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REZUMAT
Lucrarea prezintă principalele elemente statistice referitoare la robotica industrială şi
şi la robotica serviciilor, cu care se pot evidenţia
stadiul actual şi principalele tendinţe în robotică.
ABSTRACT
The paper shows the main statistic data of the industrial robots and service robots. These data can show the state of art and the
main tendances
tendances in robotics.

1. INTRODUCERE
Robotica este considerată, alături de calculatoare şi de
realitatea virtuală, de o importanţă majoră pentru procesele
de restructurare şi dezvoltare care se preconizează să aibă
loc în acest început de mileniu.
Până în prezent s-au delimitat două subdomenii importante ale roboticii, şi anume robotica industrială (sau robotica
manufacturieră) şi robotica neindustrială (sau nemanufacturieră), cunoscută mai bine ca robotica serviciilor. Pentru
primul subdomeniu, reprezentativ este robotul industrial, iar
pentru al doilea subdomeniu, robotul de serviciu.
În lucrare sunt prezentate principalele date statistice
privind robotica industrială şi robotica serviciilor, care pot
folosi atât la evidenţierea tendinţelor din fiecare subdomeniu, cât şi la formularea unor aprecieri comparative.

2. ROBOTICA INDUSTRIALĂ
INDUSTRIALĂ
Se poate considera că acest subdomeniu al roboticii a
demarat la începutul anilor '60, având o continuă evoluţie
până astăzi.
Dacă la început aplicaţiile priveau muncile grele şi
monotone, ulterior s-au diversificat foarte mult. În prezent
se pot enumera următoarele ramuri industriale care benefi-

ciază de aportul roboţilor: industria automobilelor (cu cel
mai mare număr de roboţi instalaţi şi utilizaţi); industria
motoarelor şi maşinilor electrice; industria chimică;
industria textilă; industria lemnului şi a produselor din
lemn; industria aparaturii medicale; industria tutunului;
industria minieră; agricultura (ca activitate industrială);
industria petrolieră; industria construcţiilor etc. Roboţi
industriali se găsesc şi în subdomeniile cercetării-dezvoltării
şi educaţiei. Multiplele aplicaţii posibile în zona industrială
au condus la creşterea permanentă a numărului de roboţi,
ajungându-se la circa 850 000 unităţi şi la o cifră estimată,
pentru 2006, de circa 875 300 unităţi, conform tabelului 1
[4].
Din acest tabel rezultă o tendinţă accentuată de creştere
a numărului de roboţi industriali. Astfel, după anul 2002, în
care numărul roboţilor instalaţi a fost de 68 600, până în
anul 2006 se prevede o creştere medie anuală de 7,4 %,
astfel încât să se ajungă la un număr de unităţi, instalate în
2006, de 91 100. În ce priveşte numărul de instalări robotice
din principalele ţări sau zone industrializate, ca şi tendinţa
până în 2006, acestea rezultă din figurile 1, a şi b. În figura 1
se observă tendinţa de stabilitate în privinţa Japoniei, cu o
foarte uşoară tendinţă de scădere spre 2006, o uşoară dar constantă creştere pentru SUA, o creştere accentuată în ţările
Uniunii Europene şi o creştere uşoară până în 2005, urmată
de o descreştere spre 2006, pentru grupul celorlalte ţări luate

