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Автоматизація процесів виноробства представляє собою складну
задачу з багатьма параметрами. Їх можна умовно розділити на дві групи.
Перша група – суто фізичні параметри проведення процесу, такі як
температура, рівень, концентрація. Друга група – параметри, що залежать
від якості вхідної сировини та мікробіологічних процесів а також
органолептичні показники. Метою магістерської роботи було створення
мікропроцесорної системи керування, що поєднує обидві групи параметрів
для більш точного підтримання якості вихідного продукту.
До параметрів сировини, що можуть бути виміряні лабораторно
відносять вологовміст а також вміст цукристих речовин і кислот [1].
Окремим показником може бути відсоток зіпсованого винограду. Ці
параметри вимірюють окремо для кожної партії сировини. На їх основі
встановлюють кількість води та диоксиду сульфуру, що додають у мезгу.
Якість виноматеріалу залежить як від складу сировини так і від умов
проведення процесу а також кількості використаного на попередніх стадіях
диоксиду сульфуру. Виміряні концентрації спирту, цукру а також
диоксидів карбону і сульфуру заносять до системи керування [2]. На їх
основі розраховуються завдання для мікропроцесорних регуляторів, що
дозують диоксид сульфуру та температуру і тиск у бродильному апараті.
Така система керування складена на основі мікропроцесорних
регуляторів із SCADA на верхньому рівні дозволяє оперативно корегувати
роботу технологічного процесу при його максимальній інтенсивності і
отримувати виноматеріали заданої якості.
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