
Wprowadzenie do robotyki 

Co nazywamy robotem? 

Robot to urządzenie mechaniczne mające możliwość 
wykonywania z góry zaplanowanych czynności według programu. 
Posiada połączenie z nośnikiem pamięci programu i może 
wykonywać czynności poza bezpośrednią kontrolą człowieka. 
 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką formułę robota to do robotów 
możemy zaliczyć wszystkie obrabiarki CNC, urządzenia domowe 
pracujące zgodnie z wytyczonym programem pralki, zmywarki, 
odkurzacze samo sprzątające itp. 
 
Do robotów nie należy zaliczać urządzeń sterowanych przez 
człowieka w czasie rzeczywistym np., dźwigów, podnośników, 
dronów. Takie urządzenia będziemy zaliczać do manipulatorów. 

 Krótka historia robotyki: 

Jeżeli weźmiemy za wyznacznik wyżej 
wymieniony opis robota to pierwsze z takich 
urządzeń powstały już w 1805r. to krosna 
Żakarda. Maszyna przemysłowa sterująca 
nitkami osnowy według programu zapisanego 
na drewnianych dziurkowanych płytach. 
Drewniane płyty stanowiły pamięć programu. 
 
Słowo robot pochodzi od słowiańskiego 
słowa robota, oznaczającego ciężką pracę, 
wysiłek. Upowszechniło się ono po wydaniu sztuki R.U.R. 
(Rossumovi Univerzální Roboti) której autorem jest czeski 
pisarz Karel Čapek. Mimo iż pierwotnie odnosiło się ono do 
żywych istot – sztucznie produkowanej, uproszczonej wersji 
człowieka przeznaczonej do ciężkiej pracy, obecnie słowo to 
oznacza przede wszystkim urządzenia mechaniczne.  
 



Termin robotyka wprowadził Isaac Asimov w swoim 
opowiadaniu Zabawa w berka (Runaround, 1942). Jest on też 
autorem trzech praw robotyki: 

1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie 
działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. 

2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją 
one w sprzeczności z Pierwszym Prawem. 

3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w 
sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem. 

Następnie w opowiadaniu Roboty i Imperium (Robots and Empire) 
Asimov dodał prawo zerowe, które stało się nadrzędne wobec 
trzech pozostałych: 

0. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez 
zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla 
ludzkości. 

 
Roboty jakie znamy obecnie, sterowane elektronicznie mają swój 
początek w latach 1947 w USA gdzie zbudowano pierwszy 
teleoperator z serwonapędami. Od tamtych lat prace nad robotami 
prowadziły różne państwa, przodowały USA, JAPONIA, NIEMCY. 
 
• W 2019 roku w zakładach na świecie przybyło 373 tysiące 

maszyn. W ten sposób pełna liczba sięgnęła 2,7 miliona. 
• Według raportu International Federation of Robotics za 

2019 rok, wyraźnie przybywa cobotów i maszyn logistycznych. 
• Polska zajmuje na świecie 14 miejsce i 5 w Europie z 

wynikiem 2,6 tysiąca nowych urządzeń. W sumie w naszym 
kraju jest ich około 16 tysięcy. 

 


