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Tóm tắt: 
 

Mô hình quá trình tháp chưng cất là một mô hình đa biến, tác động xen kênh và tính phi tuyến 
mạnh. Xây dựng mô hình toán tháp chưng cất là vấn đề quan trọng trong việc đưa ra sách lược 
điều khiển phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tháp chưng cất. Bài báo trình bày kết quả 
xây dựng mô hình toán học của tháp chưng cất 2 thành phần dựa trên cấu hình LV và mô phỏng 
mô hình toán học này dựa trên phần mềm Matlab Simulink. Từ kết quả mô phỏng có thể nhận 
thấy ảnh hưởng của các thành phần L,V đến các thành phần cấu tử trong tháp chưng cất. Nghiên 
cứu này sẽ là tiền đề cho việc ứng dụng các phương pháp điều khiển thông minh nhằm nâng cao 
chất lượng điều khiển tháp chưng cất 2 thành phần.        
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Abstract: 
 

The model of distillation column process, actually, is a model of multivariable, inter-channel 
effects and strong nonlinearity. Modelling distillation column is important to provide the most 
appropriate control strategies in order to improve performance of distillation columns. This paper 
presents the mathematical model of two composition distillation columns. The simulation 
schema has been developed on the Matlab - Simulink. From the obtained simulation results, we 
can see how the compositions L, V affect other composition of distillation columns. Moreover, 
this research results will be the first step for applying the intelligent control methods, such as 
fuzzy, neural  netwoks or GA, to enhance the control quality of this kind of distillation columns.   
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