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O APROKSYMACJACH FUNKCJI PRZEJ CIA 
DLA JEDNOWYMIAROWYCH PROCESÓW DYFUZJI

1. WPROWADZENIE

Jednowymiarowe procesy dyfuzji s  powszechnie stosowane do opisu zjawisk 
ekonomicznych. Szczególn  rol  odgrywaj  w modelowaniu stóp procentowych. 
W zagadnieniu tym cz sto wykorzystuje si  jednowymiarowe procesy dyfuzji np. 
proces Coxa–Ingersolla–Rossa. Kluczow  rol  w estymacji parametrów procesów 
dyfuzji stanowi  funkcje przej cia. Rozwój teorii finansów prowadzi do u ycia co 
raz bardziej wyrafinowanych procesów dyfuzji, dla których funkcja przej cia w postaci 
jawnego wzoru jest nieznana.

Celem niniejszego opracowania jest dog bna analiza metod estymacji parame-
trów jednowymiarowych procesów dyfuzji opartych o aproksymacj  funkcji przej cia. 
W tym celu przeprowadzony zosta  eksperyment symulacyjny sk adaj cy si  z dwóch 
cz ci. W pierwszym kroku zbadana jest dok adno  aproksymacji funkcji g sto ci, 
a w drugim precyzja oszacowa  parametrów. W eksperymencie wykorzystano trzy 
znane i powszechnie wykorzystywane jednowymiarowe procesy dyfuzji. Uzyskane 
wyniki pozwalaj  oceni , która z metod aproksymacji najlepiej przybli a funkcj  
przej cia oraz umo liwia najbardziej dok adne oszacowania parametrów. Cho  obec-
nie rozwa a si  tak e modele z zaburzeniami niegaussowskimi, to jednowymiarowe 
procesy dyfuzji s  ci gle stosowane w praktyce i mog  stanowi  odniesienie dla 
bardziej zaawansowanych modeli. 

Uk ad opracowania jest nast puj cy. W cz ci drugiej przedstawione zosta y pod-
stawowe za o enia teoretyczne zagadnienia estymacji jednowymiarowych procesów 
dyfuzji. Cz  trzecia zawiera przegl d najwa niejszych metod estymacji opartych 
o aproksymacj  funkcji przej cia. Cz  czwarta to eksperyment symulacyjny. Ostatnia 
cz  to podsumowanie i wnioski.

1 Uniwersytet ódzki, Wydzia  Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych, 
ul. POW 3/5, 90-255 ód , Polska, e-mail: szczepocki@op.pl.
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2. PODSTAWOWE ZA O ENIA TEORETYCZNE

Niech Xt
2 b dzie jednowymiarowym procesem dyfuzji, czyli procesem stochastycz-

nym spe niaj cym w asno  Markowa o ci g ych trajektoriach. Zak adamy, e proces 
ten spe nia nast puj ce jednorodne stochastyczne równanie ró niczkowe

 , (1)

gdzie  jest wektorem parametrów. O funkcjach  
i  zak adamy, e s  znane i dla dowolnego  istnieje jedno-
znaczne rozwi zanie równania (1). 

Zagadnienie estymacji parametrów procesu dyfuzji Xt polega na znalezieniu warto-
ci wektora parametrów  na podstawie próby licz cej n + 1 obserwacji X0, X1,…, Xn 

pobranej w momentach czasu t0, t1,…, tn. Przyjmujemy, e przyrosty czasu s  sta e 
tj. i = ti+1 – ti = , dla i = 0,…, n – 1. Za o enie to upraszcza rozwa ania, ale jest 
do  cz sto stosowane przez wielu autorów (por. Pedersen, 1995a; Aït-Sahalia, 2002; 
Jensen, Poulsen, 2002; Kostrzewski, 2006). Proces dyfuzji Xt okre la jednoznacz-
nie rodzina warunkowych rozk adów prawdopodobie stwa przej cia procesu Xt ze 
stanu x w momencie ti do zbioru  w momencie ti+1, dla i = 0,…, n – 1. 
S  to rozk ady absolutnie ci g e o funkcji g sto ci , zwanych funkcjami 
(g sto ciami) przej cia. 

Dla próby X0, X1,…, Xn otrzymujemy zatem n funkcji przej cia, na podstawie 
których mo na wyznaczy  funkcj  wiarygodno ci próby

 . (2)

Funkcja g sto ci rozk adu prawdopodobie stwa warunku pocz tkowego p (X0), 
z wyj tkiem przypadku, gdy proces Xt jest stacjonarny, jest nieznana. Jednak e wraz 
ze wzrostem liczebno ci próby maleje udzia  p (X0) w funkcji wiarygodno ci próby, 
przyjmuje si  zatem, e p (X0) = 1 i w konsekwencji pomija w zapisie.

Estymator metody najwi kszej wiarygodno ci wyznacza si  maksymalizuj c 
funkcj  wiarygodno ci próby (2). Otrzymane w ten sposób estymatory s  zgodne 
i asymptotycznie normalne (dowód dla procesów Markowa mo na znale  w pracy 
Billingsleya (1961, za Kostrzewski, 2008).

W wi kszo ci zagadnie  posta  funkcji g sto ci przej cia jest nieznana, np. dla 
klasy modeli CKLS (Chan i inni, 1992) posta  g sto ci jest znana tylko dla dwóch 
szczególnych przypadków (modelu Coxa-Ingersolla-Rossa i Ornsteina-Uhlenbecka). 
Podobnie nie mo na wyznaczy  funkcji przej cia dla klasy nieliniowych modeli wpro-
wadzonych przez Aït-Sahali  (1999). W przypadku gdy funkcja g sto ci jest nieznana, 

2  jest skrócon  notacj . Pe ny zapis to .
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nie mo na równie  poda  postaci funkcji wiarygodno ci z próby i wyznaczy  estyma-
torów parametrów metod  najwi kszej wiarygodno ci. Powsta o wiele metod estymacji 
parametrów w przypadku, gdy funkcja g sto ci jest nieznana. Mo na je podzieli  na 
dwie kategorie. Do pierwszej zalicza si  metody maksymalizacji aproksymacji funk-
cji wiarygodno ci próby m.in. dyskretyzacj  równania ró niczkowego (Ozaki, 1992; 
Elerian, 1998; Shoji, Ozaki, 1998), symulacj  funkcji przej cia (Pedersen, 1995a; 
Durham, Gallant, 2002), numeryczne rozwi zanie równania Fockera-Plancka (Jensen, 
Poulsen, 2002), aproksymacje szeregami funkcyjnymi (Aït-Sahalia, 2002, 2008). Do 
drugiej kategorii nale  modyfikacje uogólnionej metody momentów zaproponowanej 
przez Hansena (1982). S  to: efektywna metoda momentów (Gallant, Tauchen, 1996), 
estymacja po rednia (Gourieroux i inni, 1993) czy metoda momentów spektralnych 
(Chacko, Vieira, 2003). Równolegle rozwijane jest równie  podej cie bayesowskie 
(Elerian i inni, 2001; DiPietro, 2001 za Kostrzewski, 2004, 2006). W literaturze 
przedmiotu mo na znale  tak e artyku y prezentuj ce przegl d stosowanych metod 
(Christensen i inni, 2001 oraz Jensen, Poulsen, 2002). Monografia Kostrzewskiego 
(2006) szczegó owo omawia metody estymacji parametrów procesów dyfuzji za 
pomoc  aproksymacji funkcji przej cia w kontek cie podej cia bayesowskiego. Praca 
ta zawiera równie  badania empiryczne przeprowadzone na szeregu stóp procentowych 
banku centralnego USA oraz na szeregu dziennych warto ci indeksu WIG20.

3. PRZEGL D METOD ESTYMACJI

Najstarsz  metod  aproksymacji funkcji przej cia jest dyskretyzacja równania 
ró niczkowego (1). Transformacja ta przekszta ca równanie ró niczkowe na schemat 
ró nicowy, dla którego mo na otrzyma  funkcj  wiarygodno ci i w ten sposób wnio-
skowa  o parametrach prawdziwego (ci g ego) procesu. Najprostsz  dyskretyzacj  jest 
tak zwany schemat Eulera (lub Eulera-Maruyama) polegaj cy na przej ciu na pierwsze 
ró nice. Wówczas równanie (1) zast puje równanie 

 . (3)

Z w asno ci procesu Wienera wynika, e , zatem przyrosty 
 s  niezale nymi zmiennymi losowymi o rozk adzie normalnym z warto ci  

oczekiwan   i wariancj  . St d wynika, e g sto  przej cia aprok-
symacji schematu Eulera dana zatem jest wzorem

 . (4)

Mo na zatem wyznaczy  funkcj  wiarygodno ci aproksymacji, a nast pnie estymator 
metody najwi kszej wiarygodno ci wektora parametrów . Intuicyjnie, taka metoda 
powinna dawa  dobre wyniki dla dostatecznie ma ych , poniewa  ró nice b d  



Piotr Szczepocki176

dobrym przybli eniem ilorazu ró nicowego (por. rysunek 1). Procedura ta prowadzi 
jednak do estymatorów obci onych i niezgodnych (Florens-Zmirou, 1989; Broze 
i inni, 1998).

(a) (b)

Rysunek 1. G sto  przej cia  dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa (24) 
oraz jego aproksymacja przy pomocy dyskretyzacji Eulera, dla warto ci pocz tkowej xi = 0,8 

oraz parametrów: 1 = 0,03, 2 = 0,5, 3 = 0,15 oraz (a)  = 1 (b)  = 1/12
ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

Próbowano tak e innych metod aproksymacji funkcji przej cia wykorzystuj c wy -
szy stopie  zbie no ci (np. schemat Milsteina zaproponowany przez Eleriana, 1998) 
lub poprzez linearyzacj  funkcji dryfu (Ozaki, 1992; Shoji, Ozaki, 1998). Autorzy tych 
metod wykazali wi ksz  dok adno  proponowanych metod dyskretyzacji w szcze-
gólno ci, gdy d ugo ci  okresu próbkowania  = ti+1 – ti jest znaczna. Natomiast w a-
sno ci tak otrzymanych estymatorów s  ci gle niezadawalaj ce. Estymatory pozostaj  
obci one i niezgodne (Elarian, 1998). Estymator metody lokalnej linearyzacji jest 
zgodny tylko w specyficznym sensie: szeroko  przedzia u czasowego [0, T] jest sta a 
(T = const.), natomiast wraz ze wzrostem liczby obserwacji maleje okres próbkowania 

n = T/n (w zwyk ym schemacie pobierania obserwacji jest na odwrót:  jest sta e, 
a ro nie szeroko  przedzia u czasowego T =  · n) (Shoji, Ozaki, 1998). 

Pedersen zaproponowa  odmienne podej cie wykorzystuj ce w sposób po redni 
dyskretyzacj  – estymacj  procesów dyfuzji za pomoc  symulacji funkcji przej cia. 
Idea metody symulacji opiera si  na tym, aby sztucznie zag ci  podzia  przedzia u 
czasowego za pomoc  nowego okresu próbkowania  ( ) wprowadzaj c zmienne 
losowe nieobserwowalne, dla których aproksymacja funkcji przej cia schematami dys-
kretyzacji b dzie odpowiednio dok adna. Nast pnie z tak powsta ych aproksymacji 
skonstruowa  funkcj  wiarygodno ci, na podstawie której mo na wyznaczy  oszaco-
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wania szukanych parametrów. Metoda by a pó niej rozwijana przez Eleriana i inni 
(2001) oraz Durhama, Gallanta (2002).

Ograniczmy rozwa ania do pojedynczego przedzia u czasowego [ti, ti+1). 
Wprowad my nast puj ce oznaczenia. Niech , gdzie M jest pewn  liczb  natu-
raln . Sta a  wprowadza podzia  odcinka [ti, ti+1) na podprzedzia y ti = ti,0 < ti,1 < … 
< ti,m < … < ti,M = ti+1. Zmienne losowe Xi,1,…, Xi,M–1 s  nieobserwowalne3. Jedynie 
realizacje zmiennych Xi,0 oraz Xi,M mo emy zaobserwowa  w dost pnej próbie. Przez 

 oznaczmy funkcj  przej cia zmiennej losowej Xi,m+1 pod warunkiem, 
e zmienna losowa Xi,m przyj a warto  xi,m (m = 0, …, M – 1). Natomiast przez 

 oznaczmy szukan  aproksymacj  g sto ci przej cia  zmiennej 
losowej Xi+1 pod warunkiem, e zmienna losowa Xi przyjmie warto  xi, wyznaczon  
metod  symulacji. Pedersen wykaza , e

 =

=  = (5)

= ,  

gdzie ca ka we wzorze (5) jest wzgl dem (M-1)-wymiarowej miary Lebesgue’a. 
Oznacza to, e  mo na traktowa  jako warto  oczekiwan  po wszystkich 
mo liwych trajektoriach procesu z przedzia u czasowego [ti,M–1, ti,M), przy czym miara 
probabilistyczna wzgl dem, której wyznaczona jest warto  oczekiwana jest genero-
wana przez prawdopodobie stwo warunkowe, e proces Xt w momencie czasu ti = ti,0 
by  w stanie xi. Korzystaj c z mocnego prawa wielkich liczb Ko mogorowa warto  
oczekiwan  mo na przybli y  redni  arytmetyczn  (dla dostatecznie du ego K)

 . (6)

Mo na ponadto przyj , e g sto ci przej cia  na podprzedzia ach s  
g sto ciami przej cia schematu Eulera (co jest wiarygodnym za o eniem pami taj c, 
e  zosta o dobrane dostatecznie ma e)

 , (7)

gdzie  oznacza g sto  rozk adu normalnego z parametrami  i .

3 W literaturze przedmiotu zmienne te s  nazywane równie  zmiennymi po rednimi, brakuj cymi, 
ukrytymi lub pomocniczymi – zob. Kostrzewski (2006, str. 51).
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Pedersen (1995a) wykaza , e tak otrzymana aproksymacja jest zbie na do nie-
znanej funkcji przej cia w przestrzeni funkcji ca kowalnych L1( ). Co wi cej, funkcja 
wiarygodno ci skonstruowana na podstawie aproksymacji jest zbie na do prawdziwej 
funkcji wiarygodno ci wed ug prawdopodobie stwa (Pedersen, 1995b). 

Wad  tej metody jest to, e wymaga du ej liczby symulacji i odpowiednio g stego 
podpodzia u, tak aby otrzyma  dok adne oszacowanie pojedynczej funkcji przej cia 
(por. rysunek 2). W celu skonstruowania aproksymacji funkcji wiarygodno ci nale y 
dokona  n takich oszacowa  funkcji przej cia. W przypadku numerycznego poszuki-
wania ekstremum lokalnego tak powsta ej aproksymacji funkcji wiarygodno ci nale y 
t  procedur  powtarza  wielokrotnie, co powoduje du  czasoch onno  tej metody. 

Rysunek 2. G sto  przej cia  dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa (24) oraz jego aproksyma-
cja przy pomocy metody symulacyjnej Pedersena (M = 10 i K  {10,100,500}, dla warto ci pocz tko-

wej: xi = 0,8 oraz parametrów: 1 = 0,03, 2 = 0,5, 3 = 0,15,  = 1/12
ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

Kolejnym ograniczeniem metody symulacji funkcji przej cia zaproponowanej 
przez Pedersena jest, to, e otrzymanej aproksymacji prawdziwej funkcji wiarygod-
no ci próby nie mo na przedstawi  za pomoc  wzoru. Utrudnia to zbadanie w asno ci 
estymatorów powsta ych na podstawie takich przybli e  oraz dalsze zastosowanie 
w ekonometrii finansowej np. do wyceny instrumentów pochodnych. Znalezienie 
aproksymacji funkcji wiarygodno ci próby, która nie tylko dawa aby dok adne osza-
cowanie parametrów, ale jednocze nie by a wyra ona w postaci jawnych wzorów sta o 
si  przedmiotem zainteresowania francuskiego ekonometryka Yacine’a Aït-Sahaliego. 
Uda o si  to osi gn  poprzez rozwijanie g sto ci przej cia w szereg funkcyjny wzgl -
dem uk adu wielomianów Hermite’a (Aït-Sahalia, 2002). Nast pnie Aït-Sahalia uogól-
ni  otrzyman  metod  na wielowymiarowe procesy dyfuzji (Aït-Sahalia, 2008). 

Idea metody jest zbli ona do centralnego twierdzenia granicznego Lindeberga-
Levy’ego (CTG). Gdy   0 (analogicznie dla CTG, gdy n  ) dobrym przybli-
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eniem g sto ci przej cia jest g sto  rozk adu normalnego, natomiast w przypadku, 
gdy  nie jest bliskie zera (analogicznie dla CTG, gdy n nie jest dostatecznie du e) 
nale y wykorzysta  rozwini cia Grama–Charliera typu A, aby zwi kszy  dok adno  
aproksymacji. 

Zastosowanie rozwini cia Grama–Charliera typu A wymaga, aby rozk ad wyj-
ciowej zmiennej by  zbli ony do rozk adu normalnego w tym sensie, aby ogony 

rozk adu by y dostatecznie chude. Aït-Sahlia (2002) zaproponowa  przekszta cenie 
procesu dyfuzji Xt w proces Zt, tak e nowy proces Zt ma g sto  pZ nale c  do klasy 
g sto ci, dla których rozwini cie Grama–Charliera typu A jest zbie ne. Przekszta cenie 
Xt  Zt sk ada si  z dwóch przekszta ce : Xt  Yt i Yt  Zt. Co wa ne, transformacje 
te s  odwracalne, co umo liwia podanie rozwini cia g sto ci pX.

Przekszta cenie Xt  Yt to tak zwana transformacja Lampertiego (Aït-Sahalia, 
2002)

 . (8)

Drugie przekszta cenie Y  Zt jest postaci

 . (9)

Transformacje te pozwalaj  uzyska  proces Zt, dla którego g sto  przej cia pZ jest 
na tyle zbli ona do g sto ci rozk adu N(0,1), e mo liwe jest jej rozwini cie w szereg 
Grama–Charliera typu A. Wówczas aproksymacj  rz du J g sto ci przej cia pZ mo na 
zapisa  w postaci

 . (10)

Wspó czynniki  tego rozwini cia wyznacza si  ze wzoru

 . (11)

Mo na zatem wyznaczy  aproksymacj  funkcji g sto ci pX rz du J wzorem

 . (12)

Aproksymacja (12) ma zupe nie odmienne w asno ci ni  omawiane wcze niej 
aproksymacje uzyskane metod  dyskretyzacji czy symulacji. Zbie no  aproksymacji 
nie uzyskuje si  zmniejszaj c okres próbkowania czy zwi kszaj c liczb  symulacji, 
tylko poprzez zwi kszanie liczby wyra e  w szeregu (10). Pozostaje jeszcze problem 
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wyznaczenia wspó czynników  ze wzoru (11). Wspó czynniki te mo na otrzy-
ma  korzystaj c z ró nych metod m.in. za pomoc  ca kowania metod  Monte Carlo. 
Aït-Sahalia (2002) zaproponowa  rozwini cie ich w szereg Taylora i przedstawi  jawne 
wzory dla pierwszych sze ciu wyrazów tego rozwini cia dla J = 3.

Aït-Sahalia zbada  tak e w asno ci estymatora najwi kszej wiarygodno ci skon-
struowanego na podstawie tak powsta ej aproksymacji. Wprowad my nast puj ce 
oznaczenia. Niech  oznacza estymator najwi kszej wiarygodno ci wyznaczony na 
podstawie prawdziwej (cho  najcz ciej nieznanej) funkcji wiarygodno ci Ln, nato-
miast  wyznaczony na podstawie aproksymacji wielomianami Hermite’a rz du J. 
Dla ustalonej liczebno ci próby n. Gdy J  ,  (zbie no  wg prawdopo-
dobie stwa ). Je eli Xt jest stacjonarnym procesem dyfuzji, to

 , (13)

gdzie zbie no  jest wed ug rozk adu, a  jest odwrotno ci  informacji Fishera 
modelu. Oznacza to, e estymator najwi kszej wiarygodno ci jest estymatorem efek-
tywnym, poniewa   jest najmniejsz  mo liw  asymptotyczn  wariancj  po ród 
wszystkich zgodnych i asymptotycznie normalnych estymatorów 0.

Najbardziej bezpo redni  metod  aproksymacji funkcji przej cia polega na nume-
rycznym rozwi zaniu równania Fokkera-Plancka znanym równie  jako prospektywne 
równanie Ko mogorowa (Ko mogorow, 1931)

 . (14)

Jest to równanie ró niczkowe cz stkowe drugiego rz du, które czy g sto  przej-
cia z funkcjami dryfu i dyfuzji. Równanie (14) jest uzupe nione przez odpowiednie 

warunki pocz tkowo-brzegowe. Oznaczmy przez  dziedzin  procesu Xt. 
Za ó my, e w momencie ti proces przyjmuje warto  x0. Wówczas warunek pocz t-
kowy jest postaci

 , (15)

gdzie  oznacza delt  Diraca (funkcj  rozk adu g sto ci prawdopodobie stwa ci g ej 
zmiennej losowej z prawdopodobie stwem jeden przyjmuj cej warto  x0). Warunek 
brzegowy powinien zapewnia  zachowanie jednostkowej g sto ci prawdopodobie -
stwa. W tym celu wystarczy za o y , e g sto  prawdopodobie stwa nie przechodzi 
przez brzeg zbioru DX

 , (16)
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 . (17)

Posta  analityczna rozwi zania równania Fokkera-Plancka jest znana tylko w nie-
licznych przypadkach. Mo na je jednak próbowa  rozwi za  numerycznie. Pierwszy 
takie podej cie w celu wyznaczenia estymatora najwi kszej wiarygodno ci zapropo-
nowa  Lo (1988). Jednak e dopiero 10 lat pó niej pojawi a pierwsza praca maj ce na 
celu implementacj  tej metody. Hurn, Lindsay (1998) wykorzystali metod  spektralnej 
aproksymacji. Cztery lata pó niej Jensen, Poulsen (2002) zaproponowali wykorzysta-
nie metody sko czonych ró nic. Jest to jedna z najbardziej znanych metod numerycz-
nego rozwi zywania równa  ró niczkowych cz stkowych.

Metoda sko czonych ró nic polega na dyskretyzacji dziedziny procesu  
na N jednorodnych przedzia ów d ugo ci  oraz czasu na M jednorodnych 
przedzia ów d ugo ci . W z y siatki podzia u oznaczmy przez , 
gdzie s jest liczb  ca kowit  spe niaj c  nierówno ci 0  s  N, warstwy czasu nato-
miast przez , gdzie q jest liczb  ca kowit  spe niaj c  nierówno ci 
0  q  M.

Wówczas mo emy przyj  nast puj c  aproksymacj  równania Fokkera-Plancka 

  (18)
 ,

gdzie . Równania postaci (18) dla s = 0, …, N tworz  uk ad równa  opisu-
j cych ewolucj  g sto ci przej cia od momentu czasu ti,q do ti,q+1. Uk ad ten trzeba 
uzupe ni  o warunki pocz tkowe i brzegowe. Implementacja warunku pocz tkowego 
w postaci delty Diraca nie jest bezpo rednio mo liwe w obr bie metody sko czonych 
ró nic. Jensen i Poulsen (2002) sugeruj  omini cie tej trudno ci poprzez specyfikacje 
warunku pocz tkowego w momencie ti,1 = ti + t. Dla dostatecznie ma ego t mo na 
aproksymowa  funkcj  przej cia w momencie ti,1 rozk adem normalnym o warto ci 
oczekiwanej  i wariancji . 
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Rysunek 3. G sto  przej cia  dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa oraz jego aproksymacja 
przy pomocy numerycznego rozwi zania równania Fokkera-Plancka (M = 20 i N  {10,20,50}, 
dla warto ci pocz tkowej: xi = 0,8 oraz parametrów: 1 = 0,03, 2 = 0,5, 3 = 0,15,  = 1/12

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

4. EKSPERYMENT SYMULACYJNY

Przedstawione w poprzednim rozdziale metody zostan  porównane dla trzech pro-
cesów dyfuzji, dla których znana jest posta  funkcji przej cia:
1) proces Ornsteina–Uhlenbecka (OU)

 , (19)

2) geometryczny ruch Browna (BS)

 , (20)

3) proces Coxa–Ingersolla–Rossa (CIR)

 . (21)

Dla procesu OU funkcja przej cia jest g sto ci  rozk adu normalnego z warto ci  
oczekiwan  i wariancj  równ  odpowiednio

 , .

Funkcja przej cia geometrycznego ruchu Browna jest g sto ci  rozk adu log-nor-
malnego
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 ,

natomiast proces CIR ma g sto  dan  wzorem

 ,

gdzie , , , , 

 to zmodyfikowana funkcja Bessela pierwszego rodzaju rz du q.
Eksperyment symulacyjny sk ada si  z dwóch cz ci. Pierwsza ma na celu zbadanie 

dok adno ci aproksymacji funkcji g sto ci dla trzech opisanych powy ej przyk adów. 
Druga cz  eksperymentu polega na sprawdzeniu precyzji oszacowa  parametrów. 
W obu cz ciach przyj to te same warto ci parametrów – dla procesów OU i CIR 
przyj to nast puj ce warto ci parametrów: 1 = 0,03, 2 = 0,5, 3 = 0,15, dla procesu 
BS natomiast 1 = 0,3, 2 = 0,5. Okres próbkowania  = 1/12 ustalono, tak aby symu-
lowa  dane miesi czne. Wykorzystano nast puj ce aproksymacje:
1) dyskretyzacja Eulera, 
2) metoda symulacyjna zaproponowana przez Pedersena (Pedersen, 1995a). Przyj to 

podzia  ka dego przedzia u czasowego na M = 10 podprzedzia ów oraz generowano 
K = 100 symulacji.

3) aproksymacja wielomianami Hermite’a (Aït-Sahalia, 2002). Wykorzystano sze  
pierwszych wyrazów rozwini cia. 

4) numeryczne rozwi zanie równania Fokkera-Plancka (Jensen, Poulsen, 2002). Przyj to 
podzia  przestrzeni procesu za pomoc  x = 50 i czasu t = 20.

W pierwszej cz ci eksperymentu dla ka dej z trzech g sto ci wylosowano punkt 
pocz tkowy xi z przedzia u (0,1). Nast pnie wybrano 100 punktów ko cowych xi+1 
równomiernie roz o onych. Dla ka dego punktu ko cowego wyznaczono warto  
funkcji g sto ci  oraz aproksymacji. Nast pnie wyznaczono b dy 
aproksymacji za pomoc  pi ciu miar: ME. RMSE, MAE, MPE, MAPE. Eksperyment 
powtarzano 1000 razy.

W drugiej cz ci aproksymacje zosta y wykorzystane do wyznaczenia estyma-
torów najwi kszej wiarygodno ci parametrów procesów. W tym celu dla ka dego 
z trzech procesów wygenerowano 1000 prób, ka da o liczebno ci 100 obserwacji. 
Dla ka dej z prób wyznaczono numerycznie warto ci parametrów maksymalizuj ce 
funkcj  wiarygodno ci lub jej aproksymacj . Maksimum lokalne funkcji wyznaczano 
stosuj c metod  Neldera-Meada zaimplementowan  w pakiecie optim4 programu R 
(wersja 3.2.1). 

4 https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/optim.html (dost p 3.02.2015).
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Otrzymane wyniki dla pierwszej cz ci przedstawiaj tabele 1–3. Dla wszyst-
kich trzech procesów najdok adniej g sto  przybli a aproksymacja wielomianami 
Hermite’a. W szczególno ci dla geometrycznego ruchu Browna aproksymacja nie-
mal pokrywa g sto  przej cia. Druga najlepsza metoda to numeryczne rozwi zanie 
równania Fokkera-Plancka. Dok adno  tej metody mo na zwi kszy  zag szczaj c 
podzia  przestrzeni procesu i czasu (zwi kszaj c x oraz t). Równie  dok adno  
kolejnej metody – symulacyjnej mo na polepszy  zwi kszaj c sta e M i K. W obu 
przypadkach warto ci zosta y dobrane tak, aby dok adno  aproksymacji nie powo-
dowa a zbyt d ugiego czasu wyznaczania oszacowa  parametrów w drugiej cz ci 
eksperymentu. Najs abiej wypad a metod dyskretyzacji Eulera. 

Tabela 1. 
B dy aproksymacji  wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego 

(g sto  przej cia procesu Ornsteina–Uhlenbecka)

Rodzaj aproksymacji
Miary b du aproksymacji

ME RMSE MAE MPE MAPE

Dyskretyzacja Eulera 0,010618 0,1042 0,087999 -2,74592 3,935113

Symulacyjna -0,05877 0,356205 0,327252 3,929742 8,839776

Wielomianami Hermite’a 0,000089 0,001225 0,000966 -0,013324 0,049384

Numeryczne rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka 0,001412 0,006866 0,005379 -0,2818 0,454452

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

Tabela 2. 
B dy aproksymacji  wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego 

(g sto  przej cia – geometryczny ruch Browna)

Rodzaj aproksymacji
Miary b du aproksymacji

ME RMSE MAE MPE MAPE

Dyskretyzacja Eulera 0,00358 1,02752 0,84338  4,77626 18,9660

Symulacyjna -0,00099 0,45374 0,36733  1,00085  7,72357

Wielomianami Hermite’a 1·10–9 7·10–9 6·10–9 -6·10–9 1,17·10–7

Numeryczne rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka -0,43144 0,70313 0,47536 -16,03251 16,09903

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).
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Tabela 3. 
B dy aproksymacji  wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego 

(g sto  przej cia procesu Coxa–Ingersolla–Rossa) 

Rodzaj aproksymacji
Miary b du aproksymacji

ME RMSE MAE MPE MAPE 

Dyskretyzacja Eulera 0,04483 0,60013 0,48855 -3,16941 6,90287

Symulacyjna 0,00252 0,45221 0,37261 0,31589 7,32948

Wielomianami Hermite’a 0,00019 0,00306 0,00248 -0,01746 0,10831

Numeryczne rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka 0,00332 0,02636 0,02094 -0,08590 0,34552

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

Otrzymane wyniki dla drugiej cz ci eksperymentu przedstawiaj  tabele 4–6. Dla 
procesów OU i CIR najtrudniejszy do oszacowania okaza  si  parametr 2, natomiast 
najdok adniejsze oszacowania uzyskano dla parametru 3. Dla procesu BS bardziej 
dok adno  oszacowa  dla obu parametrów jest zbli ona. Dla procesów OU i CIR 
zarówno aproksymacja wielomianami Hermite’a jak oraz numeryczne rozwi zanie 
równania Fokkera-Plancka daj  oszacowania bliskie tym uzyskanym na podstawie 
znanej funkcji wiarygodno ci. Nieco gorzej wypada metoda symulacji. Szczególnie 
oszacowanie parametru 2 jest zawy one. Wynik dyskretyzacji Eulera najbardziej 
ró ni  si  od tych uzyskanych na podstawie znanej funkcji wiarygodno ci. Dla pro-
cesu BS najdok adniej wyniki znanej funkcji wiarygodno ci odtwarza aproksymacja 
wielomianami Hermite’a. Dobre oszacowanie uzyska a tak e dyskretyzacja Eulera. 
Metody numerycznego rozwi zywania równa  Fokkera-Plancka i symulacji zawy a y 
oszacowanie parametru 2, przy czym metoda Pedersena zawy a równie  oszacowanie 
parametru 1. Najkrótszy czas uzyskania oszacowa  parametrów daje metoda dyskre-
tyzacji Eulera, natomiast najd u szy metoda numerycznego rozwi zywania równa  
Fokkera-Plancka. W przypadku tej metody szybko  zale y od przyj tego podzia u 
przestrzeni procesu i czasu. Mo na zwi kszy  szybko  metody kosztem dok adno-
ci oszacowa . Podobnie jest w przypadku metody symulacji, gdzie tak e istnieje 

odwrotna zale no  pomi dzy szybko  a dok adno ci . 
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Tabela 4. 
rednie warto ci oceny parametrów oraz b d redniokwadratowy dla procesu Ornsteina–Uhlenbecka 

na podstawie eksperymentu symulacyjnego

Metoda estymacji
Przeci tna warto  oceny parametru (b d redniokwadratowy) Przeci tny czas 

(w sekundach)
1 2 3

Maksymalizacja znanej 
funkcji wiarygodno ci

0,06735
(0,01738)

0,57669
(0,41303)

0,15103
(0,00007)  0,01194

Dyskretyzacja Eulera 0,07948
(0,01178)

0,50769
(0,29242)

0,144358
(0,00007)

 0,05150

Symulacyjna 0,06857
(0,01873)

0,63117
(0,62038)

0,17413
(0,00076) 26,30063

Wielomianami 
Hermite’a

0,06747
(0,01749)

0,57719
(0,41508)

0,15104
(0,00007)  3,23769

Numeryczne 
rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka

0,06721
(0,01736)

0,57625
(0,41233)

0,15011
(0,00006) 56,49738

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

Tabela 5. 
rednie warto ci oceny parametrów oraz b d redniokwadratowy dla geometrycznego ruchu Browna 

na podstawie eksperymentu symulacyjnego

Metoda estymacji

Przeci tna warto  oceny parametru 
(b d redniokwadratowy) Przeci tny czas 

(w sekundach)
1 2

Maksymalizacja znanej funkcji 
wiarygodno ci

0,29237
(0,03196)

0,49465
(0,00135) 0,00556

Dyskretyzacja Eulera 0,29736
(0,03356)

0,50964
(0,00177) 0,00943

Symulacyjna 0,33739
(0,15509)

0,57921
(0,01704) 10,99244

Wielomianami Hermite’a 0,29237
(0,03196)

0,49465
(0,00134) 1,36206

Numeryczne rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka

0,28944
(0,10349)

0,57889
(0,05158) 25,46038

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).
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Tabela 6. 
rednie warto ci oceny parametrów oraz b d redniokwadratowy dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa 

na podstawie eksperymentu symulacyjnego

Metoda estymacji
Przeci tna warto  oceny parametru (b d redniokwadratowy) Przeci tny czas 

(w sekundach)
1 2 3

Maksymalizacja znanej 
funkcji wiarygodno ci

0,06003
(0,00229)

0,44306
(0,74968)

0,15084
(0,00011)   0,09637

Dyskretyzacja Eulera 0,05703
(0,00183)

0,42124
(0,60006)

0,14525
(0,00014)

  0,05896

Symulacyjna 0,06801
(0,00507)

0,51327
(1,76721)

0,17007
(0,00106)  43,88161

Wielomianami 
Hermite’a

0,05995
(0,00227)

0,44248
(0,74244)

0,15083
(0,00011)   8,34884

Numeryczne 
rozwi zanie równania 
Fokkera-Plancka

0,06015
(0,00228)

0,44464
(0,74993)

0,15006
(0,00011) 101,0399

ród o: opracowanie w asne przy u yciu programu R (wersja 3.2.1).

5. PODSUMOWANIE

W artykule zosta y przedstawione i porównane wybrane metody aproksyma-
cji funkcji wiarygodno ci dla jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji. 
Najdok adniejsze aproksymacje funkcji wiarygodno ci daj  metody rozwijania g sto-
ci przej cia za pomoc  szeregów Hermite’a oraz numeryczne rozwi zanie równa  

Fokkera-Plancka. Metoda zaproponowana przez Aït-Sahali  w eksperymencie symu-
lacyjnym nie tylko mia a najmniejszy b d przy aproksymacji funkcji g sto ci, ale 
tak e najlepiej przybli a a warto ci estymatorów wyznaczone na podstawie prawdzi-
wej funkcji wiarygodno ci. Zalet  tej metody s  dobrze poznane w asno ci tej aprok-
symacji oraz krótki czas potrzebny do uzyskania estymatorów parametrów. Jedyn  
wad  metody jest to, e wymaga transformacji Lampertiego badanego procesu, któr  
nie zawsze mo na wyznaczy  analitycznie. W takim przypadku alternatyw  mo e by  
metoda numerycznego rozwi zywania równania Fokkera-Plancka. Metoda ta wymaga 
wi kszej ilo ci oblicze  i przez to jest bardziej czasoch onna, ale przy odpowiednio 
g stym podziale przestrzeni procesu daje tylko nieznacznie s absz  aproksymacj  
funkcji g sto ci. Kolejn  metod  jest metoda symulacyjna Pedersena. Cho  teore-
tycznie zbiega do funkcji wiarygodno ci, to w praktyce trudno uzyska  odpowiedni  
precyzj  aproksymacji. Wymaga bardzo du ej liczby symulacji, aby osi gn  poziom 
dok adno ci nieco lepszy od najs abszej metody aproksymacji – dyskretyzacji Eulera. 
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Korzystanie z tej ostatniej metody jest uzasadnione tylko, w przypadku, gdy okres 
próbkowania danych jest stosunkowo niewielki. Wówczas, przy bardzo atwej imple-
mentacji i du ej szybko ci daj dobre oszacowania parametrów. Jednak wraz ze wzro-
stem odst pu czasu pomi dzy obserwacjami maleje dok adno  aproksymacji i ro nie 
obci enie uzyskanych estymatorów.
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O APROKSYMACJACH FUNKCJI PRZEJ CIA
DLA JEDNOWYMIAROWYCH PROCESÓW DYFUZJI

 S t r e s z c z e n i e

Metody estymacji parametrów stochastycznych równa  ró niczkowych dla ci g ych procesów dyfuzji 
obserwowanych w dyskretnych odst pach czasu mo na podzieli  na dwie kategorie: metody oparte na 
maksymalizacji funkcji wiarygodno ci i wykorzystuj ce uogólnion  metod  momentów. Zazwyczaj nie 
znamy jednak g sto ci przej cia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodno ci, ani odpowiedniej ilo ci 
momentów teoretycznych, aby skonstruowa  odpowiedni  liczb  warunków. Dlatego powsta o wiele 
metod, które próbuj  przybli y  nieznan  funkcj  przej cia. Celem artyku u jest porównanie w asno ci 
wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji. 

S owa klucze: stochastyczne równania ró niczkowe, procesy dyfuzji, estymacja metod  najwi kszej 
wiarygodno ci

ON APPROXIMATION OF TRANSITION DENSITY 
FOR ONE-DIMENSIONAL DIFFUSION PROCESSES

A b s t r a c t

Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous 
diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based 
on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor the-
oretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was 
developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of 
selected approaches, indicate their merits and limitations. 

Keywords: stochastic differential equations, diffusion processes, maximum likelihood estimation




