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1. Inleiding 

Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid 
onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat 
te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te variëren. Dit systeem bestaat uit een 
klep die met een hoge frequentie open en dicht wordt gezet. Het spuitbeeld varieert daarmee binnen de PWM-
cyclustijd. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden uitgevoerd waarbij de dop meerdere PWM-cycli 
opengezet wordt om individuele planten een specifieke dosis te geven.  
In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop als functie van de cyclustijd onderzocht 
voor een debiet van 20% en 50%. In onderdeel 1 wordt met een PDPA het druppelgrootte- en snelheid-spectrum op 
drie verschillende posities onder de dop gemeten. In onderdeel 2 wordt de druppelverdeling van spotsprays in kaart 
gebracht. De techniek wordt in het veld bij een snelheid tot 20 km/u toegepast, deze snelheden zijn niet te 
realiseren in het PDPA-lab. Om toch een indicatie van de spotspray bij deze snelheden te krijgen is met ventilatoren 
een ‘rijwind’ aangebracht. In onderdeel 3 is depositie van individuele spotsprays bepaald met een bewegende dop bij 
snelheden van 1 m/s (3.6 km/u), 2m/s (7.2 km/u) en 4m/s (14.4 km/u). De spotsprays worden met zwarte 
kleurstof (Nigrosine) en BSF uitgevoerd, uit de Nigrosine metingen kan bij benadering een druppelverdeling bepaald 
worden en uit de BSF-metingen een kwantitatieve depositie. 
PDPA-metingen kunnen niet aan deze individuele spotsprays gedaan worden omdat het meetvolume van de PDPA 
erg klein is (~ 1 mm3) moeten er honderden spotsprays geaccumuleerd worden om aan voldoende druppels te 
komen voor een betrouwbaar druppelgrootte- en snelheids-spectrum.  
 



 

 

2. Onderdeel 1: Onderzoek PWM modulatie 
frequentie in de spuitkegel 

2.1 Inleiding 
In dit onderdeel is de druppelverdeling gemeten met een PDPA onder een Teejet4003E dop met Puls Width 
Modulation (PWM). Met PWM wordt de dop met een hoge frequentie open en dicht gezet, hiermee is een variabele 
dosering per dop mogelijk. Als gevolg van deze modulatie kan het debiet uit de dop ook een periodiek verloop laten 
zien. De druppels in een spuitkegel hebben verschillende groottes, de grote druppels bewegen sneller dan de 
kleinen maar de kleinen worden sneller afgeremd door de luchtweerstand. In dit experiment wordt onderzocht welke 
modulatie op welke druppelgrootteklasse in de spuitkegel achterblijft gemeten op een afstand van 50 cm onder de 
dop.  

2.2 Materiaal en methode 

2.2.1 PDPA 

De metingen van druppelgroottes en druppelsnelheden werden uitgevoerd met een Phase Doppler Particle Analyzer 
(PDPA, TSI). De PDPA is een techniek waarbij twee coherente laserstralen (Argon-ionenlaser) elkaar onder een kleine 
hoek kruisen, in het kruispunt interfereren de stralen met elkaar en vormen een zeer klein meetvolume (< 1 mm2). 
De PDPA doet daarmee een puntmeting in de spuitkegel en alleen druppels die door dit meetvolume bewegen 
worden geanalyseerd. De PDPA was tijdens de metingen als volgt ingesteld: 
- Laservermogen   700 mW 
- Focus frontlens transmitter 1000 mm 
- Focus frontlens detector 1000 mm 
- Expander/contractor  contractor 
- Detectiehoek   40o 
- Detectorspanning  450 V 
- Signaaldrempel   75 mV 
- Meetbereik    13 - 1250 µm 
- Diameter resolutie  2,0 µm  
- Probe Volume Correction ja 
De Probe Volume Correction (PVC) wordt toegepast omdat de kans dat een kleine druppel in het meetvolume wordt 
waargenomen kleiner is dan een grote. Met de PVC wordt het spectrum gecorrigeerd voor dit verschil, alleen de 
getallen van  DV10, DV50, DV90, V100 en vgem zijn gecorrigeerd met de PVC. 
 
De resultaten van de druppelgroottemetingen worden gepresenteerd als de DV10, DV50, DV90, V100 en vgem. Hieronder 
volgt een korte toelichting op deze begrippen: 
- DV10 [µm]; 10% van het volume bestaat uit druppels die een diameter hebben die kleiner is dan de waarde 

van DV10; 
- DV50 [µm] = VMD [µm] (Volume Median Diameter); 50% van het volume bestaat uit druppels die een 

diameter hebben die kleiner is dan de waarde van DV50; 
- DV90 [µm]; 90% van het volume bestaat uit druppels die een diameter hebben die kleiner is dan de waarde 

van DV90; 
- V100 [%]; volumepercentage van druppels met een diameter kleiner dan 100 µm; 
- vgem [m/s]; gemiddelde snelheid van alle gemeten druppels. 
De meetruimte werd ingesteld op een temperatuur van 20oC en een relatieve luchtvochtigheid van 70% en de 
temperatuur van de spuitvloeistof (leidingwater) was 20oC. 

2.2.2 Experiment 



 

 

Een Teejet4003E heeft bij 3 bar een debiet van 1,04 l/min en bij 2 bar 0.81 l/min. Met twee verschillende PWM 
modulaties wordt dit debiet teruggebracht tot 20% en 50% van het totale debiet, bij de spuitdrukken van 2.0 en 3.0 
bar. De metingen worden op drie vaste posities 50 cm onder de dop uitgevoerd (zie figuur 1), de dop wordt niet 
bewogen tijdens de meting. De meetposities zijn: het centrum (positie 0 in figuur 1) en 1/3 van de spuitkegel naar 
links en naar rechts (positie -1 en 1 in figuur 1).  
 

 

Figuur 1: Posities van bovenaf gezien waarop het tijdsverloop van het druppelspectrum bepaald wordt. 

 
Bij elke meting zijn tenminste 10000 druppels gemeten. Voor alle metingen is dezelfde Teejet4003E dop gebruikt. 
Iedere meting is in drie herhalingen uitgevoerd.  
De cyclustijd van de PWM is 15 ms (50% debiet) tot 30 ms (20% debiet), de TTL puls uit de PWM-schakelkast van de 
klep is gebruikt om de cyclustijd van de PDPA-metingen te synchroniseren. De druppels zijn op basis van gemeten 
diameter omgerekend in een volume vloeistof, deze diameter is niet gecorrigeerd voor de PVC.  

2.3 Resultaten 

2.3.1 PDPA-metingen 

De resultaten van de PDPA metingen zijn in tabel 1 gegeven. Er is geen groot verschil zichtbaar tussen de 
verschillende herhalingen. In de verwerking van de gegevens zijn de herhalingen daarom samen genomen tot één 
meting. De breedte van de spuitkegel was afhankelijk van de druk, bij 2 bar was deze 30 cm en bij 3 bar 40 cm (het 
debiet had geen grote invloed op de breedte van de spuitkegel). De posities (-1 en 1 in figuur 1) waarop gemeten is 
zijn daarom verschillend as functie van de druk (zie tabel 1). 
 

0-1 1Positie



 

 

Tabel 1: Grootheden van de druppelverdeling gemeten door de PDPA 50 cm onder de dop.  

 
 

2.3.2 Druppelsnelheid als functie van cyclustijd 

Het gemiddeld aantal gemeten druppels dat zich door het meetvolume van de PDPA beweegt bij 20% en bij 50% van 
het debiet is, respectievelijk, 3.5 en 3.3 druppels per cyclus. Met deze kleine aantallen is het moeilijk correlaties te 
vinden, in figuur 2 zijn daarom de druppels van alle cycli bij elkaar geplot. De grootste druppels hebben de hoogste 
snelheid, ook zijn duidelijk banden te zien die aangeven dat de aankomsttijd van de snelle/grote druppels 
gegroepeerd is. Alleen de aankomsttijd van de langzame kleine druppels (< 100 µm) is niet gegroepeerd, hun 
aankomst is uniform verdeeld over de hele cyclus. De snelheid van druppels als functie van aankomsttijd bepaald het 
tijd opgeloste druppelspectrum. 
 

Doptype druk debiet positie herhaling datum Dv10 Dv50 Dv90 V100 Vgem AantalDr
[bar] [%] [cm] [um] [um] [um] [%] [m/s]

Teejet4003E 2 50 0 1 12-10-2011 154.51 353.99 687.74 2.67 3.76 28884
2 50 0 2 144.45 339.28 605.45 3.19 3.79 29047
2 50 0 3 145.51 340.55 670.31 3.25 3.84 28992
3 50 0 1 123.77 311.07 595.51 5.04 4.29 29517
3 50 0 2 124.18 308.48 566.28 4.94 4.19 29287
3 50 0 3 123.65 309.29 590.64 5.01 4.27 29432
3 50 -13 1 194.63 376.21 640.43 0.97 4.53 18806
3 50 -13 2 192.41 370.30 633.31 1.03 4.50 18804
3 50 -13 3 196.41 377.19 668.21 0.95 4.55 18874
2 50 10 1 306.27 505.60 750.97 0.11 5.93 15617
2 50 10 2 302.68 505.17 769.32 0.14 5.85 15665
2 50 10 3 302.00 506.36 772.82 0.13 5.87 15803
2 50 -11 1 13-10-2011 260.02 466.05 729.44 0.34 4.68 17246
2 50 -11 2 257.32 465.39 758.09 0.38 4.58 17435
2 50 -11 3 254.64 460.45 799.89 0.40 4.52 17389
3 50 12 1 227.39 409.47 661.14 0.53 5.48 18503
3 50 12 2 226.51 408.75 689.37 0.54 5.44 18319
3 50 12 3 227.52 405.75 658.83 0.50 5.51 18280
2 20 0 1 136.91 357.03 625.11 3.97 2.52 19277
2 20 0 2 138.83 369.35 678.04 3.79 2.48 19305
2 20 0 3 137.57 357.28 647.68 4.12 2.58 19361
3 20 0 1 120.26 344.64 701.80 5.66 2.83 19504
3 20 0 2 119.11 332.82 622.75 5.83 2.80 19515
3 20 0 3 117.55 334.14 612.25 6.04 2.84 19584
2 20 -10 1 229.05 423.84 658.94 0.75 3.20 18222
2 20 -10 2 224.83 430.99 680.44 0.79 3.12 18320
2 20 -10 3 229.23 430.68 681.79 0.73 2.17 18217
3 20 -12 1 188.04 370.15 616.67 1.14 3.42 18933
3 20 -12 2 192.21 375.92 622.50 1.07 3.49 18885
3 20 -12 3 189.32 374.86 622.56 1.06 3.50 18904
2 20 10 1 284.03 498.05 754.49 0.19 4.47 16549
2 20 10 2 286.55 498.00 781.21 0.17 4.58 16377
2 20 10 3 290.69 499.67 797.84 0.17 4.62 16426
3 20 12 1 232.65 413.16 697.23 0.37 4.68 18127
3 20 12 2 229.20 404.22 647.02 0.38 4.63 18174
3 20 12 3 230.66 410.60 727.82 0.35 4.68 18190

AVG 203.90 401.24 678.44 1.85 4.12 19900



 

 

 

Figuur 2: Druppelsnelheid als functie van de cyclustijd bij het debiet van 50% en 20% en drukken van 2 bar en 3 bar, 
allen gemeten midden onder de dop. In kleur zijn de druppels van verschillende grootte 
onderscheiden. 

 

2.3.3 Depositie als functie van cyclustijd 

Door de PWM kan een gemoduleerde depositie gedurende de cyclustijd ontstaan. De depositie is de som van het 
volume van druppels die per tijdseenheid door het spuitvolume bewegen (debiet). Het volume van individuele 
druppels wordt berekend uit de diameter (zonder PVC correctie) en de aanname dat de druppels bolvormig zijn. 



 

 

 

  

Figuur 3: Debiet door het spuitvolume als functie van de cyclustijd. In de plots is het debiet onderverdeeld in 4 
druppelgrootte klassen (in µm) en cumulatief weergegeven, dat wil zeggen het debiet van elk van 
de curven is de som van de debieten van kleinere druppelgrootte klassen. 

 

2.3.4 Verschillen binnen de spuitkegel 

Het debiet is op drie verschillende plaatsen onder de dop gemeten (positie -1, 0 en 1 in figuur 1). Het 
druppelspectrum in de uiteinden van de kegel (positie -1 en 1) is grover dan in het centrum (positie 0). Daarbij 
bewegen de druppels schuin door het meetvolume van de PDPA, om een gelijke depositie te krijgen moet het debiet 
door deze punten dus hoger zijn dan in het centrum. In figuur 4 is het debiet door positie -1, 0 en 1 gegeven als 
functie van de cyclustijd voor een druk van 3 bar en een PWM debiet van 20%. In figuur 5 is het debiet door deze 
posities gegeven voor een druk van 3 bar en een PWM debiet van 50%. In tabel 2 is de verhouding tussen het 
minimale en maximale debiet binnen een cyclus, voor positie -1, 0 en 1 bij 20% en 50% PWM-debiet en bij 2 bar en 3 
bar druk, gegeven. 



 

 

  

 

Figuur 4: Het debiet door positie -1, 0 en 1 als functie van de cyclustijd voor een PWM debiet van 20% en bij een 
druk van 3 bar. 

 



 

 

 

Figuur 5: Het debiet door positie -1, 0 en 1 als functie van de cyclustijd voor een PWM debiet van 50% en bij een 
druk van 3 bar. 

 

Tabel 2: Variatie in debiet binnen een PWM-cyclus. De variatie is berekend als de verhouding tussen het maximale 
debiet en het minimale debiet. 

 
 

2.4 Conclusie 
Uit figuur 2 blijkt een vrij sterke clustering van druppelgroottes en gemeten verticale snelheid. Hieruit blijkt dat vooral 
voor de grotere druppels de PWM-modulatie van de klep nog niet is weggeëbd. Er blijkt zelfs nog een sterk verband 
te bestaan tussen druppelgrootte en snelheid op 50 cm onder de dop. Alleen voor druppels < 100 µm is dit verband 
weg en is de verdeling uniform over de PWM-cyclus verdeeld.  
Als gevolg hiervan is ook het debiet binnen de PWM-cyclus gemoduleerd. In figuur 3 is te zien dat midden onder de 
dop vooral druppels groter dan 300 µm geclusterd het meetvolume van de PDPA bereiken en dan vooral voor een 

PWM-debiet druk
[%] [bar] positie -1 positie 0 positie 1
50 2 4 2 6
50 3 3 2 4
20 2 14 4 31
20 3 12 4 27

debiet variatie



 

 

PWM debiet van 20%. In figuur 4 en 5 is te zien dat het effect sterker is aan de uiteinden van de kegel dan in het 
centrum, ook hier is het effect groter voor een PWM debiet van 20% dan dat van 50% (wat logisch is omdat hiervoor 
de cyclustijd dubbel zo lang is). Uit tabel 2 blijkt dat de variatie in debiet voor een PWM debiet van 50% tussen een 
factor 2 tot 6 is, voor een PWM-debiet van 20% is deze variatie een factor 4 tot 30! 
 
 



 

 

3. Onderdeel 2: De depositie van een 
spotspray per druppelgrootte met en 
zonder rijwind 

3.1 Inleiding 
In dit verslag wordt de depositieverdeling van een spotspray onder een Puls Width Modulation (PWM) gemoduleerde 
spuitdop beschreven. Met PWM wordt de dop met een hoge frequentie open en dicht gezet, hiermee is de dosering 
op ieder tijdstip te variëren (m.a.w. depositie onder de dop). Een spotspray is een spuitpuls waarmee individuele 
planten bespoten worden en bestaat uit meerdere PWM-cycli. Daarnaast wordt bepaald wat de invloed van ‘rijwind’ 
op de depositie is. 
Met een Phase Doppler Particle Analyzer zijn op verschillende plaatsen onder de dop de druppelspectra gemeten als 
functie van de spotspray cyclustijd. 

3.2 Materiaal en methode 

3.2.1 PDPA 

De metingen van druppelgroottes en druppelsnelheden werden uitgevoerd met een Phase Doppler Particle Analyzer 
(PDPA, TSI). De PDPA is een techniek waarbij twee coherente laserstralen (Argon-ionenlaser) elkaar onder een kleine 
hoek kruisen, in het kruispunt interfereren de stralen met elkaar en vormen een zeer klein meetvolume (~ 1.5 mm3). 
De PDPA doet daarmee een puntmeting in de spuitkegel. De PDPA was tijdens de metingen als volgt ingesteld: 
- Laservermogen   700 mW 
- Focus frontlens transmitter 1000 mm 
- Focus frontlens detector 1000 mm 
- Expander/contractor  contractor 
- Detectiehoek   40o 
- Detectorspanning  450 V 
- Signaaldrempel   75 mV 
- Meetbereik    13 - 1250 µm 
- Diameter resolutie  2,0 µm  
- Probe Volume Correction ja 
De Probe Volume Correction (PVC) wordt toegepast omdat de kans dat een kleine druppel in het meetvolume wordt 
waargenomen kleiner is dan een grote. Met de PVC wordt het spectrum gecorrigeerd voor dit verschil, alleen de 
getallen van  DV10, DV50, DV90, V100 en vgem zijn gecorrigeerd met de PVC. 
 
De resultaten van de druppelgroottemetingen worden gepresenteerd als de DV10, DV50, DV90, V100 en vgem. Hieronder 
volgt een korte toelichting op deze begrippen: 
- DV10 (µm); 10% van het volume bestaat uit druppels die een diameter hebben die kleiner is dan de waarde 

van Dv10; 
- DV50 (µm) = VMD (µm) (Volume Median Diameter); 50% van het volume bestaat uit druppels die een 

diameter hebben die kleiner is dan de waarde van DV50; 
- DV90 (µm); 90% van het volume bestaat uit druppels die een diameter hebben die kleiner is dan de waarde 

van DV90; 
- V100 (%); volumepercentage van druppels met een diameter kleiner dan 100 µm; 
- vgem (m/s); gemiddelde snelheid van alle gemeten druppels. 
De temperatuur in de meetruimte was 20oC en de relatieve luchtvochtigheid 70%, de temperatuur van de 
spuitvloeistof (leidingwater) was 20oC. 

3.2.2 Experiment en methode 



 

 

De metingen zijn uitgevoerd met een PWM gemoduleerde spuit met een Teejet4003E dop 50 cm onder de dop. Op 
een raster van meetposities worden de druppelsnelheid en grootte bepaald als functie van de spotspray cyclustijd. 
De PWM parameters zijn gegeven in Tabel 3. 
 

Tabel 3: Gebruikte PWM-instellingen. 

 
 
Uit Tabel 3 blijkt dat de PWM-cyclustijd van debiet 20% en debiet 50%, respectievelijk, 30 en 15 ms duren. De duur 
van de spotspray is 150 ms en is daarmee 5 tot 10 PWM-cycli lang. 
In Figuur 6 zijn de locaties gegeven waarop de PDPA metingen zijn uitgevoerd, de locaties zijn zo veel mogelijk over 
de kegel verspreid. De rand van de kegel is bepaald met de frequentie waarmee een druppel door de PDPA 
gemeten is. Op elke locatie is tenminste 3 minuten lang gemeten. Wanneer langer is gemeten is het cumulatief 
gemeten druppelvolume proportioneel geschaald.  
 

  

Figuur 6: Posities waarop PDPA metingen zijn uitgevoerd. 

 
Er zijn experimenten uitgevoerd bij een debiet van 20% of 50% van het maximale debiet bij 2 of 3 bar spuitdruk en 
met- of zonder rijwind (Tabel 4). De kolom 'Klep dicht' geeft de scheidingstijd tussen de spotsprays. Wanneer deze 
tijd te kort genomen wordt zullen de spotsprays in elkaar overlopen, bij een te lange tijd worden weinig druppels 
gemeten. In de metingen bleek een tijd van 900 ms optimaal. Uit de resultaten blijkt dat een iets langer tijd beter 
zou zijn geweest maar om een nog niet opgehelderde reden nam dan de scheidingstijd met een veel grotere 
waarden toe dan ingesteld in het aanstuurprogramma. 
De gemeten depositie op een locatie is bepaald uit de som van het volume van de druppels gemeten door de PDPA. 
Het meet-volume van de PDPA is ongeveer 1.5 m3, het oppervlak van de doorsnede is niet bekend. Om een 
kwantitatieve depositie te kunnen bepalen is het debiet uit de dop daarom gelijk gesteld aan de integraal onder het 
oppervlak per tijdseenheid dat door de meetpunten is gefit (doormiddel van een Thin-plate-spline fit). Voor elk van de 
druppelgrootteklassen is een eigen fit gemaakt. 
 

Druk 2 bar Druk 3 bar Cyclustijd T-step T-on T-Off
Naam flow (l/min) flow (l/min) PWM (ms) step (ms) hold (ms) off (ms)
20% 0.20 0.26 30 3.9 0.1 26.0
50% 0.49 0.57 15 3.0 3.0 9.0
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Tabel 4: Overzicht van gegevens bij de experimenten. 

 
 
In de resultaten zullen de experimenten 1 en 2 naast experimenten 5 en 6 weergegeven worden (allen met 20% 
debiet) en experimenten 3 en 4 naast experimenten 7 en 8 (allen met 50% debiet) om de invloed van ‘rijwind’ op de 
resultaten beter zichtbaar te maken. 

3.2.3 Metingen met rijwind 

De rijdende beweging van de spuitboom zorgt voor een rijwind van de omringende lucht. Kleine druppels hebben een 
kleinere traagheid dan de grote. De bewegende dop heeft een snelheid ten opzicht van de grond en druppels uit 
deze dop hebben in eerste instantie een snelheid gelijk aan de dop en worden door de lucht vertraagd. Geen wind 
wordt verondersteld. De kleine druppels worden daardoor sneller afgeremd en komen dichterbij de plaats waar de 
druppels zijn losgelaten op de grond terecht.  
Het depositie patroon wordt beïnvloed door de rijwind maar hogere rijsnelheden zijn in het lab niet te realiseren. Er is 
met ventilators een rijwind nagebootst (Figuur 7) voor en achter de spuitkegel zijn 3 ventilators geplaatst. In 
experiment 5 zijn links de twee onderste ventilatoren en rechts alleen de bovenste ventilator aangezet (Figuur 7), in 
experiment 6, 7 en 8 zijn alleen de drie ventilatoren links aangezet. De luchtsnelheid in het vlak door de kegel 
varieerde tussen 5-7 m/s. De luchtsnelheid (debiet) van de ventilators is met tape op de behuizing geoptimaliseerd. 
De omstandigheden bij een aangelegde ‘rijwind’ is niet gelijk aan een werkelijk bewegende dop. De meet opstelling 
staat stil ten opzichte van de grond waarop de depositie plaatsvindt. De ‘rijwind’ dient er voor om de druppels te 
versnellen waarbij de kleine druppels makkelijker worden meegevoerd dan de grote. Maar om het resultaat met een 
bewegende dop overeen te laten komen zou de druppelsnelheid in een assenstelsel moeten worden gemeten dat de 
zelfde snelheid heeft als de ‘rijwind’. Omdat dit niet het geval is krijgt de gemeten druppelsnelheid een extra 
horizontale component ten opzichte van een meting aan een bewegende dop. Wanneer alleen de verticale 
component gemeten wordt (zoals onze PDPA doet) zou dit verder geen verschil moeten geven. De ‘rijwind’ 
introduceert ook een gradiënt met de omringende lucht, deze zal enige extra verstoring opleveren in het 
depositiepatroon.  
 

Experiment Debiet keuze Debiet PWM cyclus Druk Klep open Klep dicht Spotspray tijd Runs Meetijd Rijwind
(%) (l/min) (msec) (bar) (msec) (msec) (sec) (min)

1 20% 0.08 30 3 100/150 1000/600 1.15/0.750 3-25 10/5 nee
2 20% 0.08 30 2 150 900 1.05 26-48 5/3 nee
3 50% 0.20 15 2 150 900 1.05 49-71 3 nee
4 50% 0.20 15 3 150 900 1.05 72-94 3 nee
5 20% 0.08 30 3 150 900 1.05 101-123 3 ja
6 20% 0.08 30 2 150 900 1.05 124-149 3 ja
7 50% 0.20 15 2 150 900 1.05 150-172 3 ja
8 50% 0.20 15 3 150 900 1.05 173-195 3 ja



 

 

 

Figuur 7: Opstelling voor rijwind metingen. In het midden is de arm met de spuitdop zichtbaar. 

 
Door gebruik te maken van ‘rijwind’ werd de spuitkegel vervormd, daarom is niet het meetpatroon in Figuur 6 
gebruikt maar een aangepast patroon weergegeven in Figuur 8. Op elk rasterpunt is weer 3 minuten gemeten. Merk 
op dat de afstand tussen de y-coördinaten in Figuur 6 grofweg de helft is van die in Figuur 8. 
 

  

Figuur 8: Meetposities met rijwind. 
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3.3 Resultaten 

3.3.1 Druppelgrootte kentallen 

In Tabel 5 zijn de gemiddelde Dv10, Dv50, Dv90, druppelsnelheid en V100 gegeven. Uit de Dv10, de Dv50 en de V100 blijkt 
dat druppelverdeling bij 2 bar grover is dan bij 3 bar. De druppelsnelheid is voor metingen met ‘rijwind’ hoger dan 
zonder ‘rijwind’. Dit wordt veroorzaakt doordat de kleine druppels verwaaien en bijna niet meer gemeten worden. 
 

Tabel 5: Druppelgrootte gegevens van de spuitkegel. 

 
 

3.3.2 Verwaaien van druppels met rijwind 

In Tabel 6 is de totale gemeten depositie en de depositie voor 4 druppelgrootte klassen met en zonder ‘rijwind’ 
gegeven. De depositie in de experimenten met ‘rijwind’ is gemiddeld de helft van de experimenten zonder ‘rijwind’. 
Voor de kleinste druppels (0-100 µm) is dat verschil 3 ordes van grootte. Ook voor de grootste druppels is dat 
verschil eerder een factor 5 dan een factor 2. In Figuur 9 is de depositie voor de verschillende druppelgrootte 
klassen grafisch weergegeven, de helling van de regressie lijn is 1.6 (-). 
 

Tabel 6: De totale gemeten depositie per spotspray en de depositie per spotspray voor 4 druppelgrootte klassen 
voor de 8 experimenten. 

 
 

Experiment Debiet keuze Druk Rijwind Dv10 Dv50 Dv90 Snelheid V100

(%) (bar) (µm) (µm) (µm) (m/s) (%)
1 20% 3 nee 163 343 626 2.64 3.59
2 20% 2 nee 205 392 670 2.66 1.47
3 50% 2 nee 208 384 624 3.57 1.30
4 50% 3 nee 169 338 579 3.80 2.63
5 20% 3 ja 239 303 450 4.32 0.01
6 20% 2 ja 284 364 530 4.41 0.01
7 50% 2 ja 279 354 504 4.44 0.00
8 50% 3 ja 237 293 406 4.43 0.01

Experiment Debiet keuze Druk Rijwind 0-100 um 100-300 um 300-600 um > 600 um Totale depositie
(%) (bar) nl/mm2 nl/mm2 nl/mm2 nl/mm2 nl/mm2

1 20% 3 nee 20 227 444 120 811
2 20% 2 nee 9 152 347 148 655
3 50% 2 nee 18 394 914 269 1595
4 50% 3 nee 36 584 960 194 1773
5 20% 3 ja 0.009 92 153 20 265
6 20% 2 ja 0.006 53 244 35 332
7 50% 2 ja 0.013 149 616 77 841
8 50% 3 ja 0.028 322 433 28 783



 

 

 

Figuur 9: Depositie per spotspray als functie van druppel grootte klasse voor metingen met en zonder ‘rijwind’. 

 
Het verlies aan depositie is het gevolg van het ‘verwaaien’ van de kegel. Het oppervlak waarop de druppels terecht 
komen is grofweg 2 maal zo groot (vergelijk Figuur 6 en Figuur 8). Het grote verlies aan 1-100 µm druppels komt 
doordat dit de drift gevoelig fractie is. Het grotere verlies aan > 600 µm druppels komt doordat deze druppels 
voornamelijk in de rand van de spuitkegel voorkomen en de ‘rijwind’ daar de meeste vat op de spuitkegel heeft. 
 

3.3.3 Druppelsnelheid 

In Figuur 10 en Figuur 11 is de druppelsnelheid als functie van de spotspray cyclustijd weergegeven. Links zijn de 
metingen zonder ‘rijwind’ en rechts met ‘rijwind’. Met ‘rijwind’ zijn er minder druppels gemeten vooral van de kleine 
druppels (grootteklassen “<100” en “100-200”) zijn er veel verdwenen maar ook van de grotere druppelklassen zijn 
er minder druppels gemeten. De kleine druppels zijn voor een belangrijk deel verwaaid (drift) door de aangelegde 
‘rijwind’. Dat er minder druppels gemeten zijn van de andere druppelgrootteklassen komt doordat de kegel door de 
‘rijwind’ is uitgerekt en de kegel daardoor ijler is geworden. 



 

 

 

Figuur 10: Druppelsnelheid bij een debiet van 20% (experimenten 1, 2, 5 en 6) als functie van spotspray cyclustijd. 

 
Een ander effect van de ‘rijwind’ is dat de druppelsnelheid afneemt. Voor een deel zal dat komen doordat de 
entrainment van de spuitkegel verstoord wordt maar ook omdat de druppels worden afgebogen (een extra 
horizontale snelheidscomponent krijgen) door de aangelegde ‘rijwind’. Onze PDPA meet alleen de verticale snelheid 
dus de snelheid gemeten met ‘rijwind’ zou niet mogen verschillen van de snelheid gemeten zonder ‘rijwind’. Waarom 
er in deze metingen een dergelijk groot het verschil gemeten wordt is onduidelijk. 



 

 

 

Figuur 11: Druppelsnelheid bij een debiet van 50% (experimenten 3, 4, 7 en 8) als functie van spotspray cyclustijd. 

 
Ook in deze metingen is de verticale snelheid met ‘rijwind’ lager dan zonder ‘rijwind’. 

3.3.4 Depositie fit 

De depositie heeft een ruimtelijk patroon, om interpolatie mogelijk te maken is een Thin-plate-spline fit uitgevoerd (R 
statistical computation). De inhoud onder deze curve is gelijk aan het debiet van de dop. In Figuur 12 en Figuur 13 is 
de totale depositie gefit. Er is geprobeerd de fits zonder extra nulpunten uit te voeren maar dat is alleen voor 
experiment 2 en 3 gelukt, in experimenten 1, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn extra nulpunten toegevoegd anders kwam de fit 
buiten de spuitkegel niet terug naar 0. Dit is een gevolg van de weinige grote druppels die een groot deel van het 
volume vertegenwoordigen.  



 

 

 

Figuur 12: 3D curve fit op de depositie eenheid is [nl/(spotspray*mm2)] bij een debiet van 20% (experimenten 1, 2, 
5 en 6). De kijkrichting is tegen de ‘rijwind’ in (exp. 5 en 6). De punten in de figuur zijn de gemeten 
depositie op die positie. 

Exp. 1 Exp. 5

Exp. 2 Exp. 6



 

 

 

Figuur 13: 3D curve fit op de depositie is [nl/(spotspray*mm2)] bij een debiet van 50% (experimenten 3, 4, 7 en 8). 
De kijkrichting is tegen de ‘rijwind’ in (exp. 7 en 8). De punten in de figuur zijn de gemeten 
depositie op die positie. 

 

3.3.5 Depositie 

In Figuur 14 en Figuur 15 zijn de contourplots gegeven van de totale depositie. In Figuur 16 en Figuur 17 zijn de 
contourplots gegeven voor de individuele druppelgrootte klassen. 

Exp. 3 Exp. 7

Exp. 4 Exp. 8



 

 

 

Figuur 14: Contourplot van de totale depositie bij een debiet van 20% (experiment 1, 2, 5 en 6). De cijfers in de 
hoogtelijnen is [nl/(spotspray*mm2)]. Op de extra paarse punten (experiment 1, 5 en 6) is een 
depositie 0 [nl/(spotspray*mm2)] ingevoerd om de curven buiten de spuitkegel naar 0 te leiden. 
De richting van de ‘rijwind’ in de figuren rechts is in de richting van de positieve y-as. 

 



 

 

 

Figuur 15: Contourplot van de totale depositie bij een debiet van 50% (experiment 3, 4, 7 en 8). De cijfers in de 
hoogtelijnen is [nl/(spotspray*mm2)]. Op de extra paarse punten (experiment 4, 7 en 8) is een 
depositie 0 [nl/(spotspray*mm2)] ingevoerd om de curven buiten de spuitkegel naar 0 te leiden. 
De richting van de ‘rijwind’ in de figuren rechts is in de richting van de positieve y-as. 

 
De depositie bij 2 bar blijft beter bij elkaar wanneer er ‘rijwind’ wordt toegepast (Figuur 14 en Figuur 15) dan 
wanneer de druk 3 bar is. 



 

 

 

Figuur 16: Contourplot van de depositie voor de 4 druppelgrootteklassen en voor experiment 1, 2, 5 en 6. Elk van 
de hoogtelijnen is de depositie [nl/(spotspray*mm2)] voor de specifieke druppelgrootteklasse. De 
totale depositie op die locatie is de som van de individuele deposities. Op de extra paarse punten 
(experiment 1, 5 en 6) is een depositie 0 [nl/(spotspray*mm2)] ingevoerd om de curven buiten de 
spuitkegel naar 0 te leiden. De richting van de ‘rijwind’ in de figuren rechts is in de richting van de 
positieve y-as. 

 
In Figuur 16 in experiment 1 en 5 is de fit van de ‘>600 µm’ druppelgrootte klasse ver buiten de kegelafmeting nog 
geen 0. Voor deze grootteklasse zijn maar weinig druppels gemeten en een fit door dit grillige (de buitenkant van de 
kegel bevat de meeste depositie) patroon is lastig. In experiment 1 en 2 is goed zichtbaar dat de kleine druppels in 
het centrum van de kegel terecht komen en de grote aan de rand. In experiment 5 en 6 is de ‘<100 µm’ niet boven 
de drempelwaarde uitgekomen. 



 

 

 

Figuur 17: Contourplot van de depositie voor de 4 druppelgrootteklassen en voor experiment 3, 4, 7 en 8. Elk van 
de hoogtelijnen is de depositie [nl/(spotspray*mm2)] voor de specifieke druppelgrootteklasse. De 
totale depositie op die locatie is de som van de individuele deposities. Op de extra paarse punten 
(experiment 4, 7 en 8) is een depositie 0 [nl/(spotspray*mm2)] ingevoerd om de curven buiten de 
spuitkegel naar 0 te leiden. De richting van de ‘rijwind’ in de figuren rechts is in de richting van de 
positieve y-as. 

 

3.4 Discussie en conclusie 
De depositie gemeten in een ‘rijwind’-experiment is in principe gelijk aan die gemeten met een bewegende dop. De 
druppelsnelheid gemeten met een ‘rijwind’ experiment is alleen duidelijk lager dan die gemeten zonder ‘rijwind’. Waar 
dit verschil vandaan komt is niet duidelijk. 
Met de PDPA is op 23 posities onder de dop de depositie gemeten. De meetposities zijn bepaald uit de 
druppelfrequentie (het aantal druppels dat per seconde gemeten wordt) van de PDPA. Waar de druppelfrequentie 
omlaag ging is de rand van de spuitkegel gelegd. Er is toen geen rekening gehouden met de druppelgrootte, aan de 
rand van de spuitkegel zijn de druppels groter waardoor een lage druppelfrequentie nog steeds een grote depositie 
vertegenwoordigd. Dit resulteerde in deposities die groter waren aan de rand dan midden in de spuitkegel. Een 3D-
fit door deze punten geeft een komvormig vlak terwijl de depositie buiten de spuitkegel naar 0 moet gaan (er zijn 
geen druppels meer). Het was daarom nodig extra nulpunten aan de meting toe te voegen om het vlak naar 0 te 



 

 

dwingen. De locatie van deze extra nulpunten heeft invloed op het volume onder de curve en introduceert 
onzekerheid over de verdeling van de depositie. Het was beter geweest een paar meet locaties iets verder buiten de 
kegel te kiezen, de druppelfrequentie blijkt dus geen goede parameter bij het bepalen van de rand van de spuitkegel.  
 
De druppelverdeling van de TeeJet 4003E dop is grover bij 2 bar dan bij 3 bar (Tabel 5) en in Figuur 14 en Figuur 15 
blijkt de depositie in een kleiner gebied terecht te komen wat wenselijk is voor een spotspray. Bij gebruik van een 
PWM-modulatie klep met een TeeJet 4003E dop is voor een debiet van 20% en 50% een druk van 2 bar optimaal 
mits de druppelverdeing uniform blijft (onderdeel 3).  
 
 



 

 

4. Onderdeel 3: Verdelingsmeting PWM 
spotspray 

4.1 Inleiding 
Het PWM-systeem gaat bij snelheden tot 20 km/u toegepast worden en de druppelverdeling en depositie zal bij deze 
snelheden ook goed moeten zijn. In het laserlab is het niet mogelijk de dop met een voorwaartse snelheid van 4 m/s 
door het lab te bewegen en rijwind effecten hebben invloed op het depositie patroon. 
Met de PDPA metingen hebben we een ruimtelijke en tijd opgelost beeld van de druppelgrootte en druppelsnelheid 
verdeling van de spotspray gekregen. In dit onderdeel wordt de druppelverdeling en depositie van werkelijke 
individuele spotsprays bepaald zodat in een vergelijking de verdeling van de druppelgrootte en druppelsnelheid in de 
spotspray kan worden vertaald in een specifiek spuitpatroon.  
 

4.2 Materiaal en methode 
In de metingen heeft het spuitsysteem bevestigd aan een trolley een voorwaartse snelheid van 1, 2 of 4 m/s. De 
metingen worden bij 2 en 3 bar uitgevoerd bij 50% en 20% van het debiet (PWM instellingen volgens Tabel 1) en met 
een dop hoogte van 50 cm.  
 

Tabel 7: De twee gebruikte debietinstellingen van de PWM. T-step is de tijd waarin een hoog voltage de dop versneld 
open zet, tijdens T-on staat de dop open en tijdens T-off dicht. 

 
 
De PWM-gemoduleerde dop van Rometron (Teejet4003E) wordt op de trolley van spuitbaan bevestigd. Tijdens de 
meting wordt de trolley op snelheid gebracht waarna de aanstuurkast een trigger krijgt voor het afgeven van de 
spotspray doormiddel van een lichtsluis. Een target bestaande uit filterpapier of behangpapier vangt de spotspray 
op voor verdere analyse, de spotspray duurt 140 ms. Een schematische weergave is in Figuur 18 gegeven. 
 

 

Figuur 18: Schematische weergave meetopstelling. 

Druk 2 bar Druk 3 bar Cyclustijd T-step T-on T-Off
Naam flow (l/min) flow (l/min) PWM (ms) step (ms) hold (ms) off (ms)
20% 0.20 0.26 30 3.9 0.1 26.0
50% 0.49 0.57 15 3.0 3.0 9.0

Trolley

Lichtsluis

Arm voor lichtsluis

Trigger



 

 

 

4.2.1 Nigrosine metingen 

Het druppel patroon wordt bepaald met een concentratie van 2 tot 3,6 gr/l Negrosine op behangpapier (er is geen 
Agral gebruikt). Er worden metingen gedaan met een spuitdruk van 2 en 3 bar, bij 20% of 50% debiet en bij een 
snelheid van 1, 2 en 4 m/s. Elke meting is in drieherhalingen uitgevoerd. De spotspray wordt in gescand en in tiff-
formaat opgeslagen, omdat het oppervlak van de scanner kleiner is dan de spotspray wordt de spotspray met 
overlap in meerdere scans opgeslagen. Met programmatuur worden de deel-scans samengesteld tot één spotspray, 
met een beeldverwerkingsprogramma worden depositie en druppelverdeling per cm2 bepaald. De depositie is met 
een hogere nauwkeurigheid te bepalen met BSF-metingen.  
 

4.2.2 BSF metingen 

De kwantitatieve depositie wordt bepaald met een bespuiting van een bekende (2,1 of 5,3 gr/l) BSF concentratie op 
stroken filterpapier omdat zeer kleine hoeveelheden BSF al meetbaar zijn. Het filterpapier is 2 cm breed en wordt in 
stroken in de rijrichting op het targetvlak aangebracht. Per meting wordt er één spotpray gespoten op het target van 
filterpapier. Er worden metingen gedaan met een spuitdruk van 2 en 3 bar, bij 20% of 50% debiet en bij een snelheid 
van 1, 2 en 4 m/s.  

   

Figuur 19: Opbouw van stroken filterpapier (2 cm breed) in het target. 

 
De analyse wordt op de stroken 1, 7, 13, 19 en 25 uitgevoerd. Deze stroken worden in stukken van 2 cm geknipt 
en geanalyseerd op BSF concentratie. De ruimtelijke resolutie is dan nog steeds 2x2 cm.  
 

4.3 Resultaten 

4.3.1 Nigrosine metingen 
Foto’s van de spotsprays in één herhaling van de Nigrosine metingen zijn gegeven in Tabel 8. De spotsprays zijn nog 
niet met de beeldverwerkingsprogrammatuur verwerkt. 

1 25

Rijrichting Trolley

achterkant

voorkant

50 cm

50 cm



 

 

Tabel 8: Druppelverdeling spotsprays Nigrosine metingen. 

  Snelheid 
Druk 
(bar) 

Debiet 
(%) 

1 m/s 2 m/s 4 m/s 

2 20 

   
2 50 

   
3 20 

   



 

 

3 50 

   
 

4.3.2 BSF metingen 

Resultaten van de BSF metingen zijn nog niet beschikbaar. 
 

4.4 Discussie 
Hoewel de spotsprays nog niet met beeldverwerking geanalyseerd zijn kunnen een aantal conclusies wel getrokken 
worden. De PWM-cycli zijn bij 1 en 2 m/s niet terug te vinden in de spotsprays. Bij 4 m/s en 20% debiet beginnen 
deze wel zichtbaar te worden (cyclustijd 30 ms). Verder is de druppel verdeling bij 3 bar en 50% debiet fijner dan bij 
de andere spotsprays. Bij 3 bar en 20% debiet zijn bij 1 en 2 m/s aan de voorkant grote druppels zichtbaar. Deze 
zouden samen kunnen hangen met de oppervlakte spanning van de vloeistof, Agral bijmengen zou dit fenomeen 
kunnen verhelpen. 
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