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İNOVATÖR: Shark Robotics; Cyril Kabbara ve Jean-Jacques Topalian, kurucu ortaklar.

İNOVASYON: İtfaiyecilere, polislere ve mayın temizleme ekiplerine yardım eden dayanıklı bir robotik sistem.

ETKİ: Lityum-iyon pil ile çalışan cihaz, bir tona kadar ekipman taşıyabiliyor ve 600 dereceye kadar olan sıcaklıklara 
dayanabiliyor; böylece insanlar için fazla tehlikeli olan durumlarda kullanılabiliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Paris'in 
ünlü yapısı Notre Dame 

Katedrali'nin çatısını kül eden bü-
yük yangın dünyanın dikkatini çekti. 
Yüzlerce yıllık kiliseyi saran alevler, 
kilisenin kulesini yıktı ve neredeyse 
bütün yapıyı yerle bir edecekti.

Binanın ve alevlerin devasa boyutu 
tarafından sekteye uğratılan itfaiye-
ciler, kendileri için fazla tehlikeli olan 
bu durumda, yanan çatının tam altı-
na, kilisenin nefine yerleştirdikleri bir 
21. yüzyıl aracı kullandılar. Colossus 
adı verilen bir yangın söndürme ro-
botu, pozisyonunu sekiz saat bo-
yunca korudu ve üzerindeki yangına 
hortumundan su sıktı.

Bu koşullar altındaki başarısı, robot-
ların imalathanelerden tutun da, en 
dengesiz ve tehlikeli yerlere kadar, iş 
yerinin vazgeçilmez parçaları olma-
ya başladığını gösteren dramatik bir 
örnek teşkil etti.

Colossus, Fransa'nın güneybatı-
sındaki La Rochelle kentinde üç yıl 
önce kurulan Fransız bir start-up 
olan Shark Robotics tarafından ge-
liştirildi.

En başından itibaren, şirketin hede-
fi ilk müdahale ekipleri, ordu ya da 
tehlikeli koşullarda çalışan diğer kişi 
ya da ekipler tarafından kullanılabi-
lecek dayanıklı robotlar geliştirmeye 
odaklanmak oldu.

Fransız ordusu ve savunma bakan-
lığında deneyimi olan kurucu ortak 

Cyril Kabbara, hedeflerinin robotik 
bir araç için dayanıklı bir platform 
üretmek olduğunu söylüyor.

"Bir platforma bilgi yüklemek iyi bir 
şey, ancak platform verimli olmadığı 
takdirde, sorun var demektir. Şirketi 
kurduğumuzda, robotik şirketlerinin 
yüzde doksanı yazılıma odaklanıyor-
du. Hiç kimse platforma odaklanmı-
yordu. Biz farklı bir yoldan yürümeyi 
seçtik.”

Bunu başarmak adına, şirket kurucu 
ortak ve tasarım ile üretimden so-
rumlu makine mühendisi Jean-Jac-
ques Topalian'a güveniyor.

Kabbara, "Kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre yazılım entegre edebileceği-
miz açık mimarili, güçlü bir platform 
geliştirmek için, işin mekatronik 
tarafına odaklanıyoruz" diyor. “Güç 
aktarımı ve pile odaklandık. Kendi 
pillerimizi geliştirdik ve yüksek ısı al-
tında patlamayacak, verimli lityum-
iyon pillerimizin patentini aldık."

Şirket ilk robotu olan Colossus'u, 

ordu tarafından mayın tespiti için 
kullanılmak üzere, alüminyum bir 
çerçeve üzerine inşa etti. Daha son-
ra yangın söndürme için uyarlanan 
robot, Fransa ve Belçika'daki birçok 
itfaiye ekibi tarafından kullanıldı.

Colossus ve Shark Robotics tara-
fından geliştirilen diğer yedi robot, 
mühendislerin ve teknisyenlerin güç 
aktarımı ve çerçeveden palet ya da 
tekerleğe kadar her şeyi ürettiği, şir-
ketin kendi atölyesinde inşa ediliyor. 
Kabbara, özel ihtiyaçlarını değerlen-
dirmek için müşterilerle yakın temas 
halinde çalıştığını ve bir robotu 90 
günde teslim edebildiklerini söylü-
yor.

"En büyük zorluk test aşamasında" 
diyor Kabbara. "Son kullanıcının ihti-
yaçlarını, robotun hangi durumlarda 
ve bağlamlarda kullanılacağını bil-
mek ve anlamak önemli. Bunları an-
ladığınız zaman, robotu imal etmek 
daha kolay."

Kullanıcının robotu bir araç olarak 
kabul etmesini sağlamak da bazen 
bir o kadar zor. "İtfaiyeciler bize ba-
kıyor ve bu robot yüzünden işlerini 
kaybedeceklerini söylüyorlar. Ro-
botik çözümün, insanın da dahil ol-
masını gerektiren bir araç olduğunu 
açıklamamız gerekiyor. Yapay zeka 
önemli, ancak bu kadar kısa sürede 
gerçekleşen bir olayda, yine insan 
beynine ihtiyaç var."

Yangın Söndürme Robotu
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