
Tomasz Klimsiak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem
na przestrzeniach z ogólną filtracją

W 1997 roku w [1] autorzy wprowadzili pojęcie stochastycznego równania różniczkowe-
go wstecz (SRRW) z odbiciem z jedną barierą i pokazali jego zastosowania do problemów
optymalizacyjnych. Począwszy od pionierskiej pracy [1] zainterseowanie SRRW z odbiciem
intensywnie wzrastało i wielu autorów wzmacniało i uogólniało wyniki z pracy [1]. W więk-
szości tych prac podobnie jak w [1] rozważano rozwiązania na przestrzeniach (Ω,F , P ),
gdzie F jest filtracją generowaną przez standardowy skończenie wymiarowy proces Wiene-
ra. W ostatnich latach ukazało się zaledwie klika prac dotyczących SRRW z odbiciem na
przestrzeniach (Ω,F , P ) z filtracją generowaną przez proces Wienera i niezależną miarę po-
issonowską, najpierw z barierą posiadającą skoki totally inaccessible (patrz [2]), a następnie
z dowolnymi barierami cádlág których supremum całkuje się w kwadracie (patrz [3]).

W komunikacie zaprezentujemy definicję rozwiązania SRRW z odbiciem na przestrze-
ni probabilistycznej (Ω,F , P ) z ogólną filtracją spełniającą tzw. standardowe założenia,
tj. zupełność i prawostronna ciągłość. Następnie zaprezentujemy wyniki na temat istnie-
nia i jednoznaczności rozwiązań SRRW z odbiciem z jedną i dwiema barierami cádlág
klasy (D), pozostałymi danymi w przestrzeniach Lp dla p ≥ 1 oraz prawą stroną mono-
toniczną spełniającą tzw. ogólny warunek wzrostu. Warto tu nadmienić, że dla filtracji
nie-brownowskiej jedyne znane do tej pory rezultaty o istnieniu rozwiązań SRRW z odbi-
ciem dotyczyły równań z danymi w L2 i prawą stroną Lipschitzowską z liniowym wzrostem.
Podamy również zastosowanie tych rezultatów do zagadnienia istnienia rozwiązań proble-
mu z dwiema barierami dla parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych z dynamiką
zadaną przez operator Dirichleta stowarzyszony z quasi-regularną formą Dirichleta. Przed-
stawimy definicję probabilistyczną wspomnianego problemu i kluczową w niej interpretacją
stochastyczną wersji precyzyjnej potencjału parabolicznego wprowadzoną w [4]. Następnie
pokażemy wyniki o istnieniu i jednozanczności rozwiązań problemu z przeszkodą z jedną
i dwiema barierami oraz nieregularnymi danymi.
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