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1. Vodenje avtonomne mobilne platforme na osnovi ultrazvočnih zaznal 

 

2. Vodenje avtonomne mobilne platforme na osnovi 360 stopinjskega videa 

 

3. Vodenje avtonomne mobilne platforme na osnovi 2d kamere in globokega učenja 

 

4. Optimizacija načrtovanja poti avtonomnih vozil z uporabo vzpodbujevalnega učenja 

 

5. Algoritem za robustno združevanje meritev raznovrstnih zaznal v avtonomnih vozilih 

 

6. Simulacijsko okolje za učinkovit razvoj in validacijo krmilnih algoritmov avtonomnih vozil 

 

7. Učinkovita integracija eksperimentalnih podatkov v simulacijsko okolje za razvoj avtonomnih 

vozil 

 

8. Algoritmi za optimizacijo vodenja flote avtonomnih vozil v industrijskem okolju 

 

9. Optimizacija vodenja kolaborativnega robota v bližini singularnih točk 

 

10. Avtomatska določitev optimalne topologije industrijskega robota glede na zahtevano nalogo 

 

11. Vodenje kolaborativnega robota na podlagi 2D videa 

 

12. Manipulacija objektov s kolaborativnim robotom na podlagi zaznave 3d kamere 

 

13. Avtomatska optimizacija vodenja kolaborativnega robota na osnovi določenih začetnih, 

vmesnih in ciljnih stanj 

 

14. 3d zaznava okolice kolaborativnega robota z uporabo 2d kamere in globokega učenja 

 

15. Zagotavljanje varnega obratovanja kolaborativnega robota v okolici ljudi z uporabo vgrajenih 

video kamer 

 

16. Dinamično prilagajanje vodenja kolaborativnega robota na osnovi strojnega vida in 

globokega učenja. 

 

17. Unreal Engine (TM) kot simulacijsko okolje za razvoj avtonomnih robotskih sistemov 

 

18. Unreal Engine (TM) kot generator podatkov za globoko učenje 

 

19. IoT digitalni dvojček za avtonomne robote 

 

20. Učinkovito upravljanje z 10.000 IoT napravami 
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21. BeyondCorp implementacija varnostnih algoritmov za velika in mala podjetja 

 

22. Varna avtentikacija v oblaku z uporabo SSO 

 

23. Zagotavljanje varnosti fizičnih IoT naprav v podjetju 

 

24. Voice User Interface – prihodnost komunikacije 

 

25. Snemanje pretočnega videa z WebRTC tehnologijo 

 

26. Varno shranjevanje kriptografskih ključev 

 

27. Učinkovita povezava digitalnih dvojčkov avtonomnih robotov v simulacijo proizvodne linije 

 

28. Modularna zasnova digitalnega dvojčka 

 

29. Primerjava in implementacija algoritmov za izračun ovalnosti in centričnosti kroga 

 

30. In-line bogatenje učnih podatkov v okolju TensorFlow 

 

31. Detekcija napak na ravnih površinah na podlagi metode fotometričnega sterea. 

 

32. Prilagodljivo spletno orodje za pregled in anotacijo slikovnih podatkovnih zbirk 


