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İnsan-robot-işbirliğine giden yol 

 

El ele, emniyetli şekilde 

 

Ostfildern, Kasım 2016 – İnsan ile makine arasında doğrudan 

etkileşim olmaksızın ayrı çalışma alanları: bu 50 yıldan fazla 

bir süredir robot uygulamalarına uygulanan ilkedir. Şimdiye 

dek, insanlar, bir çalışma alanını veya yaşayan bir alanı 

paylaşan insanların ve robotların bilimkurgu dünyasından bir 

şey olduğunu düşünüyorlardı. Buna karşın, yeni nesil 

robotlar, emniyetli sensörler ve kontrol sistemleri, yeni ISO/TS 

15066 standardı ile birlikte emniyetli işbirliğine yönelik pratik 

yollar sunuyor. 

 

Robot uygulamaları alanında güncel gelişmeler, insan ve 

makinenin mümkün olduğunca birbirlerine yakın çalışmasını 

mümkün kılma arzusunu barındırmaktadır. Tanımlanan statik 

aktarım noktaları vasıtasıyla işbirliği yapan insan ve makine yerine, 

gelecekte her iki ortak da ortak bir çalışma alanında işbirliği 

yapacak ve kendi güçlü yanlarını kullanabilecekleri şekilde esnek 

bir temelde birlikte konuşlandırılacaktır.  

Yeni bir endüstriyel robot tipi olan cobotlar, bu görev için hazırdır. 

Cobot, “collaboration (işbirliği)” ve “robot” kelimelerinin bir 

birleşimidir. Kullanılan hafif robotlar yaklaşık 10 kg yük taşıyabilir 

ve duyusal, dokunsal kabiliyetleri vardır. Hizmet robotları olarak, 

fiziksel olarak külfetli veya monoton görevlerle “insanlara yardım eli 

uzatmak” amaçlanmıştır. Genel kullanımlar, kaldırma ve 

yerleştirme uygulamaları, farklı üretim aşamaları arasındaki 

işlemleri ele alma veya robotun tam olarak belirlenmiş bir 

yörüngeye uyması gereken, hattı takip etme uygulamalarıdır 
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Bu şekilde insan-robot işbirliği (HRC), insanların ve robotların 

çalışma alanları hem mekansal hem de kronolojik olarak 

örtüşmektedir. Beraber çalışmanın aksine, insanlar ve robotlar, 

insan-robot işbirliği için tek bir çalışma alanını paylaşıyorlar. Bu, 

güvenilirlik, dayanıklılık ve tekrarlama isabeti gibi makinenin güçlü 

yönleri ve avantajlarını, insanın güçlü yönleri, diğer bir deyişle 

beceri, esneklik ve karar verme kapasitesiyle birleştirir. “Klasik”, 

kapalı robot uygulamaları ve insan-robot işbirliği arasındaki en 

dikkat çekici fark, makineler ve insanlar arasındaki çarpışmaların 

gerçek bir olasılık olmasıdır. Fakat bunların herhangi bir yaralanma 

ile sonuçlanmasına izin verilmemelidir. Bu, ilave emniyet 

gerekliliklerini doğurur. 

 

Yalnızca uygulama emniyetli olabilir 

 

Yeni cobotlara rağmen, aşağıdakiler geçerlidir: robotlar kendi 

başlarına emniyet sağlayamaz. Emniyetli bir robot yoktur, yalnızca 

emniyetli robot uygulamaları vardır. Emniyet, normatif sınır 

koşullarının etkileşiminden, buna dayanan risk analizinden, ilgili 

emniyet işlevlerine sahip bir robot seçiminden ve ilave emniyet 

bileşenleriyle eşleştirmeden ve son olarak doğrulamadan 

kaynaklanmaktadır.  

 

Bu, bu baharda yayınlanan ISO/TS 15066’nın “Robotlar ve Robotik 

Aygıtlar - İşbirlikçi endüstriyel robotlar” önemli bir rol oynuyor 

olduğunu gösteriyor. Bu Teknik Şartname, uygun doğrulamayı 

takiben güvenli insan robotu işbirliklerinin uygulanmasını mümkün 

kılar.  

Koruma ilkeleri olarak ISO/TS 15066’da dört işbirliği türü 

tanımlanmıştır.  

- Emniyet ile ilişkili izlenen stop 

- El rehberliği 
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- Hız ve ayrım izlemesi 

- Güç ve kuvvet sınırlaması 

Güvenli bir insan robot işbirliği (HRC) uygularken sistem 

entegratörleri, bu “işbirliği türlerinden” birini veya bunların bir 

birleşimini kendi uygulamaları için seçebilir. 

Ayrıca, Teknik Şartname, Ek A’da vücudun çeşitli bölümlerinin ağrı 

eşikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan ilk standarttır. Bu değerler, 

uygulamanın “güç ve kuvvet sınırlaması” ile uygulanmasına temel 

oluşturmaktadır.  

Uygulamada, insan robotu işbirliğinin ISO/TS 15066’daki “hız ve 

ayrım izleme” ve “güç ve kuvvet sınırlaması” birleştirilerek 

yapılabileceği ortaya çıktı.  

Teknik Şartname Eki ISO/TS 15066 bir vücut modeli 

tanımlamaktadır. İlgili çarpışma sınır değerleri hakkında vücudun 

her bir kısmı (örneğin kafa, el, kol veya bacak) için bilgi sağlar. Bir 

insan bir robotla karşılaştığında uygulama bu sınırlar içerisinde 

kalırsa, o zaman standartlara uygundur. Bu ağrı eşik değerleri, 

emniyetli bir HRC doğrulamak için pratikte kullanılır. Pilz, kuvvetleri 

ve hızları ölçmek için bir çarpışma ölçüm cihazı geliştirdi. Yaylar ve 

uygun sensörlerle donatılmış olan cihaz, bir robotla çarpışmada 

oluşturulan kuvvetleri tam olarak kaydedebilmekte, bunları 

yazılımda değerlendirebilmekte ve onları ISO/TS 15066’daki 

spesifikasyonlarla karşılaştırabilmektedir.  

Bu uluslararası standardizasyon kuruluşunun bir üyesi olarak Pilz, 

Alman işveren sorumluluk sigortası dernekleri gibi robot üreticileri, 

entegratörler, onaylanmış kuruluşlar ve endüstriyel ortamda insan 

robot işbirliğinde bu öncü standardın tanımlanmasında diğer 

otomasyon şirketleri ile aktif şekilde çalışmaktadır. 

Son adım CE işaretidir 

Robot uygulamaları imalatçıları, yasalar ile, CE işareti ile uygunluk 

değerlendirme prosedürü uygulamak zorunda oldukları bir 

prensibine tabidir. CE işaretinin eklenmesi, robot uygulamasının 
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gerekli tüm sağlık ve emniyet gerekliliklerini karşıladığını teyit eder. 

Robot uygulamaları için temel “risk değerlendirmesindeki” zorluk, 

insan ve makine için ayrı çalışma alanları arasındaki sınırların 

ortadan kalkmasıdır. Bir robotun sunduğu tehlikelerin yanı sıra, 

insan hareketleri de göz önüne alınmalıdır. Fakat hız, refleksler 

veya başka bir kişinin aniden gelmesi durumunda her zaman 

hesaplanamazlar.  

Ardından, bileşenlerin seçimi de dahil olmak üzere “emniyet 

konsepti” ve “emniyet tasarımı” adımlarını takip edin. Bunlar 

genellikle birbirine bağlı akıllı sensörlerin bir kombinasyonu ve 

gerekli dinamik çalışma süreçlerini mümkün olan en başta 

sağlayan kontrol sistemleridir. Seçilen emniyet önlemleri daha 

sonra risk değerlendirmesinde belgelenir ve “sistem entegrasyonu” 

aşamasında uygulanır. Önceki adımlar tekrar incelendiğinde bunu 

“doğrulama” takip eder.  

Uygulamada olası tüm emniyet senaryolarını kapsayan nihai 

emniyetli robot veya nihai emniyetli sensör teknolojisine henüz 

erişilememiştir. Emniyet teknolojisi ile ilgili talepler, daima ilgili 

uygulamaya bağlıdır. Emniyetli robot hücreleri ancak robot, alet ve 

iş parçası ile konveyör teknolojisi gibi ilgili makinelerin tüm 

içeriğinde ayarlanabilir. Bu, pratikte her uygulamaya ayrı bir 

emniyet değerlendirmesi yapılması gerektiği anlamına gelir.  

Endüstriyel bir ortamda insan-robot işbirliklerinin uygulanması 

kesinlikle artacaktır; bununla birlikte, büyümesi büyük ölçüde 

sensör teknolojisi ve robotik alanlarındaki yeniliklere bağlı 

olacaktır. Uygulamada, her uygulama daha sonra kendi ayrı 

emniyet değerlendirmesini gerektirecektir. Otomasyon 

mühendisleri, robot üreticileri, entegratörler ve onaylanmış 

kuruluşlar, bir robot iş arkadaşı vizyonunu adım adım ve uygulama 

bazında gerçeğe dönüştürmektedirler.  

Pilz, bir çözüm tedarikçisi olarak emniyetli robot uygulamaları için 

gerekli hizmetleri ve ürünleri ve sistemleri sunmaktadır. Şirket, bir 



Sayfa 5 / 5 

 

robot sisteminin bireysel yaşam döngüsü aşamalarına uyarlanmış 

bir hizmet portföyüne sahip kullanıcıları desteklemektedir: süreç 

analizinden risk değerlendirmesine ve CE işaretine. Robot 

emniyeti üzerine özel bir eğitim paketi, hizmetler yelpazesini 

tamamlar.  

 

(Karakter 6,553) 

 

Metinler ve fotoğraflar www.pilz.de adresinden indirilebilir.  

 

Pilz Grubu 

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet sağlayan 
küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de yer alan aile 
şirketi yaklaşık 2.400 çalışana sahiptir. Dünyanın dört bir yanında 42 
iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için emniyetli çözümler 
sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis ve görselleştirme dahil 
olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü teknolojilerinden oluşan 
eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası hizmetleri arasında danışmanlık, 
mühendislik ve eğitim yer alır. Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak 
Pilz’in çözümleri rüzgar enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi 
farklı sektörlerde kullanılır. 
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