General Robotics Dogo:
Izraelský robot pro speciální operace

Různých typů vojenských robotů stále přibývá ve vzduchu, na moři i na zemi. Do oné poslední kategorie patří prostředek Dogo od izraelské firmy General Robotics. Na první pohled působí jako běžný typ průzkumného robotu pro podporu operací speciálních jednotek, ale zásadně se odlišuje skutečností, že nese i poloautomatickou pistoli.

Udi Gal, plukovník izraelských speciálních sil ve výslužbě, náleží v sektoru vojenské robotiky mezi velice známé osobnosti. V roce 2000 založil firmu ODF Optronics, jež posléze vytvořila průzkumný robot EyeBall, jehož bylo možno házet. Jak je v Izraeli standardní praxí, Gal svoji úspěšnou firmu prodal a v roce 2009 založil další, jež nese název General Robotics Ltd. a opět se věnuje dálkově ovládaným či autonomním prostředkům. Dává jim jména podle zvířat, a tak v nabídce figuruje čtyřkolový logistický komplex Donkey, dálkově řízené střeliště pro vozidla Pitbull a především malý pásový taktický robot Dogo. Poprvé byl představen v roce 2016 a na francouzském veletrhu Eurosatory přitáhl velký zájem.

Výklopná ramena s kamerami
Prostředek, který byl pojmenován podle plemena služebního psa, které je zde nejznámější pod názvem argentinský mastif, na první pohled nijak nevybočuje ze standardů obvyklých v oboru robotů pro operace speciálních jednotek. Jedná se o kompaktní hranaté těleso, po jehož bocích se nalézá dvojice pásů, díky nimž dokáže překonávat různé překážky včetně schodů. Na délku měří necelého půl metru a na výšku pouze 14 cm. Na každé straně jeho pásového podvozku je sklopené malé rameno, jež se v bojové situaci vztyčuje do svislé polohy, čímž se výška robotu přibližně zdvojnásobí. Ramena potom zajišťují kruhový rozhled, neboť na každém z nich jsou montované tři digitální VGA kamery. Robot Dogo disponuje též senzorem vnitřního osvětlení a teploty, terminálem družicové navigace, měřiči zrychlení pro všechny tři osy a konečně také šifrovaným zařízením pro obousměrnou hlasovou komunikaci, takže jej lze využívat např. pro dálkové vyjednávání či skryté odposlouchávání. Pro pohon se užívají elektromotory, napájené z lithium-iontové baterie, se kterou může Dogo podle intenzity nasazení fungovat kolem dvou až pěti hodin. Nic z výše uvedeného ale v oboru malých robotů pro zvláštní síly nepředstavuje unikát či výjimku, kdežto opravdu pozoruhodná schopnost prostředku Dogo je skryta v bloku, jenž je umístěn uprostřed jeho trupu a může se vyklápět.

Schopnost střelby pistolí Glock
Díky obsahu onoho bloku totiž Dogo představuje první typ své kategorie, jenž se nestará jen o průzkum, pozorování a další podpůrné činnosti, jelikož dovede také přímo bojovat s nepřáteli. V onom bloku je totiž umístěna kompaktní poloautomatická pistole Glock 26 (označovaná též „Baby Glock“) se zásobníkem na 14 nábojů ráže 9 mm Parabellum. Ve výklopném bloku jsou zabudované i dvě kamery, jež slouží pro přesné zaměřování a jsou propojené se systémem, jež dokáže samočinně sledovat předem zaměřené pohyblivé cíle. Asi není třeba detailně rozebírat, jaký potenciál představuje takové zařízení např. během protiteroristické akce v budově. Pokud není třeba smrticí síla, lze robot Dogo vybavit i dvěma typy ochromujících zbraní, mezi něž se řadí oslepující laser a pepřový sprej; každý z nich tvoří samostatný modul, jenž se připojuje za pomoci lišty Picatinny. K dálkovému ovládání celého prostředku slouží dotykový tablet, který vznikl úpravou typu Panasonic Toughpad FZ-G1. Celý interface se dá rozsáhle konfigurovat a nabízí mj. počítadlo nábojů či nahrávání údajů ze všech senzorů. Tlačítko pro střelbu má kvůli bezpečnosti ochranný kryt. Firma použila patentovanou technologií Point & Shoot, díky níž je možné jen ukázat na cíl a obrazovce a Dogo automaticky spustí palbu. Robot byl řešený podle požadavků izraelských elitních sil, jež zřejmě budou (nebo snad už jsou) prvními uživateli, lze ovšem pochopitelně očekávat i úspěchy na světovém trhu.
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Parametry robotu GR Dogo
Bojová hmotnost
12 kg
Celková délka
490 mm
Celková šířka
380 mm
Dopravní výška
140 mm
Bojová výška
275 mm
Max. rychlost
3,2 km/h
Max. úhel stoupání
45 °
Max. boční náklon
30 °
Max. kolmý stupeň
220 mm
Max. vytrvalost
5 hod.
Doba nabíjení
3 hod.
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