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ABSTRACT 
     It has become an important task for many voltage stability studies to find a 
voltage stability index. The voltage stability indices provide reliable information 
about proximity of voltage instability in a power system. In this paper, the L 
indicator has been proposed, which aims to detect the weakest load buses in the 
electrical power networks. The L indicator has been checked by its application to 
the (WSCC 9-bus and IEEE 14-bus) test systems. Finally, the proposed indicator 
has been applied to the Iraqi power grid (400 kV) considering different 
contingencies, such as lines outage, generated power reduction and loading 
increase. The short computation time of this indicator and its efficient detection of 
the weakest load buses in the Iraqi power grid, allow the operators to apply it in on-
line voltage stability monitoring based on measurements. 
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  دراسة أستقرارية الفولتية لشبكة القدرة العراقية
  الخالصة

أن أيجاد دليل ألستقرارية الفولتية في العديد من الدراسات المتعلقة في أستقرارية الفولتية قـد     
أن هذه الدالئل تعطي معلومات وثيقة عن مدى اقتراب نظام القدرة . أصبح من المهام الضرورية
يهدف إلـى   ، والذي)L indicator(في هذا البحث، تم اقتراح الدليل . من عدم أستقرارية الفولتية

 L(لقد تم التحقق من الـدليل  . الكشف عن قضبان األحمال الضعيفة في شبكات القدرة الكهربائية
indicator ( بتطبيقه على منظومتي االختبار)WSCC 9-bus ( و)IEEE 14-bus .( أخيراً، تم

أخذ بعـض   مع) كيلو فولت 400(تطبيق الدليل المقترح على شبكة القدرة العراقية فائقة الفولتية 
الحاالت الطارئة بنظر االعتبار كخروج خط نقل من الخدمة وحدوث نقص في توليـد القـدرة و   

أن زمن الحساب القصير لهذا الدليل وكفاءته في تشخيص العقد الضعيفة لشـبكة  . زيادة األحمال
إعتمـاداً علـى    القدرة الكهربائية العراقية تتيح للمشغلين بتطبيقه لمراقبة أستقرارية الفولتية آنيـاً 

  .القياسات
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