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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  
В КЕРУВАННІ ПРОЦЕСОМ БРОДІННЯ ПИВА 

 
Досліджено показники бродіння пива, запропоновано алгоритм керування процесом, згідно з яким залежно 
від ситуації визначають тривалість, температурк та інші режимні параметри. Описано нечіткі моделі і 
правила керування процесом бродіння, що є реалізацією експертних знань. 
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Постановка проблеми 
За умов жорсткої конкуренції для підприємств пивної галузі є важливим знижувати собівартість 

продукції шляхом скорочення тривалості періодичних процесів із дотримання заданих показників якості. 
Бродіння й дозрівання завершують складний ланцюг пивоваріння. Вони відбуваються у циліндро-

конічних танках (ЦКТ) протягом 14…22 діб. Перспективним вбачається розроблення гнучких алгоритмів 
керування цими процесами завдяки розширенню функцій систем автоматизації. 

 
Аналіз попередніх досліджень 
Керування процесом бродіння здійснюють, регулюючи температуру, тиск, рівень і тривалість 

перебування речовин в апаратах. Застосовують прості системи за стабілізованих вхідних змінних [1, 2].  
Однак оцінити перебіг процесів бродіння лише технічними засобами неможливо. Смачну та якісну 

продукцію одержують передусім завдяки досвіду та інтуїції персоналу, тобто експертних знань. Сучасні 
технології дозволяють використати ці знання, але відповідні розробки є поодинокими [3, 4]. 

 
Метою статті є створення алгоритму й системи керування процесами у ЦКТ із застосуванням 

технології штучного інтелекту на основі нечіткої логіки.  
 
Виклад основного матеріалу 
Основними задачами автоматизації процесу бродіння, обумовленими особливостями технології та 

властивостями сировини, напівфабрикатів і продукції є: дотримання заданих масових співвідношень між 
суслом і дріжджами під час їхнього завантаження у ЦКТ; досягнення визначених у нормативних документах 
якості пива; забезпечення режимних параметрів (температури, тиску, pH тощо); визначення тривалості 
бродіння. Ці задачі є взаємопов’язаними, а ступінь їхнього розв’язку визначає економічну ефективність 
роботи автоматизованого технологічного комплексу. 

Аналіз фізико-хімічних основ бродіння дозволив авторам створити діаграму причин й результатів  
пивоваріння (рис. 1). Складність завдання управління процесом обумовлена: суттєвою кількістю збурень, 
спричинених умовами розвитку біологічних клітин; значною кількістю показників якості; органолептичним 
способом визначення основних споживчих показників. Тому доцільно створити підсистему управління 
процесами на основі експертних методів, що використовують формалізми Fuzzy Logic [5] для моделювання 
й визначення завдань регулювальним пристроям режимних параметрів і тривалості бродіння.  

Лабораторні аналізи дозволяють з’ясувати ступінь готовності пива і вимоги до режимних параметрів 
(видимий екстракт, вміст О2, тиск СО2 і тривалість бродіння). Вони визначають, чи треба змінювати 
установки на регуляторах температури бродіння, насиченості СО2 і прогнозувати тривалість бродіння. Іноді 
останній параметр задають, тоді установки корегують із його врахуванням. Отже, визначення режимних 
параметрів не є задачею з лінійним алгоритмом, необхідна перевірка певних умов. 

З’ясовано, що на першому етапі пивовари прогнозують тривалість бродіння τброд за лабораторними 
аналізами для видимого екстракту, вмісту О2 й тиску СО2 (рис. 2, М1). 
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Рис. 1 – Діаграма причин й результатів пивоваріння 

Якщо обмеження на тривалість бродіння відсутні, то за результатами лабораторних аналізів експерти 
визначають завдання регулювальним пристроям температури бродіння верхньої й нижньої зони (далі − 
верхня й нижня температури) і насиченості СО2 (рис. 2, М2). За наявності обмежень, експерти визначають 
завдання регулювальним пристроям систем стабілізації заданого процесу (рис. 2, М3). 

 

 

 

Рис. 2 – Структури зв’язків керування 

Опишемо алгоритм, що враховує ці ситуації. Від інформаційної підсистеми одержують значення 
вхідних змінних для структури М1. За моделлю й правилами нечіткого висновку згідно з М1 встановлюють 
прогнозовану тривалість бродіння. Якщо визначена тривалість більша, аніж задана (τбр > τзбр), обирають 
структуру М2, інакше – М3. За моделлю і правилами з М2 (М3) визначають установки регуляторам для 
систем стабілізації температури і насиченості CO2. 

Логіку логічних схем реалізують за принципами Fuzzy Logic, зокрема формують перелік лінгвістичних 
змінних і правила для кожної нечіткої системи керування. Лінгвістичну змінну визначає кортеж <β, T, X, A, 
G, M>,  де β – найменування лінгвістичної змінної; T – базова терм-множина лінгвістичної змінної або 
множина її значень (термів), кожне з яких є найменування окремої нечіткої змінної β; X – область 
визначення (універсум) нечітких змінних визначення лінгвістичної змінної β; A = {x, µA(x)} – нечітка 
множина на X, що описує можливі значення нечіткої змінної β; µA(x) – функція належності; G –синтаксична 
процедура, що описує утворення чи генерування з множини T нових, осмислених у розглянутому контексті 



значень лінгвістичної змінної β; M – семантична процедура, що дозволяє поставити у відповідність кожному 
новому значенню лінгвістичної змінної, одержуваному за допомогою процедури G, осмислений зміст 
шляхом формування відповідної нечіткої множини. 

Враховуючи складність процесів і багатоетапність прийняття рішень про припинення бродіння, автори 
пропонують декілька нечітких моделей. Як фактори оберемо змінні «Видимий екстракт», «Вміст О2» і «Тиск 
СО2», як вихідну змінну – «Тривалість бродіння» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристики лінгвістичних змінних нечітких моделей 

Назва змінної Терм-множина Універсум Одиниця 
Видимий екстракт Т1 ={Низький, Нормальний, Високий} 11…14 % 
Вміст О2 Т2 ={Низький, Нормальний, Високий} 6…10 мг/л 
Тиск СО2 Т3 ={Низький, Нормальний, Високий} 0,6…1,2 бар 
Верхня температура Т4 ={Низька, Нормальна, Висока} 1…8 °С 
Нижня температура  Т5 ={Низька, Нормальна, Висока} 0…9 °С 
Насиченість СО2 Т6 ={Слабка, Нормальна, Висока} 0,5…0,8 мг/л 
Тривалість бродіння Т1 ={Мала, Нормальна, Висока} 18…22 діб 

Спочатку визначимо функцію належності видимого екстракту µBE для кожної з терм-підмножин (рис. 3).  
Якщо видимий екстракт менше 11,5 %, – це точно низьке значення, коли більше 12 %, – його рівень не 
можна назвати низьким. Між цими значеннями функція належності лінійно спадає – зі збільшення видимого 
екстракту зменшується істинність твердження «рівень видимого екстракту є низьким». 

 

Рис. 3 – Функції належності для лінгвістичної змінної «Видимий екстракт» 

Функції належності для низького µBE,nz, нормального µBE,nm і високого µBE,ws рівнів екстракту: 
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Функції належності математично визначено для усіх лінгвістичних змінних структур. Вони утворюють 
нечітку математичну модель процесів бродіння й дозрівання.  

Для використання у системі керування сформульовано також необхідні продукційні правила.  
Наведено деякі правила для системи М1: 
ПРАВИЛО 1: ЯКЩО «Видимий екстракт – низький» і «Тиск СО2 – низький», ТО «Тривалість бродіння – 

мала»; 
ПРАВИЛО 2: ЯКЩО «Видимий екстракт – нормальний» і «Тиск СО2 – нормальний», ТО «Тривалість 

бродіння – нормальниа»; 
ПРАВИЛО 3: ЯКЩО «Видимий екстракт – високий» і «Тиск СО2 – високий», ТО «Тривалість бродіння – 

висока». 
Для системи М2: 
ПРАВИЛО 1: ЯКЩО «Видимий екстракт – низький» і «Вміст О2 – низький», ТО «Верхня температура – 

висока» і «Нижня температура – висока»; 
ПРАВИЛО 2: ЯКЩО «Видимий екстракт – нормальний» і «Вміст О2 – нормальний», ТО «Верхня 

температура – нормальна» і «Нижня температура – нормальна»; 
ПРАВИЛО 3: ЯКЩО «Видимий екстракт – високий» і «Вміст О2 – високий» ТО «Верхня температура – 

низька» і «Нижня температура – низька». 
Для системи М3: 



ПРАВИЛО 1: ЯКЩО «Тривалість бродіння – мала», ТО «Верхня температура – низька» і «Нижня 
температура – низька», і «Насиченість СО2 – слабка»; 

ПРАВИЛО 2: ЯКЩО «Тривалість бродіння – мала», ТО «Верхня температура – низька» і «Нижня 
температура – низька», і «Насиченість СО2 – нормальна»; 

ПРАВИЛО 3: ЯКЩО «Тривалість бродіння – нормальна», ТО «Верхня температура – нормальна» і 
«Нижня температура – нормальна», і «Насиченість СО2 – слабка». 

Нечіткі моделі та продукційні правила досліджено засобами MATLAB. 
 
Висновки 
Побудовано діаграму причин і результатів, що дозволяє окреслити коло факторів впливу й показників 

перебігу технологічних процесів бродіння й дозрівання пива. Запропоновано алгоритм керування за 
наявності обмежень на показники якості й тривалість бродіння із залученням експертних знань. Визначено 
лінгвістичні змінні й функції належності для реалізації нечітких моделей Створено базу правил нечітких 
висновків на основі обраних змінних та їх функцій належності. 

Виконана робота сприятиме підвищенню якості продукції та економічної ефективності виробництва 
пива. Її результати можна використати для інших технологічних систем, керування якими значною мірою 
базується на досвіді персоналу.  
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Impact factors and indicators of the process of beer fermentation are investigated. An algorithm for process control 
is proposed, according to which, depending on the current situation the duration of fermentation temperature and 
other process operating conditions are determined. Fuzzy models and production rules for control systems for 
mentioned processes are described, which is a realization of expert knowledge. 
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