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STEROWANIE MINIMALNOWARIANCYJNE 
PROCESEM SUSZENIA KONWEKCYJNEGO 

Dariusz TOMKIEWICZ 

Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny 
ul. Racławicka 15, 75-640 Koszalin, e-mail darekt@lew.tu.koszalin.pl 

Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane bada
nia związane z zastosowaniem regulacji rninimalnowariancyj
nej z kompensacją do sterowania procesem suszenia konwek
cyjnego. Wymagany w tej metodzie pomiar zawartości wody 
w materiale suszonym jest uzyskiwany na podstawie pomia
rów parametrów termodynamicznych powietrza i materiału 
suszonego. Związek pomiędzy wilgotnością zboża a mierzo
nymi parametranli jest określony za pomocą hybrydowego 
modelu składającego się z równania różniczkowego cząstko
wego i sieci neuronowej . Sieć neuronowa zapewnia uwzględ
nienie nieliniowości związanych z dynamiką procesu suszenia. 
Wagi sieci są estymowane są w czasie rzeczywistym przy 
użyciu algorytmu rozszerzonego filtru Kalmana. Pozwala to 
na samoczynnie adaptowanie się modelu do zmieniających się 
warunków procesu oraz rodzaju suszonego materiału. 

Słowa kluczowe: Sterowanie adaptacyjne, suszenie, identy
fikacja, wilgotność. 

1. OPIS OBIEKTU STEROWANIA 

Obiektem sterowania jest suszarnia konwekcyjna dasz
kowa, która została zbudowana w laboratorium Katedry 
Inżynierii Spożywczej Politechniki Koszalińskiej. Jest 
to zmniejszony pod względem wymiarów model prze
mysłowej suszarni daszkowej (rys. 1). Ten typ suszarni 
używany jest najczęściej do suszenia zboża. Materiałem 
suszonym używanym podczas badań były ziarniaki 
pszenicy. 
Suszarnia ta składa się z trzech segmentów o wymiarze 
0,3 x 0,2 x 0,43 m każdy, które można podzielić na 
dwie strefy. W górnej części suszarni złożonej z dwu 
segmentów zachodzi proces odparowywania wilgoci 
z powierzchni ziarna. Powietrze wdmuchiwane do tej 
strefy jest wstępnie podgrzewane przez grzałki elek
tryczne. Materiał po przejściu przez strefę suszenia 
przechodzi do tzw. strefę chłodzenia, do której jest 
wtłaczane zimne powietrze. Strefa ta służy do zmniej
szenia temperatury ziarna do temperatury zbliżonej do 
temperatury otoczenia. 
Suszarnia w całości zasyp~na jest materiałem suszo
nym. Czas przebywania materiału jest regulowany po
przez prędkość obrotową odbieralnika zainstalowanego 
w dolnej części suszarni. Zboże do suszarni dostarczane 
jest przy użyciu transportu pneumatycznego. Czynnik 
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suszący jest wtłaczany do wnętrza suszarni przez wen
tylator promieniowy. 
W trakcie procesu suszenia powietrze przenika przez 
warstwę ziarna oddając część energii na jego ogrzanie. 
Woda znajdująca się na powierzchni ziaren odparowuje. 
Zwiększa się wilgotność powietrza i równocześnie ma
leje jego temperatura. Oziębione, wilgotne powietrze 
wychodzi na zewnątrz suszarni. 
Zmiennymi sterującymi w tym obiekcie są: (i) tempera
tura powietrza suszącego (t), (ii) natężenie przepływu 
powietrza suszącego ( <Pa ), (iii)natężenie przepływu 

materiału suszonego (<PM) . 

Rys. 1. Suszarnia daszkowa 

Główną wielkością sterowaną jest zawartość wody 
w materiale suszonym (u). 
Czynnikami powodującymi zakłócenia w układzie ste
rowania są: zmiana wilgotności wejściowej powietrza 
suszącego( xwEJ ), zmiana zawartości wody w materiale 

na wejściu ( UwEJ) oraz zmiana właściwości materiału 

suszonego wpływająca na zmianę prędk9ści suszenia. 

2. MODEL PROCESU SUSZENIA . 

W celu przetestowania działania algorytmów sterowa
nia. Został użyty model matematyczny opisujący proces 
suszenia konwekcyjnego. Proces suszenia jest procesem 
bardzo trudnym do opisania matematycznego. 



W czasie suszenia występuje jednoczesna wymiana 
masy i energii. Jest to proces o parametrach rozłożo
nych, nieliniowy i niestacjonarny. Dużą trudność spra
wia wyznaczenie współczynników opisujących ten 
proces. Zależą one nie tylko od rodzaju materiału, jego 
wilgotności początkowej, aktualnej wilgotności, czasu 
lecz również od warunków w jakich przeprowadzany 
jest proces. 
Model suszenia wykorzystany w trakcie badań został 
przedstawiony w pracy [4] . Równania opisujące ten 
proces bazują na bilansie energii i masy. Do estymacji 
parametrów modelu zostały wykorzystane dane zebrane 
podczas doświadczeń. Dane te zostały wprowadzone do 
Matlaba. Posługując się procedurami znajdującymi się 
w Optimization Toolbox została przeprowadzona esty
macja parametrów. Ze względu na charakter procesu do 
estymacji parametrów wybrano algorytmy optymalizacji 
używane do optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń. 
Na podstawie kilku prób najbardziej niezawodnym 
okazał się algorytm Neldera - Meada. 

3. METODA ESTYMACJI WILGOTNOŚCI 
MATERIAŁU 

W przypadku procesu suszenia ważne jest, aby algorytm 
sterujący oprócz możliwości adaptowania się do zmiany 
właściwości materiału suszonego zawierał mechanizmy 
kompensacji głównego zakłócenia, jakim jest zawartość 
wody w materiale. 
Konieczny jest zatem pomiar zawartości wody w mate
riale nie tylko na wyjściu ale również informacja 
o przestrzennym rozkładzie zawartości wody w materia
le podczas procesu suszenia. 
Obecnie w celu określenia wilgotności ziarna podczas 
procesu suszenia stosuje się czujniki wilgotności ziarna 
bazujące na pomiarze właściwości dielektrycznych 
materiału. Czujniki te charakteryzują się względnie 

niską dokładnością. Drugą grupą czujników wykorzy
stywaną do tego celu są czujniki bazujące na pomiarze 
tłumienia fali lub przesunięcia fazowego promieniowa
nia elektromagnetycznego w wybranym zakresie, naj
częściej jest to promieniowanie w zakresie mikrofal lub 
podczerwieni. Zaletą takiego rozwiązania jest względnie 
duża dokładność, natomiast wadą bardzo duży koszt 
związany z zakupem takiego czujnika. 
Pomiar tego typu czujnikami możliwy jest tylko w okre
ślonym punkcie przestrzennym, najczęściej ze wzglę
dów konstrukcyjnych na wejściu lub na wyjściu mate
riału suszonego z suszarni. 
Podobnych ograniczeń nie posiada metoda pomiaru 
zawartości wody w materiale na podstawie danych 
uzyskanych z pomiarów parametrów termodynamicz
nych powietrza i materiału suszonego. W metodzie tej 
konieczny jest model matematyczny opisujący związek 
pomiędzy mierzonymi wielkościami a zawartością wo
dy w materiale. 
Modele matematyczne opisujące proces suszenia są 

trudne do wykorzystania. Dokładność tych modeli zale
ży od dokładności estymacji ich parametrów. Niestety 
zmieniają one swoja wartość w trakcie procesu. Wyma
gają zatem ciągłej estymacji w trakcie procesu susze
nia .. 

Dlatego zdecydowano się na inne podejście. Do celów 
estymacji wilgotności materiału wykorzystano zależ

ność opisujące bilans masowy wody zawartej w suszo
nym materiale i czynniku suszącym (równanie 1). Wy
korzystanie tego równania umożliwia pozbycie się nie
znanych parametrów równania opisującego wymianę 

masy i energii (np. parametru określającego prędkość 
parowania wody z powierzchni ziaren). 

( au au) ( ax ax) 
Mo <l>M az + a-r = -Go <l>G az + d't (1) 

Model ten można przekształcić do postaci równania (2). 
W równaniu tym brakuje powiązania pomiędzy tempe
raturą powietrza suszącego, która jest wielkością steru
jącą a wilgotnością ziarna. Aby znaleźć tą zależność 
należy zidentyfikować równanie określające zmianę 

wilgotności czynnika suszącego w czasie (3). 

Ju=_Go(<t> ćJx+ćJx)-<t> Ju (2) 
Jr Mo G dz Jr M dz 

ax=JO 
O't 

Do identyfikacji funkcji w równaniu (3) została użyta 
sieć neuronowa. Była to sieć jednokierunkowa typu 
perceptron wielowarstwowy składający się z trzech 
warstw: warstwy wejściowej, jednej warstwy ukrytej 
i warstwy wyjściowej [l]. Funkcja aktywacji neuronów 
znajdujących się w warstwie ukrytej była typu tangens 
hiperboliczny, neurony w warstwie wyjściowej miały 
funkcję aktywacji typu liniowego. Schemat uczenia 
sieci neuronowych użytych do identyfikacji został po
kazany na rys. 2. 
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wcj(n) 
OBIEKT 

FILTR 
KALMANA 

Rys. 2. Schemat uczenia sieci neuronowej 

Metodą uczenia, którą wykorzystano do adaptacyjnego 
uczenia sieci neuronowych jest algorytm Rozszerzone
go Filtru Kalmana.[2, 5]. 

4. ALGORYTM STEROWANIA 

Obecnie stosowane układy sterowania w suszarniach 
konwekcyjnych najczęściej bazują na zastosowaniu 
regulatorów dwustanowych lub klasycznych regulato
rów PI w pętlach sterowania odpowiadających za regu
lację temperatury czynnika suszącego. Temperatura ta 
utrzymywana jest na takim poziomie, aby zabezpieczyć 
ziarno przed przegrzaniem podczas suszenia. 



W przypadku sterowania zawartością wody w materiale 
suszonym bardzo często procesem sterowania zajmuje 
się operator, który na podstawie swojego doświadczenia 
oraz pomiarów zawartości wody w materiale na wejściu 
i na wyjściu z suszarni odpowiednio koryguje prędkość 
przepływu materiału suszonego przez suszarnię. 
W przypadku stosowania układów regulacji automa
tycznej klasyczne metody sterowania są nieadekwatne 
ze względu na duże opóźnienia czasowe oraz nielinio
wość procesu. Współcześnie coraz częściej stosowane 
są algorytmy, w których bazuje się na modelu procesu 
suszenia. Modele te są uzyskiwane na podstawie ekspe
rymentów identyfikacyjnych dla jednego gatunku zboża 
w danym roku wegetacyjnym. Tym samym nie 
uwzględniają one różnic występujących w dynamice 
procesu sunenia wynikających z dużej różnorodności 
budowy wewnętrznej ziarniaków oraz niestacjonarności 
procesu suszenia. 

~, ł 

Rys. 3. Schemat układu sterowania suszarnią daszkową 

Istnieją także przykłady zastosowania nieliniowych 
opisów procesu suszenia konwekcyjnego używane 

w układach regulacji. Wykorzystują one nieliniowe 
modele matematyczne, si!:!ci neuronowe lub logikę roz
mytą. Jednak również w tych przypadkach zachodzi 
konieczność tworzenia modelu matematycznego dla 
każdego gatunku i odmiany ziarna podobnie jak 
w przypadku klasycznych metod modelowania. 
'rak; więc stosowane przeważnie metody sterownia nie 
uwzględniają informacji o dynamice zależnej nie tylko 
od czasu ale także od położenia materiału suszonego 
w przestrzeni oraz od zmiany charakteru procesu 
w zależności od aktualnej zawartości wody w materiale. 
Celem pracy było przetestowanie na modelu symulacyj
nym możliwości zastosowania adaptacyjnego algorytmu 
sterowania. Jako ~lgorytm przykładowy wybrano do
brze znany z literatury algorytm minimalnowariancyjny 
z kompensacją [3]. Jest to algorytm należący do klasy 
regulatorów z adaptacją bezpośrednią. 
Celem sterowania było uzyskanej jak najmniejszej wa
riancji wartości wilgotności ziarna na wyjściu z suszar
ni. 

{ 1 N 2} minl!Ill=E -L =l[u(n+k}-uz(n)] 
<l>(n) . N n 

(4) 

Jako główne zakłócenie, które algorytm sterujący starał 
się kompensować wybrano wilgotność ziarna zmierzoną 
na wejściu do suszarni, następnie wilgotność ziarna 
wewnątrz pierwszej sekcji suszarni oraz wewnątrz dru
giej sekcji suszarni (rys. 4). 
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Rys. 4. Schemat działania układ regulatora minimalno
wariancyjny z kompensacją, sterującego suszarnią dasz
kową 

Wilgotność zboża jest oszacowana przy użyciu sieci 
neuronowej uczonej przy użyciu algorytmu rozszerzo
nego filtru Kalmana. 
Dla suszarni konwekcyjnej równania regulatora mini
malnowariancyjnego z kompensacją mają postać. 

gdzie: 

ef=[ Uiwyf n-k-1) · · · Uiwyf n-k-b) 

··· u1wyfn-k) u1wyfn-k-h)-<l'M(n-l) 

0 = [ b1 ··· bb łzo ·· · hh a1 · ·· aa 

zadana zawartość wody w materiale suszonym 
na wyjściu z suszarni, 

(5) 

U,lwej estymowana zawartość wody w materiale suszo
nym na wejściu do pierwszej sekcji, 

u2wej , - estymowana zawartosć wody w materiale suszo-
nym na wejściu do drugiej sekcji, 

<PM - objętościowe natężenia materiału suszo~ego 

Przeprowadzono eksperymenty symulacyjne w czasie 
których sprawdzano jakość układu sterującego. Parame
try regulatora są wyznaczane przy użyciu metody naj
mniejszych kwadratów. Wyniki symulacji działania 

układu regulacji minimalnowariancyjnej z kompensacją 
przedstawiono na rys 5 rys 6 i rys 7. 
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Rys. 5 Wejściowa zawartość wody w ziarnie 
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Rys.6 Zmiany zawartość wody w ziarnie na wyjściu 
z +poszczególnych sekcji [kgH2O/kg s. m.] 
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Rys.7 Zmiany natężenia wypływu ziarna na wyjściu z 
suszami. 

5. PODSUMOWANIE 

W trakcie badań stwierdzono, że możliwe jest połącze
nie algorytmu regulatora minimalnowariancyjnego 
z kompensacją z metodą oszacowania zawartości wody 
w materiale opartej na hybrydowym modelu suszenia. 
Wyniki uzyskane podczas eksperymentów symulacyj
nych wskazują, że w odróżnieniu od tradycyjnych me
tod pomiarowych zawartości wody, wykorzystanie 
metody estymacji zawartości wody umożliwia kompen
sację zmian zawartości wody w dowolnym punkcie 
wewnątrz suszarni. Dzięki temu możliwe jest takie 
dobranie punktu pomiaru, aby odchyłka regulacji była 
jak najmniejsza. 
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MINIMUM V ARIANCE CONTROL 
OF CONVECTION DRYING PROCESS 

Abstract: In the paper was presented a research on n 
application of minimum variance control of the drying proc
ess. The method of water content measurement necessary in 
control process is base on a hybrid model consist of a differen
tia! equation and a neural network. The neural network map 
the non-linearity typical for drying process. The network is 
trained in real time during the drying process by Extended 
Kalman Filter algorithm. The control algorithm utilize infor
mation about changing of the moisture content during dying 
process. Therefore the adaptation of the · process model is 
possible. 
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