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بررسی اثر تغییر تپ چنجر ترانسفورماتورقدرت بر پایداری ولتاژ و حد بارپذیری
شبکه
حسین اصغرپورعلمداری و کوروش فتاحی و محمد قربانی

چکیده
پايداری ولتاژ از توانايی يك سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همه باسهای سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرايط
مشخصی از بهرهبرداری میباشد .اغتشاش ممكن است خروج ناگهانی يكی از تجهیزات يا افزايش تدريجی بار باشد .هنگامیکه
توان الكتريكی انتقالی به بار رو به افزايش بوده تا بتواند بار اضافهشده را تأمین کند و در همین حال ،هر دو مؤلفهی توان و
ولتاژ قابلکنترل بمانند ،سیستم قدرت پايدار ولتاژ خواهد بود و چنانچه سیستم بتواند بار الكتريكی را منتقل کند و ولتاژ از
دست برود سیستم ناپايدار ولتاژ است .ازآنجايیکه تغییرات تپ ترانسفورماتورها در شبكه قدرت تأثیر بهسزايی در کنترل ولتاژ و
تغییر حاشیه پايداری ولتاژ يك شبكه قدرت با توپولوژی مشخص و معین دارد در اين مقاله به بررسی و آنالیز حاشیه پايداری

ولتاژ و حد بارپذيری سیستم انتقال قدرت در حالت تغییر تپ ترانسفورماتور پرداخته میشود.
واژههای كلیدی :پايداری ولتاژ ،حد بارپذيری ،ترانسفورماتور قدرت ،تپ چنجر
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 .9مقدمه
با تغییر ساختار جديدی که در سالهای اخیر در سیستمهای قدرت پديد آمده و باعث شده که واحدهای تولیدی ،توان
الكتريكی بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند ،به همین دلیل انتظار میرود شاهد فروپاشی ولتاژ گستردهتر و بیشتر
سیستمهای قدرت باشیم .برای مثال عبور توان بیشازحد يك خط انتقال باعث افت ولتاژ بیشازحد و کاهش ظرفیت انتقال
توان الكتريكی به بخش مشخصی از سیستم قدرت می گردد[ .]1تعريف  IEEEاز پايداری ولتاژ عبارت است از توانايی يك
سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همهی باسهای سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرايط مشخصی از بهرهبرداری[.]2
اغتشاش ممكن است خروج ناگهانی يكی از تجهیزات يا افزايش تدريجی بار باشد .هنگامیکه توان الكتريكی انتقالی به بار رو به
افزايش است تا بتواند بار اضافهشده را تأمین کند (بار ممكن است مكانیكی ،حرارتی يا روشنايی باشد) ،و هر دو مؤلفه يعنی
توان و ولتاژ قابلکنترل بمانند ،سیستم قدرت پايدار ولتاژی و چنانچه سیستم بتواند بار الكتريكی را منتقل کند و ولتاژ از دست
دهد سیستم ناپايدار ولتاژ خواهد بود .فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ میدهد که افزايش بار باعث غیرقابلکنترل شدن ولتاژ در
ناحیه مشخصی از سیستم قدرت گردد .بنابراين ناپايداری ولتاژ در طبیعت خود يك پديده ناحیهای است که میتواند بهصورت
فروپاشی ولتاژ کلی بدون هیچ پاسخ سريعی بدل گردد [ .]3افزايش توان راکتیو تزريقی نیز باعث افزايش حساسیت حاشیه
امنیت ولتاژ نسبت به تغییرات ولتاژ در نقطه فروپاشی ولتاژ میگردد و اين افزايش و نیز اصالح الگوی بار راهكارهای مناسبی
بهمنظور افزايش حد بارپذيری سیستم میباشند .مسائل کنترل و پايداری ولتاژ مسائل جديدی در صنعت برق نیستند [.]4
امروزه گرايش به سمت استفاده از سیستمهای قدرت تجديدساختاريافته بیشتر شده ،لذا هرروز نیاز به دستیابی آزاد به
سیستمهای انتقال برای مسیريابی انتقال انرژی بیشتر میشود .در اين صورت برخی از واحدهای تولید و خطوط انتقال
بارگذاری بیشتری میشوند و ممكن است قسمتهايی از سیستم قدرت تحت فشار (استرس) قرار گیرند] .[5پايداری سیستم
قدرت را میتوان بهطورکلی آن ويژگی از سیستم قدرت دانست که آن را قادر میسازد تا تحت وضع عادی ،در حالت تعادل
باقی بماند و درصورتیکه تحت تأثیر اغتشاشی قرار گیرد ،مجددا حالت قابلقبول متفاوتی را به دست آورد ].[6
پايداری ولتاژ عبارت است از توانايی سیستم برای حفظ ولتاژ ماندگار قابلقبول در تمام باسهای سیستم در شرايط عادی
عملكرد و شرايط تحت اغتشاش .زمانیکه حضور اغتشاش ،افزايش تقاضای بار يا تغییر در وضعیت سیستم باعث افت فزاينده و
غیرقابلکنترل در ولتاژ گردد سیستم وارد حالت ناپايداری ولتاژ میشود .دلیل اصلی ناپايداری ،عدم توانايی سیستم قدرت در
تأمین توان راکتیو مورد تقاضاست ].[8-7
پايداری ولتاژ و حد بارپذيری در يك سیستم قدرت به عواملی مانند مقدار و الگوی توان اکتیو و راکتیو تزريقی به شینها،
ساختار شبكه و الگوی بار بستگی دارد .با تغییر دادن هر يك از عوامل ذکرشده میتوان حد بارپذيری سیستم قدرت را افزايش
داد .تغییر ساختار شبكه بهراحتی امكانپذير نبوده و هزينهبر میباشد ،ازاينرو روش يادشده در برنامهريزیهای بلندمدت
استفاده میشود .افزايش توان راکتیو تزريقی نیز باعث افزايش حساسیت حاشیه امنیت ولتاژ نسبت به تغییرات ولتاژ در نقطه
فروپاشی ولتاژ میگردد ،اين افزايش و نیز اصالح الگوی بار راهكارهای مناسبی بهمنظور افزايش حد بارپذيری سیستم میباشند
که در جهت افزايش حد بارپذيری سیستم قدرت از روشی برای تغییر الگوی تزريق توان راکتیو به سیستم استفاده شده است
[ .]9در مراجع [ ]11-11با هماهنگ کردن منابع توان راکتیو و جايابی بهینه آنها به بهبود پايداری ولتاژ شبكه پرداختهشده
است .در مرجع [ ]12برای باال بردن حد بارگذاری شبكه از روش گسترش خطوط انتقال استفاده شده است .در مرجع [ ]13از
تغییر آرايش سیستمهای توزيع شعاعی بهمنظور افزايش حد بارپذيری سیستم استفاده شده است و در مرجع [ ]14اصالح
الگوی تولید با استفاده از آنالیز حساسیت بهمنظور باال بردن حاشیه پايداری ولتاژ شبكه انجام شده است ولی اين کار بهصورت
زمان حقیقی انجامنشده و دارای سرعت محاسباتی پايینی میباشد .ازاينرو در اين مقاله به بررسی تأثیر تغییر تپچنجر
ترانسفورماتور بر حد بارپذيری و حاشیه پايداری ولتاژ يك شبكه انتقال قدرت پرداخته خواهد شد.
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 .2پایداری ولتاژ
به میزان توانمندی سیستم قدرت در حفظ و نگهداشت دامنه ولتاژ شینهای خود در برابر افزايش بار مصرفی ،پايداری
استاتیكی ولتاژ گفته می شود .افزايش حد بارپذيری سیستم قدرت که بیانگر حداکثر بار تحمیلی به يك سیستم قدرت می-
باشد به عنوان شاخصی از ارزيابی درجه ايمنی سیستم قدرت در نظر گرفته میشود .حد بارپذيری سیستم قدرت به عواملی
مانند مقدار و الگوی توان اکتیو و راکتیو تزريقی به شینها ،ساختار شبكه و الگوی بار بستگی دارد .با تغییر دادن هر يك از
عوامل ذکر شده میتوان حد بارپذيری سیستم قدرت را افزايش داد .تغییر ساختار شبكه به راحتی امكان پذير نبوده و هزينه بر
میباشد و از اينرو روش ياد شده در برنامهريزیهای بلند مدت استفاده میشود .افزايش توان راکتیو تزريقی نیز باعث افزايش
حساسیت حاشیه امنیت ولتاژ نسبت به تغییرات ولتاژ در نقطه فروپاشی ولتاژ میگردد و اين افزايش و نیز اصالح الگوی بار
راهكارهای مناسبی به منظور افزايش حد بارپذيری سیستم میباشند .امروزه مسائل کنترل و پايداری ولتاژ در بسیاری از
سیستمها مورد توجه خاصی قرار گرفتهاند .بطوریکه در سالهای اخیر ،ناپايداری ولتاژ موجب بروز چند فروپاشی عظیم در
شبكههای مختلف گرديده است به همین دلیل امروزه عبارت فروپاشی « ولتاژ ناپايدار » در بحثهای برنامهريزی و بهرهبرداری،
بیشتر از گذشته مشاهده میشوند .ماهیت ناپايداری ولتاژ در خطوط انتقال با توزيع ،کمی متفاوت است ،بروز اغتشاش مانند
خروج يك خط انتقال ،موجب کاهش فزاينده و غیر قابل کنترل ولتاژ گشته تا نهايتاٌ ولتاژ به ناحیه شكست بهمنی خود نزديك
شده و فروپاشی ولتاژ رخ میدهد که در اين بررسی پديده دينامیكی فروپاشی ولتاژ بصورت استاتیكی مورد بحث قرار گرفته
است .لذا با استفاده از روشهای استاتیكی مانند پخش بار به تحلیل ناپايداری ولتاژ پرداخته میشود].[13
از آنجايی که مدلهای مختلف بار الكتريكی در شبكه از جمله عوامل مهم در کنترل ولتاژ و توان راکتیو می باشند بنابراين می-
توانند نقش به سزايی در پايداری استاتیكی ولتاژ داشته باشند .در اين قسمت از شاخص مینیمم مقدار ويژه ماتريس ژاکوبین
معادالت پخش بار که معادالت آن در روابط زير آمده است به تعیین حاشیه پايداری ولتاژ پرداخته میشود].[13
n

()1

Pi   Vi V j Yij cos ij   i   j 
j 1

n

()2

Qi   Vi V j Yij sin ij   i   j 
j 1

J 2    
J 4    V 

 P   J1
 Q    J
   3

که در روابط باال داريم :
 : Pتغییرات کوچك توان اکتیو : Q ،تغییرات کوچك توان راکتیو J1 ،تا  : J 4عناصر ماتريس ژاکوبین معادالت پخش بار
 : تغییرات کوچك زاويه ولتاژ و  :  Vتغییرات کوچك اندازه ولتاژ.
همانطور که در شكل ( )1مشاهده میشود مینیمم مقدار ويژهی ماتريس ژاکوبین معادالت پخش بار در نقطهی فروپاشی ولتاژ
به مقدار صفر نزديك میشود .از اين رو می توان از اين شاخص به عنوان معیاری جهت تعیین حد بارپذيری سیستم استفاده
نمود.
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V

چ گ ي ین ی ن ه أ

چ ه ل ن گ ين قع

گغ ر ل غق ژق ن غ ژ ظ
ن قع
سیق

Min Singular Value

Load

Normal Load

Maximum Load Load

شكل - 1تغییرات مینیم مقدار ويژه ماتريس ژاکوبین در نقطهی فروپاشی ولتاژ

 .3مدلسازی بار در مطالعات پایداری ولتاژ
با توجه به اينكه هدف اين مقاله نشان دادن تأثیر مدلسازی بار روی نتايج مطالعات پايداری است ،دو مدل دينامیكی مختلف
برای بار در نظر گرفته شده است :مدل بار دينامیكی وابسته به ولتاژ و بار موتور القايی.
 -1-3مدل بار دينامیكی وابسته به ولتاژ
مدل بار دينامیكی وابسته به ولتاژ توسط معادالت ديفرانسیل مرتبه اول برای توانهای حقیقی و راکتیو بصورت روابط ( )4و ()5
بیان می شود]  .[14در اين معادالت  Tq , T pبه ترتیب ثابت زمانی توانهای حقیقی و راکتیو بار و  xq , x pمتغیر های حالت
بار هستند که به صورت روابط ( )6و ()7تعريف میشوند:


T p . x p   x p  p s v   pt v 

()4



()5

Tq . x q   xq  qs v   qt v 

()6

)x p  Pd  Pt (v

()7

)x q  Qd  qt (v

 Pd , Qdبه ترتیب نشان دهنده تقاضای توان حقیقی و راکتیو میباشند .و ) Pt (v), qt (v), qs (v), ps (vبه ترتیب
مشخصههای توان اکتیو و راکتیو حالت دائم مشخصههای توان حقیقی و راکتیو در حالت گذرا میباشند که تابعیت آنها با ولتاژ
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بصورت روابط ( )8تا ( )11در نظر گرفته میشود .در اين روابط  q 0 , p 0به ترتیب توان حقیقی و راکتیو بار در ولتاژ  v 0می-
باشند .نماهای موجود در اين روابط برای ترکیب های مختلف انواع بار در محدوده های رابطه ( )12قرار میگیرند ].[14
()8

p s (v)  p0 (v / v0 ) nps

()9

pt (v)  p0 (v / v0 ) npt

()11

q s (v)  q0 (v / v0 ) nps

()11

qt (v)  q0 (v / v0 ) npt

()12

1.5  npt  2.5

0  nps  3

4  nqt  7

0  nqs  7

ثابت زمانیها نیز با توجه به ترکیبهای مختلف انواع بار میتوانند در محدوده چند صدم ثانیه تا چند دقیقه و حتی تا چند
ساعت قرار گیرند .به منظور بررسی میرايی سیستم در پی اختاللهای کوچك میتوان معادالت غیر خطی ( )4و ( )5را حول
نقطه کار خطی نمود .با انتقال اين معادالت خطی شده به حوزه فرکانس ،توابع تبديل بار به صورت زير بدست می آيند ].[14
با استفاده از روابط ( )13و ( )14می توان تابع انتقال  Vرا نیز به صورت رابطه ( )17بدست آورد:
S d

()13

Pd  p 0  npt.T p .s  nps 
 
V  v 0  T p .s  1 

G ps ( s) 

()14

Qd  q0  nqt.Tq .s  nqs 
 
V  v0  Tq .s  1 

Gqs ( s) 

()15

p0
q
Pd  0 Qd
s0
s0

S d 

()16

S d p 0 Pd q 0 Qd


V
s 0 V
s 0 V

()17

S d p0
q
) G ps ( s)  0 Gqs ( s
V
s0
s0

 -2-3مدل بار موتور القائی
مدل مرسوم درجه پنجم ماشین القائی در مختصات   eبصورت پريونیتی به صورت زير است ]:[14
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()18


1 d ds
 rs ids  e  qs  vds
s dt
s

()19


1 d qs
 rs iqs  e  ds  vqs
 s dt
s

()21


. qr


   r
1 d dr
 rr idr   e
 s dt
 s

()21


. dr


   r
1 d qr
 rr iqr   e
 s dt
 s

2 H dr
.
 Tl   qridr  driqr 
s dt

()55

که در آن   sسرعت سنكرون و  eسرعت زاويهای مرجع اختیاری میباشد .اگر فرکانس چرخش مختصات مرجع ،همان
سرعت سنكرون در نظر گرفته شود و از مقاومت استاتور و دينامیك سیم پیچهای استاتور صرف نظر گردد ،تعداد معادالت
ديفرانسیل به سه کاهش میيابد :
()23

0   qs  v ds

()24

0   ds  vqs

. qr


()25


. dr


()26

   r
1 d dr
 rr idr   e
 s dt
 s

   r
1 d qr
 rr i qr   e
 s dt
 s

2 H dr
.
 Tl   qridr  driqr 
s dt

()52

 .4مدلسازی تپ چنجر ترانسفورماتور در مطالعات پایداری ولتاژ
در ترانسفورماتورهای با تغییر دهنده تپ ،هنگامی که نسبت تبديل دارای مقادير اسمی است ،ترانسفورماتور با ادمیتانس سری
 Ytبرحسب  puنمايش داده میشود .با نسبت تبديل غیر اسمی ،ادمیتانس  puاز ديد دو سمت ترانسفورماتور متفاوت است،
لذا ادمیتانس بايد طوری اصالح شود که اثر نسبت تبديل غیر اسمی را منظور کند .ترانسفورماتوری را در نظر بگیريد که در آن
ادمیتانس  Ytبا يك ترانسفورماتور ايدهآل مطابق شكل زير،سری شده است .اين آرايش نمايش دهنده نسبت تپ غیراسمی
 1:aمی باشد .ادمیتانس  Ytبر حسب  puدر مبنای نسبت دور اسمی بوده و  aموقعیت تپ غیر اسمی بر حسب  puاست که
اجازه تنظیم ولتاژ را در محدوده  011درصد میدهد (مطابق شكل .)2در ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز a ،يك عدد
مختلط است.شین فرضی  xرا بین نسبت دور و ادمیتانس ترانسفورماتور در نظر بگیريد .با توجه به اينكه توان مختلط در هر دو
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سمت ترانسفورماتور ايده آل يكسان است ،چنانچ ه يك تغییر زاويه فاز مثبت در ولتاژ ايجاد شود يك تغییر زاويه فاز منفی در
جريان بوجود می آيد .بنابراين برای جهتهای منظور شده جريان داريم:
()28

1
Vx  V j
a

()29

Ii  a  I j

جريان  Iiاز رابطه زير بدست می آيد:

) Ii  Yt (Vi  Vx

()31

با جايگزينی  Vxدر رابطه اخیر خواهیم داشت:

Yi
Vj
a

()31

I i  YV
t i 

شكل  -2ترانسفورماتور با تنظیم تپ در 1:a

همچنین با استفاده از رابطه ( )29داريم:
1
I j   Ii
a

()32
از رابطه ( )31خواهیم داشت  ) :با جايگزينی )Ii

Y
Y
I j   t Vi  t2 V j
a
a

()33

روابط ( )31و ( )32را می توان به شكل ماتريس زير نوشت:


 V 
 i 
 V j 



()34
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در حالتی که  aيك عدد حقیقی باشد مدل  نشان داده شده در شكل زير ماتريس ادمیتانس معادله ( )34را نمايش می دهد
در مدل  ، سمت چپ مربوط به سمت بدون تپ بوده و سمت راست مربوط به سمت دارای تپ ترانسفورماتور میباشد.

شكل  -3مدار معادل ترانسفورماتور با تغییر دهنده تپ

 -1-4اضافه نمودن تپ چنجر به مدل تونن ارائه شده
برای مدل تونن شكل ( ،)4تنظیم ولتاژ با استفاده از تپ چنجر را می توان اضافه کرد .در اين مدل تلفات سیم پیچ و هسته
حذف شده اند .سطح ولتاژ ثانويه به موقعیت تپ چنجر(  ) gوابسته است؛ طبق معادله:
Vl
V1

()35
()36

g

Z S   Z S  g 2 , E  E  g

برای حذف تپ چنجر از مدل ارائه شده ،میتوان پارامترهای تونن برای انواع سیم پیچهای ترانس را محاسبه نمود .امپدانس
سیستم ) (Zsو منبع ولتاژ ) (Eمی تواند به سیم پیچ دوم منتقل شوند (بر اساس فرمول ( .))36شكل (ب )4-مدل تونن با
پارامترهای محاسبه شده را نمايش میدهد.

شكل  -4مدل تونن به همراه تپ چنجر

با به حساب آوردن نسبت ترانس در معادله ولتاژ ( ،)35ولتاژ ثانويه بوسیلهی فرمول ( )37بیان شده و با معادالت ( )35و ()37
ولتاژ اولیه را می توان بصورت رابطه ( )38محاسبه کرد.
()73

Eg
1  (Wg )  2Wg cos 
2
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()73

Vl
E

2 2
Vg
1  (Wg )  2Wg 2cos 

V1 

معادالت باال نشان می دهند که تغییر موقعیت تپ چنجر ،ولتاژ اولیه و ثانويه ترانس را تغییر می دهد .زمانیكه پارامتر )(g
افزايش پیدا می کند ،ولتاژ ثانويه افزايش و ولتاژ اولیه کاهش پیدا می کند .شكل ( )5نمونه ای از اين رابطه را نشان میدهد.
منحنیها بر حسب اين مقادير رسم شدهاند:
E=1 , W=1.3 , φ zs=850 , φ zl=150
مشتقهای ولتاژهای اولیه و ثانويه به نسبت ترانس  gو جمع اين مشتق ها در شكل (-5ب) نشان داده شدهاند

شكل - 5الف)تغییرات ولتاژ اولیه و ثانويه -ب) تغییرات مشتق های ولتاژ برای مقادير)(W=1.3,β=710

مشتق ولتاژ به نسبت  gمی تواند به عنوان معیار توقف کار تپ چنجر استفاده شود .توقف بايد زمانی انجام شود که تغییر تپ
چنجر تاثیر مطلوب را فراهم نكند .تپ چنجر زمانی بايد متوقف شود که مشتقهای ولتاژها برابر گردند .بنابراين عملكرد تپ
چنجر زمانی مجاز است که شرط ( )39برقرار باشد .زمانی که اين شرط برقرار نباشد ،تغییرات نسبت  gباعث کاهش بیشتری از
ولتاژ اولیه نسبت به افزايش ولتاژ ثانويه خواهد شد .در چنین حالتی ،معقول است که تپ چنجر متوقف شود.

d Vl d V1

0
dg
dg

()39

 .5نتایج حاصل از شبیه سازی
در اين بخش جهت بررسی تأثیر تغییر تپ ترانسفورماتور بر پايداری ولتاژ در يك سیستم قدرت به شبیه سازی سیستم قدرت
مشابه سیستم نشان داده شده در شكل( )6پرداخته شده است .اجزای اين شبیه سازی در اين شكل نمايش داده شده است.
همانطور که در اين شبیهسازی مشاهده میشود در فیدر ورودی اين شبكه از يك ترانسفورماتور با قابلیت تغییر تپ چنجر زير
بار جهت تنظیم ولتاژ استفاده است .مشخصات اين ترانسفورماتور در شكل( )6نشان داده شده است.
در ادامه و در شكلهای ( )7تا ( )9نتايج حاصل از شبیه سازی هنگامی که تپ ترانسفورماتور ثابت است و تغییر نمینمايد
نشان داده شده .همانطور که در شكل مشاهده می شود در اين مورد مطالعاتی فروپاشی ولتاژ بسیار آرام و غیر ناگهانی و در بار
 151مگاوات و ولتاژ 1/65پريونیت رخ میدهد که اين موضوع بیانگر از آن است که حدبار پذيری با وجود ترانسفورماتورهای با
قابلیت کنترل ولتاژ و تغییر تپ در زير بار ،بیشتر است ونیز فروپاشی ولتاژ در ولتاژ باالتری اتفاق میافتد.
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شكل -6شماتیك سیستم شبیه سازی شده

شكل -7نمودارهای تغییرات تپ ،ولتاژ باس  B2و باراکتیو در شبكه مورد مطالعه در هنگام تغییر تپ ترانسفورماتور

شكل -8نمودارهای تغییرات توان راکتیو در باس  B2هنگام افزايش بار در هنگام تغییر تپ ترانسفورماتور
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شكل -9نمودارهای تغییرات تپ ،ولتاژ باس  B2و باراکتیو در شبكه مورد مطالعه در هنگام ثابت بودن تپ ترانسفورماتور

شكل -11نمودارهای تغییرات توان راکتیو در باس  B2هنگام افزايش بار در هنگام ثابت بودن تپ ترانسفورماتور

 .6نتیجهگیری
از آنجايی که خطوط انتقال دارای محدوديت های شديد انتقال توان ،افت ولتاژ نسبتا زياد وتلفات قابل توجه می باشند ،اطالع
از وضعیت سیستم و تعیین حد بارگذاری بسیار حائز اهمیت است .هنگامی که بار شبكه افزايش می يابد ولتاژ نیز همزمان با
آن کاهش پیدا میکند بهعبارتی ديگر ماکزيمم حد بارپذيری در يك سیستم قدرت رابطهی نزديكی با حاشیه پايداری ولتاژ در
آن سیستم دارد که به لحاظ مفهوم رياضی آن ،اين دو تعريف متناظر با مینیمم مقدار ويژه ماتريس ژاکوبین معادالت پخشبار
در سیستم قدرت میباشند .در چنین حالتی ،مینیمم مقدار ويژه ماتريس ژاکوبین معادالت پخشبار در نزديكیهای نقطهی
فروپاشی ولتاژ به مقدار صفر نزديك می شوند .همانطور که در نتايج حاصل از شبیهسازی مشاهده می شود هرچه وابستگی بار
به ولتاژ سیستم بیشتر باشد (به عبارتی بهتر با افزايش تعداد بارهای جريان ثابت و امپدانس ثابت سیستم) ،حد حاشیه پايداری
ولتاژ افزايش میيابد .و نیز حدبارپذيری با وجود ترانسفورماتورهای با قابلیت کنترل ولتاژ و تغییر تپ در زير بار ،بیشتر شده و
فروپاشی ولتاژ در ولتاژ باالتری اتفاق میافتد.
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