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 Abstract: 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have been widely used in many areas such as economy, 
security, military..., including aerial photo shooting, traffic status updating, surveillance of 
building under construction and entertainment… Nowaday, the research in uavs is the most 
focused area, especially in autonomous controllers. In this paper, we propose a model of a real-
time control algorithm for a fixed-wing uav in inverted v-tail configuration, including automatic 
take off phase, waypoint tracking phase and auto-landing phase. The algorithm is built as a 
standardized model on the matlab/simulink as well as using PID controllers for implemention. 
The performance of algorithm is simulated by using X-Plane - a simulator developed by Laminar  
Research and certified by the Federal Aviation Administration (FAA- USA) to train pilots, which 
enables simulation flights with  real time data and the highest degree of accuracy.   
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Tóm tắt: 

Máy bay không người lái (UAV) được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an 
ninh, quân sự, bao gồm các ứng dụng chụp ảnh, kiểm tra mật độ giao thông, giám sát xây dựng 
công trình, giải trí... Ngày nay, nghiên cứu về UAV là một trong những lĩnh vực trọng tâm, đặc 
biệt là nghiên cứu các bộ điều khiển tự động. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một mô hình 
thuật toán tự động điều khiển theo thời gian thực với cấu hình máy bay cánh bằng đuôi V, bao 
gồm điều khiển tự động cất cánh, điều  khiển dẫn đường và tự động hạ cánh. Thuật toán được 
xây dựng trên Matlab/Simulink và sử dụng bộ điều khiển PID để thực thi. Tính hiệu quả của 
thuật toán sẽ được kiểm chứng bằng mô phỏng thông qua phần mềm X-Plane – một phần mềm 
mô phỏng bay theo thời gian  thực có độ chính xác cao, được  phát  triển  bởi  Laminar Research 
và chứng nhận của cục Hàng không Liên bang Mỹ cho việc đào tạo phi công.  
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