
ROBOTYZACJA E-COMMERCE 
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4 REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA  

Industry 4.0 czyli „4 rewolucja przemysłowa” jest zbiorczym terminem 
dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości 

łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, IoT i 
przetwarzania chmurowego. 
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CO TO JEST ROBOT?  

Definicje robota:  

• aktywny, sztuczny agent działający w rzeczywistym (nie symulacyjnym) środowisku  

• urządzenie techniczne, zastępujące człowieka przy wykonywaniu określonych 
czynności manipulacyjnych, przystosowane do realizacji różnych programów ruchu 
manipulacyjno –transportowego, użytecznego w procesie produkcyjnym 

• wielofunkcyjny, reprogramowalny manipulator, przeznaczony do operowania 
przedmiotami, częściami, narzędziami oraz innymi urządzeniami, mających na celu 
wykonanie różnorodnych zadań. 



CO TO JEST ROBOT?  

Historia: 

• 1923 –Karel Capek („Rossumovi Univerzalni Roboti”) – od czes. „robota” - ciężka 
praca, wysiłek 



ETYKA ROBOTÓW –  PRAWA ASIMOVA 

• Prawa robotów Isaaca Asimova -„Zabawa w berka” 
(Runaround) –1942 

1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez 
zaniechanie 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. 

• + dodatkowo + prawo zerowe, nadrzędne wobec trzech 
pozostałych -„Roboty i Imperium” (Robots and Empire)  

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



KLASYFIKACJA ROBOTÓW  
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ROBOTY PRZEMYSŁOWE  

Roboty przemysłowe: 

• Składają się z podsystemów, które 
działają razem w celu wykonania 
określonej funkcji. 

• Roboty są wykorzystywane w 
szerokim zakresie zastosowań, 
które pierwotnie dotyczyły głownie 
transportu materiałów oraz prac 
określanych jako ciężkie i 
niebezpieczne. 



ROBOTY PRZEMYSŁOWE  

Klasyfikując roboty przemysłowe ze względu na ruch wyróżnić 
można dwa warianty: 

• Roboty statyczne (stojące) 

• Roboty dynamiczne (mobilne) 

 



ROBOTY MOBILNE 
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Robot mobilny – robot mogący zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Robot mobilny 
jest holonomiczny, jeśli może zmienić kierunek swojego ruchu (swoją orientację) w 
miejscu 

Klasyfikacja robotów mobilnych: 

• Roboty kroczące. 

• Roboty kołowe. 

• Roboty posuwające się. 

• Roboty pływające 

• Roboty latające  

 



ROBOTY MOBILNE AUTONOMICZNE  

• Cechy charakterystyczne 

– „samodzielnie” podejmuje decyzje (niezależność) 

– odbiera informacje ze środowiska (sensory) 

– przetwarza uzyskane informacje (sposoby podejmowania decyzji) 

– oddziałuje na środowisko (efektory) 

 



ROBOTY MOBILNE –  KOMPLETACYJNE 

IAM Robotics - Swift 



ROBOTY MOBILNE –  KOMPLETACYJNE 

Magazino - Toru 



ROBOTY MOBILNE –  KOLABORUJĄCE  

6 River Systems 



ROBOTY MOBILNE –  KOLABORUJĄCE  

Locus Robotics 



ROBOTY MOBILNE -  TRANSPORTOWE 

Vecna Robotics 



ROBOTY MOBILNE -  TRANSPORTOWE 

Kiva - Amazon 



ROBOTY MOBILNE –  TRANSPORTOWE -  CTS 

Fraunhofer 



BEZZAŁOGOWE STATKI  POWIETRZNE (UAV)  

Bezzałogowy statek powietrzny (ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) potocznie nazywany „dronem” 
jest pojazdem latającym bez pilota na pokładzie. Jego lot jest albo kontrolowany w sposób 
autonomiczny albo też zdalnie przez pilota/operatora znajdującego się na ziemi. 

 

 

 

 



BEZZAŁOGOWE STATKI  POWIETRZNE (UAV)  

Klasyfikacja  

• ze względu na poziom autonomiczności: 
• Autonomiczny statek powietrzny 

• Zdalnie sterowany statek powietrzny 

• ze względu na  konstrukcję: 
• Stałopłatowy 

• Zmiennopłatowy 

• Śmigłowiec jednowirnikowy 

• Śmigłowiec wielowirnikowy 

• ze względu na sposób startu/lądowania 

• ze względu na liczbę silników 

 



ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE  

• Inwentaryzacja stanów magazynowych 

• Inwentaryzacja środków trwałych 

• Transport ładunków 
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AMAZON PRIME AIR  

• Ograniczenia: 

– Zasięg (odległość od centrum dystrybucyjnego Amazon w linii wzroku) 

– Pułap nie może przekraczać 120m 

– Usługa dostępna tylko w ciągu dnia 

– Wymagana dobra pogoda (bezdeszczowa, ograniczony wiatr) 

– Dron zdalnie starowany przez operatora z uprawnieniami pilota oraz szkoleniem medycznym 

– Maksymalna waga przesyłki to 2,3 kg 
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AMAZON PRIME AIR  

• Szanse: 

– W roku 2015 już 21.5% przesyłek od Amazon spełniało założone kryteria rozmiaru oraz wagi 
przesyłki 

– Niski koszt dostawy 

– Szybka realizacja zamówień (do 30 min od złożenia zamówienia) 

23 



GOOGLE WING  

• Prace badawcze realizowane w Australii od roku 2012 

• Badania nad zastosowaniem statku powietrznego lądującego na ogonie (pionowy start i lądowanie 
oraz płynne przejście do lotu poziomego) o zasadzie podobnej do rozwiązań zmiennopłatowych. 

• Dostarczanie przesyłek bez konieczności lądowania. 
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DHL PARCELCOPTER 

• DHL uruchomiło projekt oparty pierwotnie o wielowirnikowego drona. W wyniku dalszego rozwoju 
rozwiązanie zastąpiono przez zmiennopłatowy statek powietrzny. 

 

25 



PRZYSZŁOŚĆ UAV 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


