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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ξήρανση 

αγροτικών προϊόντων (σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού). Παρουσιάζεται το μαθηματικό 

μοντέλο σε κάθε τύπο προϊόντος, αναφέρονται επίσης οι παραδοχές και οι τροποποιήσεις 

προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος του προβλήματος καθώς και το αντίκτυπο τους  

στα αποτελέσματα. Το μαθηματικό μοντέλο αποτελείται από ένα σύνολο μερικών διαφορικών 

και αλγεβρικών εξισώσεων η λύση του οποίου γίνεται με το εργαλείο gPROMS™. Το μοντέλο 

είναι κατασκευασμένο από ισοζύγια μάζας και ενέργειας των συστατικών την ξήρανσης καθώς 

και τις εξισώσεις που διέπουν την χρήση του ανεμιστήρα και θερμαντήρα. 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων υπό σταθερές 

αλλά και μεταβλητές περιβαλλοντικές συνθήκες τα οποία έχουν υπολογισθεί από το 

υπολογιστικό πρόγραμμα gPROMS™, με σκοπό την σύγκριση της ξήρανσης των τριών 

προϊόντων καθώς και την κατανόηση του φαινομένου. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων του μοντέλου με πειραματικά δεδομένα για να εξετασθεί η 

δυνατότητα πρόβλεψης του μαθηματικού μοντέλου. 

 Το κύριο τμήμα που εστιάζει η παρούσα εργασία είναι η βελτιστοποίηση της διεργασίας 

της ξήρανσης. Παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόβλημα βελτιστοποίησης με χρήση συνάρτησης 

κέρδους και γίνεται επεξήγηση όλων των όρων που την απαρτίζουν. Εξετάζεται η χρήση του 

θερμαντήρα που αποδεικνύεται δαπανηρή ενώ στην συνέχεια πραγματοποιείται ελαχιστοποίηση 

του χρόνου ξήρανσης. Εκτελούνται βελτιστοποιήσεις σε ένα μεγάλο εύρος σταθερών 

περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς μεταβλητών με ταυτόχρονη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

μεταξύ τους. Έπειτα πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας στην ξήρανση του σιταριού καθώς 

και στις παραμέτρους της εξίσωσης ξήρανσης του καλαμποκιού έτσι ώστε να καθοριστούν αυτές 

οι παράμετροι που επηρεάζουν τις σημαντικότερες μεταβλητές του συστήματος . 

 Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα συζητούνται και αξιολογούνται στο τέλος της εργασίας 

παραθέτοντας προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 



ABSTRACT 

 This thesis studies the modeling, simulation and optimization for three agricultural crops 

(wheat corn and rice). Detailed mathematical model for each product are presented along with 

approximations in order to make them more tractable computationally. All mathematical models 

are comprised of a set of partial differential and algebraic equations and they have implemented 

and solved in the gPROMS™ tool. The model includes heat and mass transfer equations of the 

product and the incoming air as well as the equations describing the operating fan and heater. 

 Simulation results are presented under constant and time-varying weather  conditions 

along with comparisons between the three drying processes. The models have also been 

validated against experimental data and a good agreement is achieved. 

 The main part of this thesis is the optimization of the drying processes. The optimization 

problem is described in detail in which an economic objective function is used along with the 

model equations and operating and design constrains. Firstly the use of a heater is being 

examined which appears to be very costly and then the drying time is being optimized. Optimal 

control strategies have been developed under a range of constant and time-varying weather 

conditions. Finally a global sensitivity analysis is performed for the drying process of wheat in 

order to find and identify key model variables that have the greatest impact on the final mean 

moisture and spoilage index. The temperature and the humidity of the incoming air was found to 

have the most significant impact on the drying process. Furthermore, sensitivity analysis has 

been performed in order to find the most critical model parameters that affect significantly the 

final mean moisture of corn. 

 All the above results are thoroughly  discussed along with suggestions for future work. 
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1.Εισαγωγή 

 Ξήρανση είναι η διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την μείωση της 

υγρασίας των αγροτικών προϊόντων στην προκειμένη περίπτωση. Ο όρος ξήρανση (drying) 

αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά 

υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους όρους αφύγρανση 

(dehumidification) και προσρόφηση (adsorption), ενώ ο όρος εξάτμιση (evaporation) αναφέρεται 

συνήθως στην αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού από διαλύματα. Στις διεργασίες ξήρανσης 

είθισται να δίνεται έμφαση στο αποξηραμένο τελικό προϊόν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

η ξήρανση επιτυγχάνεται με αφαίρεση υγρασίας σε θερμοκρασίες κατώτερες του σημείου 

βρασμού, ενώ στην εξάτμιση η αφαίρεση υγρασίας γίνεται στο σημείο βρασμού του διαλύματος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αγροτικά προϊόντα συλλέγονται σε μεγάλες υγρασίες 

καθιστώντας έτσι απαραίτητη την ξήρανσή τους. Αέρας με συνθήκες ίδιες ή παρόμοιες με τις 

περιβαλλοντικές εισέρχεται στον ξηραντήρα μειώνοντας το περιεχόμενο του προϊόντος σε 

υγρασία στην επιθυμητή τιμή. Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ξήρανσης που θα 

μελετηθεί στην παρούσα εργασία οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι καθοριστικές για την 

έκβαση του φαινομένου της ξήρανσης (Ζουμπούλης, 2019). 

 Η μελέτη της ξήρανσης και οι υπολογισμοί για το απαιτούμενο μέγεθος του ξηραντήρα 

περιλαμβάνουν πολλών ειδών επιμέρους προβλήματα από τα πεδία της ρευστομηχανικής, της 

φυσικοχημείας επιφανειών και της δομής στερεών, καθώς και προβλήματα μεταφοράς 

θερμότητας και μάζας. Σε πολλές περιπτώσεις τα εκτυλισσόμενα φαινόμενα είναι αρκετά 

πολύπλοκα και η γνώση που υπάρχει γύρω από αυτά είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι 

ποσοτικές εκτιμήσεις στον σχεδιασμό του ξηραντήρα να καθίστανται πρακτικά αδύνατες. 

 Στην περίπτωση ξήρανσης ενός υγρού στερεού κατά την επαφή του με αέριο σε 

δεδομένη θερμοκρασία και υγρασία, έχουμε την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς 

στην διεργασία. Αμέσως μετά την αρχική επαφή του υλικού και του μέσου ξήρανσης, η 

θερμοκρασία του στερεού μεταβάλλεται μέχρι να φτάσει σε σταθερή τιμή. Η θερμοκρασία του 

στερεού (και ο ρυθμός ξήρανσης) μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί έως ότου επιτευχθούν 

σταθερές συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία της επιφάνειας του υλικού ταυτίζεται 

με την θερμοκρασία υγρού βολβού του μέσου ξήρανσης. Οι θερμοκρασίες μέσα στο υλικό 
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τείνουν να εξισωθούν με την θερμοκρασία υγρού βολβού του αερίου, χωρίς ωστόσο αυτό να 

είναι εφικτό εξαιτίας της καθυστέρησης στην μεταφορά μάζας και θερμότητας. Όταν λοιπόν οι 

θερμοκρασίες φτάσουν την θερμοκρασία υγρού βολβού του αερίου, ο ρυθμός ξήρανσης 

παραμένει σταθερός. Αυτό το στάδιο είναι γνωστό ως περίοδος σταθερού ρυθμού ξήρανσης 

(constant-rate drying period) και ολοκληρώνεται όταν το υλικό αποκτήσει ένα μεταβατικό, αλλά 

καθορισμένο για κάθε υλικό, ποσοστό υγρασίας που καλείται κρίσιμη υγρασία (critical moisture 

content). Μετά από αυτό το σημείο, η επιφανειακή θερμοκρασία του υλικού αυξάνεται και ο 

ρυθμός ξήρανσης ελαττώνεται ταχύτατα. Η περίοδος ελαττούμενου ρυθμού ξήρανσης (falling-

rate drying period) είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την περίοδο σταθερού ρυθμού, αν και η 

αφαίρεση υγρασίας είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά (Ζουμπούλης, 2019). Στην περίοδο αυτή η 

θερμοκρασία της επιφάνειας αρχίζει και αυξάνεται, γεγονός που συνεχίζεται όσο η ξήρανση 

προχωρεί πλησιάζοντας τελικά την θερμοκρασία ξηρού βολβού του αέρα. 

Ο ρυθμός ξήρανσης τείνει στο μηδέν για κάποια τιμή ποσοστού υγρασίας που 

ονομάζεται υγρασία ισορροπίας, 𝑀𝑒𝑞 , (equilibrium moisture content), η οποία συνιστά το 

μικρότερο ποσό υγρασίας που μπορεί να παραμείνει στο στερεό στις δεδομένες συνθήκες 

ξήρανσης. Στην περίπτωση που η υγρασία του υλικού 𝛭 είναι μεγαλύτερη από την υγρασία 

𝑀𝑒𝑞 ο ρυθμός ξήρανσης γίνεται αρνητικός με αποτέλεσμα η υγρασία του υλικού να αυξάνεται 

κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο, η περίπτωση αυτή ονομάζεται ως re-wetting. 

 

 Σχήμα 1: Διάγραμμα ξήρανσης σε περιβαλλοντικές συνθήκες (Sun, 1996) 
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 Ένα τυπικό σύστημα ξήρανσης παρουσιάζεται στο σχήμα 1, αποτελείται από τον 

ανεμιστήρα οποίος ωθεί τον περιβαλλοντικό αέρα, στην συνέχεια ο αέρας περνάει από τον 

θερμαντήρα όπου θερμαίνεται εάν κριθεί απαραίτητο και εισέρχεται στο εσωτερικό του 

ξηραντήρα, που περιέχει προϊόν μεγάλης υγρασίας. Η κυριότερη αρχή που διέπει το 

συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ότι αέρας με υγρασία χαμηλότερη της υγρασίας ισορροπίας του 

προϊόντος εισέρχεται στον ξηραντήρα. Τα πλεονεκτήματα της ξήρανσης με συνθήκες πολύ 

κοντά στις περιβαλλοντικές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

• Έχει αποδειχθεί ότι ξήρανση με περιβαλλοντικό αέρα είναι η πιο αποδοτική από άποψη 

κατανάλωσης ενέργειας 

• Η ποιότητα των προϊόντων είναι αρκετά υψηλή εάν η διαδικασία ελεγχθεί επαρκώς (Sun, 

1996) 

• Η επιτυχία της ξήρανσης αυξάνεται δραματικά σε κλίματα που περιέχουν χαμηλή 

υγρασία 

1.1 Μαθηματικά μοντέλα ξήρανσης  

Υπάρχουν τρία διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να περιγράψουν το 

φαινόμενο της ξήρανσης που είναι τα εξής Equilibrium, logarithmic και non-Equilibrium 

models.  

Το πρώτο μοντέλο (Equilibrium model)  κατασκευάστηκε από τους Bloome and Shove 

(1971) με βάσει το οποίο το λεπτό στρώμα (thin-layer) διαχωρίζεται σε μικρά κομμάτια και 

θεωρείται ότι το προϊόν που ξηραίνεται μαζί με τον αέρα βρίσκονται σε ισορροπία με τα διπλανά 

στρώματα. Με βάση αυτή την θεώρηση ο αέρας μεταφέρεται από κομμάτι σε κομμάτι μέχρι το 

τέλος του ολικού στρώματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος του χρόνου 

της ξήρανσης. Οι Sharma and Muir (1974) χρησιμοποίησαν το μοντέλο και εξέτασαν την 

εγκυρότητα του με σύγκριση πειραματικών δεδομένων. 

Το δεύτερο μοντέλο (Logarithmic model) κατασκευάστηκε με την βοήθεια λογαριθμικών 

μοντέλων ξήρανσης λεπτού στρώματος (Hukill, 1947; Hustrulid and Flikke, 1959; Thompson et 

al., 1968) και εισηγήθηκε από τον Hukill (1947). Το μοντέλο αυτό εξετάσθηκε από τους Sharp 
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and Bowden (1982) και βρέθηκε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των τιμών της 

προσομοίωσης και των πειραματικών δεδομένων. 

Το τρίτο μοντέλο (non- Equilibrium model) είναι το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί στην 

συγκεκριμένη εργασία καθώς είναι αρκετά ακριβές σε σχέση με τα άλλα μοντέλα (Sun, 1996). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο προέρχεται από ανάλυση του φαινομένου της ξήρανσης από φυσικής 

σκοπιάς καταλήγοντας σε 4 κύριες εξισώσεις που αποτελούν την κυριότερο κομμάτι του 

μαθηματικού μοντέλου. Οι 4 εξισώσεις αποτελούνται από την ισορροπία της υγρασίας , ισοζύγιο 

ενέργειας του προϊόντος και του αέρα και την εξίσωση ξήρανσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

εξετάσθηκε από τη Sun (1996) και παρατηρήθηκε μικρή διαφορά μεταξύ πειραματικών και 

υπολογιζόμενων τιμών. Αναφέρεται ότι και στις τρεις περιπτώσεις ξήρανσης οι εξισώσεις της 

ισορροπίας της υγρασίας και του ισοζυγίου ενέργειας του προϊόντος και του αέρα παραμένουν 

ίδιες, αλλάζοντας μόνο την εξίσωση ξήρανσης σε κάθε περίπτωση. 

1.2 Ξήρανση σιταριού 

Ως εξίσωση ξήρανσης χρησιμοποιήθηκε η ημι-εμπειρική εξίσωση του (Ο’Callaghan, 1971). 

Ο Boyce (1965) απέδειξε την εγκυρότητα της εξίσωσης έναντι πειραματικών δεδομένων κάτω 

από μεγάλα εύροι θερμοκρασιών και υγρασίας. Οι Backer Arkema et al. (1974) ανέπτυξαν 

περαιτέρω το μοντέλο αυξάνοντας την ακρίβειά του. Οι Nellist and Dumont (1979) 

δημιούργησαν την ημι-εμπειρική εξίσωση της υγρασίας ισορροπίας απαραίτητη για την εξίσωση 

ρυθμού ξήρανσης. 

Κατά την διάρκεια της ξήρανσης μπορεί να προκληθεί αλλοίωση του σιταριού λόγω 

αύξησης της συγκέντρωσης των μυκήτων οι οποίοι καταναλώνουν τους υδατάνθρακες 

υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα του προϊόντος, επίσης μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές 

αντιδράσεις σε ανθρώπους και ζώα. Δυστυχώς η αλλοίωση του σιταριού έχει φτάσει ήδη σε 

μεγάλα επίπεδα την στιγμή που παρατηρείται πλέον με γυμνό οφθαλμό. Οπότε η εισαγωγή 

εξίσωσης που θα προβλέπει το ποσοστό αλλοίωσης είναι αναγκαία. Οι Muir and Ingram (1975) 

παρουσίασαν μία εμπειρική εξίσωση που θα προβλέπει τον δείκτη αλλοίωσης, εξετάζοντας την 

εξίσωση σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και υγρασιών. Σε περίπτωση που αυτός ο δείκτης 

ξεπεράσει την μονάδα η αλλοίωση θα φαίνεται με γυμνό οφθαλμό και θα έχει πραγματοποιηθεί 

μεγάλη καταστροφή στην ποιότητα του προϊόντος.  
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 Σε επίπεδο βελτιστοποίησης ο Smith (1984) βελτιστοποίησε την κατανάλωση ενέργειας 

του ανεμιστήρα και θερμαντήρα χρησιμοποιώντας και την εξίσωση του δείκτη αλλοίωσης των 

Muir and Ingram (1975) με ρύθμιση της υγρασίας εισόδου. Απέδειξε ότι η διαφορά της  

κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ του μοντέλου με και χωρίς ρύθμιση της υγρασίας εισόδου  είναι 

πολύ μικρή.  

1.3 Ξήρανση καλαμποκιού 

Στην περίπτωση της ξήρανσης του καλαμποκιού η εξίσωση του ρυθμού της ξήρανσης 

προστέθηκε από τους Krokida et al. (2002) χρησιμοποιώντας παραμέτρους που υπολογίστηκαν 

πειραματικά, επιπρόσθετα η εξίσωση συγκρίθηκε με πειραματικά δεδομένα ξήρανσης 

καλαμποκιού για να ελεγχθεί η εγκυρότητά της. 

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την 

ξήρανση του καλαμποκιού είναι το εσωτερικό ράγισμα, το οποίο πολλές φορές μπορεί να 

προχωρήσει μέχρι την επιφάνεια τον καρπών, ή και ολικό σπάσιμο των καρπών του 

καλαμποκιού. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με την ραγδαία ξήρανση του καλαμποκιού 

σε υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε ράγισμα των καρπών κατά την μεταφορά ή και την 

αποθήκευση, υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα του καλαμποκιού και μειώνοντας την αξία του 

στην αγορά (Gunasekaran et al., 1985). Οι White and Ross (1982) απέδειξαν ότι μετά την 

ξήρανση ο μειωμένος έναντι του απότομου ρυθμού ψύξης του καλαμποκιού που προορίζεται για 

αποθήκευση παρουσίασε αρκετά μειωμένο ποσοστό ραγισμένων καρπών.  

 

 Σχήμα 2: Ένδειξη εσωτερικού ραγίσματος με την βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

(Gunasekaran et al., 1985)   
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 Οι Thompson and Foster (1963) ερεύνησαν το συγκεκριμένο φαινόμενο και 

παρατήρησαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που προκαλεί εσωτερικό ράγισμα είναι η 

ραγδαία μείωση της υγρασίας εκφρασμένη σε ποσοστό μείωσης υγρασίας ανά ώρα. Άλλοι 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το φαινόμενο είναι το αρχικό και τελικό ποσοστό 

υγρασίας , η θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στον ξηραντήρα καθώς και η ταχύτητα του. 

Έχει αποδειχθεί ότι καλαμπόκι που υπέστη ξήρανση από αρχική υγρασία 30% είχε ποσοστό 

ραγίσματος 33% ενώ με ξήρανση αρχικής υγρασίας 21% είχε μόνο 23%. Επίσης σε 

θερμοκρασίες αέρα ξήρανσης 60℃, 87℃ και 115℃ παρατηρήθηκαν ποσοστά ραγίσματος 

20%,30% και 34% αντίστοιχα.  

Πίνακας 1: Επίδραση της θερμοκρασίας στο ποσοστό ραγίσματος των κόκκων (Shoughy et al., 

2009) 

 

  

Επιπρόσθετα κόκκοι με εσωτερικό ράγισμα αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 

ανεπιθύμητων μικροοργανισμών υποβαθμίζοντας την ποιότητα του προϊόντος (Thompson and 

Foster, 1963). 

Συνοψίζοντας η αργή ξήρανση σε συνδυασμό με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

αποτελούν τα πιο αποδοτικά μέτρα ξήρανσης καλαμποκιού. 
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1.4 Ξήρανση ρυζιού 

Στην περίπτωση της ξήρανσης του ρυζιού η βασική εξίσωση ξήρανση της βιβλιογραφίας 

είναι αυτή των Golmohammadi et al. (2016)  με την βοήθεια πειραματικών δεδομένων , 

δημιουργώντας τελικά μία ημι-εμπειρική εξίσωση. 

Οι C.Bonazzil et al. (1997) μελέτησαν τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την 

ξήρανση ρυζιού όπως οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν εσωτερικές ρωγμές στο 

εσωτερικό του ρυζιού. Αναφέρεται ότι η απότομη ξήρανση δηλαδή η απότομη μείωση της 

υγρασίας σε κάθε καρπό αυξάνει δραματικά το τελικό ποσοστό σπασμένων καρπών. Οι Arora et 

al. (1990) απέδειξαν ότι διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ρυζιού και αέρα ξήρανσης μεγαλύτερη 

των 43 ℃  δημιουργεί εσωτερικές τάσεις στον εσωτερικό του καρπού υποβαθμίζοντας την 

ποιότητα του και κάνοντας του καρπούς ευάλωτους αφού αποτελούν γόνιμο περιβάλλον για την 

αύξηση μικροβίων που καταστρέφουν τα πολύτιμα συστατικά του. 

Δυστυχώς και στην περίπτωση του ρυζιού δεν έχει κάποια εξίσωση που να παρουσιάζει την 

αλλοίωση των καρπών. 

 

Σχήμα 3: Ξηραντήρες αγροτικών προϊόντων (Sadaka, 2014)
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2. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

2.1 Μοντέλο Ξηραντήρα 

 Θεωρώντας ένα λεπτό στρώμα του προϊόντος μεταξύ των θέσεων 𝑥 και 𝑥 + 𝛿𝑥 ,όπου 

𝑥 είναι η απόσταση στον ξηραντήρα αρχίζοντας από την είσοδο του αέρα, δημιουργείται το 

μαθηματικό μοντέλο λαμβάνοντας υπόψιν  τις εξής προϋποθέσεις (Sun, 1996). 

• Η συρρίκνωση του προϊόντος κατά την ξήρανση θεωρείται αμελητέα  

• Η πυκνότητα του προϊόντος είναι ομοιόμορφη σε όλο το μήκος του ξηραντήρα 

• Η μεταφορά θερμότητας μεταξύ των στερεών θεωρείται αμελητέα  

• Η παροχή του αέρα κατά μήκος του ξηραντήρα είναι ομοιόμορφη 

• Οι διαφορές θερμοκρασιών κατά μήκος ενός σπόρου θεωρούνται αμελητέες 

• Τα τοιχώματα του ξηραντήρα θεωρούνται  αδιαβατικά 

• Οι θερμοχωρητικότητες του νερού του προϊόντος του νερού αέριας μορφής και του 

νερού θεωρείται σταθερή 

• Το εξατμιζόμενο νερό εξέρχεται από το προϊόν στην θερμοκρασία του σιταριού 

 

 Σχήμα 4: Λεπτό στρώμα προϊόντος 

𝜤𝝈𝝄𝜻ύ𝜸𝜾𝝄 𝝂𝜺𝝆𝝄ύ   

 Το ισοζύγιο του νερού απαρτίζεται από τρεις όρους , ο πρώτος όρος προέρχεται από την 

είσοδο υγρασίας στο προϊόν σε χρόνο (𝑡 , 𝑡 + 𝛿𝑡) 

𝐺 ·  𝐻(𝑥, 𝑡)  · 𝛿𝑡                                                                                                                          (2.1)         
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Ο δεύτερος όρος από την έξοδο υγρασίας από το προϊόν 

𝐺 · 𝐻(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡)  · 𝛿𝑡                                                                                                                 (2.2) 

Ο τρίτος όρος από την συσσώρευση του νερού στον αέρα και στο προϊόν 

𝜌 · 𝑔 · 𝛿𝑥 · 𝛭 +  휀 · 𝜌𝑔 · 𝛿𝑥 · 𝛭                                                                                                (2.3) 

Συνεχίζοντας προκύπτει ότι  

𝐺 · (𝐻(𝑥, 𝑡)  −  𝐻(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡)) =  
𝜕

𝜕𝑡
 · (𝜌𝑔 · 𝛿𝑥 · 𝛭 +  휀 ·  𝜌𝑔 · 𝛿𝑥 · 𝛭)                                   (2.4) 

Και καταλήγοντας στο τελικό ισοζύγιο παίρνοντας το όριο 𝛿𝑥 → 0 

−𝐺 ·
𝜕𝐻

𝜕𝑥
 =  𝜌𝑔  ·

𝜕𝑀

𝜕𝑡
 +  휀 · 𝜌𝛼 ·

𝜕𝐻

𝜕𝑡
                                                                                              (2.5)                     

Όπου το 𝛭(𝑥, 𝑡) είναι η υγρασία του προϊόντος 𝐺  η παροχή του αέρα (kg/m2s) ,𝛩(𝑥, 𝑡)   η 

θερμοκρασία του προϊόντος 𝛨(𝑥, 𝑡)  και 𝛵(𝑥, 𝑡)  η απόλυτη υγρασία και θερμοκρασία του αέρα 

(Sun, 1996). 

𝜤𝝈𝝄𝜻ύ𝜸𝜾𝝄 𝜺𝝂έ𝝆𝜸𝜺𝜾𝜶𝝇 𝜶έ𝝆𝜶  

 H ολική ροή ενθαλπίας που μεταβιβάζεται στην αέρα φάση είναι 

𝐺 · ℎ𝛼 · (𝑇(𝑥, 𝑡) , 𝐻(𝑥, 𝑡))  −
𝜕𝑀

𝜕𝑡
·  𝜌𝑔 · 𝛿𝑥 · ℎ𝑣(𝜃)                                                                    (2.6) 

Όπου ℎ𝛼  είναι η ειδική ενθαλπία του υγρού αέρα στην θερμοκρασία 𝛵  και απόλυτη 

υγρασία 𝛨, και ℎ𝑣(𝜃) είναι η ειδική ενθαλπία του νερού αέριας φάσης στην θερμοκρασία 𝛩. Το 

δεύτερο σκέλος του όρου (2.6) συμβολίζει την ενέργεια που εξατμίζεται από το  σιτάρι. Η ολική 

ενθαλπία που εξέρχεται από το λεπτό στρώμα δίνεται από τον τύπο 

𝐺 · ℎ𝛼 · ( 𝑇(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡) , 𝐻(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡))  +  𝛿𝑥 · 𝑈 · (𝛵 − 𝛩)                                                      (2.7) 

Όπου 𝑈  είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ προϊόντος και αέρα. 

Υποθέτοντας ότι ο αέρας συμπεριφέρεται ως  ιδανικό μίγμα έχουμε  
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 ℎ𝛼(𝑇, 𝛨) =  ℎ𝛼(𝑇)  +  𝛨 · ℎ𝑣(𝑇)                                                                                              (2.8) 

Όπου ha είναι η ειδική ενθαλπία του ξηρού αέρα σε θερμοκρασία 𝛵. Η συσσώρευση ενέργειας 

στην αέρια φάση προκύπτει από τον εξής τύπο 

𝜕/𝜕𝑡(𝜌𝛼 · 휀 · 𝛿𝑥 · ℎ𝛼(𝑇, 𝛨))                                                                                                      (2.9) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.6),(2.7) και (2.9) προκύπτει 

𝜕

𝜕𝑡
 (𝜌𝛼 · 휀 · 𝛿𝑥 · ℎ𝛼(𝑇, 𝛨)) =  𝐺 · ℎ𝛼 · ( 𝑇(𝑥, 𝑡) , 𝐻(𝑥, 𝑡)) − 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
· 𝜌𝑔 · 𝛿𝑥 ·  ℎ𝑣(𝜃)  

− 𝐺 · ℎ𝛼( 𝑇(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡) , 𝐻(𝑥 + 𝛿𝑥, 𝑡))  −  𝛿𝑥 · 𝑈 · (𝛵 − 𝛩)                                                   (2.10) 

Διαιρώντας με 𝛿𝑥 και παίρνοντας το όριο για 𝛿𝑥 → 0 προκύπτει  

𝜌𝛼 · (
𝜕ℎ𝛼

𝜕𝑇
+ 𝐻 ·

𝜕ℎ𝑣

𝜕𝑇
) ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 +  𝜌𝛼 · 휀 · ℎ𝑣(𝑇) ·  

𝜕𝐻

𝜕𝑡
= −𝐺 · (

𝜕ℎ𝛼

𝜕𝑇
+ 𝐻 ·

𝜕 ℎ𝑣

𝜕𝑇
) ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑥
− 𝑈 · (𝑇 − 𝛩) −

𝐺 · ℎ𝑣(𝑇 ) 
𝜕𝐻

𝜕𝑥
 −  

𝜕𝑀

𝜕𝑡
· 𝜌𝑔 · ℎ𝑣(𝜃)                                                                                             (2.11)   

Θεωρώντας σταθερές θερμοχωρητικότητες προκύπτει  

 
𝜕ha

𝜕𝑇
= 𝐶a   ,   

𝜕 hv

𝜕𝑇
= 𝐶v                                                                                                              (2.12) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.5),(2.11),(2.12) προκύπτει 

      ℎ𝑣(𝛵) − ℎ𝑣(𝜃) = 𝐶𝑣 · (𝑇 − 𝜃)                                                                                           (2.13) 

καταλήγοντας 

𝜌𝛼 · 휀 · (𝐶𝑎 + 𝐶𝑣 · 𝐻) ·  
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  −𝐺 · (𝐶𝑎 + 𝐶𝑣 · 𝐻) ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑥 
 −  𝑈 · (𝑇 − 𝜃) + 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
 · 𝐶𝑣 · 𝜌𝑔 · (𝑇 − 𝜃)                                                   

(2.14) 

Ισοζύγιο ενέργειας προϊόντων 

 Ξεκινώντας από την εξίσωση  

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑔 ·  ĥ𝑔(𝜃, 𝛭)) =  

𝜕𝑀

𝜕𝑡
· 𝜌𝑔 · ℎ𝑣(𝜃)  +  𝑈 · (𝑇 − 𝜃)                                                            (2.15) 
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Όπου ĥ𝑔(𝜃, 𝛭) είναι η ειδική ενθαλπία του προϊόντος στην θερμοκρασία 𝜃 και υγρασία 

𝛭 

Θεωρώντας ότι ĥg δίνεται από τον εξής τύπο 

ĥ𝑔(𝜃, 𝛭) = ℎ𝑔(𝜃)  +  𝑀 ·  ℎ𝑤(𝜃)                                                                                                        (2.16) 

οπότε η εξίσωση (2.15) μπορεί να γραφεί ως εξής  

𝜌𝑔 · (
𝜕ℎ𝑔

𝜕𝜃
+ 𝛭 ·

𝜕ℎ𝑤

𝜕𝜃
 ) 

𝜕𝛩

𝜕𝑡
 + 𝜌𝑔 · ℎ𝑤(𝜃)

𝜕𝛭

𝜕𝑡
=

𝜕𝛭

𝜕𝑡
 · 𝜌𝑔 · ℎ𝑣(𝜃) + 𝑈 · (𝑇 − 𝜃)                            (2.17) 

Θεωρώντας σταθερές τις τιμές των θερμοχωρητικοτήτων  

 
𝜕ℎ𝑔

𝜕𝜃
= 𝐶𝑔 , 

𝜕ℎ𝑤

𝜕𝜃
= 𝐶𝑤                                                                                                                 (2.18) 

Και καθορίζοντας την θερμότητα της εκρόφησης  

 𝛥𝛨(𝜃) = ℎ𝑣(𝜃) − ℎ𝑤(𝜃)                                                                                                       (2.19) 

Προκύπτει  

𝜌𝑔 · (𝐶𝑔 , + 𝛭 · 𝐶𝑤 ) 
𝜕𝛩

𝜕𝑡
 =

𝜕𝛭

𝜕𝑡
 · 𝜌𝑔 · 𝛥𝛨(𝜃) + 𝑈 · (𝑇 − 𝜃)                                                           (2.20) 

2.2 Κινητικές διεργασιών ξήρανσης 

2.2.1 Ξήρανση σιταριού 

Οι Backer Arkema et al. (1974) δημιούργησαν την  ημι-εμπειρική εξίσωση ξήρανσης του 

σιταριού όπου βασίζεται στον νόμο του Fick και οι παράμετροι που εμπεριέχονται 

υπολογίσθηκαν πειραματικά. Με την βασική προϋπόθεση ότι ο ρυθμός μείωσης της υγρασίας 

του σιταριού είναι ανάλογος της διαφοράς της υγρασίας του σιταριού με την αντίστοιχη υγρασία 

ισορροπίας του προκύπτει ότι 

𝜕𝛭

𝜕𝑡
= −𝛫 · (𝛭 − 𝛭𝑒𝑞)                                                                                                             (2.21) 
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Η σταθερά 𝛫 περιγράφεται με την βοήθεια της εξίσωσης  Arrhenius (Ο’Callaghan et 

al.,1971; Boyce, 1965; Bowden et al., 1983) 

𝐾 = 𝑎1𝑒
𝑎2
𝑇                                                                                                                                 (2.22) 

Oι παράμετροι καθορίστηκαν από τον Βowden et al. (1983) για ένα εύρος θερμοκρασιών 

20-60 ℃  

Οι Nellist and Dumont (1979) δημιούργησαν τον εξής εμπειρικό τύπο για την περιγραφή 

της υγρασίας ισορροπίας: 

𝛭𝑒𝑞 = 𝛼3 − 𝛼4 · ln(𝜃 − 273) − 𝛼5 · ln(1 − 𝜓)                                                                     (2.23) 

Mε βάση πειραματικά δεδομένα οι Βowden et al. (1983) καθόρισαν τις παραμέτρους 

προκύπτοντας:  

𝛭𝑒𝑞 = 0.143 − 0.016 · ln(𝜃 − 273) − 0.079 · ln(1 − 𝜓)                                                     (2.24) 

Η σχετική υγρασία υπολογίζεται ως εξής: 

𝜓 =
𝛲·𝛨

𝛦𝑠·(𝐻+0.062)
                                                                                                                        (2.25) 

Όπου 𝛦𝑠 η πίεση του ατμού του νερού στην θερμοκρασία 𝛵 και δίνεται από τον τύπο  

𝛦𝑠 = exp (72.73974 + 0.0057113 · 𝑇 −
7235.4261

𝑇
− 8.2 · 𝑙𝑛𝑇)                                            (2.26) 

Η θερμότητα εκρόφησης του νερού καθορίζεται με βάση την εμπειρική εξίσωση από τον 

Gallaher (1951): 

𝛥𝛨 = 𝐿(1 + 𝑎6𝑒𝑎7 𝑀)                                                                                                              (2.27) 

Όπου 𝐿  η λανθάνουσα θερμότητα του νερού στην θερμοκρασία των προϊόντων και 

υπολογίζεται από την εμπειρική εξίσωση: 

𝐿 = 3152036 − 2384.1 · 𝜃                                                                                                     (2.28) 



                                                                                                                                    Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

13 | Σελ 
 

Η σταθερά μεταφοράς θερμότητας δίνεται από τον Boyce (1965):                                                          

𝑈 = 71441.67 · (
0.6·𝐺·𝑇

𝑃
)0.6011                                                                                                 (2.29) 

Κατά την διάρκεια της ξήρανσης με ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί 

συμπύκνωση όπου η υγρασία που έχει απορροφηθεί από τον αέρα καταλήγει στο σιτάρι 

αυξάνοντας έτσι την υγρασία του και μειώνοντας την ποιότητα του (Sun, 1996). Οι Sun et al. 

1996 για να περιγράψουν το φαινόμενο της συμπύκνωσης δημιούργησαν την εξής διαφορική 

εξίσωση η οποία θα αντικαθιστά την εξίσωση (2.21) όταν 𝛨 ≥  𝛨𝑠  όπου 𝛨𝑠 =
0.622𝛦𝑠

(𝑃−𝛦𝑠)
  

παρομοιάζει την υγρασία κορεσμού του αέρα.  

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

0.622𝛦𝑠

(𝑃−𝛦𝑠)2 · (0.0057113 +
7237.4261

𝑇2 −
8.2

𝑇
) ·

𝑑𝑇

𝑑𝑡
                                                                   (2.30) 

Για να επιτευχθεί μετάβαση από την (2.30) στην (2.21) θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη 

𝜕𝛭

𝜕𝑡
< 0, μιας και η ανισότητα 𝛨 <  𝛨𝑠 δεν πρόκειται να επιτευχθεί.  

Οι Muir and Ingram (1975) δημιούργησαν την εμπειρική εξίσωση της φθοράς του 

σιταριού η οποία παίζει σημαντικό ρόλο καθώς η φθορά προκαλεί την καταστροφή και 

αλλοίωση του σιταριού υποβαθμίζοντας την ποιότητά του. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει αρχική 

φθορά έχουμε 

𝑡𝑚 = 67 + exp[5.124 + (39.6 − 0.8107 · (𝜃 − 273.16)) · (
1

100𝛭

1+𝛭
−12

− 0.0315 · exp (0.0579 ·

(𝜃 − 273.16))]                                                                                                                        (2.31) 

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑡𝑚
                                                                                                                                     (2.32) 

όπου 𝑆 είναι ο δείκτης φθοράς του σιταριού και δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή 1 καθώς η 

φθορά γίνεται ορατή με ταυτόχρονη αλλοίωση του προϊόντος (Sun, 1996). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η μεταβλητή 𝑆  μεταβάλλεται και με την απόσταση 𝑥  καθώς η εξίσωση που την διέπει 

εμπεριέχει τις μεταβλητές υγρασίας 𝛭(𝑥, 𝑡) και θερμοκρασίας 𝜃(𝑥, 𝑡). 

2.2.2 Ξήρανση καλαμποκιού 
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Στην περίπτωση ξήρανσης του καλαμποκιού χρησιμοποιείται η ίδια κινητική με αυτή του 

σιταριού 
𝜕𝛭

𝜕𝑡
= −𝛫 · (𝛭 − 𝛭𝑒𝑞)   όπου 𝛭 είναι η υγρασία επί ξηρής βάσης (d.b%). Οι Krokida 

et al. (2002) καθόρισαν τις παραμέτρους 𝛫 και  𝛭𝑒𝑞 βάσει πειραματικών δεδομένων ξήρανσης 

καλαμποκιού. 

𝛫 = 𝑘0 · 𝑑𝑝
𝑘1 · 𝑇𝑘2 · 𝑉𝑎

𝑘3 · 𝜓𝑘4                                                                                                  (2.33) 

Όπου   𝑑𝑝 = 3 · 10−3m είναι η σταθερά του μεγέθους των σπόρων του καλαμποκιού,  

𝑘0 = 1,57 𝑚𝑖𝑛−1 ,   𝑘2 = −0,99 , 𝑘3 = −0,11 , 𝑘4 = 0   , 𝑘1 = 4,04  

Η υγρασία ισορροπίας  περιγράφεται ως  

𝛭𝑒𝑞 = 𝑏1 · exp (
𝑏2

𝑇−273
) · (

𝑎𝑤

1−𝑎𝑤
)𝑏3                                                                                           (2.34)  

Όπου   𝑎𝑤 =
𝜓

100
  είναι η ενεργότητα ύδατος  ,  𝑏1 = 0,0004     , 𝑏2 = 1840    , 𝑏3 =

0,5372    

2.2.3 Ξήρανση ρυζιού 

 Στην περίπτωση ξήρανσης ρυζιού χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος 
𝜕𝛭

𝜕𝑡
= −𝛫 · (𝛭 − 𝛭𝑒𝑞)  

αλλά με παραμέτρους  εκφρασμένες πειραματικά από τους Golmohammadi et al. (2016)                     

𝛫 = 0,000112 𝑚𝑖𝑛−1                                                                                                                  

𝛭𝑒𝑞 =
1

14,93306
· (ln (

4315,79

8,32·(𝑇+191,37513)
) − ln(−𝜓))                                                                (2.34) 

2.3 Μαθηματικό μοντέλο του ανεμιστήρα και θερμαντήρα 

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ξήρανση 

δημητριακών είναι αυτό του θερμαντήρα και ανεμιστήρα καθώς η ποιότητα και η ταχύτητα του 

αέρα καθορίζουν την τελική ποιότητα του προϊόντος. 

Η ροή ενέργειας που τροφοδοτείται στον ανεμιστήρα (W/m2) υποθέτοντας 50% απόδοση 

και 300 Ν/m2 (Sharp, 1973) είναι 
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𝐸𝑓 = 2 · (𝑃𝑠 + 300) · 𝑉𝑎                                                                                                           (2.35) 

Όπου 𝑉𝑎 είναι η ταχύτητα του αέρα και 𝑃𝑠 η στατική πίεση. Οι Hukill and Ives (1975) 

από πειραματικά αποτελέσματα δημιουργήσαν εξίσωση για την έκφραση της στατικής πίεσης. 

𝑃𝑠 =
𝛼8·ℎ ·𝑉𝑎

2

ln (1+𝑎9·𝑉𝑎)
                                                                                                                         (2.36) 

Όπου 𝛼8 = 2,1 ·  10−3, 𝛼9 = 3,72 · 10−3  

Η άνοδος της θερμοκρασίας εισόδου του αέρα λόγω του ανεμιστήρα δίνεται από 

𝛥𝛵𝑓 =
𝐸𝑓·𝑆𝑣

(𝐶𝑎+𝐶𝑣·𝐻)·𝑉𝑎
                                                                                                                     (2.37) 

Αντίστοιχα η άνοδος θερμοκρασίας λόγω του θερμαντήρα είναι 

𝛥𝛵ℎ =
𝐸ℎ·𝑆𝑣

(𝐶𝑎+𝐶𝑣·𝐻)·𝑉𝑎
                                                                                                                     (2.38) 

Όπου 𝐸ℎ είναι αντίστοιχα η ροή ενέργειας που δίνεται στον θερμαντήρα (W/m2) 

Καταλήγοντας έτσι στην εξίσωση που υπολογίζει την θερμοκρασία του αέρα εισόδου 

στον ξηραντήρα 

𝛵𝑝𝑙𝑒𝑛𝑢𝑚 = 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 +
𝐸ℎ+𝛦𝑓

(𝐶𝑎+𝐶𝑣·𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)·𝐺
                                                                                       (2.39) 

Όπου 𝛵𝑝𝑙𝑒𝑛𝑢𝑚  είναι η θερμοκρασία εισόδου (Κ)  𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡  η απόλυτη υγρασία και 𝛵𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 

η ατμοσφαιρική θερμοκρασία  (Κ). Όπως φαίνεται από την εξίσωση (2.39) η θερμοκρασία 

εισόδου εξαρτάται από την παροχή ενέργειας και του ανεμιστήρα αλλά και του θερμαντήρα. 

 Απαραίτητη για την κατανόηση του φαινομένου είναι η μεταβλητή της μέσης υγρασίας 

που εκφράζεται ως εξής  

𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 =
∫ 𝑀(𝑥,𝑡)

ℎ
0

ℎ
                                                                                                      (2.40) 
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 Επιπλέον η υγρασία εκφράζεται συνήθως επί ξηρή βάση (d.b %) , δηλαδή μάζα νερού 

που υπάρχει ανά 100 γραμμάρια στερεού προϊόντος που μπορεί να περιέχει νερό, αλλά μπορεί 

να εκφραστεί και επί υγρή βάση (w.b %), δηλαδή μάζα νερού ανά 100 γραμμάρια ξερού στερεού 

που δεν περιέχει νερό. Οι δύο αυτές εκφράσεις της υγρασίας συνδέονται με την παρακάτω 

σχέση. 

𝑀(𝑤𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠) =
𝑀(𝑑𝑟𝑦 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠)

1+𝑀(𝑑𝑟𝑦 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠)
                                                                                               (2.41) 

 

2.4 Αρχικές και Οριακές συνθήκες 

Απαραίτητες για την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου είναι οι αρχικές και οριακές συνθήκες 

που διατυπώνονται παρακάτω 

Αρχικές συνθήκες 

𝑆(𝑥, 0) = 0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ] ισχύει μόνο για σιτάρι                                                                         (2.42) 

𝛭(𝑥, 0) = 𝛭0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ]                                                                                                          (2.43) 

𝜃(𝑥, 0) = 𝜃0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ]                                                                                                            (2.44) 

𝑇(𝑥, 0) = 𝛵0, 𝛾𝜄𝛼 (0, ℎ]                                                                                                            (2.45) 

𝛨(𝑥, 0) = 𝛨0, 𝛾𝜄𝛼 (0, ℎ]                                                                                                           (2.46) 

 Θεωρείται ότι το σιτάρι που συλλέγεται έχει μηδενικό δείκτη αλλοίωσης όπως φαίνεται 

από την συνθήκη (2.42). Οι συνθήκες (2.43) και (2.44) αναφέρονται στις αρχικές συνθήκες της 

υγρασίας και της θερμοκρασίας στην οποία συλλέγεται το κάθε προϊόν. Οι (2.45) και (2.46) 

αποτελούν τις αρχικές συνθήκες του αέρα που βρίσκεται αρχικά στον ξηραντήρα. 

 

Οριακές συνθήκες 
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𝑇(0, 𝑡) = 𝛵𝑝𝑙𝑒𝑛𝑢𝑚                                                                                                                                     (2.47) 

𝐻(0, 𝑡) = 𝐻𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡                                                                                                                   (2.48) 

 Οι οριακές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς επηρεάζουν αρκετά την έκβαση 

του φαινομένου της ξήρανσης όπως θα αποδειχθεί σε επόμενα κεφάλαια, ουσιαστικά 

παρουσιάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της θερμοκρασίας και της υγρασίας εισόδου με τις 

οποίες θα πραγματοποιηθεί η ξήρανση. 

2.5 Ολική Αναγραφή μαθηματικού μοντέλου  

Παρακάτω διατυπώνεται το σύστημα διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων με τις 

οριακές και αρχικές συνθήκες συνθήκες: 

𝜤𝝈𝝄𝜻ύ𝜸𝜾𝝄 𝝂𝜺𝝆𝝄ύ  

−𝐺 ·
𝜕𝐻

𝜕𝑥
 =  𝜌𝑔  ·

𝜕𝑀

𝜕𝑡
 +  휀 · 𝜌𝛼 ·

𝜕𝐻

𝜕𝑡
                                                                                              (2.5)          

𝜤𝝈𝝄𝜻ύ𝜸𝜾𝝄 𝜺𝝂έ𝝆𝜸𝜺𝜾𝜶𝝇 𝜶έ𝝆𝜶            

𝜌𝛼 · 휀 · (𝐶𝑎 + 𝐶𝑣 · 𝐻) ·  
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  −𝐺 · (𝐶𝑎 + 𝐶𝑣 · 𝐻) ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑥 
 −  𝑈 · (𝑇 − 𝜃) + 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
 · 𝐶𝑣 · 𝜌𝑔 · (𝑇 − 𝜃)                                                   

(2.14) 

𝜤𝝈𝝄𝜻ύ𝜸𝜾𝝄 𝜺𝝂έ𝝆𝜸𝜺𝜾𝜶𝝇 𝝈𝝉𝜺𝝆𝜺ώ𝝂  

𝜌𝑔 · (𝐶𝑔 , + 𝛭 · 𝐶𝑤 ) 
𝜕𝛩

𝜕𝑡
 =

𝜕𝛭

𝜕𝑡
 · 𝜌𝑔 · 𝛥𝛨(𝜃) + 𝑈 · (𝑇 − 𝜃)                                                             (2.20) 

𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝝃ή𝝆𝜶𝝂𝝈𝜼𝝇  

𝜕𝛭

𝜕𝑡
= −𝛫 · (𝛭 − 𝛭𝑒𝑞)                                                                                                             (2.21) 

𝜠𝝃𝜾𝝈ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 𝝈𝝊𝝈𝜿𝜺𝝊ώ𝝂  

𝐸𝑓 = 2 · (𝑃𝑠 + 300) · 𝑉𝑎                                                                                                           (2.35) 

𝑃𝑠 =
𝛼8·ℎ ·𝑉𝑎

2

ln (1+𝑎9·𝑉𝑎)
                                                                                                                         (2.36) 
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𝛵𝑝𝑙𝑒𝑛𝑢𝑚 = 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 +
𝐸ℎ+𝛦𝑓

(𝐶𝑎+𝐶𝑣·𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)·𝐺
                                                                                       (2.38) 

 

𝜪𝝆𝜾𝜶𝜿έ𝝇 𝝈𝝊𝝂𝜽ή𝜿𝜺𝝇  

𝑇(0, 𝑡) = 𝛵𝑝𝑙𝑒𝑛𝑢𝑚                                                                                                                                     (2.47) 

𝐻(0, 𝑡) = 𝐻𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡                                                                                                                   (2.48) 

𝜜𝝆𝝌𝜾𝜿έ𝝇 𝝈𝝊𝝂𝜽ή𝜿𝜺𝝇  

𝑆(𝑥, 0) = 0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ] ισχύει μόνο για σιτάρι                                                                         (2.42) 

𝛭(𝑥, 0) = 𝛭0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ]                                                                                                          (2.43) 

𝜃(𝑥, 0) = 𝜃0, 𝛾𝜄𝛼 [0, ℎ]                                                                                                            (2.44) 

𝑇(𝑥, 0) = 𝛵0, 𝛾𝜄𝛼 (0, ℎ]                                                                                                            (2.45) 

𝛨(𝑥, 0) = 𝛨0, 𝛾𝜄𝛼 (0, ℎ]                                                                                                           (2.46) 

 Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του σιταριού υπό συνθήκες που αναλύθηκαν η 

εξίσωση ξήρανσης αντικαθίσταται με την εξίσωση (2.30) επίσης προστίθεται και η εξίσωση 

(2.32) που φανερώνει τον δείκτη αλλοίωσης. 
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3. Αποτελέσματα προσομοιώσεων 

3.1 Αριθμητικές μέθοδοι 

Γενικά προτείνονται δύο τρόποι επίλυσης του συγκεκριμένου συστήματος είτε με προς 

τα πίσω πεπερασμένες διαφορές (Backward finite differences BFDM) όπου μπορεί να γίνει 

προσέγγιση πρώτης ή δεύτερης παραγώγου είτε με την μέθοδο ορθογώνιας κατάταξης 

(orthogonal collocation on finite elements OCFEM) όπου μπορεί να γίνει προσέγγιση δεύτερης , 

τρίτης ή τέταρτης παραγώγου (Pantelidis, 1996). Για την επίλυση παρόμοιων συστημάτων 

πραγματοποιείται διακριτοποίηση του διαστήματος επίλυσης σε σημεία-κόμβους. Όλοι οι τρόποι 

επίλυσης συμπεριλαμβάνονται στο λογισμικό gPROMS™ και εισάγονται με ιδιαίτερα εύκολο 

και σύντομο τρόπο. Οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν εξεταστεί από τους Sun et al. (1996) σε 

σύγκριση με πειραματικά δεδομένα και έχει βρεθεί ότι παρότι η BFDM μέθοδος επιλύεται με 

σχετική ευκολία από τον προσομοιωτή χρειάζεται αρκετά σημεία-κόμβους για να επιτευχθεί η 

επιθυμητή ακρίβεια ενώ η OCFEM παρότι είναι δυσκολότερη στην χρήση της παρουσιάζει 

αρκετά μεγάλη ακρίβεια (Finlayson, 1980). Επίσης αναφέρεται ότι αυξάνοντας τον αριθμό των 

σημείων-κόμβων αυξάνεται και το υπολογιστικό κόστος. 

3.2 Εκτέλεση προσομοίωσης στο Gproms™  

Το τμήμα της προσομοίωσης δημιουργήθηκε για την κατανόηση του φαινομένου και των 

κινητικών την τριών μαθηματικών μοντέλων καθώς υπάρχουν διάφορες μεταβλητές που 

χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μοντέλο ξεχωριστά και θα αναλυθούν στην παράγραφο 

της βελτιστοποίησης. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 2 με τις τιμές των παραμέτρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την μαθηματική  προσομοίωση ξήρανσης σε διάρκεια 10 ημερών. 
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Πίνακας 2: Οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν  

Παράμετρος Τιμή 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα 𝛵𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 =293 Κ 

Απόλυτη υγρασία εισόδου 𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 =0,0082 (kg/kg) 

Αρχική υγρασία ξηρής βάσης Μ=23% 

Αρχική θερμοκρασία σπόρων Θ=293 Κ 

Ταχύτητα ανεμιστήρα G=0,05 (kg/m2s) 

Πυκνότητα σιταριού  ρ=630 (
𝐾𝑔

𝑚3) 

Πυκνότητα καλαμποκιού  ρ=701 (
𝐾𝑔

𝑚3) 

Πυκνότητα ρυζιού  ρ=600 (
𝐾𝑔

𝑚3) 

Κλάσμα κενού χώρου Ε=0,45 

Ειδική θερμική χωρητικότητα αέρα 𝐶𝑎 =1005 (
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα εξατμισμένου νερού  𝐶𝑣=1850(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα νερού 𝐶𝑤=4185(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα σιταριού 𝐶𝑔=1289(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα καλαμποκιού  𝐶𝑔=1600(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα ρυζιού 𝐶𝑔=2000(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 
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3.2.1 Προσομοίωση με σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

 Για την περίπτωση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών έγινε η χρήση της BFD 

μεθόδου με 100 σημεία-κόμβους, στο σχήμα 4 φαίνονται τα προφίλ της μέσης υγρασίας κάθε 

προϊόντος σε κάθε χρονική στιγμή. 

 

Σχήμα 5: Προφίλ μέσης υγρασίας των προϊόντων 

Σημειώνεται ότι ενώ στην ξήρανση του σιταριού και ρυζιού χρησιμοποιήθηκε 

ξηραντήρας 2,2 μέτρων ενώ για το καλαμπόκι έχει βρεθεί ότι πιο αποδοτική είναι η χρήση 

ξηραντήρα 1 μέτρου (Sammy Sadaka et al., 2014). Παρατηρείται η μείωση της υγρασίας των 

προϊόντων καθώς απορροφάται από τον αέρα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η κινητική του 

ρυζιού είναι πιο απότομη φθάνοντας σε μόνιμη κατάσταση λίγο μετά το διάστημα των 10 

ημερών. Πρέπει να τονισθεί ότι η ταχύτητα του αέρα καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

επηρεάζουν τον χρόνο που κάνει ένα σύστημα να φτάσει σε μόνιμη κατάσταση, μεγάλη παροχή 

σημαίνει λιγότερος χρόνος που απαιτείται για μόνιμη κατάσταση. Απαραίτητο για την 

κατανόηση του φαινομένου είναι το σχήμα 6 που παρουσιάζει την μεταβολή της απόλυτης 

υγρασίας του αέρα συναρτήσει της θέσης 𝑥.  
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Σχήμα 6: Προφίλ υγρασίας συναρτήσει της θέσης 𝑥 στο τέλος της ξήρανσης  

Παρατηρείται αύξηση της υγρασίας του αέρα καθώς όσο μεταφέρεται κατά ύψος του 

ξηραντήρα τόσο πιο πολύ υγρασία απορροφά από το προϊόν με αποτέλεσμα την αύξηση της 

υγρασίας του. 

Στο σχήμα 7 παρουσιάζεται η μεταβολή της υγρασίας συναρτήσει της θέσης για την 

περίπτωση του σιταριού. 
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Σχήμα 7: Μεταβολή υγρασίας συναρτήσει της θέσης στην ξήρανση σιταριού 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 7 το τμήμα του προϊόντος που βρίσκεται πιο κοντά στην 

είσοδο του αέρα ξηραίνεται πιο γρήγορα και φτάνει πιο γρήγορα στη μόνιμη κατάσταση σε 

σχέση με τα τμήματα που βρίσκονται μακρύτερα. Η δυνατότητα του αέρα να δεχθεί υγρασία 

μειώνεται κατά μήκος του ξηραντήρα. 

3.2.2 Προσομοίωση με μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

 Στην προηγούμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση υπό σταθερές 

περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασίας και θερμοκρασίας), αυτή η υπόθεση δεν είναι πάντα 

σωστή ειδικά εάν πρόκειται να ληφθεί υπόψιν σε διεργασίες που διαρκούν μεγάλα χρονικά 

διαστήματα καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ξήρανση. Στην 

συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια προσομοίωσης της ξήρανσης με αντικατάσταση 

των οριακών συνθηκών (2.47) και (2.48) από ημιτονοειδής συναρτήσεις που προτάθηκαν από 

τους Sun et al. (1996). 

𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 = 0,0086 + 0,002 · sin(
2·𝜋·𝑡

𝜃𝛵
)                                                                                    (3.1) 
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𝛵𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = 290 + 2 · sin(
2·𝜋·𝑡

𝜃𝛵
)                                                                                                       (3.2) 

Στο σχήμα 8 φαίνονται οι μεταβολές τις απόλυτης υγρασίας εισόδου και θερμοκρασίας. 

 

Σχήμα 8: H μεταβολή της απόλυτης υγρασίας και της θερμοκρασίας εισόδου 

Η παράμετρος θΤ αναφέρεται στον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η ξήρανση, 

στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ξήρανση διαρκεί 8,5 ημέρες. Αξίζει να τονισθεί ότι με την 

αντικατάσταση των οριακών συνθηκών σε μεταβλητές τιμές το υπολογιστικό κόστος αυξάνεται. 

Για παράδειγμα για μία προσομοίωση ίσων σημείων-κόμβων ο χρόνος που απαιτείται είναι έως 

και 1000 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τις σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οπότε είναι 

αναγκαία η μείωση των σημείων-κόμβων σε επαρκή βαθμό έτσι ώστε η προσομοίωση να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ακριβής γίνεται. Στο σχήμα 9 δίνονται τα προφίλ των υγρασιών των 

προϊόντων.   
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Σχήμα 9: Προφίλ των υγρασιών υπό μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

3.3 Επαλήθευση μοντέλου (Validation) στην περίπτωση του ρυζιού 

 Μετά την κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με πειραματικά δεδομένα προκειμένου να εξακριβωθεί εάν 

τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Τα πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι από 

τους Jindal and Siebenmorgen (2000).  

 

Σχήμα 10: Σύγκριση αποτελεσμάτων μαθηματικής προσομοίωσης ρυζιού με πειραματικά 
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 Τα αποτελέσματα προήλθαν από προσομοίωση με είσοδο θερμοκρασίας και σχετικής 

υγρασίας 30℃ και 40% αντίστοιχα με παροχή αέρα 0,1 (kg/m2s) παρόμοια με αυτά των 

πειραματικών δεδομένων. Το σχήμα 10 παρουσιάζει την διακύμανση της υγρασίας (κατά υγρή 

βάση) σε απόσταση 5 εκατοστών από την είσοδο του αέρα στον ξηραντήρα σε χρόνο ξήρανσης 

28 ωρών. Όπως φαίνεται στο σχήμα 10 τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έρχονται σε καλή 

συμφωνία με τα πειραματικά , έτσι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να περιγράψει καλά την 

ξήρανση του ρυζιού σε σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

3.4 Επαλήθευση μοντέλου (Validation) στην περίπτωση του καλαμποκιού 

 Στην περίπτωση του καλαμποκιού τα αποτελέσματα προσομοίωσης θα συγκριθούν με 

βάση τον χρόνο ξήρανσης που απαιτείται για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και 

καθορισμένη ποιότητα προϊόντος. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ταχύτητα αέρα 

0,05 (kg/m2s) με θερμοκρασία εισόδου 15,5 ℃ και αρχική υγρασία καλαμποκιού 20,5 (%d.b) με 

στόχο την ξήρανση του σε υγρασία 18,5 (%d.b). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

πειραματικές τιμές καθώς και οι τιμές της προσομοίωσης. 

  

Πίνακας 3: Σύγκριση πειραματικών τιμών στην ξήρανση καλαμποκιού  

Σχετική υγρασία RH(%) Πειραματικές τιμές ξήρανσης (Dorn, 2012) Τιμές προσομοίωσης 

                     60%                           8,8(ημέρες)           9,5(ημέρες) 

        50%                           6,5(ημέρες)    6,8(ημέρες) 

                     40%                           5,2(ημέρες)           4,8(ημέρες) 

                     30%                           4,2(ημέρες)           3,9(ημέρες) 
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 Όπως φαίνεται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζουν μικρή απόκλιση από 

αυτά των πειραματικών δεδομένων καθιστώντας το μαθηματικό μοντέλο ξήρανσης του 

καλαμποκιού έγκυρο. 

3.5 Επαλήθευση μοντέλου (Validation) στην περίπτωση του σιταριού 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν πειραματικά δεδομένα από τους sun 

et al., 1996 για σιτάρι αρχικής υγρασίας 28% και με ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Παρακάτω 

φαίνεται στο σχήμα 11 η επαλήθευση του μοντέλου. Όπως είναι φανερό η απόκλιση μεταξύ 

προσομοίωσης και πειραματικών δεδομένων είναι αρκετά μικρή καθιστώντας το μοντέλο 

έγκυρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επαληθεύσεις έγιναν χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια 

εκτίμηση παραμέτρων δεδομένου ότι οι αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων του μοντέλου και των 

πειραματικών δεδομένων βρέθηκαν σχετικά μικρές. 

 

Σχήμα 11: Σύγκριση πειραματικών δεδομένων με αποτελέσματα προσομοίωσης 
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4.Βελτιστοποίηση διεργασιών 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται η βελτιστοποίηση της ξήρανσης με στόχο την 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί ποιότητας του 

προϊόντος. 

4.1 Ανάλυση του προβλήματος της βελτιστοποίησης 

 Αρχικά πρέπει να καθοριστεί το ποιες θα είναι οι μεταβλητές χειρισμού του μαθηματικού 

μοντέλου της βελτιστοποίησης. Οι Ryniecki & Nellist (1991) ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

βελτιστοποίησης το οποίο καθορίζει τις κατάλληλες μεταβλητές χειρισμού πιο συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ του μοντέλου που χρησιμοποιεί ως μεταβλητές ελέγχου την 

θερμότητα που παρέχεται από τον θερμαντήρα 𝐸𝑓  και την ταχύτητα του ανεμιστήρα 𝐺 με το 

μοντέλο που χρησιμοποιεί ως μεταβλητή χειρισμού μόνο την 𝐺  και βρέθηκε ότι το δεύτερο 

μοντέλο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Για παράδειγμα σε ξήρανση σιταριού με αρχική 

υγρασία 25% βρέθηκε ότι η κατανάλωση ενέργειας του δεύτερου μοντέλου  είναι αρκετά 

μικρότερη σε σχέση με αυτή. Στο υποκεφάλαιο κεφάλαιο 4.2 θα γίνει μία προσπάθεια απόδειξης 

του παραπάνω ισχυρισμού. Οπότε ως μεταβλητή χειρισμού στον παρόν μοντέλο 

βελτιστοποίησης θα είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα 𝐺. 

 Η ανάπτυξη της αντικειμενικής συνάρτησης  είναι εξέχουσας σημασίας καθώς 

περιλαμβάνει τους όρους όπως η ποιότητα του προϊόντος και η κατανάλωση ενέργειας του 

ανεμιστήρα. Ως αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται το κέρδος των αντίστοιχων προϊόντων και 

περιγράφεται ως εξής: 

𝛢𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜈𝜄𝜅ή 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂        𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑃𝑔 ∙ 𝑀𝑎 − 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡                                          (4.1) 

Ό𝜋𝜊𝜐  𝑀𝑎 = 𝜌𝑔 ∙ ℎ ∙ (1 + 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒)                                                                              (4.2) 

Όπου 𝑃𝑔(€/𝐾𝑔)  και 𝑃𝑒(€/𝛭𝐽)  είναι η τιμή του σιταριού και του ηλεκτρισμού που 

καταναλώνεται αντίστοιχα, 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒  είναι η μέση υγρασία, 𝐸𝑡  είναι η κατανάλωση 

ενέργειας του ανεμιστήρα ανά εμβαδόν χώρου (𝑀𝐽/𝑚2) η οποία ορίζεται ως 𝛦𝑡 = ∫ 𝐸𝑓𝑑𝑡  όπου 
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𝐸𝑓 είναι η παροχή ενέργειας (W/m2). Όλες οι μεταβλητές αναφέρονται στο τέλος του χρόνου της 

ξήρανσης. 

Όπως είναι φανερό η αντικειμενική συνάρτηση αποτελείται από το κέρδος της πώλησης 

του αντίστοιχου προϊόντος που είναι συνάρτηση της μέσης υγρασίας μείον το κόστος λόγω της 

χρήσης ανεμιστήρα. Για δεδομένη κατανάλωση ενέργειας παρατηρείται ότι η μείωση της μέσης 

υγρασίας κάτω από το επιθυμητό σημείο (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 < 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒) 

το οποίο διαφέρει για τα τρία προϊόντα, μειώνεται το συνολικό κέρδος, ενώ ταυτόχρονα 

μειώνεται και η ποιότητα του προϊόντος. Επομένως είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός δείκτη ο 

οποίος θα φανερώνει την περαιτέρω ξήρανση του προϊόντος. 

𝑂𝑣𝐷(𝑂𝑣𝑒𝑟 − 𝑑𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔) = 1000 ∙ (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒)       (4.3) 

 Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαία η μεγιστοποίηση της συνάρτησης 

κέρδους. Ωστόσο παρατηρήθηκε μια δυσκολία στην αριθμητική επίλυση το μοντέλου καθώς ο 

δεύτερος όρος της συνάρτησης κέρδους  είναι ευαίσθητος στις μεταβολές της μεταβλητής 

χειρισμού ενώ ο πρώτος όχι με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία στην σύγκλιση του 

προβλήματος. Για αυτό τον λόγο ως αντικειμενική συνάρτηση θεωρείται ο δεύτερος όρος της 

(5.1)  

𝛮έ𝛼 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅휀𝜄𝜇휀𝜈𝜄𝜅ή 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡                                                                             (4.4) 

 Όπου 𝐽  η κατανάλωση ενέργειας (€/m2). Στο παρόν μοντέλο θα πραγματοποιηθεί 

ελαχιστοποίηση της (4.4) αντί για μεγιστοποίηση της (4.1). 

  Αναπόσπαστο τμήμα του προβλήματος βελτιστοποίησης είναι οι περιορισμοί της 

διεργασίας. Παρακάτω αναγράφονται οι περιοργισμοί και επακολουθεί η επεξήγησή τους. 

max (𝑀(𝑥, 𝑡𝑓)) ≤ 𝑀𝑚𝑎𝑥                                                                                                           (4.5) 

𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥                                                                                   (4.6) 

𝜿𝜶𝜾 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄 𝝈𝜾𝝉ά𝝆𝜾 max (𝑆𝑝(𝑥, 𝑡𝑓)) ≤ 𝑆𝑝𝑚𝑎𝑥                                                                        (4.7) 
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 Οι τιμές 𝑀𝑚𝑎𝑥 , 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥, 𝑆𝑝𝑚𝑎𝑥  αποτελούν δεδομένα του προβλήματος. Η 

πρώτη συνθήκη αναφέρεται στο ότι στο τέλος του χρόνου της ξήρανσης 𝑡𝑓 το στρώμα με την 

μεγαλύτερη υγρασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 𝑀𝑚𝑎𝑥 .Αντίστοιχα η δεύτερη 

αναφέρεται στο ότι η μέση υγρασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥. 

Οι Sun et al. (1996) έδειξαν ότι όταν ισχύει η (4.6) θα ισχύει και η (4.5) , έτσι στο μοντέλο 

περιλαμβάνεται μόνο η (4.6). Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι θα μπορούσε η συνθήκη 

περιορισμού  (4.6) να γραφεί σαν ισότητα αλλά αυτό καθιστά την σύγκλιση της προσομοίωσης 

αδύνατη. Για την περίπτωση της ξήρανσης του σιταριού χρησιμοποιείται και η (4.7) η οποία 

αναφέρεται στο ότι το στρώμα με τον μεγαλύτερο δείκτη αλλοίωσης στο τέλος του χρόνου δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 𝑆𝑝𝑚𝑎𝑥. 

 Η εκτέλεση της βελτιστοποίησης πραγματοποιήθηκε στο gPROMS™ χρησιμοποιώντας 

αλγορίθμους ειδικούς για δυναμική βελτιστοποίηση μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. 

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μοντέλο βελτιστοποίησης είναι μαθηματικά δύσκολο και 

χρονοβόρο να επιλυθεί έγινε χρήση πολύ λιγότερων σημείων-κόμβων σε σχέση με την 

προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 3 με σκοπό την μείωση του υπολογιστικού 

κόστους της βελτιστοποίησης. 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα διαφόρων περιπτώσεων βελτιστοποίησης 

με σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες για 3 ζεύγη τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. 

4.2 Βελτιστοποίηση ξήρανσης σιταριού με χρήση θερμαντήρα 

 Όπως προαναφέρθηκε η νέα αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται ως εξής 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡  . 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί και ο θερμαντήρας πρέπει να 

προστεθεί στην αντικειμενική συνάρτηση καθώς καταναλώνει επίσης ενέργεια. Έτσι η 

αντικειμενική συνάρτηση παίρνει μία νέα μορφή. 

𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡 +  𝑃𝑒 ∙  𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟                                                                                                         (4.8) 

Όπου 𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟  είναι η κατανάλωση ενέργειας του θερμαντήρα ανά εμβαδόν χώρου (MJ/m2) και 

υπολογίζεται ως εξής 𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 = ∫ 𝐸ℎ𝑑𝑡  , όπου 𝐸ℎ  είναι η παροχή ενέργειας του θερμαντήρα 
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(W/m2). Η συνοπτική περιγραφή του προβλήματος βελτιστοποίησης παρουσιάζεται στον πίνακα 

4. 

 Πίνακας 4: Δεδομένα βελτιστοποίησης σιταριού με χρήση θερμαντήρα 

Αντικειμενική συνάρτηση 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡 +  𝑃𝑒 ∙  𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 

Μεταβλητή χειρισμού                                  𝐺[0-0,8] (kg/m2s)  

                             𝐸ℎ0,1500] 

Περιορισμός       𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,176 (𝑑. 𝑏) 

 max (𝑆𝑝(𝑥, 𝑡𝑓)) ≤ 0,85 

Χρόνος (t)                              1 ημέρα 

Μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας Βασικές εξισώσεις 

(2.5),(2.14),(2.20),(2.21),(2.35),(2.36),(2.38) 

 

 Η βελτιστοποίηση λαμβάνει χώρα υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

(T=23℃,RH=45%) και με αρχική υγρασία 20 (% d.b). Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

 Πίνακας 5: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης σιταριού με χρήση θερμαντήρα 

              Παροχή ενέργειας θερμαντήρα (Εh) 907 (𝑊/𝑚2) 

             Τελική μέση υγρασία(𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒) 0,176(𝑑. 𝑏) 

           Μέγιστος δείκτης αλλοίωσης( max (𝑆𝑝(𝑥, 𝑡𝑓)) 0,5 

                       Οικονομικός όρος 𝐽 2,24(€/𝑚2) 
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 Στο σχήμα 12 παρουσιάζεται το βέλτιστο προφίλ παροχής αέρα. 

       

Σχήμα 12: Βέλτιστο προφίλ παροχής αέρα με χρήση θερμαντήρα 

 Σε επόμενο κεφάλαιο θα αποδειχθεί ότι για τα ίδια δεδομένα βελτιστοποίησης χωρίς την 

χρήση θερμαντήρα σε διάρκεια τριών ημερών ο οικονομικός όρος J ισούται με 0,29(€/𝑚2) 

περίπου 7 φορές μικρότερος από την συγκεκριμένη περίπτωση, έχοντας έτσι συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των Ryniecki and Nellist (1991). Για αυτό τον λόγο στις επόμενες 

βελτιστοποίησης ο θερμαντήρας δεν θα ληφθεί υπόψιν ,αφού καταναλώνει περισσότερη 

ενέργεια. 

4.3 Βελτιστοποίηση τελικού χρόνου ξήρανσης  

 Παρακάτω θα μελετηθεί η βελτιστοποίηση ελαχιστοποίησης του χρόνου ξήρανσης και 

για τα τρία προϊόντα, οπότε σαν αντικειμενική συνάρτηση δεν χρησιμοποιείται ο οικονομικός 

όρος 𝐽 αλλά ο τελικός χρόνος ξήρανσης 𝑡𝑓. Τονίζεται ότι ο αέρας δεν υπόκειται σε περαιτέρω 

θέρμανση αφού δεν χρησιμοποιείται θερμαντήρας. Οι αρχικές υγρασίες των προϊόντων είναι 

,σιτάρι(20%d.b) καλαμπόκι(24%d.b)  ρύζι(34%d.b). Διαμορφώνεται έτσι ο πίνακας δεδομένων 

βελτιστοποίησης. 
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 Πίνακας 6: Δεδομένα βελτιστοποίησης ελαχιστοποίησης τελικού χρόνου ξήρανσης  

Αντικειμενική συνάρτηση 𝑡𝑓 

Μεταβλητή χειρισμού                                  𝐺[0-0,8] (kg/m2s)  

Περιορισμός για το σιτάρι           𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,176(𝑑. 𝑏) 

max (𝑆𝑝(𝑥, 𝑡𝑓)) ≤ 0,85 

Περιορισμός για το καλαμπόκι             𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,185(𝑑. 𝑏) 

Περιορισμός για το ρύζι             𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,165(𝑑. 𝑏) 

Μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας Βασικές εξισώσεις 

(2.5),(2.14),(2.20),(2.21),(2.35),(2.36),(2.38) 

Εκτελώντας την βελτιστοποίηση παρατηρείται ότι και στις τρεις περιπτώσεις το σύστημα 

εισάγει τον αέρα στην μέγιστη επιτρεπτή παροχή 0,8(kg/m2s) σε όλο το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ξήρανση όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται 

καταναλώνοντας έτσι αρκετή ενέργεια. Σημειώνεται ότι οι αρχικές υγρασίες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στον απαιτούμενο χρόνο ξήρανσης. Έτσι παρουσιάζονται τα παρακάτω αποτελέσματα 

στον πίνακα 7.  

 Πίνακας 7: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης χρόνου ξήρανσης  

 Απαιτούμενος χρόνος 

ξήρανσης 

Τελική μέση υγρασία(d.b) Οικονομικός όρος J 

Σιτάρι 2,2 𝜂𝜇έ𝜌휀𝜍 0,176(𝑑. 𝑏) 1,58(€/𝑚2) 

Καλαμπόκι 1,5 𝜂𝜇έ𝜌휀𝜍 0,185(𝑑. 𝑏) 1,08(€/𝑚2) 

Ρύζι 4,3 𝜂𝜇έ𝜌휀𝜍 0,165(𝑑. 𝑏) 2,23(€/𝑚2) 
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4.4 Βελτιστοποίηση ξήρανσης υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

4.4.1 Βελτιστοποίηση ξήρανσης σιταριού υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

Στον  πίνακα 8 αναφέρονται τα δεδομένα της βελτιστοποίησης  

Πίνακας 8: Δεδομένα βελτιστοποίησης σιταριού 

Αντικειμενική συνάρτηση 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡 

Μεταβλητή χειρισμού                                  𝐺[0-0,8]  (kg/m2s) 

Περιορισμός  𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,176(𝑑. 𝑏) 

 max (𝑆𝑝(𝑥, 𝑡𝑓)) ≤ 0,85 

Χρόνος (t) Διακριτοποίηση σε 72 διαστήματα μίας ώρας για 3 

μέρες 

Μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας Βασικές εξισώσεις 

(2.5),(2.14),(2.20),(2.21),(2.35),(2.36),(2.38) 

 

Σχήμα 13: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε σιτάρι αρχικής                  

υγρασίας (23%d.b) 
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    Πίνακας 9: Αποτελέσματα προσομοίωσης σιταριού αρχικής υγρασίας (23%d.b)  

 

 

 

 

 

 

 

𝑇 = 19℃ 

𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,1698(𝑑. 𝑏) 

 𝑂𝑣𝐷 = 6,2 (𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,85 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,037(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃ 

𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,176(𝑑. 𝑏) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,85 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,39(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃ 

𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,1679(𝑑. 𝑏) 

𝑂𝑣𝐷 = 2,9 (𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,85 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,61(€/𝑚2) 
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Σχήμα 14: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε σιτάρι αρχικής υγρασίας (20%d.b) 

Πίνακας 10:Αποτελέσματα προσομοίωσης σιταριού αρχικής υγρασίας (20%d.b)  
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𝑇 = 19℃ 

𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,176(𝑑. 𝑏) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,47 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,41(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃ 

𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,176(𝑑. 𝑏) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,79 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,54(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃ 

𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία    0,1757(𝑑. 𝑏)   

𝑂𝑣𝐷 = 0,3 (𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒) 

Μέγιστη τιμή δείκτη αλλοίωσης 0,81 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,29(€/𝑚2) 
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Όπως αναφέρθηκε στις βελτιστοποιήσεις ξήρανσης μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω 

ξήρανση του προϊόντος κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα των 

προϊόντων. Επίσης παρατηρείται μόνο στην περίπτωση του σιταριού που εμπεριέχει και δεύτερη 

μεταβλητή περιορισμού εκτός από την μέση τελική υγρασία όπως φαίνεται από τους πίνακες 9 

και 10. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί εάν τεθεί ένα επιπλέον όριο  στον περιορισμό της 

μέσης υγρασίας, για παράδειγμα 

0,1755 ≤ 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,176 

 Όμως όσο πιο μικρό είναι το όριο τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες προβλημάτων 

σύγκλισης , πόσο μάλλον εάν αντι για ανισότητα τεθεί ισότητα για την μέση υγρασία. 

 Όπως παρατηρείται από τα σχήματα 13 και 14 οι διακυμάνσεις της παροχής έχουν την 

τάση να μειώνονται σε πολύ μικρές παροχές προς το τέλος της ξήρανσης καταναλώνοντας έτσι 

μικρότερη ενέργεια. 

4.4.2 Βελτιστοποίηση ξήρανσης καλαμποκιού υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

Πίνακας 11: Δεδομένα βελτιστοποίησης καλαμποκιού 

Αντικειμενική συνάρτηση 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡 

Μεταβλητή χειρισμού                                 𝐺[0 − 0,8]  (kg/m2s) 

Περιορισμός  𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,185(𝑑. 𝑏) 

 

Χρόνος (t) Διακριτοποίηση σε 120 διαστήματα μίας ώρας για 5 

μέρες 

Μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας Βασικές εξισώσεις 

(2.5),(2.14),(2.20),(2.21),(2.35),(2.36),(2.38) 
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Σχήμα 15: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε καλαμπόκι αρχικής                  

υγρασίας (30%d.b) 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης καλαμποκιού αρχικής υγρασίας (30%d.b)  

 

 

 

 

 

𝑇 = 19℃, 𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,76(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃, 𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽     0,91(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃, 𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽  0,62(€/𝑚2) 
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Σχήμα 16: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε καλαμπόκι αρχικής                  

υγρασίας (28%d.b) 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης καλαμποκιού αρχικής υγρασίας (28%d.b)  
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𝑇 = 19℃, 𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,69(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃, 𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,84(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃, 𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,56(€/𝑚2) 
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Σχήμα 17: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε καλαμπόκι αρχικής                  

υγρασίας (25%d.b) 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα προσομοίωσης καλαμποκιού αρχικής υγρασίας (25%d.b)  

 

 

 

 

 

 Παρόμοια με την βελτιστοποίηση του σιταριού η παροχή μειώνεται με τον χρόνο όπως 

φαίνεται στα σχήματα 15,16 και 17. Επίσης συγκρίνοντας την κατανάλωση ενέργειας στους 

πίνακες 12,13 και 14 για τα ίδια ζεύγη περιβαλλοντικών συνθηκών παρατηρείται αύξηση για 

μεγαλύτερη αρχική υγρασία. Επίσης είναι φανερή η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας με 

άνοδο της υγρασίας εισόδου. 
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Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,58(€/𝑚2) 

T=21℃,RH=60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,72(€/𝑚2) 

T=23℃,RH=45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,185(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,51(€/𝑚2) 
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4.4.3 Βελτιστοποίηση ξήρανσης ρυζιού υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

Πίνακας 15: Δεδομένα βελτιστοποίησης ρυζιού 

Αντικειμενική συνάρτηση 𝐽 = 𝑃𝑒 ∙  𝐸𝑡 

Μεταβλητή χειρισμού                                  𝐺[0 − 0,8]  (kg/m2s) 

Περιορισμός  𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 0,165(𝑑. 𝑏) 

Χρόνος (t)                  120 διαστήματα μίας ώρας για 3 μέρες 

Μαθηματικό μοντέλο της διεργασίας Βασικές εξισώσεις 

(2.5),(2.14),(2.20),(2.21),(2.35),(2.36),(2.38) 

 

 

Σχήμα 18: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε ρύζι αρχικής  υγρασίας (30%d.b) 
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Πίνακας 16: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης ρυζιού αρχικής υγρασίας (30%d.b)  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 19: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε ρύζι αρχικής  υγρασίας (32%d.b) 

 

𝑇 = 19℃, 𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,02(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃, 𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,21(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃, 𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 0,91(€/𝑚2) 
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης καλαμποκιού αρχικής υγρασίας (32%d.b)  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 20: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης παροχής αέρα σε ρύζι αρχικής  υγρασίας (34%d.b) 

𝑇 = 19℃, 𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,29(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃, 𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,6(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃, 𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,14(€/𝑚2) 
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Πίνακας 18: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης καλαμποκιού αρχικής υγρασίας (34%d.b)  

 

 

 

 

 

 Παρατηρώντας τα σχήματα 18,19 και 20, παρόμοια με τις προηγούμενες δύο 

περιπτώσεις βελτιστοποίησης η παροχή μειώνεται μέχρι 0,2 (kg/m2s) προς το τέλος της 

ξήρανσης. Επιπλέον είναι φανερή η επίδραση της υγρασίας στην κατανάλωση ενέργειας στους 

πίνακες 16,17 και 18 όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. 

Επίσης σημαντική είναι η επίδραση της θερμοκρασίας στην κατανάλωση ενέργειας, 

όπως φαίνεται στους πίνακες αποτελεσμάτων βελτιστοποίησης, αέρας με μεγάλη σχετικά 

θερμοκρασία θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια , για παράδειγμα στον πίνακα 18 ο αέρας με 

23℃ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τον αέρα με 21℃ αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο εάν 

συγκριθεί ο αέρας με 19℃ με τον 21℃ καθώς όπως θα αποδειχθεί παρακάτω η υγρασία έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην έκβαση του φαινομένου. 

 

4.5 Μεταβολή του οικονομικού όρου J συναρτήσει της σχετικής υγρασίας RH% 

𝑇 = 19℃, 𝑅𝐻 = 55% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,67(€/𝑚2) 

𝑇 = 21℃, 𝑅𝐻 = 60% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 2,25(€/𝑚2) 

𝑇 = 23℃, 𝑅𝐻 = 45% 

 

Τελική μέση υγρασία 0,165(𝑑. 𝑏) 

Οικονομικός όρος 𝐽 1,46(€/𝑚2) 
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 Όπως ήδη αναφέρθηκε η εξάρτηση της υγρασίας εισόδου με την κατανάλωση ενέργειας 

είναι φανερή. Είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η θερμοκρασία παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στην 

έκβαση του φαινομένου αλλά θα αναλυθεί σε επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

Σχήμα 21: Μεταβολή κόστους συναρτήσει της σχετικής υγρασίας για κάθε τύπο προϊόντος  

 

Υγρασίες πάνω από 65% θεωρούνται ακατάλληλες καθώς μπορούν να αυξήσουν την 

υγρασία του προϊόντος (re-wetting) (Sadaka, 2014). Όσο αυξάνεται η υγρασία παρατηρείται 

αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας δηλαδή αυξημένη παροχή αέρα. Αέρας με μεγάλο ποσοστό 

υγρασίας δεν πρέπει να παραμένει για πολύ ώρα στον ξηραντήρα και πρέπει να ανανεώνεται 

γρήγορα καθώς η ικανότητα του να αφαιρέσει υγρασία από το προϊόν μειώνεται.  

4.6 Μεταβολή χρονικών διαστημάτων αποφάσεων (time intervals) συναρτήσει του 

οικονομικού όρου 𝑱 

 Μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες της βελτιστοποίησης είναι ο αριθμός των 

χρονικών διαστημάτων των αποφάσεων της μεταβλητής χειρισμού. Η ξήρανση προϊόντων με 

σταθερή παροχή αέρα θεωρείται δαπανηρή πολιτική αφού δεν εκμεταλλεύεται σωστά την 

«ενέργεια» του περιβάλλοντος. Στα σχήματα 22 έως 24 παρουσιάζονται αποτελέσματα 

βελτιστοποίησης και για τις τρεις περιπτώσεις προϊόντων. 
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Σχήμα 22: Μεταβολή χρονικών διαστημάτων αποφάσεων (intervals) συναρτήσει του 

οικονομικού όρου για το σιτάρι 

 

Σχήμα 23: Μεταβολή χρονικών αποφάσεων (intervals) συναρτήσει του οικονομικού όρου για το 

καλαμπόκι 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100000 200000 300000 400000

G
(k

g/
m

2 s
)

time(sec)

Σύγκριση του J συναρτήσει των διαστημάτων αποφάσεων

120 intervals,J=1.46

1 interval,J=1.51

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 100000 200000 300000 400000 500000

G
(k

g/
m

2
s)

time(sec)

Σύγκριση του J συναρτήσει των διαστημάτων αποφάσεων

120 intervals,j=0,51

1 interval,J=0,6



            Βελτιστοποίηση διεργασιών                                                                                                                                         

47 | Σελ 
 

 

Σχήμα 24: Μεταβολή χρονικών αποφάσεων (intervals) συναρτήσει του οικονομικού όρου για το 

ρύζι 

4.7 Βελτιστοποίηση ξήρανσης με μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι μεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες αυξάνουν κατά πολύ το 
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διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και απόλυτης υγρασίας είναι αυτές του σχήματος 8. Οπότε στην 

προκειμένη περίπτωση για την μείωση του υπολογιστικού κόστους θα χρησιμοποιηθούν πολύ 

λιγότερα σημεία-κόμβοι σε σχέση με τις προηγούμενες βελτιστοποιήσεις, επιπρόσθετα τα 

διαστήματα των αποφάσεων θα είναι λιγότερα επίσης, δηλαδή κάθε 6 ώρες για το σιτάρι και ανά 

12 ώρες για το καλαμπόκι και ρύζι. Όπως και στις προηγούμενες βελτιστοποιήσεις θα 

πραγματοποιηθεί ξήρανση 3 ημερών για σιτάρι αρχικής υγρασίας 23%d.b και 5 ημερών για 

καλαμπόκι υγρασίας 30% d.b και ρύζι υγρασίας 30% d.b. 
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Σχήμα 25: Βέλτιστο προφίλ παροχής αέρα για κάθε τύπο προϊόντος 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα προσομοίωσης των τριών προϊόντων υπό μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες  

 

 

 

 

 

 Όπως φαίνεται από το σχήμα 25 η παροχή του αέρα κυμαίνεται σε σχετικά μεγαλύτερες 

τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου ξήρανσης λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών καθιστώντας 

τις διεργασίες αρκετά  δαπανηρές. Για παράδειγμα παρατηρώντας τον πίνακα 19 στην 

περίπτωση του καλαμποκιού η κατανάλωση ενέργειας είναι σχεδόν τριπλάσια. 
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 Στο παρόν υποκεφάλαιο  θα πραγματοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας, χρησιμοποιώντας 

το περιβάλλον gPROMS™, με σκοπό την εύρεση της επίδρασης των κρίσιμων παραμέτρων σε 

μεταβλητές που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων. Η εύρεση της επίδρασης των 

παραμέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί να προϊδεάσει τον σχεδιαστή για το ποιες 

παραμέτρους πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα μετατρέποντας έτσι ένα πολύπλοκο 

σύστημα σε πολύ απλό.  

 Γενικά στο περιβάλλον  gPROMS™ παρέχονται τρεις μέθοδοι ολικής ανάλυσης 

ευαισθησίας οι οποίες είναι οι εξής Monte Carlo uncertainty analysis, Variance based sensitivity 

analysis  και Elementary effect. Από αυτές στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η δεύτερη 

μέθοδος η οποία καθορίζει την επίδραση της κάθε παραμέτρου, με δεδομένο εύρος τιμών, στις 

μεταβλητές εξόδου. Σύμφωνα με τον Sobol (1993) υπάρχουν δύο είδη δεικτών επιρροής, ο 

δείκτης πρώτης τάξης επιρροής Si και ο δείκτης ολικής επιρροής SΤi . Ο δείκτης επιρροής 

πρώτης τάξης δείχνει την κύρια επίδραση που έχει η κάθε παράμετρος στην διακύμανση των 

τιμών της  μεταβλητής εξόδου. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του δείκτη πρώτης τάξης επιρροής 

τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση του στην μεταβλητή εξόδου. Έτσι μεγάλες τιμές φανερώνουν 

μία παράμετρο στην οποία χρειάζεται να εστιάσουμε. Στην περίπτωση που  Si=0 σημαίνει ότι η 

παράμετρος i δεν έχει κάποια επίδραση στην μεταβλητή εξόδου αλλά αυτό δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι δεν έχει επίδραση στο ολικό σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να εξετάζεται 

και η παράμετρος ολικής επιρροής SΤi. Μεγάλη διαφορά Si με SΤi σημαίνει ότι η παράμετρος 

επιδρά στο ολικό σύστημα. 

 Η διαδικασία με την οποία εκτελείται η ανάλυση ευαισθησίας είναι η εξής, καθορίζονται 

πρώτα οι παράμετροι καθώς και για κάθε παράμετρο το εύρος τιμών του και στην συνέχεια 

εισάγονται η μεταβλητές εξόδου στις οποίες θέλουμε να δούμε ποια παράμετρος επιδρά 

περισσότερο σε αυτές. Έτσι κάθε παράμετρος έχει δύο τιμές  Si και SΤi  που αντιστοιχούν σε 

κάθε μία από τις μεταβλητές εξόδου. H παραπάνω διαδικασία διέπεται από κάποιους κανόνες. Η 

τιμή του   Si  πρέπει να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του SΤi. Επίσης το άθροισμα 

∑ 𝑆𝑖𝑖  πρέπει να είναι μικρότερο του 1 και το ∑ 𝑆𝑇𝑖𝑖  μεγαλύτερο του 1. 
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 Πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των δειγμάτων που εμφανίζονται καθορίζονται επίσης 

από τον αναλυτή και αποτελεί σημαντική παράμετρο ακρίβειας της ανάλυσης ευαισθησίας. Όσο 

περισσότερα δείγματα καθοριστούν τόσο πιο ακριβής θα είναι η ανάλυση.   

4.8.1 Ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση του σιταριού 

 Ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση ξήρανσης του σιταριού για 

την εύρεση της επίδρασης των παραμέτρων στις μεταβλητές 𝑆𝑝𝑚𝑎𝑥  και 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 . Ως 

παράμετροι ορίστηκαν αυτοί που υπόκεινται αλλαγή κατά την διάρκεια της ξήρανσης. Στον 

πίνακα 20 παρουσιάζονται οι παράμετροι καθώς και τα εύροι τους. 

 

Πίνακας 20: Δεδομένα ευρών των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

                                      Παράμετρος                 Εύρος 

𝛵𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 287 − 295 

𝐻𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡                            0,0068 − 0,011  

                                    ρg 615 − 635 

𝐶𝑎 1004 − 1005 

𝜌𝛼 1,196 − 1,23 

𝐶𝑤 4176 − 4196 

𝐶𝑔 1200 − 1320 

 

 

 Το εύρος της κάθε παραμέτρου δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και 

επηρεάζει την ακρίβεια και την εγκυρότητα της ανάλυσης. Η Θερμοκρασίας καθώς και η 

υγρασία μεταβάλλονται κατά την διάρκεια ξήρανσης με χρήση περιβαλλοντικών συνθηκών 
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μεταβάλλοντας έτσι την υγρασία των προϊόντων, η αλλαγή αυτή της υγρασίας επιφέρει αλλαγές 

σε παραμέτρους του συστήματος όπως είναι η πυκνότητα του κάθε προϊόντος. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

 

Σχήμα 26:Οι δείκτες πρώτης τάξης των παραμέτρων για την μέγιστη τιμή αλλοίωσης του σιταριού 

𝑆𝑝𝑚𝑎𝑥   

 

Σχήμα 27: Οι δείκτες πρώτης τάξης των παραμέτρων για την μέση τελική τιμή υγρασίας του 

σιταριού 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 
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 Από τα σχήματα 26 και 27 είναι φανερή η επίδραση της θερμοκρασίας εισόδου καθώς 

και η υγρασία εισόδου. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τιμών των δύο σημαντικότερων 

παραμέτρων και των μεταβλητών  εξόδου. 

 

Σχήμα 28: Διάγραμμα τιμών μέσης υγρασίας με την θερμοκρασία εισόδου 

 



            Βελτιστοποίηση διεργασιών                                                                                                                                         

53 | Σελ 
 

 

Σχήμα 29: Διάγραμμα τιμών μέσης υγρασίας με την υγρασία εισόδου 

 

 

Σχήμα 30: Διάγραμμα τιμών μέγιστης τελικής τιμής του δείκτη αλλοίωσης με την θερμοκρασία 

εισόδου 
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Σχήμα 31: Διάγραμμα τιμών μέγιστης τελικής τιμής του δείκτη αλλοίωσης με την υγρασία 

εισόδου 

 Από το σχήμα 28 και 29 φαίνεται μία κατά προσέγγιση γραμμική εξάρτηση της μέσης 

υγρασίας με την θερμοκρασία και την υγρασία εισόδου. Έτσι αποδεικνύεται ο ισχυρισμός ότι 

για την ξήρανση απαιτείται όσο το δυνατόν μικρότερη υγρασία και μεγάλη θερμοκρασία. 

Επίσης από τα σχήματα 30 και 31 είναι φανερό ότι υπάρχουν αρκετά ζεύγη θερμοκρασίας και 

υγρασίας με τα οποία μπορούν να επιτευχθεί δείκτης αλλοίωσης μικρότερος του 1, αλλά 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μια μικρή μεταβολή των συνθηκών μπορούν να 

προκαλέσουν μία μεγάλη μη επιθυμητή μεταβολή στο δείκτη αλλοίωσης όπως φαίνεται από τα 

σχήματα. 

4.8.2 Ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους ξήρανσης καλαμποκιού 

 Σε αυτήν την ενότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους της 

ημι-εμπειρικής εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού για να ερευνηθεί η βαρύτητα της κάθε μιας 

στην τελική μέση υγρασία. Υπενθυμίζονται οι εξισώσεις  
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• 
𝜕𝛭

𝜕𝑡
= −𝛫 · (𝛭 − 𝛭𝑒𝑞)    

• 𝛫 = 𝑘0 · 𝑑𝑝
𝑘1 · 𝑇𝑘2 · 𝑉𝑎

𝑘3 · 𝜓𝑘4 

• 𝛭𝑒𝑞 = 𝑏1 · exp (
𝑏2

𝑇−273
) · (

𝑎𝑤

1−𝑎𝑤
)𝑏3  

Με παρόμοιο τρόπο εισάγονται τα εύροι των παραμέτρων στον πίνακα 21 

 

Πίνακας 21: Δεδομένα ευρών των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

                                      Παράμετρος                 Εύρος 

𝑘0 1 − 2 

𝑘1                                       3 − 6  

                                   𝑘2 −0,99 −  (−0,2) 

𝑘3 (−0,2) − (0,1) 

𝑘4 (−0,05) − (0,05) 

𝑏1 10−4 − 8 · 10−4 

𝑏2 1700 − 1900 

𝑏3 1 − 2 

 

 

Στο σχήμα 32 φαίνονται οι παράμετροι και οι αντίστοιχες επιρροής στην τελική μέση 

υγρασία. 
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Σχήμα 32: Δείκτες πρώτης τάξης των παραμέτρων της ξήρανσης του καλαμποκιού στην 

τελική μέση υγρασία 

 Από το σχήμα 32 είναι φανερή η επίδραση της παραμέτρου 𝑏1  συγκρινόμενη με τις 

άλλες, στην τελική υγρασία. Έτσι είναι αναγκαίο να δοθεί μέγιστη σημασία στον καθορισμό της 

συγκεκριμένης παραμέτρου καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ξήρανση. 

 Στο  σχήμα 33 φαίνονται τα δείγματα της προσομοίωσης ευαισθησίας της 

σημαντικότερης παραμέτρου συναρτήσει της μέσης υγρασίας. Ένα πόρισμα που μπορεί να  

εξαχθεί είναι ότι η παράμετρος εμφανίζει μια γραμμική εξάρτηση με την μέση υγρασία 

καθιστώντας την συγκεκριμένη παράμετρο ιδιαίτερα σημαντική. 
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Σχήμα 33: Αποτέλεσμα προσομοίωσης ευαισθησίας για την παράμετρο b1  συναρτήσει της 

μέσης τελικής υγρασίας  
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η εύρεση των βέλτιστων στρατηγικών λειτουργείας των διεργασιών ξήρανσης έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρων πολλών ερευνητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ έχουνε αναπτυχθεί 

διάφορες βέλτιστες στρατηγικές ξήρανσης η βάση τους στην οποία έχουνε κατασκευαστεί έχει 

υποστεί διάφορες απλοποιήσεις και προσεγγίσεις μειώνοντας έτσι την ακρίβεια και την 

εφαρμογή τους. 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά το μαθηματικό μοντέλο ξήρανσης των 

τριών αγροτικών προϊόντων και συγκρίνεται με πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον παρουσιάζεται 

το πρόβλημα της βελτιστοποίησης καθώς και οι απλοποιήσεις που υιοθετούνται και τα 

αποτελέσματα συγκρίνονται μεταξύ τους όποτε είναι απαραίτητο. Επιτυγχάνεται 

ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας μειώνοντας την παροχή του αέρα εισόδου. 

Αποδείχθηκε ότι η μεταβλητή που επηρεάζει περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας είναι η 

υγρασία εισόδου, επιπρόσθετα τονίσθηκε ότι η πολιτική σταθερής παροχής αέρας είναι 

δαπανηρή σε σχέση με την ελεγχόμενη. Επίσης με την ανάλυση ευαισθησίας που 

πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε ότι οι όροι οι οποίοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική 

μέση υγρασία καθώς και τον δείκτη αλλοίωσης της ξήρανσης του σιταριού είναι η θερμοκρασία 

και η υγρασία εισόδου, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση των παραμέτρων της κινητικής 

εξίσωσης του καλαμποκιού στην τελική μέση υγρασία και αποδεικνύεται ότι η παράμετρος 𝑏1 

είχε την μεγαλύτερη επιρροή. 

5.1 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

• Κατά την διάρκεια της ξήρανσης πραγματοποιείται συρρίκνωση των προϊόντων με 

αποτέλεσμα πολλές από τις ιδιότητές του να αλλάζουν απότομα. Επίσης έχει 

παρατηρηθεί μείωση του μήκους του στρώματος των προϊόντων πάνω από 10%. Οπότε η 

εύρεση εξίσωσης που θα προβλέπει το ποσοστό συρρίκνωσης των προϊόντων είναι 

απαραίτητη προκειμένου το μοντέλο να είναι πιο ακριβές. 

• Όπως αναφέρθηκε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ξήρανσης του 

καλαμποκιού και του ρυζιού είναι η δημιουργία εσωτερικών ρωγμών καθιστώντας το 

προϊόν ευάλωτο, αλλά δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κανένα μαθηματικό μοντέλο που να τα  

αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει. Οι εσωτερικές ρωγμές που μπορούνε να προκληθούν 
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μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, οπότε η εύρεση εξισώσεων που 

να υπολογίζει το ποσοστό των στερεών που έχουν υποστεί ράγισμα είναι απαραίτητη. 

• Επιπρόσθετα η εξίσωση αλλοίωσης στην περίπτωση του σιταριού θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με εκτίμηση των παραμέτρων καθώς σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζει μεγάλη 

απόκλιση με πειραματικά δεδομένα έτσι ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια πρόβλεψης της 

αλλοίωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Βιβλιογραφία                                                                                                                                         

60 | Σελ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Arinze, E. A., Sokhansanj S., and Schoenau, J. (1993). Development of optimal management 

schemes for in-bin drying of canola grain (rapeseed). Computers and Electronics in Agriculture, 

9(2), pp. 159–187. 

Arora, V. (1973). Rice drying cracking versus thermal and mechanical properties. Drying 

Technology 10, 15-20. 

Bailey, P. H. (1983). Strategies of control of Near-ambient grain drying. Scottish Institute of 

Agricultural Engineering, pp. 301–317. 

Bonazzi, C., Du Peuty, M. A. and Themelin, A. (1997). Influence of drying conditions on the 

processing quality of rough rice, Drying Technology, 15(3–4), pp. 1141–1157.  

Boyce, D. S. (1965). Grain moisture and temperature changes with position and time during 

through drying. Journal of Agricultural Engineering Research, 10(4), pp. 333–341.  

Bowden, P. (1983). Simulation of near-ambient grain drying. Journal of Agricultural 

Engineering Research , 10(4). 

Dorn, T. (2012). Drying Times for Corn with Heated Aeration (2009). Available at: 

https://www.unl.edu/. 

Gallaher, G. (1951). A method of determing the latent heat of agricultural crops. Journal of 

Agricultural Engineering Research, pp. 40-50. 

Golmohammadi, M. et al. (2016). Study on drying kinetics of paddy rice: Intermittent drying. 

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 35(3), pp. 105–117. 

Gunasekaran, S. et al. (1985). Size Characterization of Stress Cracks in Corn Kernels. 

Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 28(5), pp. 1668–1672.I.  

Pantelides C.C. (2000). The mathematical modelling of the dynamic behavior of process 

systems. Centre for Process Systems Engineering Imperial College of Science, Technology and 

Medicine, London. 

https://www.unl.edu/
https://www.unl.edu/


                Βιβλιογραφία                                                                                                                                         

61 | Σελ 
 

Ross, J. (1972). Discoloration and Stress Cracking of White Corn as Affected by Overdrying.  

Drying Technology 10, 15-20. 

Ingram, G. (1976). Deep bed drier simulation with intra-particle moisture diffusion. Journal of 

the Science of Food and Agriculture, 5(11), pp. 721–728. 

Jindal, V.K., Siebenmorgen, J.K. (1994). Simulation of low temperature rough rice drying and 

rewetting in shallow beds. American Society of Agricultural Engineers ASAE, 37(3), pp.10 

Krokida, M. K. et al. (2003). Drying kinetics of some vegetables. Journal of Food Engineering, 

59(4), pp. 391–403.  

Muir, W. and Sharma, S. (1974). Simulation of heat and mass transfer during ventilation of 

rapeseed bulks. Journal of Agricultural Engineering Research, pp. 20-30. 

O’Callaghan, J. R. (1956). Contra‐flow drying of beds of wheat. Journal of the Science of Food 

and Agriculture, 7(11), pp. 721–728.  

P.J Bowden, W.J Lamond, P.H Bailey, D. P. H. (1980). drying two-meter depths of golden 

promise barley with near-ambient air. Scottish Institute of Agricultural Engineering, 

Sadaka, S. S. and Verma, L. (2014). On-Farm Corn Drying and Storage. Arkansas Corn 

Production Handbook, (June 2015), pp. 1–8. 

Shoughy, M. I., Marey, S. A., El-shenawy, A. (2009). Effect of drying temperatures on stress 

cracks and breakage suseptibility of corn grains, 26(January), pp. 453–468. 

Shove, P.  and Bloome, G.  (1972). Simulation of low temperature drying of shelled corn drying. 

Journal of Agricultural Engineering Research. 

Shove, S. G. and G. (1983). Optimum fan operating policy for low temperature grain drying. 

Drying Technology 10. 

Sun, D. W. and Woods, J. (1994). Low temperature moisture transfer characteristics of barley: 

thin-layer models and equilibrium isotherms. Computers and Electronics in Agriculture, 10(5), 



                Βιβλιογραφία                                                                                                                                         

62 | Σελ 
 

Sun, Y., Pantelides, C. C. and Chalabi, Z. S. (1995). Mathematical modelling and simulation of 

near-ambient grain drying. Computers and Electronics in Agriculture, 13(3), pp. 243–271.  

Sun, Y. (1996). Phd thesis: Mathematical modelling and simulation of near-ambient grain 

drying. Computers and Electronics in Agriculture, pp. 23. 

Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Μαύρος Π. (2009). Στοιχεία Φυσικών 

Διεργασιών. Τζιόλας, Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 | Σελ 
 

Παράρτημα 

Παρακάτω φαίνονται οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στο μαθηματικό μοντέλο. 

Πίνακας 22: Τιμές παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 

Παράμετρος Τιμή 

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑑𝑝 =293 𝑚−1 

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑘0 = 4,04 𝑚𝑖𝑛−1 

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑘1 = 4,04  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑘2 = 4,04  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑘3 = 4,04  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑘3 = 4,04  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑏1 = 0,0004  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑏2 = 1840  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης καλαμποκιού 𝑏3 = 0,5372  

Σταθερά εξίσωσης ξήρανσης ρυζιού 𝛫 = 0,000112 𝑚𝑖𝑛−1  

Πυκνότητα σιταριού  ρ=630 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

Πυκνότητα καλαμποκιού  ρ=701 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

Πυκνότητα ρυζιού  ρ=600 (
𝐾𝑔

𝑚3) 
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Πίνακας 22(συνέχεια): Τιμές παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 

Κλάσμα κενού χώρου Ε=0,45 

Ειδική θερμική χωρητικότητα αέρα 𝐶𝑎 =1005 (
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα εξατμισμένου 

νερού  

𝐶𝑣=1850(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα νερού 𝐶𝑤=4185(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα σιταριού 𝐶𝑔=1289(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα καλαμποκιού  𝐶𝑔=1600(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

Ειδική θερμική χωρητικότητα ρυζιού 𝐶𝑔=2000(
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
) 

 


