
Có thể có Xe tải lớn Tự lái trên đường cao 
tốc trước khi có Ô tô chở khách  Tự lái 

Ngành công nghiệp vận tải đường bộ tự lái từng mơ ước trở thành 

giống như "Kẻ cướp" của Burt Reynold trong bộ phim Smokey and 

the Bandit những năm 1970. Sự ra đời của các Xe tải lớn Tự lái 

mang lại nhiều lợi ích cho ngành vận tải đường bộ, bao gồm cải 

thiện an toàn đường bộ và hậu cần.  Trên thực tế, các Xe tải lớn Tự 

lái có thể xuất hiện trên đường cao tốc trước khi có ô tô chở khách 

tự lái. 

Waymo 

Dự án xe hơi tự lái của Google bắt đầu vào năm 2009 và Waymo 

đã thử nghiệm các phương tiện tự lái của mình trên đường công 

cộng từ năm 2012. Công ty đã kỷ niệm cột mốc 5 triệu dặm vào 

tháng 1 với một video VR và hiện đang chuyển từ phương tiện chở 

khách sang chở hàng vận chuyển. Đội tàu lớn tự lái của Waymo đã 

được chạy thử nghiệm trên đường ở Arizona và California trong 

năm ngoái, và những chiếc xe tải mới sẽ bắt đầu vận chuyển hàng 

đến trung tâm dữ liệu của Google ở Atlanta vào đầu tuần tới. 

Các xe tải lớn tự lái sẽ có người lái an toàn trên xe, nhưng phần 

lớn việc lái xe sẽ được tự động hóa.  Vào năm 2021, Waymo và JB 

Hunt đang có kế hoạch triển khai nhiều cuộc thử nghiệm hơn dọc 

theo I-45 ở Texas. Trong khi đó, những người lái xe tải truyền 

thống sẽ tiếp tục cần thiết để giúp an toàn và bảo dưỡng.  Các công 

ty cũng đang có kế hoạch tạo ra hàng trăm việc làm ở Nam Dallas.  

Công ty đã tiến hành thử nghiệm lén lút ở Arizona và California, và 

hiện đang mở rộng nỗ lực của mình với các thử nghiệm công 

khai. Trong chương trình này, Waymo sẽ sử dụng xe bán tải Class -

8 được trang bị phần mềm, cảm biến tầm nhìn và hệ thống máy tính 

được phát triển nội bộ. Những chiếc xe tải này sẽ vận chuyển hàng 

hóa theo một chương trình do bộ phận hậu cần Atlanta của Google 

điều hành. Các tài xế an toàn của con người sẽ luôn túc trực để 

đảm bảo rằng các xe tải không gặp bất kỳ sự cố nào.  



Bộ phận xe tự lái Waymo của Alphabet có kế hoạch bắt đầu thử 

nghiệm các xe tự lái lớn tự lái ở Texas và New Mexico.  Waymo đã 

thử nghiệm xe tải nhỏ tự lái của mình trên đường cao tốc ở Arizona 

và California trong một vài năm, nhưng họ sẽ sớm chuyển sang các 

xe tự lái lớn. Trong thời gian chờ đợi, những chiếc minivan tự lái sẽ 

được thử nghiệm trên các Xa lộ Liên tiểu bang 10 và 45 và sẽ được 

ghép nối với những người lái xe con người trong xe.  

Embark 

Embark, một công ty khởi nghiệp đến từ Toronto, đã tiết lộ công 

nghệ cho phép các xe tự lái lớn tự lái hoạt động trên đường công 

cộng. Công ty nói rằng chiếc xe tải của họ sử dụng cảm biến độ 

sâu và hàng triệu điểm dữ liệu để đưa ra quyết định, trong khi 

Deep Neural Nets phân tích thông tin đó để học hỏi từ những kinh 

nghiệm trong quá khứ. Người lái xe vẫn sẽ cần thiết để hỗ trợ xe 

tải trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng lợi ích về hiệu quả và giảm 

thời gian chuyến đi sẽ là rất lớn. 

Embark cho biết tuyến đường thử nghiệm mới của họ có quãng 

đường dài gấp 4 lần, từ Los Angeles đến El Paso.  Phải mất năm 

ngày để hoàn thành tuyến đường và bao gồm cả thời gian nghỉ 

ngơi theo lịch trình và lái xe an toàn.  Lộ trình thử nghiệm sẽ mất 

hai ngày để công nghệ của Embark lái các giàn khoan lớn tự hành 

qua sa mạc. Công ty hy vọng sẽ mở rộng hoạt động trên khắp miền 

nam Hoa Kỳ vào cuối năm 2022. 

Mục tiêu dài hạn của Embark là hợp tác với các OEM để tích hợp 

công nghệ của họ với nền tảng xe tải của họ và bán xe tải với hỗ 

trợ bảo trì và bảo hành. Mô hình OEM này mang lại nhiều lợi ích 

cho Embark và ngành vận tải hàng hóa.  Đây là một bước quan 

trọng đầu tiên hướng tới việc tự lái các xe tự lái lớn và các phương 

tiện thương mại khác. Nếu nó hoạt động như quảng cáo, nó có thể 

thay đổi cách vận tải đường bộ ở Mỹ  

Embark là một công ty khởi nghiệp xe tải tự hành tập trung vào việc 

cải thiện sự an toàn của vận tải đường bộ. Nó đã làm việc với các 



nhà vận chuyển và chủ hàng hàng đầu để phát triển phần mềm và 

phần cứng tự lái của mình. Embark cũng đã làm việc với một số nhà 

sản xuất xe tải, bao gồm Freightliner, Peterbilt, Volvo Trucks, v.v.   

Otto 

Tuần trước, một chiếc xe tải tự hành tên là Otto đã giao thành công 

một ze tải bia Budweiser cho một nhà máy bia ở Colorado.  Nó sử 

dụng các cảm biến, radar và camera để đọc đường.  Một tài xế 

chuyên nghiệp đã ngủ sau ghế tài xế để theo dõi quá trình di 

chuyển của chiếc xe tải. Việc giao hàng là một chuyến đi kéo dài 

hai giờ trên Xa lộ Liên tiểu bang 25, đi theo lối ra để xuất cảnh.   

Trong khi chiếc xe tải có một người lái trên xe trong những đoạn 

đầu và đoạn cuối, nó hoàn toàn tự chủ. 

Nếu chiếc xe rover cỡ lớn tự lái Otto trở thành hiện thực, nó có thể 

phá vỡ ngành vận tải đường bộ của Mỹ và tạo ra hàng triệu việc làm 

mới trong quá trình này. Xe tải không người lái có thể giao hàng 

24/24, chuyển đổi mạng lưới phân phối và loại bỏ nhu cầu về tài xế 

xe tải. Tuy nhiên, công ty không có kế hoạch loại bỏ công việc tài xế 

xe tải. Các xe tải tự hành chủ yếu tập trung vào việc lái xe trên 

đường cao tốc, điều này sẽ cho phép người lái xe tải nghỉ ngơi và 

giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Công ty không hy vọng sẽ loại bỏ hoàn 

toàn nhu cầu về tài xế xe tải, nhưng họ đang hướng tới việc tạo ra 

một mô hình kinh doanh được xây dựng dựa trên công nghệ này.  

Ngoài vận tải đường bộ, Otto cũng đang tập trung vào công nghệ 

xe hơi tự hành. Công ty có kế hoạch kết nối những người sở hữu 

xe tải với những người cần những thứ được vận chuyển bằng xe 

tải. Khách hàng cũng có thể theo dõi tiến độ giao hàng trong thời 

gian thực bằng cách tải xuống một ứng dụng.  Một trở ngại lớn trên 

con đường trở thành một công ty khởi nghiệp thành công là vụ kiện 

của đơn vị xe tự lái Waymo của Alphabet.  

Công ty đang có kế hoạch trang bị cho các xe tải hiện có phần cứng 

cho phép xe tải hoạt động tự chủ trên đường cao tốc.  Hệ thống 

được thiết kế để lắp đặt trên cao của xe tải nhằm mang lại tầm nhìn 



rõ ràng về con đường phía trước. Công ty cũng đang có kế hoạch 

bán bộ công nghệ giám sát cho các chủ xe tải hiện có.  Điều này sẽ 

giúp Otto có thể kiếm được lợi nhuận từ những thiết bị này, nhưng 

tương lai của nó nằm ở ngành vận tải đường bộ thương mại. 

TuSimple Holdings 

Công ty đã huy động được 800 triệu đô la trước khi IPO, hầu hết là 

từ các nhà đầu tư thiên thần, với các nhà đầu tư lớn khác bao gồm 

UPS, Traton và Sina Corp.  

[Một nhà đầu tư thiên thần (còn được gọi là nhà đầu tư tư nhân, nhà 

đầu tư hạt giống hoặc nhà tài trợ thiên thần) là một cá nhân có giá 

trị ròng cao, người cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty khởi 

nghiệp nhỏ hoặc doanh nhân, thường là để đổi lấy vốn sở hữu trong 

công ty. Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần được tìm thấy 

trong gia đình và bạn bè của một doanh nhân. Các quỹ mà các nhà 

đầu tư thiên thần cung cấp có thể là khoản đầu tư một lần để giúp 

doanh nghiệp thoát khỏi mặt đất hoặc bơm liên tục để hỗ trợ và đưa 

công ty vượt qua giai đoạn đầu khó khăn .] 

Công ty cũng có các khoản đầu tư từ McLane và Schneider, cũng 

như các nhà đầu tư như Nvidia. Công ty có kế hoạch bán xe tải 

robot của mình vào năm 2024. Hiện công ty đang vận hành một đội 

50 xe tải robot. Khi công ty ngày càng phát triển, nó hy vọng sẽ mở 

rộng mạng lưới các nhân viên kinh doanh.  

TuSimple hiện có 22 khách hàng đã ký hợp đồng, bao gồm cả công 

ty cung cấp dịch vụ thực phẩm McLane và UPS.  Công ty cũng đã 

ký thỏa thuận với US Xpress, một trong những công ty vận tải hàng 

hóa lớn nhất của đất nước. TuSimple hy vọng sẽ có một đội bay 

không người lái trên toàn quốc vào năm 2024 và đang có kế hoạch 

thử nghiệm công nghệ của mình ở các khu vực khác nhau của Hoa 

Kỳ, bao gồm cả tam giác Texas. 

Ngoài công ty San Diego, các công ty xe tải tự lái khác cũng đang 

thử nghiệm xe tải tự lái của họ ở Mỹ.  Waymo, ví dụ, đã thử nghiệm 

xe tải tự lái của mình ở California và Arizona, nhưng lần chạy thử 



nghiệm lớn nhất của TuSimple là trên đường công cộng.  Không 

giống như Waymo, các xe tải lớn tự lái của công ty có khả năng 

nhìn xa 1.000 mét và tự vận hành.  Điều này có nghĩa là các giàn 

khoan lớn tự hành của TuSimple có thể giúp cắt giảm tới 10% chi 

phí nhiên liệu. 

Ngoài việc chạy thử nghiệm này, công ty đang tiến hành điều tra về 

mối quan hệ của công ty với Trung Quốc.  Ủy ban đầu tư nước ngoài 

của Mỹ đang điều tra công ty đầu tư có trụ sở tại Trung Quốc này 

sau khi phát hiện ra các hoạt động dữ liệu của công ty này.  Trung 

Quốc đã cung cấp 800 triệu đô la đầu tư cho công ty.  Công ty đang 

tập trung phát triển xe tải tự lái Cấp độ 4.  Công ty cho biết họ cam 

kết công khai và minh bạch. 

Tesla 

Gần đây, Elon Musk đã công bố kế hoạch phát triển các xe tải lớn 

tự lái có thể di chuyển sản phẩm và mọi người xung quanh.  Dự án 

này là dự án thứ tư trong danh sách ưu tiên của Musk một năm 

sau đó, sau một chiếc xe bán tải chạy điện và một chiếc SUV nhỏ 

gọn. Tuy nhiên, trong tuần này, Daimler đã công bố kế hoạch sử 

dụng các xe tải lớn tự lái. Đây là lần đầu tiên một công ty cố gắng 

sử dụng xe tải bán tự hành và đây là một tin tuyệt vời cho những 

người hâm mộ Tesla. 

Bên cạnh những chiếc xe không người lái, chiếc xe tải cũng sẽ có 

những công nghệ tiên tiến giúp lái xe an toàn, bao gồm hệ thống 

giữ làn đường, hệ thống phòng chống va chạm và hệ thống giám 

sát điểm mù. Tesla cũng đã công bố kế hoạch lập trung đội hai 

hoặc nhiều xe tải Tesla với tài xế là người điều khiển xe dẫn 

đầu. Công ty nói rằng một chiếc xe với công nghệ này có thể tiết 

kiệm tới 20% nhiên liệu. 

Công ty xe tải cho biết họ có kế hoạch cung cấp các mẫu xe điện 

để giao hàng sớm nhất là trong năm nay, nhằm cạnh tranh với các 

xe tải hạng nặng khác. Người lái xe tải vẫn được yêu cầu giám sát 

các chức năng tự hành của nó, nhưng công ty dự định giao chúng 



trong vài năm tới. Cho đến thời điểm đó, công ty vẫn chưa tiết lộ 

thẻ giá. Không rõ Tesla đang có kế hoạch giao bao nhiêu xe tải 

bán tự hành cho người tiêu dùng, nhưng sẽ rất thú vị khi xem giá 

vé của chúng như thế nào. 

Tesla đã là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tự lái và 

đang bắt đầu sản xuất xe hơi Model 3.  Các công ty khác ở Thung 

lũng Silicon đang thử nghiệm xe tải đường dài tự hành.  Người lái 

xe tải được hưởng mức độ giao thông cắt ngang tương đối thấp 

trên đường cao tốc giữa các tiểu bang, có nghĩa là họ có nhiều cơ 

hội để nghỉ ngơi trong khi di chuyển.  Một số công ty cũng đang 

nghiên cứu về công nghệ platooning, một công nghệ lái xe gần, 

loại bỏ nhu cầu về người lái xe. 

 


