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ЗМІННІ, НЕСУТТЄВІ ПО РОЗМІРНОСТІ
Слід зазначити, що важливим моментом при застосуванні методів 
теорії розмірності є визначення всіх змінних, які є суттєвими для 
розв’язання даної конкретної задачі. За своєю природою 
«несуттєвість» (або невідповідість) змінних може бути двох типів: 
несуттєвість по розмірності й несуттєвість фізична.

Фізична змінна є несуттєвою по розмірності, якщо (тільки через 
структуру своєї розмірності) їй в даній задачі неможливо 
співставити ніяку іншу фізичну змінну. Тобто, якщо змінну за 
своїми розмірними характеристиками не можна поставити у 
формулу, яка зв’язує інші сумісні по розмірності фізичні змінні, то 
вона є несуттєвою по розмірності.

Незалежна фізична змінна є фізично несуттєвою в певному спів-
відношенні, якщо її вплив на залежні змінні є нижчим за певне 
(зазвичай досить низьке) порогове значення.

Взагалі, встановлення фізичної несуттєвості вимагає певних 
інтелектульних зусиль і є значно складнішою задачею, ніж 
встановлення несуттєвості по розмірності.
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Зауваження

• Означення формулюється відносно залежної змінної. Це 
робиться тому, що саме існування фізичного співвідношення 
зумовлено необхідністю визначення залежної змінної. Отже, якщо 
будь-яка інша змінна має малий вплив на залежну змінну (або цей 
вплив відсутній взагалі), то ця «інша» змінна також вваждається 
фізично несуттєвою.

• В означенні використовується термін порогове значення. Це 
зроблено тому, що існує дуже мало (якщо існують взагалі) 
змінних, які дійсно мають нульовий вплив на інші змінні. 
Наприклад, чи впливає Юпітер своєю масою на ложку, якою ми 
обідаємо? Безперечно! Але цей вплив настільки малий, що ним 
можна знехтувати. Сутність введення поняття поріг полягає в 
тому, щоб зазначити, що насправді вплив може не бути нульовим. 
Вплив незалежної змінної на залежну змінну просто є меншим за 
якусь границю, тобто є настільки малим , що ним можна 
знехтувати.
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Приклад: Період коливань математичного маятника
Задача: Визначити суттєві змінні для періоду 
коливань математичного маятника 
Записуємо змінні, які, на наш погляд, є 
суттєвими для задачі:

довжина
маса

гравітаційне прискорення
період коливань

Змінна, параметр Символ Розмірність

м
кг

мс–2

с
Вважаємо, що справедливою є одночленна форма зв’язку між 
змінними

Згідно із законом однорідності розмірностей у довільному 
фізичному співвідношенні обидві його частини повинні мати 
ідентичні розмірності: м0кг0с1=мє1кгє2мє3с–2є3. Очевидно, що є2=0, 
«кг» зустрічається по одному разу з кожного боку, отже показники 
мають бути рівні. Тоді маса є несуттєвою по розмірності і не 
повинна входити до виразу періоду коливань.
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Теорема 1: Змінна є несуттєвою по розмірності тоді й тільки тоді, 
коли стовпчик, що їй відповідає в підматриці С матриці набору 
розмірностей М, повністю складається з нулів.

Доведення: Якщо деякий стовпчик в підматриці С матриці набору 
розмірностей М складається з одних нулів, то змінна, що йому 
відповідає, не може входити в будь-який безрозмірний комплекс. 
Якщо є хоча б один коефіцієнт відмінний від нуля, то змінна буде 
входити хоча б до одного безрозмірного комплексу і, в цьому разі, 
буде суттєвою для задачі.

м
кг
с

Теорема 2: Якщо змінна є несут-
тєвою по розмірності, то вона не 
може з’явитись в підматриці В
матриці набору розмірностей М, а 
повинна обов’язково з’явитись в 
матриці А.

Приймаємо без доведення.
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Теорема 3: Якщо змінна має одну з базових розмірностей, яку не 
має жодна з інших змінних задачі, то тоді ця змінна є несуттєвою 
по розмірності.

Доведення: Доведення проведемо на прикладі чотирьох змінних 
V1, V2, V3, V4 і трьох базових розмірностей d1, d2, d3 (легко 
узагальнюється на довільну кількість). Припустимо, що V4 виража-
ється довільними степенями базових розмірностей d1є1d2є2d3є3, а 
інші – тільки степенями розмірностей d1 і d2. Тоді V4 – єдина 
змінна, що містить розмірність d3. Можемо записати фізичне спів-
відношення між чотирма змінними у формі

де  – деяка функція, а с – числова константа (її розмірність 
дорівнює 1). Згідно із законом однорідності розмірностей обидві 
частини рівності повинні мати однакову розмірність (тобто 1).
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Нехай                         , де , ,  – довільні показники. Тоді 

За припущенням V1, V2, V3 не містять розмірність d3, містить 
тільки V4. Тоді               , але             , отже           . Отже, 
показник степеня при V4 дорівнює нулю, і ця змінна не може бути 
частиною будь-якого співвідношення. 

Приклад: Вільні коливання масивного тіла на неваго-
мій пружині
Вважаємо, що змінні, які мають стосунок до задачі,:

частота коливань
маса тіла

коефіцієнт пружини
гравітаційне прискорення

Змінна, параметр Символ Розмірність

с–1

кг
кгс–2

мс–2
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Ми ввели до параметрів задачі прискорення вільного падіння, 
оскільки ми відчуваємо, що при вертикальному русі тіла воно 
повинно відігравати певну роль.
Матриця набору розмірностей для даної здачі має вигляд

В задачі NV=4, rDM = Nd = 3,  
Nq0 =0  NP =4–3=1. 
Звертаємо увагу на те, що g –
єдина із змінних задачі, яка 
містить ,базову розмірність 
«м». Тоді за Теоремою 3 вона 
повинна бути несуттєвою по 
розмірності для даної задачі.

Це підтверджується також нульовим елементом підматриці С. 
Єдиний безрозмірний комплекс (константа) має вигляд

g відсутнє!

м
кг
с
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Тоді

Це співвідношення, всупереч нашим відчуттям, показує, що 
частота коливань насправді не залежить від впливу гравітації. 
Маса буде коливатись з однаковою частотою на Землі і на Місяці. 

Оскільки g є несуттєвою по розмірності, то її можна прибрати з 
матриці набору розмірностей. Але це – єдина змінна, яка містить 
«м». Отже «м» також прибираємо:

кг
с 
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ФІЗИЧНО НЕСУТТЄВІ ЗМІННІ
Означення: Незалежна фізична змінна є фізично несуттєвою в 
певному співвідношенні, якщо її влив на залежні змінні є нижчим 
за певне (зазвичай досить низьке) порогове значення.

Теорема 4: Якщо деяка змінна є несуттєвою по розмірності, то це 
є достатньою умовою того, щоб ця змінна була фізично несут-
тєвою.

Доведення: Нехай певна змінна є фізично суттєвою для даної 
задачі. Тоді вона обов’язково з’явиться у співвідношенні для 
залежної змінної. Отже, вона не може бути несуттєвою по 
розмірності, інакше вона не входила б у відповідне співвідношен-
ня.

Теорема 5: Несуттєвість по розмірності не є необхідною умовою
фізичної несуттєвості змінної.

Доведення: полягає в тому, щоб на прикладі показати, що змінна 
може бути суттєвою по розмірності, але, в той самий час, бути 
фізично несуттєвою.
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Приклад: Гравітаційна взаємодія суцільної однорідної сфери і 
матеріальної точки

Нехай є масивна суцільна сфера і матеріальна точка, яка 
знаходиться досить далеко від сфери.

Задача: Визначити силу взаємного притягування.

суцільна масивна сфера
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Змінні, які ми вважаємо суттєвими для задачі

гравітаційна сила 
маса сфери

діаметр сфери
відстань до мат. точки

маса мат. точки
універс. гравітаційна стала

Змінна, параметр Символ Розмірність

мкгс–2

кг
м
м
кг

м3кг –1с–2

м
кг
с

не всі нулі

Матриця набору розмірностей
Для D стовпчик ненульовий, 
отже вона не є несуттєвою по 
розмірності. Але вона є фізич-
но несуттєвою, оскільки за 
відомою формулою Ньютона
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Отже ми показали, що існує як мінімум один випадок, коли 
фізично несуттєва змінна є суттєвою по розмірності. Таким чином, 
доведено, що несуттєвість по розмірності не є необхідною умовою 
фізичної несуттєвості змінної.
Взаємозв’язок несуттєвих по розмірності змінних і фізично несуттє-
вих змінних ілюструється діаграмою Венна

Простір змінних

Суттєві змінніФізично несуттєві 
змінні

Змінні несуттєві по 
розмірності
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СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНО НЕСУТТЄВИХ ЗМІННИХ

Здоровий глузд

Існування розмірної несуттєвості

Евристичні міркування

Експерименти, скомбіновані із розумною інтерпретацією 
результатів

Методи аналізу

Здоровий глузд. Це найперша і, мабуть, найважливіша «військова 
хитрість» для знаходження фізично несуттєвих змінних. Дослідник 
в першу чергу повинен поставити собі запитання: «Чи всі 
незалежні змінні достатньо суттєво впливають на залежні змінні?»
Часто сама постановка такого питання дозволяє ідентифікувати 
фізично несуттєву змінну.

Приклад: сталева куля діаметру 1 см падає з висоти у 2 м і м’ячик 
для пінг-понгу падає з висоти у 2 км.
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Існування розмірної несуттєвості. Ми вже з’ясували, що несуттє-
вість по розмірності є достатньою умовою фізичної несуттєвості. 
По Теоремі 4, якщо змінна є несуттєвою по розмірності, то вона 
обов’язково буде фізично несуттєвою. Отже наступний крок, який 
повинен виконати дослідник після застосування здорового глузду, 
полягає у формуванні матриці набору розмірностей і перевірці, чи 
не містить підматриця C нульові стовпчики.

Приклад: Гідропланірування колес на залитій водою поверхні

Якщо автомобіль заїжджає у воду на достатньо великій швидкості, 
то покришки втрачають зчеплення з ґрунтом, і машина стає 
неконтрольованою. Це явище називають гідропланіруванням, 
воно дуже небезпечне. Мінімальна швидкість, за якої відбувається 
гідропланірування, називають критичною швидкістю. За критичної 
швидкості добуток тиску p в шинах на площу контакту A дорівнює 
частині ваги G машини, що припадає на цю шину. 
Аеродинамічною вертикальною (підйомною) силою тут нехтуємо. 
Отже,
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Задача: Визначити критичну швидкість.

шина

вода на ґрунті

тискплоща контакту

В задачі припускається, що тиск всередині шини дорівнює контакт-
ному тиску. Це припущення еквівалентне припущенням для тонких 
гнучких оболонок.
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Змінні та розмірні константи, які здаються суттєвими для даної 
задачі: 

Узагальнена матриця набору розмірностей має вигляд: 

критична швидкість
тиск в шинах
густина води

гравітаційне прискорення

Змінна, параметр Символ Розмірність

мс–1

м–1кгс–2

м–3кг
мс–2

Стовпчик для g складається з 
нулів. Тоді g – несуттєва по 
розмірності змінна (Теорема 1). 
Звідси по Теоремі 4 вона є 
фізично несуттєвою. Критична 
швидкість не залежить від g. 
Як це можливо? Хіба більше g
не значить, що машина важча?

стовпчик для g

м
кг
с
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Хіба важча машина не значить більший тиск в шинах і, відповідно, 
вищу критичну швидкість? Тобто на Землі і на Місяці машина буде 
гідропланірувати на однаковій швидкості? Ця загадка, на щастя, 
легко розгадується: якщо вага більша (сила, що притискає до 
поверхні), то той самий тиск в шинах вимагає більшої площі 
контакту, щоб врівноважити вагу (G=pA), а більша площа, в свою 
чергу, призводить до меншої критичної швидкості. Ефекти взаємно 
компенсуються! З матриці набору розмірностей


Було показано, що с2=0,0557 м3/2кг–1/2. Отримане співвідношення 
корисне, оскільки з нього маємо, що критична швидкість пропор-
ційна квадратному кореню з тиску в шинах і не залежить від ваги 
машини і розміру шин (бо ці змінні по розмірності й фізично 
несуттєві). Наприклад, якщо p=207 кПа, то    =91,2 км/ч, а якщо 
138 кПа, то 74,5 км/ч. Отже порада: на вологій поверхні 
підвищуйте тиск в шинах!
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Евристичні міркування. Цей підхід комбінує в собі і здоровий 
глузд, і технічні знання, і уяву, й інтуїцію, а також потяг до всього 
атипового і незвіданого. Це спосіб, в якому дослідник може 
продемонструвати свою винахідливість. Насправді навіть дивно, 
скільки важливих і цікавих результатів було отримано у такий 
спосіб, користуючись декількома простими, але вигадливими 
схемами.

Приклад: Осьова сила спричинена тепловим 
навантаженням прямого стержня

Стержень однорідного призматичного перерізу 
встановлено між двома нерухомими 
поверхнями. При встановленні початкова  
температура стержня і середовища однакові , і 
сила реакції F нульова. Далі стержень 
рівномірно нагрівають по всій довжині. 

Задача: Визначити силу реакції.

те
пл

о
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Змінні та параметри даної задачі: 

сила реакції
площа перетину 

приріст температури
коефіц. теплов. розширення 

модуль Юнга
довжина

Змінна, параметр Символ Розмірність

мкгс–2

м2

С
С–1

м–1кгс–2

м

Матриця розмірностей

м
кг
с

В цій задачі NV=6, rDM =3, Nd = 4,  одну розмірність треба 
прибрати. Нехай це буде «с».
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Матриця набору розмірностей

м
кг

6 3 3
p V DMN N r  

  

Вважаємо справедливою одночленну форму співвідношення, тоді
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Сила повинна лінійно залежати від t, оскільки теплове 
розширення лінійно залежить від t, а сила лінійно залежить від 
теплового розширення. Тоді          . Сила також має бути 
пропорційною до поперечного перерізу А, оскільки стержень із 
подвоєним перерізом вимагає вдвічі більшої сили, щоб отримати те 
саме напруження стиску. Тоді          . Отже

Тут справа відсутнє L. Отже довжина є фізично несуттєвою змін-
ною. Якщо так, то один безрозмірний комплекс, в якому 
з’являється довжина треба відкинути. Але таких комплексів 2: 1 і 
2. Така ситуація виникла, бо ми віднесли цю змінну до матриці А, 
всупереч правилу (замість того, щоб розташувати її в матриці В). 
Щоб покращити ситуацію, перепишемо матрицю набору 
розмірностей, перемістивши довжину в матрицю В.
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Тепер матриця набору розмірностей буде

м
кг



Оскільки L фізично несуттєва, то можна відкинути єдиний 
безрозмірний комплекс, який її містить, – 2. Тоді

Остаточно, знову враховуючи         , отримуємо, як і сподівались


