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Tóm tắt: 
 

Trong kỹ thuật hệ thống quá trình hóa học, việc thu thập các dữ liệu đo đạc là phần không thể 
thiếu để phục vụ việc vận hành và điều khiển hệ thống. Tuy nhiên, trong các ứng dụng thực tế, 
việc lắp  đặt các hệ thống nhằm đo  đạc các tham số thường không dễ dàng và có thể rất tốn kém. 
Có nhiều phương pháp nhằm khắc phục cũng như hỗ trợ giải quyết những khó khăn này, trong 
đó phải kể đến bộ quan sát. Bộ quan sát là một thuật toán giúp ước lượng các giá trị không/hoặc 
khó đo được (ví dụ nồng độ/số mol,…) từ những giá trị đo được dễ hơn (như nhiệt độ,…). Bài 
báo sẽ tiến hành nghiên cứu và ứng dụng bộ quan sát tiệm cận để ước lượng tham số hệ thống 
quá trình (ví dụ bình phản ứng hoá học hay thiết bị chưng cất phản ứng…). Mô phỏng và so sánh 
giá trị nồng độ ước lượng thu được từ hệ có bộ quan sát tiệm cận với giá trị nồng độ chính xác sẽ 
chỉ ra phạm vi ứng dụng của phương pháp đề xuất. 
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khiển quá trình. 
 

Abstract: 
 

In the field of chemical process system engineering, complete information about process data is 
absolutely necessary for operation and control. However, in many industrial applications, the 
installation of measuring devices (i.e. sensors) can be troublesome and costly. There exists, 
among others, the so-called observer to circumvent this challenging issue. Observer is a 
computational algorithm that allows us to estimate unmeasurable or difficult-tomeasure 
parameters (such as concentration/molar number, etc.) via the availability of easier-to-measure 
parameters (such as temperature, etc.). In this work, the asymptotic observer is studied and 
applied to estimate the unavailable parameters of chemical process systems (for example, 
biochemical reactors or reactive distillation column, etc). The numerical simulations and 
comparisons are given to show the applications of the proposed approach.       
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