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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của đất nước, hiện nay sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự tiến 
bộ của khoa học kỹ thuật, trong đó kỹ thuật điều khiển tự động – 
thông minh cũng góp phần rất lớn tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả 
trong quá trình sản xuất và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ con 
người, máy móc và môi trường. 

Công nghiệp Hóa là một ngành kinh tế rất quan trọng. Công 
nghiệp Hóa sản xuất các hóa chất cơ bản hay hợp chất phức tạp, 
cung cấp nguyên liệu phục vụ cho rất nhiều các ngành công nghiệp 
khác và đời sống của con người. Vì vậy yêu cầu đặt ra là các sản 
phẩm của ngành phải đạt được chất lượng ngày càng cao. Bắt buộc 
trong quá trình điều khiển các đại lượng cơ bản như lưu lượng, áp 
suất, nhiệt độ, nồng độ,… cần đáp ứng với độ chính xác cao  để phục 
vụ cho quá trình sản xuất đạt hiệu quả tốt hơn. 

Đặc thù của quá trình công nghệ là khó thay đổi thiết kế về 
công nghệ, mô hình phức tạp, diễn biến của quá trình tuy thay đổi 
chậm nhưng phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều đối tượng tác động 
đặc biệt là các tác động khó xác định như nhiệt độ… Nên trong điều 
khiển quá trình công nghệ ta phải thiết lập một hệ thống điều khiển 
phù hợp với đặc thù của quá trình công nghệ có tính thích ứng cao. 
Với sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động hiện nay thì có 
nhiều cách để điều khiển quá trình hóa học, chẳng hạn sử dụng bộ 
điều khiển PID kinh điển, điều khiển mờ, nơron,…nhưng mỗi bộ 
điều khiển đều có ưu và nhược điểm nhất định. 
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Hiện nay, với bộ điều khiển PID được sử dụng rộng rãi trong 
công nghiệp do khả năng điều khiển hiệu quả, tính đơn giản trong 
thiết kế và phạm vi ứng dụng lớn. Tuy nhiên việc hiệu chỉnh sao cho 
tối ưu bộ điều khiển này là một quá trình thực nghiệm mất nhiều thời 
gian.  

Gần đây, một số thuật toán như giải thuật di truyền, tối ưu 
hóa bầy đàn được đề xuất để giải quyết các vấn tối ưu hóa cho bộ 
điều khiển. Mục đích của những thuật toán này là phát triển, cải tiến 
để nâng cao hiệu suất trong việc thiết kế.  

Với phương hướng như trên, tác giả sẽ tìm hiểu, nghiên cứu 
ứng dụng giải thuật di truyền vào bộ điều khiển PID để điều khiển 
một quá trình phản ứng hóa học. Đó là lí do chọn đề tài "ĐIỀU 
KHIỂN TỐI ƯU CHO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN 
LIÊN TỤC " 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nắm bắt được lí thuyết điều khiển PID, mạng hồi quy, và 
giải thuật di truyền GA, thuật toán PSO.  

- Ứng dụng được giải thuật di truyền vào việc thiết kế bộ 
điều khiển điều thiết bị khuấy trộn liên tục CSTR. 

- Sử dụng được phần mềm MATLAB SIMULINK làm công 
cụ xây dựng mô hình mô phỏng kết quả.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Thiết bị khuấy trộn liên tục CSTR - Continuous-stirred tank 
reactor.  

- Giải thuật di truyền GA và thuật toán PSO.  
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- Kết hợp giải thuật di truyền vào thiết kế bộ điều khiển để 
điều khiển thiết bị CSTR cho tín hiệu theo mong muốn 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu tổng quan về bộ điều khiển PID, về thuật toán 
di truyền GA. Trong đó nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền 
phục vụ việc điều khiển quá trình. 

- Nêu các mô hình CSTR thường gặp trong thực tế và tìm 
hiểu cụ thể về đối tượng điều khiển 

- Xây dựng cấu trúc bộ điều khiển với hệ điều khiển đa đầu 
vào – đa đầu ra. Giải quyết bài toán điều khiển tối ưu cho các thiết bị 
CSTR theo cấu trúc bộ điều khiển đã được xây dựng. 

- Từ kết quả tính toán, sử dụng các công cụ mô phỏng để 
trình bày kết quả nghiên cứu đạt được  

5. Ý nghĩa của đề tài 

Ý nghĩa khoa học 

 Đề tài sẽ mang lại một hướng đi mới trong việc thiết kế bộ 
điều khiển PID. Bên cạnh việc giữ được ưu điểm của điều khiển PID, 
phương pháp này sẽ sử dụng giải thuật di truyền nhằm đưa ra hướng 
giải quyết tối ưu trong các trường hợp phát sinh xảy ra với đối tượng. 
Qua đó tạo ra một công cụ điều khiển mạnh trong điều khiển quá 
trình sử dụng trí tuệ nhân tạo.    

Ý nghĩa thực tiễn 

 Đề tài thực hiện làm cơ sở để thực hiện các bộ điều khiển sử 
dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng điều khiển các hệ thống phức tạp 
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với chất lượng đạt yêu cầu. 

6. Bố cục đề tài  

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN LÍ THUYẾT 

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN 
LIÊN TỤC CSTR-CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR 

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN  

CHƯƠNG 4 :  MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ 
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CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN PID 

Bộ điều khiển là cơ cấu có cấu trúc nhất định và thông số 
của nó có thể thay đổi trong phạm vi nhất định. Các hệ thống điều 
khiển tự động trong công nghiệp hiện nay thường sử dụng các bộ 
điều khiển chuẩn là bộ điều khiển tỉ lệ, bộ điều khiển tích phân, bộ 
điều khiển tỉ lệ - tích phân, bộ điều khiển tỉ lệ – vi phân và bộ điều 
khiển tỉ lệ - vi tích phân. 

1.1.1. Quy luật tỷ lệ (P) 

1.1.2. Quy luật tích phân (I) 

1.1.3. Quy luật tỷ lệ - tích phân (PI) 

1.1.4. Quy luật tỷ lệ - vi phân (PD) 

1.1.5. Quy luật tỷ lệ - vi tích phân (PID) 

1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU 

Một hệ điều khiển được thiết kế ở chế độ làm việc tốt nhất là 
hệ luôn ở trạng thái tối ưu theo một tiêu chuẩn chất lượng nào đó ( 
đạt được giá trị cực trị ). Trạng thái tối ưu có đạt được hay không tùy 
thuộc vào yêu cầu chất lượng đặt ra, vào sự hiểu biết về đối tượng và 
các tác động lên đối tượng, vào điều kiện làm việc của hệ điều khiển 

1.2.1. Đặc điểm bài toán tối ưu 

1.2.2. Xây dựng bài toán tối ưu 

1.3. TỔNG QUAN VỀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GA-Genetic 
Algorithm) 

Thuật giải di truyền cung cấp một phương pháp học được 
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thúc đẩy bởi sự tương tự với sự tiến hóa sinh học. Thay vì tìm kiếm 
các giả thuyết từ tổng quát đến cụ thể hoặc từ đơn giản đến phức tạp, 
GAs tạo ra các giả thuyết kế tiếp bằng cách lặp việc đột biến và việc 
tái hợp các phần của giả thuyết được biết hiện tại là tốt nhất. Ở mỗi 
bước, một tập các giả thuyết được gọi là quần thể hiện tại được cập 
nhật bằng cách thay thế vài phần nhỏ quần thể bởi cá thể con của các 
giả thuyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại. 

1.3.1. Từ ngẫu nhiên đến giải thuật di truyền 

1.3.2. Động lực 

1.3.3. Cơ chế thực hiện của giải thuật 

1.3.4. Hàm thích nghi và sự chọn lọc 

1.4. TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA BẦY ĐÀN 
(PSO-Particle Swarm Optimization) 

Thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO) được 
Eberhat và Kennedy đề nghị Đây là thuật toán tiến hóa mới khác với 
các kỹ thuật tính toán tiến hóa trước đây ở chỗ nó dựa trên việc mô 
phỏng cách ứng cư xử xã hội. Trong PSO, cư dân động mô phỏng 
cách cư xử của một đàn chim với sự chia sẻ thông tin và chúng thu 
lợi từ sự khám phá và kinh nghiệm trước đó của tất cả bạn bè trong 
việc tìm kiếm thức ăn. Như thế mỗi bạn bè, gọi là cá thể (paricle) 
trong cư dân, bây giờ gọi là quần thể (swarm), được giả sử đang 
“bay” trong không gian tìm kiếm theo thứ tự để tìm vùng đất đầy hứa 
hẹn. 

1.4.1. Thuật toán PSO chuẩn 

1.4.2. Các cải tiến của thuật toán PSO 
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CHƯƠNG 2 – GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 
KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC (CSTR - 

CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR) 

2.1. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ CSTR 

Thiết bị khuấy trộn liên tục (CSTR) được biết đến như một 
thùng chứa lớn hoặc một lò phản ứng, là một dạng thiết bị phản ứng 
phổ biến trong kĩ thuật hóa học. Một thiết bị CSTR thường dùng để 
nói đến một mô hình được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của các 
thành phần hợp chất trong quá trình phản ứng, với việc sử dụng một 
thùng (bể) chứa có thiết bị khuấy hoạt động liên tục, nhằm cho sản 
phẩm đầu ra theo yêu cầu. Mô hình này làm việc với hầu hết các lưu 
chất như : chất lỏng, khí đốt, bùn than, xi măng... 

Các thiết bị CSTR khi được sử dụng thường được đơn giản 
hóa các công thức tính toán kĩ thuật và có thể được sử dụng để mô tả 
các nghiên cứu về phản ứng. 

 

Hình 2.1 . Thiết bị CSTR - Continuous-stirred tank reactor 
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2.2. CẤU HÌNH THIẾT BỊ 

2.2.1. Cấu hình thiết bị CSTR dòng chết 2 biến ngõ vào và 
2 biến ngõ ra 

2.2.2. Cấu hình thiết bị CSTR dòng chảy qua 2 biến ngõ 
vào và 2 biến ngõ ra 

2.2.3. Cấu hình thiết bị có nguồn nhiệt 3 biến ngõ vào và 3 
biến ngõ ra 

2.2.4. Cấu hình thiết bị CSTR có nguồn nhiệt 2 biến ngõ 
vào và 2 biến ngõ ra 

2.3. PHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 
Hình 2.6. Hệ thống CSTR có nguồn nhiệt 2 biến ngõ vào và 

2 biến ngõ ra 
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Bảng 2.1. Kí hiệu các đại lượng 

Kí hiệu Ý nghĩa Đơn vị 

q Lưu lượng dòng chảy chất A  Lít/phút 

Ca0 Nồng độ mol của chất A  mol /lít 

T0 Nhiệt độ chất đưa vào phản ứng  K 

Tc0 Nhiệt độ vào nguồn nhiệt  K 

V Thể tích bồn = thể tích hỗn hợp phản ứng  Lít 

ha Hệ số truyền nhiệt  J/phút.K 

k0 Hệ số va chạm  1/phút 

E/R Năng lượng hoạt hóa  J 

R Hằng số khí  

- ΔH Entanpi phản ứng (sức phản nhiệt)  cal/mol 

ρ Khối lượng riêng của chất phản ứng   g/lít 

ρc 
Khối lượng riêng của chất làm thiết bị 

nguồn nhiệt  
g/lít 

Cp Nhiệt dung riêng của chất phản ứng  cal/g.K 

Cpc 
Nhiệt dung riêng của chất làm thiết bị 

nguồn nhiệt  
cal/g.K 

Qc Lưu lượng dòng chảy nguồn nhiệt  Ml/phút 

Ta Nhiệt độ của hợp chất sau phản ứng  oC 

Ca Nồng độ mol của chất B  mol/lít 

Từ hệ thống CSTR đã chọn và theo tài liệu [13] [16] [17] 

[20] đã xác định mô hình toán cho hệ thống CSTR như sau: 

Phương trình cân bằng mol cho thiết bị khuấy trộn liên tục: 
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R

j

đl

jj

dt
dn

dt
dn

dt
dn









+








=  (2.1)  

( ) ∑
=

+−=
r

i
ijijj

j VrCCq
dt

dC
V

1
,0 ν  

(2.2)  

Trong đó:  ν : tốc độ chuyển hóa cơ chất   
  r : tốc độ phản ứng r = k.cj

n 
n : bậc phản ứng 

Theo phương trình Arrhenius  

 k = k0.exp 





−

RT
E

  (2.3)  

Trong đó:  k0: hệ số va chạm     

Xét cụ thể phản ứng ở pha lỏng, đẳng tích:  A   =>  B 

Phương trình tốc độ :  

 
A

RT
E

Cekr
−

= 0  (2.4)  

Phương trình cân bằng vật chất cho chất A: 

0 0( ) a

E
RTa

a a a
dC q C C k C e
dt V

−

= − −  (2.5)  

Ta có phương trình cân bằng nhiệt của thiết bị khuấy trộn liên 

tục có dạng: 

CRvDSS
I QQQQQQ

dt
dQ

++−−−= 21  (2.6)  

Với QI là nhiệt lượng của hệ: 

TVCTmCQ ppI ρ==  (2.7)  
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 QS1, QS2 dòng nhiệt đối lưu do hỗn hợp đầu mang 

vào và hỗn hợp phản ứng mang ra. 

 011 TqCQ pS ρ=  (2.8)  

 
apS TqCQ 22 ρ=  (2.9)  

 

Trong đó:  

  QD : lượng nhiệt trao đổi giữa hỗn hợp phản ứng và tác nhân 

tải nhiệt qua thành thiết bị. Đối với trường hợp này QD =0 

Qv : Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh. Xét Qv 

= 0 

QR : Nhiệt phản ứng 

 . .RQ r H V= − ∆  (2.10)  

Với Qc là Nhiệt lượng do nguồn nhiệt sinh ra 

( )ac
c

cc TT
q
k

qkQ −















−−= 0

3
2 exp1  (2.11)  

Với:  k2 = pccCρ   

pc

a

C
h

k
ρ

=3  

Thế (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11) vào (2.6) và với T = Ta , 

ta có: 
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( ) ( )3
0 1 2 0exp 1 expa

a a c c a
a c

dT kq ET T kC k q T T
dt V RT q

    
= − + − + − − −    

    
 

(2.12)  

Với  
( )

pC
kH

k
ρ

0
1

∆−
=  

Từ (2.5) và (2.12) ta có mô hình toán của đối tượng như sau: 

( ) ( )

0 0

3
0 1 2 0

( )

exp 1 exp

a

E
RTa

a a a

a
a a c c a

a c

dC q C C k Ce
dt V

dT kq ET T kC k q T T
dt V RT q

−
= − −


      = − + − + − − −         

(2.13)  
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CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO 
THIẾT BỊ CSTR 

3.1. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ TRONG THIẾT BỊ CSTR 

Bảng (3.1) Bảng thông số các hằng số trong phương trình [20] 

Kí hiệu Ý nghĩa Giá trị 

Ca0 Nồng độ mol của chất A  1 (mol /lít) 
T0 Nhiệt độ chất đưa vào phản ứng   350 (K) 
Tc0 Nhiệt độ vào nguồn nhiệt  350 (K) 

V 
Thể tích bồn = thể tích hỗn hợp phản 
ứng   

100 (lít) 

ha Hệ số truyền nhiệt  
7.105 

(J/phút.K) 

k0 Hệ số va chạm  
7,2.1010 
(1/phút) 

E/R Năng lượng hoạt hóa  1.104 (K) 
R Hằng số khí  

- ΔH Entanpi phản ứng (sức phản nhiệt)  
2.104 

(cal/mol) 
ρ Khối lượng riêng của chất phản ứng 1.103 (g/lít) 

ρc 
Khối lượng riêng của chất làm thiết bị 
nguồn nhiệt  

1.103 (g/lít) 

Cp Nhiệt dung riêng của chất phản ứng  1 (cal/g.K) 

Cpc 
Nhiệt dung riêng của chất làm thiết bị 
nguồn nhiệt  

1 (cal/g.K) 

Ta có thể viết phương trình trạng thái của hệ đối tượng như 

sau: 
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1 1 1 1 1

2 2 22
2

( ) ( )0 0 1 0
( ) ( )0 0 0 1

.

.
x x f x g x u

f x g x uxx

          = +                

 (3.13)  

 

1 1

2 2

1 0
0 1

y x
y x

    
=    

    
 

(3.14)  

3.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO THIẾT BỊ 
CSTR 

3.2.1. Mở đầu 

Ngày nay, bộ điều khiển PID được ứng dụng rất phổ biến 
trong công nghiệp do khả năng điều khiển hiệu quả, tính đơn giản 
trong thiết kế và phạm vi ứng dụng rộng. Do tính phức tạp của đối 
tượng, và yêu cầu tác động nhanh  trong việc tối ưu hóa quá trình 
điều khiển nên tác giả chọn bộ điều khiển PID xây dựng mô hình 
điều khiển cho đối tượng. 

Trong lý thuyết điều khiển, có rất nhiều phương pháp để 
hiệu chỉnh thông số của bộ điều khiển PID, phổ biến nhất là phương 
pháp Ziegler – Nichols. Tuy nhiên, đối với một số hệ thống, việc 
hiệu chỉnh sao cho tối ưu bộ điều khiển PID bằng phương pháp này 
đòi hỏi một quá trình thực nghiệm khá mất thời gian. Nhằm mục tiêu 
tối ưu hóa các thông số thiết kế, nhiều giải thuật máy tính đã được 
nghiên cứu và triển khai áp dụng. Trong luận văn này, tác giả đã sử 
dụng giải thuật di truyền để tối ưu hóa các thông số của bộ điều 
khiển PID vì giải thuật di truyền có những ưu điểm sau: 

- Giải thuật di truyền tìm kiếm song song trên một tập hợp 
các điểm, không phải từ một điểm duy nhất. 
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- Giải thuật di truyền không yêu cầu thông tin phát sinh hoặc 
phụ trợ khác, chỉ có hàm mục tiêu và mức độ thích nghi tương ứng. 

- Thuật toán di truyền sử dụng quy tắc chuyển đổi xác suất, 
không xác định một quy tắc cố định. 

- Giải thuật di truyền có thể cung cấp một số giải pháp tiềm 
năng để giải quyết vấn đề và tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của người sử 
dụng. 

3.2.2. Mô hình bộ điều khiển 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển 
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CHƯƠNG 4 – MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ 

4.1.  MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN 

Hình 4.1 Mô hình điều khiển thiết bị trên Matlab 

Hình 4.2 Cấu trúc bộ điều khiển PID_GO 

Tin hieu dat
nhiet do

Tin hieu dat
 nong do

In1

In2

Out1

PID_GO_2

In1

In2

Out1

PID_GO_1

Ca

Nong do 

Nong do
 Graph

Nhiet do
 Graph

Ta

Nhiet do

Clock1

Clock

q

qc

Ca

Ta

CSTR

Dieu khien q

1
Out1

Kp

Kd

Ki

u

PID_1

Kp

Kp

Ki

Ki

Kd

Kd

In1

In2

out1

out2

out3

GA_1

2 In2

1
In1
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Hình 4.3 Mô hình thiết bị CSTR 
Các tham số chính của GA lựa chọn như sau: 

Bảng (4.1) Các tham số của GA 
Tham số Giá trị 

Population size 100 
Max_generation 500 
Selection process Tournament 
Coding chromosome Real 
Variable bounds [0,100] 
Crossover fraction 0.8 
Mutation 0.01 
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4.2. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.4 Nồng độ thực tế so với tín hiệu đặt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.6 Phân tích sai lệch tín hiệu điều khiển nồng độ 
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Hình 4.7 Nhiệt độ thực tế so với tín hiệu đặt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.9 Phân tích sai lệch, tín hiệu điều khiển nhiệt độ 
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4.3. NHẬN XÉT KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 

Xem xét các kết quả mô phỏng ở trên ta có thể thấy rõ ràng 
tín hiệu ra của hệ thống sau khi qua bộ điều khiển bám sát tín hiệu 
đặt ở cả tín hiệu nhiệt độ và nồng độ. Như vậy, có thể kết luận được 
rằng bộ điều khiển mà tác giả thiết kế đã đạt được yêu cầu đề ra ban 
đầu của luận văn. 

Tín hiệu điều khiển khá trơn, không thay đổi liên tục và đạt 
giá trị ổn định nhanh. Tín hiệu sai lệch nhanh chóng tiến về giá trị 0 
sau khoảng thời gian ngắn, tức là giá trị ra của hệ thống nhanh chóng 
tiến về giá trị đặt. Điều này rất có ý nghĩa khi sản phẩm tạo ra của 
các quá trình hóa học yêu cầu đạt chất lượng theo mong muốn cao.  

Ví dụ ta xét Hình 4.4  đối với nồng độ thực tế so với tín hiệu 
đặt, trong khoảng thời gian 60s – 120s, khi tín hiệu đặt thay đổi thì 
quá trình quá độ chỉ diễn ra trong 6s (từ 60s – 66s) chiếm khoảng 
10% chu trình. Xét Hình 4.7 đối với nhiệt độ thực tế so với tín hiệu 
đặt, thì ta cũng được kết quả tương tự. Điều này đáp ứng được các 
yêu cầu kĩ thuật theo lí thuyết về hệ thống thiết bị CSTR.   

4.4. SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÁC  

Để có cơ sở đánh giá chất lượng bộ điều khiển PID_GO so 
với các phương pháp điều khiển khác, tác giả đã so sánh kết quả mô 
phỏng điều khiển thiết bị CSTR với bộ điều khiển mờ - nơron [10] 
và bộ điều khiển nơron tối ưu hoá bằng thuật toán PSO [11] 

4.4.1. Bộ điều khiển mờ - noron 

4.4.2. Bộ điều khiển noron sử dụng thuật toán PSO 

* Nhận xét: 
Qua các kết quả mô phỏng trên, ta có thể nhận thấy rằng bộ 
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điều khiển PID_GO  có phần tốt hơn. Đầu ra của hệ thống bám rất 
sát tín hiệu đặt, hơn hẳn bộ điều khiển nơron - PSO va  bộ điều khiển 
mờ - nơron thích nghi.Sai lệch e nhỏ hơn và tiến về 0 rất nhanh khi 
tín hiệu đặt thay đổi.Tín hiệu điều khiển khi so sánh cũng khá tốt 

Qua các phân tích trên có thể kết luận được rằng bộ điều 
khiển PID tối ưu hoá bằng thuật toán di truyền ( PID_GO) đã cho 
một kết quả rất khả quan. Với PID là một bộ điều khiển được sử 
dụng rất phổ biến trong công nghiệp do tính đơn giản và hiệu quả, 
việc ứng dụng giải thuật di truyền (GA) giúp tối ưu hoá bộ điều 
khiển PID, có thêm một hướng mới trong việc thiết kế các bộ điều 
khiển đòi hỏi yêu cầu cao. 

Ưu điểm lớn của phương pháp này là thiết kế được bộ điều 
khiển tối ưu mà không cần quan tâm đến mô hình toán của đối 
tượng. Bởi vì, trong quá trình thiết kế, các giải thuật chỉ dựa trên các 
tín hiệu vào ra đo đạc được từ hệ thống. Tuy nhiên, nhược điểm của 
phương pháp này là phải chạy rất nhiều vòng hồi tiếp âm đơn vị để 
xác định giá trị hàm mục tiêu trong quá trình áp dụng giải thuật GA. 
Trong thực tế, điều này không phải lúc nào cũng được phép. Ngoài 
ra, để có thể ứng dụng được trong thực tiễn, hệ thống cần được trang 
bị thêm các thiết bị đo đạc tín hiệu. Khi đó, việc thiết kế bộ điều 
khiển thời gian thực trở nên khả thi cho nhiều đối tượng bằng cách 
kết nối máy tính vào các thiết bị đo đạc này. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tìm kiếm thuật toán điều 
khiển, với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Nguyễn Quốc 
Định, đến nay đề tài đã hoàn thành theo đúng thời gian với những kết 
quả nghiên cứu như sau:  

• Nghiên cứu đối tượng phi tuyến đa đầu vào, đa đầu ra trong 
điều khiển quá trình với việc xây dựng được mô hình toán học 
đối tượng thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục ( CSTR ).  

• Việc kết hợp bộ điều khiển PID với thuật toán di truyền GA để 
tạo ra được bộ điều khiển tối ưu, giải quyết được bài toán điều 
khiển quá trình với đối tượng thiết bị phản ứng khuấy trộn liên 
tục, là hệ phi tuyến phức tạp có 2 ngõ vào, 2 ngõ ra (MIMO). 

• Kiểm tra được tính đúng đắn của thuật toán điều khiển qua 
việc mô phỏng kết quả nghiên cứu trên Matlab-Simulink, cho 
ra kết quả điều khiển tốt. 

2. Hướng phát triển của đề tài 

Đề tài luận văn  được tác giả nghiên cứu mới dừng lại ở mức 
độ tìm hiểu thuật toán tối ưu hóa bầy đàn PSO, ứng dụng cơ bản giải 
thuật di truyền GA và xây dựng bộ điều khiển PID tối ưu hoá bằng 
giải thuật di truyền GA, kiểm tra thuật toán điều khiển trên Matlab-
Simulink. Nên hướng phát triển của đề tài sẽ là: 

• Tiến đến xây dựng mô hình thí nghiệm thực cho bị phản ứng 
khuấy trộn liên tục, đồng thời cũng tạo ra các mô hình thí 
nghiệm khác điều khiển cho các hệ phi tuyến MIMO như điều 
khiển áp suất,  khí, độ pH, lưu lượng, ... hoặc các hệ tay máy. 
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• Tìm kiếm các thuật toán điều khiển khác với hy vọng tạo ra 
công cụ điều khiển mạnh mẽ hơn như các hệ mờ nơron 
CANFIS (Coactive Adaptive Neural Fuzzy Inference 
Systems), các bộ điều khiển dùng mạng điều khiển học thích 
nghi mờ FALCON (Fuzzy Adaptive Learning Control 
Network) có khả năng học thông số và học cấu trúc, ...      

 
 

 


