УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Број: О 1-1 1 ~ О 9 '1
Датум:

М

·{~ ,

М !Ј"

НАСТАВИО- НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

Извештај Комисије за избор кандидата др Саше Ћуковића, дипл. маш.

Предмет:

инж., у научно звање научни сарадник.

На

седници

Наставно-научног

Крагујевцу која је одржана

већа

17.09.2015.

Факултета

инжењерских

године , Одлуком број

наука

Универзитета

01-113260-37,

у

одређени смо

за чланове Комисије за писање Извештаја о испуљености услова за избор др Саше
Ћуковића, дипл. маш. инж. у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
О предложеном кандидату подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.

Биографски подаци

Кандидат др Саша М. Ћуковић, дипл. маш. инж. , рођен

04.

марта

1983 .

године у

Крагујевцу, завршио је основну школу "Драгиша Михаиловић" у Крагујевцу као одличан
ученик. Средњу Техничку школу за машинство и саобраћај у Крагујевцу (образовни смер

Машински техничар за компјутерска конструисање) завршио је

2002.

године као ђак

генерациЈе.

Школске

2002/2003.

године

започео је

основне

студије

као редован

студент

Машинског факултета у Крагујевцу. Дипломирао је са највишом просечном оценом у
генерацији

9.79

(девет и

79/100)

на смеру за Производно машинство. Дипломски рад из

области Интелигентних система одбранио је

01.

децембра

2008.

године са оценом

10

(десет). Тема дипломског рада је "АУТОМАТСКО ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОФИЛА АЛАТА
ЗА

ОБРАДУ

ХЕЛИКОИДНИХ

ПОВРШИ

ПРИМЕНОМ

CAТIA/VISUAL

BASIC

ИНТЕРФЕЈСА", чији је ментор др Горан Девеџић , ред. проф.

Од почетка студија активно учествује у раду

Центра за интегрисани развој

производа и процеса и интелигентне системе (ЦИРПИС) на Факултету инжењерских

наука у Крагујевцу. Говори и пише енглески језик и усавршава немачки језик за шта

поседује одговарајуће сертификате (UNIVERSIТY OF CAMBRIDGE, English for Speakers
of Other Languages, Entry Level Certificate in English (ESOL), Certificate for Preliminary
English Test (РЕТ) , Council ofEurope Level В1 , 2003 ; DiD Deutsch lnstitut Worldwide GmbH
- Berlin. DAAD ISK - IntensivSprachКurse: "Deutschkurse in Deutschland" bis 8 Wochen Berlin, Germany, В1). У току 2006 . и 2007. године похађао је курсеве немачког језика који
на Универзитету у Крагујевцу организује DAAD (Deutscher Akademischer Austauch Dienst)

информативни центар Београд. Као члан Регионалног центра за таленте у Крагујевцу

током школске

2001/2002.

године у чествовао је на неколико такмичења и смотри (на

2.

регионалној смотри радова научног и уметни чког стваралаштва талената Регион алног
центра за таленте из Крагујевца освојио је

технологије,

године; на

2002.

44.

1.

место из Информатике у служби технике и

републичкој смотри радова научног и уметничког

стваралаштва талената Србије у Кладову

2002.

године добио је златну медаљу и диплому

за најквалитетнији научно-истраживачки рад: "Табеле фамилије делова" , под менторством
Др Горана Девеџића, тада доцента Машинског факултета у Крагујевцу и освојено
из

моделирања

машинских

елемената

и

конструкција).

Захваљујући

1.

место

свеобухватним

успесима у току средњег образовања, кандидат др Саша М. Ћуковић промовисан је за
Ђака генерације

2001/2002.

Техничке

године.

образовања у

школе за машинство и саобраћај

у Крагујевцу школске

Исте године похваљен је за изузетне резултате у току средњег

име Краљевског Дома Карађорђевића.

Учествовао је

на такмичењима

машинских и техничких факултета и виших школа Србије и Црне Горе и Републике
Српске , Македоније , Босне и Херцеговине и Словеније на предлог Проф . Др Вере
Николић-Станојевић
елемената,

елемената,
елемената,

1. место из Машинских
45 . Машинијада 2005 . године на Копаонику , 1. место из Машинских
46. Машинијада 2006. године у Охриду (Македонија) 4. место из Машинских
47. Машинијада 2007. године у Херцег Новом (Црна Гора) 1. место из
(44.

Машинијада

2004.

године у Бу дви ,

Машинских елемената.

Добитник је вредне стипендије и дипломе

Eurobank EFG

Штедионице а.д. Београд

у оквиру пројекта "ИНВЕСТИРАМО У ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ", као најбољи студент
Машинског факултета у Крагујевцу ,

2006.

Добитник је наградног путовања "ПУТУЈЕМ О

У ЕВРОПУ" које Европски покрет у Србији у сарадњи са амбасадом Републике Аустрије
и Скупштином Града Београда додељује најбољим студентима универзитета у Србији.
Више пута био је стипендиста фондације " Академик Драгослав Срејовић". Стипендиста
Министарства просвете и спорта Републике Србије био је у периоду од

2003-2007. године.

У току апсолвентског стажа и сада у току докторских студија изводио је део
наставе из предмета Рачунарско пројектовање технологија,
технологије , Интелигентни системи , Инжењерски алати

CAD/CAM/CAE 1

и

CAD/CAM/CAE

CAD/CAM технологије , CNC
1 и 2, Машински елементи,

и Техничко цртање са компјутерском графиком на

Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.
У току докторских студија, кандидат др Саша М . Ћуковић, дипл. маш. инж.,
добио је неколико награда, грантова и престижних стипендија .

Година

Назив

2009

Стипендиста
Србије ,

2009

- докторант Министарства за науку
2009-2012.

и технолошки развој Републике

Стипендиста фонда "Академик Драгослав Срејовић" коју додељује Скупштина
града Крагујевца најбољим ученицима и студентима .

2010

Стипендиста фонда "Академик Драгослав Срејовић" коју додељује Скупштина

града Крагујевца најбољим ученицима и студентима.

2011

Проглашен за најбољег младог презентера научног рада на конференцији

Саветовање производног машинства Србије , Ниш ,

34.

30/09/2011.

20 12

Deutscher Akademischer Austausch Dienst - SТIPENDIENURКUNDE Stipendium zur wissenschaftlichen Aus-und Fortbildung in Deutscbland.

2013

DAAD - Deutscheг Akademischer Austausch Dienst- SТIPENDIENURКUNDE- ein
Stipendium zur wissenschaftlichen Aus-und F ortbildung ш Deutschland -

еш

2

---

· - -- - -- - - - - - ,

-----

Deutschkurse in Deutschland - DiD Deutsch Institut Worldwide GmbH- Berlin.
---1

201З

Scholarship of the Scholarship Foundation of the RepuЫic of Austria for
Undergraduates, Graduates and Postgraduates. Austrian Agency for International
Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), Centre for International
Cooperation & Mobility (ICM).

201З

Scholarship of the World University Service (WUS) Austria: "One-Month Visit to
Austrian Universities" -201З /2014. University of Graz, Osteпeichische
Austauschdienst Gesellschaft - OeAD-GmbH Austrian Federal Ministry of Science
and Research (BMWF).

2015

Ernst Mach Stipendium- Weltweit 1 Ernst Mach grant- worldwide - for the academic
year 2015/16. OeAD-GmbH/ICM on behalf of and financed Ьу the Austrian Federal
Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) and the EU.
Докторске академске студије уписао је З. децембра

2008.

године на Машинском

факултету у Крагујевцу (сада Факултету инжењерских наука) и положио све испите

предвиђене планом и програмом са просечном оценом
септембра

2015 . године ,

10.00

(десет). Докторирао је

04.

након успешне одбране докторске дисертације "РЕГИСТРАЦИЈА

ДЕФОРМАБИЛНИХ СКУЛПТУРНИХ ПОВРШИ У ИНТЕРНЕТ ОКРУЖЕЊУ" чији је
ментор др Горан Девеџић , ред. проф. На седници Наставно-научног већа Факултета

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу која је одржана

17.09.2015.

године ,

Одлуком број 01-1/З260-29 , кандидату се признаје научни степен: ДО КТОР НАУКА
МА ШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО. У докторској дисертацији представљени су резултати
вишегодишњег

области

мултидисциплинарног

примене

и

развоја

научно-истраживачког

неинвазивних

и

рада

метода

CAD

за

у

.

актуелноЈ

ЗD

.

научноЈ

дијагностику

у

биомедицинском инжењерингу, конкретно у домену деформитета кичменог стуба .

Кандидат је запослен на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
од

02.04.2012.

године

у

својству

истраживача

сарадника

на

пројекту

ИИИ-41007.

Кандидат учествује у реализацији једног научноистраживачког пројекта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ("Примена биомедицинског
инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси", ИИИ-41007 , руководилац проф. др
Ненад

Филиповић),

Bioengineering and
TEMPUS-JPCR).

и

једног

Medical

TEMPUS пројекта (TEMPUS PROJECT, Studies in
Informatics - BioEMIS, 5З042З-TEMPUS-1-2012-1-UK

Досадашњи рад кандидата углавном је био усмерен на мултидисциплинарна и

примењена истраживања у области: производног машинства ; имплементације

CAD/CAM

технологија при развоју производа и унапређењу процеса ; геометријског ЗД моделирања у

машинству и медицини; примене компјутерске визије и
и

дијагностици;

биоинжењеринга

и

CAD

неинвазивне

технологија у визуелизацији

дијагностике

пацијената

са

деформитетима коштаних структура.
У досадашњем научном раду , кандидат др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж. , дао
Је допринос у :

•

теоријском и експерименталном истраживању које се односи на примену
неинвазивне

дигитализације

објеката

(призматичних ,

ротационих ,

скулптурних) у индустрији и медицини,

•

развоју алгоритама за прикупљање иЗД реконструкцију података добијених
аквизицИЈОМ

CT/MRI, и

са различитих

сензорских уређаја (ласерских ,

светлосних,

сл.) ,

з

•

разВОЈУ

алгоритама

моделираља

и

и

методологија

анализе

површи

у

за

аутоматизацију

области

машинства

процеса
и

3Д

медицинске

диј агностике ,

•

развоју и имплементацији информационих система за интеграцију и приказ

CAD
•

и виртуелних садржаја у интернет окружењу,

креирању параметарских

CAD

модела комплексних облика и структура

(инжењерских и анатомских) и уградњи знања и механизама закључивања у
3Д моделе ,

•

креирању кинематских и биомеханичких 3Д модела склопова и њиховој

•

примени метода проширене реалности (енгл.

експерименталној верификациј и ,

"Augmented Reality - AR") ,

антологија и Кnowledgeware технологија у неинвазивној дијагностици и 3Д
визуелизаЦИЈИ модела ,

•

развоју система и протокола за праћење промене 3Д облика и индикатора
површи током времена,

•

примени математичког апарата за опис линија сложеног облика

Bezier, и
•

разВОЈУ

(B-Spline,

сл.) и скулптурних деформабилних површи (NURВS) ,
методологиЈа

регистрациЈе ,

анализе

и

стратегиЈе

обраде

комплексних површи и геометриЈе .

Кандидат је у досадашњем раду , као аутор или коаутор објавио преко

радова

(2

часописима,

рада

у

3 рада у

врхунском

4 рада

час опису ,

б

радова

часопису верификованом посебном одлуком ,

на међународној конференцији ,
целини ,

међународном

22

у

40

научних

међународним

1 саопштење

по позиву

саопштења на међународним скуповима штампаних у

у часописима, итд . ). Коаутор је једне збирке , једног практикума, поглавља

у књизи , и учествовао је у реализацији

3 техничка решења.
СПИСАК

објављених научних и стручних радова саопштених на националним и интернационалним
скуповима или објављеним у часописима, и других постигнутих научних резултата у
досадашњој пракси кандидата др Саше Ћуковића, дипл. маш. инж.

1.

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ Р АД ОВА

1.1

Рад у врхунском међународном часопису [М21]:

1.1.1

Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, К. Subburaj , Tanja
Lukovic, "ScolioMediS: WEB-ORIENTED INFORМAТION SYSTEM FOR
IDIOPATHIC SCOLIOSIS VISUALIZAТION AND MONIТORING" , Journal of
Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.1 08, No.2, рр. 736-749, ISSN
0169-2607, Doi 10.1016/j.cmpb.2012.04.008, 2012.
Lozica Ivanovic, Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Nenad Miric, "MODELING OF ТНЕ
MESHING OF TROCHOIDAL PROFILES WITH CLEARANCES", Journal of
Mechanical Design, Vol.134, No.4, рр . 1-9, ISSN 1050-0472, Doi: 10.1115/1.4005621 ,
2012.

1.1.2

1.2

Рад у међународном часопису [М2з]:

1.2.1

Devedzic G., Ristic В. , Stefanovic М. , Cukovic S., Lukovic Т. , "DEVELOPMENT OF
3D PARAMETRIC MODEL OF HUMAN SPINE AND SIMULATOR FOR
4

BIOMEDICAL ENGINEERING EDUCAТION AND SCOLIOSIS SCREENING" ,
Journal of Computer Applications in Engineering Education, Vol.20, No.3, рр. 434-444,
ISSN 1061-3773 , Doi 10.1002/сае.20411 , (puЫished online 2010, printed 2012).
1.2.2 lvanovic L. , Devedzic G. , Miric N. , Cukovic S., "ANAL YSIS OF FORCES AND
MOMENTS IN GEROTOR PUMPS", Proc IMechE - Part С - Journal of Mechanical
Engineering Science, Vol.224, No.10, рр. 2257-2269, ISSN 0954-4062, Doi
10.1243/09544062JMES2041 , 201 О.
1.2.3 Tanja Zecevic Lukovic, Branko Ristic, Zorica Jovanovic, Nemanja Rancic, Dragana
lgnjatovic Ristic, Sasa Cukovic, "COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME ТУРЕ 1
IN ТНЕ UPPER EXTREMIТY - HOW EFFICIENT PHYSICAL THERAPY AND
REHABILITА Т1 ON ARE" , Medicinski glasnik Lij ecnicke komore Zenicko - Do Ьој skog
kantona, Vol.9, No.2, рр. 334-340, ISSN 1840-0132, 2012.
1.2.4 Filipovic, N., lsailovic, V. , Nikolic, D., Peulic, А. , Mijailovic, N ., Petrovic, S., Cukovic,
S., Vulovic, R. , Matic, А. , Zdravkovic, N. , Devedzic, G. , Ristic, В. ,
"BIOMECHANICAL MODELING OF КNЕЕ FOR SPECIFIC РА ТIENTS WITH
CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY" , Computer Science and
lnformation Systems 1 ComSIS, Vol.10, No.l , рр. 525-545, ISSN 1820-0214, 2013.
1.2.5 Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic, Sasa Cukovic, "CONVERТING
OBR-SCOLIO ONTOLOGY IN OWL DL", Computer Science and lnformation Systems
1 ComSIS,
Vol.lO,
No.3 ,
рр .
1359-1385,
ISSN
1820-0214,
Doi
10.2298/CSIS120611053L, 2013 .
1.2.6 Lukovic Tanja, Cukovic Sasa, Lukovic Vanja, Devedzic Goran, Djordjevic Dusica,
"TOWARDS А NEW PROTOCOL OF SCOLIOSIS ASSESSMENTS AND
MONIТORING IN CLINICAL PRACТICE: А pilot study", Journal of Back and
рр .
ISSN
1053-8127,
Musculoskeletal
Rehabilitation,
Vol.-,
No.-,
http://tinyurl.com/puy29m5 , (published online 2014).

1.3

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком [М24]:

Cukovic S., Devedzic G. , Ghionea 1., "AUTOMAТIC DETERМINAТION OF
GRINDING TOOL PROFILE FOR HELICAL SURFACES MACHINING USING
CAТIAIVB INTERFACE" , U.P.B. Scientific Bulletin, Series D, Vol.72, No.2, рр. 85-96,
ISSN 1454-2358, www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full6208 .pdf, 201 О.
1.3.2 Cukovic S., Devedzic G. , lvanovic L. , Lukovic Т. , Subburaj К. , "DEVELOPMENT OF
3D КINEMAТIC MODEL OF ТНЕ SPINE FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS
SIMULAТION" , Journal of Computer-Aided Design and Applications, Vol.7, No.l , рр.
153-161 , ISSN 1686-4360, Doi 10.3722/cadaps.2010.153-161 , 2010.
1.3.3 lonщ Gabriel GHIONEA, Doina CIOBOATA, Adrian Ghionea, Sasa CUKOVIC,
"APPLICA ТIVE CAD/CAM METHODOLOGY FOR PARAMETERIZAТION OF
ТНЕ ROLLING SURFACE OF RAILWAY WHEELS", U.P.B. Scientific Bulletin,
Series D, Mechanical Engineering, Vol.-, No.-, рр.- , ISSN 1454-2358, 2015 (Accepted).
1.3.1

1.4

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (неопходно
позивно писмо) [Мзt]:

1.4.1

Sasa Cukovic, Goran Devedzic, Vanja Lukovic, Nabil Anwer, Tanja Zecevic-Lukovic,
"3D MODELING OF SPINAL DEFORМIТIES SHAPES USING 5ТН DEGREE BSPLINES", ММА 2015 - Flexible technologies, Novi Sad, 2015 , September 25-26, рр.
223-226, ISBN 978-86-7892-722-5.
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1.5

Саопштење са међународног скупа штампано у целини [Мзз]:

1.5.1

Cukovic S., Devedzic G. , Petrovic S., "APPLICAТION OF КNOWLEDGEWARE
TECНNOLOGY ТО HELICAL SURFACE MODELING" , 6th International Conference
on Advanced Manufacturing Technologies - ICAMaT2009, Cluj-Napoca, Romania,
2009, 8-10 October, рр . 29-34, ISBN 2066-9445.
S. Cukovic, М. Stefanovic, G. Devedzic, Ghionea 1., "NEW APPROACH ТО WЕБ
BASED PROCESS PLANNING", Proceedings of the 18th International Conference on
Manufacturing Systems - ICMaS, University POLIТEНNICA of Bucharest, Romania,
2009, 5-6 November, рр. 245-248, ISBN 1842-3183.
Cukovic S., Devedzic G. , lvanovic L. , Lukovic Т. , Subburaj К. , "DEVELOPMENT OF
3D КINEMA ПС MODEL OF ТНЕ SPINE FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS
SIMULAТION" , CAD ' 10, Dubai, United Arab Emirates, 2010, 20-25 June, рр. 153-161.
Devedzic G., Cukovic S., Lukovic Т., Jovanovic Z. , Ristic В ." "RAZVOJ SISTEMA ZA
KOMPLEKSNU ANALIZU SKOLIOZNE KICME" , Drugi kongres fizijatara Crne Gore,
lgalo, Crna Gora, 201 О , 17-21 Februar, рр . 79-88, ISBN 978-9940-9062-1-4.
Lukovic V., Milosevic D., Cukovic S., Devedzic G." "DESIGN ISSUES OF ТНЕ
SCOLIOMED SYSTEM FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS MONIТORING" ,
International Electrotechnical and Computer Science Conference - ЕRК 201 О , Portoroz,
Slovenia, 2010, 20-22 September, рр . 351-354, ISBN 1581-4572.
S. Cukovic, М. Eric, G. Devedzic, V. Lukovic, Ghionea 1., "INTEGRAТION OF
PROCESS PLANNING FOR DISTRIBUTED MANUFACTURING IN VIRTUAL
ENVIRONMENT", 19th International Conference on Manufacturing Systems- ICMaS,
Bucharest, Romania, 2010, 11-12 November, рр. 195-198, ISBN 2067-9238.
G. Devedzic, S. Cukovic, В . Ristic, S. Petrovic, М . Fiorentino, Т . Lukovic,
"COMBINED REGISTRA ТION OF HUMAN MUSCULOSCELETAL SYSTEM" , 34th
lnternational Conference on Production Engineering, Nis, Serbia, 2011 , September 2830th, рр. 189-192, ISBN 978-86-6055-019-6.
G. Devedzic, S. Petrovic, S. Cukovic, В. Ristic, Z. Jovanovic, М. Cirovic, "TOWARDS
DIGIТAL TEMPLATE FOR ARТIFICIAL HIP IMPLANTS SELECТION" , 34th
International Conference on Production Engineering, Nis, Serbia, 2011 , September 2830th, рр . 347-350, ISBN 978-86-6055-019-6.
S. Petrovic, М. Eric, G. Devedzic, М . Manic, S. Cukovic, М. Cirovic,
"COLLABORA ТION AND COMMUNICA ТION IN INTEGRATED SYSTEM OF
DIGIТAL MANUFACTURING" , 34th International Conference on Production
Engineering, Nis, SerЬia, 2011 , September 28-30th, рр. 235-238, ISBN 978-86-6055019-6.
Devedzic G. , Stojanovic R. , Cukovic S., Milosevic D., Lukovic V. , "IDENТIFICATION
OF ANATOMICAL LANDMARКS FOR INTELLIGENT POSTURAL SENSING",
2012 Mediterranean Coference on Embedded Computing (МЕСО) , Bar, Montenegro,
2012, 19-21 June, рр. 70-73 , ISBN 978-9940-9436-0-8.
Petrovic, S., Matic, А., Devedzic, G. , Ristic, В ., Cukovic, S, "DIFFERENCES IN
ТIВIAL ROTAТION AND TRANSLAТION IN ACL DEFICIENT AND HEALTHY
KNEES ", 11 th International Scientific Conference, N ovi Sad, SerЬia, 2012, September
20-21 , рр. 505-508, ISBN 978-86-7892-429-3.
G. Devedzic, R. Stojanovic, Z. Bundalo, D. Shepherd, S. Petrovic, А. Stankovic, S.
Cukovic, "DEVELOPING CURRICULUM IN BIOENGINEERING AND MEDICAL
INFORМAТICS АТ WESTERN BALКAN UNIVERSIТIES" , Proceeding of 2nd
Mediterranean Conference on Embedded Computing (МЕСО), Budva, Montenegro,
2013 , 15th-21st June, рр. 274-279, ISBN 978-9940-9436-1-5.

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5 .6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12
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1.5.13 Sasa Cukovic, Frieder Pankratz, Antonio Uva, Goran Devedzic, Vanja Lukovic, Michele
Fiorentino, Tanja Zecevic Lukovic, "CONCEPTUAL AUGMENTED REALITY
FRAMEWORК FOR SPINAL DISORDERS REPRESENTA ТION AND DIAGNOSIS",
Proceedings of The 2nd Regional Conference - Mechatronics In Practice And Education
- MechEdu 2013, Subotica, Serbia, 2013 , 05-06/12/2013 , рр. 13-17, ISBN 978 -86-78 92565-8.
1.5.14 Sasa Cukovic, Frieder Pankratz, Goran Devedzic, Gudrun Klinker, Vanja Lukovic,
Lozica Ivanovic, "AN INTERACТIVE AUGMENTED REALIТY PLATFORМ FOR
CAD EDUCAТION" , Intemational Conference of Production Engeneering - [ICPE
2013] , Kopaonik, 2013 , 25-28. Septembar, рр. 353-358, ISBN ISBN 978-86-82631-69-9.
1.5.15 GHIONEA Ionut Gabriel, DEVEDZIC Goran, CUKOVIC Sasa, "PARAMETRIC
MODELING OF SURFACES USING CATIA v5 ENVIRONMENT" , ICAMaT 20147th Intemational Conference on Advanced Manufacturing Technologies - Applied
Mechanics and Materials Vol. 760 (2015), POLITEНNICA University of Bucharest,
Bucharest, Romania, 2014, 23-24 October 2014, рр. 93-98, ISBN 978-3-03835-443-7.
1.5 .16 V eronica Argesanu, Raul Miklos Kulcsar, Ion Silviu Borozan, Mihaela Jula, Sasa
Cukovic, Eugen Bota, "ANAL YТICAL AND EXPERIMENTAL MODELING OF ТНЕ
DRIVERS SPINE" , Intemational Conference on Pure Mathematics, Applied
Mathematics, Computational Methods - [РМАМСМ 2014], Santorini Island, Greece,
2014, 17-21 July, рр . 172-178, ISBN 978-1-61804-240-8 .
1.5.17 Sasa Cukovic, Michele Gattullo, Frieder Pankratz, Goran Devedzic, Emesto СапаЬЬа,
Khelifa Baizid, "MARКER BASED VS . NATURAL FEATURE TRACКING
AUGMENTED REALIТY VISUALIZAТION OF ТНЕ 3D FOOT PHANTOM" , The
Intemational Conference on Electrical and Bio-medical Engineering, Clean Energy and
Green Computing (EBECEGC2015), Islamic Azad University, Academic City, Dubai,
United Arab Emirates, 2015 , January 28-30, 2015 , рр. 24-31 , ISBN 978-1-941968-06-2.
1.5.18 GHIONEA Ionut, GHIONEA Adrian, CUKOVIC Sasa, IONESCU Nicolae,
"DETERМINAТION OF ТНЕ MILLING CONDIТIONS OF А PUMP CASING
COVER USING А PARAMETRIC DESIGNED FIXTURE DEVICE" , The Innovative
Manufacturing Engineering Conference (IManE-2015), Ia~i , Romania, 2015 , 20-22 Мау ,
рр . 890-895 , doi: 10.4028/www.scientific.net/ АММ.809-81 0.890, ISBN- .
1.5.19 Sasa CUKOVIC, Goran DEVEDZIC, 3D MODELING AND SIMULAТION OF
SCOLIOSIS - AN INTEGRA TED КNOWLEDGEWARE APPROACH, 4th IEEE
Mediteпanean Conference on Embedded Computing- МЕСО2015 , Budva, Cma Gora,
2015 , 14-18 June, рр . 411-415 , ISBN 978-9-9409-4364-6.
1.5.20 Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Karupppasamy Subburaj , Wolfgang Birkfellner, Danijela
Milosevic,
Branko
Ristic,
Goran
Devedzic,
"AUTOMATED
SOSORTRECOMMENDED ANGLES MEASUREMENT IN РА ТIENTS WITH ADOLESCENT
IDIOPATHIC SCOLIOSIS", 15th IEEE Intemational conference on Ьioinformatics and
bioengineering [BIBE 2015] , Belgrade, Serbia, 2015, November 02-04, рр . -, ISBN (Accepted).
1.5.21 Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Sasa Cukovic, and Goran Devedzic,
"DEVELOPMENT
OF
APPLICA ТION
ONTOLOGY
OF
LENKE' S
CLASSIFICAТION OF SCOLIOSIS- OBR-Scolio", 15th IEEE Intemational conference
on Ьioinformatics and bioengineering [BIBE 20 15], Belgrade, Serbia, 2015, November
02-04, рр. -, ISBN - (Accepted).
1.5.22 Cukovic Sasa, Devedzic Goran, Pankratz Frieder, Baizid Кhalifa, Ghionea Ionut, Kostic
Andreja" "AUGMENTED REALIТY SIMULAТION OF САМ SPAТIAL TOOL
PATHS IN PRISMA ТIС MILLING SEQUENCES", 12 Intemational Conference on
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Product Lifecycle Management - [PLM15] , Qatar University, Al Tarfa, Doha, Qatar,
2015, 19- 21 October, рр.- , ISBN- (Accepted).

1.6

Поглавље у књизи или рад у тематском зборнику националног значаја [М42):

1.6.1

Goran Devedzic, CAD/CAM tehnologije, 1. Izdanje 2006., 2. Izdanje 2009. Poglavlje 5:
Кnowledgeware tehnologije (Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Suzana Petrovic),
Masinski fakultet и Кragujevcu , Centar za integrisan razvoj proizvoda i procesa i
inteligentne sisteme CIRPIS, Br. strana: 24, ISBN 978-86-86663-40-5 , Кragujevac , 2009.

1.7

Рад у часопису националног значаја

1.7.1

Ristic В. , Devedzic G. , Filipovic N., Petrovic S., Mijailovic N., Cukovic S.,
ANALYSIS IN PAТI ENTS WITH CHRO IC ANTERIOR CRUCIATE
LIGAME Т INJURY" , SerЬian Journal of Experimental and Clinical Research, Vol.13 ,
о.2 , рр . 49-54, ISS
1820-8665, 20 12.
Petrovic S. , Matic А. , Devedzic G. , Ristic В. , Cukovic S., "DIFFERENCES IN ТIBIAL
ROTAТIO
А D TRANSLATIO
IN ACL DEFICIENT AND HEALTHY КNEES" ,
Journal ofProduction Engineering, Vol.16, o.l, рр. 73-76, ISSN 1821-4932, 2013.
Matic

[Ms2]:

А. ,

"GAIТ

1.7.2

1.8

Рад у часопису [Мsз]:

1.8.1

1.8.2

Cukovic S., Devedzic G., Petrovic S. , "APPLICA ТION OF КNOWLEDGEWARE
ТО HELICAL SURFACE MODELING" , Academic Journal of
Manufacturing Engineering, Vol.7, No.4, рр. 37-42, ISSN 1583-7904, 2009.
Ionut Ghionea, Adrian Ghionea, Ioan Лinase, Sasa Cukovic, "А PRACТICAL
APPROACH ON DEVELOPING А SYSTEM FOR PARAMETRIC DESIGN OF А
MODULAR FIXTURE DEVICE" , Academic Journal of Manufacturing Engineering,
Vol.9, о.1, рр. 56-61, ISSN 1583-7904, 2011.

1.9

Одбраљена докторска дисертација

1.9.1

Ћуковић

TECНNOLOGY

М.

Саша:

[M7t):

"Регистрација

деформабилних

интернет окружењу " , Енглеска верзија:
Докторска

in Intemet Environment". ,
Факултет

инжењерских

наука,

скулптурних

површи

у

" on-rigid Registration of Sculptured Surfaces
дисертација,
бр.

04.09.2015. ,

Универзитет
страна

266

у

Крагујевцу ,

страна

и

263

библиографских података. Ментор: Проф . др. Горан Девеuић .

1.10

Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,
нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)

1.1 0.1

[Mss):

Г. Девеuић , С. Ћуковић , Б. Ристић , Т. Зечевић Луковић, З. Јовановић, СИСТЕМ ЗА
АУТОМАТСКО ОДРЕЂИВАЉЕ КОБОВОГ УГЛА , Клинички центар Крагујевац,
Крагујевац ,

1.1 0.2

2010.

Горан Девеuић,

Вања Луковић,

Луковић ,

Зоран

Јовановић ,

СИСТЕМ

ЗА

Саша

Бранко

МОНИТОРИНГ

И

Ћуковић , Данијела Милошевић , Тања

Ристић:

" ScolioMediS:

НЕЈОНИЗУЈУЋ У

3Д

ИНФОРМАЦИОНИ
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈУ

ДЕФОРМИТЕТА КИЧМЕНОГ СТУБА", Факултет ин:жењерских наука и Клинички
центар Крагујевац ,

2015

(ТР/86-2015).
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1.1 0.3

Горан Девеџић, Саша Ћуковић ,

Frieder Pankratz, Karupppasamy Subburaj , Ionut
Ghionea, "МОБИЛНА И ДЕСКТОП АПЛИКАЦИЈА ЗА 3Д ПРИКАЗ CAD
САДРЖАЈА У AR ОКРУЖЕЊУ- ArCAD", (ТР-87/2015) , Факултет инжењерских
наука

Универзитета

у

Крагујевцу ,

Политехнички

универзитет

Букурешт,

Универзитет за технологију и дизајн Сингапур , Технички универзитет Минхен ,
Крагујевац,

2015.

1.11

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини [М6з]:

1.11.1

Гаљак М ., Девеџић Г ., Ћуковић С. , ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ИНТЕГРИСАНОГ

РАЗВОЈА ПРОИЗВОДА ,

1.11.2

2009, 20-22

Мај , рр.- ,

Ћуковић

С. ,

Девеџић

ТЕХНОЛОГИЈА

Национална конференција о квалитету , Крагујевац,

36.
ISBN -

ПРИ

Г. ,

Гаљак

М .,

ПРОЈЕКТОВАЊ У

ПРИМЕНА

KNOWLEDGEW ARE
ПО ВРШИ ,
36.
2009, 20-22 Мај , рр.-, ISBN-

ХЕЛИКОИДНИХ

Национална конференција о квалитету , Крагујевац,

1.12

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу [М64]:

1.12.1

Девеџић Г. , Ћуковић С. , Зечевић-Луковић Т ., Ристић Б. , Ивановић Л ., Гаљак М .,
ПАРАМЕТАРСКИ

3D

МОДЕЛ КИЧМЕНОГ СТУБА: ИНЖЕЊЕРСКИ РАЗВОЈ И

МЕДИЦИНСКЕ ПРИМЕНЕ, Конгрес физијатара 2009, Суботица, 2009, -, рр. -,
ISBN1.12.2 Cukovic S., Ristic В. , Devedzic G., Jovanovic Z., 3D PARAMETARSKI SIМULATOR
IDIOPATSКIH SKOLIOZA, Drugi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa SrЬije ,
Novi Sad, SrЬija, 2010, 14-16 Oktobar, рр. 101 , ISBN 1.12.3 Petrovic S., Devedzic G., Cukovic S., Ristic В. , 3D DIGIТALNI TEMPLEJТING
ENDOPROTEZE КUКА , Drugi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa SrЬije , Novi
Sad, SrЬija, 2010, 14-16 Oktobar, рр . 218, ISBN 1.12.4 Zecevic Lukovic Т. , Cukovic S., Devedzic G. , Milosevic 0. , Jovanovic Z. ,
KOMPLEKSNA
ANALIZA
IDIOPATSКE
SKOLIOZE
PRIMENOM
3D
KINEMATSKOG MODELA KICMENOG STUBA, 1О. Kongres fizijatara SrЬije sa
medunarodnim ucescem, Kladovo, SrЬija, 201 О , 02 - 05 jun, рр. 186-187, ISBN 978-86906057-5-0
1.12.5 Zecevic Lukovic Т. , Devedzic G. , Cukovic S., Bemard N. , Lukovic V, Pozder D.,
IDENТIFIКACIJA SPOLJASNЛH ANA TOMSKIH OBELEZJA I KV ANТIFIКACIJA
DEFORМIТETA ОРТIСКIМ METODAMA, 11. Kongres fizijatara SrЬije sa
medunarodnim ucescem, ZlatiЬor, 2011 , 19-22. Мај , рр. 199-200, ISBN 0350-5952
1.12.6 Zecevic Lukovic Т ., Ristic В. , Devedzic G. , Cukovic S., Lukovic V. , Jelacic М. ,
PRIMENA INFORМACIONOG SISTEМA SCOLIOMEDIS U КLINICKOJ PRAKSI,
11. Kongres fizijatara SrЬije sa medunarodnim ucescem, ZlatiЬor , 2011 , 19-22. Мај , рр.
197-198, ISBN 0350-5952
1.12. 7 Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Branko Ristic, SI STEM ZA NEINV AZIVNU 3D
VIZUELIZACIJU DEFORМIТETA КICMENOG STUBA I КARAKTERIZACIJU
DORZALNE POVRSI, Simpozijum: Bioinzenjerstvo i medicinska informatika u
savremenoj dijagnostici i terapiji, Vojnomedicinska akademija Beograd, 2015 , 15. Мај ,
рр. 43-45 , ISBN -

1.13

Уџбеници:
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1.13.1

Девеџић

Горан ,

Ћуковић

Саша ,

Петровић

Сузана,

Максић

Јелена:

" ЗД

МОДЕЛИРАЉЕ ПРОИЗВОДА - методичка збирка задатака", Машински факултет
у Крагујевцу , Центар за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне
системе- ЦИРПИС , Крагујевац ,

ISBN 978-86-86663-45-0, 2009.
1.13 .2 Sasa CUKOVIC, Goran DEVEDZIC, Frieder PANKRATZ, Ionut GHIONEA,
Karupppasamy SUBBURAJ: "PRAKТIKUM ZA CAD/CAM - Augmented Reality -",
Univerzitet и Кragujevcu, Fakultet inzenjerskih nauka, Centar za integrisan razvoj
proizvoda i procesa i inteligentne sisteme- CIRPIS, Кragujevac, ISBN 978-86-6335-0205, 2015 .
2.

ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ (УЧЕШЋЕ)

2.1

Национални пројекти:

2.1 .1

" Развој софтверских решења у
производа и процеса

",

Internet!Intranet

окружењу за интегрисани развој

Министарство за науку и технолошки развој Републике

Србије , ТР-6218А (учествовао у својству волонтера).

2.1.2

" Онтолошко

моделираље

у

биоинжењерингу ",

Министарство

за

науку

и

технолошки развој Републике Србије , ТР-12002. Ру ководилац пројекта Проф. Др
Горан Девеџић . (учествовао у својству Стипендисте-докторанта Министарства

науке и технолошког развоја, Републике Србије).

2.1.3

"Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси",
(потпројекат "Биомеханика", руководилац Проф. Др Горан Девеџић) Министарство
за науку

и технолошки

развој

Републике

Србије ,

ИИИ-41 007

(учествовао у

својству Стипендисте-докторанта Министарства науке и технолошког развоја,
Републике Србије до
је од

01/04/2012;
02/04/2012 до данас).

Истраживач сарадник на пројекту ИИИ-41007

2.2

Међународни пројекти:

2.2.1

TEMPUS PROJECT, Studies in Bioengineering and Medical Inforrnatics - BioEMIS,
530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR.

2.3

Боравци и усавршавања у иностранству:

У току докторских студија, кандидат др Саша М. Ћуковић, дипл. маш. инж.,

обавио је истраживачке активности и краће и дуже студијске боравке на неколико
престижних универз итета .

2.3.1

Politecnico di Bari, Department of Mechanical Engineering and Management, Virtual
Reality and Reality Reconstruction Lab, Bari, Ita1y (tutor- Prof. Dr Michele Fiorentino),
2011 " З недеље.
2.3 .2 CAD'1 О- International CAD Conference and Exhibition, DUBAI, United Arab Emirates
- Учешће финансирала Министарство за науку и технолошки развој , 2010., 1
недеља .

2.3.3

Technische Universitat Miinchen - TUM, Lehrstuhl fur Inforrnatikanwendungen in der
Medizin & Augmented Reality, Miinchen, Germany. Advisor Prof. Dr Nassir Navab,
2012-2013., 5 месеци. Тема истраживачког пројекта : "ЗD Reconstruction and
Registration of Anatomical Surfaces in Biomedical Engineering".
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2.3.4

University "Politehnica" of Bucharest, Engineering and Management of Technological
Systems Faculty, Romania. (Тутор IonЩ Ghionea), 2010., 1 недеља.
2.3 .5 Technische Universitat Graz, Fakultat fur Elektrotechnik und Informationstechnik.
Zentrum ffu Biomedizinische Technik. Graz, Osteпeich. Prof. Dr Gerhard Holzapfel.
Tutor: Prof. Dr Pierce David, 2013., 1 месец. Тема истраживачког пројекта: "Spinal
Biomechanics of the Scoliosis Deformities in Adolescents".
2.3.6 DiD Deutsch Institut Worldwide GmbH - Berlin. DAAD ISK - IntensivSprachKurse:
"Deutschkurse in Deutschland" Ьis 8 Wochen - Berlin, Germany, 2013 ., 2 месеца.
2.3.7 Medizinischen Universitiit, Medizinische Physik und Biomedizinische Technik. Center of
Biomedical Engineering and Physics. АКН- Allgemeines Кrankenhaus der Stadt Wien,
АТ. Prof. Dr Wolfgang Birkfellner, 2013., 1 месец. Тема истраживачког пројекта:
"Non-Rigid Registration of Sculptured Surfaces in Internet Environment".
2.3.8 University of Birmingham, Faculty of Mechanical Engineering, Birmingham, United
Kingdom. Training Visit- Tempus BioEMIS, 2014., 1 недеља.
2.3.9 Tampere University of Technology - TUT, Tampere, Finland, Training Visit - Tempus
BioEMIS, 2014. , 1 недеља.
2.3.10 The Islamic Azad University- IAU (branch UAE), International Academic City, DUBAI,
United Arab Emirates, Учешће финансирала Министарство просвете , науке и
технолошког развоја, 2015. , 1 недеља.

3.

ЧЛАНСТВА

У

ОДБОРИМА

МЕЂУНАРОДНИХ

НАУЧНИХ

КОНФЕРЕНЦИЈА И ОДБОРИМА НАУЧНИХ ДРУШТАВА

1.
2.

3.

4.

5.

б.

4.

Рецензент

часописа

Journal ој Biomedical lnformatics, ELSEVIER, IF 2.131 .
Manuscript Number: JBI-13-530-31-01-2014.
Технички рецензент међународне конференције - ICAMaT & Robotics & Polcom
2014, Romaпia. Paper ID: 978-0-00001-975-2_ 1930 Paper ID: 978-0-00001-9752 1270.
Рецензент међународне конференције: The Iпterпatioпal Сопfеrепсе оп Electrical апd
Bio-medical Eпgiпeeriпg, Сlеап Eпergy апd Greeп Computiпg (EBECEGC2015), 2015»
Dubai, Uпited Arab Emirates. Paper ID: 11 0., 2014.
Рецензент међународне конференције WSEARS- бth NAUN Iпterпatioпal Сопfеrепсе
оп Bioscieпce апd Bioiпformatics, Dubai, UAE, 2015. Paper ID : 5708-155 , Paper ID:
72209-118., 2015.
Рецензент међународне конференције: 14th Iпterпatioпal Сопfеrепсе оп Circuits,
Systems, Electroпics, Coпtrol & Sigпal Processiпg (CSECS '15), Копуа - Turkey . Paper
ID: 72402-139., 2015.
Рецензент- SCIENТIFIC BULLEТIN Series D: Mechaпical Eпgiпeeriпg, ISSN (print):
1454-2358., 2015 -. Intemational Scientific Committee Member of the International
Conference on Augmented Reality for Technical Entrepreneurs (ARTE ' 16)., 2015 -.
АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ Р АД ОВА
У току свог научноистраживачког рада, кандидат др Саша Ћуковић, дипл. маш.

инж. , дао је значајан допринос теоријском и експерименталном истраживању у области
примене

савремених

технологија

информационих

и

САх

технологија

у

домену

производног машинства и биомедицинског инжењеринга.

Заједнички циљ истраживања у радовима

(1.1.1 , 1.2.1 , 1.2.6, 1.4.1 , 1.2.3, 1.3.2, 1.5 .3,
1.5.4, 1.5.5, 1.2.5, 1.5.21 , 1.5.7, 1.5.10, 1.5.13, 1.5.16, 1.5.19, 1.6.1 , 1.5.20, 1.9.1 , 1.10.1 , 1.10.2)
је обезбедити перманентност праћења развоја деформитета кичменог стуба, односно тока
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третмана, смаљеље или елиминисаље потребе за (штетним) рентгенским снимаљем,

примена савремених инжељерских приступа за пројектоваље информационог система
за праћеље деформитета, примена оптичких метода, развој

ScolioMediS

параметарског

ЗД модела

кичменог

стуба

у

процесу дијагностике,

и примена

као

и

примена

за

праћеље

антологија и технологија знаља.
У

раду

1.1.1

адолесцентских

(ScolioMediS).

приказана је

идиопатских

архитектура

сколиоза

и

информационог

других

система

деформитета

кичменог

стуба

Дијагностика и терапија пацијената са (идиопатском) сколиозом ослаља се,

у највећој мери , на показатеље добијене помоћу радиолошких снимака. Анализом кривина
кичменог стуба у фронталној и сагиталној равни детектује се степен деформитета и

љегова прогресија. У даљем поступку доноси се субјективна одлука о врсти терапије

-

конзервативна или оперативна- и приступа детаљном планираљу . При томе, СоЬЬ - ов угао

је параметар који представља основу за квантификацију степена деформитета кривине
кичменог стуба, али и показатељ за избор врсте терапије . Систем

ScolioMediS

базиран је

на параметризованом 3Д анатомском моделу кичменог стуба, моделу дорзалне површи и
онтологије и љеговом применом може се смаљити потреба за радиографским претрагама.
Систем је намељен прикупљаљу и размени података између различитих центара у којима

.

.

се прате и третираЈу пациЈенти са сколиозама.

У раду

1.2.1

приказан ј е развој параметарског 3Д

CAD

модела кичменог стуба и

примена у едукацији и биомедицинском инжељерингу за визуелизацију и дијагностику
деформитета кичменог стуба.

У раду

приказан је предлог новог протокола за праћеље адолесцентских

1.2.6

сколиоза и утврђиваље броја неопходног броја дијагностичких параметара. Дијагностика

сколиозе у тренутној клиничкој пракси се углавном своди на вођеље нестандардизованог
картона за евиденцију спољашљих мерних показатеља сколиозе, који су неподесни за

чуваље, а такође и за анализу свеукупних резултата пацијената са сколиозом на годишљем
и вишегодишљем нивоу. Рендгенско снимаље се примељује само у тежим случајевима
пацијената са сколиозом, а СоЬЬ - ови углови одређују само у фронталној равни и то у
усправном положају пацијента и то најчешће само СоЬЬ - ов угао највеће кичмене кривине.
Утврђена је интер и интраопсерваторска поузданост након мереља вредности на
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пацијената, која су изводили искусни и неискусни физиотерапеути .
У раду

код

1.4.1

пацијената

петостепене

приказана је методологија за моделираље деформитета кичменог стуба

са

идиопатским

B-spline

сколиозама.

Овај

приступ

подразумева

примену

линије којом се описује линија центроида кичмених пршљенова.

Тиме се омогућава мереље значајних унутрашљих индикатора деформитета што је
успешно тестирано у клиничким условима на узорку од
У раду

372

пацијента .

приказани су резултати третмана пацијената са

1.2.3

.

.

CRPS- 1

синдромом

горљих екстремитета и утицаЈИ ране диЈагностике и третмана на опоравак.

У радовима

1.3.2

и

1.5 .3

приказан је рачунарски 3Д запремински модел кичменог

стуба прикладан за примену у идентификацији, дијагностиковаљу, третману и праћељу
терапијских

поступака деформитета добијен је

(Reverse Engineering - RE).

поступцима инверзног инжељерства

Обављено је оптичко скенираље сваке компоненте едукативног

модела кичменог стуба помоћу уређаја АТОС

Ile.

Добијени облаци тачака репрезентују

виртуални облик сваког кичменог пршљена идентичан стварном , чиме се ствара основни

предуслов

за

даље

манипулације

резултата- 3Д кинематског

над

скенираним

објектом

(DMU- Digital Mock-UP)

и

постизаље

жељеног

модела кичменог стуба. Обрадом

облака тачака добијен је , прво, површински, а затим и запремински 3Д модел сваког
појединачног пршљена . За креираље 3Д
коришћен је софтверски пакет САТIА

v5.

DMU

(кинематског) модела кичменог стуба

Такав модел представља основу за комплексну

анализу деформитета кичменог стуба . Активација ЗД

DMU

модела изводи се на основу
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дигиталног радиолошког снимка. Оператер, тј. ортопед или физијатар, уноси мишем тачку
која дефинише положај центара (тежишта) апикалних пршљенова у фронталној равни.

Могуће је унети и кореспондентне тачке у сагиталној равни уколико постоји такав
радиолошки снимак. Рачунар аутоматски израчунава удаљеље тежишта од централне

сакралне линије , тј . осе нормалне кичме и те параметре прослеђује у ЗД

DMU

модел.

Врши се тзв. регенерација модела, тј. модел нормалне кичме преводи се у деформисани
модел . Екстраховаљем централне осне линије деформисаног кичменог стуба покреће се
поступак анализе закривљености и радијуса деформитета, као и идентификација кључних

тачака за конструкциј у СоЬЬ-ових линија. Анализа недвосмислено дефинише локацију
тачака горљих и даљих граничних пршљенова (пршљенова почетка и краја кривине) кроз

које се аутоматски конструишу нормале на криву централне осне линије и мере СоЬЬ - ови
углови .

У раду

1.5.4

представљени су резултати истраживаља везани за развој методологије

и система за комплексну анализу кичменог стуба, параметара сколиозе и аутоматску

класификацију

типа

деформитета.

Досадашља

тестираља

указују

на

висок

ниво

аутономности у идентификоваљу кључних обележја сколиозног деформитета кичменог

стуба, као и значајно повећану прецизност у одређиваљу СоЬЬ-овог угла. Методологија је
заснована на примени ЗД

DMU

модела који обједиљава, како анатомске/структурне, тако

и кинематске (биомеханичке) карактеристике кичменог стуба.

обезбеђује

суштинску

основу

за

свеобухватну

Такав

"мастер"

дијагностичко -терапеутску

модел

примену

приликом идентификације валидних параметара који омогућавају дефинисаље тренутног
стаља, али и праћеље тренда и динамике понашаља обољеља током спровођеља терапије.
У раду

1.5.5

приказана је основна архитектура информационог система за праћеље

идиопатских сколиоза

OBR-Scolio ontology,

са посебним освртом на имплементацију онтологије

ScolioMediS,

која води ка развоју модула за аутоматско одређиваље типа кривине

деформитета.

У раду

1.2.5

приказан је развој онтологије

OBR-Scolio

кој ом се врши моделираље

дефомритета кичменог стуба као патолошког стаља, екстракцијом из референтне

онтологије из анатомског домена . Следећи оквир референтне

Scolio

антологија је креирана у програму

.

.

.

Protege,

и

FMA
OWL DL језику . У

онтологије ,

FMA
OBR-

овом раду заправо

описан Ј е поступак конверзиЈе онтологиЈе .

Циљ рада

1.5.21 је демонстрација процеса креираља онтологије сколиозе OBRScolio коришћељем OBR референтне онтологије која обухвата анатомски, физиолошки и
патолошки домен. OBR-Scolio антологија успешно је имплементирана у информациони
систем за праћеље и визуелизацију , као и дијагностику идиопатских сколиоза ScolioMediS. Разматрајући да су кључни онтолошки концепти онтологије OBR-Scolio
намељени

дефинисаљу

информациони систем
методи

и

Lenke-oвe

ScolioMediS

класификације

статистичка анализа учесталости

класификацији.

Тиме

је

сколиозе,

љеном

уградљом

у

омогућена је дијагностика деформитета по Ленковој

омогућено

појединих типова деформитета по

перманентно

праћеље

овој

прогресије/регресије

деформитета и облика спиналне кривине код свих регистрованих пацијената у процесу
диј агностике и третмана.

У раду

1.5.7

приказани су генерички алгоритми круте и деформабилне регистрације

(глобалне и локалне) на примеру компаративне анализе дорзалне површи пацијената са
деформитетима кичменог стуба у процесу бесконтактне и неинвазивне дијагностике
деформитета.

У раду

1.5 .1 О

приказан је концепт неинвазивне идентификације облика леђне

површи људског тела и кореспондентног деформитета или лоше постуре. Примељена
методологија

(intelligent postural sensing - IPS)

заснована је на коришћељу бежичних

сензора постављених на кључним анатомским обележјима, ЗД површи леђа, ЗД моделу
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кичменог стуба, и примени Интернет базираног информационог система . Овим системом
омогућенаје превенција деформитета изазваних лошим држаљем и рехабилитација.
У раду

приказана могућност за даљу надградљу система за визуелизацију

1.5.13

деформитета кичменог стуба применом АР система којима се појачава утисак о стаљу
деформитета и постури.

У раду
кичменог

описана је студија којом се утврђује аналитички облик криве

1.5.16

стуба

у

коронарној

равни

возача

при

вожљи

у

кривини

и

одређиваља

ергономских показатеља седишта. Резултати показују да је облик промене описан трима

синусним функцијама, чије су амплитуде у вези са варијацијама углова ротације између
интервертебралних пршљенова и дискова.

У раду

1.5.19 презентованаје

области неивазивне

примена

технологија и

knowledgeware

ЗД дијагностике идиопатских сколиоза.

CAD

система у

Аутоматизација процеса

генерисаља кључних дијагностичких индикатора и ЗД модела кичменог стуба на основу
дорзалне површи базирана је на примени
система

СА ТIА

Апроксимација

v5 .

VBA

средље

макроа и специјализованих модула
спиналне

линије

остварена је

PLM
B-Spline

функцијом која омогућава генерисаље сета унутрашљих и спољашљих диЈагностичких
параметара.

У поглављу кљиге

1.6.1

дате су теоријске основе и принципи

технологија и љихова интеграција са
У раду

1.5.20

knowledgeware

системима.

CAD

описана је методологија за ЗД карактеризацију дорзалне површи у

процесу дијагностике деформитета кичменог стуба . Она је базирана на генерисаљу сета
екстерних и интерних индикатора деформитета, а пре свега на генерисаљу параметара
дефинисаних

по

препорукама

конзорцијума.

SOSORT

Параметризовани

ЗД

модел

кичменог стуба и оптички снимак дорзалне површи користе се за генерисаље

specific" модела деформитета.
Application (VBA) макроа.

Методологија је имплементирана коришћељем

Суштински допринос докторске дисертације
ди пл.

маш.

инж. ,

односи

се

на

развој

1.9.1

система

за

"patientVisual Basic

кандидата др Саше Ћуковића,
неинвазивну

ЗД

дијагностику

деформитета кичменог стуба на бази оптичких снимака, Кnowledgeware технологија и

VBA

макроа, као и љихова интеграција са информационим системом за мониторинг и

визуелизацију деформитета

стуба,

наводе

описаних

се

ScolioMediS.

предности

алгоритама

примене

путем

За прецизније регенерисаље модела кичменог

ЗД/ЗД

Интернет

деформабилне

портала

доприноси

регистрације.
бржој

и

Примена

прецизНИЈОЈ

дијагностици деформитета кичменог стуба, перманентном мониторингу , као и креираљу
WеЬ-оријентисаних база података за регионално праћеље распростраљености, општих и
специфичних карактеристика деформитета . Моделираље деформитета кичменог стуба

остварује се преко генеричког ЗД модела кичменог стуба генерисаног са СТ уређаја, који
се

регенерише

постурални

и

прилагођава

показатељи

и

моделу

индекси

и

дорзалне
љихова

површи
веза

са

пацијента.
скривеним

Размотрени

су

показатељима

(корелационе везе између спољашљих и унутрашљих показатеља деформитета) са циљем
утврђиваља реалне промене у постури и препознаваља љене прогресије и интензитета у
времену.

Оригиналност научног рада, истраживаља и резултата остварених у оквиру ове

дисертације огледа се , између осталог, у следећим елементима:

•

Анализом тренутног стања у

области дијагностике деформитета кичменог

стуба, кандидат је закључио да не постоји универзални систем за неинвазивну и

потпуну ЗД дијагностику , као ни консензус око броја параметара довољних за
опис деформитета . У првим поглављима доктората, кандидат је указао на
штетност јонизујућих

метода и

проблема у

очитаваљу

СоЬЬ-ових углова

кривина при статичкој анализи и процени деформитета. То имплицира потребу

за системима којима ће се традиционалне методе (радиографски и визуелни
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прегледи)
закључио

заменити
да

се

прецизниЈИМ

концепти

и

комфорним

инверзног

за пациЈенте .

инжељерства

математика сложених кривих и површи ,

примељени

Кандидат је
у

индустрИЈИ ,

и Кnow l edgeware технологиЈе

CAD

могу успешно применити и у решаваљу конкретног проблема.

Кандидат је

•

извршио

креирао

ЗД

скалабилни ,

реконструкцију

генерички

снимака

ЗД

модел

дорзалне

кичменог

површи

стуба и

пацијената

са

деформитетима кичменог стуба добијених у клиничким условима, скенираљем

495

пацијената стереорадиографским уређајем

Diers

FORМETRIC ЗД/4Д.

Поред спроведених нумеричких и експерименталних истраживаља, у оквиру

•

ове

.

.

дисертациЈе ,

кандидат Је развио

математички

површи и средље спиналне линије . Креиран је

модел

и

систем

за анализу

макро којим се генерички

VBA

модел кичменог стуба прилагођава (региструје) према моделу дорзалне по врши
и том приликом се генерише читав низ дијагностичких параметара (интерних и
екстерних) . Осим процене ЗД модела кичменог стуба, систем даје информацију

о броју кривина и углова у сагиталној и фронталној равни и визуализује
апикални и вршне пршљенове кривина деформитета. Анализом ЗД кривина и
љених

пројекција

деформитета,

као

у

сагиталној

и

и

прогресија,

чиме

фронталној

се

равни

стварају

детектује

основе

за

се

степен

неинвазивну

дијагностику и праћеље тока болести , тренда и динамике понашаља обољеља

током спровођеља терапије.
Кандидат је спровео опсежну статистичку анализу на адолесцентском делу

•

узорка

пацијента)

(3 72

и

утврдио

корелацине

везе

међу

дијагностичким

показатељима. Кластер анализом утврђене су л окације анатомских обележја
средљих модела површи за мушки и женски пол. Извршена је анализа утицаја
степена

B-Spline

линије на квалитета апроксимације средље спиналне линије и

утврђено је да петостепена
Кандидат је дао

•

B-Spline л инија даје

преглед регистрационих

најбоље резултате.

алгоритама у

области 2Д

и

ЗД

регистрације, а пре свега деформабилне регистрације облака тачака . Успешност
примене

CPD

алгоритма демонстрирана ј е на примеру четвртог лумбалног

пршљена и дорзалне површи пре и после примељене терапије . Деформабилна
ЗД/ЗД регистрација омогућава да се постој ећи генерички модел примени и на
конгениталне

деформитете

и

на

визуелизацију

промене

облика

дорзалне

површи након примељене терапиЈе.

Кандидат је представио основну архитектуру и неке од развијених модула

•

јединственог информационог система за праћеље и визуелизацију деформитета
у

интернет

окружељу

(ScolioMediS), са посебним освртом на модуле за
моделираље сколиоза (MMS) и регистрацију (ЗДRеg) и начине за интеграцију
MATLAB функција са С# ASP.NET странама чиме су створени услови за

деформабилну ЗД регистрацију путем интернета.

Техничко решеље

1.10.1

представља систем за аутоматско одређиваље СоЬЬ-овог

угла примељен је у Клиничком центру Крагујевац у оквиру Клинике за ортопедију и
трауматологију и Центра за физикалну медицину и рехабилитацију . Досадашља тестираља
указују на висок ниво аутономности у идентификоваљу кључних обележја сколиозног

деформитета кичменог стуба, као и значајно повећану прецизност у одређиваљу СоЬЬ 
овог угла.

Применом система за аутоматско одређиваље СоЬЬ-овог угла, у оквиру

рачунарски подржаног система дијагностиковаља сколиозе , корисници могу користити

погодности

ЗД

визуелизације

кичменог

стуба,

тренутног

деформитета

динамике корекције деформитета . Методологија је заснована на примени ЗД
који

обједиљава,

како

анатомске/структурне ,

тако

и

кинематске

и

праћеље

DMU

модела

(биомеханичке)
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карактеристике кичменог стуба. Такав "мастер" модел обезбеђује суштинску основу за

свеобухватну дијагностичко-терапеутску примену приликом идентификације валидних
параметара који омогућавају дефинисање тренутног стања, али и праћење тренда и
динамике понашања обољења током спровођења терапије . Сам систем представља један
од кључних модула интегралног Wеб оријентисаног информационог система за праћење
пацијената са сколиозом.

Техничко решење

омогућава: евидентирање визуелног прегледа пацијента са

1.1 0.2

сколиозом , коришћењем електронског картона сколиозе , који се базира на иновативном
протоколу, затим визуелни 2Д иЗД приказ спољашње линије симетрије леђа, унутрашње
кичмене линије и облака тачака леђа пацијента, као и аутоматског одређивања СоЬЬ-ових
углова кичмених кривина пацијента у фронталној и бочној равни у усправном положају
пацијента са сколиозом , коришћењем поступка оптичког скенирања .

Осим тога, ово

техничко решење омогућава визуелни 2Д приказ спољашње линије симетрије леђа и
унутрашње

кичмене линије , и одређивања СоЬЬ-ових углова у фронталној

равни у

положајима приликом савијања пацијента у леву и десну у страну , коришћењем дигиталне

камере. Такође, техничко решење омогућава и визуелни ЗД приказ кичме пацијента,
модификацијом

општег

ЗД

CAD

модела

кичме

на

транспозиција унутрашње кичмене линије у односу на
линију , затим дужине

основу

одређених

вредности

CSVL (Central Sacral Vertical Line)

кичмене линије и вредности фактора скалирања на основу 2Д

C7-S1

фронталних и бочних визуелизација усправног положаја пацијента, које су добијене
поступком

оптичког

скенирања.

Осим

наведеног,

информациони

систем

обезбеђује

аутоматско одређивање типа сколиозе према Ленковој класификацији . С обзиром да се у

процесу дијагностике сколиозе

ScolioMediS

информациони систем потпуно базира на

коришћењу оптичких , нејонизујућих метода основна предност коришћења овог система за
мониторинг и диЈагностику сколиозе у односу на конвенционални начин мониторинга и

дијагностике , који се своди на коришћење радиографије, компјутеризоване топографије
(СТ) и магнетне резонанце

је елиминација штетног рендгенског зрачења. Дакле, у

(MR)

новој технологији би се уместо радиографије користила дигитална камера и ЗД оптички
скенери за ЗД дигитализацију и квантификовање топологије површи трупа и леђа и
одређивање параметара потребних за ЗД визуелизацију , коју би врши о систем за оптичку
визуелизацију

и дијагностику

ScolioMediS.

Укупан

модел деформитета обухвата ЗД

геометријски модел кичменог стуба, ЗД дорзалну површ и прилагођен је за приказ у
интернет окружењу. Презентација резултата анализе , процена модела деформитета и

приказ

кључних

дијагностичких

показатеља

обављеном

остварује

прегледу

кроз

се

ЗDXml

Интернет

визуелизацијом

базирану

и

генерисањем

извештаја о

апликацију

ScolioMediS.

Надградња система и додатна тестирања су у току са циљем потпуне

клиничке имплементације у Центру за физикалну медицину и рехабилитацију и Клиници
за

ортопедију

и

трауматологију

Клиничког

центара

Крагујевац,

али

и

у

другим

заинтересованим здравственим установама у региону.

Истраживања описано у следећим радовима

односи

се

на

реконструкције

У раду
параметара

реконструкцију

ACL
1.7.1

код

реконструктивне

зглоба

колена

и

(1.7.1 , 1.5.11, 1.7.2, 1.2.4

праћење

параметара

пре

и

и

1.5.8)
после

лигамената.

приказана је идентификација анатомских обележја и кинематских

повреда

ACL

операције.

лигамента

Посебно

су

код
били

атлетичара,

пре

интересантни

и

после

параметри

примењене
антериорно

постериорне транслације тибије , која се прати разликом у положају маркера снимљених

инфрацрвеним камерама. У радовима

1. 5.11 и 1. 7.2 дефинисани су и мерени примарни
патолошки параметри ACL (anterior - posterior translation и internal - external rotation). У
студији је учествовала 19 мушкараца који су испитивани пре и после операције. У раду
1.2.4 приказан тзв. "patient-specific" биомеханички модел колена након (ACL - Anterior
16

Cruicate Ligament)

реконструкције која има за циљ постизаље стабилности и нормалног

опсега кретаља. Мереље покретљивости након операције мери се
чини

6 инфрацрвених
У раду 1.5.8

параметарског

OptiTrack системом

кога

камера.

приказана методологија "дигиталног темплејтинга"

модела

фемура

и

3Д

модела

ендопротезе

кука

у

на

примеру

преоперативном

планираљу уградље вештачког зглоба. Параметарски модел фемура добијен је на основу

сета

2Д

слајсова и

3Д облака тачака и

прилагођава

се

индивидуалним

моделима

пациЈената.

У раду

1.5.12

биомедицинског

приказана је стратегија за развој студијских програма у области

инжељеринга у

земљама Западног

Балкана,

у

односу

на

примере

европске добре праксе , у оквиру пројекта Tempus project "Studies in Bioengineering and
Medical Informatics - BioEMIS".
У групи радова 1.5.14, 1.5.17, 1.5.22 и техничком решељу 1.10.3 приказана је
примена техника проширене реалности (енгл. "Augmented Reality") у едукацији и
биомедицинској визуелизацији 3Д CAD модела и као помоћ приказу САМ симулацијама
обраде.

Примена концепта

AR

технологија у едукацији приказана је у раду

повезује се развојем и применом тзв. магичних кљига (енгл.

Book").

Појам магичне књиге први пут је уведен

унапређена да презентује

базиране на

QR

AR

1997.

године , то је у ствари реална кљига

садржаје. Тенденција је да се уместо

AR

визуелизације

маркерима користе напредне технике препознаваља слика изнад којих ће

се генерисати 3Д садржај. Један од таквих алгоритама је

Tracking").

1.5.14 и
"Augmented Reality Magic

Тренутне методе учеља

NFT AR

(енгл.

"Natural Feature

технологија ослаљају се на традиционалне

CAD/CAM

педагошке технике као што су рад на часу и извођеље практичних вежби у лабораторији и

показале су се неефикасним код студената који се први пут срећу са техничким цртаљем и
компјутерском графиком. Примена савремених

AR

(енгл.

"Augmented Reality")

базираних

техника као подршка процесу учеља постаје тренд у реализацији инжељерских курсева и

показује се као врло ефикасно помагало у учељу. Циљ овог рада је унапређеље процеса
учеља

CAD/CAM

система и бољег разумеваља простора, модела, моделских форми,

склопова и процеса, применом интерактивне

AR

апликације у учељу. Коришћељем

десктоп или мобилне верзије апликације на уређајима који поседују камеру , студентима и
другим корисницима омогућено је боље разумеваље тродимензионалности и облика
модела чији

су

цртежи

представљени

у

2Д.

Фокусираљем

камере ка маркерима у

наставним материјалима, из базе софтвера се иницира појављиваље модела и графичких
информација на корисничком екрану.
У раду

1.5 .17

приказана је нова метода и алгоритам за приказ реконструисаног

анатомског 3Д модела стопала у АР окружељу , у реалном времену. Овим системом
омогућена је визуелизација виртуелних

BioCAD

модела у реалном окружељу чиме се

побољшава укупна перцепција стаља анатомских структура и зглобова стопала. Такође, у
овом раду разматра се концепт

"markerless" Augmented Reality система, као и
интерактивни приказ CAD садржаја комплексних

"marker"

развој мобилне и десктоп апликације за

и

анатомских модела.

У раду

1.5.22

приказани су иницијални резултати примене

"marker-based"

АР

техника у рачунарски подржаној производљи (САМ) и симулацији путаља алата при
обради метала глодаљем, у едукацији или на реалним предметима обраде.

Техничко

решеље

1.1 0.3 представља
AR окружељу

апликације за приказ садржаја у

опис

пројектоваља

десктоп

је коришћељем савремених софтверских алата као што су СА ТIА

v5, Unity

представља нови

и

приступ

у

области

и

м обилне

и креираље припадајућих модела извршено

инжељерске

едукације

3Д,

Ubitrack

и

припада категорији

"Прототип , нове методе , софтвер , инструмент, нове генске пробе , микроорганизми и сл." ,
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М85. За реализацију техничког решења и примену потребна је Веб камера или "паметни
телефон". У смеравањем камере ка

AR маркеру

изнад страница практикума или наставних

материјала, генерише се 3Д виртуелни објекат (модел) у реалном времену и у реалној
сцени. Осим разумевања 3Д облика комплексних модела у простору , апликација помаже
студентима и инжењерима да боље перципирају 2Д везе између постојећих пројекција и
значајно је унапређује у току учења. Овим решењем показано је да
бити примењена за развој

технологија може

AR

нових алата за подршку учењу и унапређење наставних

активности и традиционалних метода учења.

AR

технологијом се побољшава перцепција

корисника и обезбеђују информације које чулом вида и закључивањем нису одмах уочене .
Група радова

(1.5 .2, 1.5.6

и

1.5.9)

односи се на примену САРР система, као и веб

технологија у процесу планирања производње .
У раду

и

STEP-NC

1.5.2

приказан приступ за веб базирано планирање процеса применом

XML

репрезентације. Постизање ових циљева, поред хардверске структуре , у

дистрибуираном и глобалном производном окружењу постиже се применом интернет и

веб технологија .

У раду
агената у

приказана је примена иновативних система на бази интелигентних

1.5 .6

процесу

производње.

Планирање

производње

у

реалном

или

виртуелном

окружењу подразумева избор параметара и секвенцирање производног процеса како би се
добили производи и унапредила продуктивност, смањили производни трошкови и време

производње. Постизање ових циљева у дистрибуираном производном окружењу постиже

се применом интернет и ВР технологија. У раду

1.5.9

приказан је преглед алата и

технологија за управљање подацима о производу у дигиталном производном окружењу , са

посебним нагласком на методе колаборације и комуникације .
У раду
примењеног

1.1.2
на

приказан је математички модел трохоидног озубљења са зазором

героторима

и

циклоредукторима.

Моделом

се

описује

геометрија

зупчастог пара код кога спољашњи зупчаник, чији је профил зупца описан кружним
луком,

има

један

зубац

више

у

односу

на

унутрашњи

чији

је

зубац

описан

перитрохоидним еквидистанцама. Разматран је утицај профила зуба на процес зупчења,
прецизност

и

шум.

У

раду

представљени

1.2.2

су

резултати

комплексне

анализе

контактних сила и момената између зупчаника у спрези уграђених у геротор пумпе у

процесу рада. Извршено је поређење аналитичког модела са физичким. Примењена је

FEA

анализа за одређивање сила реакције, чије вредности могу помоћи при развоју пумпи веће
ефикасности.

FEA

анализа примењена је успешно на примеру модуларног стезног прибора

за обраду одливка приказана је у раду

1.8.2.

Компоненте силе резања експериментално су

одређене у лабораторијским условима.

У раду

1.3.1

приказана примена Кnowledgeware технологија и

моделирања еволвентних хеликоидних површи у савременим

PLM

CAD

параметарског

системима. Суштински

допринос односи се на примену макроа за аутоматско генерисање параметара и профила
алата (брусне плоче) за брушење и обраду хеликоидних површи. У радовима

1.8.1

и

1.5.1

демонстрирана је примена Кnowledgeware и КАх технологија при развоју хеликоидних
површи и уградња знања и механизама закључивања у 3Д моделе којима се повећава
ефективности , креативност и квалитет.
Примена

CAD

система за креирање комплексних модела површи које репрезентују

реалне делове, приказана је у раду
врши

се

у

специЈализованим

примери. У раду

1.3.3

1.5.15.

модулима,

и

приказана је примена

Креирање флексибилних 3Д модела површи
у

овом

раду

CAD/CAM

дати

су

неки

карактеристични

технологија у параметризацији и

изради/одржавању пруге и вагонских точкова. Тачније , извршена је параметризација
пружног и профила вагонског точка и линија контакта и представљени су типови дефеката

профила који се могу кориговати . Рад
параметарског моделирања применом

1.5.18 представља апликативну методологију
PLM система СА TIA v5 софтвера модела и склопа
18

модуларних стезних прибора. Креирани прибор примељује се за оријентацију и стезање
металног одливка који се обрађује глодањем. Следећи корак односио се на симулацију
обраде глодањем и примену

FEM

анализе у идентификацији тренутних и корекцији

параметара радних услова.
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КОМИСИЈЕ

О

НАУЧНОМ

ДОПРИНОСУ

КАНДИДАТА

СА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
На основу анализе целокупног научноистраживачког рада др Саше Ћуковића,

дипл. маш. инж. , Комисија сматра да кандидат испуљава све услове према Закону о
научноистраживашкој

делатности и Правилнику о поступку

и начину вредноваља и

квантитативном исказиваљу науч ноистраживачких резултата истраживача за избор у
зваље научни сарадник.

Др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж. , је својим досадашљим радом показао да
поседује компетентност, креативност и стручност за научноистраживачки рад . Комисија
истиче да је у току свог научноситраживачког рада посебан допринос дао у:

•

.

теоријском

и

експерименталном

истраживаљу

.

КОЈе

се

односи

на

примену

неинвазивне дигитализације објеката (призматичних, ротационих , скулптурних)
у индустрИЈИ и медицини ,

•

развоју алгоритама за прикупљаље и 3Д реконструкциј у података добијених
аквизицијом са различитих сензорских уређаја (ласерских, светлосних,

CT/MRI,

и сл.) ,

•

развоју алгоритама и методологија за аутоматизацију процеса 3Д моделираља и

•

развоју и имплементацији информационих система за интеграцију и приказ

анализе површи у области машинства и медицинске дијагностике ,

CAD

•

и виртуелних садржаја у интернет окружељу ,

креираљу

параметарских

CAD

модела

комплексних

облика

и

структура

(инжељерских и анатомских) и уградљи знаља и механизама закључиваља у 3Д
моделе,

•

креираљу

кинематских

и

биомеханичких

3Д

модела

склопова

и

љиховоЈ

експерименталној верификацији ,

•

примени метода проширене реалности (енгл.

антологија и

Knowledgeware

"Augmented Reality - AR") ,

технологија у неинвазивној дијагностици и 3Д

виз уел изаЦИЈИ модела,

•

развоју система и протокола за праћеље промене 3Д облика и индикатора
површи током времена ,

•

примени математичког апарата за опис линија сложеног облика

Bezier, и

•

(B-Spline,

сл.) и скулптурних де формабилних површи (NURВS) ,

развоју методологија регистрације , анализе и стратегије обраде комплексних
површи и геометрије.
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ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(Према Правилнику о поступку и начину вредноваља и квантитативном исказивању

научноистраживачких резултата истраживача, Сл. Гласник РС

V.

38/2008)

ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ

Врста резултата

Број радова

Вредност

У купио бодо ва

М14

о

о

М21

2
6
,.,

4
8

М2З

М24

з

2

..)

з

1
22
2
2
2
2
7
1

МЗ1
мз з

М45
М52
М5З
М6З
М64
М71

М85
Укупно

остварених

з

1
1.5
1.5
1
0.5
0.2
6
2

53

-

16
18
6
,.,
..)

22
,.,
..)
,.,
..)

2
1
1.4
6
6
87.4

бодо ва

МИНИМАЛНИ КВАНТИТ А ТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНА ЧНИХ
НА УЧНИХ ЗВАЊА

- За

техничко-технолошке и биотехничке науке

Диференциј ални

Потребно је да кандидат има најмање ХХ поена,

услов-

који треба да припадају следећим категоријама :

од првог избора у
претходно звање

Неоп ходно

до избора у

ХХ=

Остварено

звање

Научни
сарадник

Уку пно
М10+М20+МЗ1 +МЗ2 + МЗЗ + М41 +М42+М51 ~
М21 +М22+ М2З +М24 ~

16
9
4

87.4
65
40
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ЗАКЉУЧАК
Научноистраживачка делатност др Саше Ћуковића, дипл. маш. инж., обухватала

је следеће области: производног машинства; имплементације

CAD/CAM

технологија при

развоју производа и унапређељу процеса; геометријског ЗД моделираља у машинству и

медицини;

примене

компјутерске

визије

и

CAD

технологија

у

визуелизацији

и

дијагностици; биоинжељеринга и неинвазивне дијагностике пацијената са деформитетима
коштаних структура и др.

У оквиру свог научноистраживачког рада, др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж., је

као сарадник учествовао на више домаћих и међународних развојних пројеката. Објавио је
већи број радова у међународним часописима са СЦИ листе, презентовао је радове на
бројним скуповима у земљи и иностранству чиме је потврђена љегова научно-стручна

компетентност. Кандидат је показао да влада методологијом научноистраживачког рада и
поседује способност системског приступа у истраживаљу и коришћељу литературе. При
томе

је ,

користећи

своје

професионално

образоваље,

усавршаваље

у

земљи

и

иностранству и лично искуство , показао способност да сложеној и мултидисциплинарној
проблематици приступи свеобухватно , у циљу дефинисаља интегративних закључака и
добијаља конкретних и апликативних резултата. У току израде докторске дисертације,
кандидат др

Саша Ћуковић дипл.

маш. инж., је дошао до оригиналних научних

резултата, приказаних у дисертацији, која представљају значајан допринос у области
неинвазивне дијагностике деформитета кичменог стуба.
Практични

аспекти

реализованог научно-истраживачког рада

представљени

су

научној и стручној јавности делом и кроз реализацију пројекта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру националних ТР-12002 и ИИИ-

41007, реализованих

на Факултету инжељерских наука у Крагујевцу.

На основу детаљне анализе досадашљег рада кандидата, чланови Комисије за избор
сматрају да кандидат др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж. , испуљава све услове према

критеријумима за стицаље научних зваља и предлаже Наставно-научном већу Факултета
инжељерских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере именованог у зваље научни
сарадник.

У Крагујевцу и Нишу ,

12.10.2015.

године

Факултет инжељерских наука Универзитет у Крагујевцу,
Уже научне области: Производно машинство и Индустријски

Др Богдан Н

ић, ред. проф.

Факултет инжељерских наука Универзитет у Крагујевцу,

Уже 11аучне областщоuзводн машuнство

Др Миодраг Манић, р

. проф.

Машински факултет Универзитет у Нишу ,
Уже научне области : Производни системи и технол огије
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

1

Општи подаци о кандидату
Име и презиме: Саша Ћуковић

Година рођења :

1983.
0403983720037

Ј~БГ:

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Факултет инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу

Дипломирао:
Докторирао:

2008. године, факултет: Машински факултет у Крагујевцу
2015. године, факултет: Факултет инжењерских наука

у

Крагујевцу

Постојеће научио звање : Истраживач сарадник

Научио звање које се тражи: Научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање: Техничко-технолошке науке
Грана науке у којој се тражи звање: Машинство
Научна дисциплина у којој се тражи звање: ~ашинско инжењерство (машинство)

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: ~атични научни одбор
за машинство.

11

Датум избора-реизбора у научио звање:
Истраживач сарадник:
Истраживач сарадник:

111

22.0 1.2009.
18.04.2013.

(одлука бр.
(одлука бр.

Научно-истраживачки резултати (прилог

1.

01-11171-9),
01-111021-11).

1и2

правилника):

~онографије , монографске студије, тематски зборници , лексикографске и

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид)
(~10):
број

вредност

укупно

~11

=

~12=

~13

=

~14=
~15

=

~16=
~17=
~18

=

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (~20):
број

вредност

укупно

~21

=

2

8

16

2
М22=

=

6

з

М24=

з

2

М2З

М25

18
6

=

М26=
М27=
М28=

....

..).

Зборници са међународних научних скупова (МЗО):
број

вредност

укупно

МЗ1

=

1

з

з

22

1

22

МЗ2=
мзз

=

МЗ4=
МЗ5=

МЗ6=

4.

Националне монографије , тематски зборници , лексикографске и

картографске публикације националног значаја; научни преводи и
критичка издања грађе, библиографске публикације (М40):
број

вредност

укупно

М41

=

М42=
М4З

=

М44=
М45=

2

1.5

з

М46=
М47=

М48=
М49=

5.

Часописи националног значаја (М50):
број

вредност

укупно

М51

=

М52=
М5З

2
2

=

1.5
1

М54=
М55

=

М56=

6.

Зборници скупова националног значаја (М60):

број
укупно

М61

=

М62=

вредност

з

2

3
Мб3

=

2

Мб4=

7

0.5
0.2

1

1.4

Мб5=
Мбб =

7.

Магистарске и докторске тезе (М70):
број

вредност

укупно

М71

=

1

б

б

М72=

8.

Техничка и р азв ојна решења (М80)
број

вредност

укупно

М81

=

М82=
М83

=

М84=
М85

=

3

2

б

М8б=

9.

Патенти , ауторске изложбе, тестови (М90):

број

вредност

укупно

М91

=

М92=
М93

IV

=

Квалитативна оцена научног доприноса (прилог

1 правилника):

IV-1 Показатељи успеха у научном раду:
4.1 ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ Р АД ОВА
Укупан број цитата кандидата др Саше Ћуковића, дипл. маш. инж. , за
све радове евидентиране у електронским базама :

ISI/Web of Science (7 радова, 7
Google Scholar (27 радова, 63 цитата од

цитата), Scopus (14 радова, 26 цитата ),
2010-2015). Следе подаци о цитираности
2010-2015 . године:

за радо ве са СЦИ листе за период од

[1] Goran Devedzi6, Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Danijela Milosevi6, К. Subburaj,
Tanja Lukovi6, "ScolioMediS : WEB-ORIENTED INFORМAТION SYSTEM FOR
IDIOPATHIC SCOLIOSIS VISUALIZAТION AND MONITORING" , Journal of
Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.l08 , No.2, рр. 7 3б-749, ISSN
01б9-2б07 , Doi 10.101б/ј.сmрЬ.2012.04.008 , 20 12, [М21). ISI/Web of Science (4),
Scopus (8), Google Scholar (8) .

[2] Lozica lvanovi6, Goran Devedzic, Sasa Cukovic, Nenad Miric, "MODELING OF
ТНЕ MESHING OF TROCHOIDAL PROFILES WIТH CLEARANCES" , Joumal of
Mechanical Design - ASME, Vol.134, No.4, рр. 1-9, ISSN 1050-0472, Doi DOI :

- - - - - - - - -- - -- - - - -

4

10.1115/1.4005621 , 2012,

[М21].

ISI!Web ofScience (1), Scopus (5), Google Scholar

(8) .

[3] Devedzic G., Ristic В. , Stefanovic М. , Cukovic S., Lukovic Т. , "DEVELOPMENT
OF 3D PARAMETRIC MODEL OF HUMAN SPINE AND SIMULATOR FOR BIO
MEDICAL ENGINEERING EDUCA ТION AND SCOLIOSIS SCREENING", Journal
of Computer Applications in Engineering Education, Vol.20, No.3, рр . 434-444, ISSN
1061-3773, Doi 10.1002/сае.20411 , 2010, [М23]. ISI/Web ofScience (2), Scopus (1),
Google Scholar (4).
[4] Ivanovic L. , Devedzic G. , Miric N., Cukovic S. , "ANAL YSIS OF FORCES AND
MOMENTS IN GEROTOR PUMPS" , Proc IMechE - Part С - Journal of Mechanical
Engineering Science, Vol.224, No.10, рр. 2257-2269, ISSN 0954-4062, Doi
10.1243/09544062JMES2041 , 2010, [М23]. ISI/Web of Science (0), Scopus (4),
Google Scholar (16).
[5] Tanja Zecevic Lukovic, Branko Ristic, Zorica Jovanovic, Nemanja RanCic, Dragana
Ignjatovic Ristic, Sasa Cukovic, "COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME ТУРЕ
I IN ТНЕ UPPER EXTREMITY- HOW EFFICIENT PHYSICAL THERAPY AND
REHABILIТAТION ARE", Medicinski glasnik Lijecnicke komore Zenicko Dobojskog kantona, Vol.9, No.2, рр . 334-340, ISSN 1840-0132, 2012, [М23]. ISI/Web
of Science (0), Scopus (1), Google Scholar (1).
[6] Filipovic, N. , Isailovic, V. , Nikolic, D., Peulic, А. , Mijailovic, N. , Petrovic, S.,
А., Zdravkovic, N. , Devedzic, G., Ristic, В .,
"BIOMECHANICAL MODELING OF КNЕЕ FOR SPECIFIC РА ТIENTS WITH
CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY", Computer Science and
Information Systems 1 ComSIS, Vol.10, No.1 , рр . 525-545, ISSN 1820-0214, 2013 ,
[М23]. ISI/Web ofScience (0), Scopus (0), Google Scholar (1).
Cukovic, S., Vulovic, R., Matic,

[7] Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic, Sasa Cukovic,
"CONVERTING OBR-SCOLIO ONTOLOGY IN OWL DL", Computer Science and
Information Systems 1 ComSIS, Vol.10, No.3 , рр. 1359-1385, ISSN 1820-0214, Doi
10.2298/CSIS120611053L, 2013 , [М23]. ISI/Web of Science (0), Scopus (1), Google
Scholar (1).
[8] Lukovic Tanja, Cukovic Sasa, Lukovic Vanja, Devedzic Goran, Djordjevic Dusica,
"TOWARDS А NEW PROTOCOL OF SCOLIOSIS ASSESSMENTS AND
MONIТORING IN CLINICAL PRACТICE: А pilot study", Joumal of Back and
Musculoskeletal Rehabilitation, Vol.-, No.-, рр.- , ISSN 1053-8127, Doi 10.3233/BMR140574, 2014, [М23]. ISI/Web ofScience (0), Scopus (0), Google Scholar (1).
4.2НАГРАДЕ И ПРИЗНАЉА ЗА НАУЧНИ РАД ДОДЕЉЕНЕ ОД
СТРАНЕ

РЕЛЕВАНТНИХ

НАУЧНИХ

ИНСТИТУЦИЈА

И

ДРУШТАВА
Кандидат др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж. , је од уписа докторских

студија до данас добитник следећих грантова и стипендија које су помогле његов
научноистраживачки рад у земљи и иностранству :
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1.

Стипендиста

-

докторант Министарства за науку и технолошки развоЈ

Републике Србије,

2.

Стипендиста

2009-2012.

фонда

" Академик

Драгослав

Срејовић"

коју

додељује

Скупштина града Крагујевца најбољим ученицима и студентима

201 О.
3.

2009.,

година.

Проглашен за најбољег младог презентера научног рада на конференцији

34. Саветовање производног машинства Србије , Ниш , 30/09/2011 .
4. Deutscher Akademischer Austausch Dienst - SТIPENDIENURКUNDE - ein
Stipendium zur wissenschaftlichen Aus-und FortЬildung in Deutschland,
2012/2013.
5. DAAD
Deutscher
Akademischer
Austausch
Dienst
SТIPENDIENURКUNDE - ein Stipendium zur wissenschaftlichen Aus-und
F ortЬildung in Deutschland - Deutschkurse in Deutschland - DiD Deutsch
Institut Worldwide GmbH - Berlin, 2013.
б. Scholarship of the Scholarship Foundation of the RepuЫic of Austria for
Undergraduates, Graduates and Postgraduates. Austrian Agency for
Intemational Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), Centre
for Intemational Cooperation & MoЬility (ICM), 2013.
7. Scholarship of the World University Service (WUS) Austria: "One-Month Visit
to Austrian Universities" -2013/2014. University of Graz, Osterreichische
Austauschdienst Gesellschaft - OeAD-GmbH Austrian Federal Ministry of
Science and Research (BMWF), 2013.
8. Ernst Mach Stipendium - Weltweit 1 Emst Mach grant - worldwide - for the
academic year 2015/16. OeAD-GmbН/ICM on behalf of and financed Ьу the
Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) and
the EU, 2015.
4.3

ЧЛАН СТВА У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1. IEEE Society student membership- 2013, 2014.
2. Члан Центра за интегрисани развој производа

и процеса и интелигентне

системе (ЦИРПИС) , Факултет инжењерских наука Крагујевац ,

3.

Члан организације
Члан организације

4.4 РЕЦЕНЗИЈЕ

2006-

"DAAD Alumni und Stipendiaten".
"Stipendiat/innen des OeAD" .

НАУЧНИХ РАДОВА И ПРОЈЕКАТА

Journal ој Вiomedical lпformatics, ELSEVJER, IF 2.131.
Manuscript Number: JBI-13-530-31-01-2014.
2. Технички рецензент међународне конференције - ЈСАМаТ & Robotics &
Polcom 2014, Romaпia. Paper ID: 978-0-00001-975-2_1930 Paper ID: 978-000001-975-2 1270.
3. Рецензент међународне конференције: The lпterпatioпal Сопfеrепсе оп
Electrical апd Bio-medical Eпgiпeeriпg, Сlеап Eпergy апd Greeп Computiпg
(EBECEGC2015), 2015» Dubai, UпitedArab Emirates. Paper ID: 110., 2014.
4. Рецензент међународне конференције WSEARS - бth NA UN lпterпatioпal
Confereпce оп Вioscieпce апd Bioiпformatics, Dubai, UAE, 2015. Paper ID:
5708-155, Paper ID: 72209-118. ,2015.
1.

Рецензент часописа

6

14th International Conference оп
Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS '15),
Kony a- Turkey. Paper ID: 72402-139., 2015.
6. Рецензент- SCIENТIFIC B ULLEТIN Series D: Mechanical Engineering, ISSN
(print): 1454-2358., 2015 -.
7. lntemational Scientific Committee Member of the lntemational Conference оп
Augmented Reality for Technical Entrepreneurs (ARTE ' 16)., 2015 -.

5.

Рецензент међународне конференције:

4.5

УВОДНА

ПРЕДАВАЊА

ПО

ПОЗИВУ

НА

НАУЧНИМ

КОНФЕРЕНЦИЈАМА

1. Sasa Cukovic, Goran Devedzic, Vanja Lukovic, Nabil Anwer, Tanja ZecevicLukovic, " ЗD MODELING OF SPINAL DEFORМIТIES SНAPES USING
5ТН DEGREE B-SPLINES", ММА 2015 - FlexiЬle technologies, Novi Sad,
2015, September 25-26, рр. 223-226, ISBN 978-86-7892-722-5 (invited paper).
IV-2

Анrажованост у развоју услова за научни рад, образоваљу и

формираљу научних кадрова:

4.6

УЧЕШЋЕ У НАСТАВИ

Основне

студије (стари

наставни

програми),

Смер за Производно

машинство:

1.

Рачунарско пројектовање технологија , студент демонстратор , На матичном
факултету ,

2. CAD/CAM
2008/2009.

2007/2008.
технологије , студент демонстратор , На матичном факултету ,

Машинско инжељерство- основне академске студије, Општи смер:

1.

Техничко цртање са компјутерском графиком ,
обавезан

предмет,

лабораторијске

вежбе.

година

1

На

(11

матичном

семестар) ,
факултету ,

2008/2009.
2.

Машински

елементи ,

л абораторијске

11

година

семестар) ,

(111

обавезан

и аудиторне вежбе , На матичном факултету ,

предмет,

2009110,

2010/ 11.
З.

Инжењерски

алати

1, 11

година

(IV

семестар) ,

лабораторијске вежбе , На матичном факултету ,
Војноиндустријско инжељерство

-

обавезан

2009110

до

предмет,

2014/15.

основне академске студије, Општи

смер:

1.

Машински

елементи ,

11

година

(111

семестар) ,

лабораторијске вежбе , На матичном факултету ,

2. CAD/CAM/CAE,
лабораторијске

година

111

вежбе ,

обавезан

предмет,

2011112, 2013114, 2014115 .

(VI

семестар) ,

На матичном

факултету ,

обавезни

предмет,

2012/2013 , 2013/2014,

2014/2015.
Машинско инжељерство- мастер академске студије, Општи смер:

1.

Инжењерски

алати

2, 1

година

(1

семестар) ,

лабораторијске вежбе , На матичном факултету ,

обавезан

предмет,

2008/2009, 2009/2010.

7

Машинско

инжењерство

-

основне

академске

студије,

семестар) ,

изборни

Смер

за

Производно машинство:

1. CAD/CAM/CAE
лабораторијске

Ш

1,
вежбе ,

година

(VI

На матичном

факултету,

предмет,

2011/2012, 2012/2013,

2013/2014, 2014/2015.
На страном универзитету:

1. Corso di Simulazione
Мастер

вежбе ,

студије ,

е

Prototipazione Virtuale, IV

Политехнички

универзитет

у

година
Барију ,

(VII

семестар) ,

лабораторијске

201 0/20 11.

4.7 УЧЕШЋЕ

У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЉИ

а) Међународни пројекти:

•

TEMPUS PROJECT, Studies in Bioengineering and Medical Informatics BioEMIS, 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR.
б) Боравци и усавршавања у иностранству:

У току докторских студија, кандидат др Саша М. Ћуковић, дипл. маш.
инж. , обавио је истраживачке активности и краће и дуже студијске боравке на
неколико престижних универзитета.

•

•

•

•

Politecnico di Bari, Department of Mechanical Engineering and Management,
Virtual Reality and Reality Reconstruction Lab, Bari, Italy (tutor - Prof. Dr
Michele Fiorentino ), 2011" З недеље .
CAD'10- International CAD Conference and Exhibition, DUBAI, United Arab
Emirates - Учешће финансирала Министарство за науку и технолошки
развој , 2010. , 1 недеља.
Technische Universitat Mi.inchen - TUM, Lehrstuhl fur Inforrnatikanwendungen
in der Medizin & Augmented Reality, Mi.inchen, Gerrnany. Advisor Prof. Dr
Nassir Navab, 2012-2013. , 5 месеци . Тема истраживачког пројекта: "ЗD
Reconstruction and Registration of Anatomical Surfaces in Вiomedical
Engineering".
University "Politehnica" of Bucharest, Engineering and Management of
Technological Systems Faculty, Romania. (Тутор Ionщ Ghionea), 2010. , 1
недеља.

•

•

•

Technische
Universitat
Graz,
Fakultat
fur
Elektrotechnik
und
Inforrnationstechnik. Zentrum fur Biomedizinische Technik. Graz, 6sterreich.
Prof. Dr Gerhard Holzapfel. Tutor: Prof. Dr Pierce David, 2013. , 1 месец . Тема
истраживачког пројекта: "Spinal Biomechanics of the Scoliosis Deformities
in Adolescents".
DiD Deutsch Institut Worldwide GmbH - Berlin. DAAD ISK IntensivSprachKurse: "Deutschkurse in Deutschland" Ьis 8 Wochen - Berlin,
Gerrnany , 2013., 2 месеца.
Medizinischen Universitat, Medizinische Physik und Biomedizinische Technik.
Center of Biomedical Engineering and Physics. АКН- Allgemeines
Кrankenhaus der Stadt Wien, АТ. Prof. Dr Wolfgang Birkfellner, 2013. , 1

8
месец.

•
•
•

Тема истраживачког пројекта:
"Non-Rigid Registration of
Sculptured Surfaces in Internet Environment".
University of Birrningharn, Faculty of Mechanical Engineering, Birrningharn,
United Kingdorn. Training Visit- Ternpus BioEMIS, 2014., 1 недеља.
Tarnpere University of Technology - TUT, Tarnpere, Finland, Training Visit Ternpus BioEMIS, 2014., 1 недеља.
The Islarnic Azad University- IAU (branch UAE), Intemational Acadernic City,
DUBAI, United Arab Ernirates, Учешће финансирале Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, 2015., 1 недеља.

IV-3

Организација научног рада:

(Руковођеље пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти ,
патенти , иновације и резултати примељени у пракси)

4.8

•

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

" Развој софтверских решеља у

Intemet/Intranet

окружељу за интегрисани

развој производа и процеса ", Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије , ТР-6218А (у чествовао у својству волонтера).

•

" Онтолошко моделираље у биоинжењерингу ", Министарство за науку и

технолошки развој Републике Србије , ТР-12002. Руководилац пројекта
Проф.

Др

Горан

Девеџић.

(учествовао

у

својству

Стипендисте

докторанта Министарства науке и технолошког развоја, Републике
Србије) .

•

"Примена биомедицинског инжељеринга у претклиничкој и клиничкој
пракси ",

(потпројекат

"Биомеханика",

руководилац

Проф .

Др

Горан

Девеџић) Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије ,
ИИИ-41 007

(учествовао

у

својству

Стипендисте-докторанта

Министарства науке и технолошког развоја, Републике Србије до

01/04/2012; Истраживач
02/04/2012 до данас) .
4.9

сарадник

на

пројекту

нова

метода,

софтвер ,

стандардизован

инструмент, нова генска проба, микроорганизми

од

или

атестиран

[Mss])

Г. Девеџић, С. Ћуковић , Б . Ристић, Т. Зечевић Луковић, З . Јовановић ,
СИСТЕМ

ЗА

АУТОМАТСКО

ОДРЕЂИВАЊЕ

Клинички центар Крагујевац , Крагујевац ,

•

је

ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА

(Прототип ,

•

ИИИ-41007

КОБОВОГ

УГЛА,

2010.

Горан Девеџић , Ваља Луковић , Саша Ћуковић , Данијела Милошевић ,
Таља

Луковић,

Зоран

Јовановић,

Бранко

Ристић:

"ScolioMediS:

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И НЕЈОНИЗУЈУЋУ ЗД
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈУ

ДЕФОРМИТЕТА

КИЧМЕНОГ

СТУБА",

Факултет

инжељерских наука и Клинички центар Крагујевац ,

•

Горан Девеџић , Саша Ћуковић ,

2015 (ТР/ 86-2015).
Frieder Pankratz, Karupppasarny Subburaj ,

Ionut Ghionea, " МОБИЛНА И ДЕСКТОП АПЛИКАЦИЈА ЗА ЗД ПРИКАЗ
CAD САДРЖАЈА У AR ОКРУЖЕЊУ- ArCAD", (ТР-87/2015), Факултет
инжељерских

наука

Универзитета

у

Крагујевцу ,

Политехнички

универзитет Букурешт, Универзитет за технологију и дизајн Сингапур,
Технички у ниверзитет Минхен, Крагујевац ,

2015.
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Квалитет научних радова:

(Руковођеље пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти ,
патенти , иновације и резултати примељени у пракси)
ЦИТИРАНОСТ

4.10

ОБЈАВЉЕНИХ

РАДОВА

(радови

са

СЦИ

листе)
Укупан број цитата кандидата др

Came

Ћуковића, дипл. маm. инж. , за

све радове евидентиране у електронским базама:
цитата) , Scopus (14
2010-2015).

радова,

26

цитата) ,

ISI/Web of Science (7 радова, 7
Google Scholar (27 радова, 63 цитата од

АНАЛИЗА И ЗНАЧАЈ ОБЈАВЉЕНИХ Р АД ОВА

4.11

Заједнички циљ истраживаља у радовима

(1.1.1 , 1.2.1 , 1.2.6, 1.4.1 , 1.2.3,
1.3.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 , 1.2.5, 1.5.21, 1.5.7, 1.5 .10, 1.5.13, 1.5.16, 1.5.19, 1.6.1 ,
1.5.20, 1.9.1, 1.10.1 , 1.10.2) је обезбедити перманентност праћеља развоја
деформитета кичменог стуба, односно тока третмана, смаљеље или елиминисаље
потребе за (штетним) рентгенским снимаљем , примена савремених инжељерских
приступа

за

пројектоваље

информационог

система

ScolioMediS

за

праћеље

деформитета, примена оптичких метода, развој и примена параметарског ЗД
модела кичменог стуба у процесу дијагностике, као и примена антологија и
технологиЈа знаља .

У раду

1.1.1

приказана је архитектура информационог система за праћеље

адолесцентских идиопатских сколиоза и других деформитета кичменог стуба
Дијагностика и терапија пацијената са (идиопатском) сколиозом

(ScolioMediS).

ослаља се , у највећој мери , на показатеље добијене помоћу радиолошких снимака.

Анализом кривина кичменог стуба у фронталној и сагиталној равни детектује се
степен

деформитета

и

љегова

прогресија .

У

даљем

поступку

доноси

се

субјективна одлука о врсти терапије- конзервативна или оперативна- и приступа
детаљном планираљу. При томе , СоЬЬ-ов угао је параметар који представља

основу за квантификацију степена деформитета кривине кичменог стуба, али и
показатељ

за

избор

параметризованом
површи

и

врсте

терапије .

3Д анатомском

онтологије

и

љеговом

Систем

ScolioMediS

базиран

је

на

моделу кичменог стуба, моделу дорзалне
применом

може

се

смаљити

потреба

за

радиографским претрагама. Систем је намељен прикупљаљу и размени података

између

различитих

центара

у

којима

се

прате

и

третирају

пацијенти

са

сколиозама.

У раду

1.2.1

приказан је развој параметарског ЗД

CAD

модела кичменог

стуба и примена у едукацији и биомедицинском инжељерингу за визуелизацију и
дијагностику деформитета кичменог стуба.

У

раду

1.2.6

приказан

је

предлог

новог

протокола

за

праћеље

адолесцентских сколиоза и утврђиваље броја неопходног броја дијагностичких
параметара. Дијагностика сколиозе у тренутној клиничкој пракси се углавном
своди на вођеље нестандардизованог картона за евиденцију спољашљих мерних
показатеља сколиозе,

који су неподесни

за чуваље ,

а такође и за анализу

свеукупних резултата пацијената са сколиозом на годишљем и вишегодишљем

нивоу. Рендгенско снимаље се примељује само у тежим случајевима пацијената
са сколиозом , а СоЬЬ-ови углови одређују само у фронталној равни и то у

усправном положају пацијента и то најчешће само СоЬЬ-ов угао највеће кичмене
кривине.

Утврђена је интер

и интраопсерваторска поузданост након мереља

10
вредности

15

на

пациЈената,

КОЈа

су

изводили

искусни

и

неиску сни

физиотерапеути.
У

раду

кичменог

подразумева
центроида

приказана је

1.4.1

стуба

код

пацијената

методологија за моделирање
са

примену

петостепене

кичмених

пршљенова.

идиопатским

линије

B-spline
Тиме

сколиозама.

се

којом

омогућава

се

деформитета
Овај

приступ

описује

мерење

линија

значајних

унутрашњих индикатора деформитета што је успешно тестирано у клиничким
условима на узорку од
У раду
синдромом

горњих

пацијента.

372

приказани су резултати третмана пацијената са

1.2.3

екстремитета

и

.

утицаЈИ

.

ране

диЈагностике

и

CRPS-1

третмана

на

опоравак.

У радовима

1.3.2

и

приказан је рачунарски 3Д запремински модел

1.5.3

кичменог стуба прикладан за примену у идентификацији , дијагностиковању ,
третману и праћењу терапијских поступака деформитета добијен је поступцима
инверзног

инжењерства

Обављено

(Reverse Engineering - RE).

је

оптичко

скенирање сваке компоненте едукативног модела кичменог стуба помоћу уређаја
АТОС

Пе .

кичменог

Добијени

пршљена

облаци

тачака

идентичан

репрезентују

стварном ,

чиме

се

виртуални

ствара

облик

основни

сваког

предуслов

за

даље манипулације над скенираним објектом и постизање жељеног резултата-

3Д кинематског

(DMU - Digital Mock-UP)

модела кичменог стуба. Обрадом

облака тачака добијен је , прво , површински , а затим и запремински 3Д модел
сваког појединачног пршљена.

За креирање

кичменог

софтверски

стуба

представља

коришћен

основу

Активација 3Д

за

DMU

је

комплексну

3Д

анализу

модела изводи

DMU

пакет

(кинематског)

СА ПА

деформитета

модела

Такав

модел

кичменог

стуба.

v5.

се на основу дигиталног радиолошког

снимка . Оператер, тј . ортопед или физијатар , уноси мишем тачку која дефинише
положај центара (тежишта) апикалних пршљенова у фронталној равни. Могуће је
унети

и

кореспондентне

радиолошки

снимак .

тачке

Рачунар

у

сагиталној

аутоматски

равни

уколико

израчунава

постој и

удаљење

такав

тежишта

од

централне сакралне линије, тј . осе нормалне кичме и те параметре прослеђује у
3Д

DMU

преводи

модел. Врши се тзв. регенерација модела, тј. модел нормалне кичме
се

у

деформисани

модел.

Екстраховањем

централне

осне

линије

деформисаног кичменог стуба покреће се поступак анализе закривљености и

радијуса деформитета, као и идентификација кључних тачака за конструкцију
СоЬЬ-ових линија. Анализа недвосмислено дефинише локацију тачака горњих и
доњих граничних пршљенова (пршљенова почетка и краја кривине) кроз које се
аутоматски конструишу нормале на криву централне осне линије и мере СоЬЬ-ови
углови .

У раду

1.5.4

представљени су резултати истраживања везани за развој

методологије и система за комплексну анализу

кичменог стуба,

параметара

сколиозе и аутоматску класификацију типа деформитета. Досадашња тестирања

указују

на висок

ниво

аутономности у

идентификовању

кључних

обележја

сколиозног деформитета кичменог стуба, као и значајно повећану прецизност у
одређивању СоЬЬ - овог угла. Методологија је заснована на примени 3Д
модела

који

обједињава,

како

анатомске/структурне ,

тако

и

DMU

кинематске

(биомеханичке) карактеристике кичменог стуба . Такав "мастер" модел обезбеђује
суштинску основу за свеобухватну дијагностичко-терапеутску примену приликом
идентификације валидних параметара који омогућавају дефинисање тренутног

стања, али и праћење тренда и динамике понашања обољења током спровођења
терапиЈе .
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У раду

праћеље

приказана је основна архитектура информационог система

1.5.5

идиопатских

сколиоза

ScolioMediS,
OBR-Scolio ontology,

имплементацију онтологије

са

посебним

освртом

sa
на

која води ка развоју модула за

аутоматско одређиваље типа кривине деформитета .

У раду

приказан је развој онтологије

1.2.5

којом се врши

OBR-Scolio

моделираље деформитета кичменог стуба као патолошког стаља, екстракцијом из
референтне

FMA

онтологије из анатомског домена . Следећи оквир референтне

FMA онтологије, OBR-Scolio антологија је креирана у програму Protege, и OWL
DL језику. У овом раду заправо описан је поступак конверзије онтологије.
Циљ рада 1.5.21 је демонстрација процеса креираља онтологије сколиозе
OBR-Scolio коришћељем OBR референтне онтологије која обухвата анатомски,
физиолошки
и
патолошки
домен.
OBR-Scolio антологија успешно је
имплементирана у информациони систем за праћеље и визуелизацију , као и
дијагностику идиопатских сколиоза

- ScolioMediS. Разматрајући да су кључни
OBR-Scolio намељени де финисаљу Lenke-oвe
уградљом у информациони систем ScolioMediS

онтолошки концепти онтологије

класификације сколиозе, љеном
омогућена је

дијагностика де формитета

по

Ленковој

методи

и

статистичка

анализа учесталости појединих типова деформитета по овој класификацији. Тиме
је омогућено перманентно праћеље прогресије/регресије деформитета и облика
о

о

спиналне кривине код свих регистрованих пацијената у процесу дИЈагностике и
третмана.

У раду

приказани су генерички алгоритми круте и деформабилне

1.5 .7

регистрације (глобалне и локалне) на примеру компаративне анализе дорзалне
површи пацијената са деформитетима кичменог стуба у процесу бесконтактне и

неинвазивне дијагностике деформитета.
У раду

приказан је концепт неинвазивне идентификације облика

1.5.10

леђне површи људског тела и коресподентног деформитета или лоше постуре.

Примељена методологија

(intelligent postural sensing - IPS)

заснована је

на

коришћељу бежичних сензора постављених на кључним анатомским обележјима,
ЗД површи леђа, ЗД моделу кичменог стуба, и примени Интернет базираног
информационог система. Овим системом омогућена је превенција деформитета
изазваних лошим држаљем и рехабилитација .
У

раду

1.5 .13

приказана

могућност

за

даљу

надградљу

система

за

визуелизацију деформитета кичменог стуба применом АР система којима се
појачава утисак о стаљу деформитета и постури.

У раду

1.5.16

описанаје студија којом се утврђује аналитички облик криве

кичменог стуба у коронарној равни возача при вожљи у кривини и одређиваља
ергономских показатеља седишта. Резултати показују да је облик промене описан
трима синусним функцијама, чије су амплитуде у вези са варијацијама углова
ротације између интервертебралних пршљенова и дискова.

У раду
система

у

1.5.19

презентована је примена

области

неивазивне

ЗД

knowledgeware

дијагностике

технологија и

идиопатских

CAD

сколиоза.

Аутоматизација процеса генерисаља кључних дијагностичких индикатора и ЗД
модела кичменог стуба на основу дорзалне површи базирана је на примени

макроа и специјализованих модула
средље

спиналне

линије

PLM

остварена је

система САТIА

B-Spline

функцијом

VBA

Апроксимација

v5.

која

омогућава

генерисаље сета унутрашљих и спољашљих дијагностичких параметара.
У

поглављу

knowledgeware

књиге

1.6.1

дате

су

теоријске

технологија и љихова интеграција са

CAD

основе

и

системима.

принципи
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У раду

описана је методологија за ЗД карактеризацију дорзалне

1.5.20

површи у процесу дијагностике деформитета кичменог стуба. Она је базирана на
генерисаљу сета екстерних и интерних индикатора деформитета, а пре свега на
генерисаљу параметара дефинисаних по препорукама

конзорцијума.

SOSORT

Параметризовани ЗД модел кичменог стуба и оптички снимак дорзалне површи

користе се за генерисаље

"patient-specific" модела деформитета. Методологија је
Visual Basic Application (VBA) макроа.
допринос докторске дисертације 1.9.1 кандидата др Саше

имплементирана коришћељем
Суштински

Ћуковића, дипл. маш. инж. , односи се на развој система за неинвазивну ЗД
дијагностику

деформитета
технологија

Knowledgeware
информационим

ScolioMediS.
предности

системом

кичменог
и

VBA

за

стуба

на

макроа,

као

мониторинг

и

бази
и

оптичких

љихова

снимака,

интеграција

визуелизацију

са

деформитета

За прецизниЈе регенерисаље модела кичменог стуба, наводе се

примене

ЗД/ЗД

деформабилне

регистрације.

Примена

описаних

алгоритама путем Интернет портала доприноси бржој и прецизнијој дијагностици
деформитета кичменог стуба, перманентном мониторингу, као и креираљу WеЬ
оријентисаних база података за регионално праћеље распростраљености, општих
и специфичних карактеристика деформитета. Моделираље деформитета кичменог
стуба остварује се преко генеричког ЗД модела кичменог стуба генерисаног са СТ
уређаја, који се регенерише и прилагођава моделу дорзалне површи пацијента.
Размотрени су постурални показатељи и индекси и љихова веза са скривеним

показатељима (корелационе везе између спољашљих и унутрашљих показатеља

деформитета) са циљем утврђиваља реалне промене у постури и препознаваља
љене

прогресије

и

интензитета

у

времену.

Оригиналност

научног

рада,

истраживаља и резултата остварених у оквиру ове дисертације огледа се, између
осталог, у следећим елементима:

•

Анализом

тренутног

стаља

у

области

дијагностике

деформитета

кичменог стуба, кандидат је закључио да не постоји универзални
систем за неинвазивну и потпуну ЗД дијагностику , као ни консензус

око

броја

параметара

довољних

за

опис

деформитета.

У

првим

поглављима доктората, кандидат је указао на штетност јонизујућих
метода

и

проблема

у

очитаваљу

СоЬЬ-ових

углова

кривина

при

статичкој анализи и процени деформитета . То имплицира потребу за
системима

којима

ће

се

традиционалне

методе

(радиографски

и

визуелни прегледи) заменити прецизнијим и комфорним за пацијенте.
Кандидат

је

закључио

да

се

концепти

инверзног

инжељерства

примељени у индустрији , математика сложених кривих и површи ,

CAD

и Кnowledgeware технологије могу успешно применити и у решаваљу
конкретног проблема.

•

Кандидат је креирао скалабилни , генерички ЗД модел кичменог стуба и
извршио ЗД реконструкцију снимака дорзалне површи пацијената са
деформитетима кичменог стуба добијених у
скенираљем

495

пацијената

клиничким условима,

стереорадиографским

уређајем

Diers

FORМETRIC ЗД/4Д.

•

Поред спроведених нумеричких и експерименталних истраживаља, у

оквиру ове дисертације , кандидат је развио математички модел и
систем за анализу површи и средље спиналне линије. Креиран је

макро

којим

(региструје)
генерише

се

генерички

према

моделу

читав

низ

модел

дорзалне

кичменог

по врши

диЈагностичких

стуба

и

том

параметара

VBA

прилагођава

приликом

се

(интерних

и
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екстерних). Осим процене 3Д модела кичменог стуба, систем даје
информацију о броју кривина и углова у сагиталној и фронталној равни
и визуализује апикални и вршне пршљенове кривина деформитета.
Анализом 3Д кривина и љених пројекција у сагиталној и фронталној
равни детектује се степен деформитета, као и прогресија, чиме се
стварају основе за неинвазивну дијагностику и праћеље тока болести ,
тренда и динамике понашаља обољеља током спровођеља терапије .

•

Кандидат је спровео опсежну статистичку анализу на адолесцентском

делу

узорка

пацијента)

(372

и

утврдио

корелацине

везе

међу

дијагностичким показатељима. Кластер анализом утврђене су локације
анатомских обележја средљих модела површи за мушки и женски пол .
Извршена је анализа утицаја степена

B-Spline

линије на квалитета

апроксимације средље спиналне линије и утврђено је да петостепена

Spline линија даје
•

B-

најбоље резултате.

Кандидат је дао преглед регистрационих алгоритама у области 2Д и 3Д
регистрације , а пре свега деформабилне регистрације облака тачака.
У спешност примене
четвртог

CPD

лумбалног

алгоритма демонстрирана је на примеру

пршљена

и

дорзалне

површи

пре

и

после

примељене терапије . Деформабилна 3Д/3Д регистрација омогућава да
се постојећи генерички модел примени и на конгениталне деформитете
и на визуелизацију промене облика дорзалне површи након примељене
терапиЈе.

•

Кандидат је представио основну архитектуру и неке од развијених
модула

јединственог

информационог

система

за

праћеље

визуелизацију деформитета у интернет окружељу
посебним

освртом

на

модуле

регистрацију (3ДReg) и начине
С#

ASP.NET

(ScolioMediS),
за моделираље сколиоза (MMS)
за интеграцију МА TLAB функција

и

са
и

са

странама чиме су створени услови за деформабилну 3Д

регистрациЈУ путем интернета .

Техничко решеље

1.1 0.1

представља систем за аутоматско одређиваље

СоЬЬ-овог угла примељен је у Клиничком центру Крагујевац у оквиру Клинике за
ортопедију и трауматологију и Центра за физикалну медицину и рехабилитацију.
Досадашља тестираља указују на висок ниво аутономности у идентификоваљу

кључних
повећану

обележја сколиозног деформитета кичменог стуба,
прецизност

у

одређиваљу

СоЬЬ-овог

угла.

као и значајно

Применом

система

за

аутоматско одређиваље СоЬЬ-овог угла, у оквиру рачунарски подржаног система

дијагностиковаља
визуелизације

сколиозе ,

корисници

кичменог стуба,

могу

користити

тренутног деформитета и

погодности

праћеље

корекције деформитета. Методологија је заснована на примени 3Д

3Д

динамике

DMU

модела

који обједиљава, како анатомске/структурне , тако и кинематске (биомеханичке)
карактеристике кичменог стуба. Такав
основу

за

свеобухватну

"мастер" модел обезбеђује суштинску

дијагностичко-терапеутску

примену

приликом

идентификације валидних параметара који омогућавају дефинисаље тренутног

стаља, али и праћеље тренда и динамике понашаља обољеља током спровођеља

терапије. Сам систем представља један од кључних модула интегралног Wеб
оријентисаног информационог система за праћеље пацијената са сколиозом.
Техничко

решеље

1.1 0.2

омогућава:

евидентираље визуелног прегледа

пацијента са сколиозом , коришћељем електронског картона сколиозе , који се
базира на иновативном протоколу, затим визуелни 2Д и 3Д приказ спољашље
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линије

симетрије

леђа,

унутрашље

кичмене

линије

и

облака

тачака

леђа

пацијента, као и аутоматског одређиваља СоЬЬ-ових углова кичмених кривина
пацијента у фронталној

и бочној равни у усправном положају пацијента са

сколиозом , коришћељем поступка оптичког скенираља . Осим тога, ово техничко
решеље омогућава визуелни 2Д приказ спољашље линије симетрије леђа и
унутрашље кичмене линије, и одређиваља СоЬЬ-ових углова у фронталној равни у

положајима приликом савијаља пацијента у леву и десну у страну , коришћељем
дигиталне камере. Такође , техничко решеље омогућава и визуелни ЗД приказ

кичме пацијента,

модификацијом

општег ЗД

CAD

модела кичме на основу

одређених вредности транспозиција унутрашље кичмене линије у односу на

CSVL (Central Sacral Vertical Line)

линију , затим дужине

C7-S1

кичмене линије и

вредности фактора скалираља на основу 2Д фронталних и бочних визуелизација

усправног положаја пацијента, које су добијене поступком оптичког скенираља.
Осим наведеног, информациони систем обезбеђује аутоматско одређиваље типа
сколиозе према Ленковој класификацији. С обзиром да се у процесу дијагностике
сколиозе

ScolioMediS

информациони

систем

потпуно

базира на

коришћељу

оптичких , нејонизујућих метода основна предност коришћеља овог система за
мониторинг

и

мониторинга

диргностику

и

сколиозе

дијагностике,

који

у

се

односу

своди

на

на

конвенционални

коришћеље

компјутеризоване топографије (СТ) и магнетне резонанце
штетног

рендгенског

радиографије

зрачеља .

користила

Дакле ,

дигитална

у

новој

камера

и

је елиминација

(MR)

технологији
ЗД

оптички

начин

радиографије ,
би

се

скенери

уместо
за

ЗД

дигитализацију и квантификоваље топологије површи трупа и леђа и одређиваље
параметара потребних за ЗД визуелизацију, коју би вршио систем за оптичку

визуелизацију и дијагностику

ScolioMediS.

Укупан модел деформитета обухвата

ЗД геометријски модел кичменог стуба, ЗД дорзалну површ и прилагођен је за
приказ у интернет окружељу. Презентација резултата анализе, процена модела
деформитета и приказ кључних дијагностичких показатеља остварује се ЗДХml
визуелизацијом и генерисаљем извештаја о обављеном прегледу кроз Интернет

базирану апликацију
току

са

медицину

циљем

и

ScolioMediS.

потпуне

Надградља система и додатна тестираља су у

клиничке

рехабилитацију

и

имплементације

Клиници

за

у

Центру

ортопедију

и

за

физикалну

трауматологију

Клиничког центара Крагујевац, али и у другим заинтересованим здравственим
устано вама у региону.

Истраживаља описано у следећим радовима

1.5.8)

(1.7.1 , 1.5.11 , 1.7.2, 1.2.4

и

односи се на реконструкцију зглоба колена и праћеље параметара пре и

после реконструкције
У

раду

1.7.1

ACL

лигамената.

приказана

је

кинематских параметара код повреда

идентификација

ACL

анатомских

обележја

и

лигамента код атлетичара, пре и после

примељене реконструктивне операције. Посебно су били интересантни параметри
антериорно-постериорне транслације тибије , која се прати разли ком у положају
маркера

снимљених

инфрацрвеним

камерама.

У

радовима

1.5.11 и 1.7.2
ACL (anterior- posterior
translation и intemal - extemal rotation). У студији је учествовала 19 мушкараца
који су испитивани пре и после операције. У раду 1.2.4 приказан тзв. "patientspecific" биомеханички модел колена након (ACL - Anterior Cruicate Ligament)

дефинисани су и мерени примарни патолошки параметри

реконструкције која има за циљ постизаље стабилности и нормалног опсега
кретаља. Мереље покретљивости након операције мери се OptiТrack системом
кога чини

6 инфрацрвених

камера.
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У
примеру

раду

приказана

1.5.8

параметарског

преоперативном

методологија

модела

планираљу

фемура

уградље

и

"дигиталног

темплејтинга"

3Д

модела

ендопротезе

вештачког

зглоба.

Параметарски

на

кука

у

модел

фемура добијен је на основу сета 2Д слајсова и 3Д облака тачака и прилагођава се
индивидуалним моделима пациЈената.

У раду

1.5 .12

приказана је стратегија за развој студијских програма у

области биомедицинског инжељеринга у земљама Западног Балкана, у односу на

примере европске добре праксе , у оквиру пројекта Tempus project "Studies in
Bioengineering and Medical Informatics- BioEMIS" .
У групи радова 1.5.14, 1.5.17, 1.5.22 и техничком решељу 1.10.3 приказана
је примена техника проширене реалности (енгл. "Augmented Reality") у едукацији
и биомедицинској визуелизацији 3Д CAD модела и као помоћ приказу САМ
симу лациј ама обраде .
Примена концепта

AR технологија у

едукацији приказана је у раду

1.5.14 и
"Augmented Reality
1997. године , то је у

повезује се развојем и применом тзв. магичних кљига (енгл .
Појам магичне кљиге први пут је уведен

Magic Book").

ствари реална кљига унапређена да презентује
уместо

AR

визуелизације базиране на

QR

AR

садржаје. Тенденција је да се

маркерима користе напредне технике

препознаваља слика изнад којих ће се генерисати 3Д садржај. Један од таквих

алгоритама је

CAD/CAM

NFT AR

(енгл .

"Natural Feature Tracking").

Тренутне методе учеља

технологија ослаљају се на традиционалне педагошке технике као што

су рад на часу и извођеље практичних вежби у лабораторији и показале су се
неефикасним код студената који се први пут срећу са техничким цртаљем и

компјутерском графиком. Примена савремених

(енгл.

AR

"Augmented Reality")

базираних техника као подршка процесу учеља постаје тренд у реализацији
инжељерских курсева и показује се као врло ефикасно помагало у учељу. Циљ

овог рада је унапређеље процеса учеља

CAD/CAM

система и бољег разумеваља

простора, модела, моделских форми, склопова и процеса, применом интерактивне

AR

апликације у учељу. Коришћељем десктоп или мобилне верзије апликације на

уређајима који поседују камеру, студентима и другим корисницима омогућено је
боље

разумеваље

представљени

у

тродимензионалности
2Д .

Фокусираљем

и

облика

камере

ка

модела

чији

маркерима

су

у

цртежи

наставним

материјалима, из базе софтвера се иницира ПОЈављиваље модела и графичких
информација на корисничком екрану.

У

раду

1.5.17

приказана

је

нова

метода

и

алгоритам

за

приказ

реконструисаног анатомског 3Д модела стопала у АР окружељу , у реалном

времену. Овим системом омогућена је визуелизација виртуелних

BioCAD

модела

у реалном окружељу чиме се побољшава укупна перцепција стаља анатомских
структура и зглобова стопала . Такође, у овом раду разматра се концепт

"markerless" Augmented Reality
апликације

за интерактивни

система,

приказ

CAD

као

и

развој

мобилне

садржаја комплексних

"marker"
и

и

десктоп

анатомских

модела.

У раду

1.5 .22

приказани су иницијални резултати примене

"marker-based"

АР техника у рачунарски подржаној производљи (САМ) и симулацији путаља
алата при обради метала глодаљем , у едукацији или на реалним предметима
обраде .

Техничко решеље

1.1 0.3

представља опис пројектоваља десктоп и мобилне

апликације за приказ садржаја у

AR

окружељу и креираље припадајућих модела

извршено је коришћељем савремених софтверских алата као што су САТIА

Unity

v5,

3д, UЬitrack и представља нови приступ у области инжељерске едукације и

------
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припада категорији "Прототип, нове методе, софтвер , инструмент, нове генске

пробе , микроорганизми и сл. ", М85. За реализацију техничког решења и примену
потребна је Веб камера или "паметни телефон". Усмеравањем камере ка

AR

маркеру изнад страница практикума или наставних материјала, генерише се ЗД
виртуелни

објекат

(модел)

у

реалном

времену

разумевања ЗД облика комплексних модела у

и

у

реалној

сцени .

Осим

простору, апликација помаже

студентима и инжењерима да боље перципирају 2Д везе између постојећих
пројекција и значајно је унапређује у току учења. Овим решењем показано је да

AR

технологија може бити примењена за развој нових алата за подршку учењу и

унапређење

наставних

активности

и

традиционалних

метода

учења.

AR

технологијом се побољшава перцепција корисника и обезбеђују информације које
чулом вида и закључивањем нису одмах уочене .

Група радова

(1.5 .2, 1.5.6

и

1.5.9)

односи се на примену САРР система, као

и веб технологија у процесу планирања производње.
У

применом

раду

1.5.2 приказан приступ за веб базирана
XML и STEP-NC репрезентације . Постизање

планирање

процеса

ових циљева, поред

хардверске структуре, у дистрибуираном и глобалном производном окружењу

постиже се применом интернет и веб технологија.
У

раду

приказана

1.5.6

је

примена

иновативних

система

на

бази

интелигентних агената у процесу производње . Планирање производње у реалном

или

виртуелном

окружењу

подразумева

избор

параметара

и

секвенцирање

производног процеса како би се добили производи и унапредила продуктивност,
смањили производни трошкови и време производње . Постизање ових циљева у
дистрибуираном производном окружењу постиже се применом интернет и ВР

технологија. У раду
подацима

о

1.5.9

производу

приказан је преглед алата и технологија за управљање
у

дигиталном

производном

окружењу ,

са

посебним

нагласком на методе колаборације и комуникације.
У раду

1.1.2

приказан је математички модел трохоидног озубљења са

зазором примењеног на героторима и циклоредукторима . Моделом се описује

геометрија зупчастог пара код кога спољашњи зупчаник , чији је профил зупца
описан кружним луком , има један зубац више у односу на унутрашњи чији је
зубац описан перитрохоидним еквидистанцама. Разматран је утицај профила зуба
на процес зупчења, прецизност и шум. У раду

1.2.2

представљени су резултати

комплексне анализе контактних сила и момената између зупчаника у спрези
уграђених у геротор пумпе у процесу рада. Извршено је поређење аналитичког

модела са физичким . Примењена је

FEA

анализа за одређивање сила реакције ,

чије вредности могу помоћи при развоју пумпи веће ефикасности.

FEA

анализа

примењенаје успешно на примеру модуларног стезног прибора за обраду одливка
приказана је у раду

1.8.2.

Компоненте силе резања експериментално су одређене у

лабораторијским условима.
У

раду

1.3.1

приказана

примена

Кnowledgeware

технологија

и

параметарског моделирања еволвентних хеликоидних површи у савременим

CAD
PLM

системима . Суштински допринос односи се на примену макроа за аутоматско
генерисање параметара и профила алата (брусне плоче) за брушење и обраду
хеликоидних

површи.

У

радовима

1.8.1

и

1.5.1

демонстрирана је

примена

Кnowl edgeware и КАх технологија при развоју хеликоидних површи и уградња

знања и механизама закључивања у ЗД моделе којима се повећава ефективности,
креативност и квалитет .

Примена

CAD

система за креирање комплексних модела површи које

репрезентују реалне делове , приказана је у раду

1.5.15.

Креирање флексибилних
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.

3Д модела површи врши се у специјализованим модулима, и у овом раду дати су

неки карактеристични примери . У раду

приказана ј е примена

1. 3.3

CAD/CAM

технологија у параметризацији и изради/одржаваљу пруге и вагонских точкова.
Тачније , извршена је параметризација пружног и профила вагонског точка и

линија контакта и представљени су типови дефеката профила који се могу
кориговати .

Рад

представља апликативну

1.5.18

моделираља применом

PLM

система

СА ТIА

методологију

v5

параметарског

софтвера модела и склопа

модуларних стезних прибора. Креирани прибор примељује се за оријентацију и
стезаље металног одливка који се обрађује глодаљем . Следећи корак односио се
на симулацију обраде глодаљем и примену

FEM

анализе у идентификацији

тренутних и корекцИЈИ параметара радних услова .

V

Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем
На

основу

анализе

целокупног

научноистраживачког

рада

др

Саше

Ћуковића, дипл. маш. инж. , Комисија сматра да кандидат испуљава све услове
према Закону о научноистраживашкој делатности и Правилнику о поступку и
начину

вредноваља

и

квантитативном

исказиваљу

научноистраживачких

резултата истраживача за избор у зваље научни сарадник.

Др
показао

Саша Ћуковић, дипл. маш.
да

поседуЈе

инж. , је својим досадашљим радом

компетентност ,

креативност

и

стручност

за

научноистраживачки рад. Комисија истиче да је у току свог научноситраживачког
рада посебан допринос дао у:

•

.

теориЈском

примену

и

експерименталном

неинвазивне

.

истраживаљу

дигитализације

коЈе

објеката

се

односи

на

(призматичних,

ротационих , скулптурних) у индустрији и медицини,

•

развоју алгоритама за прикупљаље и 3Д реконструкцију

података

добијених аквизицијом са различитих сензорских уређаја (ласерских,
светлосних ,

•

развоју

CT/MRI , и

алгоритама

сл.) ,

и

методологија за

аутоматизацију

процеса 3Д

моделираља и анализе површи у области машинства и медицинске
диЈагностике,

•

развоју и имплементацији информационих система за интеграцију и
приказ

•

CAD

и виртуелних садржаја у интернет окружељу ,

креираљу параметарских
(инжељерских

и

CAD

модела комплексних облика и структура

анатомских)

и

уградљи

знаља

и

механизама

зак.)Ьучиваља у 3Д моделе ,

•

креираљу

кинематских

и

биомеханичких

3Д

модела

склопова

и

љиховој експерименталној верификацији,

•

примени метода проширене реалности (енгл.

AR") ,

онтологија

и

Кnowledgeware

"Augmented Reality

технологија

у

неинвазивној

дијагностици и 3Д визуелизацији модела,

•

развоју

система

и

протокола

за

праћеље

промене

3Д

облика

и

индикатора површи током времена ,

•

примени математичког апарата за опис линија сложеног облика

Spline, Bezier, и
•

развоју

(B-

сл.) и скулптурних деформабилних површи (NURВS) ,

методологија

регистрације ,

комплексних површи и геометриЈе.

анализе

и

стратегије

обраде
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•
ЗАКЉУЧАК
Научноистраживачка делатност др Саше Ћуковића, дипл. маш. инж. ,
обухватала

је

CAD/CAM

технологија

следеће

области:
при

производног

развоју

машинства;

производа

и

имплементације

унапређењу

процеса ;

геометријског ЗД моделирања у машинству и медицини; примене компјутерске
визије и

CAD

технологија у визуелизацији и дијагностици; биоинжењеринга и

неинвазивне дијагностике пацијената са деформитетима коштаних структура и
др.

У оквиру свог научноистраживачког рада, др Саша Ћуковић, дипл. маш.

инж. , је као сарадник учествовао на више домаћих и међународних развојних
пројеката. Објавио је већи број радова у међународним часописима са СЦИ листе ,

презентовао је радове на бројним скуповима у земљи и иностранству чиме је
потврђена његова научно-стручна компетентност. Кандидат је показао да влада
методологијом

научноистраживачког рада

и

поседује

способност системског

приступа истраживању и коришћењу литературе. При томе је , користећи своје
професионално

образовање,

усавршавање

у земљи

и

иностранству

и лично

искуство , показао способност да сложеној и мултидисциплинарној проблематици
приступи свеобухватно , у циљу дефинисања интегративних закључака и добијања
конкретних и апликативних резултата.

На основу детаљне анализе досадашњег рада кандидата, чланови Комисије
за избор сматрају да кандидат др Саша Ћуковић, дипл. маш. инж. , испуњава све
услове према критеријумима за стицање научних звања и предлаже Наставно
научном већу

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да

изабере именованог у звање научни сарадник.

У Крагујевцу ,

12.10.2015.

године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

c:::==:=:=:ztpГоран Девеџић, ред. проф.
Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу ,

Уже научне области : Производно машинство и
Индустријски инжењеринг

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА- За техничко-технолошке и
биотехничке науке

Диференцијални условОд првог избора

у

претходно

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена ,
звање

до

који треба да припадају следећим категоријама:

избора у звање
Неопходно
ХХ=

Научни сарадник

Укупно
М 1О+М 2 0+ М31 + М32+М33
М41 +М42 + М51

>

М 2 1 + М22 + М 2 3 +М24 ~

Остварено

\б

87.4

9

65
40

4

