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Sammanfattning—Artikelns fokus ligger på smarta elnät och
specifikt den distribuerade kontrollen av dem. Syftet med pro-
jektet var skapa hårdvaran och mjukvaran till ett distribuerat
informations- och kontrollsystem för att kunna styra lasterna till
en liten elnätsmodell, ICS byn (Industrial Information and Control
Systems). Speciellt så skulle det undersökas om det var möjligt
att skapa ett fungerande kontrollsystem med billiga kommersiella
produkter, Raspberry Pi:s och Arduinos. Projektets resultat
kommer sedan att användas för ett fortsatt utvecklingsarbete
på ICS.

För att skapa det distribuerade kontrollsystemet så användes
JACK Intelligent Agents, en utvecklings miljö för multi-
agent system baserat på Java. Rapporten tar upp de olika
hårdvarukomponenterna Arduino, en mikrokontroller och Rasp-
berry Pi, en linuxbaserad dator och transistorkretsarna som har
byggts för att kunna driva de elektromekaniska brytarna i byn
från Arduinon. Resultatet från projektet är att det går att skapa
ett fungerande distribuerat kontrollsystem med hjälp Raspberry
Pi:s och Arduinos.

En av slutsatserna är att det behövs läggas till en hierarki i
arkitekturen för skapade distribuerade kontrollsystemet då det
inte skulle kunna klara av en stor uppskalning av antalet laster.
Det ges flera förslag för en framtida utveckling av det skapade
kontrollsystemet varav en av dem är lägga till generatorer och
energilagringsförmåga till ICS byn och därmed kunna simulera
ett verkligt litet smart elnät.

Index Terms—Smarta elnät, ICS, multi-agent system, Rasp-
berry Pi, Arduino, JACK Intelligent Agents

I. INTRODUKTION

Energi är en allt viktigare fråga för vårt samhälle. Det ställs
allt högre krav på kostnadseffektiv el, förnybar energi och på
pålitligare och mer robusta elnät. Alla dessa krav besvaras med
hjälp av så kallade ”smart grids”, smarta elnät.

Ett smart elnät karaktäriseras bland annat av att man
genom en datorisering av elnätet går från ett centraliserat
informations- och kontrollsystem över till ett decentraliserat
distribuerat informations- och kontrollsystem med ett högt
informationsflöde mellan de olika delarna i elnätet, men också
mellan elnätet och konsumenterna och producenterna1. Att
kontrollsystemet är distribuerat innebär att det finns många
substationer som vardera kontrollerar en liten del av elnätet
och tillsammans med andra substationer/stationer styr hela
elnätet. Eftersom dagens elnät är centraliserat så är det inte
möjligt för alla enheter att kommunicera med informations-
och kontrollsystemet. De är alldeles för många för att en
centralprocess ska kunna hantera det. Fördelen med ett dis-
tribuerat kontrollsystem är att det möjliggör att antalet aktiva
enheter i elnätet mångfaldigas. Det medför att elnätet kan

1Konsumenter är de som köper och förbrukar el. Producenter är de som
skapar och säljer el.

styras på ett mer avancerat sätt och därmed öka stabiliteten
hos elnätet. Exempelvis skulle mätstationer genom att aktivt
kommunicera med varandra kunna förebygga elavbrott genom
att undersöka potentialskillnaden mellan dem. Genom att dess-
utom förändra elnätetsstruktur från ett enkelriktat, radielt trans-
missionsnät2 till ett distribuerat, dubbelriktat transmissionsnät
så är det möjligt att minska riskerna för elavbrott. Det beror
på att det finns fler vägar för elektriciteten att färdas genom.
En till fördel med ett dubbelriktat transmissionsnät är att alla
skulle kunna vara elproducenter och sälja el, exempelvis skulle
vanliga hushåll som har förmågan att producera el genom
skulle kunna sälja överproduktionen av sin egenproducerade
el [1], [2].

Att informations- och kontrollsystemet är distribuerat är
inte det enda som termen “smart elnät” inbegriper. Ett smart
elnät är mycket mer än det. Genom att använda de fördelar
som ett distribuerat information- och kontrollsystem har är
det möjligt att koppla samman konsumenterna, producenterna,
elmarknaden, nätägarna och elnätet till ett enda stort system;
Ett smart elnät [3], se Figur 1. Basen i ett smarta elnät
en tvåvägskommunikation mellan elnätet och konsumentern
och producenterna. Med det menas att elnätet kommunice-
rar med konsumenterna och producenterna och ger till ex-
empel information om elpriset, tillgång till förnyelsebar el
och eventuella höjdpunkter i elförbrukningen som uppstår.
Men det innebär också att konsumenterna och producenter-
na kommunicerar med elnätet och ger det information om
elförbrukning/produktion och så vidare.

Figur 1. Översiktsbild över ett smart elnät [4]

Produktionen av förnyelsebar energi är en mycket viktig del
av dagens samhälle. När produktionen av förnyelsebar energi
ökar medför det att produktionen av el blir mer geografiskt
spridd då det finns vindkraftparker i vissa delar av landet,
vågkraftverk ute till havs, vattenkraft i bergen och solceller

2Transmissionsnätet är det elektriciteten flödar genom. Dagens transmis-
sionsnät klarar enbart av att elektriciteten flödar i en riktning, därav “enkel-
riktat”
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på fastighetstak. Detta leder till att det finns stor varians i
mängden el producerad från de olika källorna då det vissa
dagar kan vara mindre vind eller molnigt väder. Det ställer då
högre krav på elreserver och reservproduktion för att kunna
klara av efterfrågan vid svackor [5], [2].

Fördelen med smarta elnät är att man kan använda strömmen
på ett mer effektivt sätt, till exempel så skulle elnätet kunna
samla information om hur elanvändningen ser ut. Med den
informationen skulle det vara möjligt att beräkna hur mycket
el som kommer användas vid olika tidpunkter och därmed
kunna optimera elproduktionen vid kraftverken och förhindra
att det blir en överproduktion av el. Detta möjliggör för ett
miljövänligare samhälle då det i dagsläget produceras el uti-
från hur mycket man tror kommer gå åt och då elen inte räcker
till kör man reservkraftverk vilket ofta är fossilbränsledrivna
kraftverk [5]. För att kunna genomföra dessa förändringar
ställs det även krav på konsumenterna som måste gå med
på att eventuellt stänga av mindre viktiga apparater som
varmvattenberedaren ett kort tag då belastningen på elnätet blir
för stor medan reservproduktion sätts in för att kompensera för
den ökade konsumtionen, [2].

Det finns med andra ord extremt många
tillämpningsområden för smarta elnät där de kan göra
mycket nytta. På Gotland utvecklas just nu ett av världens
modernaste elnät där stora mängder förnyelsebara energikällor
integreras i elnätet.[6]

Även i USA moderniseras just nu elnätet där man årligen
satsar 20 miljarder dollar på att övergå till smarta elnät, en
siffra som kommer stiga till över 100 miljarder dollar per
år inom år 2030. Varje år förlorar USA mellan 25 och 180
miljarder dollar på strömavbrott vilket gör det värt att bygga
ut till smarta elnät [1].

Eftersom det går att göra så stora vinster med att förbättra
vårt elnät så är det ett aktivt forskningsfält. På ICS på KTH
finns det en grupp PSMIX (Power System Management with
related Information Exchange) som forskar på olika områden
i samband med “smart grids”. Några projekt är:

Distributed control of active distribution networks
Målet är att skapa ett agentbaserat distribuerat system
för själv modellering av elkraftsystem.

Reliability of control and automation systems
Målet är att skapa ett programmeringsramverk som
möjliggör analys av pålitligheten och livslängden hos
ICT utrustning.

Market models for smart grid implementation
Målet är att skapa metoder för att kunna analysera
marknadsmodeller som behandlar implementationen
av smarta elnät

De har där en avancerad realtidselnätssimulator, OPAL-
RT som används för olika forskningsprojekt. PSMIX bedriver
även undervisning i form av masterkurser för masterstuden-
ter inom elkraft. De har en enkel fysisk elnätsmodell, ICS
byn som används i kurserna vid demonstrationer och labo-
rationer. Den återspeglar tyvärr inte dagens elnät då den är
förenklad. Det finns då ett intresse hos PSMIX att för framtida
kursomgångar kunna använda OPAL-RT simulatorn istället
då det möjliggör för mer avancerad undervisning. Det finns
också ett intresse om att kunna utöka simuleringsförmågan hos

elnätssimulatorn OPAL-RT genom att kunna koppla samman
hårdvara med den,[7], [8].

Det är den distribuerade kontrollen av ett elnät denna artikel
fokuserar på. Syftet med projektet var att skapa ett distri-
buerat kontrollsystem för ICS byn. Projektet var ett “proof
of concept” för att undersöka om det är möjligt att bygga
en fungerande plattform för ett distribuerat kontrollsystem
uppbyggt med billiga COTS (commercial-off-the-shelf ) pro-
dukter. Resultatet från projektet kommer sedan användas som
en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete på ICS.

I sektion II ges en introduktion till de olika delar som
projektet har bestått av, speciellt multi-agent system. Där
förklaras också mer specifikt skillnaden mellan dagens elnät
och ett smart grid. Sektion III går in på metoden och utförandet
av projektet. Implementationen av kontrollsystemet ges där en
noggran förklaring, program som har krävts på mjukvarudelen
av projektet. I sektion IV finns resultatet. Sektion V diskuterar
resultaten och analyserar hur det skapade informations- och
kontrollsystemet skulle klara av en uppskalning av antalet
laster. Där finns också förslag om inriktningar för en fortsatt
utveckling av det skapade kontrollsystemet. Slutligen så tas
slutsatserna upp i sektion VI.

A. Avgränsningar

Artikeln inbegriper enbart skapandet av ett enkelt distribue-
rat kontrollsystem för att styra ICS byns belastningsfördelning.
Varken OPAL-RT simulatorn eller några mer avancerade
multi-agent metoder för distribuerad kontroll användes.

II. BAKGRUND

A. Hårdvara

Figur 2. Raspberry Pi modell B [9]

1) Raspberry Pi: Raspberry Pi är en linuxbaserad dator, se
Figur 2. Den är liten som ett kreditkort och kostar mellan $25
och $35 beroende på vilken modell man väljer att köpa. Den
modell som används i detta projekt är modell B vilket har två
USB portar, 512 MB RAM och en Ethernet port. Raspberry
Pi:n har en processorhastighet på 700 MHz [10].

Användningsområdena för Raspberry Pi är många, såsom i
utbildningssyfte, server, mediadator och terminal [10]. I detta
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projekt används Raspberry Pi för att köra programmet JACK
Intelligent Agents och fungerar som agenter som kontrollerar
var sin last i ICS byn.

Figur 3. Arduino Uno [11]

2) Arduino: En Arduino, se Figur 3, är en programmer-
bar mikrokontroller med ett antal I/O3 portar. Med hjälp
av Arduinos går det att mäta ström och spänning samt att
styra elektriska kretsar och apparater. Arduinos har många
tillämpningsområden såsom att styra en servo4 så att en
solpanel kan följa solens rörelser, detektera elektromagnetiska
fält eller för att fjärrstyra kameror. Fördelen med Arduinos
är att de både är användarvänliga och billiga att köpa då de
endast kostar ett par hundra kronor. De är ägnade för både
privat och kommersiellt bruk [12].

I det här projektet användes Arduino varianten Arduino
Uno. Arduino Uno har 14 digitala kontakter och 6 analoga
kontakter. Med hjälp av de analoga kontakterna är det möjligt
att mäta spänningar på upp till 5 V. De analoga kontakterna
har en analog-digital omvandlare med en upplösning på 10
bit. Spänningen som mäts returneras i form av heltal mellan
0 och 1023 och översatt till spänning blir det en upplösning
på 4.9 mV. Arduinon är känslig då dess analoga och digitala
kontakter högst tål en spänning på 5 V. Därför är det lätt att
skada den genom att låta den bli utsatt för hög spänning [13].

Arduino Uno har en 16 MHz processor och 32 kB Flash
minne, 2 kB SRAM och 1 kB EEPROM [14].

Flash minnet talar om hur mycket plats det finns för lagring
av programkod. Av det totala flash minnet tas 0.5 kB upp av
bootloader (uppstartsprogrammet). SRAM är mängden minne
som finns tillgängligt för Arduinon när den är i drift. EEPROM
används för att lagra information efter Arduinon har stängts
av.

I detta projekt användes Arduino Unos till att skicka signaler
för att slå av eller på laster på ICS byn och mäta strömmen
som går i varje last. Arduinons digitala kontakter används för
att slå av och på laster och för att mäta spänningen används
de analoga kontakterna.

3) Applikationsutveckling inom elkraft: Kontroll- och
övervakningssystemen för dagens elnät är främst uppbyggt
på SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

3Input/Output
4elektrisk motor

Det är ett centraliserat informations och kontrollsystem som
inbegriper både hårdvara och mjukvara. Den centraliserade
kontrollarkitekturen fungerar då mängden information och
antalet stationer som det kommuniceras med är begränsad. När
elnätet övergår till ett smart elnät kommer antalet stationer som
kommunicerar med elnätet att mångdubblas. Detta är ett stort
problem för SCADA och kallar därför på ett mer distribuerat
kontrollsystem som har bättre skalningsförmåga.

Grunden i ett distribuerat kontrollsystem är att intelligensen
och beslutsförmågan är fördelad över hela systemet och att
det inte är någon central process som fattar besluten utan att
det är systemets många olika delar/processer som tillsamman
styr. Ett sådan system kallas ett multi-agent system. Med
agent menas en egen självständig del/process av systemet.
Kontrollsystemet för ett multi-agent system är helt annorlunda
än det för SCADA. I SCADA är det en centralprocess som
bestämmer vad som ska utföras medan för multi-agent system
så behöver agenterna samarbeta och komma till gemensamma
beslut. Det betyder att strukturen på kontrollsystemet behövs
göras om helt i en övergång till ett mer distribuerat nät.

Eftersom detta är ett mycket nytt fält finns det ett stort
behov av nya lösningar och plattformer för ett informations-
och kontrollsystem för multi-agent system [15], [16]

4) Multi-Agent System: Multi-agent system finns inom
många olika områden som bland annat reglerteknik, artificiell
intelligens och infomations- och styrsystem. Det används då
det finns flera separata program/processer, agenter som till-
sammans genom samarbete ska uppnå olika mål. Ett typiskt
exempel är inom smarta elnät där det krävs en distribuerad
kontroll.

Enligt [15] definieras en agent som:
En aktiv självständig process som genom informationsin-

samling och kommunikation med andra processer (agenter)
tillsammans arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Med att
de är aktiva menas att de pro-aktivt arbetar för ett uppfylla
vissa mål.

För att skapa multi-agent system finns det några färdiga
kommersiella plattformar. Det som användes i detta projekt är
JACK Intelligent Agents.

a) JACK Intelligent Agents: JACK är ett multi agent
programmeringsspråk byggt på Java. Utvidgningen av Java
är gjord i form av Java plug-ins vilket i kombination med
att Java är plattformsoberoende medför en stor flexibilitet och
portabilitet av program som skapas. Det är ett agent orienterat
språk med ett antal extra klasser, gränssnitt och metoder
definierade. De klasserna5 är:

Agents
Agents är grunden i ett multi agent system. Det är
de som driver själva programmet.

Events
Agents använder Events för att skicka meddelanden
endera till sig själv eller till andra Agents.

Plans
Agents använder Plans för att hantera inkommande
Events. Det är med hjälp av sina Plans Agents kan
föra resonemang och reagera på Events för att uppnå

5De engelska namnen på klasserna används för klarhet
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sina mål. En Agent kan ha flera Plans som hanterar
samma Event, den sorterar då ut den Plan som är
bäst lämpad för tillfället.

Capability
Capabilities är till för att kunna skapa färdiga funk-
tioner och färdigheter med Plans och Events. Agents
kan då sedan använda Capability för att kunna få
dess färdigheter.

För att underlätta skapandet av multi-agent system som
ofta blir mycket komplexa finns det ett grafiskt gränssnitt i
JACK. Med gränssnittet kan Agents, Events, Plans med flera
placeras ut grafiskt och deras relationer definieras direkt. Dessa
relationer översätts då direkt till programkoden.

I JACK finns ett inbyggt kommunikationsnätverk för att
hantera agent kommunikation mellan olika processer/datorer.
Kommunikationsnätverket är uppbyggt på UDP (User Da-
tagram Protocol) ett kommunikationsprotokoll som är snabbt
men inte garanterar leverans av meddelanden. För att göra
agent kommunikationen säkrare så finns det inbyggt i JACKs
kommunikations nätverk ett extra skyddslager som ser till att
meddelandena blir levererade. Inter-process kommunikation
mellan agenter upprättas genom att endera varje agent explicit
kopplar upp sig mot alla andra agenter eller genom att en
av processerna skapar en nameserver som agenterna kan
kommunicera genom,[17].

5) Elkraftmodeller för utbildning: För att ge framtidens
elkraftingenjörer de redskap som krävs för att utveckla tekni-
ken bakom ett smart grid behöver dagens elkraftsutbildningar
dels ge en stark bas i traditionella elkraft system men också
spetskunskap inom de nya smart grid teknikerna som distribu-
erad elproduktion, automation och nätverkade kontrollsystem.
Om elkraftsutbildningar ska kunna hålla den nivå som krävs
för att kunna uppfylla dessa krav, är elkraftmodeller som ger
en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av dels traditio-
nella elnät men också distribuerade elnät en nödvändighet.[18]

a) ICS byn: ICS byn är en enkel elnätsmodell, se Figur
4. Den består av ett en fas 24 V DC nät med sex styc-
ken laster. Strömmen som går genom de olika lasterna kan
regleras med hjälp av vridbara potentiometrar. Lasterna kan
slås av och på genom att driva elektromagnetiska brytare
med en ström på ungefär 1 A. Strömmen som går i ICS
byn är låg, på storleksordningen 1 till 10 mA. För att kunna
mäta den förstärks spänningen med en differentialförstärkare.
En differentialförstärkare är en elektrisk krets som förstorar
spänningsdifferansen mellan två punkter.

ICS byn är en mycket förenklad modell av ett riktigt elnät.
Om modellen hade varit komplex hade det tagit fokus från
att köra eller skapa kontrolla applikationer till att förstå själva
modellen. Därför finns det ändå ett stort utbildningsvärde i
den. Det går till exempel att använda den för att illustrera
grundläggande elkraftsprinciper som bland annat att styra en
belastningsfördelning eller feldetektion med system reparation.
En belastningsfördelning är en benämning för det samlade
tillståndet på systemets laster. Alltså vilka som är av eller på.

III. METOD

Syftet med projektet var att skapa ett distribuerat kontroll-
system för ICS byn. Mer konkret var målen:

Figur 4. Bild på elkraftsmodellen (ICS byn) som finns på ICS på KTH

• Att skapa och implementera ett distribuerat laststyrsystem
baserat på Raspberry Pi:s och Arduinos som ska kunna
styra ICS byns belastningsfördelning i ett förutbestämt
mönster. Lasterna ska vara koordinerade så att bara en
last i taget är avstängd.

• Att skapa ett mer avancerat kontrollsystem som ser till
att hålla byns maximala elförbrukning under någon vald
nivå. Kontrollsystemet ska göra det genom att stänga av
så få laster som möjligt och samtidigt vara så nära gränsen
för byns elförbrukning som möjligt.

När programmet körs enligt det första projektmålet refereras
det hädanefter till “del 1” och då det körs enligt det andra
projektmålet refereras det till “del 2”

Projektet har varit uppdelad i två delar. En större mjukvaru-
del för att skapa applikationen till det distribuerade kontroll-
systemet och en hårdvarudel som möjliggör för applikationen
att fysiskt styra byn. Både mjuk- och hårdvaran arbetats med
samtidigt och testats separat allteftersom de har blivit klara.
Eftersom systemet har många separata delar har detta varit ett
krav för att kunna felsöka fel och buggar som uppstått.

Mjukvaran
Mjukvarudelen har bestått av att skapa applikationen
som Raspberry Pi:erna ska köra för att styra ICS
byns belastningsfördelning. Det har gjorts med hjälp
av JACK Intelligent Agents. Det har även skrivits ett
kort program för Arduinon för kunna slå av och på
laster och att mäta strömmen som går genom dem.

Hårdvaran
Hårdvarudelen har bestått av att fysiskt kunna läsa av
strömmen från lasterna samt skicka signaler för att
kunna slå av och på dem. Detta har gjorts med hjälp
av att koppla ICS byn till Arduinos som i sin tur är
kopplat till Raspberry Pi som kör applikationen som
styr belastningsfördelningen. Hårdvarudelen har även
bestått av att bygga transistorkretsar för att kunna
driva elektromekaniska brytare i ICS byn, alltså för
att kunna slå av och på laster. För att minimera risken
för slitage och skador så har även varje Arduino med
sina transistorkretsarna monterats in i skyddslådor.

Då spänningen på ICS byn ska mätas behövs differentiella
förstärkare för att höja strömmen i ICS byn som endast är
på några milliampere. För att kunna beräkna elförbukningen
för varje last krävs att effekten räknas ut och därför måste
spänningen och strömmen mätas. Spänningen betraktas som
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konstant för hela byn och är 24 V. För att mäta strömmen
mäts spänningen över ett 1 Ω motstånd, enligt Ohms lag blir
då strömmen samma som spänningen. Eftersom strömmen som
går i ICS byn endast är på några mA blir spänningen för liten
för Arduinon att mäta. Därför används differentiella förstärkare
för att höja spänningen till mätbara nivåer. Spänningen som
Arduinon mäter är då proportionell mot strömmen som går i
ICS byn. För att förenkla beräkningarna betraktas mätvärdena
Arduinon skickar till Raspberry Pi:en som strömmen för
lasten. Eftersom det endast är strömmen som varierar, då
spänningen är konstant, innebär det att en optimering med
avseende på strömmen ger samma resultat som en optimering
för effekten6.

A. Transistorkretsar

Som tidigare nämnts behövs transistorkretsar, se Figur 5 för
kretsschema, för att kunna driva ICS byns elektromekaniska
brytare eftersom det kräver mer ström än vad Arduinon klarar
av att ge. Detta görs genom att använda en transistor (TO-
92 NPN 45 V 0.1 A, BC547BZL1G). Open/close kopplas
till kollektorn på transistorn. Jord är kopplat till emittern på
transistorn. Arduinon är kopplad till bas på transistorn och
jord på ICS byn och kan då genom att skicka en signal till
transistorn öppna upp kopplingen mellan kollektor och emitter
och därmed driva den elektromekaniska brytaren. Mellan
Arduinon och bas finns ett motstånd på 3.4 kΩ och mellan
bas och jord finns ett motstånd på 1 kΩ. Motstånden är till för
att skydda Arduinon mot eventuell bakström från transisorn
genom att sänka den höga spänningen på ICS byn till en nivå
Arduinon tål.

Figur 5. Schema över hur transistorkretsarna ser ut

B. Koppling av hårdvaran

Alla sex Raspberry Pi:s är kopplade till varandra via ett lo-
kalt nätverk så att de kan kommunicera med varandra, se Figur
6. Vidare är varje Raspberry Pi kopplat till en Arduino Uno via
en USB kabel. För att kunna styra de elektromekaniska brytar-
na kopplas två av de digitala utkontakterna på varje Arduinon
till en transistorkrets vardera. Sedan kopplas transistorkretsen
in på open/close på ICS byn, som förklarat i avsnittet om
transistorkretsarna. För att kunna mäta spänningen på ICS byn

6Hädanefter så används strömmen istället för effekten

är de analoga pin jord på Arduino kopplat till jord på ICS
byn och en analog pin är kopplat till ICS byns differentiella
förstärkare.

Arduinos in- och ut-kontakter är känsliga. Används fel
storlek på kabeln som stoppas in kan det förstöra kontakten
och göra den obrukbar. Därför har det lötts på dupont förenare
på kablarna för att förhindra att förstöra Arduinons kontakter,
alltså en förgrening som är anpassad för Arduinons kontakter.
Detta gjordes först mot slutet av projektet men borde ha gjorts
tidigare då två Arduinos fick kontakter förstörda på grund av
att en för tjock kabel använts.

Figur 6. Schematisk bild över hur hårdvaran är kopplat samman

C. Installation av Raspberry Pi

För att kunna köra JACK och styrsystemsapplikationen på
Raspberry Pi:erna behövdes en del olika program installeras.
De var:

Operativsystem
Operativsystemet som användes var Wheezy Raspian
version 2012-12-16.

Java
JACK kräver Java för att fungera. Versionen som
användes var Oracle:s JDK 8 for ARM Early Ac-
cess7.

Jack Intelligent Agents
Versionen som installerades var 5.6.

RxTx
För att kunna hantera seriellkommunikation i JACK
så behövdes seriellkommunikations biblioteket RxTx
för Java installeras. Versionen som användes var rxtx
2.0-7pre2. RxTx installerades med hjälp av linux
kommando apt-get som automatiskt installerar ett
program om det finns på datorn

7Engelska används för klarhet
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D. Implementation

Programmet är uppbyggt med hjälp av tre olika agenter,
RPAgent, ArduinoAgent och Observer. Varje Raspberry Pi har
en ArduinoAgent och en RPAgent. RPAgent representerar var
en last och styr vilka laster som ska vara igång. RPAgent är den
som sköter själva kontrollen av lasten, den kommunicerar med
andra RPAgents för att tillsammans styra byn på önksvärt sätt.
ArduinoAgent sköter kommunikationen mellan Arduino och
RPAgenterna. En separat dator används som kommunikations-
server. På den finns en Observer som kör en nameserver för
att möjliggöra kommunikation mellan de olika RPAgenterna.
Observern består delvis av ett grafiskt gränssnitt som visar
upp information om de olika lasternas status. Observern är inte
med i själva styrandet av byn utan är till för att dels underlätta
användadet av systemet och dels för att göra det möjligt att ge
olika kommandon till kontrollsystemet då det är i drift, som
att till exempel starta om systemet.

1) RPAgent: RPAgent är kärnan i styrsystemet. Den sköter
själva styrningen av lasten genom att kommunicera med de
andra RPAgenterna och sin ArduinoAgent. Vid skapandet av
RPAgent anger man i vilket tillstånd kontrollsystemet ska köra,
om det är “del 1” eller “del 2”. Beroende på vad man väljer
så agerar RPAgent olika.

När man har skapat en RPAgent startar man processen
genom att anropa metoden sendStartInfo. Den metoden ve-
rifierar först att kommunikationen med Observer och de fem
andra RPAgents är upprättad. Om det visar sig att det inte
går att kommunicera så väntar den tills kommunikationen är
upprättad. När RPAgent har fått nödvändig information från
ArduinoAgent om lastens tillstånd skickas det ut ett SendLoad-
Status Event, se Figur 7, som hanteras av SendLoadStatusPlan.
SendLoadStatusPlan skickar då ut ett LoadStatus Event till
de andra fem RPAgenterna och Observer med information
om lasten i fråga är på eller av samt vilken ström den
aktuella lasten har. När en RPAgent får ett Event LoadStatus
så har den en Plan och en Capability som kan hantera den.
InitializePlan används då systemet inte har startat än och sköter
initialiseringen av programmet, alltså hur uppstartsvillkoren
ser ut och PostStartUpCapability som sköter programmets drift
efter systemet har lyckats med uppstart.

Figur 7. Bild över RPAgent och hur den skickar information om laststatus

InitializePlan används av RPAgent för att samla in in-
formation om de olika lasternas status. När den har fått
information från alla andra laster skickar den informationen

med ett StartUp Event till RPAgents Capability StartUp.
a) Styra laster: När RPAgent ska slå av eller på sin

last skickas det både ett InstructionMessage Event till Ardu-
inoAgent men också ett SendLoadStatus Event till SendLo-
adStatusPlan. ArduinoAgent ser till att meddelandet kommer
fram till Arduinon. SendLoadStatusPlan ser till att alla andra
RPAgenter och Observern blir uppdaterad om förändringen
genom att skicka ett LoadStatus Event till dem. Efter uppstart
hanterar RPAgenterna LoadStatus med hjälp av sin Capability,
PostStartUpCapability.

2) StartUp: StartUp är en Capability som används av
RPAgent för att hantera de olika uppstartsvillkor som finns.
StartUp Capability väljer mellan fyra olika planer utifrån
informationen som finns i StartUp Event. Beroende på om
systemet ska optimera antalet laster igång eller inte finns det
olika planer som StartUp Capability kan använda sig av. De
tre första av dessa hanterar “del 1” och den sista hanterar “del
2”.

StartUpPlan
StartUpPlan hanterar scenariot om inga laster är av,
se Figur 8. Den ser till att mönstret börjar från den
första lasten.

StartUpWithOneLoadOfflinePlane
StartUpWithOneLoadOfflinePlan hanterar scenariot
där endast en last är av. Den ser till att mönstret
börjar från den last som är av.

StartUpWithMultipleLoadsOfflinePlan
StartUpWithMultipleLoadsOfflinePlan hanterar fallet
där två eller flera laster är av. Den ser till att mönstret
börjar från den första lasten som är av. Alla andra
laster slås på.

StartUpWithLimitedCurrentPlan
StartUpWithLimitedCurrentPlan beräknar med hjälp
av RPAgents metod maximizeLoadsRunning vilka
laster som ska vara på. Beroende på resultatet så slås
RPAgents last av eller på.

Figur 8. Illustration över hur uppstarten av programmet går till

3) Optimering av lasternas ström: RPAgent har en metod,
maximizeLoadsRunning som beräknar den optimala kombina-
tionen av laster som ska vara på för “del 2”. Optimeringen
är en brute-force som undersöker alla möjliga kombinationer(

antallaster
antallaster−n

)
där n går från 0 till antal laster genom att för

varje kombination summera den totala strömmen för lasterna
och se om den understiger begränsningen. Eftersom algoritmen
undersöker kombinationerna med flest laster, blir antalet laster
igång maximerat genom att välja den första fungerande kombi-
nationen. Om det finns flera kombinationer som fungerar, med
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samma antal laster så väljs den som kommer närmast gränsen
för den tillåtna elförbrukningen, se Figur 9 för exempel.

Figur 9. Exempel på optimeringsalgoritmen

4) ArduinoAgent: ArduinoAgent är den som sköter kom-
munikationen mellan RPAgent och Arduinon.

För att kunna möjliggöra den seriella kommunikationen
används Capabilityn SerialInterface. SerialInterface innehåller
metoder för att koppla upp sig mot en seriell port, skriva till
den och läsa från den. Det ArduinoAgent gör i stora drag
är att den sätter upp en kontakt med själva Arduinon genom
den seriella porten med hjälp av SerialInterface, se Figur 10.
När RPAgent skickar ett InstuctionMessage Event för att slå
av eller på lasten till ArduinoAgent så skickas det vidare
till SerialInterface. SerialInterface Plan, SendToSerial skickar
sedan iväg informationen i form av en textsträng till Arduinon.

När det kommer en uppdatering från Arduinon om lastens
status skickar SerialInterface ett SerialUpdate Event till Ardui-
noAgent, se Figur 11. ArduinoAgent skickar sedan vidare den
informationen till RPAgents Plan, UpdatePlan. UpdatePlan har
några mycket viktiga funktioner. De är:

• Om systemet inte startat än ger UpdatePlan RPAgent
information om lastens status, om den är av eller på och
dess strömförbrukning.

• Om systemet har startat uppdaterar UpdatePlan RPAgents
och Observerns information om lastens status. Observern
informeras genom att ett UpdateLoadStatus Event skic-
kas.

• Om systemet körs i “del 2” och att lastens ström
har förändrats så använder UpdatePlan MaximizeLoads-
Running för att bestämma den nya optimala belast-
ningsfördelningen. Beroende på optimeringsresultatet slås
sedan RPAgents last av eller på. Informationen om den
nya belastningsfördelningen och den nya strömmen skic-
kas därefter till de andra RPAgenterna genom UpdateLo-
adStatus Event.

5) PostStartUpCapability: PostStartUpCapability är en
väsentlig del av programmet. Det är den som sköter hur

Figur 10. Illustration över ArduinoAgent och hur den skickar information till
den seriella porten

Figur 11. Illustration av ArduinoAgent och hur den tar emot information från
den seriella porten

RPAgent beter sig efter att systemet har startat upp. Den har
två delar beroende på om systemet körs enligt “del 1” eller
“del 2”.

a) Del 1: När styrsystemet körs i “del 1” så ska lasterna
slås av och på i turordning. Bara en last ska vara avstängd i
taget. När systemet har startat så har mönstret startat vid någon
last beroende på uppstartsvillkoren. När den lasten sedan slås
på skickas det ett LoadStatus Event till alla RPAgenter som
då blir informerade om förändringen. RPAgenterna hanterar
LoadStatus Eventet genom UnlimitedCurrentPlan som vidare-
befordrar informationen till PostStartUpPlan via ett Handle-
LoadStatus Event, se Figur 12. Det är PostStartUpPlan som
ger RPAgenterna förmågan att resonera sig fram till vem det
är som är näst på tur i mönstret. För den RPAgent som är
näst på tur ser PostStartUpPlan till att den slår av och på
lasten. Eftersom det återigen skickas ut LoadStatus Event till
alla andra RPAgenter fortsätter mönstret ad infinitum.

Figur 12. Illustration som beskriver hur styrsystemet då det körs i “del 1”
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b) Del 2: När styrsystemet körs i “del 2” ska antalet
laster maximeras medan hela systemets elförbrukning är be-
gränsad till en viss nivå. När systemet har startat så har varje
RPAgent redan gjort en optimering av vilka laster som ska
vara igång beroende på vad uppstartsvillkoren var. Efter att
systemet har startat upp finns det två olika händelser som
kräver att RPAgenterna utför en ny optimering för att hitta
den nya optimala belastningsfördelningen. De händelserna är:

1) Att strömmen för en RPAgents last förändras.
2) Att det manuellt sätts en ny nivå för den totala strömmen

för ICS byn.

Den första händelsen hanteras genom att UpdatePlan för
den RPAgent vars lasts ström förändrades beräknar den nya
optimala belastningsfördelning. Informationen om den nya
belastningsfördelningen och den nya strömmen skickas sedan
ut till de andra RPAgenter genom ett UpdateLoadStatus Event.
När en RPAgent får ett UpdateLoadStatus Event hanteras det
av PostStartUpCapabilitys LimitedCurrentPlan, se Figur 13.
LimitedCurrentPlan ser till att RPAgenten sparar informatio-
nen om den nya strömmen och att den slår av eller på lasten
beroende på vad den nya belastningsfördelningen är.

Figur 13. lllustration som beskriver hur styrsystemet då det körs i “del 2”

Den andra händelsen sker genom att Observern skickar
ut ett MVCMessage(Max Village Current) Event till alla
RPAgenter, se Figur 14. De hanterar MVCMessage genom
PostStartUpCapabilitys NewMVCPlan. NewMVCPlan räknar
ut den nya optimala belastningsfördelningen och ser till att
RPAgent slår av eller på lasten beroende på resultatet.

Figur 14. Illustration som visar hur uppdateringen av den maximala strömmen
går till

6) Observer: Observer är en Agent som samlar in informa-
tion om de olika lasternas status. Den har två syften. Det första
är att med hjälp av ett grafiskt gränssnitt visa upp relevant
information om elnätet på ett smidigt sätt. Det andra är att vara
ett redskap för att kunna kommunicera med alla RPAgenter.
Med hjälp av Observer så är det möjligt att starta om systemet,
att stänga ned systemet och att sätta en ny begränsning på
byns maximala elförbrukning. Mer konkret så är dess olika
funktioner följande:

Starta om
Om man vill starta om systemet skickas det ett
Restart Event till alla RPAgents, se Figur 15. Deras
Restart Plan sköter omstarten, genom att nollställa
all information RPAgenterna har om varandra och
omgivningen och sedan starta upp systemet igen.
När omstarten är genomförd skickar Restart Plan ett
RestartFinished Event för att informera Observern.

Stänga av
Om man vill stänga ned systemet så skickas det ett
ShutdownMessage Event till alla RPAgenter. Deras
ShutdownPlan stänger sedan ned programmet.

Ny strömbegränsning
Om man vill sätta en ny strömbegränsning så skic-
kas det ett MVC Event till alla RPAgenter. Deras
NewMVCPlan hanterar Eventet.

Uppdatering
När Observern får LoadStatus eller UpdateLoadSta-
tus Events från RPAgenter om deras lasts status
sparar Observern den informationen och uppdaterar
det grafiska gränssnittet så att det går att se den nya
informationen, se Figur 16.

Figur 15. Illustration som visar hur Observer fungerar och vilka event samt
planer som den hanterar

IV. RESULTAT

Projektet lyckades med att skapa ett distribuerat kontroll-
system för ICS byn med Raspberry Pis och Arduinos. Fastän
det bara är en mycket förenklad elnätsmodell, ICS byn som
det distribuerade informations- och kontrollsystemet skapats
för är det många delar som måste samverka för att det
ska fungera. Kretsarna för att kunna styra lasterna måste



C1. DISTRIBUERADE KONTROLLSYSTEM

Figur 16. Illustration som visar hur Observer fungerar och vilka event samt
planer som den hanterar

fungera. Arduinon måste kunna reagera på de kommandon
som Raspberry Pi:n skickar till den och kunna på rätt sätt
använda kretsarna och dessutom kunna mäta strömmen som
går genom lasten. Den mätta strömmen ska den sedan skicka
till en Raspberry Pi. På Raspberry Pi:n så ska informations-
och kontrollsystemsapplikationen lyckas läsa informationen
från Arduinon och skicka den rätta kommandon för att styra
lasten. Sedan så ska varje applikation kunna kommunicera
med de fem andra över ett lokalt nätverk och tillsammans
styra ICS byns belastningsfördelning. Dessutom så ska själva
applikationen skapas vilket inte är lätt eftersom distribuerade
system är mycket mer oöverskådliga än centralstyrda system.
Det är minst sagt ett komplext system, till exempel att bara
koppla alla kablar rätt är svårt då systemet består av uppemot
hundra olika kablar.

Under utvecklingen av applikationen upptäcktes att Rasp-
berry Pi:erna inte var lämpliga att använda som utvecklings-
miljö då det tog uppemot 15 minuter att kompilera program-
koden. Det var därför ett tvång att använda andra datorer
med bättre processorer. Att distribuera applikationen till alla
sex Raspberry Pi:erna blev också ett problem. Att lägga över
den med hjälp av ett USB minne tog ungefär 30 minuter
eftersom proceduren var ganska tidsödande. Varje Raspberry
Pi skulle kopplas ihop med bildskärm, tangentbord och mus
och sedan startas, därefter kunde applikationen flyttas över.
När systemet sedan skulle köras uppstod problemet med hur
man applikationen skulle startas på alla sex Raspberry Pi:erna.
Att koppla in alla till bildskärmar, tangentbord och möss var
inte möjligt, det skulle dessutom vara väldigt tidsineffektivt.
Problemet löstes genom att göra så att varje Raspberry Pi au-
tomatiskt startade applikationen i samband med uppstart. När
systemet kom till teststadiet så uppstod det buggar på grund
av fel i programkoden, fel i kopplingarna mellan Arduinos och
ICS byn och fel i Arduinoprogrammet. Att felsöka systemet
blev i princip omöjligt eftersom det dels inte gick att se
felmeddelanden som uppstod på Raspberry Pi:erna och dels att
tiden det tog för att göra ett nytt test kunde vara flera timmar.

För att lyckas felsöka systemet simulerades mjukvarudelen
på en dator och hårdvarudelen felsöktes separat. Eftersom
det då inte gick att se på ICS byn om simuleringen styrde
lasterna korrekt skapades agenten Observer som kunde visa
upp all nödvändig information om systemet genom sitt grafiska
gränssnitt. Tiden mellan test blev därmed minimerad. När
simuleringen fungerade som den skulle och kunde läsa Ardu-
inons mätvärden fördes applikationen över till alla Raspberry
Pi:s.

V. DISKUSSION

Som nämnt i introduktionen finns på Gotland ett av världens
modernaste smarta elnät. Man börjar med andra ord att testa
detta i större skala. I USA moderniseras just nu elnätet där
man årligen satsar 20 miljarder dollar på att övergå till smarta
elnät, en siffra som kommer stiga till över 100 miljarder dollar
per år inom år 2030. Varje år förlorar USA mellan 25 och
180 miljarder dollar på grund av strömavbrott vilket gör det
lönsamt att övergå till ett smart elnät just för att det smarta
elnätet är mer stabilt jämfört med det traditionella elnätet [1].
Men för att kunna investera så stora summor pengar måste det
vara helt säkert att det är tekniskt möjligt att genomföra. Det
ställer mycket stora krav på utrustning och programvara. De
stora svårigheter som uppstått under detta projekt, som endast
skapande ett enkelt distribuerat informations- och kontrolls-
system för bara sex laster visar vilket förvånandsvärt svårt
tekniskt problem det är att skapa ett smart elnät för ett helt
land. Men för att åstadkomma detta krävs det att man testar
på en mindre skala som på Gotland och sedan utvidgar det till
en större skala.

A. Energistyrning i hemmet

En av de fördelar som nämns för smarta elnät är en ökad
kontroll över sin elförbrukningen i hemmet Det skulle kunna
ske genom att man har en styrenhet i hemmet som TV:n, disk-
maskinen, etcetera kopplar upp sig till. Med till exempel sin
mobil så går det att styra samtliga apparater via styrenheten.
Uppkopplingen mellan elektroniken och styrenheten bör ske
trådlöst eftersom man sparar material men det blir även lättare
att ändra i systemet om någon av de elektriska apparaterna
flyttas. Om styrenheten får information från elnätet om spot
priserna8 på el så kan den schemalägga vissa apparaters bete-
ende för ta tillvara på billig el. För vanliga hushåll som inte har
högeffekt apparater så kommer inte vinsterna av schemalägga
till exempel diskmaskinen till natten då elpriset är billigare
vara så stora. Att köra diskmaskinen på natten skulle dock
se till att belastningen på elnätet minskas då elförbrukningen
är som störst. Däremot är det mer intressant för större vil-
lor och fastigheter som har högeffektapparater, exempelvis
värmepumpar att kunna styra sina apparaters elförbrukning då
elvolymerna är större vilket gör att man kan tjäna mera pengar
[2].

8Priset just nu
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B. Expansion

Plattformen som skapats fungerar utmärkt för att styra ICS
byn, en liten elnätsmodell men för att klara av stor uppskalning
av antalet laster så finns det ett antal brister och problem.

Det första problemet är att optimeringsalgoritmen som
används inte är möjlig att använda då antalet laster är stort.
Den itererar igenom

(
antallaster

antallaster−n

)
där n går från 0 till

antal laster. Eftersom det är en enda Raspberry Pi åt gången
som bestämmer det nya optimala tillståndet för alla laster
så behöver antalet laster inte vara stort för att Raspberry
Pi:ns processor skulle vara otillräcklig. Genom att byta ut
Raspberry Pi:erna mot snabbare datorer går det att utöka
antalet laster något mer men det blir snabbt mycket kostsamt.
Det krävs därför ett smartare sätt att genomföra optimeringen.
Det kan ske genom att lasterna delar upp beräkningarna genom
parallellprocessering men det blir väldigt svårt att genomföra
effektivt för mycket stora (både fysiskt och till antalet laster)
elnät. Kraven på nätverket blir också orimliga då de måste
kunna tillhandahålla en tjänst som gör så att alla laster kan
vara med i arbetet, även de laster där avståndet till dem är stort.
Det som krävs är smartare optimeringsalgoritm, möjligtvis i
samband med lokal parallellprocessering.

Det andra problemet är att systemet inte är stabilt och
säkert nog för att klara av en stor uppskalning. Det beror
på att det saknas inbyggd felsökning i systemet. Eftersom
agenterna saknar intelligensen för att regelbundet undersöka
om sin uppfattning och information om omgivningen stämmer
överens med de andra agenterna så kommer förluster av
meddelanden och felaktiga meddelanden snabbt destabilisera
systemet. Det räcker med att ett meddelande förloras eller
sänds fel för att systemet ska bli instabilt. För modellen som
användes är det inte ett problem då risken för kommunikations
fel med endast sex laster är liten.

Det tredje är att antalet meddelanden en agent behöver
skicka varje gång dess status förändras blir mycket stort. Det
kommer att medföra att systemet blir långsamt då en Raspber-
ry Pi:s processorkraft är begränsad. Det problemet blir extra
märkbart vid uppstart då varje agent kommer att skicka en
statusuppdatering till alla andra. Eftersom lasterna kommer att
vara utspridda geografiskt så kommer det också bli förseningen
på grund av begränsningar i nätverkets hastighet. För att lösa
detta måste det skapas “nivåer” i det distribuerade systemet.
Det måste alltså införas en hierarki. Som plattformen ser ut nu
är alla agenter på samma “nivå”; Alla agenter kommunicerar
med varandra. För att minska mängden agenter varje agent
måste kommunicera med behövs systemet delas upp i delar.
Varje del måste då ha en sorts “huvudagent” som aggregerar
informationen från agenterna i sin del och kommunicerar den
vidare till de andra delarnas “huvudagenter” som sedan delar
ut den till sina agenter. “Huvudagenterna” är då en nivå högre
upp i hierarkin än de andra agenterna. Fördelen med den här
sortens struktur är att det är möjligt att göra den iterativt. Om
det blir för många “huvudagenter” kan de i sin tur delas upp
i delar på samma sätt som tidigare och då har vi en till nivå
i systemet.

För en framtida expansion skulle distributionen av pro-
gramkod till mikrokontrollerna och Raspberry Pi:erna behövas

automatiseras eftersom det skulle vara för tidsödande annars.

VI. FRAMTIDA UTVECKLING

För en fortsatt utveckling är det viktigaste att göra systemet
stabilare genom att implementera aktiva felsökningssystem hos
agenterna och att se till att agenterna verifierar meddelandens
leverans. Det är också viktigt för stabiliteten att möjliggöra
för till och från koppling av laster medan systemet är i
drift. När det är gjort finns det flera olika inriktningar för
en fortsatt utveckling av plattformen. En intressant utveckling
vore att lägga till generatorer och energilagring för att kunna
simulera ett verkligt litet smart elnät. En annan inriktning vore
att lägga till mer avancerade multi-agent beteenden för den
distribuerade kontrollen. Det skulle också vara möjligt att ut-
veckla styrsystemet för att kunna hantera ett trefas växelströms
elnät och därefter att koppla samman kontrollsystemet med
elnätssimulatorn OPAL-RT. Det går också att använda plattfor-
men som skapats som ett redskap för att utveckla laborationer
och use-cases för utbildning inom distribuerade information-
och kontrollsystem och smarta elnät.

A. Byte av mikrokontroller

Beroende på vilka krav som ställs på mikrokontrollern vid
en fortsatt utveckling skulle Arduinon kunna bytas ut mot
någon annan mikrokontroller som har bättre prestanda. Ett
förslag på en mikrokontroller skulle kunna vara Atmel 32-Bit
AVR UC3, vilket är världens mest effektiva 32-Bits mikro-
kontroller. Beroende på vilken serie av denna mikrokontroller
man väljer har de lite olika egenskaper[19].

Atmel 32-Bit AVR UC3 har upp till 512 kB Flash minne
och en 66 MHz processor jämfört med Arduino Unos 32 kB
Flash minne och 16 MHz processor. Detta betyder att man
skulle få plats med större program, vilket kommer att krävas
om mikrokontrollern behöver kunna utföra fler mätningar
och beräkningar. Processorn är också mycket snabbare vilket
möjliggör mer komplexa beräkningar på mikrokontrollern.

Just nu utförs ett internt projekt på ICS där man använder
sig av NI USB 6009 vilket är en en datainsamlare, DAQ (Data
Acquisition) som är snabbare och mer noggrannare än Arduino
så här finns också en kandidat för att samla in data vid en
eventuell större uppskalning.

VII. SLUTSATSER

Smarta elnät, och specifikt den distribuerade kontrollen av
dem har studerats och följande slutsatser har dragits:

• Projektet lyckades skapa ett fungerande distribuerat
informations- och kontrollsystem för att styra ICS byns
belastningsfördelning.

• Det går att skapa ett informations och kontrollsystem med
hjälp av billiga COTS produkter som Raspberry Pi och
Arduino.

• Informations och kontrollsystemet som skapats klarar inte
av en stor uppskalning. För att göra det krävs bättre op-
timeringsalgoritmer och inbyggda felsökningsfunktioner
för att garantera stabilitet av systemet. Det behöver också
införas en bättre distribuerad arkitektur där systemet delas
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upp i delar för att begränsa antalet agenter varje agent
behöver kommunicera med. Varje del bör då en sorts
“huvudagent” som kommunicerar med de andra delarnas
“huvudagenter”

• En fortsatt utveckling av informations och kontrollsy-
stemet skulle kunna vara att lägga till generatorer och
energilagrinsförmåga till ICS byn för att kunna simulera
ett verkligt litet smart elnät.

• Genom att göra elnätet smartare finns det stora
möjligheter att spara in pengar och att tjäna pengar. Till
exempel i USA förlorar man årligen mellan 25 och 180
miljarder dollar på strömavbrott [1].

• Det finns stora planer i världen på att investera för att
göra det stora steget till ett smart elnät. Bland annat så
utvecklas ett av världens mest avancerade smarta elnät
just nu på Gotland.
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också tacka Yiming Wu, Arshad Saleem och Zeeshan Ali-
Khurram.

REFERENSER

[1] abb, “Toward a smarter grid abb’s vision for the power system of the
future,” 2009.

[2] L. S. COMMUNICATION, “The smart grid: An introduction,”
2012. [Online]. Available: http://energy.gov/oe/downloads/smart-grid-
introduction-0

[3] energy.gov. (2013, Apr.) Smart grid. [Online]. Available:
http://energy.gov/oe/technology-development/smart-grid

[4] (2013, Apr.). [Online]. Available:
http://independence.wirsol.de/news/standard-fur-smart-grid-
verabschiedet/2931

[5] abb.se. (2013, Apr.) Smarta elnät. [Online]. Available:
http://www.abb.se/cawp/seabb361/b823cb445895db5fc12575a5003b1edb
.aspx

[6] smartgridgotland.se. (2013, Apr.) Här byggs ett av världens modernaste
elnät. [Online]. Available: http://www.smartgridgotland.se/

[7] I. information and C. Systems. (2013, Apr.) Psmix. [Online]. Available:
http://www.kth.se/en/ees/omskolan/organisation/avdelningar/ics/2.34629/
welcome-to-psmix-1.184319

[8] O.-R. TECHNOLOGIES. (2013, Apr.) Opal-rt. [Online]. Avai-
lable: http://www.opal-rt.com/product/emegasim-powergrid-real-time-
digital-hardware-in-the-loop-simulator

[9] raspberrypi.org. (2013, Apr.). [Online]. Availab-
le: http://images.bit-tech.net/content images/2013/03/raspberry-pi-case-
competition-update/pi1l.jpg

[10] ——. (2013, Apr.) Faqs. [Online]. Available:
http://www.raspberrypi.org/faqs

[11] arduino.cc. (2013, Apr.). [Online]. Available:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno r2 front.jpg

[12] ——. (2013, Apr.) Arduino. [Online]. Available: http://www.arduino.cc/
[13] ——. (2013, Apr.) analogread(). [Online]. Available:

http://arduino.cc/en/Reference/analogRead
[14] ——. (2013, Apr.) Arduino uno. [Online]. Available:

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
[15] S. Massoud Amin and B. F. Wollenberg, “Toward a smart grid: power

delivery for the 21st century,” Power and Energy Magazine, IEEE, vol. 3,
no. 5, pp. 34–41, 2005.

[16] M. Pipattanasomporn, H. Feroze, and S. Rahman, “Multi-agent systems
in a distributed smart grid: Design and implementation,” in Power
Systems Conference and Exposition, 2009. PSCE’09. IEEE/PES. IEEE,
2009, pp. 1–8.

[17] AOSGRP, Agent Manual. [Online]. Available:
www.aosgrp.com/documentation/jack/Agent Manual.pdf

[18] G. F. Reed and W. E. Stanchina, “Smart grid education models for
modern electric power system engineering curriculum,” in Power and
Energy Society General Meeting, 2010 IEEE. IEEE, 2010, pp. 1–5.

[19] atmel.com. (2013, Apr.) Atmel avr 8- and
32-bit microcontroller devices. [Online]. Available:
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx


