
Trung Quốc sử dụng AI và in 3D để xây một con đập cao 

590 ft mà không cần công nhân, các nhà khoa học cho biết  

 

Xe tải đổ đá để hoàn thành việc đóng cửa sông cho một con đập ở tỉnh Tứ 

Xuyên, Trung Quốc vào năm 2021. Wang Lei / China News Service qua Getty Images 

• Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đang in 3D một con đập 

cao 590 feet vào năm 2024 bằng AI và robot. 

• Dự án sẽ sử dụng một hệ thống AI với xe tải không người lái, máy ủi, 

con lăn và các thiết bị khác. 

• Các nhà nghiên cứu cho biết phương pháp của họ sẽ loại bỏ lỗi của 

con người và mối quan tâm về an toàn cho người lao động. 

Trung Quốc đã sẵn sàng xây dựng một đập thủy điện trong hai năm bằng 

cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot xây dựng và không có lao động của 

con người, các nhà khoa học tham gia dự án cho biết. 

Đập Yangqu trên cao nguyên Tây Tạng sẽ được lắp ráp từng lớp, giống 

như in 3D, Tờ South China Morning Post lần đầu tiên đưa tin vào Chủ 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3176777/chinas-robot-built-3d-printed-dam-ready-2-years-scientists


nhật, trích dẫn một bài báo được công bố vào tháng 4 trên Tạp chí của Đại 

học Thanh Hoa (Khoa học và Công nghệ). 

Nếu và khi nó được hoàn thành, dự án đầy tham vọng này có thể sẽ là cấu 

trúc cao nhất thế giới được xây dựng bằng cách sử dụng các quy trình in 

3D. Kỷ lục hiện tại được giữ bởi một tòa nhà văn phòng hai tầng ở Dubai, 

cao 20 feet. 

Tuy nhiên, tờ báo cho biết đập Yangqu sẽ cao 590 feet. Để so sánh, chiều 

cao cấu trúc của đập Hoover là 726 feet. 

Tại Yangqu, một hệ thống AI trung tâm sẽ được sử dụng để giám sát một 

dây chuyền lắp ráp tự động khổng lồ bắt đầu với một đội xe tải không 

người lái được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng đến các bộ phận 

của công trường, theo các nhà khoa học. 

Một khi các vật liệu đến, máy ủi không người lái và pavers sẽ biến chúng 

thành một lớp của đập, và sau đó con lăn được trang bị cảm biến sẽ giúp 

nhấn từng lớp để chúng trở nên vững chắc và bền, họ nói. 

Theo bài báo, khi một lớp hoàn thành, các robot sẽ gửi thông tin về tình 

trạng xây dựng trở lại hệ thống AI. 

Tuy nhiên, việc khai thác vật liệu xây dựng vẫn sẽ phải được thực hiện thủ 

công, các nhà nghiên cứu lưu ý. 

Hệ thống AI và đội quân robot của nó sẽ giúp loại bỏ lỗi của con người, 

chẳng hạn như khi các nhà khai thác con lăn không giữ đường thẳng hoặc 

khi tài xế xe tải đưa vật liệu đến sai vị trí, tác giả chính Liu Tianyun của Đại 

học Thanh Hoa cho biết, theo báo SCMP. 

Hệ thống sẽ cho phép công việc tại chỗ tiến triển liên tục mà không có mối 

quan tâm an toàn cho công nhân con người, các nhà nghiên cứu cho biết. 

Theo các nhà khoa học, đập Yangqu hoàn thành sẽ cung cấp 5 tỷ kilowatt 

giờ điện mỗi năm cho Trung Quốc. 

Nếu thành công, phương pháp xây dựng có thể cung cấp một kế hoạch chi 

tiết cho các dự án xây dựng khác, chẳng hạn như xây dựng đường bộ, 

nhóm của Liu cho biết, theo báo cáo của SCMP. 
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