
Tàu chiến không người lái Sea Hunter của 
Hải quân Hoa Kỳ có trang bị trí tuệ nhân tạo 

Tàu không người lái phản ánh tương lai của chiến tranh trên biển cả 

 

Dài 132 feet, có khả năng đạt 27 hải lý / giờ, nặng 135 tấn và có tầm hoạt 

động 10,000 hải lý là bao nhiêu? 

Nếu dự đoán của bạn đó là một tàu hải quân cỡ trung bình, bạn đã đúng. 

Tuy nhiên, con tàu hải quân đặc biệt này, một tàu chiến trimaran được 

mệnh danh là "Thợ săn biển", khác ở một chi tiết quan trọng: Nó không 

cần thủy thủ đoàn. Thay vào đó, nó được điều hướng bởi một trí tuệ nhân 

tạo (AI) được thiết kế đặc biệt, lấy dữ liệu từ các cảm biến, radar và 

camera được lắp đặt trên tàu. 

Bạn có thể đã nghe nói về AI trong ô tô, điện thoại thông minh và thậm chí 

trong các cơ sở quân sự, nhưng điều này thì khác. Nó giải quyết những 

thách thức khó khăn, chẳng hạn như điều kiện gió, độ sâu của nước và 

dòng hải lưu. Chúng liên tục thay đổi và có thể ảnh hưởng đến con tàu 



theo những cách không thể đoán trước. Một khi nó liên quan đến môi 

trường, AI cũng phải giữ cho con tàu đi đúng hướng, ngăn ngừa va chạm 

với các tàu khác và cuối cùng là thực hiện các hoạt động quân sự. Nó đã 

được bảy năm trong quá trình thực hiện, và bây giờ Sea Hunter cuối cùng 

đã được sử dụng trong cuộc sống thực. 

Có một không hai 

Công ty chế tạo con tàu, Reston, Leidos có trụ sở tại Va., cho biết trimaran 

của họ là con tàu đầu tiên thuộc loại này. Nó có khả năng điều hướng tự 

động vì nó dành nhiều tuần trên biển, thực hiện các nhiệm vụ như theo dõi 

tàu ngầm đối phương, gỡ mìn, phát hiện ngư lôi và hoạt động như một 

rơle liên lạc trước khi nó phải quay trở lại cảng - tất cả đều chỉ bằng một 

phần nhỏ chi phí của một con tàu có người lái. 

Chi phí vận hành Sea Hunter là 20,000 đô la một ngày, thấp hơn 35 lần so 

với chi phí vận hành hàng ngày của một tàu khu trục lớp Arleigh Burke 

(700,000 đô la). Ngoài ra, nó rẻ hơn đáng kể để sản xuất: 20 triệu đô la 

cho một trimaran tự trị so với 1.6 tỷ đô la cho một tàu khu trục. Tuy nhiên, 

Sea Hunter không phải là sự thay thế cho các tàu có người lái khác. Quân 

đội coi nó như một tàu có thể làm nhiều loại công việc khác nhau (jack-of-

all-trades), có khả năng hỗ trợ trong các hoạt động thời chiến. 

Hiện tại, Sea Hunter không có vũ khí, nhưng có kế hoạch cho điều đó để 

thay đổi. Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR) vẫn đang thử nghiệm con 

tàu và sẽ tiếp tục làm như vậy trong suốt năm 2019. Nếu các cuộc thử 

nghiệm đó thành công, vũ khí, chẳng hạn như tên lửa, sẽ được lắp đặt trên 

tàu. Tuy nhiên, chúng sẽ được điều khiển từ xa bởi một nhà điều hành con 

người, đảm bảo có một người ra quyết định của con người đằng sau mỗi 

lần sử dụng vũ lực gây chết người. 

Công nghệ được bảo mật 

Như bạn có thể thấy, con tàu không người lái này có vẻ đáng gờm. Hải 

quân cũng biết điều đó. Đó là lý do tại sao, vào tháng 4 năm 2018, sau tám 

năm phát triển, Sea Hunter đã gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Phần lớn về con 



tàu được phân loại, từ chi tiết về công nghệ đến các ứng dụng chính xác 

trong chiến tranh hải quân. 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Mặc dù bản thân con tàu là một loại "tin 

tức cũ", nhưng AI của nó là điều hoàn toàn mới. Nó tiếp tục được cập nhật 

và điều chỉnh cho đến ngày nay, và vào tháng Giêng năm nay, nó đã tạo ra 

một cột mốc quan trọng khác: Sea Hunter trở thành con tàu đầu tiên tự 

động điều hướng từ San Diego đến Trân Châu Cảng, Hawaii, và trở lại mà 

không có một thành viên thủy thủ đoàn nào trên tàu. 

Để cho thấy Hải quân hài lòng như thế nào với những gì Leidos đang làm, 

họ đã trao cho công ty này một hợp đồng tiềm năng kéo dài ba năm, trị giá 

43.5 triệu đô la để phát triển phiên bản thứ hai của con tàu, một con tàu chị 

em được đặt tên là Sea Hunter II. Trong thông cáo báo chí của mình, Leidos 

cho biết: "Con tàu chị em sẽ được phát triển dựa trên những bài học kinh 

nghiệm trong quá trình chế tạo Sea Hunter đầu tiên, các yêu cầu nhiệm vụ 

phát triển hơn nữa nhằm cải tiến tự chủ." 

Vì AI trên tàu có khả năng là thứ có thể được chuyển sang một con tàu 

khác, tôi cho rằng các thử nghiệm Sea Hunter đang được nâng cấp. 

Sea Hunter có thể chỉ là một con tàu, nhưng việc mua lại nó và sự quan 

tâm của Hải quân trong nghiên cứu và phát triển sâu hơn đã vẽ nên một 

bức tranh rõ ràng về hướng đi của chiến tranh hiện đại: Một trong đó cả 

phương tiện có người lái và không người lái, các chiến binh do con người 

và AI điều khiển làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm 

vụ trong nhà hát chiến tranh. 


