
Máy bay điện có kế hoạch chuyển đổi hình 

thức giao hàng trọn gói  

Với hàng triệu gói hàng đang làm tắc nghẽn đường cao tốc, các 

công ty khởi nghiệp đang hỏi liệu có cách nào tốt hơn 

không. Nhưng kế hoạch của họ phải đối mặt với một số khó khăn. 

 

Một trong những gói hàng đầu tiên ở đất nước này được chuyển qua các 

đường dây của bang đã được thực hiện vào năm 1913, khi một nông dân ở 

tây nam Iowa gửi hai chục quả trứng cách 60 dặm đến một bưu điện ở 

Omaha. Hầu hết trong số trứng đến nơi không nguyên vẹn. 

Gói hàng ngày nay có khả năng đi qua hàng trăm dặm và đi qua một hệ thống 

vận chuyển phức tạp (và đến nơi nguyên vẹn). Nhưng một số doanh nhân nói 

rằng nó có thể được thực hiện hiệu quả hơn nhiều với một sự đổi mới hiện 

đang được phát triển ở vùng ngoại ô miền tây bắc Vermont bình dị này. 

Họ đang nói đến một chiếc máy bay, một loại tàu điện kiểu dáng đẹp có thể 

vận chuyển các gói hàng trực tiếp giữa các nhà kho mà không cần đường 

băng hay đường cao tốc rắc rối. Chiếc máy bay này cung cấp một giải 

pháp công nghệ cao cho một vấn đề nhỏ: một cỗ máy tương lai trị giá 5 

triệu đô la có thể làm cho chiếc áo mới đó đến sớm hơn rất nhiều. Nếu nó 

hoạt động, thế giới gởi hàng của chúng ta, được tăng áp bởi đại dịch, sẽ 

xanh (ít dùng nhiên liệu) hơn và nhanh hơn. Nhưng các vấn đề từ quy mô 

đến độ an toàn cho đến được Cục Hàng không Liên bang chứng nhận có 

nghĩa là nhiều quả trứng cũng có thể bị hỏng trên đường đi. 



Trong một cấu trúc hiện đại bằng kính và gỉ sét ở sân bay Burlington, những 

hy vọng này đang thành hình. Đây là trụ sở của Beta Technologies, một 

công ty khởi nghiệp về máy bay được thành lập bởi Kyle Clark, một cựu vận 

động viên 41 tuổi của Đại học Harvard và là vận động viên khúc côn cầu 

hạng nhẹ. Anh ấy tin rằng, anh ấy đã đưa ra một tuyên bố táo bạo nhưng 

chưa được chứng minh, rằng công nghệ của anh ấy có thể giúp thương mại 

“được thực hiện ở quy mô chưa từng được thực hiện trước đây”. 

Clark bắt đầu Beta vào năm 2017 để chế tạo máy bay cất và hạ cánh 

thẳng đứng chạy điện, hay còn gọi là eVTOLs (electric vertical take-off and 

landing - bay cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) một loại máy bay của 

Tesla trên bầu trời sạch hơn, yên tĩnh hơn và có thể thả vào không gian 

chật hẹp. Nhiều thiết kế cánh và cánh quạt, chính năng lượng điện của 

eVTOLs đã đánh dấu phẩm chất của chúng: Nó cho phép chúng cất cánh 

như một chiếc trực thăng và lướt đi như một chiếc máy bay phản lực. 

Nhiều lời bàn tán của eVTOL tập trung vào “taxi hàng không” - tiền đề 

giống như “Jetsons” để di chuyển mọi người trong các thành phố thông 

qua máy bay hình củ ấu. Nhưng Beta, và ở mức độ thấp hơn là Lilium có 

trụ sở tại Đức, là một trong số ít các công ty khởi nghiệp để mắt đến 

eVTOL. Ý tưởng là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để được FAA chứng nhận 

thủ công nếu trọng tải của họ không phải là con người, và rẻ hơn nhiều khi 

chi phí được phân bổ cho hàng trăm người đóng gói. 

Họ tin rằng eVTOL có thể giảm lượng giao thông đường bộ, tiết kiệm thời 

gian và lượng khí thải cho 36 triệu gói hàng được vận chuyển hàng ngày. 

“Nó không hào nhoáng nhưng nó thực dụng hơn,” Clark nói. “Và cuối cùng, 

nó sẽ làm được nhiều điều tốt hơn là đưa ra một bước nhảy vọt về lưu 

lượng truy cập trong thời gian ngắn.” (Các nhà sản xuất truyền thống 

như Pipistrel và Boeing đang ở góp mặt trong không gian eVTOL chở hàng 

nhưng với mức độ chậm hơn.) 

Clark có một cốt truyện đầy màu sắc. Theo học chuyên ngành kỹ thuật, 

anh đã tạm dừng Harvard để theo dõi vòng đấu loại nhỏ đầy khốc liệt. (Với 

chiều cao 6 foot-6, anh ấy được thế giới khúc côn cầu gọi một cách nhẹ 

nhàng là một người thực thi (enforcer = a strong, aggressive, or 

intimidating player whose role is to protect teammates or dominate an area 

https://lilium.com/
https://www.packola.com/blogs/boxing-and-packaging-articles/how-many-packages-are-shipped-in-the-united-states#:~:text=Some%2040%20years%20later%2C%20more,day%20in%20the%20United%20States
https://www.pipistrel-aircraft.com/pipistrel-unveils-801-evtol-at-ubers-elevate-summit-archive/
https://evtol.news/boeing-cav/


of the field of play = một cầu thủ mạnh mẽ, hung hăng hoặc đáng sợ có vai 

trò bảo vệ đồng đội hoặc thống trị một khu vực của sân thi đấu); anh ấy đã 

được Washington Capitals ký hợp đồng nhưng chưa bao giờ trở thành cầu 

thủ nổi danh.) Anh ấy trở lại trường và tốt nghiệp, sau đó thành lập một số 

công ty trong khi tìm kiếm những người ủng hộ cho các thiết kế máy bay 

đang phát triển của mình và thói quen bay, ngày càng tăng. 

Câu chuyện thứ hai trong tòa nhà Beta - một bên dành cho nhân viên kinh 

doanh, bên kia dành cho các kỹ sư - bên dưới là nhà chứa máy bay, nơi 

nhiều máy bay đang ở trong các giai đoạn mày mò khác nhau. Nhà chứa 

máy bay mở ra đường băng, cho phép các chuyến bay thử nghiệm qua Hồ 

Champlain và xa hơn là Adirondacks. 

Các đường nét của nó là mô hình của “Alia.” EVTOL là một thứ kỳ lạ, giống 

chim, có ý nghĩa vì nó được mô phỏng theo loài chim nhạn Bắc Cực bay xa. 

 

Một Alia trên đường bay. (Brian Jenkins / Beta Technologies / Brian Jenkins) 

 

https://www.allaboutbirds.org/guide/Arctic_Tern/id


Tương lai của eVTOLs 

Tương lai của eVTOLs rất tươi sáng và công ty Nhật Bản SkyDrive 

đang gây bão trong ngành. Mặc dù eVTOLs chưa có sẵn trên thị 

trường, nhưng chúng dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong khoảng 

hai năm nữa. Chúng cũng dự kiến sẽ làm giảm đáng kể tắc nghẽn 

giao thông và tai nạn đường bộ. Hơn nữa, eVTOLs không tạo ra khí 

nhà kính như ô tô thông thường. Và, nếu chúng ta nghĩ eVTOLs, nó, 

cũng sẽ giúp giảm lượng khí nhà kính được thải vào không khí.  

 

Để đạt được thương mại hóa eVTOL, eVTOLs sẽ cần ba phê duyệt 

quy định hàng không: chứng nhận loại, chứng nhận sản xuất và 

thẩm quyền hoạt động. Các chứng nhận loại là bước đầu tiên 

hướng tới sản xuất hàng loạt. Nhiều công ty đã bắt đầu giai đoạn 

thiết kế. Một khi nguyên mẫu đã vượt qua tất cả các thử nghiệm, 

nhà sản xuất sẽ nhận được chứng nhận sản xuất và có thể bắt đầu 

sản xuất hàng loạt. Cơ quan quản lý sau đó sẽ phê duyệt máy bay 

cho chuyến bay thương mại. 

EASA (European Union Aviation Safety Agency - Cơ quan An toàn 

Hàng không Liên minh Châu Âu) đã bắt đầu quá trình tạo ra các 

khung an toàn cho eVTOLs, và thậm chí đã công bố một tập đoàn 

để nghiên cứu công nghệ và xác định sự an toàn của nó. Tập đoàn 

bao gồm Virgin Atlantic, Joby, Vertical Aerospace và NATS. Chính 



phủ cũng đã bắt đầu làm việc với các công ty tư nhân để phát triển 

eVTOLs và ngành công nghiệp hy vọng rằng cuối cùng chúng sẽ 

được thương mại hóa vào năm 2024. Tuy nhiên, các quy định phải 

được chuẩn hóa để công nghệ bay an toàn và hiệu quả. 

Bước tiếp theo trong việc phát triển eVTOLs là có được sự chấp 

thuận theo quy định. Sự chấp thuận này là điều cần thiết cho việc 

thương mại hóa eVTOLs. Chúng cần phải được chứng nhận về khả 

năng bay trước khi chúng có thể được sản xuất hàng loạt. Quy 

trình chứng nhận loại là bước đầu tiên trong thương mại hóa. Sau 

khi nhận được sự chấp thuận này, một nhà sản xuất có thể bắt đầu 

sản xuất hàng loạt và chứng minh với các nhà quản lý rằng họ đáp 

ứng các yêu cầu về chứng nhận loại. 

Ngành công nghiệp eVTOLs đang phát triển nhanh chóng, nhưng 

ngành công nghiệp vẫn còn rất sớm. EVTOL thương mại đầu tiên 

sẽ có mặt trên thị trường trong hai năm tới. Một chiếc eVTOL của 

phi công sẽ hoạt động vào tháng 10/2020 và có thể sẽ có giá 

tương đương với một chiếc máy bay thông thường. Ngoài eVTOLs 

thân thiện với môi trường, chúng cũng tiết kiệm tiền. Ví dụ, một 

nguyên mẫu của VoloCity (Taxi hàng không cao cấp) chỉ cần một 

sân 17x17 mét, tương đương với diện tích của một sân bóng đá. 

Mặc dù eVTOLs có nhiều thuộc tính tích cực, nhưng chúng cũng 

cực kỳ phức tạp để sản xuất. Trọng lượng của eVTOL rất quan 

trọng đối với sự an toàn và bộ pin phải có kích thước phù hợp. Nó 

cũng phải bền và an toàn. Vì những lý do này, điều quan trọng là 

phải đảm bảo rằng một eVTOL có thể được sản xuất một cách an 

toàn và hiệu quả. Mặc dù đây là một thách thức của công nghệ 

mới, nhưng là cần thiết để phát triển eVTOLs trong tương lai. 

Trong số các công ty eVTOL, Archer là công ty đầu tiên nhảy vào 

nhóm SPAC vào năm 2018. Vào tháng 10 năm đó, Lilium đã công 

bố kế hoạch ra mắt công chúng bằng cách kết hợp với SPAC. Việc 

sáp nhập dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2022 và eVTOL 

sẽ được đưa vào sử dụng thực tế vào năm 2023. Ngành công 

nghiệp eVTOL đang trong giai đoạn đầu phát triển và các nhà sản 



xuất phải chứng minh sự an toàn của họ để có được sự chấp thuận 

của các cơ quan quản lý. 

Ngành công nghiệp eVTOL vẫn đang trong giai đoạn đầu, với một 

số công ty khác nhau phát triển công nghệ của họ. Nhưng có một 

thị trường đang phát triển cho eVTOLs, và nhiều ứng dụng tiềm 

năng. Không quân Mỹ đã báo cáo rằng họ đang thử nghiệm 

eVTOLs trong nỗ lực giảm nguy cơ triển khai các phương tiện AAM 

/ UAM (AAM = Advanced Air Mobility  - Cơ động Hàng không Tiên 

tiến, UAM = Urban Air Mobility - Cơ động Hàng không Đô thị). Khi 

công nghệ tiếp tục phát triển, một loạt các ứng dụng có thể sẽ xuất 

hiện và tương lai của eVTOLs thực sự tươi sáng. 

Không giống như máy bay không người lái tiêu dùng, eVTOLs có 

khả năng bay trên một khoảng cách dài và có nhiều khả năng giảm 

thời gian đi lại. Nhưng chúng có thể tốn kém và đòi hỏi trình độ 

đào tạo cao. Mặc dù vậy, tương lai của eVTOLs là tươi sáng, và 

có nhiều mối quan tâm cần được giải quyết. Nhưng những lợi ích 

là không thể phủ nhận. Hiện tại, eVTOLs có thể được sử dụng 

công cộng. 

 

Credit: evtol.com 



Hiện tại, công nghệ eVTOL mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng có một 

vài phát triển tích cực để báo cáo. Một số nhà sản xuất eVTOL đã 

hoàn thành chuyến bay thử nghiệm 200 dặm. Những công ty khác 

thậm chí còn xem xét giới thiệu tín dụng carbon như là ưu đãi cho 

các chuyến bay điện. Tất cả những tiến bộ này là đáng khích lệ, 

nhưng ngành công nghiệp eVTOL vẫn phải đối mặt với nhiều rào 

cản. Trong số này có các quy định về sản xuất và tiếng ồn, nhưng 

công nghệ này không khả thi về mặt thương mại. 

 

Credit: evtol.com 

UPS đã ký một lá thư ý định mua 150 Alias, với 10 Alias đầu tiên sẽ bắt đầu 

đến vào năm 2024. Công ty hy vọng sẽ thu hút được nhiều công ty khác, từ 

FedEx đến US Post Office. Amazon trong khi đó là một nhà đầu tư.  

Một phần lý do tại sao những chiếc máy bay này lại cho phép các gói hàng 

di chuyển là do kho bãi ngày càng được dàn trải; Ví dụ, Amazon đã 

mở hơn 200 cơ sở mới trong thời gian xảy ra đại dịch. Bằng cách thu hẹp 

khoảng cách, máy bay - ít nhất về mặt lý thuyết, các chuyên gia nói - cho 

phép khách hàng mua sắm tại các nhà cung cấp và người bán ở xa hơn 

để tăng cơ sở khách hàng của họ. 

Alia hiện đang tiến đến phạm vi 250 dặm. Nhưng trọng lượng pin - một 

thách thức lớn - thường được cải thiện từ 5 đến 8% mỗi năm. Điều đó có 

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/27/amazon-shipping-competitive-threat/?itid=lk_inline_manual_24
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/27/amazon-shipping-competitive-threat/?itid=lk_inline_manual_24


thể đưa Alia đi gần 400 dặm vào thời điểm FAA chứng nhận nó trong một 

vài năm, có thể gần như tăng gấp ba lần các gói tốc độ sẽ di chuyển và mở 

rộng khoảng cách khả thi. 

Các máy bay dự kiến sẽ bay với tốc độ 150 đến 170 dặm / giờ, có nghĩa là 

các chuyến đi điểm-đến-điểm từ các kho cách nhau 400 dặm bằng đường 

hàng không - ví dụ, từ DC đến Boston hoặc Chicago đến Thành phố 

Kansas - sẽ mất dưới ba giờ. 

Phải mất hơn bảy giờ để di chuyển giữa các thành phố đó bằng đường bộ, 

không tính đến giao thông hoặc các điểm dừng nghỉ ngơi và tiếp nhiên 

liệu. Trong khi đó, một chuyến đi máy bay chở hàng yêu cầu xe tải phải 

được lái đến sân bay, sau đó chờ chuyến bay một hoặc hai lần mỗi ngày, 

cũng như hạ cánh ở một thành phố “trung tâm” để đi một chuyến xe tải khác. 

Cathy Roberson, người điều hành bản tin Logistics Trends & Insights cho 

biết: “Những chiếc máy bay này giải quyết vấn đề mà tôi muốn gọi là dặm 

giữa. "Điều này tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc." 

Mặt khác, các phương tiện truyền thống có thể chứa được nhiều hơn. Một 

chiếc xế hộp dài 26 feet có sức chứa gấp bốn lần chiếc Alia. 

Có những yếu tố khác có thể tạo nền tảng cho cách tiếp cận này. James 

O'Rourke, giáo sư Đại học Notre Dame và trung tá Không quân Hoa Kỳ đã 

nghỉ hưu, nói rằng sẽ cần một mạng lưới các điều phối viên an toàn. 

Ông nói: “Nếu bạn đang đưa thêm vài trăm máy bay lên trời để chuyển đến 

kho hàng, thì bạn không chỉ cần những người được đào tạo bài bản ở đó 

mà còn cần toàn bộ hệ thống trên mặt đất.” (Beta trả tiền cho bất kỳ nhân 

viên nào trong số 350 nhân viên muốn được huấn luyện bay.) 

eVTOLs cũng có thể phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà vận tải. Kara 

Deniz, phát ngôn viên của công đoàn Teamsters, cho biết trong một email 

rằng cô ấy tin rằng các thỏa thuận thương lượng tập thể hiện tại của công 

đoàn “giải quyết mọi đề xuất giới thiệu công nghệ để đảm bảo rằng công 

việc của các thành viên của chúng tôi được bảo vệ.” 

Chắc chắn có thể hiểu được lý do tại sao các nhà đổi mới muốn cải thiện 

việc phân phối cho gói hàng, vốn là đối tượng mà người tiêu dùng mong 

muốn nhưng cũng có thể đưa chúng ta đến bờ vực của sự điên rồ về số 



lượng theo dõi. Các nhà phân tích rất vui về nỗ lực này - một báo cáo 

tháng 6 của ngân hàng đầu tư Cowen cho thấy rằng “eVTOLs trông rất phù 

hợp cho việc vận chuyển các gói hàng nhỏ.” Và các hãng taxi hàng không 

khác cũng quan tâm; Phó chủ tịch Lilium Alexander Asseily cho biết trong 

một email rằng hàng hóa là “một phần trong chiến lược dài hạn của Lilium." 

Các nhà đầu tư cao cấp cũng lạc quan. Beta đã huy động được 368 triệu 

đô la trong một vòng tài trợ vào năm ngoái do Fidelity dẫn đầu, bao gồm 

Quỹ Cam kết Khí hậu của Amazon; định giá của nó vượt quá 1 tỷ đô 

la. (Nguồn doanh thu chính hiện tại của nó là các hợp đồng với Không 

quân Hoa Kỳ; vào hôm thứ Hai, Beta cũng đã công bố một hợp đồng với 

Quân đội để hỗ trợ chương trình bay thử nghiệm của họ.)  

United, tập trung vào các cơ quan nhân tạo, nhằm đặt hàng một số lượng 

máy bay không được tiết lộ để giúp họ vận chuyển nội tạng trực tiếp đến 

các bệnh viện. 

Lisa Alexander, một chuyên gia tư vấn hậu cần kỳ cựu của Los Angeles, 

cho biết cô thấy việc sử dụng trong y tế là rất mạnh mẽ. Nhưng cô ấy bảo 

lưu về các ứng dụng rộng rãi hơn, lưu ý rằng “có quá nhiều đổi mới đang 

diễn ra tại các trung tâm thực hiện. 

Clark nói rằng anh ấy thấy một vở kịch dài hạn hơn. Anh ta thậm chí còn 

hình dung công ty của mình sẽ chuyển sang phục vụ hành khách, vào một 

ngày không xa, FAA cảm thấy thoải mái với số lượng những chiếc máy 

này đang di chuyển mọi người trên khắp các thành phố. 

 

https://www.cowen.com/
https://nymag.com/news/features/martine-rothblatt-transgender-ceo/index1.html

