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TÓM TẮT 

Bài báo giới thiệu kết quả của phương pháp thiết kế các bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển tầng dựa 

trên các dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference Feedback Tuning. Điểm đặc biệt của phương pháp này là không 

cần biết mô hình toán học của đối tượng, vật liệu duy nhất cần thiết là bộ dữ liệu thu thập được từ một lần thực 

nghiệm trên đối tượng để đạt được các tham số tối ưu cho các bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển tầng. Trong 

nghiên cứu này, bằng cách sử dụng phương pháp Virtual Reference Feedback Tuning chúng ta sẽ đạt được các bộ 

điều khiển tối ưu cho vòng điều khiển bên trong và vòng điều khiển bên ngoài của hệ thống điều khiển tầng. Sử dụng 

các bộ điều khiển tối ưu này, mục đích của bài toán điều khiển sẽ đạt được đó là đầu ra của hệ thống điều khiển 

tầng sẽ bám sát theo đầu ra mong muốn. Nội dung của phương pháp sẽ được thực hiện mô phỏng trên phần mềm 

Matlab/ Simulink, các kết quả mô phỏng chỉ ra rằng với các bộ điều khiển tối ưu đạt được đã làm cho đầu ra của hệ 

thống điều khiển tầng tiệm cận với đầu ra mong đợi.  

Từ khóa: Điều khiển tối ưu, điều khiển dựa trên dữ liệu, hệ thống điều khiển tầng phương pháp Virtual 

Reference Feedback Tuning. 

Design the Optimal Controller for Cascade Control Systems  
Based on Experiment Data using Virtual Reference Feedback Tuning Approach  

ABSTRACT 

The paper introduces the method of designing optimal controllers for cascade control systems based on data 

obtained from an experiment, which is the Virtual Reference Feedback Tuning (VRFT) method. A special feature 

of this approach, a mathematical model of the actual plants is not required, only a data set achieved from the 

experiment is needed for acquiring the inner and outer controllers in cascade control systems. In this study, by 

using the VRFT method, we will achieve optimal inner and outer controllers of the cascade control system. Using 

these optimal controllers, the purpose of the control problem will be achieved such as the output of the cascade 

control system will be close to the desired output. The Matlab software is used for simulation, the simulation 

results show that with the achieved optimal controllers, the output of the cascade control system is asymptotic to 

the expected output.  

Keywords: Optimal control, Data-driven control, cascade control systems, virtual reference feedback tuning. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo các nghiên cứu trong tài liệu của Yin & 

cs. (2019), hệ thống điều khiển tæng có nhiều ứng 

dụng trong thực tế sân xuçt như trong các hệ 

thống điều khiển nhiệt độ, độ èm, áp suçt chçt 

lóng, các khâu thanh trùng của ngành công 

nghiệp bâo quân và chế biến thực phèm, ngành 

công nghiệp khí đốt, hóa chçt, lọc dæu… Một hệ 

thống điều khiển tæng được giới thiệu trong tài 

liệu bởi Anagha (2014) có thể bao gồm hai hoặc 

nhiều tæng điều khiển lồng vào nhau, sơ đồ cçu 

trúc của một hệ thống điều khiển tæng bao gồm 

hai tæng điều khiển được chî ra như trong hình 1. 
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Nguồn: Anagha (2014). 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển tầng  

Vñng điều khiển bên trong (tæng điều khiển 

thứ nhçt) bao gồm bộ điều khiển thứ nhçt để 

điều khiển đối tượng điều khiển 1, vñng điều 

khiển bên ngoài (tæng điều khiển thứ hai) sẽ bao 

gồm bộ điều khiển thứ hai điều khiển cho đối 

tượng là sự kết hợp gồm tæng điều khiển thứ 

nhçt nối tiếp với đối tượng điều khiển 2. 

 Như vêy, chúng ta thçy rằng khi kích thích 

hệ thống điều khiển tæng bằng tín hiệu Ip thì bộ 

điều khiển vòng ngoài (bộ điều khiển thứ hai) sẽ 

phát ra tín hiệu Ip1, tín hiệu này được sử dụng 

làm tín hiệu đæu vào cho tæng điều khiển thứ 

nhçt và đæu ra của tæng điều khiển thứ nhçt y1 

sẽ là đæu vào của đối tượng điều khiển 2, nó 

cũng trực tiếp ânh hưởng đến đæu ra của hệ 

thống điều khiển tæng y. 

Hệ thống điều khiển tæng có rçt nhiều ưu 

điểm (Bhavina, 2013), bộ điều khiển vòng trong 

thường được thiết kế trước để loäi bó sự ânh 

hưởng của nhiễu (d1, d2) đồng thời cũng câi thiện 

tính động học cho vñng điều khiển bên ngoài. 

Vñng điều khiển bên ngoài sẽ được sử dụng để 

thiết kế theo yêu cæu điều khiển đặt ra. Chúng 

ta cũng cò thể sử dụng hệ điều khiển tæng cho 

hai yêu cæu điều khiển khác nhau, yêu cæu điều 

khiển của vòng trong và yêu cæu điều khiển của 

vòng ngoài.  

Thông thường, để thiết kế hai bộ điều khiển 

của hệ thống điều khiển tæng (Anagha, 2014; 

Bhavina, 2013), chúng ta sẽ tiến hành nhên däng 

các đối tượng điều khiển 1 và 2, sau đò sử dụng 

các phương pháp thiết kế bộ điều khiển truyền 

thống như thiết kế PID… để tìm ra các bộ điều 

khiển thứ nhçt và thứ hai, công việc này đñi hói 

nhiều thời gian, chi phí đôi khi ânh hưởng đến độ 

an toàn của hệ thống và đem läi kết quâ không 

chính xác. Để khắc phục vçn đề trên, trong 

nghiên cứu này chúng ta sẽ sử dụng phương 

pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên dữ liệu từ 

duy nhçt một læn thực nghiệm để tìm ra các bộ 

điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển tæng. 

Phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa 

trên dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference 

Feeback Tuning (VRFT) được đề xuçt bởi Campi 

& cs. (2002). Đåy là phương pháp tiến hành 

thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho các hệ thống 

điều khiển mà không cæn biết mô hình toán học 

của đối tượng, cò nghïa là chúng ta cò thể bó 

qua bước nhên däng đối tượng điều khiển, chî 

cæn duy nhçt một bộ dữ liệu nhên được từ một 

læn thực nghiệm trên đối tượng, bộ dữ liệu này 

phân ánh chính xác tính động học của đối tượng.  

Để phát triển và hoàn thiện phương pháp 

thiết kế bộ điều khiển dựa trên dữ liệu từ thực 

nghiệm, trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa 

chọn áp dụng phương pháp VRFT để đät được 

các bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển 

tæng. Sử dụng các bộ điều khiển tối ưu này, mục 

đích của điều khiển sẽ đät được đò là đæu ra của 

hệ thống điều khiển tæng sẽ bám sát theo đæu ra 

mong muốn, tín hiệu ra của hệ thống điều khiển 

tæng sẽ đät được hay tuân theo các yêu cæu, mục 

đích điều khiển đề ra. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phạm vi  

Trong phäm vi của nghiên cứu này, giâ 

thiết rằng các đối tượng của hệ thống điều khiển 
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tæng là ổn đðnh, tuyến tính, chúng ta không biết 

rõ mô hình toán học của các đối tượng điều 

khiển, hệ thống điều khiển là SISO (single 

input - single output) một vào - một ra và hệ 

thống không bð ânh hưởng bởi nhiễu ngoài.  

Các ký hiệu toán học được sử dụng:  đðnh 

nghïa cho têp các số thực, n là têp không gian 

vector thực n chiều. Một tín hiệu trong miền rời 

räc ký hiệu là w, chuèn của tín hiệu rời räc được 

ký hiệu: 

 
N

t 1

w w t


   

Trong đò w(t) là giá trð của tín hiệu w täi 

thời điểm t và N là giá trð chặn trên của dữ liệu.  

Hàm truyền đät của hệ thống điều khiển 

được đðnh nghïa như sau:  

 
 
 

A q
G q

B q
 , với A(q), B(q) là các đa thức 

nguyên tố cùng nhau. Đæu ra của hàm truyền 

G(q),với đæu vào là u được ký hiệu là y = G(q)u.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Giới thiệu phương pháp điều  

khiển VRFT  

Trong phæn này, chúng ta sẽ trình bày ngắn 

gọn nội dung chính của phương pháp điều  

khiển VRFT dựa trên nghiên cứu của Campi & 

cs. (2002).  

Xem xét cçu trúc của hệ thống điều khiển 

cơ bân được chî ra như trong hình 2. 

Trong sơ đồ cçu trúc trên bộ điều khiển C()
 

được tham số hóa bởi vector 
T

1 2 v
...        như là:  

m

n 1 v 1 v

n n 1

1 n 1 n

q ... q
C( )

q q ... q

 





     
 

      
  

Thực hiện duy nhçt một læn thực nghiệm 

trên hệ thống, chúng ta thu được dữ liệu đæu 

vào u và đæu ra y. Hàm truyền đät mong muốn 

từ đæu vào r tới đæu ra y là Td, tín hiệu âo r  

được đưa ra thóa mãn điều kiện: 
d

y T r  sai 

lệch âo được tính e r y  . Hàm giá trð được 

đưa ra như sau:  

v
J ( ) u C( )e      (1)  

Khi cực tiểu hóa hàm giá trð Jv()
 
chúng ta 

sẽ nhên được các tham số tối ưu cho bộ điều 

khiển C()
 
bộ điều khiển này sẽ làm cho đæu ra 

của hệ thống xçp xî với đæu ra mong muốn. 

2.2.2. Mô hình hệ thống điều khiển tầng 

Một hệ thống điều khiển tæng không bð ânh 

hưởng bởi nhiễu được tham số hóa bởi véc tơ  

được giới thiệu trong (Bhavina, 2013) và chî ra 

như trong hình 3. 

Tæng điều khiển bên trong bao gồm bộ điều 

khiển C1(), đối tượng điều khiển P1, bộ điều 

khiển C2() sẽ thực hiện điều khiển phân hồi âm 

cho đối tượng P1 . 

Tæng điều khiển bên ngoài của hệ thống 

điều khiển tæng gồm có bộ điều khiển tæng 

ngoài C1() thực hiện điều khiển phân hồi âm 

cho đối tượng bao gồm vòng lặp kín bên trong có 

hàm truyền tương đương là 1 2

1 2

P C ( )

1 P C ( )



 
 kết hợp 

với đối tượng điều khiển vòng ngoài P2. Như 

vêy, đối tượng điều khiển của tæng điều khiển 

bên ngoài sẽ là 1 2 2

1 2

P C ( )P

1 P C ( )



 
. 

 

Nguồn: Campi & cs. (2002). 

Hình 2. Cấu trúc hệ điều khiển cơ bản 

C() P 
r e u  y
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Nguồn: Bhavina (2013). 

Hình 3. Cấu trúc hệ điều khiển tầng với các bộ điều khiển được tham số hóa  

Hàm truyền đät từ đæu vào r tới đæu ra y 

của hệ thống điều khiển tæng với tham số  là 

1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

P P C ( )C ( )
T( )

1 P C ( ) P P C ( )C ( )

 
 

    
. 

Chúng ta đưa ra một hàm truyền đät kín 

mong muốn của hệ điều khiển tæng theo yêu cæu 

điều khiển là Td. Lựa chọn một bộ tham số ban 

đæu 0 và giâ thiết rằng bộ tham số này làm ổn 

đðnh hệ thống điều khiển tæng. Đæu ra của hệ 

điều khiển tæng với tham số ban đæu 0 là  

y0 = y(0) khác biệt với đæu ra mong muốn  

yd = Tdr.  

Mục đích điều khiển là tìm được bộ tham số 

tối ưu * từ việc cực tiểu hóa sai lệch 

d
y( ) T r  .  

Quá trình cực tiểu hóa sai lệch này chúng 

ta chî sử dụng dữ liệu ban đæu 

   0 0 0 0

1 1
u u( ), y y ( )  và y0 = y(0) (thu được từ 

duy nhçt một læn thực nghiệm). 

Với các bộ tham số tối ưu đät được, đæu ra 

tối ưu của hệ thống điều khiển tæng sẽ bám sát 

theo đæu ra mong muốn cò nghïa là chúng ta 

đät được. 

2.2.4. Thiết kế các bộ điều tối ưu cho hệ 

thống điều khiển tầng dựa trên phương 

pháp VRFT 

Trong sơ đồ cçu trúc của hệ thống điều 

khiển tæng (Hình 3), trước tiên chúng ta têp 

trung vào vòng lặp điều khiển bên trong, áp 

dụng phương pháp VRFT được giới thiệu bởi 

Campi & cs. (2002) cho vñng điều khiển này, 

chúng ta đät được hàm giá trð của hệ thống điều 

khiển tæng là:  

 0

VT 2 1
J ( ) u C ( )e      (2) 

Trong đò e1 là sai lệch giữa đæu ra ban đæu 

0

1
y  và đæu vào âo 

1
r của vñng điều khiển bên 

trong 0

1 1 1
e r y   . Tiếp theo, chú ý vào vòng 

điều khiển bên ngoài, sai lệch giữa đæu ra ban 

đæu y0và tín hiệu vào âo r  là 0e r y  .  

Tín hiệu âo ở đæu vào của hệ thống điều 

khiển tæng được tính như sau: 

 0 0

d

d

1
y T r r y

T
    (3) 

Lưu ý rằng tín hiệu âo 
1

r  cũng là đæu ra 

của C1() nên chúng ta có: 
1 1

r C ( )e  . Từ các 

biểu thức phía trên chúng ta tính được sai lệch 

e1: 

 

0 0 0

1 1 1 1 1

0 0

1 1

d

e C ( )e y C ( )(r y ) y

1
C ( )( 1)y y

T

      

   
  (4) 

Thay e1 trong công thức (4) vào công thức 

(2) chúng ta sẽ đät được hàm giá trð của hệ 

thống điều khiển tæng: 

 

 

     

VT

0 0 0

2 1 1 2

d

J ( )

1
u C ( )y C ( )C ( )( 1)y

T

  

 (5) 

Trong biểu thức (5), khi cực tiểu hóa JVT()
 

chî cæn các dữ liệu  0 0 0

1
u ,y ,y  thu được từ duy 

nhçt một læn thực nghiệm trên hệ thống điều 

khiển tæng. 

2.2.5. Phân tích ý nghĩa khi cực tiểu hóa 

hàm giá trị JVT()
 
 

Trong phæn này chúng ta sẽ làm rõ täi sao 

khi cực tiểu hóa hàm giá trð của hệ thống điều 

r e r1 e1 u() y1() y() 

C1() C2() P1 P2 



Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển tầng dựa trên dữ liệu thực nghiệm bằng phương pháp Virtual 
Reference Feedback Tuning 

1644 

khiển tæng (5) sẽ đät được các tham số tối ưu 

cho các bộ điều khiển vòng trong và vòng ngoài. 

Nếu Td là hàm truyền đät kín mong muốn của 

hệ điều khiển tæng, thì 1 - Td 
sẽ là hàm nhäy 

mong muốn của hệ thống điều khiển tæng. 

Hàm truyền đät hở mong muốn của hệ điều 

khiển tæng là tî số giữa hàm truyền đät kín 

mong muốn Td và hàm nhäy mong muốn 1 - Td 

được ký hiệu là: 

d
T

H : 
d

d

T

d

T
H

1 T



  

Một cách tương tự, với tham số chúng ta có 

hàm truyền đät hở của hệ điều khiển tæng là: 

 
T

T( )
H ( )

1 T( )


 

 
.  

Mặt khác, từ cçu trúc hệ điều khiển tæng 

hình 3, tính được hàm truyền đät hở HT()  

như là:  

1 2 1 2

T

1 2

P P C ( )C ( )
H ( )

1 P C ( )

 
 

 
.  

Từ biểu thức của hàm giá trð (5), sau vài 

phép biến đổi hàm giá trð của hệ thống điều 

khiển tæng được viết läi như sau: 

d

d

VT

0

1 2 1 2 1 2

d

01 2 1 2

1 2

1 2 T

0T

1 2

T

J ( )

1
(1 P C ( ) P P C ( )C ( )( 1))u

T

P P C ( )C ( ) 1
(1 P C ( ))(1 )u

1 P C ( ) H

H ( )
(1 P C ( ))(1 )u

H

 

      

 
   

 


   

 

 (6)  

Như vêy, nhìn vào biểu thức (6) chúng ta 

thçy rằng cực tiểu hóa hàm giá trð tương ứng với 

việc cực tiểu hóa sai lệch giữa hàm truyền hở 

HT() và hàm truyền hở mong muốn 
d

T
H .  Nếu 

chúng ta đät được sự tuyệt đối của việc cực tiểu 

hóa hàm giá trð (6), nghïa là JVT()  0 thì có thể 

đät được  
d

T T
H ( ) H .  

 

Hình 4. Thuật toán sử dụng phương pháp VRFT cho hệ thống điều khiển tầng 

Kết thúc 

Bước 3: Cực tiểu hàm giá trị JVT()đạt được bộ 

tham số tối ưu cho các bộ điều khiển: 


*
 = argmin JVT() 

Bước 1: Lựa chọn bộ vector tham 

số ban đầu 
0
 để tiến hành một lần 

thực nghiệm đạt được dữ liệu ban 

đầu  0 0 0

1u ,y ,y  

Bước 2: Tính tín hiệu vào ảo  0

d

1
r y

T
, xây 

dựng hàm giá trị JVT() như công thức (5) 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thuật toán sử dụng phương pháp 

VRFT thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ 

thống điều khiển tầng 

Nội dung của phương pháp VRFT để thiết 

kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển 

tæng được tóm tắt theo thuêt toán chî ra như 

hình 4. 

Lưu ý trong bước 1 của thuêt toán phương 

VRFT cho hệ thống điều khiển tæng, việc lựa 

chọn vector tham số ban đæu dựa trên kinh 

nghiệm, bộ tham số này thường được lựa chọn 

sao cho các giá trð bð chặn trên ở một giới hän 

nhçt đðnh. Trong bước 3 của thuêt toán để cực 

tiểu hóa hàm giá trð, có thể sử dụng các thuêt 

toán tối ưu đối với hàm phi tuyến như phương 

pháp bình phương nhó nhçt và phương pháp 

bình phương tối thiểu. 

3.2. Kết quả mô phỏng 

Để thể hiện tính đúng đắn và hiệu quâ của 

phương pháp nghiên cứu, chúng ta xem xét một 

ví dụ cụ thể. Sử dụng phæn mềm Matlab/ 

Simulink tiến hành mô phóng phân tích kết quâ. 

Trong lïnh vực điều khiển tự động, đối 

tượng điều khiển được phân thành nhiều loäi 

như đối tượng ổn đðnh, không ổn đðnh, đối tượng 

có pha cực tiểu, pha không cực tiểu, đối tượng có 

chứa thành phæn thời gian trễ… Đối với mỗi loäi 

đối tượng, chúng ta sẽ có các chiến lược thiết kế 

bộ điều khiển phù hợp. Trong khuôn khổ nội 

dung nghiên cứu của bài báo này chî têp trung 

vào nghiên cứu sử dụng phương pháp VRFT cho 

lớp các đối tượng điều khiển ổn đðnh có pha  

cực tiểu. 

Hai đối tượng của hệ thống điều khiển tæng 

với cçu trúc như trong hình 3 được giâ thiết như 

sau:  

1 2

s 7
P

s 3s 2




 
  

2 2

9
P

s 7s 5


 
  

Nhiệm vụ điều khiển ở đåy là phâi tìm các 

bộ điều khiển tối ưu C1(
*) và C2(

*) để sao cho 

với các bộ điều khiển này, đæu ra của hệ thống 

điều khiển tæng y(*) sẽ bám sát theo đæu ra 

mong muốn yd, nghïa là y(*)  yd 

Với tham số: 
T

1 2 3 4
        , bộ điều 

khiển vòng trong và vòng ngoài của hệ thống 

điều khiển tæng được lựa chọn với cçu trúc  

như sau: 

 1 2

1

s
C ( )

s

  
    

 3 4

2

s
C ( )

s

  
   

Lựa chọn mô hình méu 
d

1
T

s 1



. Bộ vector 

tham số ban đæu được lựa chọn là: 
T

0 1 1 1 1     , sử dụng bộ tham số ban đæu 

này để tiến hành một læn thực nghiệm trên hệ 

thống điều khiển tæng có cçu trúc như trong hình 

3, sẽ thu được đồ thð của các dữ liệu ban đæu 

 0 0 0

1
u( ),y ( ),y( )    như trong các hình 5, 6, 7.  

 

Hình 5. Tín hiệu vào với tham số ban đầu u(0)  

1,5 

1 

0,5 

0 

-0,5 
0 2 4 6 8 10 

Thời gian [s] 

u(
0) 
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Hình 6. Đầu ra ban đầu của vòng điều khiển trong y1(
0)  

 

Hình 7. Tín hiệu ra ban đầu HTĐK tầng y(0),  

tín hiệu vào tham chiếu r , tín hiệu ra mong muốn yd 

 

Hình 8. Tín hiệu ra tối ưu y(*), tín hiệu tham chiếu r, tín hiệu ra mong muốn yd  

Hình 7 minh họa đồ thð của các tín hiệu ra 

ban đæu hệ thống điều khiển tæng, tín hiệu ra 

ban đæu y(0) được thể hiện bằng nét đêm, tín 

hiệu đæu vào tham chiếu r được minh họa bằng 

nét gäch - chçm, tín hiệu đæu ra mong muốn  

yd = Tdr được vẽ bằng nét chçm.  

Trong hình 7, thçy rằng khi chưa cò các bộ 

điều khiển tối ưu chî với bộ tham số ban đæu 0, 

tín hiệu ra ban đæu của hệ thống điều khiển 

tæng y(0) có sai lệch lớn, không bám sát tín 

hiệu ra mong muốn
 
yd, sai lệch giữa chúng là: 

    0 0

d
y y( ) y 3,5568.  
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Tiếp theo bằng cách sử dụng thuêt toán vừa 

trình bày như chî ra trong mục 3.1, cực tiểu hàm 

mục tiêu JVT() ( biểu thức (5)) bằng thuêt toán 

CMA-ES (Hansen, 2011) viết trên phæn mềm 

Matlab. Sau khi chäy phæn mềm, đät được các 

tham số tối ưu cho các bộ điều khiển như sau:  

 
T

0,7368 0,5101 3,4334 0,0621       

Đåy là các tham số tối ưu cho các bộ điều 

khiển vòng trong C2(
*) và vòng ngoài C1(

*) của 

hệ thống điều khiển tæng. Các tham số tối ưu 

này sẽ được sử dụng để tiến hành thực nghiệm 

läi trên hệ thống điều khiển tæng (Hình 3) để 

thu được kết quâ như trong hình 8. 

Trong hình 8 là các đæu ra hệ thống điều 

khiển tæng sử dụng các bộ điều khiển với vectơ 

tham số tối ưu *, chúng ta thçy rằng đæu ra của 

hệ thống điều khiển tæng với tham số tối ưu 

y(*)– nét đêm bám rçt sát với đæu ra mong 

muốn yd – nét chçm, sai lệch giữa chúng là: 

    * *

d
y y( ) y 0,1127.   

Điều đò cho thçy rằng chúng ta hoàn toàn 

đät được mục đích điều khiển với các tham số tối 

ưu các bộ điều khiển làm cho đæu ra của hệ 

thống điều khiển tæng bám sát theo đæu ra 

mong muốn. 

Kết quâ trong hình 7 và hình 8 cho thçy, 

khi chưa cò các bộ điều khiển tối ưu, đæu ra ban 

đæu của hệ thống điều khiển tæng không bám 

sát theo đæu ra mong muốn (Hình 7), sai lệch 

giữa chúng lớn. Với các tham số tối ưu đät được, 

các bộ điều khiển tối ưu làm cho đæu ra của hệ 

thống điều khiển tæng bám sát theo đæu ra 

mong muốn, sai lệch giữa chúng rçt nhó. Điều 

đò cho thçy hiệu quâ của phương pháp trình bày 

trong việc thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ 

thống điều khiển tæng. 

4. KẾT LUẬN 
 

Phương pháp nghiên cứu này giúp chúng ta 

đät được các bộ điều khiển tối ưu (bộ điều khiển 

vòng trong và vòng ngoài) của hệ thống điều 

khiển tæng. Phương pháp được thực hiện mà 

không cæn trâi qua khâu nhên däng đối tượng 

điều khiển. Kết quâ mô phóng cho chúng ta 

thçy rằng, các bộ điều khiển tối ưu đät được đã 

làm cho đæu ra của hệ thống điều khiển tæng 

bám sát với đæu ra mong muốn. 

Trong thời gian tới hướng mở rộng và phát 

triển phương pháp nghiên cứu này sẽ là áp dụng 

cho các lớp đối tượng điều khiển không ổn đðnh 

và có pha không cực tiểu. 
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