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Використання енергії вітру як альтернативного джерела енергії займає пріоритетне місце в 

рішенні проблеми енергозбереження.  Особливого значення набуває забезпечення ефективності віт-

роенергетичних установок, що потребує не тільки удосконалення конструктивних рішень,  але й 

розширення можливостей здобуття та використання діагностичної інформації в складних умовах 

непостійності вітрового потоку при необхідності електроакумулювання [1]. 

Запропоновано підтримувати ефективність вітроенергетичної установки на основі 

експертної системи, основою якої є динамічна підсистема – електроакумулятор. Іншими 

модулями, що входять до складу експертної системи запропоновано використання блоків 

заряду, розряду, зміни режимних умов функціонування.  [2]. Розроблено математичну мо-

дель електроакумулятора відносно ємності як суттєвого параметра, що діагностується. На 

основі логічного моделювання у складі як динамічної підсистеми, так  і  експертної системи 

можливо приймати рішення щодо зміни ємності електроакумулятора на основі контролю 

співвідношення виробництва та споживання енергії в умовах непостійності вітрового пото-

ку. Такий підхід дозволяє не тільки підтримувати процес електроакумулювання, а  й,  вста-

новлюючи  зв’язок з теплоакумулюванням,  виконувати перерозподіл енергії щодо збіль-

шення терміну використання вітроенергетичної установки. 
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