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Tóm tắt: 
 

Một trong những giải pháp điều khiển tối ưu các hệ thống điều hòa nhiệt độ trong các tòa nhà 
dưới sự tác động của nhiệt độ môi trường là phương pháp điều khiển dự báo dựa vào mô hình 
truyền nhiệt. Để thực thi được các bộ điều khiển dự báo hiệu quả đòi hỏi phải có mô hình toán 
mô tả chính xác quá trình truyền nhiệt của tòa nhà. Ngoài ra, mô hình truyền nhiệt cũng phải 
tương đối đơn giản về mặt tính toán để không làm ảnh hưởng đến độ phức tạp và thời gian thực 
thi của các bộ điều khiển dự báo. Trong bài báo này, một mô hình truyền nhiệt mới theo cấu trúc 
mạng điện trở và tụ điện được đề xuất dựa trên sự cải tiến mô hình truyền nhiệt chuẩn theo tiêu 
chuẩn ISO 13790. Mô hình truyền nhiệt mới được kiểm chứng và so sánh với mô hình truyền 
nhiệt chuẩn. Qua kết quả nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm cho thấy mô hình truyền nhiệt 
mới có độ chính xác cao hơn mô hình truyền nhiệt chuẩn. 
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Abstract: 
 

One of the optimal control methods of Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) 
systems for buildings under the impact of environmental temperatures is the thermal model-
based predictive control. The implementation of predictive controllers requires mathematical 
models that can accurately describe heat transfer processes of buildings. In addition, the thermal 
models must be computationally simple in order not to increase the complexity and 
computational time of predictive controllers. In this paper, a new thermal model with resistance 
and capacitance (RC) network structure is proposed based on the improved standard thermal 
model according to the ISO standard 13790. The proposed thermal model has been validated and  
compared with the standard thermal model. It is shown from the simulation and experimental 
results that the proposed thermal model is better than the standard thermal model with respect to 
the accuracy of fitting.       
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