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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich  
 
1. Metody detekcji i klasyfikacji obiektu w obrazie w czasie rzeczywistym 
 Tematyka ta obejmuje przebadanie właściwości istniejących algorytmów detekcji i klasyfikacji 

obiektów w obrazie, tworzenie nowych algorytmów, jak też implementację sprzętową. 
Implementacja powinna umożliwiać detekcję i klasyfikację dla wybranej klasy obiektów w czasie 
rzeczywistym w układzie FPGA. 

 
2. Metody syntezy szybkich, przepływowych generatorów modulo m 
 Temat dotyczy opracowania nowych metod syntezy, a także struktur generatorów modulo m dla 

modułów 5,6 bitowych, a także innych modułów np. typu 2n-1, stosowanych w układach 
przetwarzania sygnałów z użyciem resztowego systemu resztowego. Ponadto tematyka obejmuje 
opracowanie metod syntezy struktur uniwersalnych generatorów modulo m dla zadanej binarnej 
długości modułu oraz opracowanie systemu automatycznego projektowania generatorów 
modulo z generacją kodu VHDL.  

 
3. Metody syntezy szybkich konwerterów z systemu resztowego do systemu wagowego 

generatorów 
 Temat dotyczy opracowania nowych metod syntezy konwerterów z systemu resztowego do 

systemu z uzupełnieniem do 2 (U2) dla modułów 5,6 bitowych, a także innych modułów np. typu 
2n-1, stosowanych w układach przetwarzania sygnałów z użyciem resztowego systemu 
resztowego. Ponadto tematyka obejmuje opracowanie metod syntezy struktur konwerterów z 
systemu resztowego do systemu U2 działających w sposób szeregowy oraz opracowanie systemu 
automatycznego projektowania konwerterów z generacją kodu VHDL. 
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