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МОДЕЛЮВАННЯ І ПОДІБНІСТЬ 
Слово моделювання має багато значень і часто вживається для 
позначення різних типів діяльності. Найчастіше зустрічаємось з 
такими:  

 математичне моделювання 
 макетне моделювання (макетирування) 
 модне моделювання (одягу, взуття тощо) 
 розмірне моделювання 

Математичне моделювання – цим терміном позначають процес 
аналітичного виведення тих чи інших співвідношень, їх аналіз і 
оцінка можливих результатів 

Макетне моделювання (макетирування) – конструювання 
геометрично подібних нефункціональних зразків для вивчення 
ергономіки і естетичної цінності майбутніх продуктів (виробів) 

Модне моделювання – не вимагає додаткового означення і ніяким 

чином не є об’єктом вивчення в межах даного курсу 
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Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що це модель?  

Наскільки більшою ти хочеш її побудувати? 
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Розмірне моделювання – заміна вивчення і дослідження певного 
натурного фізичного явища (оригінальної конструкції) досліджен-
ням аналогічного явища на моделі більшого або меншого розмірів. 

Далі, вживаючи слово моделювання, будемо мати на увазі 
розмірне моделювання. 

Натурне фізичне явище (оригінальну конструкцію) називають 
прототипом, а масштабовану репліку називають моделлю. 

Основний сенс моделювання полягає у тому, щоб по результатах 
дослідження моделі давати необхідні відповіді про поведінку, 
характер ефектів і різноманітні величини, пов’язані з явищем в 
натурних умовах (прототипом). 

Виникає питання: для чого використовувати модель? 

Перш за все, використання моделей при конструюванні й 
випробуваннях є економічно надзвичайно корисним в інженерній 
справі. «Зробіть свої помилки в малому масштабі, і це принесе вам 
величезний реальний прибуток» (Лео Бакеланд - хімік, винахідник 

бакеліту) 
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Найефективнішим використання моделей є тоді, коли вирази для 
шуканих характеристик і змінних невідомі, або відомі неточно. За-
галом моделювання використовують тоді, коли ми хочемо 

отримати, дослідити  або встановити 

 експериментальні дані, справедливі для прототипу (наприклад, 
будівельної конструкції – балки – при складному навантаженні ) 

 поведінку фізичної системи (наприклад, коливання краплі 
рідини, зумовлені поверхневим натягом) 

 функціональні зв’язки між змінними, якщо аналітична форма або 
дуже складна, неточна або невідома взагалі (наприклад, задачі 
тепломасопереносу) 
Отже, використовувати моделювання радять, якщо 

 прототип або дуже малий, або дуже великий 

 прототип є недосяжним 

 величини змінних у прототипі або дуже малі, або дуже великі 

 експерименти на прототипі вимагають або дуже малих, або дуже 
великих інтервалів часу 
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Зауваження 

Часто хибно вважають, що модель обов’язково повинна бути 
меншою від прототипу. На практиці така ситуація трапляється 
найчастіше, проте зустрічаються випадки, коли модель більша за 

прототип (очевидно, що така ситуація має місце, наприклад, при 
конструюванні мікромеханізмів і мікроприладів). 
Інша помилкова думка – модель обов’язково повинна бути 
геометрично подібною до прототипу. Практика показує, що 

найбільший виграш дають якраз геометрично неподібні моделі. 

Найкраще моделювання зарекомендувало себе   

 ємності, трубопроводи, попередньо напружені бетонні 
контейнери 

 гідротехнічні споруди (дамби, платформи тощо) 

 споруди великої і складної конфігурації (мости, тунелі тощо) 

 явища аеродинаміки, гідродинаміки, ударні явища (вибухи, хвилі 

вітрове навантаження) 

 різноманітні теплові явища (теплопровідність, конвекція) 
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Проте, відомо коло явищ, які, взагалі кажучи, не підходять для 
моделювання 

 розповсюдження тріщин в конструкціях 

 ефекти повзучості 

 ефекти усадки, усушки, стискування 

 ефекти адгезії та розшарування 

Інші обмеження на використання моделей диктуються такими 
моментами: 

 необхідно розуміти фізичну структуру явища, яке моделюється, 

щоб залучити до розгляду всі суттєві змінні, параметри і константи 
 необхідно реалістично оцінити вартість проведення 

експериментів на моделі 
 перевірити, чи є теорії, які адекватно і надійно прогнозують 

поведінку конструкції-моделі. Якщо є – експериментувати не варто 
 перевірити, чи взагалі можливе модельоване явище в природі 

(не всі природні явища можна змоделювати) 
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ГОМОЛОГІЯ 

Простою мовою гомологія значить відповідність. Наприклад, якщо 
модель і її прототип є геометрично подібними, то існує однозначна 
відповідність між точками цих двох тіл. Пари точок, які є зв’язани-

ми у такий спосіб називають гомологічними точками. Інші змінні, 
скажімо, напруження, деформації, температури, маси, моменти та 
інтервали часу, швидкості, прискорення, передана кількість тепла 
тощо також можуть знаходитись у такій самій відповідності для 

моделі і прототипу. Отже, ці характеристики також можуть бути 
гомологічними. Але це можливо за однієї умови. Наприклад, 
напруження наявні в гомологічних точках прототипу і моделі бу-
дуть гомологічними, якщо вони наявні в гомологічні моменти часу. 

Концепція гомології часу здається спочатку досить складною, 
оскільки, як правило, вона не означає одночасності подій. Це 
зазвичай сприймається таким чином, оскільки ми звикли, що в 
нашому світі всі події відбуваються в часі, темп якого не варіюєть-
ся при протіканні з мінус нескінченності до плюс нескінченності.  
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Тоді чому довільні моменти часу не можуть бути гомологічними 
для двох певних тіл? 

Означення: Гомологічними можуть бути такі моменти часу, в які  
два процеси (тіла) мають гомологічні стани (положення, конфі-
гурації тощо). 

Приклад: Дві геометрично подібні балки, що коливаються 

частота 1 Гц 

частота 2 Гц 

максимальний прогин 

при tb=0,125 c 

максимальний прогин при ta=0,25 c 

гомологічні 
положення 
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Цілком зрозуміло, що вертикальні положення балок є гомологічни-
ми. Якщо час обчислюється починаючи з моментів часу, коли балки 
були у вертикальних положеннях, то максимальні відхилення бу-

дуть мати місце при tа=0,25 c і  tb=0,125 c відповідно. Отже, tа і  tb– 

гомологічні моменти часу (хоча вони і не рівні!), оскільки згідно 
означення в ці моменти часу мають місце гомологічні положення. 

Метод подібності – один з методів фракційного аналізу. 
В більшості випадків моделювання ґрунтується на розгляді фізично 
подібних явищ. Дослідження натурного явища замінюється дослід-

женням фізично подібного явища, яке зручніше, простіше або ви-
гідніше реалізувати. Механічну, чи взагалі фізичну подібність мож-
на розглядати як узагальнення геометричної подібності. Дві геомет-
ричні фігури подібні, якщо відношення всіх відповідних довжин од-

накові. Якщо відомий коефіцієнт подібності (масштаб), то простим 
множенням на його величину розмірів однієї фігури можна отрима-
ти іншу. 

ПОДІБНІСТЬ 

Існує декілька означень механічної або фізичної подібності. 
Означення 1: Два явища називають подібними, якщо по заданих 
характеристиках одного можна отримати характеристики іншого 

простим перерахунком, який є аналогічним переходу від однієї 
системи одиниць вимірювання до іншої. 
Означення 2: Явища називають подібними, якщо вони відрізня-
ються тільки числовими значеннями визначальних параметрів, 

причому відрізняються так, що для них відповідні безрозмірні комп-

лекси 1, 2, …, n–k співпадають. 

Ці означення еквівалентні! 
Для організації перерахунку треба знати ці «перехідні масштаби». 

Числові характеристики двох різних, але подібних, явищ можна 
розглядати як числові характеристики одного й того ж самого яви-
ща, але виражені в двох різних системах одиниць вимірювання. 
Для довільної сукупності подібних явищ всі безрозмірні характерис-

тики (безрозмірні комплекси із розмірних величин) мають однакове 
числове значення. Зворотне твердження також справедливе. 
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Іноді подібність двох явищ розуміють у більш широкому сенсі, вва-
жаючи, що наведене вище означення стосується лише деякої спеці-
альної системи характеристик, які повністю визначають явище і 

дозволяють знаходити будь-які інші характеристики, які, проте, 
неможливо отримати простим множенням на відповідні масштаби 
при переході від одного подібного явища до іншого. 

Приклад: В цьому сенсі два еліпси можна вважати подібними при 

використанні декартових координат, напрямлених по головних 
осях еліпсів. Тоді простим перерахунком можна отримати декартові 
координати точок довільного еліпсу через координати точок 
одного еліпсу (такий вид подібності називають афінною 
подібністю). Зауважимо, що не всі еліпси є геометрично подібними! 
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Сукупність механічно подібних рухів визначає собою режим руху. 

Зауваження 
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ТИПИ ПОДІБНОСТІ 

Коли кажуть, що «А подібне до В», то перша інтерпретація, яка 

спадає на думку – це «А виглядає як В, але є більшим або мен-

шим». Тобто зазвичай мають на увазі геометричну подібність. 

Проте, існує досить багато інших типів подібності. Оскільки існує 
дуже багато змінних (можливих змінних), то можемо хоча б одну з 
них використати для встановлення відповідності між двома даними 
системами і сказати, що ці системи подібні відносно цієї змінної. 

Тоді теоретично існує дуже велика (практично необмежена) 
кількість типів подібностей між цими двома системами. Найчастіше 
використовуваними є: 

 геометрична подібність 

 кінематична подібність 

 динамічна подібність 

 теплова (термічна) подібність 
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ГЕОМЕТРИЧНА ПОДІБНІСТЬ 

Два об’єкти різного розміру називають геометрично подібними, 
якщо при відповідній зміні лінійного масштабу вони стають ідентич-
ними. 

Властивості: 
 відношення довжин має бути однаковим в усіх напрямках 

(масштабний множник)  
 всі відповідні кути однакові 

 масштабний множник визначаємо як SL = Lp/Lm 

 відношення площин: SL
2, відношення об’ємів: SL

3 
Геометричну подібність не завжди легко реалізувати 

 чистота обробки (гладкість) поверхні 
 розмір частинок піску на дні річки 

Часто буває необхідним вибирати різні масштаби по горизонталі і 

по вертикалі – масштабний множник по вертикалі SL1 і масштабний 

множник по горизонталі SL2. Тоді як результат маємо викривлену 

модель (наприклад ріки) з різними масштабними множниками, 

отже, наприклад, для поперечних перетинів маємо масштаб SL1SL2 
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Модель русла ріки 
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Водоочисний фільтр 

Справжній водоочисний фільтр 
(прототип) 

Модель фільтру 
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Винищувач F-22 Raptor 

Гребля на річці 
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Очевидно, що завжди геометрично подібними будуть кола, 
квадрати, куби, сфери. А, наприклад, параболи? 

Приклад: Геометрична подібність парабол 

Нехай маємо деяку плоску криву, визначену в полярній системі 
координат: 

нульовий напрямок 

крива 

полюс 
Якщо         , то                         
ця довжина називається базо-
вою довжиною. Тоді     

Отже, дві криві будуть гео-
метрично подібними тоді і 

тільки тоді, коли їх функції  

будуть однаковими. 

Рівняння параболи в полярних координатах має вигляд 
 
 

 

де F – фокальна вісь (відстань) параболи. 
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Бачимо, що в рівнянні параболи функ-

ція () не залежить від фокальної 

відстані: 

(фокус) полюс 

вісь 

парабола 

Функція () є однаковою для 

всіх парабол – вони всі геомет-

рично подібні. Форма – однакова. 
Якщо параболу 1 помножити на 
16, то отримаємо параболу 2. 
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Рівняння еліпсу в полярних координатах має вигляд 
 
 

 

де a і b – півосі еліпсу, і піввісь a вибрана за базову довжину. Тоді 

функція () 
 

не буде залежати від визначаль-

них параметрів a і b тільки тоді, 

якщо a/b=const. Наприклад, ці 

два еліпси не є геометрично 
подібними, оскільки для еліпсу 1: 

a1/b1=20/16=1,25, а для еліпсу 2: 

a2/b2=16/4=4, а 1,254. 
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КІНЕМАТИЧНА ПОДІБНІСТЬ 

Як відомо, кінематика вивчає рухи тіл. Отже, основними визначаль-
ними величинами тут є довжина і час, а сили не відіграють ніякої 
ролі. Тому дві системи називаються кінематично подібними, якщо 

рух гомологічних точок є однаковим в гомологічні моменти часу. 
Тут рух характеризується переміщеннями, швидкостями і приско-
реннями.  
Практичніше означення: модель повинна з певним масштабним 

множником відтворювати швидкості та напрямки потоків, які мають 
місце для прототипу. 
Властивості: 

 на додаток до геометричної подібності відношення швидкостей в 

усіх відповідних точках потоку має бути однаковим у відповідні 
моменти часу 

 масштабний множник визначаємо як SV = Vp/Vm 

 оскільки розмірність часу визначається як T=L/V, то часовий 

масштабний множник є ST = SL / SV 
 масштабний множник прискорення: Sа = SL / ST

2= SV
2

 / SL . 



22.12.2020 

6 

Проф. Я.О.Жук Теорія розмірності й подібності Лекція №14  (15/22) 

Як результат застосування всіх цих властивостей, отримуємо 
достатньо простий наслідок кінематичної подібності: 
Картина ліній току навколо моделі така ж сама як і навколо 

прототипу 
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ДИНАМІЧНА ПОДІБНІСТЬ 

Головним поняттям динаміки, як відомо, є сила. Отже, два тіла є 
динамічно подібними, якщо в їх гомологічних точках діють однакові 
сили в гомологічні моменти часу.  

Практичніше означення: у відповідних точках модель повинна 
відтворювати з певним масштабним множником такі ж сили, які 
мають місце для прототипу. 
Тут під силами розуміють як зосереджені сили, так і розподілені 

(тиск), а також моменти. Отже, ми будемо розглядати сили і 
моменти, які зумовлені: 

 дією зовнішніх тіл (контактна взаємодія) 
 гідростатичними ефектами (тиск) 

 інерціальними ефектами 
 внутрішніми пружними ефектами 
 гравітаційними ефектами 
 поверхневим натягом 
 виштовхувальними силами (плавучість) 

 ефектами тертя і в’язкості 
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Властивості: 
 сили, які діють на відповідні маси в моделі та прототипі, повинні 

бути пов’язаними одним і тим самим масштабним множником       

SF = Fp/Fm 

 наприклад, для моделі і прототипу відношення сил, що діють на 
крило, хвіст або ніс літака, повинні бути однаковими 

 якщо динамічну подібність досягнуто, то гідродинамічні 
характеристики моделі та прототипу однакові  

Якщо відношення комбінації певних сил однакове для двох систем, 
то ці системи будуть динамічно подібними відносно цих комбінацій. 
Деякі з цих відношень називають числами: 

Відношення сил Назва 

інерційні/в’язкі число Рейнольдса 

інерційні/пружні число Коші 

інерційні/гравітаційні число Фруда 

інерційні/поверхневого натягу число Вебера 

інерційні/тиск число Ейлера 

Два тіла є термічно подібними, якщо в їх гомологічних точках (або 
на гомологічних поверхнях) гомологічні температури однакові в го-
мологічні моменти часу. Якщо картини теплових потоків в двох ті-

лах (процесах) однакові, тобто перехід між ними можна реалізува-
ти простим масштабуванням, то ці тіла (процеси) вважають 
термічно подібними 
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ТЕПЛОВА (ТЕРМІЧНА) ПОДІБНІСТЬ 
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РОЗМІРНА ПОДІБНІСТЬ 
Розмірна подібність є центральним моментом моделювання. Пове-
дінка фізичної системи визначається повним набором безрозмірних 
комплексів, які формуються із суттєвих фізичних (розмірних) змін-

них і параметрів. Звідси маємо, що якщо системи мають однакові 
числові значення для цих визначальних безрозмірних параметрів, 
то ці системи є розмірно подібними. Якщо дві системи є подібними 
по розмірності, то їх поведінка повинна бути аналогічною, а отже 
результати вимірювань для однієї з них можуть бути «спроектова-
ні» на іншу. В цьому полягає суть розмірного моделювання. 
Моделювання реалізується наступними кроками: 

 знайти повний набір безрозмірних комплексів, суттєвих для 

системи-прототипу 
 сконструювати модель з аналогічним набором 
 прирівняти значення безрозмірних комплексів для моделі і 

прототипу 
 дослідити модель 

 зробити перерахунок на прототип 
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Правило 1: Формуючи повний набір безрозмірних комплексів-змін-
них для системи, добивайтесь, щоб тільки одна залежна фізична 
змінна входила в цей набір. 

Правило 2: Формуючи повний набір безрозмірних комплексів-змін-
них для системи, добивайтесь, щоб тільки одна залежна змінна  
з’являлась в кожному безрозмірному комплексі (змінній). 

Означення: Необхідною і достатньою умовою подібності двох явищ 

(систем) є однаковість їх безрозмірних комплексів-змінних за 
будовою і за величиною 

Теорема: Якщо для двох систем (прототипу і моделі) всі відповідні 
пари безрозмірних комплексів-змінних, які містять лише незалежні 
змінні, ідентичні, то безрозмірні комплекси-змінні, що формують 

останню пару, також ідентичні. 

Наслідок з Теореми: Якщо для двох систем NP–1 безрозмірних 

комплексів-змінних попарно ідентичні по будові й величині, то ці 
дві системи є подібними по розмірності. 
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Означення: Якщо дві системи (з NP–1 безрозмірними комплексами-

змінними попарно ідентичні по будові) мають n пар безрозмірних 

комплексів-змінних з ідентичними числовими значеннями і 

якщо n = NP–1 , то системи є подібними 

якщо 0 < n < NP–1 , то системи є частково подібними 

якщо n = 0 , то системи є неподібними 

ПРАВИЛО ПЕРЕРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ 

Розглядаємо два подібні явища: прототип і модель. Нехай для обох 
має місце певна залежність 
 

причому функція f в обох випадках одна й та сама, а числові 

значення – різні: 
 

 
Використовуючи аналіз розмірностей, для обох явищ знаходимо 

 1 2 na f a ,a ,...,a

                 1 2 1 2
p p m mp p m m

n na f a ,a ,...,a a f a ,a ,...,a 
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                 1 2 1 2
p p p m m mp m

n k n k, ,..., , ,...,          

де знову функція  в обох випадках одна й та сама. 

За визначенням подібності двох явищ маємо 

               
1 1 2 2

m p m p m p m p
n k n k, ,...,            

Враховуючи, що розмірні і безрозмірні змінні пов’язані формулами, 
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отримуємо правило перерахунку з моделі на прототип 
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