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Відповідно з інтенсивним розвитком техніки і електроніки в XXI столітті роботи, 

автопілоти, штучний інтелект, все це вже сьогодні відчутно впливати на наше життя. 
Штучний інтелект впроваджується в безліч виробничих і розважальних сфер і світовий 
автопром не є винятком. 

На сьогоднішній день головне завдання розробників безпілотних автомобілів є 
створення максимально безпечного автотранспорту. Безліч компаній і концернів по всьому 
світу розробляють і презентують свої вироби. До найвідоміших відносяться: Tesla, Mercedes, 
Volkswagen і т.д. 

Основним завданням безпілотного автомобіля є зменшення аварійних ситуацій на 
дорогах, заміна людини, а в слідстві використання в вантажо- і пасажироперевезеннях тому  
що машина не втомлюється за кермом і т.п. Також штучний інтелект впроваджують для того, 
щоб звільнити людину від монотонності під час руху в пробках, на великих дистанціях, щоб 
водій міг витратити цей час на що-небудь необхідне. 

Електричне оснащення безпілотних авто може здійснювати повний спектр 
можливостей уже сьогодні. На дорогах вже можна побачити yandex, google таксі та інші з 
автоматичним управлінням. 

Але дані технології, як було сказано раніше, використовуються не тільки в легкових 
автомобілях, але і в вантажних, автобусах, військовій техніці і т.д. Такі компанії як: Iveco, 
Mercedes, Freightliner Trucks представляли свої вантажні автомобілі, які є технологічними, 
економічними та цілком ергономічними. 

Також Російські інженери спорудили військовий автомобіль КамАЗ з можливістю 
включення повного автопілота, крім цього в Росії вже зараз існують і у всю проходять 
випробування безпілотні всюдиходи, а також впроваджуються і обкатуються спеціальні 
електронні процесори з необхідним для цього обладнанням для установки механізмів 
безпілотного управління звичайним автомобілем. 

Сільське господарство, відповідно, дана концепція не обійшла стороною і на 
сьогоднішній день існують безпілотні трактори, які можуть виробляти польові роботи 
повністю автоматично. Основним розробником безпілотних тракторів за кордоном є 
компанія Case IH зі своїм бескабінним Autonomous Concept Vehicle. У країнах СНД - 
Російська компанія Avrora Robotics. З усього цього можна зробити висновок, що 
найближчим часом безпілотні автомобілі зможуть замінити звичні нам машини, що, 
можливо, призведе до нової ери в моторизації. 
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