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Підтримка функціонування вітроенергетичної установки потребує особливого інте-

лектуального підходу в умовах непостійності виробництва та споживання енергії [1].    

Запропоновано використання експертної системи, основою якої є динамічна підсис-

тема – електроакумулятор щодо здобуття інформації як міри відтворення в ємності елект-

роакумулятора  .співвідношення між виробництвом та споживанням енергії  в єдиному ін-

формаційному просторі. Використано принцип підтримки функціонування вітроенергетич-

ної установки на основі контролю працездатності електроакумулятора щодо зміни ємності, 

що акумулює [1].  

Прийняття рішень щодо зміни ємності електроакумулятора представляє можливість 

приймати рішення щодо зміни теплової ємності теплоелектроакумулятора за рахунок зміни 

витрати води, що нагрівається. 

 Здобуття розширеної діагностичної інформації  представляє можливість виконувати 

на основі заряду чи розряду електроакумулятора заряд чи розряд теплоелектроакумулятора 

з урахуванням споживання енергії в складних умовах функціонування вітроенергетичної 

установки. Більш того, на основі контролю працездатності електроакумулятора  можливо 

приймати рішення щодо додаткового заряду теплоелектроакумулятора, зменшуючи термін 

використання традиційного джерела енергії. 
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