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Recenzja książki pt.
An Introduction to Differential Equations,
Volume 2 : Stochastic Modeling, Methods

and Analysis
autorstwa: A.G.Ladde i G.S.Ladde

Niniejsza książka [1]1 stanowi kontynuację podręcznika
[2] przedstawiającego tematykę równań różniczkowych.
Tom 1. (Deterministic Modeling, Methods and Analy-
sis) dotyczył teorii klasycznych, natomiast omawiany tu
tom 2. prezentuje ideę równań różniczkowych stocha-
stycznych i ich zastosowania w modelowaniu matema-
tycznym. Książka adresowana jest głównie do studentów
i doktorantów kierunków interdyscyplinarnych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono w skrócie pod-
stawowe tematy z zakresu rachunku prawdopodobień-

stwa oraz teorii procesów stochastycznych ze szczególnym uwzględnieniem
stochastycznej całki Itô. Nie poleciłabym tego tekstu komuś, kto po raz pierw-
szy styka się z probabilistyką i tematyką procesów stochastycznych, a chciałby
wyrobić sobie dobre intuicje co do kluczowych pojęć tych działów matema-
tyki. Autorskie oznaczenia standardowych pojęć są, moim zdaniem, nie za-
wsze trafne i logiczne (np. w przypadku dystrybuanty rozkładu skończenie
wymiarowego), a pod nazwą ruchu Browna pojawiają się dwa różne procesy.
Z drugiej strony, Autorzy wprowadzają trudne treści dotyczące całki stocha-
stycznej w prosty sposób, używając m.in. koncepcji „nieoznaczonej” całki Itô
(która niestety nie jest poparta jakąkolwiek definicją) i ilustrując je wieloma
przykładami rachunkowymi.

Rozdziały od drugiego do piątego mają podobną strukturę. Szczegółowo
podawane są w nich algorytmy rozwiązywania różnego typu stochastycznych
równań różniczkowych: liniowych i nieliniowych, pierwszego i wyższych rzę-
dów, a także układów równań liniowych. Każdy rozdział rozpoczyna się od
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przedstawienia modeli matematycznych, które mogą stanowić motywację dla
studiowania równań danego typu. Omawiane algorytmy znajdowania roz-
wiązań ilustrowane są wieloma przykładami, na podstawie których czytelnik
może samodzielnie rozwiązać dołączone do danego paragrafu zadania.

Ostatni rozdział, szósty, skupia się na zastosowaniu koncepcji równań
różniczkowych typu Itô w modelowaniu procesów dynamicznych. Omawiane
są w nim metody badania własności otrzymanych rozwiązań przydatne w
aplikacjach. Treści przedstawiane są w oparciu o ciekawe konkretne przykłady
zastosowań.

Każdy z rozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem, w którym oma-
wiane są źródła bibliograficzne wykorzystywane przez Autorów do opracowa-
nia danego tematu. Spis literatury liczy 198 pozycji.

Podsumowując, omawiana książka jest wartościową pozycją adresowaną
do czytelnika zajmującego się badaniami interdyscyplinarnymi, zainteresowa-
nego poszerzeniem wiedzy na temat metod stochastycznych w modelowaniu
matematycznym. Podręcznik ten w czytelny sposób podaje algorytmy rozwią-
zywania różnego typu stochastycznych równań różniczkowych, zawiera wiele
wzorcowych przykładów połączonych z zadaniami do samodzielnego rozwią-
zania, a ponadto ilustruje omawiane metody ciekawymi zastosowaniami. Sto-
chastyczne podejście do metod równań różniczkowych jest tu przedstawiane
w dużej analogii do podejścia klasycznego (deterministycznego). Pewne za-
strzeżenia można mieć co do prezentacji zagadnień dotyczących rachunku
prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych.
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Abstract The book under review presents advanced tools of stochastic calculus and
stochastic differential equations of Itô type, illustrated by several problems and ap-
plications. It is a continuation of Volume 1: Deterministic Modeling, Methods and
Analysis. It is addressed to interdisciplinary graduate/undergraduate students and
to interdisciplinary young researchers.
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Review of An Introduction to Differential Equations, Volume 2:
Stochastic Modeling, Methods and Analysis by A.G. Ladde and G.
S. Ladde.

This book [1] is a continuation of the textbook [2], presenting the subject
of differential equations. While Volume 1 (Deterministic Modeling, Methods
and Analysis) considered classical theory, Volume 2 presents the concept of
stochastic differential equations and their application in the field of mathe-
matical modeling. The book is primarily addressed to undergraduates and
postgraduates studying in interdisciplinary fields.

Chapter 1 presents a short introduction to probability theory and stochas-
tic processes with particular stress paid to Itô’s formula (Itô integrals). I
would not recommend this book to anybody who has not yet studied prob-
ability theory or stochastic processes and wishes to obtain an understanding
of the key concepts in this field of mathematics. The authors’ descriptions
of standard concepts are, in my opinion, not always clear or coherent (e.g.
in the case of the distribution function of a finite-dimension variable). Also,
two different processes appear under the name of Brownian motion. On the
other hand, the authors introduce the complex concept of a stochastic in-
tegral in an accessible manner by using e.g. the idea of an ”indefinite” Itô
integral (which is unfortunately not specifically defined) and illustrate these
ideas with a number of examples.

Chapters 2-5 all have a similar structure. Detailed algorithms are pre-
sented for solving various types of stochastic differential equation: linear and
non-linear, first order and higher order equations, as well as systems of dif-
ferential equations. Each chapter starts by presenting mathematical models,
which provide motivation for studying equations of a given type. The algo-
rithms for solving such equations are illustrated using numerous examples,
on the basis of which readers can independently solve the exercises given at
the end of each relevant section.
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Chapter 6, the final one, concentrates on the application of Itô’s formula
to modeling dynamic processes. It describes methods for investigating the
properties of the solutions obtained and is based on interesting and practical
applications.

Each of the chapters ends with a short summary, which includes the
bibliographical sources used by the authors in their description of a particular
theme. In total, the bibliography contains 198 positions.

In summary, this book is a useful addition for readers from interdis-
ciplinary fields, who are interested in widening their knowledge regarding
probabilistic methods used in mathematical modeling. Algorithms for solv-
ing various types of stochastic differential equation are presented in a very
clear manner and many illustrative examples and exercises are given. Above
all, the book illustrates the theory with interesting applications. The links be-
tween the approaches to solving classical (deterministic) differential equations
and those to solving stochastic differential equations are clearly presented.
However, the presentation of the concepts involved in probability theory and
stochastic processes could be explained more clearly.
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