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1 Úvod 

Identifikace systému má tedy zásadní význam pro automatické řízení. Jejím úkolem je získat 

co nejpřesnější model mezi vstupy, výstupy a poruchami reálného systému. Modely mohou 

být užitečné jak pro získání lepších informací o systému a možnosti předvídat chování systému, 

tak pro zjištění jeho chování za určitých podmínek. Na těchto modelech jsou například 

založeny pokročilé regulační techniky pro návrh a analýzu regulátorů, optimalizace, 

pozorovatelnost, detekce chyb a mnohé další. Kvalita modelu typicky určuje kvalitu 

konečného řešení. Proto je velký zájem o modelování a identifikaci systémů. 

V současnosti se identifikace lineárních částí stala zcela běžnou. Existuje řada metod, jak řešit 

problém dostatečně rychle ve frekvenční oblasti nebo pomocí iterativních nebo neiterativních 

metod. Takto rozšířené jsou díky relativní jednoduchosti lineárních systémů. Zásadní 

předpoklad je ovšem ten, že identifikované soustavy jsou lineární, což u reálných systémů 

nebývá časté. Systém je nelineární, pokud vztah mezi vstupem a výstupem je nelineární. 

Vzhledem k tomu, že nelineární modely jsou schopny popsat systém v mnohem větší pracovní 

oblasti než lineární systémy, je za určitých okolností lepší nelineární systémy popisovat také 

nelineárním modelem, a díky identifikaci pokrýt co největší pracovní oblast systému. Právě 

tento důvod vede k dalšímu vývoji identifikace nelineárních systémů. Samotná práce se 

zaměřuje, jak na identifikaci lineární části, tak na návrh metod pro identifikaci nelinearit v 

modelu PMSM. Pro identifikaci byly použity tři metody frekvenční analýza, Newtonova 

metoda a MRAS metoda.  

1.1 Cíle dizertační práce 

V práci jsou stanoveny následující cíle: 

 Seznámit se se strukturou a řízením synchronních motorů v d-q souřadnicích. 

 Navrhnout metody pro identifikaci parametrů PMSM v offline režimu. 

 Navrhnout metody pro identifikaci parametrů PMSM v online režimu. 

 Navrhnout možné metody pro identifikaci parametrů v online režimu s využitím 

nelineární části motoru.  

 Verifikovat teoretické výsledky na reálném motoru. 
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2 Identifikace parametrů motoru  

2.1 Frekvenční analýza  

Při identifikaci PMSM využíváme především znalost elektrického schématu synchronního 

motoru s permanentními magnety v d-q souřadnicích (Obrázek 1)[1]. 

 
Obrázek 1 Blokové schéma synchronního motoru s permanentními magnety [1] 

Jak je patrné ze schématu, lze motor rozdělit na dvě části. Jednotlivé části jsou nazvané D část 

a Q část podle toho, jaké napětí je na jejich vstupu připojeno a s jakou souřadnicí jsou spojeny. 

Mezi těmito dvěma částmi jsou křížové vazby, které jsou ovšem pro identifikaci nevyhovující 

a musí být odstraněny. Toto odstranění může být provedeno dvěma způsoby. První způsob, 

který se nazývá „decoupling“ (odvazbení) [2], se používá převážně v online identifikaci, kde se 

vyskytuje zpětnovazební řízení. Od řídicího napětí je odečtena velikost křížové vazby, která je 

vypočtena z naměřených proudů a ze známých proměnných. Druhým způsobem je docílení 

toho, aby otáčky motoru byly nulové. Jak je ze schématu patrné, je tok druhé větve vždy 

násoben otáčkami motoru, pokud tedy budou otáčky nulové, celková hodnota křížové vazby 

bude také nulová, a lze ji tedy zanedbat. Nulových otáček docílíme aretací rotoru PMSM „Lock 
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Rotor Test“, kde je rotor pevně zafixovaný se statorem v určité pozici a nemůže se pohnout. 

Po odstranění křížových vazeb se na schéma můžeme dívat jako na systém prvního řádu. 

  𝐹(𝑝) =

1

𝑅𝑠
𝐿𝑥
𝑅𝑠

𝑝+1
 

Kde 𝐿𝑥 je podélná nebo příčná indukčnost v závislosti na tom, kterou část chceme 

identifikovat, a 𝑅𝑠 je odpor statoru. 

Při identifikaci je na vstup systému přivedeno harmonické napětí o známé amplitudě a 

frekvenci 

 𝑢(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑖𝑡) 

Kde 𝐴 je amplituda signálu a 𝜔𝑖 je frekvence vstupního signálu. 

Pokud na vstup systému přivedeme takovýto signál, výstup bude v následujícím tvaru 

 𝑦(𝑡) = 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑖𝑡 + ) 

Kde 𝐵 je amplituda výstupního signálu a  je fázová posun výstupního signálu 

𝐵 = 𝐴|𝐹(𝑗𝜔)| 

 = 𝑎𝑟𝑔𝐹(𝑗𝜔) 

Pokud výrazy (2.4)(2.5) dosadíme do (2.3) dostaneme rovnici výstupů, z které vychází 

následující identifikace. [3] 

𝑦(𝑡) = 𝐴|𝐹(𝑗𝜔)|𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑖𝑡 + 𝑎𝑟𝑔𝐹(𝑗𝜔)) 

Pro získání potřebných hodnot je výstup systému 𝑦(𝑡) násoben sinem sin(𝜔𝑖𝑡) s cosinem 

cos(𝜔𝑖𝑡) o stejné frekvenci jako signál připojený na vstupu. Je zároveň důležité, aby tyto 

signály neměly vůči sobě žádný fázový posun. A tyto dvě hodnoty jsou následně integrovány 

přes jednu nebo více period.  
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Po úpravě dostáváme dvě hodnoty 𝑦𝑠(𝑇) a 𝑦𝑐(𝑇) 

 𝑦𝑠(𝑇) =
𝐴𝑇

2
ℜ[𝐹(𝑗𝜔𝑖)] 

 𝑦𝑐(𝑇) =
𝐴𝑇

2
ℑ[𝐹(𝑗𝜔𝑖)] 

Kde ℜ[𝐹(𝑗𝜔)] je reálná část přenosu identifikovaného systému  a ℑ[𝐹(𝑗𝜔)] je imaginární 

část přenosu identifikovaného systému . 𝑇 je perioda signálu přiváděného na vstup.  

Aby metoda pracovala co nejpřesněji, musíme do motoru přivádět takový harmonický signál, 

aby hodnoty 𝑦𝑠 a 𝑦𝑐 byly alespoň řádově stejné. To zabezpečíme vhodnou volbou 𝜔𝑖. 

Pokud vyjádříme reálno a imaginární část systému 

 
𝐹(𝑗𝜔) =

1
𝑅𝑠

1 + 𝜔𝑖
2 (

𝐿𝑥

𝑅𝑠
)

2 +
−𝜔𝑖

𝐿𝑥

𝑅𝑠
2

1 + 𝜔𝑖
2 (

𝐿𝑥

𝑅𝑠
)

2 𝑗 

máme dostatečný počet proměnných, aby byl ze signálu 𝑦𝑐 vypočítán parametr 𝑅𝑠, který je 

dosazen do rovnice se signálem 𝑦𝑠 a vyjádřen parametr 𝐿𝑥 

 

𝑦𝑠 =
𝐴𝑇

2

1
𝑅𝑠

1 + 𝜔𝑖
2 (

𝐿𝑞

𝑅𝑠
)

2 𝐿𝑑 = √
𝐴𝑇𝑅𝑠 − 2𝑦𝑠𝑅𝑠

2

2𝑦𝑠𝜔2
 

 

𝑦𝑐 =
𝐴𝑇

2

−𝜔𝑖
𝐿𝑥

𝑅𝑠
2

1 + 𝜔𝑖
2 (

𝐿𝑥

𝑅𝑠
)

2 𝑅𝑠 =
𝐴𝑇𝑦𝑠

2(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)
 





 

𝐿𝑑 = √
𝐴𝑇𝑅𝑠 − 2𝑦𝑠𝑅𝑠

2

2𝑦𝑠𝜔2
   𝐿𝑥 = −

𝐴𝑇𝑦𝑐

2( 𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)𝜔𝑖




Úprava na daný tvar byla provedena následujícím způsobem  

𝑅𝑠 =
𝐴𝑇𝑦𝑠

2(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)
=

𝐴𝑇
𝐴𝑇
2

ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]

2 (
𝐴2𝑇2

22 ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]2 +
𝐴2𝑇2

22 ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]2)
=

𝐴𝑇
𝐴𝑇
2

ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]

2
𝐴2𝑇2

22 (ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]2 + ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]2)
= 
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=

𝐴2𝑇2

2
ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]

𝐴2𝑇2

2
(ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]2 + ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]2)

=
ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]

(ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]2 + ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]2)
 

 

Jak je z úpravy patrné, odpor statoru je značně závislý na reálné složce systému. Postupným 

dosazením bylo docíleno i u výpočtu indukčností. 

 

𝐿𝑥 = √
𝐴𝑇𝑅𝑠 − 2𝑦𝑠𝑅𝑠

2

2𝑦𝑠𝜔2
=

√
𝐴𝑇

𝐴𝑇𝑦𝑠

2(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)
− 2𝑦𝑠

(𝐴𝑇𝑦𝑠)2

4(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)2

2𝑦𝑠𝜔2
=

√
𝐴2𝑇2𝑦𝑠

2(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)
−

𝐴2 𝑇2 𝑦𝑠
3

2(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)2

2𝑦𝑠𝜔2
 

= √
𝐴2𝑇2𝑦𝑐

2

4(𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)2𝜔2
=

ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]

(ℜ[𝐺(𝑗𝜔)]2 + ℑ[𝐺(𝑗𝜔)]2) 𝜔
=

𝐴𝑇𝑦𝑐

2( 𝑦𝑠
2 + 𝑦𝑐

2)𝜔




Již z průběhu odvozování je jasně vidět, že indukčnost má jako dominantní prvek imaginární 

část přenosu, a je závislá na frekvenci. 

Tato metoda může být použita jak online tak offline. V offline módu se pak vyznačuje poměrně 

velkou odolností vůči šumu [4].  

 

2.2 Online frekvenční analýza 

Online metody založené na injektaci signálu jsou převážně používány k odhadu pozice rotoru 

[5][6][7][8][9][10]. V našem případě je ovšem tento signál používán k identifikaci parametrů 

motoru za předpokladu znalosti otáček rotoru. K tomu, aby metoda správně pracovala 

v online modu, musí být splněny určité podmínky. 

První z těchto podmínek je odstranění křížové vazby v motoru. Jak bylo již v předchozí kapitole 

zmíněno, identifikace frekvenční analýzou využívá toho, že je identifikovaný systém přenos 

prvního řádu.   
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Obrázek 2 Řízení synchronního motoru s identifikací 𝐿𝑞 

2.3 Injektování identifikačního signálu 

Druhý předpoklad důležitý pro identifikaci je správný tvar vstupního identifikačního signálu 

[11]. Zpětné vazby od otáček a proudu mohou obsahovat pozměněný signál se stejnou 

frekvencí, avšak s jinou fází a amplitudou než vyžadujeme u identifikačního signálu, a proto 

vstupní identifikační signál nemusí být vždy ideální. Jestli nám takovýto signál projde celou 

řídicí soustavou, závisí značně také na regulátorech, zejména na tom, jak jsou rychlé. Krom 

toho, je bezpečnější tento signál ze zpětných vazeb odstranit. V ideálním případě, pokud 

bychom se pohybovali pouze ve spojité oblasti, lze použít pásmovou propust [12], a zmíněný 

signál buď odfiltrovat [13], nebo přidat modifikovaný identifikační signál [14], který bude 

upraven tak, aby spolu se signálem ze zpětné vazby dával ideální signál. V simulacích můžeme 

použít například následující filtr: 

 

𝐹𝐹(𝑝) =

𝐾0
𝜔𝑖

𝑄𝑝
𝑠

𝑠2 +
𝜔𝑖

𝑄𝑝
𝑠 + 𝜔𝑖

2
=

2𝜁𝜔𝑖 𝑠

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑖𝑠 + 𝜔𝑖
2 

Pásmová propust je druhého řádu a obsahuje dva komplexně sdružené póly a jednu nulu 

v počátku. Modulová charakteristika je souměrná kolem 𝜔𝑖 a asymptoty mají sklon 

∓20 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑘. Pro správné použití musí mít na kmitočtu injektovaného signálu zesílení 0dB a 

fázový posun 0°. 

Synch. 
motor

Reg Iq

Reg ωm 
ωc

Ud

Uq

decouplink

Imax

ωm

Iq

Id

ωm

0

Id

Reg Id

Uqmax

Harmonický identifikační 
signál 

Ude

Uqe

On-line FA

Id

Iq

Id

Iq

ωm

Lx
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Obrázek 3 Amplitudová a frekvenční charakteristika filtru 

Výstup z filtru typu pásmová propust je odečítán z původního signálu. Toto řešení umožnuje 

další úpravu vyfiltrovaného signálu před tím, než bude odečten od původního signálu. Tato 

změna může být například omezení signálů, pokud nechceme odstranit část signálu, která je 

potřebná pro řízení. (Obrázek 4) 

 
Obrázek 4: Úprava harmonického signálu 

+
Saturace

-1

Identifikační 
signál

Napěťové omezení

Decoupling

Žádaný 
proud

Uq

PI regulátor

Pásmová 
propust

+
-

Zpětná 
proudová 

vazba

-
+

U q
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2.4 Identifikace pomocí rozdělení 

Tato metoda je založená na možnosti rozdělit model motoru na dva systémy. Ve světě se 

můžeme setkat celkově se třemi základními rozděleními, které jsou nejvíce používané. Jedná 

se o Volterrův [15][16], Wienerův a Hammersteinův model. Wiener a Hammerstein model 

mají stejné části, obsahují vždy statickou nelineární část a dynamickou lineární část.  

Těchto modelů se využívá jak při modelování různých soustav [17][18], tak při identifikaci 

soustav, které mají odpovídající charakter. V našem případě identifikujeme parametry 

elektrické části synchronního motoru s permanentními magnety. Tato struktura odpovídá 

Hammersteinovu modelu, jak je patrné ze schématu (obrázek 5). Celá soustava obsahuje vždy 

dvě nelineární části a dvě lineární. 

 
Obrázek 5 Elektrická část PMSM jako Hammersteinův model 

Ačkoli soustava se dá rozdělit na dva Hammersteinovy modely, při identifikaci přistupujeme 

ke každé části zvlášť. Podobu jednotlivých částí získáme diskretizací proudových rovnic motoru 

v d-q souřadnicích a následným rozdělením na lineární a nelineární operace. 

Pokud se nejprve zaměříme na „D“ část, rozdělení bude vypadat následovně: 

 𝐿𝑑
𝑖𝑑(𝑘)−𝑖𝑑(𝑘−1)

𝑇𝑣𝑧
 + 𝑅𝑠𝑖𝑑(𝑘 − 1) = 𝐿𝑞 𝜔(𝑘 − 1)𝑖𝑞(𝑘 − 1) + 𝑢𝑑(𝑘 − 1)  

 

 

    

    1

  
 

1

 
 

   

   1

  
 

1

 
 

   

   

   

    

    

    

   

+ 

+ 

- 

- 

  

Lineární část Nelineární část 

X    

X 
- 

+ 

+ 

+ 

+ 
    

   

   

    

    



11 
 

Kde nelineární část je 

 𝑧𝑑(𝑘 − 1) = 𝑢𝑑(𝑘 − 1) + 𝐿𝑞  𝜔(𝑘 − 1)𝑖𝑞(𝑘 − 1)  

a lineární část 

 𝑧𝑑(𝑘 − 1) = 𝑅𝑠𝑖𝑑(𝑘 − 1) + 𝐿𝑑
𝑖𝑑(𝑘)−𝑖𝑑(𝑘−1)

𝑇𝑣𝑧
  

To samé je provedeno u „Q“ části 

 
𝐿𝑞

𝑖𝑞(𝑘)−𝑖𝑞(𝑘−1)

𝑇𝑣𝑧
+ 𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘 − 1) = −𝐿𝑑 𝜔(𝑘 − 1)𝑖𝑑(𝑘 − 1) +

𝑢𝑞(𝑘 − 1) − Ψ𝑓𝜔(𝑘 − 1)     


Kde nelineární část je 

 𝑧𝑞(𝑘 − 1) = 𝑢𝑞(𝑘 − 1) − (𝐿𝑑𝑖𝑑(𝑘 − 1) + Ψ𝑓) 𝜔(𝑘 − 1) 

a lineární část 

 𝑧𝑞(𝑘 − 1) = 𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘 − 1) + 𝐿𝑞

𝑖𝑞(𝑘) − 𝑖𝑞(𝑘 − 1)

𝑇𝑣𝑧
   

2.4.1 Identifikace pomocí Newtonovy metody 

Vzhledem k tomu, že nelineární část neobsahuje žádnou dynamiku, byly nejprve pro 

identifikaci testovány numerické metody. Jako nejvhodnější metoda se ukázala Newtonova 

metoda [19]. Tato metoda je dost náchylná na počáteční odhad, ale vzhledem k tomu, že je 

možné použít inicializační identifikaci (offline identifikaci), dostáváme dostatečně přesný 

odhad. 

Jelikož je naše funkce poměrně jednoduchá, pro větší přesnost a rychlost používáme 

k identifikaci kvadrát chyby. Díky tomu můžeme získat Hessián, který využíváme při identifikaci 

Newtonovou metodou. 

2.4.2 Identifikace příčné indukčnosti 𝑳𝒒 

Pro identifikaci příčné indukčnosti 𝐿𝑞 využíváme nelineární rovnici části „D“ (Obrázek 6). Kde 

kvadrát ztrátové funkce je: 
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 0 = ( 𝐿𝑞(𝑘) 𝜔(𝑘)𝑖𝑞(𝑘) + 𝑢𝑑(𝑘) − 𝑧𝑑(𝑘))
2

= 𝑓1𝑛(𝜃(𝑘))  

Pokud tuto teorii aplikujeme na náš systém, dostaneme 

 (𝐿𝑞) = (𝐿𝑞
(𝑘)

) − 𝑚 (
𝜕 𝑓

1𝑛
(𝜃

(𝑘))

𝜕𝐿𝑞𝜕𝐿𝑞
)

−1

∗ (
𝜕 𝑓

1𝑛
(𝜃

(𝑘))

𝜕𝐿𝑞
) 

Kde 𝑚 je volitelné zesílení 

 

𝐽𝑁
′ (𝜃(𝑘)) =

𝜕 𝑓1𝑛(𝜃(𝑘))

𝜕𝐿𝑞
= 2𝑖𝑞(𝑘)𝜔(𝑘) ∗ (𝑢𝑑(𝑘) −  𝑧𝑑(𝑘) +

 𝐿𝑞(𝑘)𝑖𝑞(𝑘)𝜔(𝑘))  


 𝐽𝑁
′′(𝜃(𝑘)) =

𝜕2 𝑓1𝑛(𝜃(𝑘))

𝜕𝐿𝑞𝜕𝐿𝑞
= 2𝑖𝑞

2(𝑘)𝜔2(𝑘)  

Zároveň provádíme úpravu, kdy do výpočtu přidáváme ztrátovou funkci, která simuluje 

proměnné zesílení v závislosti na chybě identifikace. Tento výsledek se pak velmi podobá 

rovnici Gauss-Newtonovy metody. 

 𝜃 = 𝜃(𝑘) − 𝑚 𝐽𝑁
′′(𝜃(𝑘))

−1
𝐽𝑁

′ (𝜃(𝑘))𝑓1𝑛(𝜃(𝑘))  

Další způsob výpočtu je nevyužít takový počet derivací a celý výpočet zjednodušit. Poté již 

nebude potřeba kvadrát ztrátové funkce. Pro identifikaci příčné indukčnosti 𝐿𝑞 opět 

využíváme nelineární rovnici části „D“. 

 0 = 𝐿𝑞(𝑘) 𝜔(𝑘)𝑖𝑞(𝑘) + 𝑢𝑑(𝑘) − 𝑧𝑑(𝑘) = 𝑓2𝑛(𝜃(𝑘))  

A výpočet takové funkce je následující. 

 𝜃 = 𝜃(𝑘) − 𝑚 𝑓(𝜃(𝑘))/𝐽𝑁
′ (𝜃(𝑘))  

Kde 𝑚 je volitelné zesílení 

 𝐽𝑁
′ (𝜃(𝑘)) =

𝜕 𝑓2𝑛(𝜃(𝑘))

𝜕𝐿𝑞
= 𝜔(𝑘)𝑖𝑞(𝑘) 

Pro správnou identifikaci je potřebujeme vyřešit dynamickou lineární část 𝑧𝑑(𝑘). Vzhledem 

k tomu, že metoda je určená především pro ustálený stav, je dynamická část lineární části 
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zanedbána. Metoda tedy bude nejlépe pracovat v ustáleném stavu nebo při malých 

výchylkách proudu. 

 𝑧𝑑(𝑘) = 𝑅𝑠𝑖𝑑(𝑘) + 𝐿𝑑
𝑖𝑑(𝑘+1)−𝑖𝑑(𝑘)

𝑇𝑣𝑧
≅ 𝑅𝑠𝑖𝑑(𝑘)  

 
Obrázek 6 Identifikace příčné indukčnosti 𝑳𝒒 

2.4.3 Identifikace odporu statoru 𝑹𝒔 

Podobným způsobem je identifikován i odpor statoru. Tentokrát je ztrátová funkce brána 

z části „Q“ a identifikovaný parametr se nachází v lineární části. Zároveň jsme v lineární části 

zanedbali dynamickou složku. Metoda se tedy dá využít převážně v ustáleném stavu nebo při 

minimálních změnách proudu. 

Stejně jako u identifikace příčné indukčnosti i zde je v lineární části zanedbána dynamická část. 

 
𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘) + 𝐿𝑞

𝑖𝑞(𝑘 + 1) − 𝑖𝑞(𝑘)

𝑇𝑣𝑧
 ≅ 𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘)  



 𝑓3𝑛(𝜃(𝑘)) = (𝑧𝑞(𝑘) − 𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘))
2

= 0 

 𝑓3𝑛(𝜃(𝑘)) = (𝑢𝑞(𝑘) − 𝐿𝑑𝑖𝑑(𝑘)𝜔(𝑘) − Ψ𝑓𝜔(𝑘) − 𝑅𝑠𝑖𝑞(𝑘))
2

= 0 

Pro identifikaci odporu statoru je opět použita Newtonova metoda 

 𝜃 = 𝜃(𝑘) − 𝑚 𝐽𝑁
′′(𝜃(𝑘))

−1
𝐽𝑁

′ (𝜃(𝑘))𝑓3𝑛(𝜃(𝑘))  

Kde 𝑚 je volitelné zesílení 

 𝐽𝑁
′ (𝜃(𝑘)) = 2𝑖𝑞(𝑘)(𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑞(𝑘) −  𝑢𝑞(𝑘) + Ψ𝑓𝜔(𝑘) + 𝐿𝑑𝑖𝑑(𝑘)𝜔(𝑘)) 

 𝐽𝑁
′′(𝜃(𝑘)) = 2𝑖𝑞

2(𝑘)  
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Obrázek 7 Identifikace odporu statoru 𝑹𝒔 

2.5 Identifikace MRAS 

Zkrácený název MRAS vychází ze slovního spojení Model Reference Adaptive System. Tento 

mechanizmus vychází z toho, že máme jeden referenční model (při identifikaci reálných 

soustav to bývá právě identifikovaná soustava) a druhý model, který je závislý na 

identifikovaném parametru. Máme tedy jeden nebo více vstupů a jeden výstup a cílem 

identifikace je docílit toho, aby rozdíl výstupů byl roven nule[20][21]. 

 𝑒 = 𝑦𝑟 − 𝑦𝑖 

 
Obrázek 8 Identifikační struktura MRAS 

Tato chyba identifikovaného modelu dále vstupuje do adaptivního mechanizmu, na jehož 

výstupu je již identifikovaný parametr[22]. Tato metoda je iterativní a dosažení správné 

hodnoty závisí na nastavení tohoto adaptivního mechanizmu. Jako adaptivní mechanizmus se 

nejčastěji využívají PI nebo I regulátory a  

 𝐹𝐼(𝑠) =
1

𝑇𝑖𝑠
 

 

 



15 
 

 
𝐹𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾 +

1

𝑇𝑖𝑠
 



Naše identifikovaná struktura vychází z jedné části schématu synchronního motoru 

s permanentními magnety, a to konkrétně část Q (obrázek 1). Jako výstup referenčního 

modelu je pak proud 𝑖𝑞. Kritérium je pak: 

 𝑒 = 𝑖̃𝑞 − 𝑖𝑞 

Prvním parametrem, který je možno touto metodou identifikovat, je magnetický tok magnetu 

Ψ𝑓. Tato identifikace vychází z rovnice  a je identifikován z křížové vazby motoru. 

 𝑢𝑞 = 𝑅𝑠𝑖𝑞 + 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
− 𝜔(𝐿𝑑𝑖𝑑 + Ψ𝑓) 

 
Obrázek 9 Identifikační struktura MRAS 

Další parametry, které je možno takto identifikovat, jsou odpor statoru 𝑅𝑠 a podélná 

indukčnost 𝐿𝑑. Důležitá podmínka pro správnou identifikaci je znalost ostatních parametrů 

motoru. Tyto parametry můžou být brány například z online identifikace nebo dosazeny 

z offline identifikace, ale mohou zde nastávat problémy, pokud není některý parametr 

v modelu konstantní. Schéma struktury identifikace je pak vidět na obrázku 10. 
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Obrázek 10 Identifikace 𝛹𝑓  

3 Simulace a testování 

3.1 Simulace offline frekvenční analýzy 

Modelování bylo prováděno na synchronním motoru s permanentními magnety Pro 

porovnání byla metoda v simulacích vystavena několika úrovním šumu, pro různé identifikační 

signály. 

PSD 

Výkonová spektrální hustota 

𝐴 = 1 𝑉, 𝑓 = 200 𝐻𝑧 𝐴 = 1 𝑉, 𝑓 = 800 𝐻𝑧 

D-složka Q-složka D-složka Q-složka 

𝛿𝑅𝑠
[%] 𝛿𝐿𝑑

[%] 𝛿𝑅𝑠
[%] 𝛿𝐿𝑞

[%] 𝛿𝑅𝑠
[%] 𝛿𝐿𝑑

[%] 𝛿𝑅𝑠
[%] 𝛿𝐿𝑞

[%] 

1e-9 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

1e-8 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,2 <1 <0,2 <1,5 

1e-7 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 <3 <0,5 <5 

1e-6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <2 <10 <2 <15 

1e-5 <1 <1 <1 <1 <5 <20 <7 <40 

1e-4 <5 <5 <5 <5 <20 <60 <25 <100 

Tabulka 1 Chyby metody při různých úrovních šumu při A = 1 V, f = 200 a 800 Hz, počet period 100 
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3.2 Testování frekvenční analýzy na reálném motoru 

Stejný algoritmus, jaký byl použit v simulacích, byl použit i na identifikaci parametrů reálného 

synchronního motoru s permanentními magnety. Identifikace byla provedena na AC 

servomotoru od firmy TG drives typ TGT2-0032-30-24/TOPS1KX-1M. 

Během testu musel být motor zablokován (locked rotor test). To bylo zajištěno přípravkem, 

který byl přišroubován k tělu motoru a pomocí dvou ramen byl zafixován v jedné pozici.  

Výsledná identifikace je vidět v následujících grafech. Byly testovány obě složky, jak D, tak Q, 

každá při čtyřech různých identifikačních signálech. Zároveň byl měněn offset identifikačního 

signálu tak, aby byla zjištěna případná závislost identifikovaných veličin na proudu. Tento 

offset se pohyboval od 0.4 𝑉 do 1.6 𝑉 po 0.2 𝑉. 

Při prvním testu byl použit identifikační signál o amplitudě 𝐴 = 0.2 𝑉 a frekvenci 𝑓 = 200 𝐻𝑧 

(Obrázek 11). Zde se ovšem vyskytuje chyba v identifikaci při offsetu 0.4 𝑉 a 0.6 𝑉. To je 

způsobeno především způsobem řízení a to tak, že výstupní signál protíná 0 a je ovlivněn 

působením deadtime při přepínaní. 

 
Obrázek 11 Identifikace v D složce při A = 1 V, f = 200 Hz, počet period integrace 20 
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Opět stejně jako u identifikace při 𝑓 = 200 𝐻𝑧, dostáváme při identifikaci pomocí 

identifikačního signálu o amplitudě 𝐴 = 1 𝑉 a frekvenci 𝑓 = 800 𝐻𝑧 dvě úrovně offsetu, při 

kterých je metoda nepoužitelná v důsledku protínání nuly výstupním signálem. 

 
Obrázek 12 Identifikace v D složce při A = 1 V, f = 800 Hz, počet period integrace 20 

Pokud zhodnotíme výsledky z části D, dostáváme přibližně stejné hodnoty, které se neliší o 

více než 4 % u podélné indukčnosti ve stejných úrovních offsetu, tedy stejných hodnotách 

výstupního proudu. Naopak při různých úrovních proudu nabývá podélná indukčnost 𝐿𝑑 

různých hodnot. U odporu statoru dostáváme přibližně konstantní hodnoty, které mají 

výchylku okolo ± 4 %. Výsledky jednotlivých testů jsou vidět v tabulce 2. 

 Identifikační signál 𝐴 = 0.2 𝑉 Identifikační signál 𝐴 = 1 𝑉 

𝑓 = 200 𝐻𝑧 𝑓 = 800 𝐻𝑧 𝑓 = 200 𝐻𝑧 𝑓 = 800 𝐻𝑧 

𝐿𝑑  [𝑚𝐻] 0,255 – 0,265 0.255 – 0,265 0.265 – 0,273 0,264 – 0,271 

𝑅𝑠 [Ω] 0,306 – 0,32 0,310 – 0,325 0,32 – 0,33 0,319 – 0,327 

Tabulka 2 Výsledky identifikace v části D 

Stejnou metodu identifikace podstoupila i Q část motoru. Její výsledky jsou na následujících 

grafech (Obrázek 13, Obrázek 14). 
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Obrázek 13 Identifikace v Q složce při A = 1 V, f = 200 Hz, počet period integrace 20 

 
Obrázek 14 Identifikace v Q složce při A = 1 V, f = 800 Hz, počet period integrace 20 

Pokud vyhodnotíme výsledky z části Q, dostáváme opět přibližně stejné hodnoty, které mají 

výchylku ±4 %. Oproti podélné indukčnosti nemá příčná indukčnost až takové rozdíly při 

změně proudu a dá se prohlásit, že je téměř konstantní. U odporu statoru dostáváme opět 

přibližně konstantní hodnoty, které mají odchylku ±3 %. 
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Identifikační signál 𝐴 = 0.2 𝑉 Identifikační signál 𝐴 = 1 𝑉 

𝑓 = 200 𝐻𝑧 𝑓 = 800 𝐻𝑧 𝑓 = 200 𝐻𝑧 𝑓 = 800 𝐻𝑧 

𝐿𝑞  [𝑚𝐻] 0,285 – 0,295 0.29 – 0,298 0.299 – 0,305 0,299 – 0,304 

𝑅𝑠 [Ω] 0,317 – 0,33 0,323 – 0,335 0,326 – 0,334 0,325 – 0,331 

Tabulka 3: Výsledky identifikace v části Q 

3.3 Testování online frekvenční analýzy na reálném motoru 

Test byl proveden při různých otáčkách, a to 50 𝑟𝑎𝑑/𝑠 a 200 𝑟𝑎𝑑/𝑠, a při různém zatížení 

generovaném pomocí DC motoru Matador DCM2B 30/03 A1. Tento motor byl zapojen jako 

protizátěž sloužící ke generování různých zátěžových momentů v závislosti na napájecím 

proudu tohoto DC motoru. 

Další důležitou součástí je filtrace signálu. Ta probíhá tak, že se z daného průběhu získá signál 

o stejné frekvenci jako identifikační a ten se následně odečte z tohoto signálu.  

V našem případě používáme pásmovou propust 800 𝐻𝑧, která je diskrétní forma přenosu 

rovnice . Kvůli nulovému fázovému posunu byla přidána nula a následně upraveno 

zesílení přenosu tak, aby frekvenční a fázová charakteristika odpovídala charakteristikám 

spojitého přenosu. 

 𝐹(𝑧) =   
0.1326𝑧2 − 0.1326

𝑧2 − 1.646𝑧 + 0.7304
  

3.3.1 Identifikace obou částí současně 

Dalším krokem v realizaci identifikace pomocí frekvenční analýzy bylo spojit identifikaci obou 

částí dohromady. To znamenalo, že každá část musí obsahovat filtr na odfiltrování otáček a 

vlastní integrační a výpočetní část. Ačkoli simulace identifikace se stejnými frekvencemi dávali 

dobré výsledky, ale na reálném motoru vykazovala identifikace značné chyby. Identifikované 

parametry byly do jisté míry závislé na rychlosti. Změna u indukčností není tak zásadní jako u 

odporu. Pohybuje se do 10 % procent, zatímco u odporu se tato změna pohybovala až do 25 

% (obrázek 15). 

Tuto závislost způsobuje především špatná kompenzace křížových vazeb pomocí odvazbení. 

Proto byla pro druhý identifikační signál zvolena frekvence 640 𝐻𝑧. Pokud křížovými vazbami 

do identifikované části budou vstupovat odlišné frekvence, na přesnost metody to nemá vliv. 

Velikost frekvence byla zvolena v závislosti na vzorkovací frekvenci 16 𝑘𝐻𝑧, kde byla hledána 
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taková, která je nejblíže 800 𝐻𝑧, a to směrem dolů, a zároveň byla celočíselně dělitelná 

vzorkovací periodou. Součástí toho bylo vytvoření nového filtru . 

 𝐹(𝑧) =
0.11𝑧2 − 0.11

𝑧2 − 1.722𝑧 + 0.7778
 

Takto spojená identifikace byla opět podrobena různým testům v závislosti na rychlosti, 

proudech 𝐼𝑞 a 𝐼𝑑 a na velikosti amplitudy identifikačního signálu. 

 

 
Obrázek 15 Závislost identifikace odporu statoru na rychlosti při A = 1 V, f = 800 Hz, počet period integrace 20 
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Obrázek 16 Online identifikace v D a Q složce při A = 1 V, při rychlosti 50 rad/s ,𝐼𝑑 = 0 − 5𝐴  

Test proběhl při otáčkách motoru 50 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Identifikační signál byl 640 𝐻𝑧 pro část D a 

800 𝐻𝑧 pro část Q a vstupní amplituda byla 𝐴 = 1 𝑉 (Obrázek 16). Opět byla testována 

závislost identifikovaných parametrů na proudu 𝐼𝑑. Jak je patrné, větší amplituda způsobí 

výrazné zlepšení identifikace všech parametrů. Podélná indukčnost se pohybuje opět v mezích 

𝐿𝑑 = 0.23 − 0.26 𝑚𝐻 a průběhy jsou mnohem hladší. I hodnota pro 𝐼𝑑 = 0 𝐴 dostává 

věrohodný průběh, který je zapříčiněn menším vlivem deat-time při spínání. Ostatní 

parametry pak dosahují předpokládaných správných hodnot 𝐿𝑞 ≅ 0.29 𝑚𝐻 a odpor statoru 

𝑅𝑠 ≅ 0.32 Ω . 
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Obrázek 17 Online identifikace v D a Q složce při A = 1 V, při rychlosti 50 rad/s , zátěž: 0 − 1.5 𝐴  

Identifikační signál je opět 640 𝐻𝑧 pro D část a 800 𝐻𝑧 pro Q část s amplitudou 𝐴 = 1 𝑉 

(Obrázek 17). Při těchto parametrech vykazuje identifikace dobré výsledky, kde odpor statoru 

vyšel 𝑅𝑠 ≅ 0.32 Ω, podélná indukčnost 𝐿𝑑 ≅ 0.25 𝑚𝐻a příčná indukčnost 𝐿𝑞 ≅ 0.29 𝑚𝐻. 

3.4 Simulace identifikace pomocí rozdělení- Newtonova metoda 

Metoda je neinvazivní a nepotřebuje tedy žádnou injektáž signálu, nebo signál různě měnit. 

Identifikace se skládá z několika bloků. Je vždy nutné dát metodě nějaká inicializační data, od 

kterých se začne odvíjet identifikace. Hlavními daty, ze kterých jsou hodnoty identifikovány, 

jsou napětí, proud a otáčky. Celkem byly identifikovány dva parametry, a to příčná indukčnost 

a odpor statoru. Na identifikaci indukčnosti byly použity dvě metody, klasická Newtonova 
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metoda (𝐿𝑞 − 𝑁) a metoda podobná Gauss-Newtonově metodě (𝐿𝑞 − 𝐺𝑁) (viz kapitola 2.4). 

Jak je patrné z grafu, metody v simulacích dosahují poměrně dobrých výsledků, ale je třeba 

zdůraznit nutnost korekce zesílení m v závislosti na velikosti šumu. Zároveň musí být při 

identifikaci konstantní proudy, musí tedy probíhat při konstantních otáčkách a zatížení.  

 
Obrázek 18 Online identifikace pomocí Newton metody při různým zatížení s úrovní šumu PSD 1e-7  

 

3.5 Testování upravené Newtonovy metody na reálném motoru  

Z této metody vykazovala dobré výsledky jen jedna část identifikace. Jedná se o identifikaci 

odporu statoru 𝑅𝑠 pomocí upravené Newtonovy metody, která vychází z rovnice . Jak 

se ukázalo, metoda je citlivá na průchozí proud 𝑖𝑞 (Obrázek 19), který prochází přímo 

odporem. Čím víc je motor zatížen, tím dává metoda přesnější výsledky. Taktéž využívá 

způsobu řízení, kdy je proud 𝑖𝑑 řízen do nuly a indukčnost obsažená ve výpočtové rovnici nemá 

takový vliv. 
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Obrázek 19 Hodnoty identifikace Gauss-Newton metody pro  𝑅𝑠 při různým zatížení  

3.6 Testování identifikace MRAS na reálném motoru  

Všechny metody MRAS, které byli pře tím ověřené na simulacích, byly aplikovány i na reálný 

motor. První z identifikovaných parametrů byl magnetický tok Ψ𝑓. Při identifikaci měl motor 

otáčky 200 𝑟𝑎𝑑/𝑠 a pro získání ostatních parametrů byla použita online frekvenční analýza 

s frekvencemi 640 𝐻𝑧 a 800 𝐻𝑧. I zde bylo využito řízení proudu 𝑖𝑑 do nuly. Pro zpřesnění 

identifikace je dobré motor co nejvíce zatížit. Při těchto podmínkách nám magnetický tok 

vycházel Ψ𝑓 = 0.0094 − 0.0095 𝑊𝑏.(Obrázek 20). 

Dalším identifikovaným parametrem byl odpor statoru 𝑅𝑠. V tomto případě byly zvoleny dvě 

metody identifikace pro ověření použitelnosti identifikace. I za předpokladu, že přesně 

neznáme ostatní parametry. První identifikace byla provedena z aktuálně získaných 

parametrů z online frekvenční analýzy a druhá identifikace byla provedena za pomocí 

parametrů získaných při identifikaci offline metodou. Během testu měl motor opět rychlost 

200 𝑟𝑎𝑑/𝑠 a frekvence identifikačních signálů pro frekvenční analýzu byla 640 𝐻𝑧 a 800 𝐻𝑧. 

Jak již bylo zmíněno, identifikace využívá řízení proudu 𝑖𝑑 do nuly. Při porovnání obou způsobů 

zjišťujeme, že přesnost je u obou přibližně stejná (obrázek 21). Velký dík má na tom i to, že 

parametry našeho motorů se příliš nemění a lze je tedy zaměnit za konstantu. I zde má 

identifikace lepší výsledky, pokud je motor zatížen, čímž se zvětší proud 𝐼𝑞. 
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Obrázek 20 Průběhy identifikace 𝛹𝑓  pomocí MRAS  

 
Obrázek 21 Průběhy identifikace odporu statoru  𝑅𝑠 pomocí MRAS  

Posledním parametrem je podélná indukčnost 𝐿𝑑. I zde byla porovnávána identifikace 

z aktuálních parametrů a z parametrů získaných offline metodou. Motor měl otáčky 

200 𝑟𝑎𝑑/𝑠 a identifikační frekvence byly 640 𝐻𝑧 a 800 𝐻𝑧. Motor byl celou dobu zatížen DC 
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motorem napájeným 0.5 𝐴. Výsledky u obou identifikací vyšly zhruba stejně, ale jak se ukázalo, 

takto navržená identifikace je nepoužitelná. Pro správné dosažení hodnot musí indukčností 𝐿𝑑 

téct maximální proud 𝑖𝑑, což je při normálním řízení nežádoucí. Při menších proudech metoda 

zcela selhává. 

 
Obrázek 22 Průběhy identifikace podléné indukčnosti 𝐿𝑑  pomocí MRAS  

3.7 Porovnání výsledků 

Tabulka 4 ukazuje parametry, jak je neidentifikovali jednotlivé metody. Všechny metody 

dosahují docela dobré přesnosti do 10% od uvažovaných hodnot. 

Parametry 
Odpor statoru 

𝑅𝑠 [Ω] 

Podélná 

indukčnost 

𝐿𝑑  [𝑚𝐻] 

Příčná 

indukčnost 

𝐿𝑞 [𝑚𝐻] 

BEMF 

[𝑊𝑏] 

Předpokládané 

reálné hodnoty 
0.315 0.27 0.33 0.0095 

Offline frekvenční 

analýzy 

Q 0.32 

D 0.315 − 0.33 
0.22 − 0.26 0.29 - 

Online frekvenční 

analýzy 

Q 0.3 − 0.33 

D 0.15 − 0.3 
0.23 − 0.26 0.29 - 

Newton metoda 0.3 − 0.33 - - - 

MRAS 0.32 0.25 - 0.00944 − 0.00956 

Tabulka 4: Výsledné hodnoty identifikací 
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Závěr a zhodnocení výsledků 

Shrnutí: 

Hlavním cílem této dizertační práce byl návrh a použití identifikačních metod na synchronní 

motor s permanentními magnety. V úvodu práce je popsáno náhradní schéma synchronního 

motoru a několik metod pro různé způsoby identifikace. Tyto podklady vedly k vytvoření 

simulačních modelů pro testování těchto metod. Práce byla celkově rozdělena do dvou skupin, 

kterými jsou offline metody identifikace, kdy jsou parametry identifikovány při stojícím 

motoru, nebo lze do motoru pouštět různé signály bez ohledu na řízení, a online identifikace, 

kdy jsou parametry získávány za běhu motoru. Všechny tyto metody byly prvně testovány na 

simulacích a následně ověřovány na reálném motoru TG drives typ TGT2-0032-30-

24/TOPS1KX-1M. K testování sloužila platforma reálného času dSpace. Metody a výsledné 

simulace byly následně popsány ve druhé části práce. 

Dosažené cíle a zhodnocení: 

V simulacích a následně i na realtimové platformě bylo vytvořeno řízení PMSM v d-q 

souřadnicích pro testování navržených metod. Nejprve byl motor podroben identifikaci 

v offline režimu. K identifikaci byla použita frekvenční analýza. Zde musely být vyjádřeny 

vzorce pro správný výpočet hodnot ze dvou výstupů z frekvenční analýzy. Postupnými 

úpravami byla odstraněna závislost výpočtu mezi jednotlivými parametry. To se ukázalo velmi 

praktické při pozdější online identifikaci. Pro identifikaci byl využit takzvaný locked rotor test, 

kdy je hřídel motoru zablokovaná v určité pozici. V simulacích vykazovala metoda dobrou 

odolnost vůči parazitním šumům. Při identifikaci na reálném motoru jsem provedl postupné 

proměření parametru při různých úrovních proudů. Zde se ukázalo, že příčná indukčnost je 

konstantní zhruba 𝐿𝑞 = 0.29 𝑚𝐻, ale podélná indukčnost je závislá na proudu 𝐿𝑑 = 0.22 −

0.26 𝑚𝐻. Při identifikaci v Q složce jsem pak zjistil i odpor statoru, který odpovídá 

předpokládanému 𝑅𝑠 = 0.32 Ω. Hodnoty odporu v části D pak byly 𝑅𝑠 = 0.315 − 0.33 Ω. 

Pokud se zaměříme na online metody, jsou zde tři. První z nich, Newtonova metoda, dávala 

v simulacích velmi dobré výsledky, ale na reálném motoru se vyskytly problémy. Jedna část 

metody využívá nelineární část motoru pro identifikaci indukčnosti.  Jak se ukázalo, metoda je 

velmi závislá na kvalitě řízení a velikosti šumu, který vzniká při měření. Taktéž závisí na tom, 

jak velký proud protéká danou identifikovanou částí. Nakonec se podařilo zprovoznit pouze 
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identifikaci odporu statoru, který vychází 𝑅𝑠 = 0.32 Ω. Další identifikační metodou je MRAS. 

Zde byla metoda využita k identifikaci parametrů z křížových vazeb, tedy z nelineární části 

systému. Nejdůležitějším parametrem, který byl identifikován, je konstanta BEMF, která 

vycházela 0.00944 − 0.00956 𝑊𝑏 , má tedy totožnou hodnotu jako již dříve naměřená 

hodnota. Další parametry, které byly touto metodou identifikovány, jsou odpor statoru 𝑅𝑠 =

0.32Ω a podélná indukčnost 𝐿𝑑 = 0.25 𝑚𝐻. Zde ale musí indukčností protékat maximální 

proud. Nevýhodou této metody je to, že musíme znát i ostatní parametry motoru pro 

správnou identifikaci, například je možné je nahradit daty získanými z offline identifikace. 

Poslední metodou, která byla aplikovaná v online režimu, je frekvenční analýza. U této metody 

se vyskytují problémy v podobě harmonických signálů ve zpětných vazbách. Proto zde byly 

navrženy dva filtry pro filtraci identifikačních signálů. Po vhodné kombinaci identifikačních 

signálů byla docílena identifikace parametrů v obou částech motoru s velmi vysokou 

přesností, až na identifikaci odporu v D části motoru. Odpor statoru z části Q vycházel 𝑅𝑠 =

0.3 − 0.33 Ω, podélná indukčnost 𝐿𝑑 = 0.22 − 0.26 𝑚𝐻 a příčná indukčnost 𝐿𝑞 = 0.29 𝑚𝐻. 

Všechny metody dávaly poměrně přesné výsledky s chybou do 10 %, v některých případech 

15%. Takto identifikované hodnoty se dají považovat za dostatečně přesné a mohou se tedy 

použít k návrhu vhodného regulátoru. Hlavní přínos práce je návrh metod takovým způsobem, 

aby bylo možno identifikovat všechny parametry bez jakékoli nutnosti upravovat klasické 

řízení a aby bylo možné identifikovat parametry v celém pracovním rozsahu motoru. 
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• No. FEKT-S-14-2210, Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a 

dat, zodpovědný řešitel: doc. Ing. Kolář Radim, Ph. D. -návrh algoritmů pro simulátor 

dechové křivky s možností připojení reálných plic, zpracování signálů ze snímačů, řízení 

BLDC motoru, celý projekt je realizován za pomocí LabView a real-time platformy 

CopactRio 

• Projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0014 CVVOZE- Centrum výzkumu a využití obnovitelných 

zdrojů energie a následně projektu programu NPU I (projekt č. LO1210), 2011-2017, 

zodpovědný řešitel: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. -návrh algoritmů pro 

inteligentní energetickou síť Smart Grid, celý projekt je realizován za pomocí LabView 

a real-time platformy CopactRio 


