
– 8 – 

ՀՏԴ 531.7 
ՀիմնարարՀիմնարարՀիմնարարՀիմնարար    ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    հաստատուններըհաստատուններըհաստատուններըհաստատունները    ևևևև        

ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    մեծություններիմեծություններիմեծություններիմեծությունների    չափմանչափմանչափմանչափման    միավորներիմիավորներիմիավորներիմիավորների        
բնականբնականբնականբնական    համակարգերըհամակարգերըհամակարգերըհամակարգերը    

ՍերգեյՍերգեյՍերգեյՍերգեյ    ԽառատյանԽառատյանԽառատյանԽառատյան        
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բնական համակարգ, բացարձակ, չափային 
հաստատուններ, հիմնական միավորներ, հիմնարար փոխազդեցություն-
ներ, արտահայտություններ, գործակից, չափողականություն 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հիմնարար ֆիզիկական չափային այն հաստատունների կամա-
յական խումբը, որոնք բավարար են ֆիզիկական մեծությունների 
չափման նմուշային հիմքի ապահովման համար, կարող են կազմել 
ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների համակարգ, եթե 
նրանց թիվը համապատասխանում է հիմնական միավորների թվին, և 
չափողականությունների բանաձևերով կազմված հավասարումները 
ներկայացնում են լրիվ համակարգ, իսկ նրանցում հանդես եկող 
միավորների` ցուցիչներով կազմված դետերմինանտը զրոյից տարբեր է 
[2, 115; 6, 272]:  

Այդպիսով որպես չափման միավորներ ընտրված հիմնարար 
հաստատունները վերածվում են ֆիզիկական մեծությունների բնական 
մասշտաբների. նրանցով կազմված համակարգերում միավորների 
չափերն ըստ էության որոշվում են հիմնարար ֆիզիկական երևույթների 
նկատմամբ և կարող են համարվել բնական և համընդհանուր �3, 12; 2, 112; 4, 1406	�: Այսպես` Մ. Պլանկի կողմից առաջարկված և բնա-
կան անվանված համակարգը ձևավորվել է �, ℎ, �, �	� հաստատունների 
միջոցով � = ℎ = � = � = 1�, որոնք որոշվում են բնության հիմնարար 
օրինաչափություններով և համարվում են ֆիզիկական մեծությունների 
չափման բնական համակարգի միավորներ: Պլանկյան համակարգում, 
ինչպես նաև միավորների չափման բնական այլ համակարգերում, ֆիզի-
կական մեծությունների արտահայտությունները համակարգի հիմնական 
միավորներ հանդիսացող հաստատունների միջոցով թույլ են տալիս 
որոշել նրանց թվային արժեքները, որոնց հաճախ վերագրվում են իրա-
պես չհիմնավորված տարաբնույթ ֆիզիկական իմաստներ և տրվում նշա-
նակություն [2,113-114]:  

Ստորև ներկայացված են, օրինակ, զանգվածի, երկարության, ժամա-
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նակի, ջերմաստիճանի, էներգիայի, իմպուլսի, էլեկտրական լիցքի 
արտահայտությունները և թվային արժեքները [12, 7-8]. 	�� = �ћ� �� ≈ 2,2 ∙ 10�� գ 																լ� = ��ћ ��� ≈ 1,6 ∙ 10��� սմ 
	�� = ��ћ ��� ≈ 5,4 ∙ 10�   վ      							!� = "#�ћ�� �� ≈ 1,4 ∙ 10�$	Կ  

 %� = �ћ�� �� ≈ 1,95 ∙ 10'	Ջ																(� = �� ∙ � = �ћ�� �� ≈ 6,6 ∙ 10� գսմվ-1 

 )� = *4+,-ћ� ≈ 1,87 ∙ 10�"0 Կ՝  ,--ի ներառմամբ համակարգում: 
    

Ֆիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծությունների    արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական 
համակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունը    

Ինչպես տեսնում ենք, հատկապես տարածաժամանակային և էներ-
գիական, ջերմաստիճանային չափեր արտահայտող ֆիզիկական մեծու-
թյունների թվային արժեքները իրատեսական չեն և դուրս են գործնական 
կիրառությունների տիրույթներից, ինչը սահմանափակում է համակարգի 
կիրառությունների հնարավորությունները: Այն թերևս կարևորվում է 
միայն տեսական ֆիզիկական դիտարկումներում: 

Պլանկի համակարգի (ինչպես նաև մյուս բնական համարվող համա-
կարգերի) գլխավոր չափագիտական առանձնահատկությունն այն է, որ 
ֆիզիկական մեծությունների չափման հիմնական միավորները, որոնցով 
արտահայտվում են համակարգը կազմող հիմնարար հաստատունները, 
նրանում ածանցյալ են, ինչը պայմանական է դարձնում համակարգի, 
ինչպես նաև նրանով որոշվող ֆիզիկական մեծությունների, մասնավո-
րապես տարածա-ժամանակային և էներգիական, ջերմաստիճանային 
հիմնական չափերի բացարձակ համարումը, եթե հիմնական միավորներ 
հանդիսացող հիմնարար հաստատունների արժեքները որոշվում են 
պայմանական նմուշային չափերով ընտրված միավորներով [7, 2]:  

Պլանկի համակարգում ածանցյալ որոշ ֆիզիկական մեծություն-
ների` անբնականորեն շեղված և ոչ իրատեսական չափերը (օրինակ` 
երկարության, ժամանակի, զանգվածի, ջերմաստիճանի), որոնք բանա-
կանորեն դժվար են մեկնաբանվում, մասամբ պայմանավորված են նրանց 
արտահայտություններում ձգողական հաստատունի և Բոլցմանի հաս-
տատունի առկայությամբ, որոնք ներառված են համակարգ, սակայն ձգո-
ղականության և էներգիայի բացարձակ չափեր չեն ներկայացնում համա-
պատասխանաբար: Ձգողականության մեծությունը պայմանական է՝ 
կախված ձգողական փոխազդեցության օրենքի բանաձևում հանդես եկող 
ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների ընտրությունից, 
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ինչպես նաև հիմնավորված չէ նրա համընդհանուր բնույթը կամայական 
մասշտաբում �10, 122�: Այսպես` ըստ ձգողականության տեսության` 
երկարության մասշտաբը կարող է որոշվել նյութական մասնիկի գրավի-
տացիոն շառավղով` 12 = 2��/�$ 
իսկ Պլանկյան համակարգում արձանագրվող բնական երկարությունը` 
ձգողական շառավղի և Կոմպտոնյան ալիքի երկարության (4Կ = ћ56) 
միջին երկրաչափականով` 

7� = 812 ∙ 124Կ = 8�ћ��  
որը կախված չէ մասնիկի զանգվածից, չնայած և՛ ձգողական շառավիղը, 
և՛ Պլանկյան երկարությունն ուղղակիորեն արտահայտվում են զանգվա-
ծով: Ընդ որում միավորների Պլանկյան համակարգում զանգվածի ար-
տահայտությունը որոշվում է ���$

ћ� = 1 
պայմանով, որտեղ հանդես է գալիս ձգողական հաստատունը, իսկ ձախ 
մասը նուրբ կառուցվածքի հաստատունի ձգողական համանմանն է �8, 108�: 

Ինչպես տեսնում ենք, Պլանկյան երկարության արտահայտության 
մեջ նույնպես Կոմպտոնյան ալիքի երկարության հետ հանդես է գալիս 
ձգողական հաստատունը, և չափման միավորների` Պլանկի բնական 
համակարգում նրա` որպես ֆիզիկական մեծության բնական բացարձակ 
չափի վերաբերյալ դիտողությունները հարկ է ի նկատի ունենալ նաև ձգո-
ղական դաշտի տարածական անհամասեռությունների մասշտաբների` 
Պլանկյան երկարության հետ հնարավոր կապի վերաբերյալ նկատա-
ռումներում և գնահատականներում: 

Ընդ որում Կոմպտոնի երևույթը դիտվում, և ալիքի երկարությունը 
որոշվում է իրական տարրական մասնիկների համար, իսկ ձգողական 
շառավղի արտահայտությունը վերաբերում է պայմանական նյութական 
մասնիկի, որի Դե Բրոյլյան ալիքի երկարությունը որոշվում է` 4Դ = ћ59 , 
որը, եթե տարրական մասնիկների դեպքում մեծ է Կոմպտոնյան ալիքի 
երկարությունից (4Կ = ћ56), ապա հարաբերականային մեծ արագու-

թյուններով շարժվող ակնադիտական (մակրոսկոպիկ) մասնիկների 
համար կարող է շատ փոքր լինել, որի դեպքում Կոմպտոնի երևույթը 
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կարելի է ենթադրել միայն մտովի: Իսկ տարրական մասնիկների համար 
ձգողության շառավիղը, օրինակ, էլեկտրոնի համար ~10��0 մ կարգի է, 
որը որևէ բանական մեկնաբանություն ունենալ չի կարող, հատկապես որ 
նման աներևակայելի հեռավորությունների վրա ձգողական ազդեցու-
թյունների օրինաչափությունները հայտնի չեն [5, 102-103]:  

Հատկանշական է, որ թույլ փոխազդեցությունների տեսության մեջ 
կիրառվող միավորների չափման համանման բնական համակարգում 
Ֆերմիի �; հաստատունով և ћ, �	միավորներով որոշվող երկարության 

չափը		7; = �2<
ћ∙6 	= 	0,67	10�"0		մ	 կարգի է, որը պրոտոնի համար փոքր է 

Կոմպտոնյան ալիքի երկարությունից, սակայն, էականորեն գերազան-
ցում է ձգողական շառավղի և Պլանկյան երկարության մեծություններտ 
[1, 216]: Ընդ որում և՛ թույլ փոխազդեցությունները, և՛ Կոմպտոնի 
երևույթը էլեկտրամագնիսական դաշտի տիրույթում են: 

Ձգողական հաստատունը սահմանվում է որպես համեմատականու-
թյան չափային գործակից ձգողության փոխազդեցության օրենքում՝ 
մեծությունների չափողականությունների համապատասխանեցման 
նպատակով, ինչպես և էլեկտրական հաստատունը Կուլոնի օրենքում, 
որով որոշվում է լիցքի մեծությունը Պլանկի համակարգում: Դեռևս 
գոյություն չունեն գիտական տվյալներ ձգողական հաստատունի այլ 
հատկությունների կամ հիմնարար այլ փոխազդեցությունների հաստա-
տունների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ[10, 183; 11, 240-241]: 
Այդ առումով ներկայումս գիտական շրջանակներում տեսակետ է արտա-
հայտվում, թե էլեկտրադինամիկ С հաստատունի նման, որը էլեկտրա-
մագնիսական դաշտի հիմնարար հաստատուն է, ձգողական դաշտի հիմ-
նարար հաստատուն կարող է լինել ձգողական ալիքների տարածման 
արագությունը`�=, որի թվային արժեքը, սակայն, որոշված է մոտավոր և 
դեռևս մեծ անորոշությամբ �7, 2�: Թեպետ հարկ է նկատել, որ �=-ն կունե-
նար բացարձակ մեծություն և կբավարարեր չափման միավորների բնա-
կան համակարգերը կազմող հիմնարար հաստատունների տարածաժա-
մանակային անփոփոխակության (ինվարիանտության) պայմանին, և 
կփոխվեին բնական համակարգերում ածանցվող ֆիզիկական մեծու-
թյունների որոշման արտահայտությունները և թվային արժեքները:  

 Իսկ Բոլցմանի K հաստատունը, որը Պլանկի համակարգի հիմնական 
միավոր է ընտրված, ըստ սահմանման` չափային անցումային գործակից է 
ներքին էներգիայի և ջերմաստիճանի միջև: Ընդ որում ակնադիտական 
(մակրոսկոպիկ) մարմնի ներքին էներգիայի և ջերմաստիճանի միջև կապի 
առնչությունը կախված է մարմնի բնույթից, իսկ էներգիան կախված է ոչ 
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միայն ջերմաստիճանից, այլև ակնադիտական այլ հարաչափներից 
(պարամետրեր) [3, 61]: K-ի թվային արժեքը կախված է էներգիայի և 
ջերմաստիճանի չափման միավորների ընտրությունից, իսկ ջերմաս-
տիճանի չափման բացարձակ սանդղակը ընտրված է պայմանականորեն: 

Չնայած C և ћ  հիմնարար հաստատունները նույնպես, ինչպես նաև 
չափային բոլոր հաստատունները, նման դեր ունեն, սակայն դա նրանց 
համար երկրորդային է: C և ћ-ը ավելի հաճախ հանդես են գալիս հարա-
բերականային քվանտային առնչություններում, որը նպատակահարմար 
է դարձնում նրանց դիտարկումը չափման միավորների այնպիսի համա-
կարգում, որտեղ C և ћ-ը հավասար են միավորի (C = ћ = 1), որի դեպքում 
մաթեմատիկական առնչությունները, հավասարումները, բանաձևերը 
պարզում են` ստանալով ավելի հստակ և համառոտ տեսք [10, 180]: 

C-ն էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման արագությունն է 
վակուումում, որը հարաբերականության տեսության մեջ սահմանային է 
համարվում ազդանշանների տարածման արագության համար: 

Գործողության, էներգիայի և մեխանիկական ու մագնիսական 
մոմենտների ћ քվանտներով որոշվում են այն սահմանները, որտեղ 
դրսևորվում են մասնիկների և նրանց համակարգերի քվանտային հատ-
կությունները, երևույթները և նրանց նկարագրող օրինաչափությունները: 
Մասնավորապես % = ���$ կարգի էներգիայի դեպքում էական կարող են 
դառնալ հարաբերականային քվանտային ազդեցությունները ձգողական 
երևույթներում [3, 58-69]: 

Մինչդեռ գոյություն չունի K-ի չափողականության որևէ ֆիզիկական 
մեծություն, որի համար K-ի արժեքը դառնում է սահմանային կամ 
կրիտիկական: K-ի դերը թերևս կարևորվում է էնտրոպիայի և ԹԴ հավա-
նականության լոգարիթմի միջև որպես համեմատականության գոր-
ծակցի, որտեղ նրա մեծությունը և չափողականությունը որոշվում են 
էնտրոպիայով: Պլանկը K-ն ընտրել է չափման միավորների բնական 

համակարգում` ի նկատի ունենալով նրա համարժեք դերը ћ?–ին, ћ@	#A 
հարաբերության մեջ, մասնավորապես վիճակագրական բաշխման 
ֆունկցիաներում �9, 3�:  

Այսպիսով` Պլանկյան համակարգում �	և	�	 հաստատունների 
ներառումը հիմնական միավորների կազմ և նրանում որոշվող ֆիզիկա-
կան մեծությունների թվային արժեքները պայմանական են, իսկ մեկնա-
բանությունները` ոչ միանշանակ:  

Հարկ է նշել նաև, որ չափման միավորների բնական համարվող 
տարբեր համակարգերում, այդ թվում` նաև Պլանկյան համակարգում 



– 13 – 

ֆիզիկական մեծությունների արտահայտությունները հիմնարար հաս-
տատուններով և նրանց թվային արժեքները տարբեր են, չնայած համա-
կարգերի հիմնական միավորներ հանդիսացող հաստատունների մեծ 
մասը կրկնվում է: Համեմատական վերլուծության համար ստորև 
աղյուսակում ներկայացված են հիմնական ֆիզիկական մեծությունների 
(երկարության, ժամանակի, զանգվածի, էներգիայի) որոշման 
արտահայտությունները և նրանց թվային արժեքները մեր դիտարկած 
համակարգերում [12, 17] (տե՛ս աղյուսակ 1): 

Ինչպես տեսնում ենք, աղյուսակում ներկայացված բնական 
համարվող բացարձակ համակարգերում, չնայած ћ, �	, B կամ �C հիմնա-
րար հաստատունները հիմնականում կրկնվում են՝ համակցվելով որոշ 
այլ հաստատունների հետ, սակայն նրանցով ածանցվող մեծությունների 
արտահայտությունները և թվային արժեքները տարբեր են: Տարբերու-
թյունները էականորեն մեծ են հատկապես Պլանկյան համակարգի մեծու-
թյունների նկատմամբ, որտեղ ներառված են ձգողական հաստատունը և 
ջերմաստիճանը, որոնց սահմանումները և չափերը չեն համապատաս-
խանում հիմնարար հաստատունների բնորոշմանը: Բնական տարբեր 
համակարգերում ածանցյալ մեծությունների արտահայտությունների և 
թվային արժեքների տարբերությունները ցույց են տալիս, որ սկզբունքո-
րեն դա կարող է պայմանավորված լինել ֆիզիկական մեծությունների 
չափողականությունների ձևավորման պայմանները և պահանջները բա-
վարարող չափային հիմնարար հաստատունների կամայական համակ-
ցումներով չափման միավորների համարժեք համակարգերի կազմման 
հնարավորություններով, որոնցից որևէ մեկի հատուկ համարումը և նրա-
նում ածանցյալ ֆիզիկական մեծություններին վերագրվող իմաստը 
հստակ հիմնավորվել չի կարող, քանի դեռ բացահայտված չեն համա-
կարգը կազմող հիմնարար հաստատուններով բնութագրվող ֆիզիկական 
երևույթների և նկարագրող օրինաչափությունների փոխկապակց-վածու-
թյունը, ընդհանրություններն ու տարբերությունները ինչպես ակնադի-
տական-խոշորաչափ (մակրոսկոպիկ), այնպես էլ մանրադիտակային-
մանրաչափ (միկրոսկոպիկ) մակարդակներում: 

Հիմնարար ֆիզիկական հաստատունների տարբեր համակցումնե-
րով կարելի է կազմել միավորների տարբեր բնական բացարձակ համա-
կարգեր` նախատեսված որոշակի նշանակության և մասշտաբի մեծու-
թյունների չափերի որոշման և գնահատման համար: Միասնական 
բնական բացարձակ համակարգը միշտ կարող է աննպատակահարմար 
լինել տարբեր նշանակության և մասշտաբի մեծությունների չափերի 
որոշման, գնահատման և վերլուծության համար: 
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Այսպես` Դ. Հարթրիի` բազմաէլեկտրոն ատոմային համակարգերի 
համար Շրեդինգերի հավասարման լուծման նկատմամբ կիրառած 
չափման ատոմային միավորների համակարգի հիմնական միավորներ 
հանդիսացող հիմնարար չափային հաստատունները ֆիզիկական օրենք-
ների մաթեմատիկական արտահայտություններում իրապես փոխա-
րինվում են մեկով (�C =, B = 1,ћ = 1, 	�C = 1)` այդպիսով ըստ էության 
ներառելով համապատասխան ֆիզիկական մեծությունների միավորների 
սահմանումներ [13, 219 − 220�: 

Օրինակ` Շրեդինգերի հավասարումը ջրածնի ատոմի համար 
ստանում է հետևյալ տեսքը.  ∆F + 2 ∙ H% + "IJF = 0 : 

    
Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն     

Այսպիսով` Հարթրիի համակարգում ոչ միայն բացահայտ անցում է 
կատարվում ատոմային համակարգերի բնական չափերին, այլև ոչ 
բացահայտ անցում չափային ֆիզիկական հաստատուններից` անչափա-
յիններին` մաթեմատիկական բարդ խնդիրների լուծման՝ ինքնահամա-
ձայնեցված դաշտի մեթոդի կիրառման համար: 

Միավորների հարաբերականային քվանտային համակարգը կապ-
ված է հարաբերականային քվանտային մեխանիկայի և դաշտի տեսու-
թյան զարգացումների հետ, մասնավորապես Դիրակի ալիքային հավա-
սարման, և հիմնված է �,ћ, �C հիմնարար հաստատունների վրա, որոնք, 
ինչպես և Հարթրիի համակարգում, փոխարինվում են միավորներով 
(� = 1,�C = 1,ћ = 1) և պարզում են բոլոր այն հավասարումների, 
առնչությունների, մեծությունների գրությունները, որոնցում արտահայտ-
վում են դրանք: Այդպիսով, օրինակ, միավորի է հավասարվում F ֆունկ-
ցիայի գործակիցը Շրեդինգերի հավասարման մեջ, և այն ստանում է 
հետևյալ տեսքը. ∆F + 2 ∙ % − K�F = 0 : 

Հարաբերականային քվանտային համակարգը նպատակահարմա-
րորեն կիրառվում է բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում �2, 121�: 

Ինչպես տեսնում ենք, քննարկված երկու մոտեցումներում էլ անցում 
է կատարվում ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների բնա-
կան բացարձակ համակարգերի, որոնց նախատիպեր են միավորների 
բացարձակ համակարգը` ձևավորված Կ. Ֆ. Գաուսի կողմից, և համընդ-
հանուր համակարգերը` Ջ. Կ. Մաքսվելի կողմից: 
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единиц измеренияединиц измеренияединиц измеренияединиц измерения    

Сергей  Харатян Сергей  Харатян Сергей  Харатян Сергей  Харатян  
Резюме Резюме Резюме Резюме     

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова: естественная система, абсолютная, размерные 
постоянные, основные единицы, фундаментальные взаимодействия, 
уравненеия, выражения, размерность 

Обосновано, что использование фундаментальных физических констант в 
качестве основных единиц измерения физических величин, обеспечивает 
естественный и абсолютный характер образованных ими систем единиц 
измерения.  

Указана на условность выбора гравитационной постоянной и постоянной 
Больцмана в качестве абсолютных и универсальных единц в естественной 
системе единиц измерения Планка, обусловленная неабсолютностью их 
значений (определяемых: гравитационная постоянная- в законе гравитации в 
качестве размерного коэффициента пропорциальности, постоянная 
Больцмана-переходным множителем от температуры к энергии) численные 
значения и размерности которых зависят от единиц измерения длины, массы и 
времени, являющимися основными в системе единиц их измерения. Таким 
образом, включение в состав основных единиц измерения Планковской 
системы постоянных �	и	�	и	численные значения, определяемых в ней 
физических величин, условны, а интерпретации неоднозначны.  

Отмечена зависимость значений производных физических величин, 
определяемых в естественных системах единиц, от значений и размерностей 
основных констант-единиц системы, численные значения и единицы 
измерения которых определяются основными единицами системы в которой 
измерены эти физические величины, что обусловливает их относительный 
характер, следовательно, и условность часто приписываемых    их численным 
значениям абсолютного характера, различных физических смыслов и 
значений. 

Сравнительный анализ выражений и численных значений физических 
величин, вычисляемых в различных естественных системах единиц измерения 
показывает их неоднозначность по отношению к различным системам, 
несмотря на то, что большинство фундаментальных физических констант, в 
качестве основных единиц, повторяются в различных системах. Следова-
тельно, нет оснований избрать какую нибудь систему, как особую из расмот-
ренных, а физическим величинам, вычисляемых в них, придать абсолютный 
характер и приписать физический смысл.  

        



– 18 – 
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SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: natural system, absolute, dimensional constants, basic units, 
fundamental interactions, equations, expressions, dimension 

It is proved that the use of fundamental physical constants as the basic units of 
measurement of physical quantities ensures the natural and absolute character of 
the systems of units of measurement formed by them. 

The convention of choosing the gravitational constant and Boltzmann 
constant as absolute and universal units in Planck’s natural system of units of 
measurement is indicated due to the non-absolute nature of their values (defined 
by: the gravitational constant in the law of gravity as a dimensional coefficient of 
proportionality, Boltzmann constant as a transition factor from temperature to 
energy), the numerical values and dimensions of which depend on the units of 
length, mass and time, which are the main ones in the system of units of their 
measurement. Thus, the inclusion in the basic units of measurement of the Planck 
system of constants G and K and the numerical values of the physical quantities 
determined in it are conditional, and the interpretations are ambiguous. 

The dependence of the values of the derivatives of physical quantities 
determined in natural systems of units on the values and dimensions of the basic 
constants-units of the system, the numerical values and units of measurement of 
which are determined by the basic units of the system in which these physical 
quantities are measured, which determines their relative nature, hence, the 
conditionality of their numerical values often attributed to absolute nature, various 
physical meanings and values. 

A comparative analysis of expressions and numerical values of physical 
quantities, calculated in various natural systems of units of measurement, shows 
their ambiguity in relation to different systems, despite the fact that most 
fundamental physical constants, as basic units, are repeated in different systems. 
Therefore, there is no reason to choose any system as a special one of the examined, 
and the physical quantities calculated in them, to give an absolute character and 
attribute a physical meaning. 
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