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PSENradar, PSENscan ve PSENopt II: Daha fazla üretkenlik için emniyetli radar sistemleri 

ve optoelektronik sensör teknolojisi 

 

Sabit ve mobil uygulamalar için çok yönlü koruma 

Tesis ve makinelerin alan koruması söz konusu olduğunda emniyet, kullanıcı 

dostu olma ve üretkenlik bir arada olmalıdır. İnsanların tehlikeli alana sık sık 

erişmeleri gerektiğinde veya malzemelerin içeri veya dışarı beslenmesi 

gerektiğinde, koruyucu cihazları korumak için optik korumalar uygundur. Radar 

sistemlerinin yanı sıra ışık perdeleri ve lazer tarayıcılar gibi optoelektronik 

sensörler de bunlara dahildir. Hangi sensör tipinin ve ne zaman kullanıldığı 

büyük ölçüde uygulama durumuna bağlıdır. 

 

Aşağıdaki temel kural geçerlidir: Optik yöntemlerle iyi çalışabildiğinde ve temiz bir 

makine ortamı olduğunda tarayıcılar veya ışık perdeleri her zaman çok iyi bir seçimdir. 

Bunun aksine, radar sensörü kir ve tozla kirlenmiş zorlu ortamları tolere edebilmekle 

kalmaz, aynı zamanda aşırı sıcaklık farklılıkları ve hava koşulları olan ortamlarda da 

ideal koruyucu önlemdir. Sadece izleme alanlarının değil, aynı zamanda 3 boyutlu bir 

alandaki nesnelerin algılanması söz konusu olduğunda da radar teknolojisi dikkate 

alınmalıdır. Işık perdeleri/ışık bariyerleri ve tarayıcılar, erişim noktaları ve zemin 

alanları gibi iki boyutlu alanları korur. Statik (ışık perdesi) veya dinamik engelleri 

(AGV) algılayabilirler. Dinamik engellerin izlenmesi, statik uygulama alanlarını da 

kapsayabilir. Anahtar kelime: Erişim kontrolü veya arkadan geçmeye karşı koruma. 

Radar sensörü bunu da yapabilir. Bu durum, olay bazında hangi koruma teknolojisinin 

kullanılabileceğini veya kullanılması gerektiğini belirlerken uygulanacak birkaç kriter 

olduğunu tekrar göstermektedir. 

 

 

Koruma gereksinimleri ve hassasiyet, kararın bir parçasıdır 
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Uygulamaya müdahale veya erişim noktası emniyetli şekilde, yüksek çözünürlük ve 

kısa tepki süreleriyle izlenecekse ışık perdeleri doğru seçimdir. Ancak, çeşitli korumalı 

alanların bulunduğu tüm alanların korunması gerekiyorsa hassas kenar tanımı da 

sağlayabildiğinden bu durumda tarayıcı teknolojisi uygundur. Aslında, tarayıcılar her 

tür nesneyi kaydeder. Buna karşın radar sensörü nesneleri özellikle su, metal ve tepki 

vereceği hareketler gibi malzemeye göre algılar. Bu nedenle, her zaman toz, kir, 

yağmur veya benzer zorlu ortamlar gibi çevre etkilerine karşı son derece dayanıklı ve 

hassas olmayan bir sistem gerektiğinde yararlıdır.  

 

Emniyet ışık perdeleri: bariyersiz koruma  

Emniyet ışık perdeleri genellikle uygulanan emniyet çözümlerinde bariyer olmaması 

gerektiğinde kullanılır. Bu durum, işlemlerin yüzde yüz otomatik olarak yürütülmemesi 

durumunda ortaya çıkar; örneğin, ürün veya parçaları beslerken veya çıkarırken operatörlerin 

sürece müdahale etmesinin gerektiği açık erişim veya müdahale noktaları olduğunda 

gerçekleşir. Bu süreçlerin emniyetle ilgili olarak değerlendirilmesi için özel dikkat gerekir. Işık 

perdeleri söz konusu olduğunda, görünmez kızılötesi korumalı alan, tehlikeli makine 

alanlarına erişime veya bunlara girmeye karşı koruma sağlar: Işık huzmesi kırılırsa hemen 

hemen emniyetli kapatma komutu tetiklenir. İhtiyaca bağlı olarak, ışık perdeleri EN/IEC 

61496-1/-2 "Makine emniyeti - Elektro duyarlı koruyucu ekipman" uyarınca parmak, el ve 

vücut koruması sağlar. Bunlar milisaniye cinsinden ölçülen kısa tepki sürelerine sahip olup 

emniyet mesafesinin en aza indirgenmesi ve değerli alanın üretim görevleri için 

kullanılabilmesi anlamına gelir. 
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Daha esnek üretim döngüleri için ışık perdelerinde bulunan gelişmiş fonksiyonlar 

Malzemenin ışık perdesinden geçmesine izin verirken algılama modunu sürdürmek için 

körleme, muting veya basamaklama gibi gelişmiş fonksiyonlar oluşturulmuştur. İhtiyaca bağlı 

olarak iki tür körleme mevcuttur: Bir nesne (örneğin, konveyör) koruma bölgesine kalıcı 

olarak çıkıntı yaptığından belirli ışık perdesi huzmeleri körlenecektir. Buna sabit körleme 

denir. Veya koruma bölgesine çıkıntı yapan nesne (kablo gibi) hareket eder. Bu durumda 

değişen körleme kullanılır. Korunan alanın içine ve arkasına girmeye karşı koruma sağlayan 

uygulamalar, ışık perdeleri kullanılarak da uygulanabilir.  Bu, ölü bölgeleri olmayan korumalı 

alanların birbirine bağlanabildiği ışık perdelerinin basamaklama fonksiyonu sayesinde 

mümkündür. Muting, buna karşılık çalışma sırasında malzemenin algılama bölgesinden 

geçmesine izin vermek için ışık perdesi ışınlarının geçici olarak askıya alınması anlamına 

gelir. Başka bir deyişle, muting sensörleri malzemeyi algılar ve ışık bariyeri emniyet koşulları 

altında makine döngüsünde otomatik ve geçici olarak kesintiye uğrar. Örneğin, Pilz PSENopt 

II emniyet ışık perdeleri PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ile doğrudan 

uyumludur. Fonksiyon blokları, sistemi ayrı ayrı gerekli fonksiyonlara uyarlayabilmenizi 

sağlar. Örneğin, küçük kontrolöre entegre edilebilen bir muting bloğu vardır. 

 

Işık perdeleri: Neredeyse yok edilemez, her zaman aksiyona yakın 

Işık perdesinin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için bir diğer gereklilik de darbelere karşı 

dirençtir. EN/IEC 61496 standardının geçerli sürümü iki darbe sınıfını tanımlar: Sınıf 3M4, 15 

g'a kadar hızlanma değerlerini ve 25 g'a kadar sınıf 3M7 hızlanmalarını tanımlar. Darbeye 

dayanıklılık fonksiyonu, titreşimin veya çarpışmaların yaygın olduğu zorlu ortamlarda mutlak 

bir zorunluluktur. Daha yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti etmenin tek yolu budur. 6 ms'ye 

kadar kısa tepki süreleri ve mutlak ölü bölge olmaması sayesinde Pilz ışık perdeleri, bu gibi 

tehlikeli alanları da korur. Mekanik yük kapasitesi ve ortaya çıkan yüksek kullanılabilirlik, 

darbelere karşı son derece dayanıklı PSENopt II ışık perdelerini diğerlerinden ayıran 

özelliklerdir. Bu ürünler, 50 g'lık darbe direnci ile donatılmış tek üründür. Başka bir deyişle, 

PSENopt II ışık perdeleri 50 g'a kadar hızlanma ve hatta en yüksek sınıfı bile geçmeyi sağlar. 
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Bu nedenle robot uygulamalarında, paketleme makinelerinde ve preslerde bu son derece 

sağlam ışık perdeleri tercih edilir. 

Emniyet lazer tarayıcıları ve radar sensörleri daha büyük alanları veya bölgeleri korumaya 

meyilli olsa da, ışık perdeleri kapalı alanlarda da kullanılabilir. Işık perdelerinde, fiziksel 

konumlandırma özellikleri uygulama gereksinimlerine uygun olarak serbestçe ve esnek 

şekilde uygulanabilir ancak fonksiyonlarını olumsuz etkilemez: Kodlama burada tek bir 

çözümdür, böylece yakın mesafede takılı birkaç ışık perdesi çifti bile birbirlerini engellemez. 

Basitçe farklı şekilde kodlanırlar. 

Pilz'in PSENopt ışık bariyerleri, bariyersiz emniyet konseptinin uygulanacağı tüm endüstri 

alanlarında kullanılabilir. Işık bariyerleri, kompakt boyutları ve basit kurulumlarıyla ergonomik 

bir çalışma ortamı sağlar. Özellikle Pilz'in dünyanın ilk Tip 3 Işık Perdesi PSENopt II ile 

EN/IEC 61496-1/-2 PL d'ye kadar özel uygulamalar da uygulanabilir. Bunu yaparken Pilz Tip 

3 ışık perdeleri, revize edilmiş baskının 2. bölümünün Tip sınıfı 3'ü dikkate aldığı 

güncellenmiş 2020 standardıyla uyumludur. PSENopt slim ince ışık perdelerinin boyutları 

15,4 mm x 32,6 mm olduğundan alan açısından kritik uygulamalar için uygundur. Kısa tepki 

süreleri, hızlı kapatma sağladığından ışık perdeleri emniyeti olumsuz etkilemeden tehlikeli 

alana yakın bir konuma yerleştirilebilir. Sonuçta daha az yer gereksinimi olan ince tesis 

tasarımları ortaya çıkar.  

 

Emniyet lazer tarayıcıları: emniyetli alan izleme  

Emniyet lazer tarayıcıları, erişim kontrolü olarak sabit veya mobil tehlike alanların alan 

koruması için veya korumalı alanın arkasındaki ihlallere karşı koruma sağlayan 

uygulamalar için uygundur. Örneğin, Pilz'in PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, dikey 

uygulamalarda bile 275 derecelik bir açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan 

aralığı ile iki boyutlu alan izleme olanağı sunar. Emniyet lazer tarayıcıların 

master/slave modu sayesinde dört adete kadar tarayıcı seri olarak bağlanabilir. 

Konfigürasyon setleri için parametreler ayarlanarak sistemi esnek hale getirir: Her biri 

farklı düzenlemelerde birkaç koruma ve uyarı bölgesinden oluşan 70'e kadar farklı set 

tanımlanabilir. Konfigürasyonlar, 17 pimli sürümleri ve master kodlayıcı sürümünü de 
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içeren dijital girişler ve çıkışlar yoluyla uygulanabilir. Aynı anda en fazla üç ayrı 

emniyet bölgesi izlenebilir. 

Bununla birlikte, ışık perdelerinde olduğu gibi, önceden tanımlanmış belirli koşullar 

altında, tesisin bir kısmı veya mallar korumalı alan içinde makinenin durmasına neden 

olmadan hareket ettirilebilir. Bu, dinamik muting fonksiyonu veya gerekirse emniyet 

lazer tarayıcıda bulunan kısmi muting fonksiyonu sayesinde sağlanır. Kısmi dinamik 

muting, iki tarayıcının birbiriyle çakışmamasını sağlayan ışın kodlaması gibi tesislerde 

de daha fazla kullanılabilirliği garanti eder. Örneğin, dinamik muting, çeşitli boyutlarda 

malzeme beslemesi yaparken kullanıcılar için her zaman çok büyük bir avantajdır. 

 
İntralojistik: Daha verimli manevra için emniyet lazer tarayıcıları 

Lazer tarayıcılar ayrıca otomatik kılavuzlu araç (AGV) uygulamalarına da olanak 

sağlar: Işık perdelerinin aksine, bir AGV'nin önündeki koruma bölgesini korumak için 

mobil uygulamalarda kullanılabilir. Açık Kaynak Çerçeve ROS'a ait ROS (Robot İşletim 

Sistemi) paketlerinin kullanılabildiği Pilz'in lazer tarayıcılar gibi (örneğin SLAM – Eş 

Zamanlı Yerelleştirme ve Haritalama ile) AGV'lerin dinamik navigasyonu için de 

kullanılabilir. 

Bu teknoloji, istasyonlara hassas navigasyon için kullanılabilir: AGV'ler her zaman 

aynı hızda hareket etmediğinden, değişen hızlardan kaynaklanan tehlike dikkate 

alınmalıdır. Korumalı alanlar AGV'nin farklı hızlarına dinamik olarak 

uyarlanabildiğinden, Pilz'in emniyet lazer tarayıcıları maksimum emniyet sağlar. Bu 

nedenle AGV, engelleri daha hassas şekilde aşabilir. Bu koruma teknolojisi sayesinde 

hassas navigasyon ve farklı hızlara uyum sağlama becerilerine odaklanabilirsiniz. 

Bekleme modu ve sezgisel uygulamalar için hassas navigasyon gibi fonksiyonlarla, 

tarayıcı teknolojisi mobil uygulamaların daha verimli izlenmesini sağlar. Maliyet 

tasarrufu sağlayan düşük güç tüketimi de dahildir.  

Sonuç olarak, yüksek kenar tanımlaması gerektiğinde, korumalı alanın hassas şekilde 

tanımlanması gerektiğinde ve "temiz" bir makine ortamı olduğunda lazer tarayıcılar iyi 
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bir seçimdir: Radar sistemleri, klasik optik sensörlerin yansıtma, toz, su, kir veya 

kıvılcım gibi çevresel koşullar nedeniyle sınırlarına ulaştığı yerlerde kullanılır.  

 

Radar teknolojisi ile daha iyi hacimsel izleme 

Radar teknolojileri korunan alanın sınırında biraz daha düşük bir çözünürlük ve kenar 

tanımı elde eder ve yaklaşık 100 ms tepki süresiyle lazer tarayıcıdan biraz daha yavaş 

tepki verir; ancak metal ve su dışındaki tüm malzemelere nüfuz edebilir. Tarayıcılarda 

ölçüm hatalarına neden olabilecek çevresel etkiler radar sistemlerinde sorun değildir. 

Bunun nedeni radar sistemlerinin iki basamaklı gigahertz aralığında yansıtılan 

elektromanyetik enerjiyle çalışması ve hareketlere tepki vermeleridir. Pilz'in 

PSENradar emniyetli radar sistemi ile toplam 4 m x 15 m'lik bir alanı izlemek 

mümkündür. Sistemin gerçek koruma bölgesi sensörlerin konumuna, kurulum 

yüksekliğine ve eğimine bağlıdır. Uygulamaya bağlı olarak, bu emniyetli radar sistemi 

çözümü en fazla altı radar sensörü, bir kontrol ünitesi ve PNOZmulti 2 konfigüre 

edilebilir küçük kontrolörden oluşur. Koruma bölgesi ve sistem, kullanım noktasında 

modüler olarak ayarlanabilir: Birden fazla sensör serbestçe birleştirilebilir; her biri ayrı 

ayrı konfigüre edilebilir. İzlenecek alanın özelliklerine bağlı olarak geniş veya dar bir 

koruma bölgesi ayarlanabilir.  

Kendi kendine öğreten arka plan fonksiyonu, örneğin, hemen yeni bir konfigürasyon 

gerektirmeyen uyarı ve koruma bölgesinde değişiklik yapmak için kullanılabildiğinden 

PSENradar'da bulunan özel bir özelliktir. Örneğin, başka bir alet kutusu koymak gibi 

basit bir durumda. Bu, korumanın daha esnek kullanılmasını sağlar ve gereksiz ekstra 

iş yapılmasını önler. Işık perdelerinde olduğu gibi, burada tüm sistem veya ayrı 

sensörler için entegre muting, radar sensörünün tesisin çıktısına fayda sağlayacak 

şekilde malzeme akışı uygulamalarında kullanılmasını sağlar. 

 

Radar izleme iki kat emniyete odaklanır 

Örneğin PSENradar'ın ölçeklenebilirliği ve modüler yapısı, emniyet sisteminin gerekli 

ölçülere göre ayarlanmasını ve hassas şekilde boyutlandırılmasını sağlar. Radar 
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sensörünün görüş alanında emniyetle ilgili iki fonksiyonu vardır: Alan koruması ve 

korumalı alanın arkasından girişe karşı koruma. Önceki, tehlikeli bölgeye erişildiğinde 

makinenin emniyetli duruma getirilmesini garanti eder. Korumalı alanın arkasından 

girişe karşı koruma, tehlikeli alanda hala birileri varken makinenin istemeden yeniden 

başlatılmasını önler. Zorlu ortamlarda bile karmaşık uygulamalar, bu tür radar 

sistemleri için hiçbir zorluk teşkil etmez. Endüstriyel tesisler, kullanılabilirliğinin 

güvenilir olması nedeniyle çevreye rağmen verimli şekilde çalışır. Bu nedenle, örneğin 

toz, talaş, kaynak kıvılcımları veya parlak ışığın hakim olduğu ağır endüstride tipik 

uygulama alanları da bulunabilir. Hacim izlendiğinden, radar teknolojisi ağaç işleme 

endüstrisinde, boya hatlarında, soğuk hava depolarında veya dökümhanelerde de 

faydalı olabilir. Radar sensörü, dış mekan uygulamalarında sis, kar ve orta şiddetli 

yağmur durumunda bile vinçleri veya toplu kargo bağlantı noktalarını ve depolama 

tesislerini korur. 

 

Tamamlayıcı olacak şekilde tasarlanmış her şeyi kapsayan hizmet 

İster ışık perdeleri, lazer tarayıcılar isterse radar sistemleri olsun: Tüm satın alma ve 

kurulum sürecini kapsayan tek bir hizmet, planlama ve uygulama için daha fazla 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Pilz'deki gibi uzmanlar müşteriyi desteklemek için 

yanlarında olduğunda, doğru bileşenlerin seçiminden müşterinin yerinde devreye 

almaya kadar hacimsel veya alan izleme içeren projeler daha verimli şekilde 

uygulanabilir. Hizmet portföyü tüm makine yaşam döngüsünü kapsamalı ve Pilz'de 

olduğu gibi danışmanlık, teknik uygulama, arıza teşhisi ve düzenli incelemeyi 

içermelidir. 

 

((Karakter sayısı: 14.942)) 

 


