
  تحليل ابعادي
ها با  ي بعضي از اين كميت اندازه. منظور از يك كميت فيزيكي، قابل سنجش بودن آن توسط يك ابزار است

هاي بعد دار و نوع  نوع اول را كميت. شود شود و بعضي از آنها نيز عوض نمي تغيير دستگاه واحد عوض مي

  .گوييم دوم را بدون بعد مي

ي يك طول  اندازه) مثالً متر يا سانتيمتر(مثل طول يك كميت بعددار است زيرا با تغيير دستگاه واحد  كميتي

يعني عدد نسبت داده شده به دستگاه . سانتيمتر است 200متر يا  2مثالً قد انسان . شود مشخص عوض مي

ن زاويه به شعاع كمان تعريف كميتي مثل زاويه را اگر بر حسب راديان يعني نسبت كما. واحدها بستگي دارد

  .كنيم، كميتي بدون بعد خواهد بود

گوييم بعددار هستند،  هايي كه مي توانيم كميت يعني مي. ها اعتباري است البته اين نوع تقسيم بندي كميت

نشان    β=  كنيم و با  نور بيان مي سرعت مثالً در نسبيت معموالً سرعت را بر حسب. كنيم بدون بعد

ولي در مكانيك كالسيك سرعت را برحسب واحدهاي طول . عد استبكميتي بدون  βدر اين جا  .دهيم مي

  .شود عددار ميبكنند كه كميتي  و زمان بيان مي

  و  a, v, xمثالً طول، سرعت، شتاب و زاويه را به ترتيب با . دهيم هر كميت فيزيكي را با حرفي نشان مي

θدهيم نشان مي. مثالً  .دهيم نشان مي []عد هر كميتي را نيز با قرار دادن حرف مربوطه داخل عالمت بعد ب

عد دار را با يك حرف بزرگ نشان بعد يك كميت ب. دهيم نشان مي] θ[عد زاويه را با بو   ]x[طول را با 

  .گيريم عد را برابر واحد ميبعد يك كميت بدون بدهيم و  مي

 .گيريم مي ]θ[=1عد زاويه را بو  ]m[=Mعد جرم ب، ]t[=Tعد زمان ب، ]L=]xعد طول بمثالً 

ها با هم  اگر ابعاد جمله. شوند يك رابطه وارد مي له هايعد يكسان در جمبهاي با  ها كميتتندر فيزيك 

هاي واحدهاي ديگر  تواند درست باشد و در دستگاه متفاوت باشند اين رابطه تنها در يك دستگاه واحد مي



 است و بنويسيم  ) B( Bحجم ظرف مجذور )  A )Aگوييم حجم ظرف  مثالً وقتي مي. غلط خواهد بود

A B   1=زيرا اگر. اين رابطه خوش تعريف نخواهد بودm3 B  1=از اين رابطه باشدm3 A  به

 آنگاه cm3 B 106 = يعني بنويسيم  Cm3را برحسب  Bآيد ولي اگر  دست مي

= 106 m3 =1012 cm3 A  پس يك رابطه وقتي . آيد كه با نتيجه قبلي ناسازگار است به دست مي

A  ي رابطه. ست است كه از نظر ابعادي سازگار باشدرد B   از نظر ابعادي ناسازگار است چون دوطرف

   .عد نيستندبتساوي هم 

  به صورت  Qn... و  Q2و  Q1هاي  را برحسب كميت Qفرض كنيد كميت 

 Q Q … Q  

  .اي دارد چنين رابطه Qnتا  Q1هاي  عد كميتببا  Q  بعد. بنوسيم

 …  

  

عد بها را معياري براي تعيين  عد آنبهاي اصلي است كه  مهمي كه وجود دارد انتخاب كميت ي نكته

توانيم به دلخواه تعداد  مي. هاي اصلي وجود ندارد راه يكتايي براي تعيين كميت .هاي ديگر قرار دهيم كميت

نتخاب تعداد آنها نيز دل و ا. هاي اصلي دل خواه است انتخاب كميت. هاي اصلي را زياد و يا كم كنيم كميت

نيرو كميت اصلي  ،قديم MKSدر جرم كميت اصلي است ولي  ،جديد MKSمثالً در دستگاه . خواه است

 F=kmaتوانيم قانون دوم نيوتن را به صورت  همچنين  مي. كردند بود و جرم را برحسب نيرو تعريف مي

  .م نيرو كميت اصلي انددر اين دستگاه هم جرم و ه. عددار استبثابت  kبنويسيم كه 



شود و اگر يك  عد دار، يك كميت اصلي اضافه ميبي اين بحث اين است كه با اضافه كردن يك ثابت  نتيجه

مثالً اگر سرعت . شود اصلي كم مي هاي كميت ي از يك) بگيريم 1يعني برابر (عد كنيم بعددار را بدون بثابت 

  :عد كنيم داريمبرا بدون  cنور، 

C   1 
را نيز بدون  hيا مثالً گاهي ثابت پالنك، . شود عد زمان ميبعد طول همان ب، يعني L=Tشود  كه نتيجه مي

انرژي ضرب در زمان است، پس جنس ثابت پالنك چون . كنيم عد ميبعد آن  ب ML  ]h[ است.  

   :عد كنيم، داريمباگر بخواهيم اين كميت را بدون 

   1   
عد جرم و ببنابراين . ايم ي اخير را پيدا كرده رابطه L=Tعد كردن سرعت نور يعني بالبته با توجه به بدون كه 

  .يعني تنها يك كميت اصلي خواهيم داشت. عد طول پيدا كنيمبتوانيم با استفاده از  زمان را مي

عد با هم جمع يا تفريق بهاي هم  فقط كميت) 1ت كه در آن اساي از نظر ابعادي سازگار  با اين مقدمه، رابطه

تواند نماي  هر كميت مي) 3توان در هم ضرب يا تقسيم كرد و  هاي با ابعاد مختلف را مي كميت) 2. شوند

زمان است از نظر ابعادي  tسرعت و  vطول و  xكه در آن    x=vt2ي  مثالً رابطه .عد داشته باشدببدون 

به  x=kvt2اي مثل  رابطه   اما. است LTعد سمت راست باست ولي  Lعد سمت چپ بناسازگار است زيرا 

ي  از نظر ابعادي سازگار است ولي رابطه =vt x ي رابطه. داشته باشد درست است Tبعد  kشرطي كه 

و اين  "نيست شرط كافي وسازگاري ابعادي شرط الزم براي درستي يك رابطه است "پس . غلطي است

  .يعني نمي توان آزمايش را ناديده گرفت

يكسان  cو  bxو   ax2فقط وقتي از نظر ابعادي درست است كه بعد  f(x) = ax2 + bx + cتابعي مثل 

  .باشد



عد ب آيد اين است كه متغير توابع رياضي بايد كميت بدون نتيجه مهمي كه از سازگاري ابعادي به دست مي

  در تابع هاي  مثالً. باشد
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عد طول داشته باشد، در اين صورت طرف راست آنها از نظر ابعادي نادرست بعد داشته باشد مثالً بx اگر 

حركت يك  ي مثالً معادله. شوند اين نكته به اين معنا نيست كه اين توابع در روابط فيزيكي ظاهر نمي. است

  نوسانگر هماهنگ به صورت 

  sin  بدون  است كه عد استب.  

اي  توانيم رابطه هاي فيزيكي يك مسئله را بدانيم با توجه به سازگاري ابعادي مي كميتاز اين رو اگر فقط 

  .شويم ي دقيق نزديك تر مي هرچه اطالعات ما كامل تر شود به رابطه. ها به دست آوريم بين اين كميت

  :دهيم مي مي بين چند كميت فيزيكي مراحل زير را انجا براي تعيين شكل كلي رابطه

مثالً . هاي بعد دار را هم در نظر بگيريم در اين مرحله بايد ثابت. كنيم هاي مؤثر مسئله را پيدا مي كميت) الف

، در C، در نسبيت سرعت نور Kي الكتريكي ثابت  ، در مسئلهGي گرانش حتماً ثابت گرانش   در مسئله

  .كنيم را استفاده مي ...و  hي مكانيك كوانتومي ثابت پالنك  مسئله

  .سازيم آيند را مي هاي مؤثر بند الف به دست مي عد مستقل از هم كه از كميتبهاي بدون  كميتتمام ) ب



 ) ب(هاي قسمت  به صورت تابع دلخواهي از كميترا  )الف(هاي بند  ي بين كميت ترين شكل رابطه كلي) ج

  .مي نويسيم

  

  

  

  

  

چرخد را به دست  اخت ميشتاب مركز گراي يك جسم وقتي روي يك دايره با حركت يكنو -1مثال 

  .آوريد

)ت هاي مؤثر عبارتند از شتاب جسم ميك) الف   .( R) ، و شعاع دايره   (، سرعت جسم(

  :داريم. هاي معرفي شده در بند الف است تركيبي از كميت Qعد بكميت بدون ) ب

  
Q LT LT L  

  :عد باشد بايد داشته باشيمببدون  Qبراي اين كه 

0
2 0   2  ,   

  .شود ساخته مي عد بتنها يك كميت بدون 

  :داريم است كه با حل اين تابع بر حسب    = 0 كلي ترين تابع به صورت) ج

                

  .آيد يك ثابت است كه از تحليل ابعادي به دست نمي kكه 



  

  .دچرخد را پيدا كني دور خورشيد مي Rاي كه روي مداري به شعاع  زمان تناوب سياره – 2مثال 

)كميت هاي مؤثر عبارتند از زمان تناوب ) الف )، شعاع مدار ( )، جرم خورشيد (  ، جرم سياره (

( )و ثابت گرانش  ( ).  

  از قانون گرانش  عد ب. سازيم مي) الف(هاي بند  عد را از كميتبهاي بدون  كميت) ب
به   

  .آيد دست مي

G  M L T  
Q   

  :آيد عد به دست ميبدو كميت بدون Q عد كردن بها و بدون  با نوشتن ابعاد كميت

  
 

    

 كلي ترين تابع به صورت ) ج
  ,    .است  0  

  :حل كنيم، به دست مي آوريمديگر  عدبرا برحسب كميت بدون  عدباگر يك كميت بدون 

   
1

  

   .است  عد بتابعي از كميت بدون  كه 

 داريمكه معموالً اينچنين است،    1اگر 
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  .يعني مجذور زمان تناوب سياره به دور خورشيد متناسب با مكعب شعاع دوران به دور خورشيد است


