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I. ВСТУП 
Біотехнологічний процес вирощування хлібопекарських дріжджів може проходити або по періодичному 

способу або напівперіодичному. Періодичний режим відбувається без відбору середовища при пониженій 
температурі і характеризується наступними стадіями: завантаження, накопичення, дозрівання, вивантаження 
та чищення [1] . 

II. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 Для побудови логічної моделі апарата для вирощування хлібопекарських дріжджів використовується 
уніфікована мова моделювання UML. Моделювання в термінах UML здійснюється за допомогою графічних 
конструкцій – діаграм [2]. 

Технологічна схема апарата для періодичного вирощування хлібопекарських дріжджів представлена на 
рис.1.  

 
Рис.1. Технологічна схема апарата для періодичного вирощування хлібопекарських дріжджів 

Діаграма класів (class diagrams)  показує структуру системи (рис.2) та визначається власне апаратом, 
який представлений як Apparatus та контролером  - Controller. Також кожна стадія представлена окремим 
компонентомм, наприклад Part 0_Control – відповідає стадії завантаження. До атрибутів групи «inputs» 
входять маси меляси mм0, солей mc0, також об’єм води Vв0 та рівень середовища h0. Сигнали відкриття та 
закриття відповідних клапанів належать до групи «outputs». Конкретні значення h0, mм0, mc0, Vв0  входять до 
«state». Також даний клас містить операції, що керують потоками. Відповідно Part 1-15_Control, Part 
3_Control та Part 4_Control відповідають стадіям накопичення, дозрівання та вивантаження. 

 
Рис.2 Діаграма класів 

Діаграма діяльності (activity diagrams) описує зміну стану об’єкта. Для класу Controller діаграма 
діяльності наведена на рис.3. Так нормальний режим роботи характеризується порожнім апаратом hmin та 
закритими клапанами UXOff. Після виконання цієї умови розпочинається стадія завантаження, 
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відкриваються клапани U1, U2, U4. Надалі перехід від дії до дії здійснюється після виконання умов 
переходу, що записуються у квадратних дужках. 

 
Рис.3 Діаграма діяльності 

III. ВИСНОВОК 
 Логічне управління апаратом для періодичного вирощування хлібопекарських дріжджів синтезується з 
допомогою діаграм UML.  

СПИСОК ПОСИЛАНЬ 
[1] Е.А.Плевако,”Технология дрожей”, М.:”Пищевая промышленность”, 1970. – 178-188 с. 
[2] Фаулер, М. “UML. Основы: краткое руководство по унифицированному языку моделирования”, СПб.: 

Символ– Плюс, 2002. – 192 с. 


