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Wprowadzenie, plan, literatura

Powtórka z algebry i statystyki

Generatory liczb losowych

Podstawy teorii estymacji, identyfikacja parametryczna i nieparametryczna

Procesy stochastyczne — klasyfikacja

Metoda najmniejszych kwadratów — identyfikacja wielowymiarowych systemów statycznych

7.

MNK - identyfikacja jednowymiarowych obiektów dynamicznych

postać estymatora, własności, interpretacja geometryczna

6.

stacjonarność w szerokim i waskim
˛
sensie, ergodyczność, procesy AR, ARX, MA, ARMA, ARMAX

5.

istota estymacji, pojacie
˛ estymatora, kryteria oceny jakości estymatorów, bład
˛ średniokwadratowy i błedy
˛ całkowe

4.

metoda odwracania dystrubuanty, metoda odrzucania

3.

normy wektora, normy macierzy, rozkłady prawdopodobieństwa, analiza korelacyjna procesów, przejście procesu losowego przez układ dynamiczny,
typu zbieżności probabilistycznych, MPWL, CTG

2.

istota przedmiotu

1.

Metody obliczeniowe NK

11.

Nieparametryczna estymacja dystrybuanty i kwantyli zmiennych losowych

Nieparametryczna estymacja funkcji gestości
˛
prawdopodobieństwa

13.

14.

Identyfikacja systemów nieliniowych

16.

Kolokwium zaliczeniowe

systemy Hammersteina i Wienera

15.

algorytm jadrowy
˛

Metoda najwiekszej
˛
wiarygodnoci

12.

odbicia Householdera, obroty Givensa, rozkład SVD

Metoda zmiennych instrumentalnych

Filtracja zakłóceń metoda˛ Gaussa-Markova

9.

10.

MNK — wersja rekurencyjna
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