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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki 
pomiarów pól prędkości cieczy płynącej wewnątrz mikrokanału. 
W tym celu zastosowano metodę mikro-PIV (micro Particle Image 
Velocimetry). Metoda ta umożliwia pomiar prędkości pola 
przepływu cieczy na podstawie analizy toru ruchu cząstek posiewu 
płynących wraz z cieczą. Jako posiew zastosowano kulki z żywicy 
melaminowej (o średnicy 10 µm) domieszkowane rodaminą B. 
Badana objętość mikrokanału umieszczona została pod 
mikroskopem optycznym i oświetlona, dwoma krótkimi impulsami 
światła laserowego o długości fali 532 nm. Pod wpływem 
promieniowania laserowego rodamina B obecna w kulkach 
posiewu emitowała promieniowanie fluorescencyjne o długości fali 
595 nm, które rejestrowano za pomocą zamontowanej do 
mikroskopu kamery CCD z zestawem filtrów optycznych. 
Analizując zmianę położenia kulek posiewu na dwóch kolejnych 
zdjęciach, odpowiadających dwóm kolejnym impulsom laserowym, 
wyznaczono przesunięcie cząstek powiewu w danym czasie. Na tej 
podstawie wnioskować można o rozkładzie pola prędkości cieczy 
płynącej w mikrokanale. 

 
Słowa kluczowe: metoda PIV, mikroprzepływ, pole prędkości 
cieczy 

 
1. WSTĘP 

 
W ostatnim czasie w nauce i technice wzrosło 

zainteresowanie przepływami cieczy w skali mikro. 
Przykładem są mikroprzepływy w stentach stosowanych 
w medycynie, w mikrowymiennikach ciepła stosowanych 
np. do chłodzenia elementów elektronicznych, 
w mikrourządzeniach i mikrosensorach biologicznych 
i medycznych (struktury MEMS w technice Lab-on-Chip). 
W związku z tym pojawiła się potrzeba wykonywania 
diagnostyki mikroprzepływów z dużą przestrzenną 
zdolnością rozdzielczą (rzędu kilkunastu mikrometrów). Do 
obserwacji i diagnostyki przepływu płynu w skali makro 
zastosować można laserową metodę pomiaru pól prędkości 
przepływów, zwana Particle Image Velocimetry (PIV). 
Metoda PIV zaadaptowana do diagnostyki 
mikroprzepływów w kanałach o wymiarach 
charakterystycznych poniżej 1 mm × 1 mm nazwana została 
metodą mikro-PIV. Jeden z pierwszych udanych 
eksperymentów z zastosowaniem metody mikro-PIV 
wykonany został przez Santiago i innych w roku 1998 [1]. 
W kolejnych latach metoda ta była rozwijana i znajdowała 
zastosowanie w wielu aplikacjach, w których 

eksperymentalne badania mikroprzepływów były do tej pory 
niemożliwe lub trudne do wykonania np. [2,3]. 

W niniejszym artykule przedstawiamy metodę mikro-
PIV pomiaru pól prędkości mikroprzepływów oraz 
przykładowe wyniki eksperymentalne uzyskane za pomocą 
tej metody. Badania metodą mikro-PIV przeprowadzono 
w mikrokanale, w którym laminarny przepływ cieczy 
wymuszony był za pomocą pompy elektrohydrodynamicznej 
(EHD). 
 
2. METODA MIKRO-PIV 
 

W tradycyjnej metodzie PIV ruch płynu (gazu lub 
cieczy) określa się, mierząc przesunięcie cząsteczek posiewu 
obecnych w cieczy na podstawie dwóch zdjęć przepływu 
wykonanych w znanym odstępie czasu [4]. Do oświetlenia 
przepływu podczas wykonywania zdjęć używa się 
przeważnie wiązki promienia laserowego, która definiuje 
płaszczyznę pomiarową. Promieniowanie laserowe 
rozpraszane jest na cząsteczkach posiewu i rejestrowane za 
pomocą kamery CCD. Podczas komputerowego 
opracowywania zdjęć pomiarowych każda para zdjęć zostaje 
podzielone na pewną ilość komórek obliczeniowych 
zwanych obszarami analizy (interrogation areas). 
Koncentracja cząsteczek posiewu w płynie powinna być 
taka, by w każdym obszarze analizy znajdowało się kilka 
cząsteczek. Na podstawie przesunięcia cząsteczek posiewu 
w obszarze analizy na obu zdjęciach wyznacza się lokalną 
prędkość przepływu płynu. Wyznaczając lokalną prędkość 
płynu dla wszystkich  obszarów analizy i stosując metody 
statystyczne określić można średni profil prędkości płynu 
i wydajność przepływu. 

Koncepcja metody mikro-PIV bazuje na zasadzie 
pomiarów tradycyjną metodą PIV, jednak w odróżnieniu do 
metody PIV nie rejestruje się światła rozproszonego na 
cząsteczkach posiewu, ale światło fluorescencji cząsteczek 
posiewu. Ponieważ wielkość charakterystyczna mikrokanału 
jest stosunkowo mała do jego obserwacji stosuje się 
mikroskop optyczny o dużej optycznej aperturze 
numerycznej wyposażony w adapter kamery CCD. Do 
cieczy, przepływającej przez mikrokanał, wprowadza się 
fluoryzujące cząsteczki posiewu. Jeżeli jest to możliwe, 
wymiary cząstek posiewu powinny być znacznie większe od 
1 µm, aby uniknąć efektów związanych z ruchami Browna, 
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które mogą zafałszować wyniki pomiarowe. Cząsteczki 
posiewu pobudzane są do fluorescencji za pomocą impulsów 
światła laserowego w krótkich odstępach czasu. Zazwyczaj 
w tym celu stosuje się lasery na ciele stałym Nd:YAG 
z modulatorem dobroci (Q-switch) i generacją drugiej 
harmonicznej (długość fali λ = 532 nm). Cząsteczki posiewu 
wzbudzone promieniowaniem laserowym emitują 
promieniowanie fluorescencyjne o innej długości fali niż 
laserowe promieniowanie wzbudzające. Promieniowanie 
fluorescencyjne cząsteczek posiewu, odseparowane jest 
w układzie optycznym mikroskopu od promieniowania 
laserowego za pomocą filtru optycznego, a następnie 
rejestrowane przez kamerę CCD.  

Aby wyznaczyć pole prędkości mikroprzeływu za 
pomocą metody mikro-PIV badany obszar mikrokanału 
oświetla się dwoma impulsami światła laserowego. Po 
każdym impulsie laserowym promieniowanie 
fluorescencyjne cząsteczek posiewu rejestrowane jest 
w formie zdjęcia za pomocą kamery CCD. Na podstawie 
tych zdjęć wyznacza się przemieszczenie cząstek posiewu 
w znanym czasie (czas pomiędzy impulsami laserowymi) 
wykorzystując algorytmy komputerowe tradycyjnej metody 
PIV. Na podstawie prędkości cząstek powiewu wnioskować 
można o rozkładzie pola prędkości cieczy płynącej 
w mikrokanale. 
 
3. UKLAD POMIAROWY 
 

Schemat układu pomiarowego do badania pól prędkości 
mikroprzepływów metodą mikro-PIV przestawiono na 
rysunku 1. Składał się on z: mikroskopu optycznego Nikon 
Eclipse TS100F, podwójnego lasera na ciele stałym 
Nd:YAG z układem generacji drugiej harmonicznej 
λ = 532 nm, układu synchronizacji sygnałów (Dantec 
timebox PIV 2100) oraz komputera PC z oprogramowaniem 
do analizy zdjęć FlowManager. Użyty mikroskop pracował 
w układzie odwróconym, dzięki czemu możliwe było 
umieszczanie na nim obiektów praktycznie dowolnych 
rozmiarów. Promieniowanie laserowe doprowadzone jest do 
obszaru pomiarowego mikrokanału za pomocą światłowodu. 
Jako cząsteczek posiewu użyto kulek z żywicy melaminowej 
wypełnionych rodaminą B. Średnica kulek wynosiła 10 µm 
(Rys. 2). Rodamina B absorbując promieniowanie laserowe 
o długości fali λ = 532 nm emituje promieniowanie 
fluorescencyjne o długości fali około λ = 595 nm. Przed 
kamera CCD umieszczono wąskopasmowy optyczny filtr 
interferencyjny, nieprzepuszczalny dla promieniowania 
laserowego λ = 532 nm. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do diagnostyki 
mikroprzepływów metodą mikro-PIV 

 
Pomiar pola prędkość przepływu metodą mikro-PIV 

wykonano w przezroczystym mikrokanale o przekroju 
kołowym i średnicy 750 µm. Przepływ cieczy w tym 
mikrokanale wymuszony był za pomocą mikropompy 

elektrohydrodynamicznej (EHD) typu „charge injection” 
[5,6]. Pompowaną cieczą był alkohol izopropylowy. Pomiar 
pola prędkości przepływu mierzono w odległości 10 mm od 
wylotu mikropompy EHD. Długość obserwowanego 
fragmentu mikrokanału wynosiła 1 mm.  
 

 
 

Rys. 2. Cząsteczki posiewu – kulki z żywicy melaminowej 
zawierające rodaminę B. Średnica kulek wynosi 10 µm. Zdjęcie 

mikroskopowe wykonane w świetle białym 
 
4. WYNIKI EKSPERYMENTALNE 
 

W jednej serii pomiarowej wykonano 400 par zdjęć 
badanego mikroprzepływu. Czas pomiędzy dwoma 
kolejnymi zdjęciami mikroprzepływu wynosił 100 µs. 
Przykładowe zdjęcie mikroprzepływu przedstawiono na 
rysunku 3. Na zdjęciu tym widoczne są fluoryzujące 
cząsteczki posiewu (białe kropki). Cząsteczki posiewu 
znajdujące się w środku pola obserwacji są najwyraźniejsze 
z powodu większego natężenia promieniowania laserowego 
w tym miejscu. Na krawędzi pola obserwacji cząsteczki 
posiewu są mniej wyraźne, jednak nie wpływa to 
negatywnie na dokładność wykonywanej analizy ich 
przesunięcia. Zdjęcia poddano komputerowej analizie za 
pomocą algorytmów tradycyjnej metody PIV w celu 
wyznaczenia przesunięcia cząstek posiewu i następnie 
wyznaczenia rozkładu pola prędkości mikroprzepływu. Na 
rysunku 4 przedstawiono uśredniony profil prędkości 
mikroprzepływu w mikrokanale opracowany na podstawie 
wyników rozkładu prędkości mikroprzepływu uzyskanych 
za pomocą metody mikro-PIV. Na tej podstawie 
wyznaczono wydajność pompowania EHD. 
 

 
 
Rys. 3. Pojedyncze zdjęcie mikroprzepływu. Białe kropki to 

fluoryzujące cząstki posiewu 
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Rys. 4. Uśredniony profil prędkości cieczy w mikrokanale 

uzyskany metodą mikro-PIV 
 
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONCOWE 
 

W artykule opisana została technika pomiaru 
mikroprzepływów za pomocą metody mikro-PIV. 
Zademonstrowano możliwości metody mikro-PIV na 
przykładzie pomiaru pola prędkości przepływu 
w mikrokanale, w którym ruch cieczy wymuszony był 
mikropompą elektrohydrodynamiczną (EHD). Na podstawie 
otrzymanych wyników stwierdzić można, że profil prędkości 
cieczy w mikrokanale pompowanej za pomocą mikropompy 
EHD odzwierciedla  kształt przepływu laminarnego. Nie jest 
to oczywisty wynik, gdyż dla mechanizmu pompowania 
w zastosowanej pompie EHD ważną rolę odgrywają efekty 
pompowania przyściennego. Na podstawie uśrednionego 
profilu prędkości wyznaczono wydajność pompowania 
pompy EHD, która wynosiła 0,5 ml/min. Wartość ta została 
potwierdzona za pomocą tradycyjnej metody pomiaru 
wydajności przepływu (pomiar czasu przepompowania 

określonej objętości cieczy). Na tej podstawie stwierdzono, 
że wyniki uzyskane za pomocą metody mikro-PIV można 
uznać za wiarygodne. 

Te i inne badania sugerują, że metoda mikro-PIV ma 
szanse stać się ważnym narzędziem badawczym do 
diagnostyki mikroprzepływów, dzięki temu, że 
charakteryzuje się duża dokładnością i jest stosunkowo mało 
inwazyjna. 
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MEASURING OF THE FLUID FLOW VELOCITY MAP WITH MICRO -PIV METHOD 
 

 In this paper a micro-PIV method for measuring a velocity map of the fluid flow in microchannels is presented. 
The micro- PIV method is based on the traditional Particle Image Velocimery (PIV) method and is applied for microscale 
measurements. In the micro-PIV method, velocity maps are obtained with the algorithm of displacement tracking of seed 
particles which are introduced into the fluid flow. Plastic balls filled with fluorescent rhodamine B of the diameter of 10 µm 
are used as seed particles. The experimental test stand consisted of an optical microscope with a CCD camera equipped with 
a set of optical filters, a twin Nd:YAG laser (wavelength λ = 532 nm), a Dantec timerbox unit and a computer with the 
software for data analysis. Seed particles are activated with laser radiation and emit the fluorescent light of λ = 592 nm which 
is captured with the CCD camera. The trace of the seed particles is calculated using computer algorithms. Fluid velocity 
maps are calculated on the base of the calculated trace of the seed particles. 

 
 

Keywords: PIV method, microflow, velocity maps 
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