
Xe tăng chiến đấu tiếp theo của Mỹ có 

thể sử dụng AI để xác định mục tiêu 

AbramsX là thiết kế lại xe tăng lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ 

Chiến tranh Lạnh, nhưng việc phê duyệt nó phải đối mặt với sự leo 

thang khó khăn trong Lầu Năm Góc 

Cuối tuần qua, trong video YouTube dài 55 giây với âm nhạc ấn 

tượng, thế giới đã được chiêm ngưỡng một cỗ máy giết người mới 

tiết kiệm nhiên liệu hơn, êm hơn và kiểu dáng đẹp . 

General Dynamics, công ty khai thác hợp đồng quốc phòng, đã giới 

thiệu một nguyên mẫu của xe tăng quân sự thế hệ tiếp theo của 

họ, AbramsX. Các cựu quan chức quân sự cho biết, đây là bản 

nâng cấp lớn nhất của công nghệ xe tăng quân sự của Mỹ kể từ 

đầu Chiến tranh Lạnh, cho thấy cả những tiến bộ quan trọng về 

thiết kế lẫn những lo lắng về chi tiêu quân sự không cần thiết . 

AbramsX được trang bị các tính năng tiêu biểu của vũ khí quân sự 

hiện đại. Được trang bị động cơ diesel hybrid điện, nó nhẹ hơn và 

tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều so với các xe tăng Abrams ngốn 

xăng hiện nay. Nó cũng có thể hoạt động với một phi hành đoàn 

nhỏ hơn và có hệ thống trí tuệ nhân tạo để phát hiện kẻ thù, những 

người tạo ra nó cho biết. 

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho biết thiết kế này phải đối 

mặt với sự leo thang khó khăn trong các Ban/Ngành của Lầu Năm 

Góc. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho thấy sự hứa hẹn và nguy 

hiểm của công nghệ xe tăng trong chiến trường hiện đại.  Các nhà 

chiến lược quân sự lo lắng về khả năng hữu dụng của xe tăng 

trong một cuộc chiến tiềm tàng chống lại Trung Quốc, đối thủ chính 

của Mỹ. Việc trang bị thêm những cỗ máy sát thương với trí thông 

minh nhân tạo cũng khiến những người hoài nghi quân sự lo ngại . 

Mark Cancian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và cố 

vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một 



tổ chức an ninh quốc gia, cho biết: “Sẽ rất khó để cộng đồng xe 

tăng có được nguồn lực để thực hiện một cuộc nâng cấp lớn . 

Không lâu sau Chiến tranh Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã đưa xe 

tăng Abrams vào biên chế, nhằm phù hợp với hỏa lực và công 

nghệ của Liên Xô. Xe tăng M1 Abrams đã đóng vai trò là xe tăng 

chiến đấu chính của Quân đội Hoa Kỳ và cho đến gần đây là Thủy 

quân lục chiến. 

Xe tăng Abrams đã trải qua nhiều thay đổi trong thế kỷ qua, nhưng 

nó đã vướng phải một số vấn đề: Nó tốn kém và ngốn xăng, và nó 

không nhanh nhẹn trên chiến trường như các loại xe bọc thép hạng 

nhẹ, chẳng hạn như Xe chiến đấu Bradley, các chuyên gia quân sự 

cho biết. 

Trong vài năm qua, General Dynamics đã cố gắng giải quyết 

những vấn đề đó, Tim Reese, giám đốc phát triển kinh doanh tại 

Mỹ của công ty cho biết. General Dynamics không tiết lộ giá của 

AbramsX, hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ . 

Reese cho biết chiếc xe tăng này có trọng lượng thấp hơn khoảng 

10 tấn so với các mẫu xe hiện tại đang được sử dụng . Reese cho 

biết động cơ diesel hybrid của nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn 50% 

so với các xe tăng Abrams mà quân đội đang sử dụng hiện nay, 

vốn yêu cầu hơn một gallon xăng mỗi dặm di chuyển, Reese nói . 

Thiết kế cũng sẽ hơi khác một chút.  Thay vì những người lính ngồi 

trong tháp pháo ở đầu xe tăng, họ sẽ ở trong thân tàu.  Những 

người sáng tạo cho biết chiếc xe tăng có thể hoạt động với một đội 

ba người, ít hơn một người so với bình thường.  AbramsX đã được 

tăng cường lớp giáp để bảo vệ nó trước những quả bom do máy 

bay không người lái thả xuống. 

Phần mềm của xe tăng là một nâng cấp lớn khác.  Một hệ thống trí 

tuệ nhân tạo trên tàu có thể được sử dụng để phát hiện các mối 

nguy hiểm ở xa. Reese đã hình dung ra một kịch bản trong đó 

phần mềm có thể cảnh báo binh lính rằng xe tăng của đối phương 

đang ở cách đó vài dặm và nó có khoảng 90% tin rằng đó là một 



mối đe dọa. Xe tăng cũng có thể liên lạc với các thiết bị bay không 

người lái, có thể trinh sát các mối nguy hiểm phía trước . 

Trong các tình huống giao tranh, Reese lưu ý, trí thông minh nhân 

tạo của xe tăng có thể ưu tiên danh sách mục tiêu khi có nhiều kẻ 

thù. Nhưng nó không thể giết bất cứ ai một cách tự động.  "Cuối 

cùng, một người điều hành - người chỉ huy chiếc xe - đưa ra quyết 

định có tham gia hay không và với những gì đã đạt được", ông nói . 

Cancian cho biết AbramsX là một bước tiến lớn đối với chương 

trình xe tăng của quân đội nhưng lưu ý rằng nó sẽ phải đối mặt với 

những thách thức khi nhận được sự chấp thuận từ các đồng minh 

hàng đầu của Lầu Năm Góc, những người đang tranh luận về việc 

xe tăng sẽ hữu ích như thế nào trong tương lai của Mỹ . 

Ông nói, cuộc chiến ở Ukraine đã cung cấp một số bài học.  Trong 

những ngày đầu của cuộc xung đột, ông cho biết Ukraine đã đánh 

bại xe tăng Nga một cách dễ dàng, một dấu hiệu cho thấy cỗ máy 

này có thể không còn hữu dụng nữa.  Nhưng khi cuộc chiến đang 

tiến triển, các quan chức từ Kyiv cho biết xe tăng sẽ rất hữu ích và 

tiếp tục yêu cầu các quan chức phương Tây cung cấp cho họ . 

Mặt khác, đối thủ chiến lược chính của Hoa Kỳ là Trung Quốc, và 

trận chiến với Bắc Kinh phần lớn sẽ diễn ra bằng sức mạnh hải 

quân và không quân, chứ không phải xe tăng.  Ông nói: “Rất nhiều 

người nhìn vào [chiếc xe tăng] này và nói, 'Bạn biết đấy, điều này 

chẳng giúp ích gì cho chúng tôi cả với Trung Quốc . 

Bill Hartung, một chuyên gia về vũ khí tại Viện nghiên cứu 

Statecraft có trách nhiệm, cho biết còn quá sớm để nói liệu xe tăng 

AbramsX có phải là một kỳ quan công nghệ hay không . 

Ông cho biết, như những gì quân đội đã thấy với các máy móc 

công nghệ cao khác như máy bay chiến đấu F-35, các hệ thống vũ 

khí phức tạp có thể là một may mắn hỗn hợp: Chúng khó bảo trì 

hơn, dễ gặp sự cố kỹ thuật và đắt hơn dự kiến.  Ông nói: “Quân đội 

nên tiến hành một cách thận trọng . 



Hartung cũng lưu ý rằng việc trang bị cho xe tăng với trí thông 

minh nhân tạo đi kèm với rủi ro.  (Các chuyên gia đã lưu ý rằng dữ 

liệu kém có thể dẫn đến các quyết định sai lầm trong trận 

chiến.) Hartung cho biết còn quá sớm để nói những khả năng này 

sẽ hoạt động như thế nào trong chiến tranh, nhưng ông không hy 

vọng. 

Hartung nói: “Họ đang làm cho nó giống như một vũ khí thần kỳ 

này. "Nhưng đó là trường hợp hiếm khi xảy ra." 


