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Підтримка функціонування вітросонячної  енергетичної установки щодо виробницт-

ва як теплоти, так і електроенергії потребує особливого інтелектуального підходу в умовах 

непостійності виробництва та споживання енергії [1]. 

Запропоновано використання експертної системи, основою якої є динамічна підсис-

тема – теплоелектроакумулятор щодо здобуття інформації як міри відтворення в ємності 

теплоелектроакумулятора  .співвідношення між виробництвом та споживанням енергії  в 

єдиному інформаційному просторі. Розроблено математичну модель динаміки теплоелект-

роакумулята та логічну модель контрою його працездатності в умовах необхідності зміни 

ємності, що акумулює [1].  Визначення температури теплоносія, що гріє від геліоколектора, 

та температури електронагрівача дозволяє здобути розширену діагностичну інформацію 

щодо оцінки зміни температури води в теплоелектроакумуляторі без її вимірювання у 

зв’язку із інерційністю. Здобуття розширеної діагностичної інформації  представляє можли-

вість виконувати заряд чи розряд теплоелектроакумулятора з урахуванням споживання теп-

лоти в складних умовах функціонування вітросонячної енергетичної установки. Більш того, 

на основі контролю працездатності теплоелектроакумулятора можливо приймати рішення 

щодо збільшення терміну використання  електроакумулятора, зменшуючи термін викорис-

тання традиційного джерела енергії. 
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