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Each science has its own history and each
history has its “drivers”, the people that
contribute or have contributed in a certain way
with their activity to the “creation” of history.
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Свака наука има своју историју, а свака
историја има своје „покретаче”, особе које
доприносе или су допринеле на oдређени
начин својом активношћу чињеници да су
„стварале” историју.
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О Институту „Михајло Пупин”
About the Institute “Mihailo Pupin”

2

Оснивање Института започето је 1946. године на основу одлу
ке Српске академије наука (САН) да формира Институт за
телекомуникације и Институт за електронику. Из састава ова
два института Влада ФНРЈ формира 1947. године Централни
радио-институт Владе ФНРЈ, 1948. године, Министарство за
електропривреду оснива Институт за електропривреду. Српска
академија наука (САН) 1950. године од њих формира Институт
„Никола Тесла”, чији је задатак испитивање електричних појава.
The founding of the Institute started in 1946, by the decision of
the Serbian Academy of Sciences to establish the Institute for Telecommunications and Institute for Electronics. From these two
institutes, in 1947, the Government of FPRY formed the Central
Radio Institute of the Government of FPRY, and from it, in 1948,
the Ministry of Electric Power Industry established the Institute
for Electric Power Industry. In 1950, Serbian Academy of Sciences
united these four above-mentioned institutes into Institute “Nikola
Tesla” for research of electrical phenomena.

In 1959, the Executive Council of the Parliament of the People’s
Republic of Serbia took out a group of scientists and researchers
from the “Nikola Tesla” Institute and established the Institute
for Electronics and Telecommunications “Mihailo Pupin”.

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике
Србије и суоснивачи: Електротехнички факултет, ЕИ Ниш
и Енергопројект, издвајају 1961. године две лабораторије
из Института за нуклеарне науке „Борис Кидрич”, и то:
Лабораторију за аутоматику и Лабораторију за дигиталну
технику, и прикључују их Институту за електронику и те
лекомуникације „Михајло Пупин”, те врше његову темељну
реорганизацију.

In 1961 the Executive Council of the Parliament of the People’s
Republic of Serbia and the co-founders: Faculty of Electrical
Engineering, Electric Power Industry Niš and Energoprojekt,
singled out two laboratories from the Institute for Nuclear
Science “Boris Kidrič“, Laboratory for Automatics and Labo
ratory for Digital Technology and incorporated them into the
Institute for Electronics and Telecommunications “Mihailo
Pupin”, thus performing its thorough reorganization.

Након бројних организационих промена, Институт „Ми
хајло Пупин” 1998. године постаје друштво са ограниченом
одговорношћу које представља систем од једног матичног
предузећа и пет зависних предузећа.

After the numerous organizational changes, in 1998 the Insti
tute “Mihailo Pupin” became a Limited Liability Company
consisting of one parent and five subsidiary companies.

Институт је потпуно у државном власништву, а своје при
ходе у највећем проценту остварује продајом производа
и услуга на домаћем и иностраном тржишту. Један део
прихода Институт остварује на основу извоза производа
и услуга, а други део учешћем у научноистраживачким
пројектима финансираним од стране Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
У Институту ради око 250 истраживача (7 универзитетских
професора, 22 доктора наука и 35 магистара).
Институт има дугу традицију међународне сарадње и ра
змене знања и достигнућа са иностраним компанијама и
организацијама, било да су у питању заједничка истражи
вања, рад на међународним пројектима, израда аплика
тивних програма, академска сарадња или је реч о пружању
услуга.

The Institute is 100% State-owned and its income comes mostly
for selling its products and services on both local and interna
tional markets. Part of the income comes from the export of
products and services, while the rest is realized through partic
ipation in scientific and research projects funded by the Minis
try of Science of the Republic of Serbia.
The Institute employs around 250 researchers (7 University
professors, 22 PhDs and 35 Master graduates).
The Institute has a long tradition of international cooperation
and exchange of knowledge and results with foreign companies
and organizations, whether these are joint research, work on
international projects, production of application programs,
academic cooperation or services.
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Извршно веће Народне скупштине Народне Републике
Србије 1959. године из састава Института „Никола Тесла”
издваја групу научника и истраживача и оснива Институт за
електронику и телекомуникације „Михајло Пупин”.
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Једно од најзначајнијих партнерстава Институт је оства
рио са Институтом „Фраунхофер” из Берлина – највећим
и најреномиранијим институтом у области хемијске
технологије у Европској унији. У раду на комерцијалним
пројектима Институт сарађује са истакнутим међуна
родним компанијама, међу којима су: Motorola, Areva/
Alstom, Texas Instruments, Rautheon, Oracle, Kapsch итд. У
мају 2011. године Институт је изабран за члана мреже Texas
Instruments (TI) EMEA Design House.

The Institute has established one of its most important part
nerships with the Fraunhofer Institute from Berlin – the great
est and the most renowned institute in the field of chemical
technology in the entire European Union. Working on com
mercial projects, the Institute collaborates with distinguished
international companies such as: Motorola, Areva/Alstom,
Texas Instruments, Rautheon, Oracle, Kapsch, etc. In May 2011
the Institute became a member of the Texas Instruments (TI)
EMEA Design House network.

Научноистраживачки профил Института „Михајло Пу
пин’’ је синтеза научног и експертског знања у широком
спектру области као што су: електроника, аутоматика, про
цесно управљање, рачунарство, телекомуникације, диги
тална обрада сигнала, информациони системи, софтверско
инжењерство и роботика.

Scientific-research profile of the Institute “Mihailo Pupin” is a
synthesis of scientific and expert knowledge in a wide spectrum
of fields such as: electronics, automatics, process management,
accounting, telecommunications, digital signal processing, in
formational systems, software engineering and robotics.

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Институт нуди бројна решења у домену информацио
но-комуникационих технологија, првенствено у истражи
вачко-развојним областима:
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– управљање и надзор – хардвер и софтвер за велике и
географски распрострањене системе у електропривреди
(термоелектране, хидроелектране, соларне електране…) и
водопривреди, у комплексним објектима (аеродроми, ко
нгресни центри, паметне зграде…), за надзор и управљање
техничко-технолошким процесима и сл.
– информациони системи у финансијама, екологији, дија
гностици, енергетској ефикасности, управљању ванредним
ситуацијама; интернет портали; системи за подршку у
одлучивању; е-управа; семантички Web, linked data Web;
– управљање саобраћајем, системи за наплату путарине,
управљање саобраћајем у градовима, управљање саобраћајем
у тунелима; паркинг системи и приступна контрола; GPS
системи; уређаји за железницу (комуникациони системи,
електронски пружни прелаз, бројачи осовина, црне кутије
за локомотиве итд.);
– контрола приступа и видео-надзор – примена искустава
у обради слике у реалном времену; систем за аутоматско
препознавање садржаја регистарских таблица; регулисање
приступа објектима: паркинзима, гаражама, заштићеним
објектима, предузећима; контрола саобраћаја и сл.;

The Institute offers numerous solutions in the field of informa
tion-communication technologies, first of all in the following
research and development areas:
Management and supervision – hardware and software for
large and geographically spread systems in the electric power
industry (thermal power plants, hydro power plants, solar pow
er plants…) and water management; in the complex facilities
(airports, congress centres, smart buildings…); for supervision
and management of technological processes, etc.
Information systems in finance, environmental protection, di
agnostics, energy efficiency, emergency situation management;
Internet portals, decision-making support systems; e-govern
ance; semantic Web, linked data Web.
Traffic control; toll collection systems, traffic control in cities,
traffic control in tunnels; parking systems and access control;
GPS systems; railway devices (communication systems, elec
tronic railway crossings, train axle counter, train event record
ers etc.)
Access control and video surveillance – applied experience in
the field of image processing in real time; system for automatic
recognition of licence plates; regulation of access to facilities:
parking lots, garages, protected facilities, companies; traffic
control, etc.
Telecommunications – data transfer equipment; equipment
for transmission of speech and data via high voltage power

– наменски системи – симулатори авиона, тенкова, по
дморница, противавионских топова; тактичке вежбаони
це; радарски системи; земаљске станице беспилотне лете
лице; балистички анализатори;
– услуге – развој и одржавање софтвера; развој хардвера и
фирмвера; пројектовање и интеграција система; пројекто
вање и израда мрежне инфраструктуре; услуге саветовања;
техничка подршка и обука.

lines; devices for processing, speech recording, compaction and
analysis; design of special telecommunication networks; design
of ad-hoc networks; systems for signal and image processing;
design and production of built-in systems for users all over the
world.
Dedicated systems – airplane, tank, submarine, anti-aircraft
gun simulators; tactical training areas; radar systems; ground
stations for drones; ballistic analysers.
Services – software development and maintenance; hardware
and firmware development; system design and integration;
design and construction of network infrastructure; consulting
services; technical support and training.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

– телекомуникације – опрема за пренос података; уређаји
за пренос говора и података по водовима високог напона;
уређаји за обраду, снимање говора, компакцију и анализу;
пројектовање специјалних телекомуникационих мрежа;
пројектовање ad hoc мрежа; системи за обраду сигнала и
слика; пројектовање и производња уградних система за
кориснике широм света;
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Стварање
роботске историје

Creation of
Robotic History

Наша прича почиње давне 1946. године у Федеративној
Народној Републици Југославији оснивањем Института
за телекомуникације и Института за електронику. Прола
зећи кроз многобројне реорганизације 1959. године настаје
институт који добија назив – Институт за електронику и
телекомуникације „Михајло Пупин”. У Институту ће се
појавити велики број актера, научника, инжењера и докто
ра, а неки од њих створиће услове за почетак приче о Ла
бораторији за роботику и учиниће њен рад пресудним за
развој модерне роботике у свету.

Our story begins with the establishment of Institute for Tel
ecommunications and Institute for Electronics long time ago,
in 1946, in the Federal People’s Republic of Yugoslavia. After
undergoing numerous reorganizations, in 1959 the Institute
for Electronics and Telecommunications “Mihailo Pupin”, was
established. A large number of actors, scientists, engineers and
PhDs appeared at the Institute and some of them created the
conditions for the beginning of the story about the Robotics
Laboratory and made its work essential for the development of
the modern robotics in the world.

Први актер ове приче, професор и инжењер, покренуо је
израду и учествовао у реализацији прве рачунске машине за
електропривреду, првог аналогног рачунара домаће израде, првог домаћег електронског рачунара, а био је и један од
главних инжењера у тиму који је 1960. године створио први
југословенски дигитални рачунар – ЦЕР 10.

Our first actor, professor and engineer, began the construction
and participated in the realization of the first computing ma
chine used in electric power industry, the first analogue com
puter and the first electric computer made in our country, and
he was one of the main engineers in the team that created the
first Yugoslav digital computer CER 10 in 1960.

Био је то професор Рајко Томовић.1

This was professor Rajko Tomović.1

Заједно са професором Миодрагом Ракићем 2 започеће
кључно истраживање у Лабораторији за аутоматску ко
нтролу на Институту „Михајло Пупин” 1963. године, исте
године када је ФНРЈ постала Социјалистичка Федеративна
Република Југославија. Користећи претходне теоријске

Together with professor Miodrag Rakić 2 he began the key re
search at the Laboratory for automatic control at the Institute
“Mihailo Pupin” in 1963, the same year when Federal People’s
Republic of Yugoslavia became Socialist Federal Republic of
Yugoslavia. Using the previous theoretic papers3 in the field of

1

Рајко Томовић (1919–2001) дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду.
Докторирао је у Српској академији наука и уметности 1952. године, из области
аналогних рачунара. Написао је преко 120 научних и стручних радова. Аутор је и
коаутор 21 књиге у нашој земљи и иностранству (Француска, САД, Русија, Немачка). На
Електротехничком факултету предавао је предмет Аутоматско управљање. Оснивач
је ЕТАН-а (Југословенски савез за електронику, телекомуникације, аутоматику
и нуклеарну технику, основан 1953, који данас постоји као ЕТРАН). Његов научни
допринос, поред истраживања из области аутоматског управљања, представљају
и теоријски и примењени радови из области медицинске роботике, те рад на теорији
осетљивости динамичких система, примени коначних аутомата у моделовању
управљања људским екстремитетима и употреби вештачких рефлекса за управљање
роботима. Професор Томовић био је саветник Организације за економску сарадњу
и развој (OECD) и Уједињених нација за питања технолошког развоја. Био је један од
руководилаца међународних организација за аутоматско управљање и аналогне
рачунаре. Учествовао је у примењеним истраживањима у рехабилитационим центрима
Мајамија, Ванкувера и Едмонтона, радећи на теорији управљања функционалним
покретима.

1

Rajko Tomović (1919-2001) graduated at the Faculty for Electrical Engineering in Belgrade. He
received his PhD degree at the Serbian Academy of Sciences and Arts in the field of analogue
computers in 1952. He published over 120 scientific and expert papers. He is the author and
co-author of 21 books in our country and abroad (France, USA, Russia, Germany). At the
Faculty for Electrical Engineering he taught Automatic Control. He is the founder of ETAN
(Yugoslav Alliance for Electronics, Telecommunications, Automatics and Nuclear Technology,
established in 1953, today known as ETRAN). His scientific contribution, beside automatic
control, can be seen in theoretic and applied papers in the fields of medical robotics, dynamic
system sensitivity theory, application of final automata in modelling of human limb control
and use of artificial reflexes for robot control. Professor Tomović was a consultant for OSCE
(Organization for Organization for Security and Co-operation in Europe) and United Nations
on the issues of technological development. He was one of the managers of the international
organizations for automatic control and analogue computers. He participated in applied
research in rehabilitation centers in Miami, Vancouver and Edmonton on the theory of
functional movement control.

2

2

Миодраг Ракић (1923–1998) дипломирао је и докторирао на Електротехнич ком факултету у Београду. Одмах након завршетка факултета почео је да ради у И нституту
„Винча”. Академску каријеру започео је са професором Душаном Петровићем у Лабораторији за аутоматску контролу Електротехничког факултета, где је предавао до 1993.
године. Паралелно са радом на овом факултету, интензивно се бавио истраживањима
на пољу аутоматске контроле. Творац је, заједно са професором Рајком Томовићем,
прве протетичке роботске шаке на свету, познате под називом београдска шака. Аутор
је и коаутор бројних публикација (научни радови, текстови у зборницима, књиге и др).
Био је један од главних инжењера у истраживачким тимовима на Техничком факул тету
у Новом Саду и на Универзитету „Јужна Калифорнија” (УЈК) у Лос Анђелесу, када је развијен прототип београдско-УЈК мултифункционалне адаптивне роботске шаке (1980).

Miodrag Rakić (1923-1998) graduated and obtained his PhD degree at the Faculty of Electrical
Engineering in Belgrade. Right after university, he began working in Institute “Vinca”. He
began his academic carrier with professor Dušan Petrović at the Laboratory for Automatic
Control of the Faculty for Electrical Engineering, where he continued teaching until 1993. In
parallel with his work at the Faculty, he conducted intensive research in the field of automatic
control. Together with professor Rajko Tomović, he is the author of the first prosthetic robotic
hand in the world, known as “Belgrade Hand”. He is the author and co-author of numerous
papers and publications (scientific papers, articles in proceedings, books etc.). He was one of
the main engineers in the scientific teams at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad and
University of South California (USC) in Los Angeles, where the prototype of Belgrade-USC
multifunctional adaptive robotic hand has been developed (1980).

3

U. Binder, Die fremdenergetisch angedriebene Handprothese (Hannover: Technische
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Ова протетичка роботска шака, позната под називом „бе
оградска шака”, није коришћена у медицинске сврхе, али
је употребљавана за истраживања коjа ће утицати на даљи
развој роботских руку у свету.
Рад на бионичкој шаци иницирао је повећане активности
на пољу роботике у Институту. Након посете Америци,
крајем 1965. године, професор Томовић „покренуће развој
лаганог егзоскелета за доње екстремитете, како би се омо
гућила додатна побољшања наших концепата контроле”,
рекао је професор Роберт Мекги, један од светских пионира
на пољу „ножног” кретања робота.7 У овом периоду појавио
се други актер, који ће са професором Томовићем оствари
ти дугогодишњу сарадњу и имати активну улогу у развоју
егзоскелета на Институту.

orthotic 4 rehabilitative robotics, in 1964 professor Tomović and
professor Rakić, created the forerunner of all orthoses – the
first prosthetic robotic hand (adaptive prothesis using external
power) in the world5. The robotic hand had myoelectric con
trol6 and sensory feedback. It could perform two basic actions:
clenching fist and closing hand with extended fingers. In the
following years, the new versions of the “Belgrade Prosthetic
Hand” will be created, and the development of internal struc
ture of the hand, which enabled a better adaptability, was en
trusted to PhD Zoran Stoiljkovic.
This prosthetic robotic hand hasn’t been used for medicinal
purposes, but it was used in research that would impact the
further development of robotic hands in the world. It is known
as “Belgrade Prosthetic Hand”.
The work on bionic hand initiated the increase of activities in
the field of robotics at the Institute. After his visit to the United
States in late 1965, professor Tomović “began the development
of a light exoskeleton for lower extremities, in order to enable
additional improvements of our concepts of control”, said Rob
ert McGhee, one of the world’s pioneers in the field of robotic
“leg” movement.7 During this period the second actor appeared
and he would have a long-lasting collaboration with professor
Tomović and take a more active role in the development of the
exoskeleton at the Institute.

3

U. Binder, Die fremdenergetisch angedriebene Handprothese (Hannover: Technische
Hochschule, 1957); Rajko Tomović, Human Hand as a Feedback System. IIFAC Congress
Moscow (London: Butterworths, 1960), 624–628; Rajko Tomovic, G. Boni, G. An adaptive
artificial hand. In IRE Transactions on Automatic Control (USA: IEEE, 1962), 7, 3.

4

Ортотичко средство је ортопедско помагало које води, подупире, растерећује, фиксира
(стабилизује) или исправља постојећи део тела и помаже или контролише функцију локомоторног система.

4

5

Miodrag Rakic, An automatic hand prosthesis. In Medical electronics and biological engineering
(London: Pergamon Press, 1964), 2, 47.

Orthotic device is an orthopedic aid which leads, supports, unburdens, stabilizes or corrects
the existing part of the body and helps or controls the function of the locomotor system.

5

6

Управљање помоћу електричног сигнала.

Miodrag Rakic, An automatic hand prosthesis. In Medical electronics and biological engineering
(London: Pergamon Press, 1964), 2, 47.

7

„Професор Томовић ће отпутовати 1967. на једногодишњи боравак у САД и заједно
са америчким научницима Робертом Мекгијем и Ендруом Френком радити на
четвороножној машини, тзв. калифорнијском коњу (Phony Pony, 1968), што је била прва
примена стања коначног аутомата на ходање робота, неколико година пре развоја
хексапедалног робота Genghis-а у MIT-у. Машина је покретана електромоторним
погоном и могла је да оствари две врсте кретања: ход, код кога су три ноге на земљи
чиме се остварује статичка стабилност и кас”

Hochschule, 1957); Rajko Tomović, Human Hand as a Feedback System. IIFAC Congress
Moscow (London: Butterworths, 1960), 624–628; Rajko Tomovic, G. Boni, G. An adaptive
artificial hand. In IRE Transactions on Automatic Control (USA: IEEE, 1962), 7, 3.
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Control using electric signals.
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In 1967 professor Tomović went to USA for a year and together with American scientists
Robert McGhee and Andrew Frank he worked on a quadruped machine, the so-called
“Californian Horse” (Phony Pony, 1968), which was the first application of final automaton
on a robot gait, few years before the development of hexapedal robot Genghis at the MIT.
The machine was powered by an electric motor and it could realize two types of movement:
walking, where three legs were on the ground, which gave it static stability, and trot.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

радове3 из области ортотичке4, рехабилитационе роботике,
професор Томовић ће са професором Ракићем 1964. године
створити претечу свих ортоза – прву протетичку роботску
шаку на свету (протеза на екстерно напаjање)5. Ова робо
тска шака jе имала миоелектрично управљање6 и сензорску
повратну спрегу. Могла је да изведе две основне радње:
стискање у песницу и скупљање са испруженим прстима.
Наредних година настаће нове верзије „београдске шаке”,
а на унапређењу њене унутрашње конструкције, која јој је
омогућила бољу адаптивност, радио је др Зоран Стоиљко
вић.

7

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Извор/Source: cyberneticzoo.com/tag/tomovic-hand/
Био је то професор Миомир Вукобратовић.8 Каријеру је
започео у Ваздухопловнотехничком институту, где је р
 адио
до 1965. године. Те године прелази у Институт „Михајло
Пупин”, где је одмах по доласку започео са објављивањем
значајних научних радова из теорије контроле.

This was professor Miomir Vukobratović.8 He began his carrier
at the Aeronautical Institute where he worked until 1965. The
following year, he transferred to Institute “Mihailo Pupin”
where he would, immediately after his arrival, begin to publish
important scientific papers on the theory of control.

„Био је врућ јули месец 1966. године када је Миомир Вукобратовић после посете Ваздухопловном војном институту
дошао са др Давором Јуричићем на Институт ’Михајло
Пупин’ како би тестирали диференцијалне једначине динамички уравнотеженог кретања поједностављене бипедалне9 електро-механичке конфигуracijе10.”11

„It was a hot July of 1966 when Miomir Vukobratović, after
visiting the Aeronautical Military Institute, came with PhD
Davor Juričić to the Institute „Mihailo Pupin” in order to test
the differential equations of the dynamically balanced motion
of the simplified bipedal9 electro-mechanical configuration10.“11

8

Миомир Вукобратовић (1931–2008) дипломирао је 1957. године на Машинском факу
лтету у Београду. Докторирао је 1964. године из области критичних осцилација флатера
ваздухопловних конструкција на истом факултету, а 1972. је докторирао на Државном
научно-истраживачком институту за машинске науке у Москви на тему Вештачки локомоциони системи. Динамика, алгоритми управљања, стабилност. На Ваздухопло
внотехничком институту радио је од 1958. до 1965. године, на прорачунима чврстоће
и аероеластичности ваздухопловних структура, на пројектима југословенских војних
авиона са турбо-млазним мотором Г-2 Галеб и Ј-21 Јастреб. У Институт „Михајло Пупин”
прелази 1965. године, где је радио у звањима сарадника, руководиоца, вишег научног
сарадника и научног саветника. Био је шеф Одсека за биодинамику, руководилац Ла
бораторије за роботику и флексибилну аутоматику и, коначно, руководилац Центра
за роботику. Предавао је на Катедри за производно машинство Машинског факулте
та у Београду од 1984. до 1996. године. Научни саветник у Институту техничких наука
САНУ је од 1997. године. Редовни члан Српске академије наука и уметности постао је 27.
октобра 1994. године. Био је инострани члан Академије наука Совјетског Савеза (сада
Руске академије наука) од 1988. године, редовни члан Интернационалне академије за
инжењерство (1994–1997), Академије за нуклеарне науке у Москви и других међунаро
дних и националних академија. Од 1986. године био је почасни члан Пољског друштва
за теоријску и примењену механику. Члан Института инжењера електротехнике и еле- 
ктронике (IEEE) постао је 1993. године, а члан Интернационалне комисије за инжење- 
рство 1994. године. Био је председник Инжењерске академије Југославије од 1999.
године. Аутор је и коаутор више од 300 научних радова објављених у водећим светским
часописима, као и 400 радова објављених у зборницима међународних симпозијума,
конференција и конгреса.

8

Miomir Vukobratović (1931-2008) graduated at the Faculty of Mechanical Engineering in
Belgrade in 1957. He received a PhD degree in 1964 in the field of critical oscillations of aircraft
flatters at the same Faculty and in 1972 he defended a doctoral thesis at the State Scientificresearch Institute for Mechanical Sciences in Moscow titled Artificial Locomotion Systems:
Dynamics, Control Algorithms, Stability. He worked at the Aeronautical Technical Institute
from 1958 until 1965 on calculations of strength and aeroelasticity of aeronautical structures,
on Yugoslav military airplanes with turbo-jet engine G-2 Galeb and J-21 Jastreb projects. He
transferred to Institute “Mihailo Pupin” where he worked as an associate, manager, senior
scientific consultant and scientific consultant. Since 1965 he worked at the Institute as
the Head of the Biodynamics Department, the Head of Laboratory for robotics and flexible
automatics and finally, as the Head of the Robotics Centre. He taught at the Department
for Production Engineering at the Faculty for Mechanical Engineering in Belgrade from 1984
until 1996. He was a scientific consultant at the Institute for Technical Sciences in SANU from
1997. He became a regular member of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU) on
October 27, 1994. He was a foreign member of the Soviet Union Academy of Sciences (now
Russian Academy of Sciences) from 1988, a regular member of the International Academy
of Engineering (1994-1997), Academy for Nuclear Sciences in Moscow and other local and
international academies. Since 1986 he was an honorable member of the Polish Society
for Theoretic and Applied Mechanics. He became a member of the Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) in 1993 and a member of the International Engineering
Committee in 1994. He was the president of Chamber of Engineers of Yugoslavia since 1999.
He is the author and co-author of over 300 scientific papers published in the leading world
journals, as well as 400 papers published in proceedings of international symposiums,
conferences and congresses.

9

„Бипедално кретање се односи на ходање на две ноге у усправном положају, својствено
људима. Бипеди су двоножне ходајуће машине, које служе за реализацију вештачког
двоножног хода” (Veljko Potkonjak, Robotika (Beograd: Naučna knjiga, 1989), 12.

9

Biped movement refers to walking on two legs in an upright position, characteristic for
humans. Bipeds are two-legged walking machines used for realization of bipedal gait (Veljko
Potkonjak, Robotika (Beograd: Naučna knjiga, 1989), 12.

8

10 Miomir Vukobratovic and D. Juricic, „Application de l’Analyse de Sensibilite aux Systemes
Dynamiques a Variables Multiples de la MecaniqueTechnique”, Revue roumaine des scienes
techniques, Serie de mecanique appliqueew 11, 6 (1966): 1325–1339.

10 Miomir Vukobratovic and D. Juricic, „Application de l’Analyse de Sensibilite aux Systemes
Dynamiques a Variables Multiples de la MecaniqueTechnique”, Revue roumaine des scienes
techniques, Serie de mecanique appliqueew 11, 6 (1966): 1325–1339.

11 Miomir Vukobratović, Belgrade School of Robotics (Belgrade: Institute Mihailo Pupin, 2001), 1.

11 Miomir Vukobratović, Belgrade School of Robotics (Belgrade: Institute Mihailo Pupin, 2001), 1.

Establishing the
Laboratory and the
First Robotic Steps

Лабораторија за роботику Института „Михајло Пупин”
основана је 1967. године, првобитно као Одељење за биоки
бернетику у оквиру Лабораторије за аутоматику. У Лабо
раторији професор Вукобратовић и др Јуричић настављају
проучавање кинематике и динамике великих механичких
система, углавном антропоморфног типа. Њихов тео
ријски рад донеће значајне резултате у области активних
механизама намењених кретању, тј. механизама са пого
нским зглобовима. Прво интернационално објављивање
онога што ће касније постати плодоносна активност на
пољу роботике био је рад Допринос синтези бипедалнe
локомоције, који је професор Вукобратовић први пут представио 1968. године, у оквиру симпозијума IFAC-а 12 на
тему Технички и биолошки проблеми контроле, одржаног у
Јеревану (бивши СССР, данас Јерменија), а који је штам пан
наредне године у зборнику IEEE Transactions on Biomedical
Engineering13. Био је то први штампани научни рад у свету
из области моделовања локомоционе динамике. Пионирски рад двојице научника на фундаменталном задатку
моделовања и контроле бипедалних робота постаће, пола
века касније, најатрактивнији и најпродуктивнији предмет
истраживања у домену хуманоидне роботике. Њихова
активност је најавила издвајање роботике као специфичне
научне дисциплине и посебне професије.

Robotics Laboratory at the Institute “Mihailo Pupin” was es
tablished in 1967, at the beginning, as the Cybernetics Depart
ment within the Automatics Laboratory. At the Laboratory
professor Vukobratović and PhD Juričić continued with the
study of kinematics and dynamics of large-scale mechanical
systems, mainly of the anthropomorphic type. Their theoret
ic work would lead to important results in the field of spat ial
active mechanisms, i.e. mechanisms with powered joints. The
first international publication of what would later become a
productive activity in the field of robotics, was a paper titled
Contribution to the Synthesis of Biped Gait, which professor
Vukobratović first presented in 1968, as part of the IFAC12 sym
posium on the subject of Technical and Biological Problems of
Control in Yerevan (former USSR, now Armenia), printed in
the Proceedings IEEE Transactions on Biomedical Engineer
ing13 the following year. It was the first printed scientific paper
in the field of modelling locomotion dynamics in the world.
The pioneering work of the two scientists on the fundamental
task of modelling and control of bipedal robots would, half a
century later, become the most attractive and the most produc
tive research subject in the field of humanoid robotics. Their
activity announced the separation of Robotics as a specific
scientific discipline and a separate profession.

У новооснованој Лабораторији за роботику наставиће
се рад на математичком моделовању антропоморфних
активних механизама, синтези бипедалног кретања и
проучавању става и стабилности хода. Интензивно се про
учавала стабилност бипедалног антропоморфног кретања,
што је довело до круцијалног доприноса на пољу роботике.
Наиме, дотада је проучавање двоножног хода избегавано
због проблема динамичког баланса, односно стабилности

The activities on the mathematical modelling of anthropomor
phic active mechanisms, synthesis of bipedal movement and
study of posture and stability of gait continued at the newly
founded Laboratory. The stability of bipedal anthropomor
phic movement was studied intensively, which gave a crucial
contribution to the field of robotics. Up until then the study of
biped gait has been avoided because of the problem of dynamic
balance, i.e. the stability of biped gait. Professor Vukobratović

12 International Federation of Automatic Control (IFAC).

12 International Federation of Automatic Control (IFAC)

13 Miomir Vukobratovic and D. Juricic, „Contribution to the Synthesis of Biped Gait”, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering,  16, 1 (1969).

13

Miomir Vukobratovic and D. Juricic, „Contribution to the Synthesis of Biped Gait”, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering,  16, 1 (1969).

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

Оснивање
Лабораторије и први
роботски кораци
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бипедалног хода. Професор Вукобратовић је први у свету
објаснио вештине људског двоножног кретања на основу
Њутнове механике и динамике, представљајући једноставан
модел бипедалног кретања са 7 степени слободе и 5 зглобова
(два глежња, два колена и један кук).

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

У јануару 1968. године професор Вукобратовић је на Трећем
интернационалном конгресу теоријске и примењене меха
нике у Москви први пут представио концепт који ће у својим
радовима у периоду између 1970. и 1972. године називати
Теорија тачке нула момента (ZMP, Zero-Moment Point
Theory)14. Овом теоријом је решен проблем на који начин
бипедални роботи (хуманоиди) могу да ходају, тј. да одржа
вају равнотежу приликом кретања, а име је добила према
тачки на стопалу где је резултантни моменат свих сила једнак нули.

10

Професор Вукобратовић је уочио да, када нам нога утрне, не
можемо да ходамо упркос чињеници да сви наши сензорски
системи и даље функционишу непоремећено, осим ноге
која је утрнула. Закључио је да нам у том случају недостаје
само информација о сили реакције подлоге и да је за ход она
изузетно значајна. Кретање било којег бипедалног система
утиче на интезитет и положај силе реакције подлоге. Ми то
осећамо и на основу те информације подешавамо кретање
целокупног локомоционог система тако да он стоји успра
вно и да се креће на жељени начин. У случају да систем реа
лизује очекивано кретање очигледно је да се нападна тачка
реакције подлоге налази на жељеној позицији унутар осло
начке површине. На основу тога можемо да закључимо да је
примарни задатак локомоционог система да спречи пад, а
затим да реализује ход. Реализацију тих задатака омогућава
нам коришћење ZMP-a.15
Док се у Лабораторији радило на Теорији ZMP-а, у свету
нису постојали хуманоидни роботи. Професор Вукобра
товић је био уверен да је ZMP променио свет роботике. Тек
1984. године, тј. након 16 година, теорија је доживела пра
ктичну примену у лабораторији професора Ичире Катоа на
Универзитету Васеда (Токио) на роботу WL-10RD16.

was the first in the world to explain the skill of human biped
gait based on Newton’s mechanics and dynamics by presenting
a simple model of bipedal locomotion with 7 degrees of free
dom and 5 joints (two ankles, two knees and one hip).
In January 1968 at the Third International Congress of Theo
retic and Applied Mechanics in Moscow, professor Vukobra
tović presented for the first time a concept which he would,
in his papers from 1970 to 1972, call Zero-Moment Point The
ory (ZMP)14 . This theory solved the problem of how bipedal
robots (humanoids) could walk, i.e. maintain their balance
during locomotion, and it was named after the point on foot
where the resultant moment of all forces equals zero.
Professor Vukobratović noticed that when our leg becomes
numb we can’t walk, despite the fact that all our sensory sys
tems still function undisturbedly, apart from the leg that is
numb. He concluded that in that case all we miss is the infor
mation about the force of the ground reaction and that it is
extremely important for the gait. Movement of any bipedal
system is impacted by the intensity and the position of the
force of ground reaction. We feel that and based on that infor
mation we adjust the movement of the entire locomotor sys
tem so that the system stays in an upright position and moves
in a desired manner. In case the system realizes the expected
by movement, the acting point of the ground reaction in the
desired position on the support surface. Based on that, we
can conclude that the primary task of the locomotor system is
to prevent it from falling, and then to realize the gait. Use of
ZMP enables us to complete these tasks.15
While the work on ZMP theory was under way, there were no
humanoid robots in the world. Professor Vukobratović was
sure that ZMP has changed the world of robotics. In wasn’t
until 1984, i.e. 16 years later, that the theory got its practical
application in the Ichiro Cato’s laboratory at the Waseda Uni
versity (Tokyo) on the WL-10RD robot16. ZMP theory is still

14 Miomir Vukobratović and Branislav Borovac, Zero-moment point: Thirty five years of its life,
International Journal on Humanoid Robots, 1 (2004): 157-173.

14 Miomir Vukobratović and Branislav Borovac, Zero-moment point: Thirty five years of its life,
International Journal on Humanoid Robots, 1 (2004): 157-173.

15 Бранислав Боровац, „Миомир Вукобратовић (1931-2012)“, у Живот и дело српских научника 14, ур. Владан Д. Ђорђевић (Београд:, САНУ, 2014), 533-579.

15 Бранислав Боровац, „Миомир Вукобратовић (1931-2012)“, у Живот и дело српских научника 14, ур. Владан Д. Ђорђевић (Београд:, САНУ, 2014), 533-579.

16 Miomir Vukobratović and Branislav Borovac, Zero-moment point: Thirty five years of its life,
International Journal on Humanoid Robots, 1 (2004): 157-173.

16 Miomir Vukobratović and Branislav Borovac, Zero-moment point: Thirty five years of its life,
International Journal on Humanoid Robots, 1 (2004): 157-173.

Плодоносна истраживачка активност, започета у Лабора
торији, имала је великог одјека широм света. Током 1969. и
1970. године у Лабораторији су боравила двојица иностра
них научника: др Ендру Френк 18 са Департмана за електро
нско инжењерство на Универзитету у Висконсину (САД)
и др Јуриj Степаненко са Института за машинско инжење
рство из Москве (СССР). Обојица су, заједно са професором
Вукобратовићем, била активно укључена у решавање про
блема моделовања и контроле активних антропоморфних
механизама. Као резултат ове сарадње настао je научни рад
о стабилности бипедалног локомоторног кретања објављен
у водећим америчким научним часописима.19
Професори Томовић и Вукобратовић постигли су изузетне
резултате у области граничних циклуса и самопобудних
режима динамичких система. Из ових истраживања прои
зашла је монографија Општа анализа осетљивости 20, коју
су заједнички објавили 1972. године.21
Истраживачким радом у Лабораторији дошло се до зна
чајних резултата захваљујући окупљеном компетентном
тиму електроинжењера, машинских инжењера и матема
тичара специјализованих за разне области науке и инжење
рства, од теорије контроле до машинског пројектовања (З.
Стоjиљковић, В. Ћирић, Д. Христић, Д. Шалетић и др.),
као и стручњак из медицине професор др Живојин Бумбаширевић, управик Клинике за ортопедску хирургију
и трауматологију, Медицинског факултета Универзитета
у Београду. Под професионалним и стручним вођством
професора Вукобратовића, тим је постигао пионирске ре
зултате који су усмерили историју развоја роботике у свету.

used in construction of almost all Japanese locomotion devices,
especially biped robots, as well as the most famous humanoid
robot – Asimo17.
The productive research activities, which began at the Labora
tory, had a big effect all around the world. During 1969 and
1970 two scientists visited the Laboratory: PhD Andrew Frank 18
from the Department of Electrical Engineering at the Univer
sity of Wisconsin (USA) and PhD Yuri Stapanenko from the
Institute for Mechanical Engineering in Moscow (USSR). Both
of them, together with professor Vukobratović, were actively
involved in solving problems regarding modelling and control
of active anthropomorphic mechanisms. A scientific paper on
the stability of biped locomotion movement was a result of this
cooperation and it was published in the leading American sci
entific journals.19
Professors Tomović and Vukobratović achieved excellent results
in the fields of limit cycles and self-powered dynamic systems.
This research resulted in a research monography General Sensi
tivity Analysis 20, which they published together in 1972.21
The research work in the Laboratory gave significant results
thanks to the competent team of electric engineers, mechanical
engineers and mathematicians specialized for various fields of
science and engineering, from control theory to mechanical
design (Z. Stojiljković, V. Ćirić, D. Hristić, D. Šaletić, etc.),
and medicine professor PhD Živojin Bumbaširević chief of the
Clinic for Orthopaedic Surgery and Traumatology, Faculty of
Medicine University of Belgrade. Under the professional and
expert leadership of professor Vukobratović, the team achieved
pioneering results which directed the history of development of
robotics in the world.
Theoretic results found their application in the rehabilitative
robotics. The pioneering work on the development of active
exoskeletons began at the Laboratory and from today’s point

17 http://world.honda.com/ASIMO/history/technology2.html

17 http://world.honda.com/ASIMO/history/technology2.html

18 Др Ендру Френк провео је 1968. годину на Институту „Михајло Пупин” на постдокто
рском истраживању под менторством професора др Рајка Томовића.

18 PhD Andrew Frank spent 1968 at the Institute “Mihajlo Pupin” doing a postgraduate research
under the mentorship of professor PhD Rajko Tomović.

19 M. Vukobratovic, A. Frank and D. Juricic, „On the Stability of Biped Locomotion”, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, 17, 1 (1970): 25–36.

19 M. Vukobratovic, A. Frank and D. Juricic, „On the Stability of Biped Locomotion”, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, 17, 1 (1970): 25–36.

20 Rajko Tomović and Miomir Vukobratović, General Sensitivity Analysis, ed. R Bellman (New
York: Elsevier Publishing Company, 1972); Рајко Томовић и Миомир Вукобратовић, Общий
анализ чувствительности, ур. Ј. Ципкин (Москва: Советское радио, 1972).

20 Rajko Tomović and Miomir Vukobratović, General Sensitivity Analysis, ed. R Bellman (New
York: Elsevier Publishing Company, 1972); Рајко Томовић и Миомир Вукобратовић, Общий
анализ чувствительности, ур. Ј. Ципкин (Москва: Советское радио, 1972).

21 Бранислав Боровац, „Миомир Вукобратовић (1931-2012)“, у Живот и дело српских научника 14, ур. Владан Д. Ђорђевић (Београд: САНУ, 2014), 533-579.

21 Бранислав Боровац, „Миомир Вукобратовић (1931-2012)“, у Живот и дело српских научника 14, ур. Владан Д. Ђорђевић (Београд: САНУ, 2014), 533-579.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

Теорија ZMP се и данас користи приликом израде скоро
свих јапанских локомоторних уређаја, посебно бипеда
лних робота, као и код наjпознатиjег хуманоидног робота
– Asimo17.

11

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Теоријски резултати нашли су примену у рехабилитацио
ној роботици. У Лабораторији је започет пионирски рад
на развоју активних егзоскелета који је, са данашње тачке
гледишта, био први корак ка хуманоидној роботици. Током
1969. године развијен је први на свету активни егзоскелет22 за
антропоморфни ход како би обновио основне локомоторне
функције параплегичара. Био је то претходник сложенијих
апарата за помоћ особама са тешким хендикепом. Уређај
је коришћен у експерименталне сврхе у неколико медици
нских институција у земљи и иностранству. Прва верзија
активног егзоскелета је била пнеуматски напајана и дели
мично кинематички програмирана. Најуспелија верзија
активног егзоскелета, пнеуматски напајана и електронски
програмирана, реализована је и тестирана на Клиници за
ортопедску хирургију и трауматологију 1972. године. Један
примерак достављен је Централном институту за траумато
логију и ортопедију у Москви, у оквиру jугословенско-pуске
међудржавне научне сарадње.23

12

of view, this was the first step towards the humanoid robotics.
During 1969, the first active exoskeleton22 for anthropomor
phic gait in the world was developed, in order to restore the
basic locomotr functions in paraplegics. It was a forerunner of
the more complex devices used as aids for persons with severe
disabilities. The device was used for experimental purposes in
several medical institutions in the country and abroad. The first
version of an active exoskeleton was pneumatically powered
and partly kinematically programmed. The best version of the
active exoskeleton, pneumatically powered and electronically
programmed, was realized and tested at the Clinic for Ortho
paedic Surgery and Traumatology in 1972. One specimen was
delivered to the Central Institute for Traumatology and Ortho
paedics in Moscow, as part of the Yugoslav-Russian interstate
scientific cooperation.23

Професор Вукобратовић је, сећајући се тог периода, напо
менуо да је рад у домену антропоморфних активних меха
низама коришћен много касније као основа за проучавање
динамике и синтезе динамичке контроле антропоморфног
хода. У иницијалној фази рада на синтези антропоморфног
хода, он је веровао да се резултати истраживања могу при
менити само на aктивну ортозу удова, намењену дистрофи
чарима у поодмаклој фази болести или параплегичарима
коришћењем активних егзоскелета.24 Једнa од најбитнијих
монографија из тог периода, Ходајући роботи и антропо
морфни механизми,25 дуго година биће референтна литера
тура за роботичаре широм света.

Remembering that period, professor Vukobratović mentioned
that the work in the field of anthropomorphic active mecha
nisms would be used much later as the basis for study of dy
namics and synthesis of dynamic control of anthropomorphic
gait. In the initial phase of work on the synthesis of anthropo
morphic gait, he believed that the results of the research could
only be applied on the active orthosis of limbs, intended for
dystrophy patients in the late stages of the disease, or paraple
gics using active exoskeletons. 24 One of the most important
monographies from that period, Legged Locomotion Robots
and Anthropomorphic Mechanisms, 25 would remain refence
literature for robotics engineers around the world for many
years.

Професор Вукобратовић је поставио темеље неопходних
захтева за управљање у роботици. Као ауторитет на пољу
теорије управљања, од почетка је видео потенцијал у кори

Professor Vukobratović laid the foundations for the neces
sary requirements for control in robotics. As an authority in
the field of theory of control, he saw from the very start the

22 Егзоскелет дословно значи „ спољашњи костур". Егзоскелети у роботици су настали из
научне и техничке идеје синтезе регуларног покрета вештачких људских екстремитета
применљивих у рехабилитацији озбиљно хендикепираних особа са поремећeном фу
нкцијом локомоторног апарата.

22 Exoskeleton literally means external skeleton. Exoskeletons in robotics were the result
of scientific and technical ideas of synthesis of regular movement of human extremities
applicable in rehabilitation of severely disabled persons with disrupted function of the
locomotor apparatus.

23 Од 1991. године овај егзоскелет се налази у збирци Политехничког музеја у Москви и део
је Државног музејског фонда Руске Федерације. Приказан је у оквиру музејске поставке
посвећене развоју аутоматизације и кибернетике.

23 From 1991 the exoskeleton has been part of the collection of the Polytechnic Museum in
Moscow and it is a part of the State Museum Fund of the Russian Federation. It is on display as
part of the museum exhibition dedicated to development of automatization and cybernetics.

24 Хуманоидна роботика је, у међувремену, постала најнапреднија грана роботике, а
хуманоидни роботи данас су незаменљиви у сервисној роботици, покривајући широк
спектрум активности, од помоћи и рехабилитације старијих и физички хендикепираних
особа до коришћења у раду са високоризичним објектима у непријатељском окружењу.

24 In the meantime, humanoid robotics has become the most advanced branch of the robotics
and today humanoid robots are irreplaceable in service robotics, covering a wide range of
activities, from helping and rehabilitation of elderly and physically disabled persons to
working with high-risk objects in hostile environments.

25 Miomir Vukobratovic, Legged Locomotion Robots and Anthropomorphic Mechanisms
(Belgrade: Institute Mihailo Pupin, 1975).

25 Miomir Vukobratovic, Legged Locomotion Robots and Anthropomorphic Mechanisms
(Belgrade: Institute Mihailo Pupin, 1975).

potential in using advanced control in non-linear, joined and
complex systems such as manipulation robots expected to per
form high-speed and high-precision operations, with unknown
obstacles and in unorganized environments. The work would
begin based on the knowledge of dynamic models, not only in
order to ease the control problems, but also to perform comput
er simulations and justify the construction of the robot. This
kind of approach implied thorough understanding of kinemat
ics, dynamics and especially “mechanics of rigid bodies” of the
robotic systems, as well as understanding of the connection of
instruments, which include sensors, actuators and electronic
hardware. Professor Vukobratović possessed all these interdisci
plinary levels of knowledge. Later, by understanding the value
of the efficient computer algorithms in fast digital control, he
laid the first foundations in that direction as well. He made big
steps thanks to the new control schemes and stability studies.

Значајне, плодоносне активности остварене су и захва
љујући присуству научника и помоћи26 из Америке у оквиру
заједничког пројекта Теоријска студија бипедалног покрета
код животиња и машина (1971–1976). Главни истраж ивачи
на пројекту били су др Роберт Мекги (Одељење електрон
ског инжењерства, Државни унивезитет у Охају, САД)27 и
професор Миомир Вукобратовић (Одељење за биокибер
нетику Лабораторије за аутоматику, Институт „Михајло
Пупин”, Београд, Југославија). Поводом заједничког рада,
професор Мекги ће Герсону Шеру, одговорном референту
Академије науке у Вашингтону, 21. марта 1975. године, на
писати:

Important productive activities were achieved thanks to the
presence of scientists and help26 from the USA as part of the
joint project Theoretic Study of Biped Movement in Animals
and Machines (1971-1976). The main researchers on the pro
ject were PhD Robert McGhee (Department for Electronic
Engineering, State University of Ohio, USA)27 and professor
Miomir Vukobratović (Department for Biocybernetics at the
Automatics Laboratory, Institute “Mihailo Pupin”, Belgrade,
Yugoslavia). Regarding their cooperation, on March 21, 1975,
professor McGhee wrote the following to Gerson Share, the
Executive Officer at the Academy of Sciences in Washington:

26 Грантови Националне научне фондације бр. GR-25292 и GF-31948.
27 Инспирисан резултатима Вукобратовића, Роберт Мекги се обратио Националној научној фондацији Америке (NSF) за средства за заједничка истраживања Државног
универзитета у Охају (OSU) и Института „Михајло Пупин”. Средства су добијена 1970.
године и омогућила су научну сарадњу у наредној декади. Др Мекги се, у исто време,
обратио NSF-у за додатна средства за свој Универзитет, за додатни програм истраживања. Са оба гранта Државни универзитет у Охају је почео да истражује и бипедално и
шестоножно кретање. Рад на бипедалном ходу био је концентрисан око динамичког моделовања људског хода и компјутерске контроле и активне и пасивне колене протезе.
Овај рад је био под јаким утицајем рада др Вукобратовића на контроли егзоскелета,
захваљујући многобројним посетама оствареним током овог периода сарадње. Рад на
шестоножном ходу на Универзитету је био спор јер нису могли да развију комплетан
динамички модел укључујући и ефекте масе ногу. Након покушаја и промашаја са Лагранжовом методом, схватили су да су нумеричке методе које су развили Степаненко и
Вукобратовић, објављене 1973. и 1976. године у Математичким бионаукама, нудиле одговарајуће решење. Др Мекги је дошао 1976. године у Београд и провео три недеље са
Вукобратовићем интензивно проучавајући примену његових метода за хексапедал ни
покрет. Ови напори су допринели основама хексапедалне динамике, објављеним као
заједнички рад са професором Вукобратовићем у Математичким бионаукама из 1979.
године. У овом раду је први пут формално представљенa употреба Њутн–Ојлерове фо
рмулације за моделовање робота и повезаност са компјутерским формализмом у aмеричкој литератури, што је створило темељ за широко усвајање овог метода у роботској
заједници у САД. Године 1980. објављен је заједнички рад са др Вукобратовићем који
је привукао пажњу агенције DARPA и донео подршку Универзитету за пројекат ада
птивног возила. Овај пројекат је 1986. године резултовао успешном демонстрацијом са
великим, у потпуности самодржећим хексапедалним возилом са возачем.

26 Grants by the National Scientific Foundation no. GR-25292 and GF-31948.
27 Inspired by PhD Vukobratović’s results, Robert McGhee asked the American National
Scientific Foundation (NSF) for funds intended for joint research of the Ohio State University
(OSU) and the Institute “Mihajlo Pupin”. The funds were granted in 1970 and that enabled
the scientific cooperation in the following decade. At the same time, PhD McGhee asked
the NSF for additional funds for an additional research program at his University. With both
grants secured, OSU began studying biped and hexapedal movement. Work on biped gait
was focused on dynamic modelling of human gait and computer control, as well as active
and passive knee prosthesis. This work was strongly influenced by PhD Vukobratović’s work
on the control of exoskeleton, thanks to numerous visits, exchanged during this period of
cooperation. Work on hexapedal gait at the OSU was slow because they couldn’t develop
a complete dynamic model including the effect of leg mass. After several attempts and
failures with the Lagrange method, they realized that the numeric methods developed by
Stepanenko and PhD Vukobratović, published in Mathematical Biosciences in 1973 and 1976
offered a suitable solution. PhD McGhee came to Belgrade in 1976 and spent three weeks
with PhD Vukobratović intensively studying and researching application of his methods on
a hexapedal movement. These efforts contributed to the foundation of hexaped dynamics,
published as a joint paper with prof PhD Vukobratović in Mathematical Biosciences in 1979.
This paper formally presented the use of Newton-Euler formulation of robot modelling and
connection with computer formalism for the first time in American literature, which created
a base for wide adaptation of this method in the robotic community in the USA. A joint paper
with Vukobratović was published in 1980 and it attracted attention of DARPA and obtained
the support for OSU for the adaptive vehicle project. This project resulted in a successful
demonstration with a large completely self-standing hexapedal vehicle with a driver in 1986.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

шћењу напредног управљања у нелинеарним, спојеним
и комплексним системима, као што је роботски манипу
латор од кога се очекује да оперише великом брзином и
са великом прецизношћу, са непознатим препрекама и у
неуређеним окружењима. Рад би започињао на бази позна
вања динамичких модела не само да би олакшао проблеме
управљања, већ и да би спровео рачунарске симулације и
оправдао конструкцију робота. Овакав приступ је подра
зумевао темељно разумевање кинематике, динамике и
посебно механике крутих тела роботских система, као и
разумевање повезивања сензора, актуатора и електронског
хардвера. Професор Вукобратовић је поседовао све ове
интердисциплинарне нивое знања. Касније, схватајући
вредност ефикасних рачунских алгоритама у брзом диги
талном управљању, поставио је темеље и у тој области. На
правио је велике кораке захваљујући новим управљачким
схемама и студијама стабилности.
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„Од почетка, лидер на овом раду у Институту ’Михајло
Пупин’ је био др. Вукобратовић. Са подршком из САД,
успешан рад на покретном егзоскелету који је помагао
парап легичару, постигнут је у Београду 1971. године. Од
тада, егзоскелет је прошао кроз серију конструктивних
побољшања, укључујући замену пнеуматског погона
електричним мотором. Знали смо да ће наше заједничке
активности озбиљно бити ограничене или чак раскинуте
ако средства не буду доступна и нашим сарадницима.”

„Since the beginning, the leader of this work at the Institute
“Mihailo Pupin” was PhD Vukobratović. With the support
from USA the successful work on an exoskeleton that helped
a paraplegic was achieved in Belgrade in 1971. Since then, the
exoskeleton has gone through a series of constructive im
provements, including the replacement of pneumatic drive
with electric motor. We knew that our joint activities would
be seriously limited or even stopped if the funds weren’t made
available to our collaborators as well.”

Институт је 9. фебруара 1976. године примио службено пи
смо од Републичког савета за Интернационалну едукацију,
културну и техничку сарадњу у Београду, поводом евалу
ације пројекта Теоријска студија бипедалног покрета код
животиња и машина:

On February 9, 1976, he received an official letter from the
Republic Council for International Education, Cultural and
Technical Cooperation in Belgrade regarding the evaluation
of the above-mentioned project Theoretic Study of Biped
Movement in Animals and Machines:

„Обавештавамо вас да су се представници Националне
научне фондације сложили, на састанку Југословенско-америчког борда за науку и технолошку сарадњу одржану у Вашингтону децембра 1975. године, да је пројекат
Теоријска студија бипедалног покрета код животиња и
машина, чији је координатор био ваш Институт и главни
истраживач др Миомир Вукобратовић, веома позитивно
оцењен од стране америчких експерата. Они су истакли
да је др Вукобратовић водећи експерт у свету на овом пољу
и да су за ова истраживања заинтересовани и јапански
стручњаци.”
Рад у области рехабилитационе роботике настављен је и
следећих година (1978–1982), али смањеним интензитетом.
Године 1978. настало је тзв. активно одело – модуларни
полумеки активни ортозни уређај за дистрофичаре, који
је покретан електромеханички и програмиран и контро
лисан помоћу микрорачунара. Успешно је коришћен у
сврху тес та рехабилитације и истраживања. Направљен
је у оквиру пројекта који су финансирале америчке орга
низације – SRS (Сервис за социјалну рехабилитацију) и
NSF (Национална научна фондација), у оквиру интензивне
научне сарадње између САД и Југославије. Овај уређај је
послат Тексашком рехабилитационом центру у Хјустону
на тестирање. Након тога, 1982. године, настао је нов мо
дел, активног ортотичког уређаја модуларног типа за ниже

„We inform you that the representatives of the National Sci
entific Foundation agreed, at the meeting of Yugoslav-Amer
ican Board for Science and Technological Cooperation held
in Washington in December 1975, that the project Theoretic
Study of Biped Movement in Animals and Machines, coordi
nated by your Institute and the main researcher PhD Miomir
Vukobratović, received a high mark by the American experts.
They stated that PhD Vukobratović is the leading expert in
this field in the world and that Japanese experts are also inter
ested in this research.”
Work in the field of rehabilitation robotics continued in the
following years (1978-1982), but less intensely. The “Active
Suit” was created in 1978 – it was a modular semi-soft active
orthotic device for dystrophic patients, electromechanically
powered and programmed and controlled using a micro-com
puter. It was successfully used in testing rehabilitation and in
research. It was realized as part of a project funded by Amer
ican organizations SRS (Social Rehabilitation Service) and
NSF (National Scientific Foundation), as part of the intensive
scientific cooperation between USA and Yugoslavia. This
device was sent to Texas Rehabilitation Centre in Huston
for testing. After that, in 1982, a newer model was created of
the first in the world active orthotic modular device for low
er extremities of the dystrophy patients and the first in the

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

е кстремитете дистрофичара, први на свету, к ао и, прва у
свету, егзоскелет на елек тронска рука за дистрофичаре у
поодмаклој фази болести, контролисана помоћу џојсти
ка. Оба уређаја купљена су од стране Тексашког центра
за рехабилитацију у Хјустону. На тај начин је светска на
учна заједница обавештена о иницијалним резултатима у
домену тзв. активне рехабилитације помоћу робота типа
егзоскелета.

world exoskeletal electronic arm for dystrophic patients in
the advanced stages of the disease, controlled using a joystick.
Both devices were bought by the Texas Rehabilitation Centre
in Huston. In this way, the scientific community has been
informed about the initial results in the field of the so-called
active rehabilitation using an exoskeleton-type robot.
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Ка индустријској
роботици

Towards Industrial
Robotics

Истраживачки рад се од 1975. године помера и у другим
правцима. Професор Вукобратовић је закључио да ће у све
ту интересовање за егзоскелете тек доћи, што ће се осамде
сетих година 20. века и показати. У Лабораторији започињу
практични и теоријски рад на пољу манипулације, прве
нствено у домену индустријске роботике. Њихов теоријски
допринос у овој области публикован је у најпрестижнијим
часописима у Америци и неким европским земљама, као
и публикацијама Совјетске (данас Руске) академије наука.

Since 1975 the focus of the work has moved in other directions
as well. Professor Vukobratović concluded that the interest
for exoskeletons in the world is yet to come, which turned
out to be right in the 1980s. Theoretical and practical work
in the field of manipulation, mainly in the field of industrial
robotics has begun at the Laboratory. Theoretic contribution
has been published in the most prestigious journals in US and
some European countries, including USSR (nowadays Rus
sian) Academy of Sciences.

У Лабораторији је током 1976. и 1977. године покренут ра
звој првог југословенског индустријског робота.28 То је био
први индустријски робот антропоморфне форме на свету.
Верзију из 1978, UMS1, покретао је елетромеханички мотор
и она је представљала првог робота примењеног у домаћој
индустрији, у фабрици Телеоптик 29, на пословима монта
же термостата за аутомобиле30. Контролни систем био је
заснован на процесору Intel З8080. У наредним годинама,
у сарадњи са водећим југословенским индустријским пре
дузећима, развијено је неколико успешних прототипова
индустријских робота (UMS2-1980, UMS3-1981, UMS4-1983, UMS8-1985), са припадајућим управљачким уређаји
ма и софтвером, који су коришћени у домаћој индустрији.

Between 1976 and 1977 the development of the first Yugoslav
industrial robot began at the Laboratory. 28 It was the first an
thropomorphic-shaped robot in the world. The version from
1978, UMS1, was powered by an electromechanical motor and
it represented the first robot applied in the local industry, in
“Teleoptik” factory, 29 working on installing thermostats in
cars.30 Control system was based on Intel 38080 processor. In
the following years, in cooperation with the leading Yugoslav
industrial companies, several successful prototypes of indus
trial robots have been developed (UMS2-1980, UMS3-1981,
UMS4-1983, UMS8-1985), together with the accompanying
control devices and software used in the local industry.

28 Прва верзија југословенске худрауличне антропоморфне роботске руке настаће као
лабораторијски модел 1976. године. Њена реплика је урађена у Лабораторији за аутоматску контролу на Ланчестерској политехници у Енглеској 1978. године.
29 Фабрика Телеоптик је прва југословенска фабрика за телефонију, оптику и прецизну
механику, основана 1922. године. У њеној алатници производили су се делови за роботе
Института „Михајло Пупин”.
30 Индустрија „Иво Лола Рибар” развија 1980. године свог првог индустријског робота –
ИЛРОТ 5. Шестоосни вишенаменски робот зглобне конфигурације ЛОЛА 80, носивости
80 кг, развијен је у Лола институту и произведен у Лола ФАМ-у 1986. године. Пет оваквих
робота је инсталирано на роботској линији за производњу врата југо флориде. ЛОЛА
80 је добила бројна признања за функционалност и дизајн у земљи и на међународним
сајмовима у иностранству. Лола фабрика робота је формирана 1990. године. До данас
је једина фабрика робота на просторима Србије и бивше Југославије која се озбиљно
бавила развојем и производњом индустријских робота.

28 The first version of the Yugoslav hydraulic anthropomorphic robotic arm was created as a
laboratory model in 1976. Its replica was made in Laboratory for Automatic Control at the
Lanchester Polytechnic in 1978.
29 “Teleoptik” factory was Yugoslav factory for telephony, optics and precise mechanics,
founded in 1922. Parts for the robots created at the Institute “Mihailo Pupin” have been
produced at the factory’s toolroom.
30 In 1980, Industry “Ivo Lola Ribar” developed its first industrial robot ILROT 5. Six-axis
multipurpose robot with joint configuration LOLA 80, with payload of 80 kg, was developed
and manufactured at Lola FAM in 1986. Five of these robots have been installed at the
robotic line for production of doors on YUGO FLORIDA. LOLA 80 received numerous awards
for functionality and design in local and international fairs abroad. Lola robot factory was
established in 1990. It is still the only robot factory in Serbia and former Yugoslavia that
seriously worked on development and production of industrial robots.

31 Када је децентрализовани контролер примењен на активни просторни механизам, си
стем се посматра као сет подсистема. Често се посматра сваки механички степен слободе механизма као подсистем. Са много активних механизама, динамичко повезивање
међу таквим подсистемима може бити јако чврсто, водећи ка неодговарајућим учи
нцима система у случају када су постављени само локални контролери. У циљу компе
нзације утицаја динамичког повезивања између подсистема, уведена је двостепена си
нтеза управљања (1969, 1973, 1977, 1980). Први пут је примењена на бипедалне покретне
системе, а касније је проширена на манипулационе системе и друге активне механизме
(1978).
32 Централизовано управљање с повратном спрегом (ЦКПС) један је од закона динами
чког управљања који је ефектно примењен у пракси код бипедалних система, а пре
дстављен је у радовима из 1962. и 1972. године. Са бипедалним ходајућим машинама
прецизно праћење претходно израчунатих номиналних путања, које се могу остварити
применом ЦКПС-а, био је предуслов за обезбеђивање динамичке равнотеже током ходања. Примену ЦКПС-а на манипулативне роботе представили су Вукобратовић и Стокић у радовима из периода 1980–1982. године. Они су анализирали и асимптоматичну
и практичну стабилност контролних шема које садрже услове за ЦКПС. Били су први
који су демонстрирали експерименталну примену таквих контролних шема. Примена
ЦКПС-а у комерцијалним роботским индустријским контролерима показала је пуну ефикасност предложених приступа. Један од првих примера примене ЦКПС-а био је 1990. у
раду Оломског. Урађени су експерименти са ЦКПС-ом примењени на RCM – 3 Сименсов
контролер са роботом KUKA 160-15, показујући значајно побољшање праћења динами
чких путања. Наредних година ова врста контроле је употребљена од стране водећих
произвођача робота.

The activities at the Laboratory, headed by professor Vukobra
tović, and their pioneering achievements covered virtually the
entire traditional robotics in all its segments, from automatic
creation of dynamic models for spatial active mechanisms, dy
namic control of robotic mechanisms, decentralized control of
tightly linked active mechanisms31, introduction of centralized
control of feedback32 , introduction of centralized control of
negative feedback in robotics, introduction of practical stabili
ty tests in decentralized control of robotic mechanisms, unique
approach to the synthesis of the law on control of position/
force for robots interacting with dynamic environment and
new approach to modelling and control of multi-arm robots
that interact with each other and dynamic environment as well.
Robotics Laboratory at the Institute “Mihailo Pupin” became
the foundation and the place of birth for numerous productive
and creative researchers in robotics and mechatronics.

31 When a decentralized controller is applied on active spatial mechanism, the system is
perceived as a set of sub-systems. Often, each mechanical degree of freedom of the mechanism
is perceived as a sub-system. With a great number of active mechanisms, dynamic connection
of these sub-systems can be tight, which may lead to inadequate performances of the system
in case only local controllers are installed. In order to compensate for the influence of the
dynamic connection between the sub-systems, a two-level synthesis of control has been
implemented (1969, 1973, 1977, 1980). It was first applied to biped mobile systems, and later
it was expanded to manipulation systems and other active mechanisms (1978).
32 Centralized control with feedback (CCF) is one of the laws of dynamic control efficiently
applied in practice on biped systems, and it was demonstrated in papers from 1962, 1972. In
biped walking machines, precise tracking of the previously calculated nominal trajectories,
which can be achieved using centralized control with feedback, was a prerequisite for
securing dynamic balance in walking. Application of CCF in manipulation robots was
demonstrated by Vukobratović and Stokić in papers from 1980-1982. They also analyzed
asymptomatic and practical stability of control schemes that contain conditions for CCF. They
were the first to demonstrate experimental application of such control schemes. Application
of CCF in commercial robotic industrial controllers showed the full efficacy of the suggested
approaches. One of the first examples of the application of CCF was in Olomski’s work from
1990. Experiments with CCF applied on RCM – 3 Siemens controllers with KUKA 160-15 robot
have been performed and they demonstrated a significant improvement in tracking dynamic
trajectories. In the following years, the leading robot manufacturers have used this type of
controllers.
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Активношћу тима Лабораторије, на челу са професором
Вукобратовићем, и њиховим пионирским достигнућима
практично је покривена традиционална роботика у свим
сегментима, од аутоматског добијања динамичких моде
ла за прос торне активне механизме, преко динамичког
управљања роботским механизмима, децентрализованог
управљања чврсто повезаним активним механизмима31,
увођења повратне силе у динамичко управљање манипу
лацијом и локомоторним роботима, увођења централи
зованог управљања повратном спрегом32 , увођења цен
трализованог управљања негативном повратном спрегом
у роботику, увођења практичних тестова стабилности у
децентрализованом управљању за роботске механизме,
до јединственог приступа синтези закона о управљању
положајем/силом за роботе у интеракцији са динамичким
окружењем и новог приступа моделирању и управљању
роботом са више руку које су у међусобној интеракцији и
интеракцији са динамичким окружењем.
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Професор Миомир Вукобратовић
Professor Miomir Vukobratović
Лабораторија за роботику Института „Михајло Пупин”
постала је темељ и место рођења многих продуктивних и
креативних истраживача у роботици и мехатроници.
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Током осамдесетих годинa 20. века постигнути су значајни
резултати у различитим истраживачким задацима пове
заним са процесима моделовања и управљања роботским
системима, као што су: симболичко кинематичко и дина
мичко моделовање роботских система помоћу рачунара,
генерисање динамичких управљачких закона, адаптивно
управљање роботима, оптимална синтеза роботских пу
тања са препрекама и без њих33, управљање редундантним
роботима, вишеструка процесорска обрада динамичких
модела робота итд.

18

Важни резултати су, такође, добијени у раду на микропро
цесорским системима за управљање роботима, од којих
је развијено, тестирано и примењено неколико успешних
прототипа роботских манипулатора и њихових управља
чких система за разне индустријске примене. Међу њима
се истиче мултипроцесорски универзални роботски ко
нтролер високих перформанси (базиран на процесору Intel
8086), развијен и тестиран 1988. године. Један примерак је
испоручен Роботском центру у Москви, у оквиру међу
државне сарадње. Овај модел роботског контролера пра
тио је најновије трендове у развоју електронског хардвера и
софтвера. Рад Лабораторије на пољу индустријске роботи
ке је општеприхваћен од стране роботичара широм света,
као и других научника и институција.
33 Метода за оптималну синтезу руковођења путањама робота први пут је представљена
1982, а Процедура за динамичку синтезу предвиђених путања манипулатора 1984. године. Применљиви алгоритми за синтезу предвиђеног креатања манипулатора у реа
лном времену у окружењу препуном препрека представљени су 1984. и 1986. године.

During the 1980s significant results were achieved in various
types of research tasks related to the modelling processes and
control of robotic systems, such as: symbolic kinematic and
dynamic modelling of robotic systems using computers, gen
eration of laws of dynamic control, adaptive robot control,
optimal synthesis of robotic directions with and without obsta
cles33, management of redundant robots, multiple processing of
dynamic robot models, etc.
Significant results were also obtained working with micro-pro
cessing systems for robot control, based on which several suc
cessful prototypes of manipulation robots and their control
systems for industrial purposes have been developed, tested
and applied. High-performance multi-processor universal ro
bot controller (based on Intel 8086 processor), developed and
tested in 1988, stands out among them. One sample was deliv
ered to the Robotics Centre in Moscow, as part of the interstate
cooperation. This model of robot controller followed the latest
trends in the development of electronic hardware and software.
The Laboratory’s work in the field of industrial robotics was
generally excepted by the robotics engineers all around the
world, as well as the other scientists and institutions.

33 Method for optimum synthesis of managing robot trajectories was presented for the first time
in 1982, while Procedure for Dynamic Synthesis of Predicted Manipulator Trajectories was
presented in 1984. Applicable algorithms for synthesis of predicted manipulator movement in
real time in an environment filled with obstacles were presented in 1984 and 1986.

Осамдесетих и деведесетих година 20. века развијена је
серија едукативних робота са циљем да се роботика, као
нова грана науке, промовише, посебно међу студентима.
Развијено је неколико успешних едукативних роботских
система са PC контролерима, као и напредни едукативни
софтвер. Ови едукативни системи користиће се у образо
вању на универзитетима у Југославији и у познатим истра
живачким центрима ван земље као средство за модерну
едукацију у роботици, али и у индустрији. Развијени су
прототипи једноставних, али високо ефикасних едукати
вних робота: Робед 01, Робед 02 и Робед 03. Допринос еду
кацији у роботици документован је у следећим радовима
професора Вукобратовића: Увод у математичке описе
просторне динамике активних механизама у роботици,
Компјутерске методе за аутоматско формирање матема
тичких модела манипулатора и роботске динамике, Ин
жењерско решење управљањем индустријским манипу
латорима на бази споја два нивоа контроле, Симулаторски
концепт за конструкцију универзалних манипулаторских
система базираних на динамичким моделима и др.
Професор Вукобратовић је са сарадницима објавио вели
ки број истраживачких монографија и специјализованих
књига на енглеском језику на тему механике и управљања
роботима и манипулаторима. Већина ових издања је
преведена на јапански, руски и кинески језик. Посебно се
истиче седам томова прве, и до данас најобимније у свету,
монографске серије Научни основи роботике престижне
издавачке куће Springer-Verlag. У првом тому, Динамика
роботских манипулатора, по први пут су представљени
комплетни математички модели и функционални захтеви
роботских манипулатора и уводне процедуре за пројекто
вање манипулаторних механизама рачунаром. У другом
тому, Контрола манипулаторних робота, фокус је на син
тези проблема управљања и на управљачким алгоритмима

Educational
Robotics and New
Acknowledgements
in the World
In the 1980s and 1990s, a series of educational robots were
developed with the intention of promoting robotics as the
new branch of science, especially among students. Several
educational robotic systems with PC controllers have been
developed, together with an advance educational software.
These educational systems have been used for educational pur
poses at the Yugoslav universities and famous research centres
abroad, as a tool for modern education in the field of robotics
and industry as well. Prototypes of simple, yet highly efficient
educational robots have been developed: Robed 01, Robed 02
and Robed 03. The contribution to education in robotics has
been documented through the following papers by professor
Vukobratović: Introduction to Mathematical Descriptions of
Spatial Dynamics of Active Mechanisms in Robotics, Comput
er Methods for Automatic Formation of Mathematical Models
of Manipulators and Robotic Dynamics, Engineering Solution
for Control of Industrial Manipulators Based on Connection
of Two Levels of Control, Simulation Concept for Construc
tion of Universal Manipulation Systems Based on Dynamic
Models etc.
Professor Vukobratović, together with his collaborators, pub
lished a large number of research monographies and specialized
books in English, on the subject of mechanics and control of
robots and manipulators. Most of these publications have
been translated to Japanese, Russian and Chinese. The seven
volumes of the first, and so far, still the most voluminous mon
ographic series in the world, Introduction to Robotics, published
by prestigious publishing house Springer-Verlag particularly
stand out. The first volume, Dynamics of Manipulation Robots,
presented for the first time complete mathematical models
and functional requirements of the manipulation robots and
introductory procedures for computer design of manipulation
mechanisms. In the second volume, Control of Manipulation
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б азираним на прецизним динамичким моделима роботске
руке, који пружају компјутерски метод за линеаризацију
математичких модела динамике управљања роботском
руком. Професор Јошихико Накамура са Универзитета у
Токију је поводом овог издања за Springer-Verlag 2002. го
дине изјавио:
„…импресивно што је професор Вукобратовић коаутор
целе серије уџбеника из роботике која је позната као
Springer-Verlag серија и која ће деценијама остати основа
роботике за оне који роботику уче и студирају”.

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Књиге Ходајући роботи и антропоморфни механизми и
Динамика робота и манипулатора објављене су у Јапану,
а превео их је на јапански језик професор Ичиро Като са
сарадницима. Објављене књиге и чланци били су рефере
нтни и проучавани од стране многих јапанских истра
живача и студената као основни текстови о роботици. У
Русији су најчешће цитиране књиге биле: Ходајући роботи
и антропоморфни механизми (Мир, Москва, 1976), Ко
нтрола манипулативних робота (Наука, Москва, 1985),
Неадаптивно и адаптивно управљање манипулативним
роботима (Мир, Москва, 1989).
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Колико је био цењен и теоријски и примењени рад Лабора
торије и њених сарадника показује податак да је од 1970. го
дине само професор Вукобратовић позван више од 145 пута
од стране водећих интернационалних истраживачких и
едукативних института из САД, Јапана, Русије, Кине, Ита
лије, Француске, Немачке, Енглеске, Пољске, Румуније,
Мађарске, Грчке и др. да одржи предавања на специјали
зованим семинарима и курсевима о актуелним резулта
тима Лабораторије, као и генерално о београдској школи
роботике. Појам београдска школа роботике односи се на
окупљене истраживаче роботике из Југославије, тачније
Београда, из различитих институција, због чијег рада је
Београд препознат као колевка модерне хуманоидне ро
ботике. У свом најуспешнијем периоду рада Лабораторија
је бројала око 30 истраживача, махом електроинжењера и
машинских инжењера, као и дипломираних математичара
са Природно-математичког факултета.

Robots, the focus is on the synthesis of the problem of control
and the control algorithms based on precise dynamic model of
robotic arm, which offer a computer method for linearization
of mathematical models of the dynamics of controlling the ro
botic arm. Professor Yoshihiko Nakamura from the University
of Tokyo stated the following, regarding this series published
by Springer-Verlag in 2002:
„...It is impressive that professor Vukobratović is the co-author
of the entire series of text books known as the Springer-Verlag
series which will remain the basis of robotics for those studying
robotics for decades.“
Books Legged Locomotion Robots and Anthropomorphic Mech
anisms and Dynamics of Robots and Manipulators have been
published in Japan and they were translated to Japanese by pro
fessor Ichiro Cato and his associates. The published books and
articles were relevant and studied by many Japanese researchers
and students as the basic texts on robotics. In Russia, the most
cited books were: Legged Locomotion Robots and Anthropo
morphic Mechanisms (Mir, Moscow, 1976), Control of Manip
ulation Robots (Nauka, Moscow, 1985) and Non-Adaptive and
Adaptive Control of Manipulation Robots (Mir, Moscow, 1989).
The respect for the theoretical and applied work at the
Laboratory is shown by the fact that since 1970 professor
Vukobratović alone has been invited more than 145 times by
the leading international research and educational institutes
in USA, Japan, Russia, China, Italy, France, United Kingdom,
Poland, Romania, Hungary, Greece, etc., to hold lectures in
specialized seminars and courses on the current results of the
Laboratory, as well the general lectures on the Belgrade School
of Robotics. The term Belgrade School of Robotics relates to all
the researchers of robotics from Yugoslavia, or more precisely,
Belgrade, from various institutions, whose work made Belgrade
famous as the birth place of humanoid robotics. During its
most successful period the Laboratory had over 30 researchers,
mostly electrical and mechanical engineers, as well as graduated
mathematicians from the Faculty of Natural Sciences and
Mathematics.
In 1996, professor PhD Miomir Vukobratović received the
highest award that can be bestowed in robotics – “Joseph Engel
berger” Award, for applied research and education in robotics,

Сви наведени научни и истраживачки резултати постигну
ти су уз финансијску подршку Министарства за науку и
технологију Републике Србије, као и кроз неколико међу
народних истраживачких и развојних пројеката, као што
су: Студија о враћању локомоторних и стабилизацијских
функција са једним типом парализованих особа, касније
Активни егзоскелети за параплегичаре, од 1970. до 1972.
године, реализовани су донацијом Центра за социјалну ре
хабилитацију САД; Теоријска студија бипедалног покрета
код животиња и машина, за Националну научну фондацију,
1971–1974. године; Коришћење повратне силе за побољшање
управљачких система који садрже електромеханички ма
нипулатор и контролер на бази микропроцесора, што је
заједнички пројекат Московског државног универзитета
„Ломоносов” у Москви и Универзитета у Београду, који је
трајао 1981–1989. године; Динамика, контрола и евалуација
роботских манипулатора, као заједнички пројекат Инсти
тута „Михајло Пупин”, Института за механику и инжење
ринг, Факултета техничких наука у Новом Саду и Одсека
за машинско инжењерство на Универзитету Калифорнијe,
САД, у периоду 1989–1993. године; Примена роботике у
индустрији, у оквиру помоћи UNIDO-а, 1987–1991. годи
не; ЕУ 20 софтверски систем за планирање и управљање
производним системима и ЕУ 93 + 110 контрола посебних
кинематичких и мобилних робота, у оквиру активности
програма ЕУРЕКА.

awarded by the American Robotics Industry Association. In
2006, World Automatics Congress (WAC) awarded professor
Vukobratović a lifetime achievement award.
All of the above-mentioned scientific and research results have
been achieved with the financial support by the Ministry of
Science and Technology of the Republic of Serbia, and as part
of several international research and development projects,
such as: “Study on Restoring Locomotion and Stabilization
Functions in One Type of Disabled Persons”, later “Active Ex
oskeleton for Paraplegics”, from 1970 to 1972, using a donation
by the Centre for Social Rehabilitation, USA; “Theoretic Study
of Biped Movement in Animals and Machines” for National
Scientific Association, 1971-1974; “Use of Feedback for Im
provement of Control Systems that Contain Electromechanical
Manipulators and Microprocessor-Based Controller”, in a joint
project by Moscow State University Lomonosov and Belgrade
University, 1981-1989; “Dynamics, Control and Evaluation of
Manipulation Robots”, joint project by Institute “Mihailo
Pupin”, Institute for Mechanics and Engineering, Faculty of
Technical Sciences in Novi Sad and Berkley University, Depart
ment of Mechanical Engineering, California, USA, 1989-1993;
“Application of Robotics in Industry”, as part of the help by
UNIDO, 1987-1991; “EU 20 Software System for Planning and
Management of Production Systems” and “EU 93+110 Control
of Special Kinematic and Mobile Robots”, as part of the activi
ties of the EUREKA program.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

Професор др Миомир Вукобратовић постао је 1996. годи
не добитник највишег светског признања у роботици „Јо
зеф Енгелбергер” за примењено истраживање и едукацију
у роботици, које додељује Асоцијација америчке роботске
индустрије. Светски конгрес аутоматике (WAC) 2006.
године је доделио професору Вукобратовићу награду за
животно дело.
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Рад Лабораторије од
1992. до 2001. године

Work at the Laboratory
between 1992 and 2001

Рад у Лабораторији је био озбиљно нарушен током деведе
сетих година 20. века. Због уведених економских санкција
Уједињених нација СР Југославији 1992. године и одласка
великог броја истакнутих сарадника у иностранство, Ла
бораторија је трансформисана у ИМП Центар за роботику
у оквиру предузећа Институт „Михајло Пупин” д. о. о.,
Београд. Сарадња западноевропских земаља са Институ
том у време санкција је била отежана, а незванично је било
забрањено и да се објављују радови наших научника у већи
ни западноевропских часописа. И поред тога, објављен је
велики број радова: шест поглавља у монографијама (М.
Вукобратовић, Н. Кирћански, Т. Петровић, Д. Катић,
Д. Стокић), пет поглавља у књигама (М. Вукобратовић,
В. Поткоњак, Д. Стокић, А. Родић, Д. Шурдиловић, Б.
Боровац, Т. Петровић, Р. Стојић) и 92 рада у интернацио
налним часописима до 2001. године (М. Вукобратовић, В.
Поткоњак, Б. Боровац, Д. Стокић, А. Родић, Н. Кирћа
нски, Д. Христић, А. Крстуловић, Ђ. Лековић, Д. Уроше
вић, З. Коњовић, М. Коларски, Н. Весовић, Т. Давидовић,
Т. Петровић, Д. Сеслија, Д. Сурла, Б. Каран, Р. Стојић, Г.
Ђорђевић, Ц. Милосављевић, Д. Антић, М. Живановић,
М. Лазаревић, Ј. Синановић, М. Рацковић, М. Рашић, М.
Филиповић, Н. Вујанић, Н. Адамовић, М. Матијевић, М.
Поповић, М. Лазаревић, Д. Костић, М. Рашић, Д. Шу
рдиловић, В. Ђорђевић, К. Бабковић, В. Матијевић и Д.
Андрић). Рад у Лабораторији никада није престао, али је
обим истраживања смањен.

During the 1990s, the work an the Laboratory has been seri
ously compromised because of the economic sanctions imposed
on SR Yugoslavia by the United Nations in 1992 and departure
of a large number of distinguished collaborators abroad. The
Laboratory has been transformed into IMP Robotics Centre
within the company Institute “Mihailo Pupin” Ltd. Belgrade.
Cooperation between the West European countries and the In
stitute has been difficult during the sanctions, and unofficially,
it was prohibited to publish the papers by our scientist in most
of the West European journals. Despite that, a large number of
papers by our scientist has been published during that period:
six chapters in monographies (M. Vukobratović, N. Kirćanski,
T. Petrović, D. Katić, D. Stokić), five chapters in books (M. Vu
kobratović, V. Potkonjak, D. Stokić, A. Rodić, D. Šurdilović,
T. Petrović, R. Stojić) and 92 papers in international journals
until 2001 (M. Vukobratović, V. Potkonjak, B. Borovac, D.
Stokić, A. Rodić, N. Kirćanski, D. Hristić, A. Krstulović, Đ.
Leković, D. Urošević, Z. Konjović, M. Kolarski, N. Vesović, T.
Davidović, T. Petrović, D. Seslija, D. Surla, B. Karan, R. Sto
jić, G. Đorđević, C. Milosavljević, D. Antić, M. Živanović, M.
Lazarević, J. Sinanović, M. Racković, M. Rašić, M. Filipović,
N. Vujanić, N. Adamović, M. Matijević, M. Popović, M. Laza
rević, D. Kostić, M. Rašić, D. Šurdilović, V. Đorđević, K. Bab
ković, V. Matijević i D. Andrić). The work at the Laboratory
never stopped, but the scope of research has been limited.

In the New Millennium

На почетку 21. века представљени су и објављени значајни
резултати из области неуронских мрежа и фази 34 логике
у динамичким проблемима моделовања и контроле ро
ботских система како за манипулацију, тако и за кретање
(посебно бипедално).

At the start of the 21st century, significant results were presented
and published in the field of neural networks and fuzzy log
ic34 in dynamic problems of modelling and control of robotic
systems, for both manipulation and movement (especially bi
pedal).

Важни резултати постигнути су, такође, и у области ра
звоја компјутерског софтвера. Развијено је неколико со
фтверских пакета: за CAD роботске механичке струк туре
(CADMAN), за синтезу управљачког система робота
(MANSIM), за генерисање симболичких кинематичких и
динамичких модела механичких структура робота (SIM),
за симулацију динамичке и контролне синтезе производње
флексибилних ћелија (FTS), за динамику и динамичку
контролу ваздухоплова (AER) итд. Ове и друге софтве
рске пакете практично су применила роботска одељења и
неколико других истраживачких институција у Немачкој,
Русији, Кини, Канади, Шпанији и САД.

Significant results have also been achieved in the field of
computer software development. Several software packages
have been developed: for CAD robotic mechanical structures
(CADMAN), software package for synthesis of robot control
system (MANSIM), for generation of symbolic kinematic and
dynamic models of mechanical robot structures (SIM), for
simulation of dynamic and control synthesis in production of
flexible cells (FIS) and for dynamics and dynamical control of
aircrafts (AER). These and other software packages have been
applied in practice by robotic departments and several other re
search institutions in Germany, Russia, China, Canada, Spain
and USA.

Др Миомир Вукобратовић је све до 2008. године руково
дио Лабораторијом за роботику на Институту. Наследио
га је др Александар Родић35, који је и данас њен руководи
лац.

PhD Miomir Vukobratović managed the Robotics Laboratory
at the Institute until 2008. He was succeeded by PhD Aleksan
dar Rodić,35 who is still working as the Head of the Laboratory.

Скорашњи рад Центра за роботику окарактерисан је као
интензиван рад на развоју посебног софтвера за ефикасно
математичко моделовање кинематичких и динамичких
роботских механизама, као и за дизајнирање механичких
роботских структура. Као резултат развоја кориснички
оријентисаног софтвера, данас постоји веома ефикасан алат

Recent work of the Robotics Centre has been characterized by
intensive work on development of special software for efficient
mathematical modelling of kinematic and dynamic robotic
mechanisms, as well as design of mechanical robotic structures.
As a result of development of user-oriented software, today
there is a very efficient tool in the shape of symbolic models of

34 Фази (енг. Fuzzy) логика је облик логике у којој вредности променљивих могу бити било
који бројеви између 0 и 1. Користи се за решавање концепта парцијалне истине, где
истин ита вредност може бити између потпуно тачне и потпуно лажне. Насупрот томе, у
Буловој логици, вредности променљивих могу бити само целе вредности, 0 или 1. Фази
логика се примењује на многим пољима, од теорије контроле до вештачке интелиге
нције.

34 Fuzzy logic is a form of logic in which the truth values of variables may be any real number
between 0 and 1. It is employed to handle the concept of partial truth, where the truth value
may range between completely true and completely false. By contrast, in Boolean logic, the
truth values of variables may only be the integer values 0 or 1. Fuzzy logic is applied in many
fields, from control theory to artificial intelligence.

35 Др Александар Родић, научни саветник (1960), српски је научник, роботичар. Дипломирао је и докторирао на Електротехничком факултету у Београду. Ради у Институту
„Михајло Пупин” од 1987. године. Гостујући је професор на многим универзитетима у
Србији, Мађарској, Француској, Немачкој и Кини. Први је применио динамичку контролу
активних система у додиру са динамичким окружењем возилима и постигао изврсне
резултате у моделовању динамике и интегрисане динамике синтезе контроле. Аутор је
великог броја радова из области роботике: 1 истраживачка монографија на енглеском
језику, 2 поглавља у истраживачким монографијама, 26 објављених радова у интренационалним научним часописима и 5 у домаћим, 30 радова написаних за интернационалне конференције и 26 за домаће, 12 софтверских производа и др. Данас је начелник
Центра за роботику у Институту „Михајло Пупин”.

35 PhD Aleksandar Rodić, research associate (1960), is a Serbian scientist and robotics
engineer. He graduated and obtained his PhD degree at the Faculty of Electrical Engineering
in Belgrade. He’s been working at the Institute “Mihailo Pupin” since 1987. He is a guest
professor at numerous universities in Serbia, Hungary, France, Germany and China. He was
the first to apply dynamic control of active systems in contact with dynamic environments
on vehicles and he has achieved excellent results in modelling dynamics and integrated
dynamics of the control synthesis. He is the author of numerous papers in the field of robotics:
1 research monography in English, 2 chapters in research monographies, 26 published papers
in international scientific journals and 5 in local journals, 30 written articles for international
conferences and 26 for local, 12 software products, etc. He is currently working as the Head of
the Robotics Center at the Institute “Mihailo Pupin”.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

У новом миленијуму
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у форми симболичких модела манипулације/локомоције
за динамичку анализу и синтезу контролних закона прои
звољних сложености који се користе за задатке са роботским
контактима са окружењем или без њих (машинска обрада,
аутоматске монтаже, синтезе хода и др). Ови динамички мо
дели се још користе и за алгоритме за паралелан рад за при
мену процесне технологије и векторског процесирања. У
складу са новим приступом и асимптоматична и практична
стабилност контакта системског робота – динамичко окру
жење узети су у обзир. Систем кооперативних манипула
тора еластично повезаних са објектом (динамичким окру
жењем) први пут је моделиран заједно са решењем проблема
неодређености у односу на дистрибуцију контактне силе.
Базирана на растегљивости и генерализацији резултата у
роботским контактима, формулисана је и елаборирана се
рија нових тема, као што је контрола и стабилност возила
на путу и пругама, при вертикалном транспорту у рудни
цима, који представљају специфичне контактне задатке, а
припадају и одређеним грађевинским конструкцијама које
пружају адекватно динамичко моделовање и активно упра
вљање. Ово управљање би требалo да се активира у условима
високо повећаног оптерећења и појединачних екстремних
оптерећења и препрека. Како би се доказале динамичке ка
рактеристике система, конструкција и структура, недавно је
представљен концепт варијабилне геометрије.

manipulation/locomotion for dynamic analysis and synthesis
of control laws of arbitrary complexity used for tasks with or
without robotic contact with the environment (machine pro
cessing, automatic installation, walking synthesis, etc.). These

Центар за роботику данас нуди услуге и производе у
области информационо-комуникационих технологија и
пројектовања сервисних и специјализованих роботских
система на бази стручних знања из роботике, машинства
и електронике, односно мехатронике, аутоматског упра
вљања и рачунарске технике: развој и имплементацију спе
цијалних роботских система за потребе даљинског дневног
и ноћног надзора и трагања, контроле границе и заштите
објеката, даљинског узимања узорака с терена, противте
рористичких и противдиверзионих дејстава, спасилачких
задатака, сервисних задатака у домаћинствима, трговини,
клиникама, мобилног даљинског мерења итд.; развој

Today the Robotics Centre offers services and products in the
field of information-communication technologies and design
of service and specialized robotic systems based on expert
knowledge in robotics, mechanical engineering and electron
ics – mechatronics, automatic management and computer
technology: development and implementation of specialized
robotic systems for the purpose of night-time surveillance and
search, border control and building security, remote sampling
on site, anti-terrorist and anti-diversion activities, rescue mis
sions, service tasks in households, shops, clinics, mobile remote
measurements, etc., development of mini-robots for inspection
of inaccessible facilities and infrastructure, robotized rehabili

dynamic models are also used for algorithms for parallel work
for application of process technology and vector processing. In
accordance with the new approach, both asymptomatic and
practical stability of contact by the system robot have been
taken into consideration. The system of cooperative manipu
lators elastically connected with an object (dynamic environ
ment) has been modelled for the first time together with the
solution for the problem of ambiguity in relation to distribu
tion of contact force. Based on elasticity and generalization
of results in robotic contacts, a series of new topics has been
formulated and elaborated, such as control and stability of
vehicles on road and railways, for vertical transport in mines,
which represent specific contact tasks, and belong to certain
civil engineering constructions, which offer adequate dy
namic modelling and active management. This management
should be activated in conditions of highly increased and in
dividual extreme loads and obstacles. In order to prove the dy
namic properties of the system, construction and structure, a
concept of variable geometry has recently been demonstrated.

мини-робота за инспекцију неприступачних објеката и
инфраструктуре; развој роботизованих рехабилитацио
них урађаја и помагала у клиничкој пракси; развој едука
ционих роботских система намењених образовању; развој
роботизованих уређаја за филмску и сценску индустрију;
развој симулационих софтверских система за роботику,
флексибилне технолошке системе; а у последње време и
развој аутономних или даљински командованих робо
тских система за коришћење обновљивих извора енергије.

tation devices and aids in clinical practice, development of edu
cational robotic systems, development of robotized devices for
movie and stage industry, development of simulation software
systems for robotics, flexible technological systems, and lately,
also autonomous and remotely controlled robotic systems for
use of renewable energy sources.
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Сарадници
Collaborators
Током 50 година рада Института и Центра за роботику
велики број сарадника је пружио несамерљив допринос
развоју роботике у Југославији и Србији, а самим тим и у
свету с обзиром на углед Лабораторије. Навешћемо истра
живаче који су чинили тим у Лабораторији током 50 годи
на.
Др Милојко Марић и др Момчило Гавриловић, водећи
стручни сарадници Одељења за биокибернетику од 1974.
године, који су руководили развојем пројеката свих ро
ботских механизама у периоду од 1971. до 1990. године,
укључујући и домене покрета и манипулације.

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Професор др Весна Цветковић Живковић била је водећи
истраживач у Лабораторији радећи на решавању проблема
динамике робота и динамике контроле у периоду од 1976.
до 1989. године.
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Професор др Зоран Стојиљковић, водећи стручњак за
електронику у Лабораторији од 1971. до 1979. године, и
Милија Тимотијевић, водећи пројектант за електронику
у Лабораторији (1981–1990), који је дизајнирао неколико
контролних јединица за роботе.
Слободан Радосављевић, водећи техничар, који је разра
дио све роботске конструкције у периоду од 1970. до 1990.
године.
Бранислав Маћашев, водећи техничар у периоду од 1973.
до 1990. године, који је радио на усавршавању неколико ко
нтролних јединица за роботе.
Рајко Константиновић радио је од 1968. до 1985. године на
реализацији првих уређаја за егзоскелете.
Инжењери Свемир Поповић и Живко Стикић развили су
ефикасне конструкције у домену рехабилитационе (акти
вна натколена протеза) и едукативне роботике (едукативни
робот).
Др Драган Христић један је од водећих конструктора ро
ботских система до 1990. године.
Велики допринос дали су и докторанти, који су касније по
стали сарадници у роботским истраживањима. То су: др

During the 50 years since the foundation of the Institute and
Centre for Robotics a great number of collaborators has given
immeasurable contribution to the development of robotics in
Yugoslavia and Serbia, and with that, considering the reputa
tion of the Laboratory, in the entire world as well. These are
the names of the people who have been a part of the team in the
Laboratory during these 50 years:
PhD Milojko Marić and PhD Momčilo Gavrilović, leading
expert associates of the Department for Biokinetics since 1974,
who managed the development of all robotic mechanism pro
jects from 1971 to 1990, including the fields of movement and
manipulation.
Professor PhD Vesna Cvetković Živković, who was the main re
searcher at the laboratory working on solving problems in robot
dynamics and control dynamics from 1976 to 1989.
Professor PhD Zoran Stojiljković, who was the leading expert in
electronics at the laboratory from 1971 to 1979, as well as Milija
Timotijević, leading designer for electronics at the Laboratory
(1981-1990), who designed several control units for robots.
Slobodan Radosavljević, leading technician who developed all
robotic constructions from 1970 to 1990.
Branislav Maćašev, lead technician from 1973 to 1990, who
worked on improving several control units for robots.
Rajko Konstantinović who worked on realization of the first
exoskeleton devices from 1968 to 1985.
Engineers Svemir Popović and Živko Stikić who developed ef
ficient constructions in the field of rehabilitative (active aboveknee prosthesis) and educative robotics (educative robot).
PhD Dragan Hristić, one of the leading constructors of the
robotic systems until 1990.
PhD students who later became associates in robotic research
also gave a great contribution. These include PhD Dragan

Др Вељко Поткоњак, професор на Електротехничком
факултету у Београду, који је дао велики допринос моде
ловању динамике активних просторних механизама, дина
мичкој анализи робота и примени математичких модела у
креирању модерних робота и динамици задатака контакта.
Професор др Бранислав Боровац, др Душан Сурла и про
фесор др Зора Коњовић наставили су рад у Новом Саду,
а дали су значајан допринос на пољу моделовања и упра
вљања бипедалним системима. Овој групи припада и др
Душко Катић, научни саветник на Институту, који је први
применио структуре за контакт за контролу учења за зада
тке контакта у роботици.
Професор др Мирослав Јоцковић за релативно кратко
време проведено у Лабораторији постигао је значајне ре
зултате у домену моделовања производње флексибилних
система.
Др Драгољуб Шурдуловић, водећи истраживач на Депа
ртману за роботику на Институту „Фраунхофер” у Берли
ну, остварио је значајне резултате у моделовању и контроли
попустљивих роботских система.
Др Радослав Стојић, начелник Департмана динамике лета
на Ваздухопловном институту у Београду, био је до 1990.
године виши научни сарадник на Институту „Михајло
Пупин”, дао је велики допринос у динамичком управљању
летом и касније је укључен у истраживање управљања зада
цима контакта у роботици.

Stokić, research associate, lead researcher at the ATB Institute
for Applied System Technology in Bremen, with his great con
tribution in the field of dynamic robot control, PhD Nenad
Kirćanski, associate professor, at the time lead researcher at
the Department of Mechanical Engineering at the University
of Toronto, with his world-wide recognized achievements in
the field of symbolic modelling and user-oriented application
of software for non-adaptive and adaptive robot control. PhD
Manja Kirćanski, associate professor, lead researcher at the
Department of Mechanical Engineering at the University of
Toronto, with measurable results in the field of redundant ma
nipulator kinematics, symbolic modelling of robot kinematics
and dynamic approach to robotic synthesis of trajectories.
PhD Veljko Potkonjak, professor at the Faculty of Electrical
Engineering in Belgrade, who gave a great contribution to
modelling of dynamics of active spatial mechanisms, dynamic
analysis of robots and application of mathematical models in
creation of modern robots and dynamics of contact tasks.
Professor PhD Branislav Borovac, PhD Dušan Surla and pro
fessor PhD Zora Konjović, who continued their work in Novi
Sad and who gave a significant contribution in the field of mod
elling and control of biped systems. PhD Duško Katić, research
associate at the Institute also belongs to this group. He was the
first one to apply contact structures for learning control to con
tact tasks in robotics.
Prof PhD Miroslav Jocković, who achieved significant results
in the field of production of flexible systems in a relatively short
period of time he spent at the Laboratory.
PhD Dragoljub Šurdulović, lead researcher at the Department
of Robotics at the Fraunhofer Institute in Berlin, who contrib
uted with significant results in modelling and control of com
pliant robotic systems.
PhD Radoslav Stojić, Head of the Department for Flight Dy
namics at the Aeronautical Institute in Belgrade, who worked
as a Senior Research Associate at the Institute until 1990, and
who gave a great contribution in dynamic flight control and
was later involved in control of contact tasks in robotics.
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Драган Стокић, научни саветник, водећи истраживач на
ATB институту за примењену системску технологију у Бре
мену, који је знатно допринео на пољу динамичке контроле
робота; др Ненад Кирћански, ванредни професор, тада во
дећи истраживач на Одељењу за механичко инжењерство
на Универзитету у Торонту, чија су достигнућа на пољу
симболичког моделовања и корисничко оријентисане
примене софтвера за неадаптивно и адаптивно роботско
управљање препозната широм света; др Мања Кирћански,
ванредни професор, водећи истраживач на Одељењу за
механичко инжењерство на Универзитету у Торонту, који
је остварио битне резултате на пољу редундантне кинема
тике манипулатора, симболичног моделовања кинемати
ке робота и у динамичком приступу роботској синтези
трајекторија.
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Др Милован Живановић, начелник Департмана за ди
намику лета у Ваздухопловном институту у Београду,
допринео је моделовању и управљању системима са више
роботских руку које су у интеракцији са компатибилним
динамичким објектима.
Др Атанаско Тунески, ванредни професор на Департману
за механичко инжењерство на Универзитету у Скопљу, ра
дио је на системима са више роботских руку, са изврсним
резултатима у моделовању и управљању задацима конта
ката.
Др Драгољуб Вујић, научни сарадник Ваздухопловног
института у Београду, дао је допринос моделовању про
сторних активних механизама.
Др Драган Шешлија, професор на Факултету техничких
наука у Новом Саду, остварио је значајне резултате на
идентификацији динамичких параметара у окружењу у
роботским задацима контакта.

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Мр Бранко Каран, водећи истраживач-сарадник на Инсти
туту техничких наука (САНУ), дошао је до корисних
резултата у примени фази логике у роботским задацима
контакта.
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Др Милош Рацковић допринео је динамичком модело
вању просторних, специфичних бипедалних механизама у
симболичној форми.
Професор др Горан Ђорђевић остварио је значајне резулта
те у роботици, посебно на пољу стицања знања, користећи
оригиналан приступ базиран на сукцесивном приближа
вању.
Требало би поменути и интернационално препознат до
принос природној и вештачкој моторној контроли, дизајну
алгоритама за контролу обновљеног покрета код људи са
хендикепом и дизајну медицинских инструмената и теле
медицини од стране академика Дејана Поповића, нека
дашњег студента професора Рајка Томовића.
Бивше колеге које су допринеле развоју Лабораторије за ро
ботику су и др Олга Тимченко и др Александар Тимченко,
др Зоран Огњановић (сада директор Математичког
инстит ута САНУ), др Зоран Огњановић, Ђорђе Лековић,

PhD Milovan Živanović, Head of the Department for Flight
Dynamics at the Aeronautical Institute in Belgrade, who gave
an excellent contribution to modelling and control of multi-arm
robotic systems interacting with compatible dynamic objects.
PhD Atanasko Tuneski, associate professor at the Department
for Mechanical Engineering at the University of Skopje, who
contributed to the multi-arm robotic systems with excellent
results in modelling and control of contact tasks.
PhD Dragoljub Vujić, research associate at the Aeronautical
Institute in Belgrade, who gave his contribution to modelling
of spatial active mechanisms.
PhD Dragan Šešlija, professor at the Faculty of Technical
Sciences in Novi Sad, who achieved significant results in iden
tification of dynamic environmental parameters in robotic
contact tasks.
PhD Sci Branko Karan, lead research associate at the Institute
for Technical Sciences (SANU), who obtained useful results in
application of fuzzy logic in robotic contact tasks.
PhD Miloš Racković who contributed to the dynamic model
ling of spatial, specific biped mechanisms in symbolic form.
Prof PhD Goran Đorđević who already has significant results
in robotics, especially in the field of acquiring knowledge, us
ing an original approach based on successive advancement.
We should also mention the internationally recognized contri
bution to natural and artificial motor control, design of algo
rithms for control of restored movement in disabled people and
design of medical instruments and telemedicine made by acade
mician Dejan Popović, professor Rajko Tomović’s student.
Former colleagues which gave a significant contribution to
the development of the Robotics Laboratory are PhD Olga
Timchenko and PhD Aleksandar Timchenko, PhD Zoran
Ognjanović (currently Head of the Institute for Mathematics at
SANU), Đorđe Leković, Mirko Bojić, Nevena Josifović, Milan
Đurović, Rale Novaković, Nenad Damnjanović, Milan Vukov,
Marko Šušić, Ivan Stojković, Aleksandar Ćosić, BrankoMilora
dović and Milica Vujović.

Спољни сарадници Центра за роботику су професор др Го
ран Ђорђевић са Универзитета у Нишу, професор др Срђан
Станковић, професор др Жељко Ђуровић и професор др
Стевица Граовац са Електротехничког факултета Уни
верзитета у Београду, професор др Михаило Лазаревић
и професор др Петар Петровић са Машинског факултета
Универзитета у Београду, професор др Ђула Мештер са
Политехничког факултета у Суботици и Сегедину и про
фесор др Милан Матијевић са Универзитета у Крагујевцу.
Актуелни сарадници Центра за роботику су др Жељко
Деспотовић и др Мирјана Филиповић, виши научни са
радници, др Милош Јовановић, др Александар Рибић
и др Ђорђе Урукало, научни сарадници, затим водећи
пројектант Свемир Попић и докторски кандидати Марија
Томић, Софија Спасојевић и Илија Стевановић.

External collaborators of the Robotics Centre are professor
PhD Goran Đorđević from the University of Niš, professor
PhD Srđan Stanković, professor PhD Željko Đurović and prof
PhD Stevica Graovac from the Faculty of Electrical Engineering
at the University of Belgrade, professor PhD Mihajlo Lazarević
and professor PhD Petar Petrović from the Faculty of Mechan
ical Engineering at the University of Belgrade, professor PhD
Đula Mešter from the Polytechnical Faculty in Subotica and
Szeged and prof PhD Milan Matijević from the University of
Kragujevac.
Current collaborators of the Robotics Center are PhD Željko
Despotović, PhD Mirjana Filipović, senior research associates,
PhD Miloš Jovanović, PhD Aleksandar Ribić and PhD Đorđe
Urukalo, research associates, Lead Designer Svemir Popić and
doctoral candidates Marija Tomić, Sofija Spasojević and Ilija
Stevanović.
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Мирко Борић, Невена Јосифовић, Милан Ђуровић, Рале
Новаковић, Ненад Дамњановић, Милан Вуков, Марко
Шушић, Иван Стојковић, Александар Ћосић, Бранко Ми
лорадовић и Милица Вујовић.
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Каталошки део
Catalogue
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ЦЕР 10
CER 10
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ЦЕР 10 у радном окружењу (сала Танјуг, 1963)
CER 10 in a working environment (Tanjug Hall, 1963)

ЦЕР 10, Институт „Михајло Пупин”, T: 127. 2, 1960.
CER 10, Institute “Mihailo Pupin“, T: 127. 2, 1960

It was partly produced at the “Vinča” Institute while the other part was produced at the Institute “Mihailo
Pupin”. it was the first computer with electronic tubes, transistors and electronic relays, which at the time
has been produced in only a handful of countries in Europe. It was devised by PhD Tihomir Aleksić
and designed and constructed by the following team: PhD Rajko Tomović, PhD Ahmed Mandžić, PhD
Vukašin Masnikosa, Eng. Petar Vrbavac, Eng. Dušan Hristović, PhD Milojko Marić, dozen technicians and
numerous staff. It consisted of 1750 electronic tubes, 1500 transistors and 14.000 Geranium diodes. It used
punched paper tapes as secondary memory and it could perform 50.000 operations per second.
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ЦЕР (цифарски електронски рачунар), модел 10, 1956–1960, прављен је делом у Институту „Винча”,
а делом у Институту „Михајло Пупин”. Био је то први рачунар са електронским цевима, транзи
сторима и електронским релејима, какав је дотад у Европи производила само неколицина земаља.
Осмислио га је професор др Тихомир Алексић, а пројектовао и израдио тим састављен од следећих
чланова: др Рајко Томовић, др Ахмед Манџић, др Вукашин Масникоса, инж. Петар Врбавац, инж.
Душан Христовић, др Милојко Марић, десетак техничара и бројно особље. Имао је 1750 електрон
ских цеви, 1500 транзистора, 14.000 германијумских диода. Секундарна меморија му је била бушена
папирна трака. Имао је брзину од 50.000 операција у секунди.
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Београдска шака
Belgrade Prosthetic Hand
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Београдска шака, Институт „Михајло Пупин”, 1964.
Belgrade Prosthetic Hand, Institute “Mihailo Pupin“, 1964
Власник: Институт „Михајло Пупин”
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

In 1963, professors Rajko Tomović and Milan Rakić from
the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade began their
pioneering work on construction of an artificial organ with the
sense of touch. In 1964, the two of them constructed a model
of the first prosthetic robotic hand with external power (DC
motor) in the world. The hand has five fingers, micro-electric
control and sensory feedback. It can perform two basic actions:
clenching fist and closing hand with extended fingers. This
model of a multifunctional external hand prosthesis is known
in the world as “Belgrade Prosthetic Hand”. It was developed
at the Institute “Mihailo Pupin” in Belgrade. In wasn’t used
for medical purposes, but it was used in further research and
it influenced further development of robotic hands. The
remaining specimens are kept at the Boston Museum of
Robotics in the USA, Institute “Mihailo Pupin” and Faculty of
Electrical Engineering in Belgrade.
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Професори Рајко Томовић и Милан Ракић са Електро
техничког факултета у Београду започели су 1963. године
пионирски рад на изради вештачког органа са чулом доди
ра. Њих двојица су 1964. године конструисали модел прве
на свету протетичке роботске шаке на екстерно напајање
(мотор једносмерне струје). Шака је имала пет прстију,
миоелектрич но управљање и сензорску повратну спрегу.
Могла је да и зведе две основне радње: стискање у песницу
и скупљање са испруженим прстима. Овај модел мулти
функционалне спољашње ручне протезе познат je у свету
као београдска шака. Развијена је у Институту „Михајло
Пупин” у Београду. Није употребљавана у клиничке свр
хе, али користила се у даљим истраживањима и утицала
је на даљи развој роботских руку. Сачувани примерци
налазе се у Бостонском музеју роботике у Сједињеним
Америчким Државама, Институту „Михајло Пупин” и
на Електротехничком факултету у Београду.
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ZMP Теорија тачке нула момента
ZMP Zero-Moment Point Theory
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Део презентација рада професора Миомира Вукобратовића из Јеревана 1969. године
Part of the presentation of the work of professor Miomir Vukobratovic from Yerevan in 1969
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Суштински допринос професора Вукобратовића у области
локомоције је увођење појма ZMP. Када нам нога утрне, не
можемо да ходамо упркос чињеници да сви наши сензорски
системи и даље функционишу непоремећено, осим ноге која
је утрнула. У том случају недостаје само информација о сили
реакције подлоге, те је јасно да је она изузетно значајна за ход.
Кретање било којег бипедалног система утиче на интезитет
и положај силе реакције подлоге. Ми то осећамо и на основу
те информације подешавамо кретање целокупног локомо
ционог система тако да систем стоји усправно и да се креће
на жељени начин. У случају да систем реализује очекивано
кретање очигледно је да се нападна тачка реакције подлоге
налази на жељеној позицији унутар ослоначке површине.
На основу тога можемо закључити да је примарни задатак
локомоционог система да спречи пад (тј. да очува динамички
баланс), а затим да реализује ход. Реализацију тих задатака
нам омогућава коришћење ZMP-a. Ако у ZMP-у поставимо
координатни систем тако да се две осе (нпр. x и y) налазе у
равни подлоге, тада важи да су моменти свих сила које делују
на систем једнаке нули (Mx = 0 и My = 0). ZMP се може ра
зумети као тачка унутар ослоначке површине (изузимајући
ивице) у којој делује укупна реакција подлоге и за коју су
моменти у хоризонталној равни свих сила које делују на ло
комоциони систем једнаки нули. Одавде следи да се ZMP не
може налазити изван ослоначке површине јер се ни реакција
подлоге не може налазити изван ослоначке површине.
При бипедалној локомоцији улога ZMP-а може бити двоја
ка. Прва је за синтезу кретања (дефинисање кретања свих
зглобова система), а друга за управљање кретањем (његово
одржавање).
Једна од карактеристика локомоционих система је да поседу
ју велики број зглобова (степени слободе) које треба истовре
мено покретати тако да су стално „на ногама” (динамички
балансирани) и да при томе раде оно што желимо (реализују
функционалне покрете). Овај проблем је решен увођењем тзв.
полуинверзивног метода где се делу система задаје кретање
тако да је обезбеђена функционалност, а за остатак система
кретање се срачунава тако да је задовољен услов динамичког
баланса и услов поновљивости. Код бипедалних система кре
тање ногу и жељени положај ZMP-а се задају (нпр. сниме се
током ходања човека), док се кретање трупа тако срачуна да

ZMP буде на предвиђеном месту у оквиру ослоначке повр
шине (да је за жељени положај ZMP-а испуњен услов Mx = 0
и My = 0), и да буду испуњени услови поновљивости за труп.
Овако срачунато кретање се назива номиналним.
Користећи ZMP концепт, 1984. године, у Като лабораторији
у Јапану израђена је тродимензионална графика за ходајућег
робота. Интерактивни софтверски систем Walk Master
написан је за персоналне рачунаре како би анализирали и
осмислили локомоцију бипедалног робота. Овај систем
омогућава анализу ZMP-а када се бипедални робот креће и
кретање комбинује са карактеристикама активатора робота
на тродимензионалној графици.
Теорија ZMP-а и полуинверзивни метод коришћени су у
наредним истраживањима, а др Ичиро Като и његови сара
дници су први реализовали динамичку компензацију хода
са телом на роботу WL-12 1986. године. Заснованог на истој
ZMP методи, истраживачи из Хонде (Hondа) из истражи
вачког центра Вако представили су Хондиног хуманоидног
робота названог Asimo.

In case of biped locomotion ZMP can have two roles. The first
is in the synthesis of movement (defining the movement of all
the joints in the system) and the other is control (sustaining) of
movement.

Using the ZMP concept, in 1984 a three-dimensional scheme
for a legged robot was produced at the Cato laboratory in
Japan. Interactive software system Walk Master was written
for personal computers in order to analyse and design the
locomotion of a biped robot. This system enables the analysis
of ZMP, when biped robot is in motion and it combines the
movement with the characteristics of the robot actuator in a
three-dimensional scheme.
ZMP theory and semi-inverse method have been used in further
research and PhD Ichiro Cato and his collaborators were the
first to realize dynamic compensation of walking on a WL-12
robot in 1986. Based on the same ZMP method, scientists from
Honda in Wako Research Centre presented Honda’s humanoid
robot – Asimo.
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The essential contribution of professor Vukobratović in the
field of locomotion is the introduction of the ZMP. When our
leg becomes numb we can’t walk despite the fact that all our
sensory systems still function undisturbedly, apart from the leg
that is numb. He concluded that in that case all we miss is the
information about the force of the ground reaction and that it
is extremely important for the gait. Movement of any bipedal
system is impacted by the intensity and the position of the force
of ground reaction. We feel that and based on that information
we adjust the movement of the entire locomotor system so that
the system stays in an upright position and moves in a desired
manner. In case the system realizes the expected by movement
the acting point of the ground reaction in the desired position
on the support surface. Based on that, we can conclude that
the primary task of the locomotor system is to prevent it from
falling (i.e. to preserve the dynamic balance), and then to
realize the gait. Use of ZMP enables us to complete these tasks.
If we place the coordinate system in the ZMP so that the two
coordinates (for example, x and y) are at the level of the ground,
then moments of all forces acting on the system equal zero
(Mx = 0 and My = 0). ZMP can be understood as the point on
support surface (excluding the edges) in which the total ground
reaction acts and for which the moments of all forces acting on
the locomotor system in the horizontal plane equal zero. From
here it follows that ZMP cannot be outside the support surface
for simple reason that ground reaction also cannot be outside
the support surface.

One of the characteristics of the locomotor systems is that
that they possess a large number of joints (degrees of freedom)
that should move simultaneously, so that the system is always
dynamically balanced and at the same time, does what we want
(realizes functional movements). This problem was solved by
introducing the so-called semi-inverse method, where part of the
system is given a task to move in order to secure functionality,
while the rest of the system is calculated so that the conditions of
dynamic balance and repeatability are met. In biped systems leg
movement and the desired position of ZMP are set (for example,
they are recorded when a man walks), while the movement of
the torso is calculated so that ZMP is in the predicted location
on the support surface (the condition Mx = 0 and My = 0 is met
for the desired ZMP), and that the conditions of repeatability
are met. Movement calculated in this manner is called nominal.
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Активни егзоскелети
Active Exoskeletons
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Члан тима испробава Активни егзоскелет
A team member is trying out Active Exoskeleton

Practical results in the field of rehabilitative robotics resulted
in the development of the first operational active exoskeletons
in the world (1969-1974), intended for rehabilitation of
paraplegics, dystrophic and other similar patients. The
initial work on biped movement, synthesis and control of
anthropomorphic gait at the time had practical application
only in the field of active exoskeletons for persons with
paraplegic type of disability. Thanks to that, during 1968 the
work with very simple exoskeleton began and the following
year it was completed at the Institute “Mihailo Pupin”. It
was the first active exoskeleton for anthropomorphic gait in
the world, pneumatically powered and partly kinematically
programmed. It is the forerunner of all the more complex
devices for persons with severe disabilities that would appear
later on, and with the purpose of restoring basic locomotion
activities in paraplegic patients.
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Практични резултати у области рехабилитационе ро
ботике резултирали су развојем и конструкцијом првих
оперативних активних егзоскелета у свету (1969–1974)
намењених рехабилитацији хода параплегичара, дистро
фичара и сличних пацијената. Првобитни рад на бипе
далном покрету, на синтези и контроли антропоморфног
хода, имао је у том тренутку само практичну намену у до
мену активних егзоскелета за хендикепиране особе пара
плегичарског типа. Захваљујући томе, већ током 1968. го
дине, започет је рад са веома једноставним егзоскелетом,
који је комплетиран на Институту „Михајло Пупин”
током наредне године. Био је то први на свету ходајући
активни егзоскелет за антропоморфни ход, пнеуматски
напајан и делимично кинематички програмиран. Он је
претходник свих сложенијих апарата за особе са тешким
хендикепом који ће се појавити касније, а чији је задатак
да обнове основне локомоторне активности параплеги
чара.
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Активни егзоскелет, Институт „Михајло Пупин”, 1972.
Active Exoskeleton, Institute “Mihailo Pupin”, 1972
Власник: Институт „Михајло Пупин”
Owner: Institute “Mihailo Pupin“
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The most successful version of the active exoskeleton for rehabilitation of paraplegics
and other persons with similar disabilities, pneumatically powered and electronically
programmed, was realized and tested at the Belgrade Orthopaedic Clinic in 1972.
The active exoskeleton was used as the main driver for paraplegic patients, by making
up for 50 percent of the force needed to move the body. One specimen was delivered
to the Central Institute for Traumatology and Orthopaedics in Moscow, as part of
the Yugoslav-Russian interstate scientific cooperation. From 1991 the exoskeleton has
been part of the collection of the Polytechnic Museum in Moscow and it is a part
of the State Museum Fund of the Russian Federation. It is on display as part of the
museum exhibition dedicated to development of automatization and cybernetics.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

Најуспешнија верзија активног егзоскелета за рехабилитацију параплегичара
и сличних особа са инвалидитетом, пнеуматски напајаног и електронски про
грамираног, реализована је и тестирана на Београдској ортопедској клиници
1972. године. Активни егзоскелет је служио као основни покретач за парапле
гичаре тако што је надокнађивао 50 одсто силе потребне за покретање тела.
Један примерак је достављен Централном институту за трауматологију и орто
педију у Москви у оквиру југословенске међудржавне научне сарадње. Од 1991.
године овај егзоскелет се налази у збирци Политехничког музеја у Москви и
део је Државног музејског фонда Руске Федерације. Приказан је у оквиру му
зејске поставке посвећене развоју аутоматизације и кибернетике у свету.
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Активни егзоскелет, Институт „Михајло Пупин”, 1974.
Active Exoskeleton, Institute “Mihailo Pupin”, 1974
Власник: Институт „Михајло Пупин”
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

1974

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

Активни егзоскелет са електромеха
ничким моторима, електронски про
грамиран, израђен је и тестиран 1974.
године. Служио је за процену и развој
електромеханичких мотора за активне
ортотичке уређаје, као што су тзв.
активно одело или активна ортозна
рука. Ово је био први на свету при
мерак активног егзоскелета који је ко
ристио електромоторе као актуаторе.
Он се може сматрати претходником
савремених хуманоидних робота које
покрећу електрични мотори.
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Active exoskeleton with electro-mechan
ical motors, electronically programmed,
was constructed and tested in 1974. It
was used for assessment and develop
ment of electromechanical motors for ac
tive orthotic devices, such as “active suit”
or active orthotic arm. This was the first
known example of active exoskeleton
that used electric engines as actuators
in the world. It can be considered a fore
runner of the modern humanoid robots
powered by electric motors.

Индустријски роботи UMS
Industrial robots UMS

UMS1, Институт „Михајло Пупин”, 1976-1978.
UMS1, Institute “Mihailo Pupin”, 1976-1978
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Власник: Институт „Михајло Пупин”
Owner: Institute “Mihailo Pupin“
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UMS2, Институт „Михајло Пупин”, 1980.
UMS2, Institute “Mihailo Pupin”, 1980
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Власник: Електротехнички факултет у Београду
Owner: School of Electrical Engineering in Belgrade
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UMS3, Институт „Михајло Пупин”, 1981.
UMS3, Institute “Mihailo Pupin”, 1981

UMS4, Институт „Михајло Пупин”, 1985.
UMS4, Institute “Mihailo Pupin”, 1985

Члан тима испробава Активно одело
A team member is trying out Active Suit

Активно одело је модуларни полумеки активни ортозни уређај за
дистрофичаре, који је покретан електромеханички и програмиран и
контролисан помоћу микрорачунара. Успешно је коришћен у сврху теста
рехабилитације и истраживања. Настао је у оквиру интензивне научне
сарадње између САД и Југославије. Овај уређај је послат Тексашком реха
билитационом центру у Хјустону на тестирање.
Active Suit is a modular semi-soft active orthotic device for dystrophic patients,
electromechanically powered and programmed and controlled using a microcomputer. It was successfully used in testing rehabilitation and in research. It
was realized as part of the intensive scientific cooperation between USA and
Yugoslavia. This device was sent to Texas Rehabilitation Centre in Huston for
testing.

THE BIRTH OF HUMANOID ROBOTICS

Активно одело (1978–1982)
Active Suit (1978-1982)
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Након тога, 1982. године, настао је нов модел, активног ортотичког
уређаја модуларног типа за ниже екстремитете Уређај је купљен су
од стране Тексашког центра за рехабилитацију у Хјустону. На тај
начин је светска научна заједница обавештена о иницијалним резул
татима у домену тзв. активне рехабилитације помоћу робота типа
егзоскелета.

РОЂЕЊЕ ХУМАНОИДНЕ РОБОТИКЕ

After that, in 1982, a newer model was created of the first in the world
active orthotic modular device for lower extremities of the dystrophy
patients and the first in the world exoskeletal electronic arm for dystrophic
patients in the advanced stages of the disease, controlled using a joystick.
Device was bought by the Texas Rehabilitation Centre in Huston, USA.
In this way, the scientific community has been informed about the
initial results in the field of the so-called active rehabilitation using an
exoskeleton-type robot.
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Активно одело, меки делови, Институт „Михајло Пупин“, 1978–1982.
Власник: Институт „Михајло Пупин"
Active Suit, soft parts, Institut “Mihailo Pupin“, 1978-1982
Owner: Institute "Mihailo Pupin"

Ортотичка рука
Orthotic Arm

Екипа професора је 1980. године направила прву ортоти
чку руку на свету намењену дистрофичарима. Успешно ју
је тестирала тадашња председница Удружења дистрофи
чара Југославије Оливера Јандрић.
In 1980, professor’s team made the first orthotic arm intended
for dystrophic patients in the world. It was successfully tested
by the President of Muscular Dystrophy Association of Yugo
slavia at the time, Olivera Jandrić.
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Ортотичка рука, Институт „Михајло Пупин”, 1980.
Orthotic Arm, Institute “Mihailo Pupin”, 1980
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Промона 2
Promona 2

Промона 2, Индустријски прототип активне
потколене протезе, Институт „Михајло Пупин”, 1990.
Promona 2, Industrial Prototype of Active Below-Knee
Prosthesis, Institute “Mihailo Pupin”, 1990
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Ова активна протеза са електромеханичким актуатором и контролером
на бази микропроцесора намењена је хендикепираним особама које имају
ампутирану ногу испод колена. Она омогућава разне нивое ходања –
– узбрдо, низбрдо и ходање нагнутим и неправилним теренима. Састоји се
од механичког дела система, контролног система и извора енергије. Неко
лико типова покрета протезе за ногу програмирано је тако да особа која је
носи може да изабере одговарајући програм. Селекција програма омогуће
на је преко мале управљачке кутије која се налази на пацијентовом појасу.

50

Active prosthesis with electromechanical actuator and microprocessor-based
controller. It was intended for disabled persons whose legs have been amputated
above knee. It enables various levels of walking, uphill and downhill, as well as
walking on inclined and irregular terrains. It consists of mechanical part of the
system, controls system and power source. Several types of movements of the leg
prosthesis have been designed so that the person wearing it can choose a suitable
program. Selection of programs was achieved via small control box, which is
carried on the patient’s belt.

The system is powered by a DC servo motor, which rotates the knee joint using
ball screw reductor and a system of levers. An optical shaft encoder for position
and velocity control, and two optical switches as limiters are incorporated in the
microprocessor based control system. The main start-stop switch is incorporated
into the heel of the artificial foot. The prosthesis height can be adapted according
to the user demands. Specific orthopaedic parts (the socket and the foot) are
linked to the powered part of the prosthesis by standard connections. The main
advantage of PROMONA-2 active prosthesis with respect to passive prosthesis are
that it provides for normal upstairs/downstairs walking and the patient gets less
fatigued during walking. The average walking speed on level ground is around 0,9
m/s. Weight of batteries needed for 2 hours of autonomous walk is 1,7 kg (nickelcadmium) and 0.6 kg (lithium).
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Систем се напаја из серво мотора једносмерне струје, који изводи ротацију
зглоба колена преко редуктора вијака и системске ручице. Оптичка осовина за
позиционирање и контролу брзине и два оптичка прекидача као ограничења
уграђени су у управљачки систем на бази микропроцесора. Главни старт–
–стоп прекидач уграђен је у пету вештачког стопала. Висина протезе може се
подешавати у односу на потребе корисника. Специјални ортопедски делови
(утичница и стопало) повезани су са извором енергије протезе стандардним
везама. Главна предност Промоне 2, активне протезе, у односу на пасивне
протезе јесте то што она омогућава нормално ходање уз/низ степенице и
што се пацијент мање замара током хода. Просечна брзина ходања на равној
подлози је око 0,9 м/с. Тежина батерија за два сата аутономног ходања је 1,7
кг (никл-кадмијум) и 0,6 кг (литијум).
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Едукативни роботи Робед, 1986–1996.
Educational Robot Robed (1986-1996)
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Серија едукативних робота Робед осмишљена је у сврху
едукације, за обуку студената и ђака на предмету Роботика,
и за примењена истраживања у индустрији. На њиховом
осмишљавању радили су др Миомир Вукобратовић и мр
Милош Јовановић, у Лабораторији за роботику на Инсти
туту „Михајло Пупин”. Модел Робед 03 дизајниран је да
може да се употреби и у индустријској производњи, у ауто
матској обради. Због свог малог габарита најпогоднији је за
мала индустријска постројења (фармацеутска индустрија и
индустрија хране), јер не може да дохвати и пренесе велике
предмете. Врло мале димензије робота, савремен софтвер
за едукацију и велика прецизност омогућавају његову
ефикасну примену у различитим едукативним и истражи
вачким институцијама (школе и факултети, истраживачке
лабораторије и др).
Модел Робед 03 конструисан је на основу ранијег искуства
у раду на пројектовању и развоју едукативних робота Робед
01 и Робед 01М, као и неколико других индустријских ро
бота у Лабораторији за роботику. Робед 03 састоји се од
модула: манипулатора Робед 03, напајања, РС роботског
контролера Едуц 03 и едукативног софтвера, намењеног за
неколико нивоа едукације. Робед 03 може да носи предмет
тежине до једног килограма и тада му је максимална брзина
1 м/с. Кад се Робед 03 укључи преко рачунара, рука робота
врши аутономно кретање тако да представи рад сваког мо
тора, односно сваког од укупно пет степена слободе.

Series of educational robots ROBED has been designed for
educational purposes, student training in the field of Robotics
and applied research in industry. They were devised by PhD
Miomir Vukobratović and Mr Sci Miloš Jovanović at the Robot
ics Laboratory at the Institute “Mihailo Pupin“. Model ROBED
3 was designed in a way that also enables its application in indus
trial production, in automatic processing. Due to its small size it
is highly suitable for small industrial facilities (pharmaceutical
industry and food industry), since it cannot grab and transport
large objects. The robot’s very small dimensions, modern edu
cational software and its high precision enable efficient appli
cation in various educational and research institutions (schools
and universities, research laboratories etc.).
Model Robed 03 has been realized based on previous experience
in design and development of educational robots ROBED 01
and ROBED 01M, as well as several other industrial robots in
the Robotics Laboratory. Robed 03 consists of the following
modules: manipulator Robed 03, power unit, PC-based con
troller and educational software, intended for several levels
of education. Robed 03 can carry objects weighing up to 1 kg
and in that case, it can achieve maximum speed of 1 m/s. When
Robed 03 is turned on via computer, the robot’s arm performs
autonomous movements, so that it presents the work of each
motor, i.e. each of every five degrees of freedom.

Робед 01, Институт „Михајло
Пупин”, T: 91. 1, 1986.
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Robed 01, Institute “Mihailo
Pupin”, T: 91. 1, 1986
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Робед 02, Институт „Михајло Пупин”, T: 91. 2,
1991.
Robed 02, Institute “Mihailo Pupin”, T: 91. 2,
1991

Робед 03, Институт „Михајло Пупин”,
2001.
Robed 03, Institute “Mihailo Pupin”, 2001
Власник: Институт „Михајло Пупин”
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

Рачунари
Computers
Серијa рачунара развијена је на Институту „Михајло Пупин“ током
осамдесетих и почетком деведесетих година 20. века. Коришћени су
као управљачке јединице за контролу роботских система.
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A series of computers was developed at the Institute “Mihailo Pupin“
during the 1980s and early 1990s. They were used as control units for
management of robotic systems.
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Матична плоча ТИМ030, 1987.
Motherboard TIM030, 1987

Матична плоча ТИМ022, 1988.
Motherboard TIM022, 1988

П. Вранеш, А. Радић, Д. Симић.
Процесорска плоча за PC платформу.
Заснована на Intel процесору µP 386 на 25 MHz.
Власник: Институт „Михајло Пупин“.

С. Радић, Н. Кнежевић, М. Катић, А. Милер.
Матична плоча за микрорачунар PC XT TIM022.
Власник: Институт „Михајло Пупин“.

P. Vraneš, A. Radić, D. Simić.
Processor board for PC platform.
Based on Intel processor μP 386 at 25 MHz.
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

S. Radić, N. Knežević, M. Katić, A. Miler.
Motherboard for PC XT TIM022 microcomputer.
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

Матична плоча ТИМ600, 1987/88.
Motherboard TIM600, 1987/88

Д. Симић, Љ. Меденица, А. Милер.
Матична плоча базирана на Intel процесору 386/33.
Власник: Институт „Михајло Пупин“.

С. Радић, М. Катић.
Процесорска платформа за ТИМБУС.
Заснована на Intel процесору µP 386 на 25 MHz.
Власник: Институт „Михајло Пупин“.

D. Simić, Lj. Меденица, А. Miler, 1990/91.
Motherboard based on Intel processor 386/33.
Owner: Institute “Mihailo Pupin“

S. Radić, M. Katić.
Processor platform for TIMBUS. Based on Intel
processor μP 386 at 25 MHz.
Owner: Institute “Mihailo Pupin“
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Матична плоча NCR MB386, 1990/91.
Motherboard NCR MB386, 1990/91
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