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Tóm tắt: 
 

Hệ thống van - bình mức là đối tượng điều khiển quan trọng và phổ biến trong hệ điều khiển quá 

trình. Bài báo trình bày kết quả của việc áp dụng bộ điều khiển logic mờ lai PID (fuzzy PID 

controller) để điều khiển hệ thống van - bình mức khi hệ thống có tham số thay đổi với mục đích 

đáp ưng của hệ thống luôn bám theo quỹ đạo chuẩn. Ban đầu là việc thiết kế bộ điều khiển PID 

cho hệ thống. Khi hệ thống có tham số thay đổi: dải chết van điều khiển tăng lên, nhiễu lưu lượng 

vào, nhiễu tải… bộ điều khiển mờ lai PID được thiết kế để bù vào các tham số cho bộ PID. Kết 

quả mô phỏng trên Matlab – Simulink thể hiện đặc tính của bộ điều khiển PID có bù mờ đã thiết 

kế nâng cao được chất lượng điều khiển và đáp ứng tốt hơn so với bộ điều khiển PID kinh điển.  

           Từ khóa: Van điều khiển; Bình mức; Dải chết;  Điều khiển quá trình; Bộ điều khiển PID; 
Điều khiển bù mờ.    
 

Abstract: 
 

Control valve - level tank system is an important and popular controlled object in the process 

control system. This paper presents the design of a new fuzzy logic PID hybrid controller to 

control valve - level tank system when it has parameter changes for the purpose of the system 

response of always following standard trajectory. PID controller is developed by first describing 

the continous-time linear PID control law. When system parameters change: dead band control 

valve increases; there appear flow noise and loading interference... Therefore, PID hybrid fuzzy 

controller is designed to compensate for the  PID parameters. The simulation results in Matlab - 

Simulink show that the new PID controller with offset dim improves control quality and responds 

better than the classical PID controller.         
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