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Abstract. Robots are a huge part of all human activities. In the 
industry is proven that collaborative work of humans and robots is 
more effective, than the production technologies without humans. 
This, in turn, a new range of problems was created, both in terms 
of productivity and in safe collaboration, especially for people. The 
present work sets out to solve the most essential problems for 
ensuring conflict-free operation while guaranteeing high performance 
and quality of the functional tasks performed. 

Увод
Роботиката е и ще бъде навсякъде – вкъщи и на ра-

ботата. Роботът заема достойно място до човека, тъй като 
представлява най-съвършената и високоинтелигентна ма-
шина, която човекът от хилядолетия мечтае да създаде и 
развива по аналогия със заобикалящата го жива природа. 
Може да се заяви категорично, че в началото на 21-и век 
тази човешка мечта се сбъдва във висока степен. Научната 
област роботика е един небиологичен (изкуствен) път за 
инженерно копиране на най-важните механични, управля-
ващи, сензорни, интелектуални и поведенчески функции на 
биологичните видове.

Прилагането на интелигентните и колаборативните ро-
боти са в основата на умните заводи и производства, където 
работят в пряко сътрудничество с човек в рамките на оп-
ределено работно пространство. Изследването на пробле-
мите на съвместната работа между хора и роботи става все 
по-актуално, като се обръща внимание на формите на упра-
вление на производството [1]. Там се намират резервите за 
подобряване на качеството на производството при намалени 
финансови разходи, време и енергия. За да се осъществи 
всичко това, са необходими подходящи гъвкави технологич-
ни схеми, съобразени със спецификата на производството 
[2]. Сигурността, стабилността и безопасността на производ-
ството се устремяват към желани върхове, непостижими до 
днес. За да може да бъде разгледана задачата, е необходимо 
да се отчетат две глобални величини: 

1. Историческата натрупаност на елементна база и 
преди всичко изграденият инженерно-технологи-
чен и управленски опит.

2. Физико-биологичните дадености, наложени ни от 
природата, физическите и биологическите въз-
можности на човешкия и животинския свят с не-
говите особености и причудливи възможности.

Развитието на съвременните информационни тех-
нологии и изкуствения интелект (ИИ) влияят силно върху 
сближаването на хората и роботите в работната среда. 
Освен това компютрите, алгоритмите и софтуерът опростя-
ват ежедневните задачи и е невъзможно да си представим 
как по-голямата част от живота ни може да се управлява 
без тях. Появяват се и роботи, които могат да се движат 
и виждат, като могат да реагират самостоятелно на дина-
мично променяща се среда. Хора и роботи все по-често 
се движат в една и съща среда или работно пространство. 
Ключовият елемент на изкуствения интелект при съвмест-
ната работа на човек и робот е интерактивен, непрекъснат 
процес на учене от човека партньор и помагането му при 
вземане на решения или при физическа обработка, вместо 
да го заместват. Добре известни примери от областта на 
роботиката и ИИ са така наречените умни фабрики, авто-
мобили без шофьори, дронове за доставка или 3D прин-
тери, които въз основа на индивидуален шаблон могат да 
произвеждат много сложни продукти без промени в произ-
водствения процес или без да е необходима човешка на-
меса във всякаква форма. Управлението на роботите става 
все по-сложно, тъй като техните задачи продължават да 
нарастват и по обхват, и по сложност. 

Съществуват много оптимистични предсказания на 
Рей Курцвайл [3] относно бъдещето на роботиката, дори в 
известен смисъл плашещи, според които до:

 ¾ 2027 г. Персоналният робот, способен на напълно 
автономни комплексни действия, ще стане необхо-
дим като хладилник или кафе машина.
 ¾ 2029 г. Компютрите рутинно ще преминават теста 
на Тюринг, мярка за това колко добре една машина 
може да се преструва, че е човек.
 ¾ 2045 г. Ще настъпи технологичната сингулярност, тъй 
като машините надминават хората като най-умните 
форми на живот и доминиращи видове на планетата 
и може би във Вселената.
Това означава, че рискът от нараняване като пряк 

резултат от сблъсъци между хора и роботи се увеличава. 
Съществува и непряк риск за безопасността на хората по-
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ради оборудването, което роботите могат да използват и 
което може да представлява опасност – например лазери, 
източници на радиация [4]. 

Системите с ИИ могат се обучават самостоятелно, 
т.е. те могат да оптимизират собствените си умения, но как 
те ще използват тези умения в бъдеще, за създателите им 
остава неясно. Дефинирани са и класифицирани повече от 
180 човешки предубеждения и всяко от тях може да повли-
яе на начина, по който системата взема решения. Налице 
са и примери за грешки на ИИ, които не са причинени от 
хакерство или други умишлени действия. Лошите данни, 
използвани за обучение на ИИ, могат да съдържат скри-
ти расови, полови или идеологически пристрастия, което 
може да подкопае доверието между хората и машините, 
които учат.

Например през 2016 г. ИИ, проектиран за предсказ-
ване на рецидивизъм, действал расистки [5], a патрул ро-
бот се сблъсква с дете [6]. Американската администрация 
по безопасност и здраве (Министерство на труда в САЩ) 
съобщава за общо 38 злополуки, свързани с роботи в 
периода между 1984 и 2017 г, от които 27 са довели до 
смърт на работник [7].

Всичко това налага да се вземат сериозни мерки за 
регулиране на съвместната (колаборативната) работа на 
хора и роботи. 

Целта на работата е типизиране на съвместната дей-
ност на хора и роботи от гледна точка на физически, пси-
хически и/или психологически травми, систематизиране на 
съществуващата нормативна уредба, в това число стандар-
ти, направления за регулиране на ИИ с оглед изпълнение 
на целевите функции, без това да носи вреда на хората и 
околната среда.

Типизиране на съвместните дейности
Както беше отбелязано по-горе, съвместните дейнос-

ти на хора и роботи дори на този етап са твърде много 
по вид и характер, а трябва да се очаква разширяване. 
Поради това в едно изследване не могат да се обхванат 
всички проблеми. Най-същественото е типизиране на вза-

имодействието. То може да бъде пряко и косвено. Пряко 
е, когато взаимодействието се реализира на едно работно 
място, в съседство или на разстояние. На едно работно 
място е възможно да няма условия за физически контакт, 
да има допир на траекториите на движение и съществено 
пресичане. В последните два случая е възможен физиче-
ски контакт с последствия за двете страни и предимно за 
хората [8,9].

Друг проблем е психологичното въздействие. То ка-
сае хората като цяло и особено тези, които имат близък 
контакт с роботи. Две са крайните тенденции за бъдещето 
на роботиката:

 ¾ Robo-hope (надежда за по-добро бъдеще чрез ро-
ботиката).
 ¾ Robo-fear (страх от бъдещото развитие на роботи-
ката).
При сегашните темпове на развитие един интелиген-

тен робот, който може да репродуцира свои копия, може 
да бъде произведен до 2030 г. Дори да се приеме контро-
лирано еволюиране на копията, отново стои въпросът за 
предпочитанието човек или робот.

Тези и редица други проблеми ще зависят изключи-
телно от степента на автономност при вземане на реше-
ния. От тази гледна точка роботите се делят на:

 ¾ Напълно автономни, които изпълняват предвари-
телно зададена програма независимо от промяна на 
външните условия.
 ¾ Частично автономни, които при настъпването на 
определени събития се обръщат към друго ниво на 
управление, в това число и към блок изкуствен инте-
лект, ако роботът или системата притежава.
 ¾ Телеуправление, когато за движението и действието 
носи отговорност оператор.
В случай на съвместна работа на човек и робот вза-

имодействието се свежда до факта, че роботът и човекът 
изпълняват задачи едновременно, в една и съща работна 
среда и имат обща цел. На фиг. 1 са показани нивата на 
взаимодействия между човек и роботи и техните характер-
ни особености.

Фиг. 1. Видове взаимодействие между човек и робот
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По отношение на взаимодействието между човек – 
робот – среда могат да бъдат определени три рискови 
групи:

 ¾ Рискове за робота (които често могат да бъдат про-
следени в дизайна и софтуерното програмиране).
 ¾ Рискове за хората.
 ¾ Рискове за работната среда.
Взаимодействието с робот в момент на отказ по съ-

щество е задача за обработка на информация – трябва да 
се възприеме информация от робота и околната среда, да 
се обработи, за да идентифицира дали е възникнала греш-
ка. На фиг. 2 е показана таксономия за класификация на 
грешките според източника, като се включват две основни 
категории: 

 ¾ Физически повреди, които са причинени от физи-
чески грешки в изпълнителните органи на роботите, 

сензорите, системата за управление, източниците на 
енергия или комуникациите. Тези повреди могат да 
се класифицират според тежестта (терминалната по-
вреда прекратява текущата функция на системата; 
нетерминалните повреди влошава способността й да 
изпълнява функцията си) и възможностите за отстра-
няване на повредата. 
 ¾ Повреди, причинени от човешки грешки – грешки 
в дизайна (грешки, допуснати по време на проекти-
ране, изграждане или модификации след производ-
ство) и грешки при взаимодействие (допуснати от 
непреднамерени нарушения на процедури и дейст-
вия по време на работа, извършване на грешно 
действие или опит да се направи правилното нещо 
безуспешно, например случайно натискане на гре-
шен бутон). 

 Фиг. 2. Таксономия на грешките при взаимодействието между хора и роботи

Когато роботите са интегрирани в производствени 
системи, трябва да се извърши оценка на риска за цялата 
система, дори ако съответният робот има конструктивни 
характеристики, които намаляват риска. Получените в ре-
зултат на това мерки за намаляване на рисковете трябва 
да гарантират безопасна съвместна работа. Процесът на 
оценка на риска е описан в ISO 12100.

В табл. 1 са показани възможните опасни сцена-
рии при съвместна работа на хора и роботи, като фазата 
на идентифициране на опасността се извършва, без да се 

вземат предвид съществуващите мерки за намаляване на 
риска. След идентифициране на опасността трябва да бъде 
направена оценка на риска за всяка опасност, като се взе-
мат предвид тежестта на възможното натоварване, вредата 
и вероятността от настъпването на увреждането. На тази 
основа се получава индекс на риска за всяка опасност и 
се прави опит за елиминиране на опасността или намаля-
ване на риска чрез прилагане на различни стратегии за 
неговото намаляване.
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Работникът трябва да бъде обучен и да има знания 
за поведението на робота, например да спазва разстояние 
до робота, докато той работи безопасно и ефективно. Дос-
тъпът на неоторизиран (необучен) оператор до защитена 
роботизирана работна клетка може да го постави в опасна 
позиция спрямо траекторията на движение на изпълнител-
ния орган на робота или да попадне в потенциално фатал-
на зона.

Физическите рискове могат да бъдат разделени на 
две основни категории – рискове, които произтичат от ди-
зайна на робота и рискове, произтичащи от функционал-
ното използване на инструментите. В табл. 2 са показани 
рисковете, които трябва да бъдат управлявани по време на 
проектирането на роботите и производствените процеси 
с цел безопасна съвместна работа между хора и роботи.

Табл. 1. Опасности при съвместна работа на хора и роботи

Опасност Опасна ситуация Опасно събитие

Движение на ръката на робота 
по посока на работника

Работникът е в непосредствена близост 
до ръката

Ударен е от ръката

Движения на хващача по посока 
на работника 

Работникът е в непосредствена близост 
до хващача

Ударен или прищипан от хващача
Хванат е като механична част

Прекалено голямо налягане върху изпълни-
телния орган

Работникът извършва ремонтни дейности 
на части от робота

Ударен от движещи се части или струи 
с високо налягане

Опасност от високо напрежение Работникът е в непосредствена близост 
до части под напрежение

Контакт с части под, по които протича ток. 
Може да бъде засегнат от късо съединение 
или проблеми при изолацията при подир

Изработвания от робота обект Работникът се намира на пътя 
на произвеждания от робота продукт

Удар от обект след отказ на прикрепващи-
те елементи, захващащите устройства 
или други механични части

Много близко разстояние 
до движещите се органи на робота

Работникът е в непосредствена близост 
до действащия робот

Ударен от движещия се орган на работа
Хванат и смачкан във вътрешността 
на работните органи

Висока температура Работникът е в непосредствена близост 
до високотемпературни процеси

Изпръскан с гореща течност 
след технически проблем 
или човешка грешка
Изгаряния

Произвежданият продукт попада 
в работното пространство

Работникът се намира на пътя на обекта Ударен от обекта или части от него, както 
и от забравени инструменти

Гравитация Работникът се качва върху части от робота Загуба на равновесие и падане от височи-
на поради хлъзгави части или лош достъп

Табл. 2. Възможни рискове и тяхното управление при проектирането на роботите

Риск Управление на риска

Високоскоростни 
сблъсъци

Ограничители на скоростта и спиране на робота, ако работникът се намира в зоната на действие 
на работния орган на робота Регулатори на позициите (план за зониране)
Осигуряване на зрителни/звукови сигнали за текущото поведение на робота, за да може да се предвиди 
движението на робота 

Опасност от смачкване Роботът трябва да може да адаптира поведението си така, че винаги да спазва необходимата дистанция 
от работника според стандартите Обезопасяване на ставите, между които хората могат да бъдат смазани
Прилагане на заоблени форми в дизайна
Определя се въртящият момент, който роботът може да прилага (т.е. максималното разрешено 
съпротивление между обект и робот в дадена зона, което се определя отделно за всяка конфигурация 
(в зависимост от приложението)

Нараняване с детайла 
или инструменти 

Предоставяне на непрекъсната информация дали детайлите са поставени на правилната позиция
Динамичното въздействие върху обектите трябва да е на нива, по-ниски от нивото на очите

Риск от наличие 
на електричество 

Изграждане на определени зони (например батерията се поставя в отделно отделение, 
до което операторът не може да получи достъп)
Абсорбиращи енергията подложки

Високо ниво на шум Малко шумящи елементи
Използване на звукоизолация
Правилно функциониране на елементите на робота

Опасни течности
и киселини

Замяна на опасните течности с безопасни
Управление на изхвърлянето на опасни вещества (те трябва да се намират вътре в робота)
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Разработване и развитие  
на нормативна база за колаборативна 
работа

Този проблем не е нов – опитите за правово регули-
ране на роботиката и изкуствения интелект датират още от 
90-те години, но нагласите са различни в различните стра-
ни. Европейският съюз е една от ключовите юрисдикции, 
където въпросите за регулирането са най-пълни. 

Стандартът ISO/TS 15066:2016 е първата в света спе-
цификация за изискванията за безопасност за колабора-
тивни роботи, като се явява допълнение на изискванията 
и препоръките, описани в стандартите ISO 10218-1 и ISO 
10218-2, ISO/TS 15066. Документът е ръководство за тези, 
които правят оценка на рисковете при съвместна работа 
на хора и роботи. Съгласно тези стандарти са типизирани 
четири типа функции за безопасна работа [10]:

• Безопасно спиране. Тази колаборативна функция 
се използва основно, когато роботът работи пре-
димно сам, но от време на време се налага ра-
ботник да навлезе в работното му пространство. 
Когато се идентифицира присъствие в обезопасе-
ната виртуално ограничена работна зона, роботът 
спира незабавно, като не се изключва, а остава 
в режим на изчакване. Тази функция е рентабилна 
за приложения, в които човекът рядко навлиза в 
работния периметър на робота. В противен случай 
при постоянни прекъсвания би могло да бъде за-
губено доста време и това да повлияе негативно 
върху продуктивността на робота.

• Направляване (водене) на ръката при сложни 
операции. Това колаборативно приложение се 
използва за направляване на ръката при рабо-
та с роботизирани инструменти (за заваряване, 
рязане, боядисване и други) или за обучаване на 
робота на желаните траектории при pick-and-place 
и други сходни операции, когато трудно се алго-
ритмизират с известните средства. Технологията 
позволява конвенционални индустриални роботи 
да бъдат ангажирани в колаборативни дейности 
посредством допълнителни устройства, усещащи 
силата, която работникът прилага на роботизи-

рания инструмент посредством сензори за сила, 
натиск, въртящ и усукващ момент и други.

• Управление на скоростта и предефинирана ра-
ботна зона. При този тип работната среда на робо-
та се наблюдава посредством лазери или система 
за машинно зрение. Роботът функционира само в 
обхвата на предварително дефинираната работ-
на зона. Когато работникът навлезе в тази зона, 
роботът реагира със значително понижаване на 
скоростта си на работа, а при навлизане в пре-
дефиниран по-малък периметър около робота той 
напълно спира. За да поднови работата си при ре-
жими на безопасно спиране и работа с безопасна 
скорост, роботът изчаква обратна връзка (команда 
или сигнал) от оператора или взема решение за 
продължаване на действието след премахване на 
препятствието (човек или негов крайник).

• Ограничение на мощност и сила. Колаборатив-
ните роботи с функция за ограничение на мощ-
ността и силата се считат за най-безопасни, тъй 
като могат да работят редом с човека без допъл-
нителни устройства или системи за обезопасява-
не. Роботът е програмиран така, че да разпознава 
необичайни усилия и да спира мигновено при на-
личието на такива. Този тип роботи са проекти-
рани така, че да разсейват силата в случай на 
сблъсък с човек на по-голяма площ и затова са 
със заоблени форми.

Правното регулиране в областта на роботиката и ИИ 
трябва да бъде комплексно и да включва национално регу-
лиране, което да обединява всички общи норми, действа-
щи в двете области; концепцията или стратегията за раз-
витие на регулируемия отрасъл, отчитайки развитието на 
технологиите; основните законодателства на регулируемия 
отрасъл (развитие и внедряване на рамкови нормативни 
документи); отраслови закони и подзаконови актове (раз-
витие на норми за непосредствено действие, насочени към 
регулиране както на отделни категории роботи, така и на 
отделни отрасли, в които те се използват); пакетни изме-
нения на подзаконови актове. 

В табл. 3 е посочена нормативната база за оценка 
на риска и безопасна работа на роботизирани системи във 
водещите страни в областта на роботиката.

Табл. 3. Стандарти за безопасна съвместна работа на хора и роботи

Регион Оценка на риска Безопасност на робота
Интегриране 

на роботизирани системи
Колаборативна 

роботика

Европа ISO 12100: 2010 ISO 10218-1:2011 ISO 10218-2:2011 ISO/TS 15066:2016

САЩ ANSI B 11.0-2015 ANSI/RIA R15.06-2012 (част 1) ANSI/RIA R15.06-2012 (част 2) ANSI/RIA TR R15.606-2016

Канада
CSA Z432
CAN/CSA Z1002

CAN/CSA Z434 (част 1) CAN/CSA Z434 (част 2)

Япония JIS B9700 JIS B8433-1 JIS B8433-2 JIS TS B0033

Китай GB/T 15706-2012 GB 11291.1-2011 GB 11291.2-2013 GB 11291.2:2013

Южна Корея KS B ISO 10218-1 KS B ISO 10218-2

Русия ГОСТ Р 54125-2010 ГОСТ Р 60.2.2.1-2016 ГОСТ Р 60.0.2.1.-2016
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Стандартизация на изкуствения 
интелект

Понастоящем в света практически не съществуват 
специални законодателни актове, които да определят ста-
туса на машините, притежаващи изкуствен интелект. През 
2018 г. беше създадена първата по рода си Комисия по 
международни стандарти ISO/IEC JTC 1/SC 42, която отго-
варя за стандартизацията в цялата екосистема на ИИ. По-
настоящем в нея членуват 29 страни [11]. Ключова област 
в работата на тази група е стандартизация в областта на 
индустриалната колаборация между хора и роботи, прите-
жаващи ИИ.

При разработването на роботизирани системи с ИИ 
трябва да се осигури прозрачност на ИИ – възможността 
да се изяснява как той работи, да решава ефективно зада-
чите, без да нарушава достойнството, здравето и живота 
на хората, да защитава поверената му информация от зло-
намерено посегателство.

Три са основните въпроси, които трябва да се имат 
предвид, когато се говори за регулиране на ИИ: какво 
(обектът на регулиране); защо (причините, поради които са 
налага да се вземат мерки за регулирането и необходимо 
ли е то) и направленията, методите и формите на регули-
ране. 

Европейската комисия формулира списък с принципи, 
които трябва да спазват държавните и частните компании 
при разработване и използване на ИИ. Списъкът е съставен 
от 52 експерти, според които при разработване на системи 
с ИИ трябва да се спазват следните правила: 

1. Системите с ИИ не трябва да посягат на автоно-
мията на човека, да манипулират хората или да ги 
принуждават да извършват непозволени дейности, 
а хората трябва да имат възможност да се намес-
ват във всяко програмно решение.

2. Системите с ИИ трябва да бъдат устойчиви към 
външна атака.

3. Персоналните данни, събрани чрез системите с 
ИИ, трябва да бъдат защитени от нерегламентиран 
достъп.

4. Системите с ИИ трябва да генерират обясними 
решения, на които операторът може да разкрие 
логиката защо е взето.

Други три точки касаят липса на дискриминация и 
справедливост, екологичност и подчиненост.

Безопасността на ИИ се отнася и до техническия 
дизайн на системите с ИИ, като се разработят основни 
механизми за безопасност, които да решават проблемите 
с управлението наред с други проблеми като предвиди-
мост, устойчивост в нови среди и избягване на аварии 
и нежелани странични ефекти. Важно е да се обмисли 
дали всяка система е получила достатъчно време, за да 
бъде тествана за безопасност и непредвидени последици. 
Социалните и обществено-политическите условия също 
допринасят за безопасността на ИИ, тъй като те могат 
да обезопасяват или минимизират опасните условия за 
риска.

Заключение
Типизирането на съвместната дейност на хора и ро-

боти от гледна точка на физически, психически и/или пси-
хологически травми е основа, която служи за проектиране 
и реализация на съвместната работа при гарантиране на 
безопасност, висока производителност и качество на про-
дукта, независимо дали става дума за сферата на индус-
трията, обслужването, медицински и други дейности. 

Анализирането на действащото законодателство е ва-
жно, за да може да се определи кои норми на действащи 
закони влияят отрицателно или възпрепятстват колабора-
цията между хора и роботи.

Действителните и виртуалните страхове на хората 
могат да се избегнат чрез прецизно определяне на направ-
ленията за регулиране на изкуствения интелект с оглед 
изпълнение на целевите функции, без това да носи вреда 
на хората и околната среда.
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