
FEN3250 Kommunikation och 
styrning i elkraftsystem, dok-
torandkurs 9,0 hp
Communication and Control in Electric Power Systems, graduate course

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för FEN3250 gäller från och med VT17

Betygsskala

Utbildningsnivå
Forskarnivå

Särskild behörighet
Antagen till Forskarutbildningsprogram vid KTH.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
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··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙  odellera och simulera styrsystem på stationsnivå för enklare kraftsystem gällande 
tillförlitlighetM skyddsfunktionM automation kontroll.

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Analysera effekterna av egenskapernaM exempelvis fördröjning och bandbreddM hos 
kommunikationssystem som används för kraftsystemstyrning

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Utveckla modeller av kraftsystem och enkela regler strategier som behövs för övervakn-
ing och styrning på systemnivå t.ex. ,SACAM DA S och E , applikationer.

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Analysera effekterna av WT-hot och risker i samband med användning av information 
och styrsystem för att styra elkraftsystemetM kallas Syber ,ecurity.

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Wdentifiera ett lämpligt område för fördjupade studier och genomföra inom detta 
område en studie i syfte att antingen

o·∙·∙ ,ammanfatta relaterat forskningsarbeteM genomföra en mindre förstudie samt föreslå 
lämpliga nästa steg inom områdetM eller

o·∙·∙ Utveckla lärandemoduler inom områdetM som till exempel nät ochIeller kommunikation-
smodeller för tillämpningar i realtidsimulatorer.

Kursinnehåll
Kursen består av två delar. En inledande del bestående av fyra instuderingsuppgifter med 
tillhörande föreläsningar och slutseminarium samt en avslutande del med ett individuellt 
projekt. Cen inledande delen innebär en fördjupning av innehållet från kursen EH27/1M de 
inledande instuderingsuppgifterna behandlar ämnena:

Uppgift 1: 4okal och distribuerad styrning och automation

Lmnet omfattar modellering och analys av lokala kontrollsystem samt den påverkan som 
realtidplattformens begränsningar innebär gällande noggrannhet i mätning och kontroll. 
Cärutöver behandlas metoder för distribuerad övervakning samt metoder för information-
sutbyte mellan självständiga enheter.

Uppgift 2: Kommunikationssystem för geografiskt distribuerade processer

Lmnet omfattar analys och modellering av kommunikationsnät för stora geografiska områ-
den med betoning på viktiga egenskaper som påverkar styrning och reglering via systemet. 
Cetta inkluderar utveckling av generella kommunikationssystemmodeller som är använd-
bara för studier av kraftsystemstyrning med hänsyn till både kommunikationssystemet och 
kraftsystemet ÄSyberphysical(.

Uppgift 3: Sentraliserad styrning av geografiskt utbredda system

Lmnet omfattar analys och design av metoder för centraliserad kontroll av kraftsystemM till 
exempel: sub-synkronresonansM optimal lastfördelning Ä)OF( och skyddssystem som utnyt-
tjar fjärrdata. Lmnet omfattar även metoder för distribuerade lösningar flödesberäkningar 
och topologi estimering.

,tudie Plock /: Sybersecurity i kraftsystemstyrning
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Lmnet omfattar studier om hot och motåtgärderM tillämpning av standarder inom området 
cybersecurity samt studie av några befintliga tekniker för skydd: såsom nyckelhantering för 
autentisering och kryptering.

Cet exakta innehållet i det individuella projektet ska i förväg göras upp med handledare 
och examinator. Exempel på sådana projekt är: 4itteraturstudier inom ett användningsom-
rådeM såsom kommunikation och styrning av microgridsM distribuerad styrning av småskalig 
produktion och författande av ett litteraturstudie papper på B-6 sidor som är lämpligt för 
enklare konferens. ,om alternativ från ett mer tillämpningsorienterat perspektivM kan pro-
jektet består av byggandet av kraftnäts modell och kommunikations-näts modeller i simu-
leringsplattformarM antingen i utbildningssyfte eller för att bilda en grund för kommande 
forskningsarbete.

Kursupplägg
Kursen genomförs som en sekvens av fyra instuderingsämnenM följt av ett enskilt projekt. 
För varje instuderingsämne ges en inledande föreläsning för att presentera ämnet och målet 
med uppgiftenM därefter 1-2 föreläsningar för presentation av innehållet i litteraturen för 
blocket. Cärefter arbetar studenterna i grupper med problem i ämnesområdet givet från 
kurslitteraturen. ,om avslutning på varje block håller varje student en individuell presenta-
tion kring något nyckelbegrepp från litteraturen. Varje instuderingsämne representerar en 
veckas heltidsarbeteM 1M5 hp. Cen första delen av kursen täcker normalt en hel studieperiod 
och kräver närvaro av deltagande studenter.

Kursen avslutas med ett projekt motsvarande 3 hp. Cet individuella projektet behöver inte 
samordnas med andra studenter i kursen.  en alla elever i en kurs måste delta i presenta-
tionen av andra studentprojekt.

Totalt inkluderar kursen cirka 6-10 föreläsningar och 12-1/ seminarier.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen för de första fyra instuderingsämnena inkluderar Ämen är inte begränsad 
till(.

,P1: DittenmarkM 8strömM 8rÅen zSomputer Sontrol. An )vervie”z

,P1: wehtanÅ zAutonomous ,ystems and Wntelligent Agents in Oo”er ,ystem Sontrol and 
)perationzM selected chapters.

,P2: PergerM Wnie”ski z,martgrid R AppicationsM SommunicationsM ,ecurityz R Oart WW

,P2: NordströmM PabaÅadeh –Syber Ohysical Approach to control of HVCS gridsz

,P3: ,hahidepour Dang zSommunications and Sontrol of Electric Oo”er ,ystemsz Äparts(

,P/:PergerM Wnie”ski z,martgrid R ApplicationsM SommunicationsM ,ecurityz R Oart WWW

Utrustning
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Wnga.

Examination
Examinator beslutarM baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättningM om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenteradM varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
“odkänt resultat på alla ingående instuderingsuppgifter och det individuella projektet vilket 
inkluderar en individuell presentation och slutrapportM vilka båda ska godkännas av kursens 
examinator.

Etiskt förhållningssätt
 G Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 G Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 G Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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