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Streszczenie 
 

Praca dotyczy modelowania rozkładów prędkości płynów w rurociągach. 
Przedstawiono rozkład prędkości wody w rurociągu o średnicy 1200 mm  
i profil prędkości powietrza w rurociągu o średnicy 100 mm. W pewnych 
warunkach lepszy jest model Krzyżanowskiego, niż powszechnie używany 
w podręcznikach model Prandtla. Zaproponowano trzy nowe modele: 
Walusia, Dąbrowskiego-Walusia i Nawrata. Okazało się, że najlepsze 
dopasowanie uzyskuje się dla dwóch ostatnich. 
 
Słowa kluczowe: rozkład prędkości, modele rozkładów prędkości, esty-
macja parametrów modelu. 
 

Modeling of ax symmetrical velocity  
distributions for closed conduits  
with circular cross section 

 
Abstract 

 
The paper concerns of modeling of velocity distribution in pipe with 
various formulas, in purpose to achieve the best accordance with measuring 
data. This modeling is very important for estimation of calibration factor 
for sampling flow meters ([1, 7, 9]). The example of velocity distribution 
of water in 1200 mm pipe diameter (Fig. 1) and the profile of velocity of 
air for 100 mm pipe (Fig. 2) are introduced. The analysis of Prandtl model 
(2) was made, and it became to real that this model is not good enough for 
turbulent flow. In some conditions the Krzyżanowski formulae (3)  
is better. In the Figs 3 and 4 the results of Prandtl model’s parameters 
estimation are introduced. In the Fig. 5 the results for Dąbrowski-Waluś 
model are presented. The conditions for mathematical models describing 
the velocity distributions are formulated in Chapter 4, and are proposed 
some new models: Waluś (4), Dabrowski-Waluś (5) and Nawrat (6). Nine 
criterions of evaluating of model are presented, and in Table 1 their values 
of are given for Krzyżanowski model (3), Nawrat model (6) and for  
measurement data in the pipe of 100 mm (with probe without of blockage 
effect). Taking into account all of these criterions, the best fitting was 
achieved for Dabrowski-Walus model (5) and for Nawrat model (6). 
Results achieved in this paper shows, that there is the need for better 
estimation of velocity distribution model. 
 
Keywords: velocity distribution, models of velocity distributions, estimation 
of model parameters. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Pomiar strumienia płynu metodą próbkującą [5] wymaga zna-
jomości modelu rozkładu prędkości. S. Waluś i jego dyplomanci 
dokonywali pomiarów rozkładu prędkości w rurociągach o średni-
cach od 100 mm do 1200 mm, w których płynęła zarówno woda, 
jak i powietrze. Zawsze występowały trudności z estymacją para-
metrów wzoru Prandtla, aby na podstawie wyznaczonego modelu 
matematycznego można było wyznaczać współczynnik wzorco-
wania przepływomierza, to znaczy iloraz prędkości średniej po 
przekroju poprzecznym rurociągu i prędkości punktowej zmierzo-
nej w określonym miejscu lub prędkości średniej zmierzonej 
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wzdłuż średnicy, co ma miejsce w przypadku jednodrogowego 
przepływomierza ultradźwiękowego.  

Na rys. 1 przedstawiono izotachy (wartości oznaczają prędkości 
odniesione do prędkości w osi rurociągu) uzyskane na podstawie 
pomiarów prędkości miejscowych za pomocą sondy cylindrycznej 
w dwóch prostopadłych średnicach w rurociągu o średnicy 1200 
mm w stacji uzdatniania wody w Kobiernicach koło Bielska-
Białej. Jak widać, rzeczywiste rozkłady prędkości nieraz nie są 
osiowosymetryczne.  
 
 

B 0,65 

0,75 

0,85 

0,95 

0,975 

2D 

v 
B 

A 

A 

 
 
Rys. 1.  Izotachy w rurociągu o średnicy 1200 mm  
Fig. 1.  Lines of equal velocity in the pipe of 1200 mm diameter  

 
 

 
 
Rys. 2.  Profil prędkości strugi powietrza w rurociągu o średnicy 100 mm 
Fig. 2.  Velocity profile of air in the pipe of 100 mm diameter 
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Na rys. 2 przedstawiono wyniki pomiaru prędkości punktowych 
w laboratorium Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej, przy 
czym punkty połączono odcinkami w celu łatwiejszej oceny uzy-
skanych wyników (na rysunku zaznaczono wartości prędkości 
odniesione do prędkości w osi rurociągu). Pomiary profili prędko-
ści powietrza w rurociągu o średnicy 100 mm były wykonane za 
pomocą sondy cylindrycznej własnej konstrukcji. Zapewniała ona 
stałość efektu blokowania (sonda miała stałą średnicę na całej 
długości i miała taką długość, że zawsze obejmowała całą średnicę 
rurociągu). Oczywiście, najlepiej rozkład prędkości byłoby badać 
anemometrem laserowym lub za pomocą np. tomografu ultradź-
więkowego, jednak pierwszy sposób wymaga przeźroczystej 
ścianki i istnienia posiewu, a drugi jest bardzo kosztowny. Stąd są 
opracowywane nowe sposoby pomiaru prędkości miejscowej, np. 
[4]. Profil prędkości przedstawiony na rys. 2 jest prawie syme-
tryczny względem osi rurociągu i ma regularny kształt. 

 
2. Analiza zależności Prandtla 
 

Powszechnie przepływy dzieli się na laminarny (uwarstwiony), 
przejściowy i turbulentny (burzliwy) i taka klasyfikacja przepły-
wów podana jest w normie [3].  

Dla przepływu uwarstwionego (laminarnego) obowiązuje mo-
del będący parabolą kwadratową: 

 

  ,/1 2

o Rrvv                                    (1) 

 
gdzie: r – odległość punktu w przekroju poprzecznym rurociągu 
od jego osi, R – promień wewnętrzny rurociągu, vo – prędkość  
w osi rurociągu. 

Zależność ta zgadza się z wynikami badań doświadczalnych. 
Do opisu rozkładu prędkości w przepływie turbulentnym po-

wszechnie stosowana jest zależność Prandtla o postaci: 
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gdzie: 1/n – wykładnik potęgowy zależny od liczby Reynoldsa 
(odniesionej do średnicy rurociągu) i od chropowatości równo-
ważnej rurociągu k odniesionej do promienia R. 

Zestawienie wzorów (na podstawie literatury) do wyznaczenia 
n przedstawiono w monografii [7]. We wszystkich występuje 
zależność n tylko od liczby Reynoldsa. Wartości n obliczone  
z tych wzorów niewiele różnią się między sobą. W miarę wzrostu 
liczby Reynoldsa wartość n coraz mniej zależy od Re i dla bardzo 
dużych liczb Reynoldsa zależy tylko od chropowatości względnej 
rurociągu. W związku z tym rozróżnia się przepływ w rurze hy-
draulicznie gładkiej, przepływ w warunkach przejściowych  
i przepływ w rurze całkowicie chropowatej (szorstkiej).  

Ponieważ przepływ uwarstwiony przechodzi płynnie w prze-
pływ burzliwy i na odwrót, to wydawałoby się, że względne pręd-
kości (prędkości odniesione do prędkości maksymalnej występu-
jącej w osi rurociągu) dla przepływu burzliwego modelowanego 
zależnością Prandtla powinny być większe niż dla przepływu 
uwarstwionego. Dla n = 4 i r/R = 0,5 prędkość względna dla 
przepływu uwarstwionego wynosi 0,750, natomiast dla burzliwe-
go 0,841, a więc zgodnie z powyższym rozumowaniem i doświad-
czeniem. Dla r/R = 0,9 prędkość względna dla zależności (1) 
(przepływu uwarstwionego) wynosi 0,990, natomiast dla zależno-
ści (2) (przepływu burzliwego) wynosi 0,974, a więc niezgodnie z 
powyższym rozumowaniem i doświadczeniem. W [6] przedsta-
wiono granicę, dla której te prędkości są równe. Powinny być 
równe tylko dla r/R = 0 i wynosić vo i dla r/R = 1 i wynosić 0. 
Pochodna zależności (2) przy zbliżaniu się r do zera, czyli  
w pobliżu osi rurociągu nie dąży do zera, co oznacza, że model 
profilu prędkości nie jest płaski, co szczególnie ujawnia się dla 
wartości wykładnika n rzędu kilku. A to jest niezgodne z wynika-
mi badań doświadczalnych. Dla bardzo dużych liczb Reynoldsa 
model profilu prędkości powinien być bardziej płaski (co wystar-
czająco dobrze zapewnia zależność Prandtla), natomiast dla liczb 

Re dążących do 2320 (najczęściej w literaturze występująca grani-
ca dla przepływu laminarnego) kształt profilu powinien dążyć do 
parabolicznego opisanego wzorem (1).  
 
3. Nowe modele rozkładu prędkości  

dla przepływu burzliwego 
 

Można się zastanowić, jakie warunki powinny spełniać wzory 
matematyczne przedstawiające modele rozkładów prędkości dla 
przepływu burzliwego, ograniczając się tylko do rozkładów osio-
wosymetrycznych. W [7] sformułowano warunki, jakim powinny 
odpowiadać modele rozkładów prędkości dla przepływu burzli-
wego:  

 
1. funkcja v(r) powinna jak najlepiej odpowiadać rzeczywistej 

zależności prędkości od promienia,  
 

2. funkcja v(r) powinna być osiowosymetryczna dla przepływu  
w warunkach normalnych, 
 

3. funkcja v(r) powinna być funkcją ciągłą, ściśle malejącą dla  
r  [0; R], 
 

4. dla r = R funkcja v(r) powinna przyjmować wartość 0, 
 

5. wartość pochodnej dv(r)/dr dla r  0 powinna dążyć do zera, 
 

6. wartość pochodnej dv(r)/dr dla r  R powinna być skończona, co 
fizykalnie oznacza skończone naprężenie styczne przy ściance, 
 

7. wartości prędkości odniesione do prędkości w osi rurociągu 
(która jest maksymalna) dla tej samej wartości r dla przepływu 
burzliwego powinny być większe niż dla przepływu uwarstwio-
nego: 

(v/vo)b = (v/vo)u dla r = 0, 
 

(v/vo)b  (v/vo)u dla r  (0; R). 
 
W praktyce, gdy występują duże błędy przypadkowe pomiaru 

prędkości miejscowych i duże fluktuacje tych prędkości nieroz-
sądne byłoby dobieranie takiej funkcji, która spełniłaby warunek 
1, gdyż nie byłby spełniony warunek 2. Wobec tego lepszym 
kryterium jest minimalizacja sumy wartości bezwzględnych różnic 
między wynikami pomiarów, a krzywą modelującą rozkład pręd-
kości. Przyjmowanie kryterium minimalizacji sumy kwadratów 
odchyleń nie jest celowe ze względu na to, że wyniki, dla których 
odchylenia są większe (np. obarczone błędami nadmiernymi 
(grubymi)) bardziej wpływałyby na kształt krzywej modelującej 
niż wyniki obarczone mniejszymi błędami. 

Dla zależności Prandtla warunki 1), 5), 6) i 7) nie są spełnione, 
natomiast dla wzoru opisującego rozkład prędkości dla przepływu 
uwarstwionego wszystkie warunki są spełnione. 

Rozkłady prędkości mogą być modelowane za pomocą: funkcji 
elementarnych, funkcji elementarnych różnych w przedziałach  
i funkcji sklejanych. Stosowanie funkcji elementarnych różnych  
w przedziałach ma uzasadnienie w opisie zjawiska przepływu  
w rurociągu, gdzie dla przepływu burzliwego przyjmuje się istnie-
nie bardzo cienkiej warstwy laminarnej przy ściance. Najczęściej 
rozróżnia się 3 strefy (obszary) w rurociągu licząc od ścianki: 
przyścienną, pośrednią i logarytmicznego rozkładu prędkości. Są 
też stosowane nazwy: podwarstwa laminarna, obszar przejściowy, 
rdzeń turbulentny. Są autorzy, którzy wyróżniają 4 lub 5 stref.  
W literaturze można spotkać się z opinią, że wzór logarytmiczny 
dobrze oddaje kształt rzeczywistego rozkładu prędkości, jednak 
nie zwraca się uwagi na to, że gdy funkcja pod logarytmem 
przyjmuje wartość 0 (przy ściance, bo r = R), to prędkość wnosi-
łaby minus nieskończoność. 
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W 1985 r. Reginald Krzyżanowski zaproponował wzór, który 
został użyty w publikacji Walusia w 1986 r. [8] i został tam na-
zwany wzorem uniwersalnym. Zależność Krzyżanowskiego ma 
postać: 

  ,/1o

mRrvv              (3) 

 
gdzie: m = 2 dla przepływu uwarstwionego, kilka dla przejścio-
wego i kilkanaście dla burzliwego. 

Wartość wykładnika m rośnie monotonicznie z liczbą Reynold-
sa. Zależność ta spełnia warunki, jakim powinny odpowiadać 
modele rozkładów prędkości z wyjątkiem pierwszego, przy czym 
w wielu przypadkach spełnia ona więcej postulatów niż zależność 
Prandtla. Najkrócej można stwierdzić, że zależność (3) lepiej 
oddaje kształt profilu prędkości w pobliżu osi rurociągu niż zależ-
ność (2), natomiast w pobliży ścianki zależność Prandtla lepiej 
modeluje rozkład rzeczywisty niż zależność Krzyżanowskiego. 

Ponieważ model Krzyżanowskiego też nie jest zadawalający,  
w 1990 r. Waluś zaproponował jego modyfikację (wzór Walusia 
albo trójskładnikowy) [10]: 

 
 ,)/)(1()/(1 2

o
mRraRravv                  (4) 

 
gdzie: a, m – stałe, które należy wyznaczyć dla konkretnego profi-
lu prędkości. 

Warunek 1) dla tego modelu jest lepiej spełniony niż dla wzoru 
Krzyżanowskiego, dzięki dwom parametrom, jakie są dobierane, 
natomiast postać wzoru nie jest zbyt skomplikowana. 

Model Dąbrowskiego-Walusia [5] jest kombinacją liniową za-
leżności Prandtla i Krzyżanowskiego: 

 

     ./1)1(/1 /1
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W związku z tym, że powyższa zależność zawiera model Prand-

tla warunki 5) i 6) nie są spełnione, natomiast można tak dobrać 
parametry m, n i a, aby warunek 7) był spełniony, co np. zapewnia 
m, n = 7 i a = 0,3 [2 s.43]. 

Model Nawrata należy do klasy modeli strefowych i ma postać 
[2 s.53]:  
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gdzie: rg – promień okręgu dzielącego strefy, voK – prędkość mak-
symalna dla zależności obowiązującej w pierwszej strefie (zależ-
ność Krzyżanowskiego), to znaczy w pobliżu osi rurociągu,  
voP – prędkość maksymalna dla zależności obowiązującej w dru-
giej strefie (zależność Prandtla), to znaczy w pobliżu ścianki 
rurociągu. 

Model strefowy jest np. zaprezentowany w [1], w którym wy-
różniono dwie strefy i w każdej z nich zastosowano wzór logaryt-
miczny; dla pierścienia zewnętrznego dwuskładnikowy, dla pier-
ścienia wewnętrznego - trójskładnikowy.  
 
4. Wyznaczenie kryterium jakości modelu 

profilu prędkości 
 

Celem ostatecznym estymacji modelu może być np. uzyskanie 
minimum niepewności pomiaru strumienia objętości, minimum 
całki z błędu (dla licznika płynu), minimum błędu odtworzenia 
profilu prędkości – przy wyznaczaniu wartości prędkości miej-
scowych. Sposób estymacji parametrów modelu będzie zależał od 
rodzaju urządzenia pierwotnego (pomiar punktowy prędkości  
w osi lub w innym miejscu, pomiar odcinkowy w średnicy lub 
cięciwie, pomiar wielopunktowy, pomiar wieloodcinkowy). Nale-
ży tak wybrać postać modelu i jego parametry, aby dla określone-
go zakresu użytkowania przepływomierza zminimalizować błąd 

pomiaru wynikający z przyjętego modelu i obliczonego współ-
czynnika wzorcowania. 

Dobierając postać modelu i jego parametry do danych doświad-
czalnych należy wybrać miarę oceny tego modelu, czyli odpo-
wiednie kryterium. Rozkład prędkości w przewodzie zamkniętym 
o przekroju poprzecznym kołowym jest funkcją dwóch zmien-
nych; promienia bieżącego r (czyli odległości od osi przewodu) 
oraz kąta leżącego w płaszczyźnie prostopadłej do osi rurociągu  
i mierzonego od umownie przyjętej osi i może być osiowosyme-
tryczny lub zniekształcony. Szereg modeli dla obu przypadków 
przestawiono w [7], natomiast w [9] wprowadzono pojęcie roz-
kładów granicznych, które są pomocne do wyznaczenia niepew-
ności metodą typu B. Gdy rozkład prędkości jest osiowosyme-
tryczny to prędkości są tylko funkcją odległości od osi przewodu  
i wtedy można pisać o profilu prędkości, który jest jednakowy  
w każdej płaszczyźnie przechodzącej przez oś przewodu  równo-
ległej do niej, a więc niezależnie od kąta. 

Ocena jakości modelu nie może zależeć od wartości prędkości  
i liczby punktów pomiarowych, wobec tego kryteria podobieństwa 
muszą być bezwymiarowe i siedem takich kryteriów sformułowa-
no w [6]. Są to zarówno kryteria punktowo-punktowe, punktowo-
całkowe oraz całkowo-całkowe. Kryterium punktowo-punktowe 
jest określane jako iloraz dwóch prędkości profilu dla wybranych 
odległości do osi przewodu. Kryterium punktowo-całkowe jest 
ilorazem prędkości punktowej do prędkości średniej po cięciwie 
lub prędkości średniej w polu przekroju przepływowego, natomiast 
całkowo-całkowe jest np. ilorazem prędkości średniej w polu prze-
kroju przepływowego do prędkości średniej po średnicy.  

Dla estymowanego modelu profilu prędkości stosunek prędko-
ści Km dla wybranych promieni dla modelu powinien być równy 
stosunkowi prędkości rzeczywistych Kr, co można zapisać nastę-
pująco: 

 
    .)()()()( r21rm21m rvrvKrvrvK              (7) 

 
Promienie r1 i r2 są wybierane jako charakterystyczne i najczęściej 

ich iloraz do promienia wewnętrznego przewodu o przekroju  
poprzecznym kołowym będzie wynosił: r/R = 0, r/R = 0,5 i r/R = 0,7. 
W przypadku pomiarów prędkości w pionie w przewodach otwar-
tych dla metody sześciopunktowej przewiduje się pomiar przy 
dnie i przy powierzchni zwierciadła wody. Wobec tego w przy-
padku pomiaru w rurociągu można jeszcze wyróżnić punkt  
o promieniu R - rc, gdzie rc jest minimalną odległością osi czujni-
ka prędkości miejscowej od wewnętrznej strony ścianki rurociągu. 
Wprowadzając sondę turbinową można tak umieścić czujnik, aby 
odległość osi czujnika od ścianki wynosiła rc, natomiast gdy sonda 
dotyka przeciwległej ścianki (sonda całkowicie zanurzona) odle-
głość osi czujnika od ścianki będzie większa ze względu na obu-
dowę czujnika. W celu oceny uzyskanego modelu wprowadza się 
kryterium K będące stosunkiem prędkości w wybranym punkcie 
do pewnej prędkości średniej.  Kryteria punktowo-całkowe mogą 
być następujące: 

RvrvK /)(           (8) 

 
,/)( AvrvK           (9) 

 
gdzie: vR – prędkość średnia wzdłuż promienia, vA – prędkość 
średnia w przekroju poprzecznym przewodu. 

Prędkość średnią wzdłuż promienia wyznacza się ze wzoru: 
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Prędkość średnią w przekroju poprzecznym przewodu wyzna-

cza się ze wzoru: 
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Ponieważ założono, że rozkład prędkości jest osiowosyme-
tryczny, to: 

.d2)(
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rrrv
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             (12) 

 
Kryterium całkowo-całkowe definiowane jest następująco: 
 

./ RA vvK        (13) 

 
W powyższych kryteriach porównywane są dwie wartości 

prędkości (może to być prędkość punktowa, prędkość średnia  
w odcinku, prędkość średnia w przekroju). Kryteria te mogą słu-
żyć zarówno do porównania modelu z wynikami badań doświad-
czalnych, jak i do porównania modeli między sobą. W przypadku 
doświadczalnego wyznaczania profilu prędkości otrzymuje się 
zbiór prędkości punktowych i tak wyznaczony profil modeluje się 
wzorem matematycznym. Całkując zależność opisującą model 
profilu prędkości otrzymuje się prędkości średnie vRm i vAm. War-
tości rzeczywiste vRr i vAr mogą być wyznaczone na postawie 
zbioru prędkości punktowych lub za pomocą przepływomierza 
ultradźwiękowego (vRr) lub elektromagnetycznego (vAr).  

Poniżej pokazano przykładowe efekty doboru modelu. W przy-
padku bardzo płaskiego profilu naturalnym wydaje się przyjęcie 
we wzorze Prandla, że prędkość maksymalna vo jest prędkością, 
jaka występuje na tej płaskiej części (rys. 3 [6]). 

 
 

 
 
Rys. 3.  Wynik aproksymacji dla przyjętego modelu Prandtla i estymowanej 

wartości n  
Fig. 3.  Result of approximation for assumed Prandtl model and for estimated  

value of n  
 

Z rys. 3 widać, że model nie odpowiada rzeczywistemu profi-
lowi. Wobec tego zaproponowano zrezygnowanie z powyższego 
założenia i vo potraktowano jako drugi parametr do oszacowania,  
a uzyskaną krzywą aproksymującą przedstawiono na rys. 4 [6].  

Poszukując parametrów modelu starano się uzyskać minimum 
średniokwadratowego błędu oceny profilu prędkości zgodnie ze 
wzorem: 
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gdzie: N – liczba pomiarów prędkości miejscowej, q – liczba 
parametrów do wyznaczenia.  

 
 

 
 

Rys. 4.  Wynik aproksymacji dla przyjętego modelu Prandtla i estymowanych 
wartości n i vo 

Fig. 4.  Result of approximation for assumed Prandtl model and for estimated  
n and vo 

 
Błąd dla estymowanej krzywej obrazującej profil prędkości  

i przedstawionej na rys. 3 wynosił σv = 0,22 m/s, n było równe 33 
i prędkość vo = 18,7 m/s, natomiast dla krzywej przedstawionej na 
rys. 4: σv = 0,18 m/s, n = 27 i prędkość vo była równa 19,0 m/s.  

Dla wzoru Dąbrowskiego-Walusia (5) otrzymano: σv = 0,044 m/s, 
n = 33 i prędkość vo była równa 18,8 m/s, m = 39 i a = 0,9. Wykres 
profilu przedstawiono na rys. 5.  

 
 

 
 

Rys. 5.  Wynik aproksymacji dla modelu Dąbrowskiego-Walusia [6] –  
dla estymowanego m, n, a i vo 

Fig. 5.  Result of approximation for Dabrowski-Walus model [6] –  
for estimated m, n, a i vo 

 
W [6] przedstawiono i opisano siedem kryteriów pozwalających 

na ocenę dopasowania modelu do wyników badań doświadczal-
nych i objaśniono ich postać oraz możliwe zastosowania. W litera-
turze poświęconej modelowaniu rozkładu prędkości podawane jest 
jedno kryterium: stosunek prędkości w osi przewodu o kołowym 
przekroju poprzecznym do prędkości średniej w tym przekroju.  
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W tabeli 1 przedstawiono wartości kryteriów porównawczych, 
opisanych w [6] (7 kryteriów) oraz kolejnych dwóch kryteriów: 

  
8. Stosunek prędkości w odległości 0,5 promienia przewodu do 

prędkości średniej w promieniu przewodu: 
 

,/ o5,08 vvK R        (14) 

 
9. Stosunek prędkości w odległości 0,7 promienia przewodu do 

prędkości średniej w promieniu przewodu: 
 

./ o7,09 vvK R        (15) 

 
Wartości tych dziewięciu kryteriów obliczono dla modelu 

Krzyżanowskiego (uniwersalnego) i Nawrata (strefowego) [2]. 
 

Tab. 1.  Porównanie wartości kryteriów dla wzoru Krzyżanowskiego, Nawrata  
i profilu rzeczywistego 

Tab. 1.  Comparison of criterion values for Krzyżanowski formula, Nawrat  
formula and for real profile 

 

Kryterium 

Profil 
rzeczyw. 

Model  
Krzyżanowskiego 

(uniwersalny) 

Model  
Nawrata  

(strefowy) 

Wartość Wartość 
Błąd 

względny, 
% 

Wartość 
Błąd 

względny, 
% 

K1 = vA/vo 0,965 0,835  13 0,943 - 2,3 

K2 = vR/vo 0,966 0,910  5,8 0,969 + 0,35 

K3 = vA/vR 0,999 0,918  8,1 0,972  2,6 

K4 = v0,5R/vo 0,985 0,999 + 1,4 0,999 +1,4 

K5 = v0,5R/vR 1,021 1,098 + 7,5 1,035 + 1,4 

K6 = v0,7R/vA 1,008 1,165 +16 1,008 0,0 

K7 = v0,7R /vo 0,973 0,973 0,0 0,973 0,0 

K8 = v0,5R/ vR 1,029 1,098 + 7,7 1,034 + 1,4 

K9 = v0,7R /vR 1,007 1,069 + 6,2 1,007 0,0 

 
 

Korzystając z danych przedstawionych w [6] i w tabeli 1 zesta-
wiono w tabeli 2 największe błędy dla kryteriów 1-7 oraz wartości 
średnie błędów względnych.  

 
Tab. 2.  Błędy maksymalne i wartości średnie błędów 
Tab. 2.  Maximal errors and values of average errors 

 

Błąd 
Model 

Prandtla 

Model  
Walusia,  
potęgowy 

trójskładnikowy

Model 
Dąbrowskie-
go-Walusia, 

złożony 

Model  
Krzyżanow-

skiego,  
uniwersalny 

Model 
Nawrata 
strefowy 

Maks.  1,5% + 1,7%  0,6% + 16 %  2,6% 

Średni  0,7% + 0,9%  0,23%  0,29%  0,25% 

 
 

Jak widać z wyników zestawionych w tabeli 2, dla estymacji 
modeli profilu na podstawie wielu wyników doświadczalnych, co 
zrobiono dla pierwszych trzech zależności (Prandtla, Walusia  
i Dąbrowskiego-Walusia) uzyskano dobre wyniki, przy czym 
wyraźnie najlepsza jest zależność trzecia. Dwie ostanie zależności 
(Krzyżanowskiego i Nawrata) były wyznaczane na podstawie tylu 
prędkości, ile liczyły parametrów i widać, że model Nawrata jest 
zdecydowanie lepszy niż Krzyżanowskiego. 
 

5. Podsumowanie 
 

Modele profilu prędkości w przewodach o kołowym przekroju 
poprzecznym podawane w podręcznikach i poradnikach nie przy-
bliżają wystarczająco dokładnie rzeczywistych profili prędkości. 

W pracy przedstawiono wybrane problemy związane z mode-
lowaniem osiowosymetrycznych rozkładów prędkości w rurocią-
gach o kołowych przekrojach poprzecznych. 

Kolejne modyfikowane modele pozwalają na coraz to lepsze 
dopasowanie ich do wyników badań doświadczalnych, a ostatni 
model, w którym podzielono przekrój poprzeczny przewodu na 
dwie strefy pozwala na najlepsze dopasowanie, jednak jest złożo-
ny obliczeniowo.  
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