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НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ: ОСНОВИ ТА МАЙБУТНЄ
Анотація. Стаття досліджує передумови активізації процесу розробки мобільних роботів напочатку XXI
сторіччя. Наведено перелік факторів, що безпосередньо впливають на інтенсифікацію розвитку робототехніки. Процес зростання кількості розробок в цьому секторі обумовлює необхідність їх чіткої класифікації. Автором запропоновано систему класифікації бойових наземних роботизованих комплексів в розрізі
масо-габаритних характеристик та ступеню їх автономності. Сформована класифікаційна таблиця, де наведено типові приклади роботизованих комплексів відповідно до різних квадрантів. Таблиця побудована
виходячи з п’яти масо-габаритних груп наземних роботизованих комплексів та чотирьох рівнів автономності. Окремо по кожному квадранту таблиці надані головні тактико-технічні характеристики роботизованих комплексів, що заявлені розробниками та безпосередньо впливають на ефективність зразків. Такі
показники як радіус телекерування роботом з боку оператора, швидкість пересування, тривалість роботи
на одній зарядці, можливість додаткового корисного навантаження або бойові можливості наведені для
всіх зразків. В наступній таблиці проаналізовані тактико-технічні характеристики та переваги різних
роботизованих комплексів для висвітлення їх ефективності та зручності під час експлуатації. Серед провідних факторів, що безпосередньо впливають на ефективність зразків автор відокремив наступні: тип
приводу, наявність легкозаймистих речовин на борту, легкість старту роботи роботизованого комплексу
в складних метеорологічних умовах, акустична, термічна та візуальна непомітність, наявність власного
повноцінного бойового модуля та вбудованої системи автономного руху. Наприкінці статті згадується про
потужний рух проти роботів-вбивць (Campaign to Stop Killer Robots) та його відомих адептів з усього світу.
Наведено визначення автономної зброї та її відмінності від зброї, керованої оператором. Вказано на головні загрози, пов’язані із автономною зброєю. Запропоновано також думку автора щодо перспектив руху
“Campaign to Stop Killer Robots” в умовах поглиблення конфліктів по всьому світу.
Ключові слова: робот, роботизований комплекс, дрон, UGV, ROS, РСВК-М3, штучний інтелект.
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GROUND ROBOTIC COMPLEXES: FUNDAMENTALS AND FUTURE
Summary. The article explores the preconditions for intensifying the process of developing mobile robots at
the beginning of the XXI century. The list of factors that directly affect the intensification of robotics development is given. The growing number of developments in this sector necessitates their clear classification. The
author proposes a system of classification of combat ground robotic complexes in terms of mass and size characteristics and the degree of their autonomy. The classification table is formed, where typical examples of robotic
complexes according to different quadrants are given. The table is based on five mass-dimensional groups of
ground-based robotic systems and four levels of autonomy. Separately for each quadrant of the table the main
tactical and technical characteristics of robotic systems are formed, which are stated by the developers and
directly affect the efficiency of the samples. Indicators such as the radius of telecontrol of the robot by the operator, duration of work on one charge, speed of movement, the possibility of additional payload or combat capabilities are given for all samples. The following table analyzes the tactical and technical characteristics and
advantages of various robotic systems to highlight their efficiency and convenience during operation. Among
the leading factors that directly affect the effectiveness of the samples, the author singled out the following:
drive type, the presence of flammable substances on board, ease of start of the robotic complex in difficult
weather conditions, acoustic, thermal and visual invisibility, the presence of its own full combat module. The
end of the article mentions the powerful movement against the killer robots (Campaign to Stop Killer Robots)
and its famous followers from around the world. The definition of autonomous weapon and its difference from
the weapon controlled by the operator is given. The main threats to autonomous weapons have been identified.
The author's opinion on the prospects of the "Campaign to Stop Killer Robots" movement in the context of deepening conflicts around the world is also proposed.
Keywords: robot, robotic complex, drone, UGV, ROS, RSVK-M3, artificial intelligence.

остановка проблеми. XXI сторіччя приП
несло людству чергову технологічну революцію. Персональні комп’ютери, смартфони,

купа інших гаджетів істотним чином змінила
буття кожної країни та родини. Але потужні зміни формуються не тільки в побутовому секторі.
Останні 10-15 років в провідних країнах світу
почали з’являтися різноманітні зразки наземних
© Кириченко І.В., 2021

роботизованих комплексів або в обмеженому розумінні UGV (unmanned ground vehicles). Тому сприяла відповідна освіта та поява нових технологій,
засобів, пристроїв та приладів, доступ до яких змогла дозволити собі практично кожна родина, не
кажучи вже про шкільний кружок чи ВУЗівські
лабораторії. Розвиток мережі Internet, легкість
пошуку будь-якого виробника, доступ до мега тор-
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Таблиця 1
Класифікація наземних роботів в розрізі масо-габаритних характеристик
та рівня автономності

А
В
С
D
E

Масо-габаритні
характеристики
до 10 кг
до 100 кг
до 1000 кг
до 5000 кг
Понад 5000 кг

«Інтелектуальні»
Роботи
роботи, обладнані
адаптивного
системами
типу з «органами
управління
«чуттів»
з елементами
(перцептронами) штучного
інтелекту

Летальні
автоматизовані
роботосистеми
(Lethal
autonomous
robotics (LARs).

1

2

3

4

1А
1В (Talon)
1С
1D
1E

2А (110 FirstLook)
2B
2C (РСВК-М3)
2D (THeMis)
2E (Уран-9)

3А
3B
3C
3D
3E

4А
4B
4C
4D
4E

гівельних майданчиків (Amazon, eBay, Aliexpress
і так далі) легка та швидка логістика настільки
активізували процеси розробки та впровадження
нових пристроїв та технологій, що розробкою UGV
займаються не тільки потужні агенції як DARPA
а й звичайні ентузіасти по всьому світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом з’явилося кілька потужних світових
шкіл та проектів, наприклад ROS (robot opereting
system) підтримкою та розвитком якого займається
відомий американський Стенфордський університет а також окремі фахівці з усього світу [1].
За класифікацією Національного інституту
стратегічних досліджень при Президенті України, відповідно до ступеню автономності наземні
роботизовані комплекси слід класифікувати наступним чином:
– роботи з програмним і дистанційним управлінням;
– роботи адаптивного типу з «органами «чуттів» (перцептронами);
– «інтелектуальні» роботи, обладнані системами управління з елементами штучного інтелекту;
– летальні автоматизовані роботосистеми
(Lethal autonomous robotics (LARs).
Мета статті. Провідною метою статті є чітка
класифікація наземних роботизованих комплексів та аналіз їх ефективності.
За масо-габаритними характеристиками UGV
слід класифікувати наступним чином: до 10 кг,
до 100 кг, до 1000 кг, до 5000 кг та вище 5000 кг.
В розрізі кожного з цих масо-габаритних класів мають існувати 4 рівня автономності наземних роботів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи виключно з наведених вище категорій класифікації можна сформувати наступну
таблицю 1.
У 2012 році американська компанія iRobot розробила малогабаритного робота 110 FirstLook
масою 2,4 кг та розмірами 25х23х10 см для використання у військових операціях (під час проведення очищення будівель, для дослідження
невеликих приміщень на кшталт тунелів, окопів
або дренажних каналів).
iRobot 110 FirstLook, наведений на рисунку 1,
здатний перевернутися, якщо впаде догори дригом, і продовжити запрограмовану місію.
110 FirstLook відноситься до так званих роботів «що закидаються», тобто при необхідності
може бути закинутий оператором, наприклад,
у вікно, отвір або на дах, де автоматично прий
має вихідне положення для спостереження.
Малогабаритний робот 110 FirstLook виконаний на гусеничному шасі і обладнаний фліпперами, що обертаються на 360 град. пластинами, що
підвищують прохідність при подоланні перешкод.
Електропривід дозволяє роботу швидкість до
5,5 км/год, він може подолати перешкоди висотою до 20 см, рухатися піском, витримує падіння
з висоти до 4,5 м на тверду поверхню. Заряджених акумуляторів вистачає на 6 годин безперервної роботи.
110 FirstLook – відноситься до квадранту 2А
таблиці 1.
Родина роботів TALON (рисунок 2) були розроблені компанією з Массачусетсу під назвою
Foster-Miller, яка була заснована у США спеці-

Рис. 1. 110 FirstLook від iRobot
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Рис. 2. Приклади роботів TALON від компанії Foster-Miller
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ально для виробництва військової робототехніки. В даний час компанія є підрозділом Qinetiq
North America – американського підрозділу британської компанії Qinetiq.
Управління «TALON» здійснюється оператором з пульта дистанційного керування оптоволоконним кабелем (до 300 м) або по радіоканалу
(до 800 м), в разі використанні спрямованої антени дальність дії збільшується до 1200 м.
Час безперервного функціонування дистанційно-керованого робота «TALON» у звичайному
режимі становить 8,5 год.
Бойова маса "TALON" 50-72 кг (залежно
від комплектації). Машина здатна рухатися зі
швидкістю 8,3 км/год та нести до 45 кг корисного
навантаження.
Talon відноситься до квадранту В1 таблиці 1.

Рис. 3. Приклад бойового наземного робота
РСВК-М3

Рис. 4. Приклад евакуації умовного
пораненого за допомогою РСВК-М3

Бойовий наземний робот РСВК-М3 від „КБ
Роботікс”, наведений на рисунку 3-4, має власну
вагу 750 кг, швидкість руху до 10 км/год, здатен
перевозити вантажі до 350 кг, долати підйоми до
35 градусів. Повністю електричний та здатний до
постійного руху на власній АКБ від 2 до 4 годин,
в залежності від стану поверхні землі. Ударний
модуль цього робота високоточний та пристосований до роботи із кулеметом калібру 12,7 мм.
З 2019 року має систему автономного руху за
координатами, режим автоматичного повернення та автоматичного розпізнавання образів кількох класів.
Радіус телекерування роботом РСВК-М3 досягає 3000 м.
РСВК-М3 – відноситься до квадранту 2С
таблиці 1.
Мобільна платформа THeMis, рисунок 5, від
естоньскої Milrem Robotics має власну вагу 1650,
максимальну швидкість до 20 км/год та може перевозити до 750 кг корисного вантажу. В гібридному режимі, разом із дизельгенератором, THeMis
може рухатися до 15 годин безперервно а за рахунок внутрішньої АКБ до 1,5 години. При цьому
радіус телекерування THeMis наближується до
2000 м. З 2021 року присутні функції автономного
руху за координатами та режим Follow Me.
Починаючи з 2019 року мобільна платформа
THeMis розглядається в ЕС як головна платформа для розбудови родини наземних роботів цього
класу.
Разом із THeMis використовуються різні бойові модулі, наприклад, від європейського концерну MBDA.

Рис. 5. Мобільна платформа THeMis
від естоньскої Milrem Robotics
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика головних особливостей наземного роботизованого
комплексу НРК що впливають на його життєздатність та бойову ефективність

1

Тип приводу

палива
1.1 відсутність
на борту
1.2 термічна непомітність
легкість старту
та/або дистанційного
дизель1.3 запуску
генератора (особливо
взимку)*, ремонту
в польових умовах
1.4 акустична непомітність
Низький профіль/
2 непомітність
фронтальна з відстані

3

4
5

6

7

500-2500 м
Наявність
власного ударного
модуля (УМ), його
відпрацьованість та
готовність до серійного
застосування
Точний та економний
режим поодиноких
пострілів УМ
Наявність
багаторічного бойового
досвіду та його
втілення в зразках
Наявність власної
системи автономного
руху, автоповернення,
розпізнавання та
захват образів/цілей
Малопомітність
з повітря/авіадрон
(силует та трек
на грунті/снігу)

THeMis від
Milrem Robotics
(Таллінн,
Естонія)

електричний,
потужна
гібрид (дизель
LiFePo4АКБ,ємністю електричний)
13,6 -20,2 КВт*год

Mission Master
від Rheinmetall
Defence
(Дюсельдорф,
Німеччина)
електричний,
АКБ ємністю до
19,2 КВт*год

Уран-9 від ОАО
«766 УПТК»
(Нахабіно,
Московська обл,
РФ)
Дизель
ЯМЗ 5347-16

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

так

так/ні

так

ні

так

ні

так

так/ні

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

так/ні

так/ні

так

ні

ні

так

так

так

так

так/ні

так/ні

так/ні

ні

ні

THeMis – відноситься до квадранту 2D таблиці 1.
Бойовий робот Уран-9, рисунок 6,
виробництва РФ має власну вагу від
9 до 12 т.
Озброєння складається з 30 мм
гармати, кулемету 7,22 мм, ПТРК
та реактивного вогнемету. Максимальна швидкість руху – до 35 км/год.
Радіус телекерування досягає 3000 м.
Наявна функція автономного руху за
координатами. Силова установка –
дизель-електрична.
"Уран-9" призначений для дистанційної розвідки та вогневої підтримки
загальновійськових, розвідувальних
та антитерористичних підрозділів. До
його складу входять два робота розвідки та вогневої підтримки, тягач для їх
транспортування та рухомий пункт
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Характеристика

РСВК-М3 від КБ
“Роботікс” (Київ,
Україна)

Рис. 6. Бойовий робот Уран 9 виробництва РФ
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управління. Комплекс знаходиться на озброєнні
армії РФ.
"Уран-9" – відноситься до квадранту 2Е Таблиці 1.
Існує додатково кілька розробників, що розташовані в різних країнах, наприклад, канадська
„Argo”, німецький Mission Master від RheinMetal
Defence, ізраїльський Guardium, американський
MULE і так далі. Але всі вони, станом на зараз,
відносяться до вже згаданих квадрантів таблиці 1.
Які ж якості та функціональні можливості
впливають на бойову ефективність, зручність використання [2, с. 177–197] та живучість наземних
роботів? В цьому сенсі варто відокремити наступні:
– тип приводу (що впливає на термічну непомітність);
– наявність або відсутність легкозаймистих
речовин всередині;
– візуальна непомітність;
– вогнева потужність та здатність до знешкодження іншої бронетехніки;
– наявність системи автономного руху та режиму автоповернення [3, с. 489–499];
– складність експлуатації, ремонту та обслуговування.
Наведені властивості варто звести у таблицю 2
„Порівняльна характеристика головних особливостей наземного роботизованого...”.
Висновки з даного дослідження і перспективи. В наземних роботизованих комплексах (НРК) легкого (до 1 т) та середнього (до 3 т)
класу внутрішній відсік обмежений і не дозволяє
встановити бензо-дизельгенератор професійного
рівня. Зазвичай вдається встановити лише малопотужний (1-5 Квт) генератор побутового рівня.
Реальне напрацювання на перші відмови такого
генератора – лише 100-200 мотогодин. Якщо додати ускладнення:
1. Дистанційного запуску.
2. Проблемність запуску взимку.
3. Доступу всередину кузову для ремонту та обслуговування, вкупі із недоліками, що наведені
в таблиці, застосування бензо/дизельгенераторів
в НРК легкого та середнього класу – недоцільні. Найкращий зараз й особливо в перспективі
варіант – встановлення потужних власних АКБ,
ємність яких постійно зростає через появу нових
технологій їх виробництва.
Окремо варто звернути увагу на те, що важкі
НРК мають купу вразливостей та недоліків, що прямо походять з їх масо-габаритних характеристик.
Легкі НРК, оснащені в тому числі ударними
модулями з ПТРК, здатні, без шкоди для себе,
знищувати авто та бронетехніку супротивника
та інші важкі НРК.
Фактично ідеться про те, що легкий НРК, зберігаючи непомітність довше, має набагато більше шансів вразити важкі НРК та іншу бронетехніку. При цьому важкий НРК коштує, умовно, як
10 легких НРК.
Уважний читач давно вже звернув увагу на
те, що таблиця 1 має порожні стовбці 3 та 4, що
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відповідають роботам із широким використанням
функцій штучного інтелекту. Жодний наземний
робот, станом на 2021 рік, не може бути віднесений повноцінно до стовбців 3 та 4. Саме тут полягатимуть головні зусилля розробників наземних
роботизованих комплексів в перспективі.
Відповідаючи на наступне питання щодо необхідності та доцільності роботизованих комплексів
з високим рівнем автономності та наявності функцій штучного інтелекту, слід одразу згадати про
наступні проблемні ситуації, що вже виникають
під час експлуатації наземних роботів:
– потужне використання сторонами конфліктів систем радіо-електронного придушення, що
здатні повноцінно переривати зв’язок між оператором наземного робота та власне роботом;
– відмова радіоканалу з причин бойового
ушкодження або ендогенних чинників;
– необхідність істотного збільшення радіусу
дії наземних роботів;
– забезпечення максимальної безпеки особового складу.
В світі досить потужним є рух проти летальних дронів (Campaign to Stop Killer Robots).
Його прибічниками стають країни та відомі особистості, серед яких Ілон Маск, генеральний
секретар ООН Антоніу Гутерріш, німецький філософ Томас Метценгер, Стів Возняк, Стівен Хокінг та інші.
Цілком автономна зброя – це система озброєння, яка може ідентифікувати цілі та стріляти по
них без контролю людини. Це не озброєні дрони,
які контролюються людиною, а машини, які вирішують, вбивати чи ні без втручання людини.
Це рішення вбити не буде результатом навичок,
знань, інтелекту, підготовки, досвіду, людяності,
моралі, ситуаційної обізнаності та розуміння законів війни та міжнародного гуманітарного права, які чоловіки та жінки у військовій формі використовують для прийняття таких рішень в бою.
Летальний дрон визначатиме, чи була ціль комбатантом, ґрунтуючись виключно на програмі,
ймовірно, розробленій у стерильній лабораторії
за роки до ухвалення рішення про постріл. Відмова від прийняття рішень про життя та смерть для
машини – це моральна, етична та юридична вада.
Жодна країна ще не розгорнула повністю автономну зброю, але в низці країн вона перебуває
на стадії розробки.
Автономна зброя не несе відповідальності за
свої дії… Але яку відповідальність несе снаряд,
міна або ракета, рішення про пуск якої прийняла людина? Людина, яка не бачить точно та напевно куди буде влучання, чи будуть втрати цивільних чи їх майна.
Таким чином автономні летальні системи,
безперечно, несуть безліч ризиків. Втім розробку таких систем навряд вдасться зупинити адже
в світі поглиблюються конфлікти з огляду на нестачу ресурсів, а науково-технічний прогрес знімає усі перешкоди на вхід до сектору розробки
бойових роботів.
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