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Introduction 

Due to the increasing need for agricultural products, protection of products against pathogens and 

preventing them from being wasted is important. Study on droplets charging systems are important 

because of its influence on the reduction of chemicals and the increase of droplet deposition on the 

target. Conventional sprayers in Iran have many disadvantages such as drift, environmental pollution, 

lack of complete and homogeneous coverage on spraying surface, phytotoxicity and crop losses. 

Therefore, evaluation of new spraying methods and using a variety of electrical sprayers as alternatives 

to conventional spraying is essential. The aim of this study is design, construction and optimization of 

performance of electrodynamic head of atomizer motorized knapsack sprayer, and study of the effects 

of the parameters of angle of the target position, spraying distance and wind speed on the performance 

of the electrodynamic head in the atomizer.  

Materials and Methods 

Experiments were performed in agricultural machinery workshop at The Department of Biosystems 

Engineering of University of Kurdistan, Iran, with atomizer motorized knapsack sprayer equipped with 

electrodynamic head. The effect of some factors, including wind speed, angle of the target position and 

spraying distance to the target were investigated on deposition and coverage percentage, uniformity of 

spraying. These effects were investigated to determine the uniformity coefficient of total spraying. 

Design Expert 8.0.6 Trial software was used to design the experiments and to analyze data based on 

central composite design. The investigated factors and levels were: distance of nozzles from the target 

(at three levels of 2, 4, and 6 m), angle of the target position (at three levels of 0, 45, and 90 degree), 

and wind speed (at three levels of 2.5, 3, and 3.5 m/s). Water sensitive paper cards were used to 

evaluate the quality of spraying spread. The cards were scanned and magnified with an Olympus 

SZX12 Stereo Microscope equipped with objective lens of X1 and total magnification of 7X. The 



 

 
 

characteristics of droplets size were determined using MountainsMap Trial and Deposit Scan 

softwares. 

Results and Discussion 

The maximum value of the total spraying uniformity coefficient is equal to 1.95 for the spraying angle 

of 0 degrees, the distance of 6 meters and the speed of 3.5 meters per second. Meanwhile, the lowest 

value of the spray uniformity coefficient of 1.18 was obtained in the test conditions of 90 degrees, the 

distance of 2 meters and speed of 2.5 meters per second respectively. Based on analysis of variance for 

the interaction model of two factors (F value less than 0.0001, explanation coefficient 0.9435, absolute 

explanation coefficient 0.9174, standard deviation 0.0564 and coefficient of variation 3.609%). It can 

be stated this model is highly accurate in predicting the uniformity of the total spraying, and the linear 

components of spraying angle and spraying distance, as well as the interaction of spraying angle × 

spraying distance and spraying distance × wind speed had a significant effect on the uniformity of the 

total spraying (p<0.05). Nevertheless, the linear component of wind speed and the interaction between 

wind speed and spray angle had no significant effect on the changes in the uniformity coefficient of the 

total spray. According to the variance analysis table (F-value values), the effect of spraying distance on 

the spraying uniformity coefficient is far greater than the effect of spraying angle. 

 It has been observed that by increasing the spraying distance and decreasing the spraying angle, the 

spraying uniformity coefficient will increase. It can also be stated that the linear components of 

spraying angle and spraying distance, the interaction component of spraying angle × spraying distance 

and the square power of the components of spraying distance and air speed have a significant effect on 

the coverage of the spraying surface. The values of R
2
, Adj-R

2
, CV and Press for the model adapted to 

the test data of leaf surface coverage percentage were obtained as 0.9929, 0.9865, 4.87% and 188.61%, 

respectively. Also, the amount of misfit for the mentioned mathematical model is significant (p<0.05). 

This indicates the appropriate accuracy of the model in predicting the amount of water sensitive paper 

cover. Among the three input variables, the spraying distance has the greatest effect on the amount of 

water sensitive paper cover. 

Among the three input variables, the spraying distance has the greatest effect on the amount of water 

sensitive paper cover. At high levels of the spraying angle, especially at the spraying angle of 90 

degrees, the spraying amount has decreased with the increase of the distance. At the spray angle (angle 

of the target position) of 90 degrees, by increasing the distance from 2 to 4 meters, the spray uniformity 



 

 
 

coefficient has increased from 1.18 at a wind speed of 2.5 ms
-1

 to 1.84 at a wind speed of 3.5 ms
-1

. 

Increasing the distance between the sprayer and the target decreased the amount of surface coverage on 

the target. The uniformity of particle settlement on the bottom surface of the target was relatively the 

same in electrodynamic spraying. This is despite the fact that at low levels of the spraying angle (for 

example zero-degree angle) the spraying amount increases at first with the increase of the spraying 

distance from 2 to 3 meters and then decreases with a sharp slope. According to the contours of spray 

surface changes, all wind speed levels in the spray distance range of 4 to 6 m with the increase of the 

spray angle, show no change in the spray surface value (p< 0.05). Meanwhile, in the spray distance 

range of 2 to 4 m, with the increase of the spraying angle, the amount of spraying surface has increased 

significantly (p<0.05). 

Conclusion 

In order to improve the performance of atomizer motorized knapsack sprayer, an electrodynamic 

spraying head was designed and built, and its performance was optimized using the central composite 

design of the response surface method(RSM). During the research process, the influence of the 

independent parameters such as the distance of the nozzle in relation to the target, the angle of the 

target position and the wind speed on the variables, including spraying uniformity, the percentage of 

the spraying surface and the percentage of changes in the total spraying coefficient were discussed and 

investigated. The results of the research led to the determination of the 3.5 ms
-1

 wind speed, 2.5 m 

sprayer distance and 90º spraying angle with 0.792 desirability, which were considered as the optimal 

performance conditions of the electrodynamic spraying head. The results of laboratory validation for 

optimal conditions show that the amount of uniformity of total spraying and the percentage of spraying 

surface are equal to 28.27% and 1.65%, respectively. 

Keywords: Electrodynamic head, Response surface method, Spraying angle, Sprayer, Uniformity 

coefficient, Wind speed.  
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 چکیده

-کننده سم را ضروری میهای باردارپاشهای متداول در ایران، مطالعه روی سمپاشست خارج از هدف سمبردگی و نشافت زیاد مواد شیمیایی، باد

 پاشش کالهکسازی عملکرد برای بهینه سطح پاسخ روشاز  در این تحقیقته شد. خالکترودینامیکی طراحی و سا کالهکهمین منظور یک به. سازد

 زاویه ،(متری 6 و 4 ،2 سطح سه شامل) هدف تا افشانک فاصلهمترهای اپاراستفاده شده است. پاشایرهذموتوری پشتی پاش در سمالکترودینامیکی 

یکنواختی عنوان پارامترهای مستقل و هب (ثانیه بر متر 4/3 و 3 ،4/2 سطح سه شامل) باد سرعت و( درجه 09 و 44 صفر، سطح سه شامل) هدف قرارگیری

های خطی زاویه پاشش و فاصله مولفهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که .ندوابسته مورد ارزیابی قرار گرفت هایتغیرعنوان مبه پاشش حو درصد سط پاشش

می  داری بر تغییرات ضریب پاشش کلدارای تاثیر معنی ،بادسرعت ×فاصله پاشش و فاصله پاشش×کنش زاویه پاششچنین برهمپاشش و هم

 و ثانیه بر متر 4/3 سرعت و متری 6 فاصله درجه، صفر هدف قرارگیری زاویه برای 04/1 با برابر کل پاشش اختییکنو ضریب ترینبیش. (p<0.05)باشند

مدل . است آمده دستبه برثانیه متر 4/2 باد سرعت و متر 2 پاشش فاصله درجه، 09 هدف قرارگیری زاویه برای 11/1 با برابر ضریب این مقدار ترینکم

ضریب یکنواختی پاشش  .باشددار میراز دقت بسیار باالیی برخو پاشش حو درصد سط پیش بینی تغییرات ضریب یکنواختی پاششریاضی ارائه شده برای 

، با افزایش زاویه پاشش مقدار سطح متری 4الی  2 و 4،  2 در محدوده فاصله پاشش. (p<0.01)و فاصله پاشش افزایش یافته است  بادبا افزایش سرعت 

، متربرثانیه 4/3 الکترودینامیکی ساخته شده در سرعت هوای  کالهکشرایط بهینه برای عملکرد . (p<0.05)داری افزایش یافته است نیطور معهپاشش ب

 به دست آمد. 202/9درجه با مطلوبیت  09اویه پاشش زو متر  41/2صله پاشش فا

 پاش، زاویه قرارگیری سم ، امیکیالکترودین کالهک ،ضریب یکنواختی ، سطح پاسخ،بادسرعت  :های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه

-هدارای اهمیت ب ،هازا و جلوگیری از اتالف آنبا توجه به نیاز روزافزون به محصوالت کشاورزی، محافظت از محصوالت در مقابل عوامل بیماری

-، عدم پوشش کامل و یکنواخت سطح مورد سمهای مرسوم در ایران دارای معایب زیادی نظیر بادبردگی و آلودگی محیط زیستپاشسزایی است. سم

های پاشکارگیری انواع سمپاشی و بههای نوین سمبنابراین ارزیابی روش .سوزی، ضایعات زیاد محصول و تلفات زیاد محلول سم هستندپاشی، گیاه

قطرات  چگالیذشته نشان داده است که اندازه و های گهای مرسوم امری ضروری است. نتیجه تحقیقات در سالپاشعنوان جایگزین سمالکتریکی به 
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سزایی در تعیین کمیت و کیفیت هکش تا چه حد حائز اهمیت بوده و نقش بها روی اهداف بیولوژیک از نقطه نظر تاثیر آفتمحلول سم و نحوه پخش آن

 .(Cunha et al., 2012; Mishra et al., 2014; Kumar Narang et al., 2015) عملیات مبارزه دارد

های رباتیک و  آوری ها آغاز شده است. فنپاشسم ارزیابیروش و  سازی، بهینهکاربرد ،هایی در زمینه طراحی، ساخت در چند دهه اخیر پیشرفت

-ارزیابی سم و کمک فراگیری ماشین به پاشیسم الکترواستاتیکی، هایپاشسم ،پاشی به کمک پهپادهای نرخ متغیر، سم پاشپاشش خودکار مانند سم

جویی ها بر روی گیاه، زمان واقعی، صرفهکشکش ها، کاهش بقایای آفتوری از آفتدر حال رشد هستند تا میزان بهره ها به کمک پردازش تصویرپاش

 نیروی هزینه تنها گیرندو نهها در زیر چتر کشاورزی دقیق قرار میآوریاین فن .دهند افزایش را، در هزینه و قابلیت سازگاری باال با حفاظت از گیاه

 Ahmad et al.,2021; Patel, 2016; Zhang et)) هستند بسیارموثر نیز زیست محیط از حفاظت در بلکه دهندمی کاهش را کارگری

al.,2017; Indo et al.,2022; Mousavi and Baradaran Motie,2021; Behzadi Pour et al., 2017; McNearney 

and Hons.2020. 

 سم باردار قطرات پاشش .(Cunha et al., 2012) طور یکنواخت توزیع شده باشد، بستگی داردکه به ،پاشی موفق، به پوشش کامل هدفسم

 شده گیاه سطح و ابرافشانه میان الکتریکی جاذبه میدان گیریشکل صفرگیاه،موجب پتانسیل هایازویژگی گیریبهره با که است موثری هایروش ازجمله

 Farooq et al.,2010; Yang et al.,2015; Moltó et al.,2017; Haji)شودمی هدف برروی  سم ونشست جذب افزایش به منجرو

Agha Alizadeh et al., 2018). به را ذرات که الکتریکی نیروی ولی،باشدمی کوچک سم قطرات بار میزان هرچندکننده باردار هایکدرافشان 

 برضد و شده عکسبر هاآن حرکت گیاه،جهت اطراف به سم قطرات رسیدن هنگام که معنی است،بدین ثقل رازنیرویتبزرگ کشد،خیلیمی گیاه طرف

های باردار بنابراین، پاشش .(Mostafaei Minagh et al., 2008)دهندمی 1الکتریکی کمربند وتشکیل کرده حرکت باال طرف به ثقل نیروی

-کرد سمملسبب بهبود ع افزایش، میزان سم مصرفی را کاهش و در نهایترا محصول  ینو زیر رویی بیشتر به سطحانتقال قطرات قابلیت شده الکتریکی 

 کاهش متداول نرخ به نسبت درصد 31 تا را جریان نرخ یالکتروستاتیکپاش سم ککاله کی براین عالوهد. گردهای رایج میپاشپاشی در مقایسه با سم

ولی  .کنند عبور کمکی هوای جریان وسیلهبه اهداف وبرگ شاخ ازبین که دارند بیشتری تمایل لکتروستاتیکیکالهک ا وسیلهبه ایجادشده قطرات .دهدمی

 القا قطرات سم به کافی بار الکتریکی سیستم دراین. است کم هدف روی پاشش ومیزان دوام کم الکتروستاتیکی پاشیجذب قطرات روی هدف در سم

  (.Farooq et al.,2010; Matthews et al., 2014) می گردد قطرات سم بر روی هدف همین امر سبب پایین آمدن نشست و نشده

جریان  نرخ ،کاهشاتقطر از اندازه یمختلف هایطیف برای که است داده نشان هوا جریان و قطره جریان،اندازه مانندنرخ عواملی ترکیبی تاثیر بررسی

 هدف روی نشست دارند،درنتیجه بادبردگی به بیشتری تمایل کم باغلظت ابرپاشش دریک ترکوچک قطرات. شودمی پاشش ابر کمتر چگالی موجب

 (.Farooq et al.,2010) یابدمی کاهش

                                                           
1
 Electrostatic “wrap-around” 

https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=mostafaei%20minagh%20b


 

 
 

 ،های مصرفیها و کاهش هزینهکشپاشی به دلیل خطرات زیست محیطی مصرف باالی آفتسم درفرآیندها سیستم بازده و اجرایی قابلیت باالبردن

توان در این میان به که می یند ارائه شده استآیک فر سازیمدل و تحلیلو متعددی برای بهینه نمودن هایباشد. روشی برخودار مییاز اهمیت باال

 پاسخ سطح روش.... اشاره نمود. و  الگرانژ، نیوتن، سطح پاسخ مصنوعی، ضرایب عصبی های،شبکهاگوچیتژنتیک،  ی همچون الگوریتمیهاروش

-می چندین متغیرمستقل تأثیر تحت پاسخ متغیر درآن که مسائلی و تحلیل وتجزیه کردنمدل برای که است ریاضی و های آماریروش از ایمجموعه

کردن ریزی،توسعه،فرمولهدرطرح توجهی سطح پاسخ کاربردقابل باشد. روشمی پاسخ متغیرهای کردنهینهاین تحلیل ب از هدف باشد،بسیارمفیداست.

یند و تاثیر هر کدام از پارامترها و همچنین آمدل ریاضی ارائه شده در این روش به توضیح فر .دارد موجود هایطراحی سیستم ارتقای یندهاوهمچنینآفر

 .(Witek-Krowiak  et al., 2014)پردازدمی اثرات متقابل آنها

 ارزیابیمورد  سبزینه ومیزان درخت تاج ساختار براساس شدهساخته و بینایی ماشین وریآفن بر مبتنی باغی پاشسم ای ازاولیه نمونهقی تحقی در

و همچنین در سه سرعت  دارهدف طعمنق پاشیسم و سرپاشیاسر صورتبه پاشیسم مختلف دوحالت در زیتون باغ در پاشسم عملکرد قرار گرفت و

 54 تقریباً سم مصرف زیتون، باغ برای جدید شدهطراحی پاشسم کاربرد در داد نشان نتایج .گردید مقایسهکیلومتر برساعت  4و  4/3و  2روی پیش

 (.Asaei et al.,2016وری بهبود یافت)و بهره یافت کاهش درصد

سیب  کرم آفت در کنترل دارالنس تراکتوری پشت و میکرونر های الکتروستاتیکی،پاشسم فنی یابیارز و درپژوهش دیگری محققان به مقایسه 

-سم نوع از بهتر مربع مترسانتی در قطره 39 با میکرونر الکتروستاتیکی و هایاشپسم در برگها روی در قطرات یکنواختی که داد نشان نتایج پرداختند و

 آفت کنترل درصد نظر از .بود تریمناسب پوشش مربع دارای مترسانتی در قطره 16 تعداد با الکتروستاتیکی پاشسم ها،برگ پشت در و دارالنس پاش

-کم دارای دیگر روش دو با مقایسه در درصد1/11دار با میانگین پاش النسسم که داد نشان زده آفت و سالم سیب هاینمونه تعداد بررسی سیب، کرم

 .(Amirshaghaghi and Safari.2016)بود سیب کرم آفت رلکنت در اثربخشی ترین

پارامترهای زاویه قرارگیری هدف، فاصله پاشش و سرعت  ثراتاسازی بهینهو  یالکترودینامیک کالهکساخت یک  طراحی و هدف از این مطالعه

 باشد.می(RSM)1پاسخ روش سطحبه پاشایذرهموتوری پشتی پاش سمدر  یالکترودینامیک کالهککرد ملوزش باد بر ع

 هامواد و روش

 هاآزمایش و شرایط تجهیزات

منضم به  ، ایران(صنعتی شاخصمهندسی  ، شرکت423مدل) SH.CO پاشایذره پاش پشتی موتوریسم از هابرای انجام آزمایش پاش:سم

لیتر، حجم  12حجم مخزن با اورزی آذربایجان شرقی( الکتروستاتیکی) ساخت شرکت احسان تحقیق وابسته به مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کش کالهک

                                                           
1
 Response Surface Methodology 



 

 
 

-کارگاه ماشین در 1304بهار و تابستان سال  در هاآزمایش.استفاده گردیدمتربرثانیه  199متر مکعب در ساعت و سرعت خروج هوا  619هوا برای افشانک 

 های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد.

طراحی شد و  Proteus Professional 7.9 sp1های الکتریکی افزار طراحی مداربا استفاده از نرمالکتریکی مدار  : الکترودینامیکی کالهک

 کیلواهمی( 229عدد مقاومت  4)با استفاده از سری کردن ممگااه 1/1 گرفتگیکمترین مقاومت مورد نیاز برای کاهش جریان الکتریکی و خطر برق

 19هرکدام به ظرفیت کیلوولت  6در سر راه ورودی الکترود و یک خازن کیلوولت  3. همچنین یک خازن (Halliday et al., 2010)سبه شد محا

 کالهکو در  برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم ها در مداراز خازنقرار گرفت.  الکتروستاتیکی کالهک در در سر راه خروجی الکترودنانوفاراد 

های دهند ولی مانع عبور سیگنالرا عبور می AC های غیر مستقیمها به راحتی سیگنالزیرا خازن .شودعنوان فیلتر هم استفاده میهب الکترودینامیکی

ثر است جریان عبوری از ها حداکدر واقع وقتی ولتاژ خازن .روندکار میبهنیز ها برای کاهش جریان . در حالت جریان متناوب خازنشوندمی  DC   مستقیم

این مدار الکتریکی رسد.شود و با کاهش ولتاژ روی خازن جریان به حداکثر میدر جریان متناوب خازن مدام شارژ و دشارژ می .ها صفر خواهد بودآن

   جایگزین مدار الکتروستاتیکی گردید.

نشان داده شده است. در این حالت ( b-1در شکل ) مربوطه مدار الکتریکی و (a-1الکترودینامیکی ساخته شده در این تحقیق در شکل ) کالهکتصویر   

استفاده شده است.خروجی مدار ولتاژ باال به یک آمپرمیلی 39و جریان الکتریکی کیلوولت  12 ولتاژکردن قطرات خروجی، از روش القایی با برای باردار

بر افشانک و نزدیک به نوک آن قرار گرفته است. الکترود حلقوی عامل  طنه پالستیکی محاحلقه فلزی متصل شد. این حلقه در داخل شیاری واقع در بد

باشد )القاگر(، لذا باید در مجاورت مایع قرار گیرد. الکترود باید قبل از لحظه خرد شدن مایع به قطرات، اثر خود را روی مایع القای بار بر روی مایع می

باشد، بنابراین با قرار دادن الکترود حلقوی در مقابل نقطه ن القا نماید. با توجه به این که مایع خود در پتانسیل زمین میگذاشته و بار الکتریکی را بر روی آ

 الکترود توسط شدن، خرد از قبل قطراتتوان بار الکتریکی را بر روی مایع، درست قبل از خرد شدن، القا نمود. در این حالت خروج قطرات از افشانک، می

 ارنازک برای پوشاندن الکترود استفاده شد. یاز یک الیه بس . برای جلوگیری از خیس شدن حلقهشوندمی تبدیل ریزی باردار ذرات به وسپس شوندمی رداربا
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 مدارالکتریکی سامانه -b ،لکترودینامیکیهدا سامانه -a-1شکل 

Fig.1. a) Electrodynamic head system and b) Electrical circuit of system 

تر در یک م با قابلیت کنترل سرعت دمنده استفاده شد. پنکه در فاصلهای )پنکه(از یک دمنده پرهبرای ایجاد سطوح مختلف هوا : هاانجام آزمایش

( در فاصله LutronAM-4206M, Taiwanای )پره سنجتوسط  باد هاسرعت هوا طی آزمایش .داده شدپاشی قرار پشت افشانک و در جهت سم

 آزمایش حالتبرای  لسیوسدرجه س 16 یدر دمای هوا با توجه به محدودیت زمانی در دو روز مختلف و هاآزمایشگیری شد.متری جلو پنکه اندازه یک

درصد برای  34و  آزمایش الکتروستاتیکی یبرا درصد 29/42 نسبی و رطوبت الکترودینامیکیحالت برای آزمایش سلسیوس درجه  24الکتروستاتیکی و 

 صفحه ازیک صورت گرفت. HT-3009گیری دما و رطوبت محیط با استفاده از دستگاه رطوبت سنج مدل اندازه.گرفتانجام آزمایش الکترودینامیکی 

 پتانسیلبه  ه فلزی متصلمتری از سطح زمین بر روی یک پای دوع ارتفا در مذکور صفحه. شد استفاده هدف عنوان به مترسانتی 3×2 ابعاد با آلومینیومی



 

 
 

عایق کامال پوشانیده شد. محل اتصال  پایه فلزی، پایه توسط پالستیک و قطرات بین الکتریکی نیروهای برای جلوگیری از تاثیر نصب شد. زمین صفر

 (. 2 ل)شک صفحه آلومینیمی به پایه فلزی لوال بوده تا به راحتی بتوان زاویه قرار گیری هدف با سم پاش را تغییر داد

 

 

 پایه فلزی متصل به زمین -2شکل

Fig.2.Metal stand placed on the floor 

 سطوح رویتهران،ایران( پوشکشت )ساخت شرکتآب به حساس هایکاغذهدف،  وپشت جلویی سطح روی قطرات نشست چگونگی بررسی برای

 شده نصب هاکارت زاویه تنظیم برای اینقاله آن متحرک قسمت در و بوده چرخش قابل مذکور صفحه .داده شد قرار آلومینیومی صفحه وپشتی جلویی

 بااستفاده هاکارت دیجیتال تصویر .داد تغییر افشانک جریان راستای به نسبت را آب به حساس کارت قرارگیری زاویه توانمی راحتی به و است

 .(3 ل)شکشد تهیه ابربر 2 نماییبابزرگ X1ای لنزشی با OlympusSZX12مدل ازاستریومیکروسکوپ

  



 

 
 

 

 برابر 2 نماییبزرگ و X1 ایشی لنز با Olympus SZX12 مدل میکروسکوپ استریو -3شکل 

Fig.3. Olympus SZX12 stereo microscope with x1 objective lens and 7x magnification 

 آزمایش به مربوط تصویر 29هدف، روی الکتروستاتیکی زمایشآ به مربوط تصویر 29: شد تهیه آب به حساس هایکارت از تصویر 19 مجموع در

، که هدف پشت الکترودینامیکی آزمایش به مربوط تصویر 29و هدف روی الکترودینامیکی آزمایش به مربوط تصویر 29هدف، پشت الکتروستاتیکی

 .(4 )شکل دراینجا تصاویر آزمایش الکترودینامیکی آورده شده است

 های به کمک نرم افزار نمایی شدهمتر مربع از هر کدام از تصاویر بزرگقطرات به عنوان متغیرهای وابسته برای یک سانتی تعداد و اندازه،پاشش مساحت

 گیری شد.اندازه DepositScanو  (Digital Surf)شرکت  MountainsMap Trialپردازش تصویر 

 

 )ردیف پایین( پشت هدف)ردیف باال( و  هدفروی  دینامیکیالکتروپاش سمآزمایش  نتایج حاصل از -4شکل 

Fig.4.Results of electrodynamic sprayer testing on the front side of the target (top row) and back side of the target (bottom 

row)  

 پاشش یکنواختی



 

 
 

که واحد آن  (     رود قطر میانه حجمی است )کار میبه ای که برای تشریح طیف اندازه قطره پاشیده شده در کشاورزیترین واژهمتداول

ها  نسبت حجم هستند. این  پارامتر       و      شوند، برای تشریح بیشتر توزیع از میانه استفاده میکه است. دو پارامتر اختیاری دیگر  میکرون

اغلب برای تخمین بخشی از پاشش که قابلیت      شوند. تر را شامل میوچکدرصد( قطراتی با اندازه مورد نظر یا ک 09و  19پاشش )به ترتیب 

RSF )محدوده پاشش(  است و ضریب یکنواختی     گیری عرض طیف قطره اطراف رود. محدوده مورد نظر یک اندازهکار میبادبردگی را دارد به
با  1

 ,.Bayvel and Orzechowski, 1993; Hoffmann and  Hewitt, 2005; Cunha et al)شود: محاسبه می (1)استفاده از رابطه 

2012; Sayınci, Bastaban & Sánchez-Hermosilla 2012; Ferguson et al., 2015) 

    
           

     
                                                                                                                                                   

RSFT)کل از اهمیت یکسانی برخودار هستند، ضریب یکنواختی پاشش  هدف در هر دو سمت هاجایی که پاششاز آن
 محاسبه شد: ( 2)رابطه از(2

     
         

 
                                                                                                                                                

 د.نباشمی هدفی و زیرین یپاشش  سطح رو یکنواختی به ترتیب بیانگر ضریب RSFdو  RSFuکه در آن، 

 هاطرح آزمایش

 شامل) هدف تا افشانک فاصلهسطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده شد.  روشاز یکنواختی پاشش به منظور ارزیابی اثرات پارامترهای مستقل بر 

 ثانیه بر متر 4/3 و 3 ،4/2 سطح سه شامل) باد سرعت و( درجه 09 و 44 صفر، سطح سه شامل) هدف قرارگیری زاویه ،(متری 6 و 4 ،2 سطح سه

(Mahmoudi et al. 2019)) دامنه پاسخ سطح روش در اند.نشده نشان داده شدهکدفرم کدشده و ه( ب1)در جدول  عنوان پارامترهای تاثیرگذار مستقلبه 

 انجام خوبیبه رگرسیون تحلیل تا گیرد، قرار 1 تا -1 محدوده در و شده کدبندی باید فاکتور هر دامنه. دارد زیادی اهمیت فاکتور هر برای شده انتخاب

 و مطالعات به توجه با که هستند اطالعاتی تنها که شوندمی مشخص( -1) و+( 1) هایسطح کد با کمینه و بیشینه حدود وجهی مرکز حالت در .پذیرد

 بودن سطح سه به توجه با وسط، سطوح همان یا دوم سطوح ترتیب این به. گیرند قرار آماری افزارنرم اختیار در باید متغیر هر سطوح برای پژوهش، ایده

 .است بیشینه و کمینه بین مقداری ،(9) مرکزی یا صفر سطح عنوان به ها،آزمایش

گیری از تابع مطلوبیت سازی کرد. رویکرد معمول برای این کار بهرهزمان چند پاسخ را بهینههای طراحی شده گاهی الزم است به طور همدرآزمایش

برای  گردید، ارایه(1064)هارینگتون توسط بار ولینا که روش این کنند.ترین مطلوبیت را ایجاد میبیش برای یافتن مقادیری از عوامل کنترلی است که

دست پاسخی و بهینه نمودن تابع بهها در قالب یک مسئله تکسازی مستقل چندپاسخی، پرکاربردترین روش است. ایده این روش، بر ترکیب پاسخبهینه

گر عدم نیل به هدف ف شده که مقدار پایین آن بیاندر این روش مطلوبیت آماری بین صفر و یک تعری.((Derringer and Suich,2018آمده است

                                                           
1
 Relative diameter span factor 

2
 Total relative diameter span factor 



 

 
 

زمان است، مطلوبیت هریک باشد.وقتی هدف بهینه کردن چندین پاسخ به طور همطور کامل میکننده نیل یه هدف بهتعیین شده و سطح باالی آن بیان

-بهشود. زمان استفاده میها به صورت همکننده هدفبرآوردهشان به عنوان معیار ها به صورت جداگانه مشخص شده و سپس از میانگین هندسیاز پاسخ

سازی پاسخ در این تحقیق از تابع مطلوبیت استفاده شد. در این حالت هر دو پاسخ سیستم )یکنواختی پاشش کل و درصد سطح پاشش( منظور بهینه

 بایستی حداکثر و متغیرهای ورودی در محدوده آزمایش در نظر گرفته شوند.

 هاآن اختصاص داده شده به مقادیر متغیرهای مستقل و سطوح -1جدول 

Table 1- Values of independent variables and their levels 

 پارامترهای مستقل

Independent parameters 

 

 نماد

symbol 

 محدوده و سطوح )کد شده(

Bound & Levels 

(Coded) 

 کد نشده

Uncoded 

 کد شده

Coded 

1 0 -1 

 ه افشانک )متر(فاصل

Nozzle distance(m) 
D x1 6 4 2 

 زاویه قرارگیری )درجه(

Angle of placement (deg) 
β x2 90 45 0 

 )متر برثانیه( بادسرعت 

Wind speed(ms
-1

)  
u x3 3.5 3 2.5 

 

 :(Kathleen et al., 2004 )شد استفاده(3) معادله از پاسخ متغیرهای با مستقل متغیرهای بین ارتباط منظوربررسی به

      ∑    

 

   

 ∑∑   

 

   

    

 

   

 ∑    
 

 

   

                                                                                                

 αijو خطیی متغیرها ضرایب αiثابت مدل،  α0تعداد متغیرها،  iطبیعی)مستقل(،  یمتغیرها کدشده متغیرهای xiشده،  پیش بینی هایپاسخ yiدرآن، که

 باشند.می متغیرهادوگانه  متقابل اثرات ضرایب

ها باشد.برای کاهش مقدار خطا، هر کدام از آزمایشنقطه مرکزی( می 6واحد آزمایشی )با  29دهنده ماتریس طرح مرکب مرکزی با( نشان2جدول )

 انجام و مقدار میانگین به عنوان نتیجه بیان شد. در سه تکرار



 

 
 

 اهپاسخشده گیریاندازهو مقادیر  هادر آزمایششده استفاده طرح مرکب مرکزی  -2جدول 

responsesmeasured values of  the in experiments and used design compositeCentral  –Table 2    

Run 

no. 

β 

(degree) 

D 

(m) 

u 

(m/s) 

Response (Y) 

RSFT Cov  Dv0.1 Dv0.5 Dv0.9 

1 0 2 2.50 1.52 21.88 162.62 408.43 782.10 

2 90 2 2.50 1.18 27.98 225.34 466.85 777.74 

3 0 6 2.50 1.70 7.08 116.24 269.97 574.86 

4 90 6 2.50 1.83 7.18 98.00 268.73 588.50 

5 0 2 3.50 1.33 19.58 223.14 411.54 769.36 

6 90 2 3.50 1.25 30.68 185.90 493.39 804.00 

7 0 6 3.50 1.95 6.78 91.80 250.50 580.08 

8 90 6 3.50 1.81 3.88 80.56 246.41 525.76 

9 0 4 3.00 1.62 22.73 148.45 325.42 676.60 

10 90 4 3.00 1.52 26.33 147.45 347.10 674.00 

11 45 2 3.00 1.32 25.93 199.25 442.46 783.30 

12 45 6 3.00 1.82 7.13 96.65 258.60 567.30 

13 45 4 2.50 1.56 21.93 150.55 340.78 680.80 

14 45 4 3.50 1.58 21.13 145.35 331.09 669.80 

15 45 4 3.00 1.55 24.19 147.95 342.64 680.10 

16 45 4 3.00 1.61 23.72 147.95 337.31 674.80 

17 45 4 3.00 1.57 23.01 147.95 334.39 672.20 

18 45 4 3.00 1.50 23.78 147.95 352.10 676.10 

19 45 4 3.00 1.59 24.01 147.95 344.52 675.30 

20 45 4 3.00 1.51 23.19 147.95 341.40 673.01 

 

 وبحث تایجن

به متر بر ثانیه  4/3متری و سرعت  6درجه، فاصله  صفربرای زاویه پاشش  04/1حداکثر مقدار ضریب یکنواختی پاشش کل برابر با  (،2مطابق با جدول )

 09 قرارگیری هدف زاویه به ترتیب در شرایط آزمایش  11/1برابر با  ضریب یکنواختی پاششترین مقدار دست آمده است. این در حالی است که کم

دست آمده از های به( بر داده3نتایج حاصل از تجزیه واریانس برازش رابطه )دست آمده است. به برثانیه متر 4/2 باد سرعت و متر 2 پاشش فاصله درجه،

 ( نشان داده شده است. 3جدول )در برای یکنواختی پاشش کل آزمایشگاهی  هایآزمایش

 واختی پاشش کلنبرای ضریب یک هازش مدل ریاضی  بر داده های به دست آمده از آزمایشنتایج حاصل از برا -3جدول 

Table 3 –The results of mathematical model fitting on derived data from experiments for uniformity coefficient of total 

spraying  

 منبع تغییرات
Source of 

 درجه آزادی
(df) 

 میانگین مربعات
Mean squares 

F -مقدار   

F-Value 
 مقدار احتمال
P-Value 



 

 
 

Variations (MS) 

 مدل
Model 

6 0.115 36.183 < 0.0001 

هدف قرارگیری زاویه  
β 

1 0.028 8.841 0.0108 

هدف تا افشانک فاصله  
D 

1 0.625 196.717 < 0.0001 

باد سرعت  
u 

1 0.002 0.617 0.4463 

 β×Dاثر متقابل
(Interaction) 

1 0.019 6.046 0.0287 

 β×uاثر متقابل
(Interaction) 

1 0.000 0.004 0.9509 

 D×uاثر متقابل
(Interaction) 

1 0.015 4.875 0.0458 

 باقیمانده
Residual 

13 0.003   

 عدم برازش

Lack of Fit 

8 0.005 7.747 0.0187 

 خطای خالص

Pure Error 

5 0.001   

Cor Total 19    

تعیینضریب   

R² 

0.9435    

 ضریب تعیین تعدیل شده

Adj R² 

0.9174    

 انحراف معیار
Std. Dev. 

0.0564    

 ضریب تغییرات%
C.V. % 

3.6098    

-مجموع مربعات خطای پیش

 بینی
PRESS 

0.4751    

 

انحراف  ،0124/9، ضریب تبیین مطلق 0434/9، ضریب تبیین 9991/9کمتر از  Fکنش دو فاکتور )مقدار براساس آنالیز واریانس برای مدل برهم

-برخودار می در پیش بینی مقادیر یکنواختی پاشش کلتوان بیان داشت که  این مدل از دقت باالیی ، می% (690/3و ضریب تغییرات  9464/9استاندارد 

فاصله پاشش و ×زاویه پاششکنش چنین برهمو هم زاویه پاشش  و فاصله پاشش های خطیتوان بیان داشت که مولفهمطابق با این نتایج میباشد. 

ین وجود، مولفه خطی سرعت هوا و ابا  .(p<0.05)داری بر روی میزان یکنواختی پاشش کل بوده است ی تاثیر معنیادارسرعت هوا ×فاصله پاشش



 

 
 

ر دیاجزیه واریانس )مقبا توجه به جدول تده است. یکنواختی پاشش کل بوداری بر روی تغییرات ضریب زاویه پاشش فاقد اثر معنی×کنش سرعت هوابرهم

F-valueیکنواختی نمودار سطح پاسخ برای ضریب باشد. تر از اثر زاویه پاشش می( تاثیر فاصله پاشش بر ضریب یکنواختی پاشش به مراتب بیش

 ( نشان داده شده است.4پاشش بر حسب متغیرهای ورودی در شکل )

 

 

برای تغییرات ضریب یکنواختی پاشش کل بر حسب پارامترهای مستقلنمودار سطح پاسخ  - 5 شکل  

Fig.5. Response surface graph for uniformity coefficient variations of total spraying according to  independent parameters 

  

ضریب یکنواختی پاشش با افزایش فاصله پاشش و کاهش زاویه پاشش، افزایش یافته توان بیان داشت که شود، میگونه که مشاهده میهمان 

 پیوستگیهم به از تالقی و و تراستبیش در سطح رویی و زیرین هدف پاشیده شده قطرات  نشست کمتر، درفواصل که باشد این تواندمی آن دلیل است.

-های الکتروستاتیکی تحقیق کردهپاشگرانی که بر روی سمپژوهش هاییافتهاین نتیجه با  شود.می باالترتشکیل حجمی میانه قطر با ذراتی ات،این قطر

 Jahannama andالبته ). (Sasaki et al., 2012; Haji Agha Alizadeh et al., 2018; Zhao et al., 2008)  دارد ند مطابقتا

Salehi, 2011) و افشانک بین فاصلهمقداردر دگرگونی کهمطالعه نموده و دریافتند  را ارالکتریکیقطرات محلول سم دارای ب نشست و جذب الگوی 

 باعث افزایش افشانک، کردن قطرات توسطباردارتوان  نسبی تقویت عالوه بر فاصله این کاهشبه هرحال  اما. افشانک بی تاثیر است عملکرد در هدف،

 :(4)رابطه گونه بیان داشت اینتوان را می یکنواختی پاشش کلضریب  تغییرات .خواهدشد الکتریکی بار القای میزان

                                                                                               

 ( نشان داده شده است. 4ل )های آزمایش در جدونتایج حاصل از برازش مدل ریاضی درجه دوم بر داده

 کاغذ حساس به آبهای درصد پوشش نتایج حاصل از برازش مدل ریاضی درجه دوم بر داده -4جدول 

https://abadis.ir/entofa/according-to/


 

 
 

Table 4 - The results of quadratic mathematical model fitting on derived data from water sensitive paper 

coverage percentage 

 منبع تغییرات
Source of Variations 

 درجه آزادی
(df) 

 میانگین مربعات
Mean squares 

(MS) 

F -مقدار   

F-Value 
 مقدار احتمال
P-Value 

 مدل
Model 9 141.05 154.75 < 0.0001 

هدف قرارگیری زاویه  
Β 

1 32.40 35.55 0.0001 

هدف تا کافشان فاصله  
D 

1 883.60 969.43 < 0.0001 

باد سرعت  
U 

1 1.60 1.76 0.2147 

 β×Dاثر متقابل
(Interaction) 

1 50.00 54.86 < 0.0001 

 β×uاثر متقابل
(Interaction) 

1 0.50 0.55 0.4759 

 D×uاثر متقابل
(Interaction) 

1 2.00 2.19 0.1693 

β² 1 2.77 3.04 0.1119 

D² 1 134.61 147.69 < 0.0001 

u² 1 10.96 12.02 0.0060 

 باقیمانده
Residual 

10 0.91   

 عدم برازش

Lack of Fit 
5 1.61 7.56 0.0222 

 خطای خالص

Pure Error 
5 0.21   

Cor Total 19    

 ضریب تعیین

R² 
0.9929    

 ضریب تعیین تعدیل شده

Adj R² 
0.9865    

 انحراف معیار
Std. Dev. 

0.9547    

ریب تغییرات%ض  
C.V. % 

4.87    

بینیمجموع مربعات خطای پیش  
PRESS 

188.61    

https://abadis.ir/entofa/quadratic/


 

 
 

 

Rمقادیر 
2

 ،Adj-R
2

 ،CV  وPress به ترتیب برابر با آب  به حساس کاغذدرصد پوشش سطح  ،های آزمایشبرای مدل انطباق داده شده بر داده

. این (p<0.05)دار شده است ار عدم برازش برای مدل ریاضی ذکر شده معنیچنین مقدهمبه دست آمده است.  61/111% و 12/4، 0164/9، 0020/9

های خطی توان بیان داشت که مولفهمطابق این نتایج میباشد. میآب  به حساس کاغذمدل در پیش بینی مقدار سطح پوشش  بگر دقت مناسامر بیان

-های فاصله پاشش و سرعت هوا بر روی مفدار پوشش سطح سمتوان دوم مولفهفاصله پاشش و ×کنش زاویه زاویه پاشش و فاصله پاشش، مولفه برهم

فاصله ×زاویه قرار گیری هدف، ، اثر متقابل سرعت باد×باشند. همچنین مولفه خطی سرعت باد، اثر متقابل سرعت بادداری میپاشی دارای تاثیر معنی

فاصله پاشش  ،از میان سه متغیر ورودی. (p>0.05)نی داری بر درصد پوشش می باشند افشانک و مولفه توان دوم زوابه قرار گیری هدف فاقد تاثیر مع

با درجه،  09در سطوح باالی زاویه پاشش بخصوص در زاویه پاشش  باشد.میآب  به حساس کاغذترین تاثیر بر روی مقدار سطح پوشش دارای بیش

 یافته است متر بر ثانیه افزایش 4/3در سرعت باد  14/1متر بر ثانیه به  4/2در سرعت باد  11/1ز متر، ضریب یکنواختی پاشش ا 4تا  2از افزایش فاصله 

 میدان شدت افت امر، این علت. خواهدشد هدف روی سطحی پوشش میزان کاهش به منجر هدف تا افشانک فاصله افزایش کلی طور به .(4)شکل

 Sasaki et al., 2012; Haji) است هدف و افشانک فاصله افزایش دراثر بار تربیش افت و الکترودینامیکی القای تضعیف و الکترودینامیکی

Agha Alizadeh et al., 2018; Zhao et al., 2008). ل زاویه صفر درجه(، در ااین در حالی است که در سطوح پایین زاویه پاشش )برای مث

 یابد.و بعد از آن با شیب تندی کاهش می هیافت افزایش مقدارپاشش متر،3تا  2ابتدا با افزایش فاصله پاشش از 

 شده تشکیل کمربندالکتریکی تاثیر به توان می دلیل آن را که بوده مشابه هدف،نسبتاً زیرین سطح در ذرات نشست یکنواختی الکترودینامیکی سمپاشی در

 .باشدمی (Sasaki et al., 2012; Zhao et al., 2008)هایسو با یافتهکه هم در پیرامون هدف ربط داد

 6 تا 4 پاشش توان بیان داشت برای تمام سطوح سرعت هوا، در محدوده فاصلهمی (2و  6های شکلمطابق با کانتورهای تغییرات سطح پاشش ) 

، متر 4 الی 2 پاشش . این در حالی است که در محدوده فاصله(p>0.05)با افزایش زاویه پاشش، تغییری در مقدار سطح پاشش مشاهده نشده است متر 

  .(p<0.05)داری افزایش یافته است با افزایش زاویه پاشش مقدار سطح پاشش بطور معنی

 



 

 
 

 متر بر ثانیه 3 نمودار سطح پاسخ و کانتورهای تغییرات درصد پاشش کل بر حسب پارامترهای مستقل در سرعت هوای -6شکل 

Fig.6. Response surface graph and counters of variations of total spraying percentage according to independent parameters 

at 3ms
-1

 wind speed 

 

 متر بر ثانیه 4/3و  4/2کانتورهای سطح پاسخ تغییرات درصد پاشش کل بر حسب پارامترهای مستقل در سطوح سرعت هوای  -7شکل 

Fig.7. Response surface counters of variations of total spraying percentage according to independent parameters at 2.5 and 

3.5 ms
-1

 wind speeds 

 ( نشان داده شده است.4آمده توسط سایر پژوهشگران در جدول)دستها با نتایج بهتحقیق حاضر و مقایسه آن نتایج به دست آمده ازای از خالصه

 آمده توسط سایر پژوهشگراندستها با نتایج بهمقایسه آنای از نتایج تحقیق حاضر و خالصه –4جدول

Table 5 - Summary of the results of the present research and comparison with the results obtained by other researchers  

-نتایج تحقیق دیگران در سم

های الکتروستاتیکیپاش  

The results of other  

researchers on 

electrostatic 

sprayers 

-پاش  پشتی موتوری ذرهسم

پاش الکتروستاتیکیای  

 SH.COمدل 
 )تحقیق حاضر(

Electrostatic 

atomizer motorized 

knapsack sprayer 

SH-CO  

(present research) 

پاش الکترودینامیکیسم  

 )تحقیق حاضر(
Electrodynamic 

sprayer 

(present research) 

 محل
گیریاندازه  

Location 

of 

measurement 

 پارامتر
Parameter 

87.5 

(Mozafari, 2010) 

 روی هدف 99.55 83.45
on target 

 ( روی هدف (NMDمقدار میانگین قطر میانه عددی 
 )برحسب میکرومتر(

The average value of the numerical 

median diameter (NMD) on the target 

78.5 

(Mozafari, 2010) 

 پشت هدف 77.6 78
behind the 



 

 
 

target 

 

(µm) 

 

3.58 

)Kumar Narang et 

al.,2015 ( 

 روی هدف 3.31 3.61
on target 

 VMD/NMDمقدار میانگین ضریب یکنواختی پاشش 
 روی هدف*

The average value of the uniformity 

coefficient spraying of VMD/NMD on 

the target 

   

3.73 
)Kumar Narang et 

al.,2015( 

 پشت هدف 3.95 3.93
behind the 

target 

 

173-364 

)Kumar Narang et 

al.,2015( 

 روی هدف 332 291
on target 

نشست قطرات درهر سانتی متر مربع روی مقدار میانگین 
 هدف)برحسب تعداد قطرات( **

The average value of droplet deposition 

per square centimeter on the target (in 

terms of the number of droplet) 

38-65 

 (Mostafaei 

Minagh et al., 2008 

) 

 پشت هدف 55 64
behind the 

target 

 

 

1.6 

(Mishra et 

al.,2014) 

 روی هدف 1.57 1.72
on target 

  (  RSF)مقدار میانگین فاکتور توزیع اندازه قطره
 روی هدف ***

The average value of the relative 

diameter span factor (RSF) on the 

target 

تر خواهد بود تر باشد پاشش یکنواختنزدیک 1اشش هر چه به عدد پاش الکتروستاتیکی بود. شاخص یکنواختی پتر از سمپاش الکترودینامیکی اندکی بیشیکنواختی پاشش برای سم* 

 دهد.پاشی را نشان میباشد، کیفیت پایین سم 2/4تر از و اگر این نسبت بیش

پاش الکترودینامیکی که بادبردگی سمه به اینتر از الکتروستاتیکی است. با توجپاش الکترودینامیکی بیشمربع روی هدف، با استفاده از سممترنشست قطرات در سانتیمقدار میانگین  **

 شود.تر خواهد بود، در نتیجه از تلفات مواد شیمیایی و آلودگی محیط زیست کاسته میپاش بیشتر از الکتروستاتیکی محاسبه شد؛ لذا، نشست قطره روی هدف نیز برای این سمکم

تر و پوشش بهتری تر است، در نتیجه بادبردگی کمپاش کمگزارش شد، به این معنا که تفاوت اندازه قطرات در این سم بهتریتوزیع اندازه قطره پاش الکترودینامیکی *** برای سم

 خواهد داشت.

 سازی و اعتبارسنجیبهینه

شرایط حالت بهینه  نتایج به دست آمده،مطابق با ( نشان داده شده است. 6در جدول )و اعتبار سنجی   نتایج به دست آمده از فرایند بهینه سازی

با مطلوبیت متربرثانیه  4/3و سرعت هوا متر  4/2درجه، فاصله پاشش  09الکترودینامیکی ساخته شده برابر خواهد بود با زاویه پاشش  کالهکبرای 

نتایج حاصل از  .% می باشند43/20 و 61/1با ابر . مقدار یکنواختی پاشش کل و درصد سطح پاشش در حالت عملکرد بهینه به ترتیب بر202/9

 .% می باشد22/21 و 64/1ا اعتبارسنجی آزمایشگاهی برای شرایط بهینه نشان داد که مقدار یکنواختی پاشش کل و درصد سطح پاشش به ترتیب برابر ب

 یج حاصل از بهینه سازی و اعتبار سنجیانت -6جدول

Table 6- The results of optimization and validation  

 به دست آمدهنقطه بهینه 
The obtained optimal point  

 

 ج به دست امده از نرم افزارنتای
The results obtained 

from the software 

 وبیت تابعلمط
Function 

correspondence 

 نتایج به دست آمده از اعتبار سنجی
The results of 

validation 

D (m) β (deg) u (m/s) RSFT Cov 
0.792 

RSFT Cov  
2.5 90 3.5 1.68 29.53 1.65 28.27 

https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=mostafaei%20minagh%20b
https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=mostafaei%20minagh%20b


 

 
 

 

  گیری هنتیج

پاشش الکترودینامیکی طراحی و ساخته شد و با استفاده از طرح مرکب مرکزی  کالهک، پاشایذرهپاش پشتی موتوری منظور بهبود عملکرد سمبه

 بر باد سرعت و هدف استقرار زاویه ،هدف تا افشانک فاصله مستقل پارامترهای تاثیر تحقیق، فرآیند طی در. شد سازیروش سطح پاسخ عملکرد آن بهینه

 که داد نشان پژوهش نتایج .گرفت قرار بررسی و بحث مورد کل پاشش ضریب تغییرات درصد نیز و پاشش سطح درصد پاشش، یکنواختی متغیرهای روی

 قطر ریز، قطرات ترکم پیوستگیهمبه علت به کلی طور به .است یافته افزایش پاشش، زاویه کاهش و پاشش فاصله افزایش با پاشش یکنواختی ضریب

 شدن کم ازجمله مثبتی اثرات که بوده ترکم بسیار مقادیر دارای هدف رویی سطح به نسبت هدف، زیرین سطح روی کرده نشست قطرات حجمی میانه

 در نابسامانی چنینهم و تربزرگ قطرات تشکیل و رویی سطح در یکدیگر با کوچک قطرات برخورد احتمال دلیل به. داشت خواهد مصرفی محلول میزان

  .است کمتر نشست یکنواختی میزان قطرات، نشست

 هوا سرعت×پاشش فاصله و پاشش فاصله×پاشش زاویه کنشبرهم چنینهم و پاشش فاصله و  پاشش زاویه پارامترهای آمدهدستبه نتایج براساس  

 اثر فاقد پاشش زاویه×هوا سرعت کنشبرهم و هوا سرعت ولی (p<0.05) .  است بوده کل پاشش یکنواختی نمیزا روی بر داریمعنی تاثیر دارای

 در .بود پاشش زاویه اثر از تربیش مراتب به پاشش یکنواختی ضریب بر پاشش فاصله تاثیر. بودند کل پاشش یکنواختی ضریب تغییرات روی بر داریمعنی

 بر متر 4/3 باد سرعت در 14/1ه ب ثانیه بر متر 4/2 باد سرعت در 11/1 از پاشش یکنواختی ضریب متر، 4 تا 2 از فاصله شافزای با درجه، 09 پاشش زاویه

 هدف، زیرین سطح در ذرات نشست یکنواختی .را کاهش داد هدف روی سطحی پوشش میزان هدف، تا افشانک فاصله افزایش است. یافته افزایش ثانیه

 بود. یکسان نسبتاً میکیالکترودینا سمپاشی در

 حالی در نشدواین مشاهده پاشش سطح مقدار در تغییری پاشش، زاویه افزایش با متر 6 تا 4 پاشش فاصله محدوده در هوا، سرعت سطوح تمام برای  

 .(p<0.05) است یافته افزایش داریمعنی بطور پاشش سطح مقدار پاشش زاویه افزایش با متر، 4 الی 2 پاشش فاصله محدوده در که است

به عنوان شرایط بهینه  202/9درجه با مطلوبیت  09افشانک و زاویه پاشش متر  4/2، فاصله بادمتربرثانیه  4/3 تعیین سرعتنتایج تحقیق منجر به 

   پاش مورد نظر گردید. الکترودینامیکی سم کالهکعملکرد 
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