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1 Cel i zakres stosowania 

 

 

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących testów zgodności 

oraz sposobu ich przeprowadzania wraz z podziałem obowiązków między właścicielem 

instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego i OSP, na podstawie zapisów 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. (zwany dalej NC DC) oraz 

dokumentów związanych wynikających z zapisów NC DC. 

 

 

2 Definicje 

 

Definicje pojęć występujących w przedmiotowym dokumencie:  

 

Definicje występujące w niniejszym dokumencie są zgodne z definicjami określonymi w NC 

DC oraz procedurze testowania, symulacji i certyfikacji NC DC. 

 

 

3 Art. 43 ust. 1 symulacja w zakresie generacji mocy biernej 

 

3.1 Cel i zakres symulacji 

 

Program ramowy został opracowany zgodnie z zapisami art. 44 NC DC. 

Symulacja potwierdzająca zdolność do kompensacji1 mocy biernej przez instalację odbiorczą 

przyłączoną do systemu przesyłowego w punkcie jej przyłączenia do systemu przesyłowego, 

zgodnie ze standardem określonym w wymogach ogólnego stosowania NC DC jest 

wykonywana przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego. 

Celem wykonania symulacji zgodności jest zapewnienie, że instalacja odbiorcza przyłączona 

do systemu przesyłowego jest zdolna do spełnienia wymagań w zakresie kompensacji mocy 

biernej, zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) NC DC oraz wymogami ogólnego stosowania NC DC. 

                                                           
1 W polskiej wersji językowej NC DC, a w art. 43 występuje sformułowanie zdolność do generacji mocy biernej. Z 

kolei w oryginalnej wersji NC DC występuje sformułowanie reactive power capability. Autorzy niniejszego 

dokumentu uznali za stosowne posługiwanie się pojęciem zdolność do kompensacji mocy biernej. 
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Symulację przeprowadza się z użyciem uzgodnionego z OSP modelu rozpływowego w stanie 

ustalonym, opracowanego w formacie zgodnym z rozstrzygnięciem określonym w wymogach 

ogólnego stosowania NC DC dla art. 21 ust. 3. 

 

3.2 Warunki wstępne i zasady realizacji symulacji 

 

• Właściciel instalacji odbiorczej uzgadnia z OSP zakres symulacji. 

• Na podstawie uzgodnionego zakresu symulacji należy przeprowadzić symulację 

zgodności. Model przygotowany na potrzeby potwierdzenia zgodności oraz wyniki 

symulacji należy przedstawić OSP. 

• OSP na podstawie dostarczonych wyników oraz modelu potwierdza spełnienie wymogów 

NC DC. 

Dopuszcza się zamiast przeprowadzenia symulacji dostarczenia równoważnych informacji, 

które pokazują zachowanie instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego  

w stanie ustalonym i stanie dynamicznym. 

 

 

3.3 Ocena symulacji 

 

Spełnienie określonych w art. 15 ust. 1 b), i d) NC DC wymogów ma miejsce gdy wyniki 

symulacji mieszczą się w granicach określonych w wymogach ogólnego stosowania NC DC 

lub na podstawie przekazanych równoważnych informacji zostało potwierdzone spełnienie 

wymogów określonych art. 15 ust. 1 lit b) NC DC. 


