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1 Generacja liczb losowych o rozkładzie nor-
malnym metodą odrzucania

opisác podstawy teoretyczne metody, zaproponowác różne typy funkcji ”opasają-
cych”, i w oparciu o nie, zaprojektowác odpowiednie generatory
przeprowadzíc teoretyczną analizę częstósci odrzuceń
zaimplemetowác generatory i porównác je eksperymentalnie
wykonác testy zgodnósci rozkładu

2 Implementacja wybranychmetod obliczeniowych
NK

opracowác wybrane procedury numeryczne rozwiązujące zadanie NK (dekom-
pozycja Cholesky’ego, odbicia Householdera, rozkład SVD — względemwartósci
szczególnych), przeprowadzíc eksperymentalne badania porównawcze

3 Identyfikacja liniowych obiektów dynamicznych
— porównanie metod

przeprowadzíc symulację asymptotycznie stabilnego liniowego obiektu dy-
namicznego typu ARMA z występującym na wyj́sciu skorelowanym procesem
zakłócającym
korzystając ze znajomósci modelu ARMA (jego typu i rzędu) oraz ze-

branych w wyniku symulacji danych we-wy zidentyfikowác parametry obiektu
identyfikację przeprowadzíc trzemametodami: najmniejszych kwadratów,

uogólnionych NK z filtracją zakłóceń oraz metodą zmiennych instrumental-
nych
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zbadác wpływ wariancji zakłóceń i siły jego skorelowania na jakóśc uzyski-
wanych wyników

4 Rekurencyjne algorytmy identyfikacji obiek-
tów dynamicznych

opracowác formuły (wzory) rekurencyjnej identyfikacji liniowego obiektu dy-
namicznego metodą najmniejszych kwadatów i metodą zmiennych instru-
mentalnych
porównác działanie algorytmów z ich odpowiednikami w wersjach off-line

5 Identyfikacja liniowych systemów statycznych
o złożonej strukturze

przeprowadzíc symulację liniowego systemu statycznego o wielu wej́sciach i
wielu wyj́sciach (MIMO) zawierającego zakłócenia wewnętrzne i sprzężenia
zwrotne
opracowác eksperyment ilutrujący obciążenie estymatora NK zastosowanego

w odniesieniu do niniejszego zadania
zastosowác metodę zmiennych instrumentalnych i pokazác jej przewagę

6 Estymacja parametrów procesów losowych
typu AR

przeprowadzíc symulację asymptotycznie stabilnego procesu losowego typu
AR
na podstawie parametrów procesu obliczýc teoretycznie jego autokorelację
wyznaczýc estymator autokorelacji z uzyskanej próby losowej i porównác

ją autokorelacją obliczoną teoretycznie
znając rząd modelu AR i dysponując danymi uzyskanymi w symulacji

dokonác estymacji parametrów procesu

7 Estymacja dystrybuanty i funkcji gęstósci
prawdopodobieństwa

wygenerowác liczby losowe o wybranym typie rozkładu
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opracowác algorytm nieparametrycznej estymacji dystrybuanty i niepara-
metrycznej estymacji funkcji gęstósci prawdopodobieństwa, wyniki estymacji
porównác z prawdziwymi rozkładami
do wiedzy pomiarowej dodác wiedzę o typie rozkładu, a następnie dokonác

estymacji parametrów dystrybuanty i funkcji gęstósci prawdopodobieństwa
wyniki estymacji porównác z prawdziwymi rozkładami i estymatorami

nieparametrycznymi
przeprowadzíc dyskusję o zaletach i wadach wynikających z wykorzysta-

nia wiedzy parametrycznej

8 Estymacja charakterystyki nieliniowej w sys-
temie Hammersteina

okréslíc zależnóśc pomiędzy funkcją regresji, a charakterystyką nieliniową w
systemie Hammersteina
przeprowadzíc symulację systemu Hammersteina z zakłóceniami losowymi

na wyj́sciu
zaimplementowác jądrowy algorytm nieparametrycznej identyfikacji charak-

terystyki nieliniowej
zbadác wpływ odpowiedzi impulsowej liniowego elementu dynamicznego

na jakóśc estymacji elementu nieliniowego
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