
Máy bay không người lái nhỏ có thể hạ cánh 

bất cứ đâu cho tin tình báo quân sự 

Dự án DARPA có thể là một lợi ích cho các nỗ lực thu thập thông 

tin tình báo của Hoa Kỳ 

 

Quân đội đang tìm cách tạo ra một loại máy bay không người lái 

mới có thể cất cánh và hạ cánh ở hầu hết mọi nơi trên thế giới - 

một bước tiến lớn về công nghệ có khả năng thu thập thông tin tình 

báo của chính phủ. 

Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao Quốc phòng bí mật - hay 

DARPA - đã thông báo vào tuần trước rằng họ đang tìm cách chế 

tạo một chiếc máy bay nhỏ có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ 

trinh sát và được điều khiển từ xa, bay lâu hơn, cất cánh thẳng 

đứng và hạ cánh từ những không gian khó khăn, chẳng hạn như 

boong tàu hoặc trên các chiến trường xa không có sân bay . 

Các quan chức DARPA cho biết, chiếc máy bay này , vẫn chưa 

được thiết kế, có thể cho phép binh sĩ thu thập thông tin tình báo 

chất lượng cao theo cách tốt hơn so với mức cho phép của các 

loại máy bay tình báo nhỏ hiện nay.  Các thành viên phục vụ, đặc 

biệt là trong Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, sẽ có thể 

bay những chiếc máy bay không người lái này lâu hơn và xa hơn 



mà không cần nhiều phi hành đoàn hoặc thiết lập, và làm như vậy 

ngay cả trên những chiến trường xa nhất, tất cả trong khi thu thập 

hình ảnh chất lượng cao. 

Tuy nhiên, nó sẽ phải đối mặt với những thách thức trước khi trở 

thành hiện thực - đặc biệt là khi máy bay không người lái hạ cánh 

trên những chiếc thuyền bập bênh trên đại dương . 

Steve Komadina, giám đốc chương trình tại DARPA phụ trách 

chương trình cho biết: “Điều đó đã được thực hiện trên đất 

liền. "Nhưng nó chưa thực sự được thực hiện trên một  con tàu." 

Quân đội Mỹ có một kho vũ khí lớn gồm các máy bay thu thập 

thông tin tình báo, nhưng nhiều máy bay có nhược điểm.  Máy bay 

có thể mang theo các cảm biến cồng kềnh và thiết bị máy ảnh cần 

thiết cho các nhiệm vụ tình báo cấp cao thường lớn hơn và cần có 

người lái. Những máy bay không người lái thường không thể bay 

xa hơn mà mắt thường có thể nhìn thấy và cần phải có một đường 

băng hoặc các bộ phận lớn của boong Hải quân với một số người 

ở gần đó để giúp máy bay cất và hạ cánh . 

Để giải quyết vấn đề đó, DARPA đặt mục tiêu hợp tác với các nhà 

thầu quốc phòng hoặc các công ty khởi nghiệp máy bay thương 

mại để tạo ra X-Plane của mình. Các quan chức của DARPA đang 

tìm cách xây dựng những tiến bộ mà các công ty sản xuất máy bay 

cất và hạ cánh thẳng đứng thương mại đã đạt được trong động cơ 

đẩy, pin trọng lượng thấp và vật liệu sản xuất chi phí thấp . 

Tên của sáng kiến này rất hay, được mệnh danh là X-Plane khởi 

động và phục hồi máy bay không có cơ sở hạ tầng tiên tiến hay 

còn gọi là ANCILLARY. 

Mặc dù ít thông tin về sản phẩm cuối cùng sẽ trông như thế nào, 

nhưng cơ quan cho biết nó phải nặng không quá 250 đến 330  

pound, bay khoảng 16 giờ một lần, có thể mang thiết bị nặng tới 60 

pound và cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Các 

boong tàu hải quân hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới có không gian 

trống khoảng 320 feet vuông, Komadina nói . 



Ông nói thêm rằng máy bay có thể mang một quả bom nhỏ nếu 

cần, nhưng "điều đó thực sự không nằm trong kế hoạch bây giờ." 

Tuần tới, DARPA sẽ mời các công ty tìm hiểu  thêm về sáng kiến và 

gửi đề xuất dự án. Các quan chức ước tính sẽ mất ba năm để có 

được một nguyên mẫu, và ba năm nữa trước khi chiếc máy bay 

thực sự có thể được sử dụng trên chiến trường . 

Nhưng thách thức vẫn còn. Sẽ rất khó để tạo ra một thiết kế máy 

bay đáp ứng các thông số kỹ thuật về trọng lượng, thời gian bay và 

phạm vi bay của DARPA. Việc tạo ra một hệ thống đẩy cung cấp 

đủ năng lượng để máy bay cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng 

đứng đồng thời thu nhỏ hành trình bay là điều khó thành thạo. 

Cynthia Cook, một chuyên gia công nghiệp quốc phòng và thành viên cấp 

cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn an 

ninh quốc gia, nói rằng bà hoan nghênh chương trình DARPA này, bởi vì 

việc tạo ra các hệ thống không người lái chất lượng tốt hơn để thu thập 

thông tin tình báo trên chiến trường ngăn cản quân đội nhiệm vụ nguy hiểm. 

Bà nói: “Các hệ thống không người lái thực hiện các nhiệm vụ này có thể 

có nghĩa là các thành viên của quân đội ít gặp rủi ro hơn. 

 


