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Tóm tắt: 
 

Điều khiển dự báo mô hình là một phương pháp điều khiển được sử dụng khá phổ biến trong các 

quá trình công nghiệp. Tuy nhiên phần lớn các bộ điều khiển dự báo được thiết kế dựa trên mô 

hình tuyến tính của hệ thống nên chất lượng điều khiển bị hạn chế khi hệ thống hoạt động trên 

vùng rộng. Bài báo này nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển dự báo dựa vào mô hình phi tuyến của 

hệ thống. Mô hình phi tuyến được đề xuất trong nghiên cứu này là mô hình mờ Takagi-Sugeno 

được nhận dạng dựa vào dữ liệu đo lường vào-ra. Giải thuật tối ưu hóa phi tuyến Levenberg-

Marquardt được sử dụng để tính toán các tín hiệu điều khiển tối ưu trong bộ điều khiển dự báo. 

Nghiên cứu được áp dụng trên đối tượng là hệ bồn đôi liên kết. Kết quả điểu khiển từ mô phỏng và 

thực nghiệm cho thấy bộ điều khiển dự báo mô hình phi tuyến có khả năng đáp ứng các yêu cầu 

điều khiển tốt hơn các phương pháp điều khiển dự báo tuyến tính và phi tuyến khác.   
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Abstract: 
 

Model predictive control is a control approach that is commonly used in industrial processes. 

However, since the majority of predictive controllers have been designed based on linear models 

of systems, their control performances are limited when those systems are working over wide 

operating areas. This paper presents a study on the design of predictive controllers based on 

nonlinear models of systems. The proposed nonlinear models were Takagi-Sugeno fuzzy models, 

which could be identified with input-output measurement data. The LevenbergMarquardt nonlinear 

optimization  algorithm  was  employed to compute optimal control signals in the predictive 

controller. The design was applied to a coupled-tanks system. Simulation and real time control 

results showed the proposed nonlinear predictive controller was able to meet control requirements 

better than other linear and nonlinear predictive control methods.  
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