد انجام ادامه در توان می که کارهایی جمله از

است. مربعات میانگین پایداری با ها پایداری

گزاری سپاس
نماید. می دانی وقدر تشکر شاهد دانشگاه از موضوع این روی کار فرصت بخاطر مقاله این مولفان
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