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Modellezés: A modellezés szerepe a méréstechnikában, a mérés és modellezés kapcsolata, különböző modelltípusok: folytonos és diszkrét idejű, determinisztikus és sztochasztikus jel- és rendszermodellek.
Rendszeranalógia. Mechanikai, villamos, fluid és termikus, koncentrált és elosztott paraméterű rendszerek
leírása villamos hálózatok segítségével, különböző rendszerek kapcsolatának modellezése.
A jeldigitalizálás kérdései: Fourier spektrummal leírható jelekre (tranziens, periodikus és stac.
sztochasztikus) vonatkozó mintavételi tételek és a Whittaker féle interpoláció. Az egyenletes kvantálás leírása a karakterisztikus függvénnyel. A kvantálás okozta mérési torzítás és csökkentésének lehetőségei, a dither
alkalmazása.
Jelek időtartománybeli analízise: Statikus jellemzők mérése: közép- érték, négyzetes közép, valószínűség- eloszlás és sűrűség függvény mérése. Rekurzív és nemrekurzív átlagolási módok. A jel-zaj viszony
javításának módjai: szűrés, mozgó átlagolás, additív zajszűrés.
Spektrumanalízis: Sávszelektív spektrumanalizátorok, a heterodin elv alkalmazása. A direkt
Fourier transzformáció elve, Fourier analizátorok, a zoomolás megvalósítása digitális heterodin elven.
Hálózatanalízis és rendszeridentifikáció: Hálózatanalizátorok: a követő letapogatás, a
multiszinuszos és a zajjal történő gerjesztés alkalmazása. Rendszeridentifikáció: a gerjesztőjel megválasztása, idő- és frekvenciatartománybeli, paraméteres és nemparaméteres identifikációs eljárások.
Becsléselmélet: A statisztikai becslés elemei: megfigyelés, a likelihood függvény, az a priori és az a
posteriori eloszlás, statisztika, elégséges statisztika és a becslő fogalma. Becslők minősítése: torzítás,
variancia, a Cramer-Rao korlát ill. egyenlőtlenség, a hatásos és a konzisztens becslés fogalma. Az egyszerű
és a Bayes-féle kockázat definiciója, az optimális és a megengedett becslés fogalma, intervallum ill. halmazbecslés (konfidenciaszámítás). A legkisebb négyzetek (LS), a maximum likelihood (ML), Bayes-féle módszerek (MS, MAP) és ezek alkalmazása normális és egyenletes eloszlás esetén.
Döntéselmélet: A Bayes-féle, a maximum likelihood és a Neyman-Pearson módszer alkalmazása
bináris és multihipotézis ellenőrzésére. A szekvenciális likelihood-arány teszt. A legközelebbi szomszéd
módszere.
Modellreferens mérési eljárások: Optimális szűrők: a diszkrét idejű Wiener és Kálmán szűrő
alkalmazása valósidejű, prediktív és simító szűrési feladatok megoldására. Megfigyelők: a megfigyelőelmélet
alkalmazása jelparaméterek mérésére, rekurzív diszkrét transzformációk különös tekintettel a Fourier transzformációra (RDFT). Spektrumanalízis: AR, MA, és ARMA modellen alapuló valamint a maximális entrópiájú spektrumbecslési eljárások alapvető módszerei.
Nemlineáris és adaptív szűrők: A Kálmán szűrő általánosítása nem lineáris rendszerek mérésére,
az ismeretlen rendszerparaméterek adaptálása. A lineáris minimális varianciájú (LMS) és a rekurzív legkisebb négyzetek módszerén (RLS) alapuló adaptív szűrő algoritmusok.
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