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безумовно повинен ґрунтуватися на процесному 
підході. Адже, головна мета процесного підходу – по-
збутися невідповідностей, неефективності і внутрішніх 
конфліктів, які притаманні багатьом організаціям. 

При оцінюванні систем у зв’язку з кожним 
оцінюваним процесом повинні бути поставлені такі 
основні питання [5]: 

– Чи є процес визначений і належно описаний? 
– Чи здійснюється розподіл обов’язків? 
– Чи впроваджені методики і чи забезпечується 

їхнє застосування? 
– Чи є процес ефективним з погляду отримання 

необхідних результатів? 
Сукупна відповідь на ці питання може визначити 

результат оцінювання. 

Саме за допомогою комплексного аналізу процесів 
СУЯ можна найдостовірніше оцінити СУЯ загалом. 
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Подано результати комп’ютерного моделювання хаотичного руху елементарних частинок у системах з 
хаотичною та упорядкованою структурами. За результатами аналізу зроблено висновки про можливість 
використання флікер-шуму системи для якісної оцінки її внутрішньої структури та змін у структурі.  

Представлены результаты компьютерного моделирования хаотического движения элементарных частиц в 
системах с хаотической и упорядоченной структурами. На основании результатов анализа сделаны выводы 
о возможности использования фликкер-шума системы для качественной оценки её внутренней структуры и 

изменений в структуре. 

The results of computer simulation of chaotic motion of elementary particles in the systems with chaotic and 
comfortable structure are presented. Using the research results the conclusions about the possibility of using flicker-

noise system for qualitative estimation of its inner structure and changes in the structure were made. 

Постановка задачі.  З поглибленим вивченням 
природи, біологічних і фізико-хімічних процесів все 
більшого значення набувають особливості структурної 
організації досліджуваних систем. Рентгеноструктурний 
аналіз, який широко використовують для діагностики 
внутрішньої структури системи, потребує необхідного 
обладнання, крім того, такий спосіб діагностики не 
завжди можна використати, оскільки це пов’язано з 
необхідністю демонтажу досліджуваних систем.  

Поряд з традиційними методами діагностики 
розробляються та обґрунтовуються нові методи 

дослідження внутрішньої структури. Одним із таких 
методів є діагностування якості об’єктів за рівнем 
їхнього флікер-шуму [1–4], спектральна густина якого 
S(f), як відомо, обернено пропорційна до частоти f: 

S(f)~
f
1

. Сьогодні за виміряними рівнями флікер-шуму 

(ФШ) прогнозують якість і надійність пасивних 
компонентів різних електронних приладів та 
інтегральних мікросхем: тонкоплівкових провідників, 
контактів, плівкових резисторів [1]. Підставою 
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використання ФШ для оцінки якості і надійності 
досліджуваних об’єктів є помічена його залежність від 
внутрішньої структури об’єкта [4, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Флікер-шум реєструють не тільки в електронних 

системах. Спектр виду αf
1 , де 0,5≤α≤1,5, 

реєструють у радіотехнічних пристроях, у деяких 
біологічних системах, у геофізичних процесах [5–8]. 
Така поширеність ФШ в абсолютно різних системах 
пояснюється тим, що зміни, які відбуваються у цих 
системах, подаються у вигляді динамічної змінної S(t), 
причому S(t) може мати, в принципі, будь-який зміст: 
вимірюваний параметр фізичних об’єктів, швидкість 
хімічних перетворень у конденсованій фазі, зміна 
інтенсивності електромагнітних або акустичних 
сигналів, варіація показників діяльності серцевого 
м’яза, сейсмічна або вулканічна діяльність, чис-
ленність популяцій в екосистемах, інтенсивність руху 
міського транспорту, швидкість зміни прожиткового 
мінімуму тощо. Зміни S(t) можуть бути подані як на 
рис.1, тобто мають вигляд флуктуацій навколо деякого 

середнього значення )(tS . 

 
 

Рис. 1. Зміна значень S(t) як функція часу 
 

Надалі при визначенні спектра S(f) з вико-
ристанням автокореляційних співвідношень і 
перетворення Фур’є немає ніякого значення, який 
природний процес чи явище описує динамічна змінна  
S(t): у зображенні на рис.1 S(t) є абстрактною 
величиною, яка може відображати будь-які процеси. 

У [4] розглянуто перспективу використання хао-
тичних серій динамічних змінних різної сутності, що 
отримані при дослідженнях різноманітних природних 
процесів і структур і подано переважно у вигляді 
часових рядів або просторових рядів і карт, для 
отримання інформації про стан досліджуваної системи, 

специфіку її еволюції, особливості її структурної 
організації. Наголос робиться на аналізі флікер-
шумових залежностей спектра потужності сигнала, що 
формується послідовністю δ – функцій [9]. Інформацію 
про процеси, що відбуваються у системі, пропонується 
визначати при інтерполяції результуючого спектра 
потужності, визначеного на основі експериментальних 
значень часових рядів, виразом [4]: 

nfT
S

fS
)2(1

)0(
)(

0π+
= ,                       (1) 

де S(0), T0 і n – феноменологічні параметри 
(“паспортні параметри”), за допомогою яких роз-
різняють досліджувані складні структури або динаміку 
досліджуваної еволюції відкритих дисипативних 
систем. Параметр n характеризує швидкість “втрати 
пам’яті” (кореляційних зв’язків) у послідовності 
сплесків на часових інтервалах; параметр Т0 має зміст 
часу кореляції; S(0) – спектральна густина на середніх 
частотах. Так, при n = 4 у досліджуваній системі 
відбувається турбулентна дифузія; при n= 5/3 – 
повністю розвинута турбулентність і т.д. [4]. Порів-
няння значень “паспортних параметрів”, отриманих 
під час аналізу часових рядів, з їхніми значеннями, 
визначеними для часткових випадків, дає можливість 
хоча б якісно відобразити характер тих складних 
процесів, які зумовлють досліджувану еволюцію. 

Запропонований в [4] метод флікер-шумової 
діагностики (flicker-noise spectroscopy – FNS – метод) 
має і очевидні недоліки: визначення (швидше підбір) 
значень параметрів T0 і n, за яких вираз (1) із 
задовільною точністю апроксимував би реальний 
спектр, є незручним. 

У [5] наведено результати комп’ютерного моде-
лювання хаотичного руху елементарних частинок і на 
підставі аналізу їхніх спектрів стверджується, що для 
формування флікер-складової спектра шумів визна-
чальною є внутрішня структура досліджуваної 
системи. У [10] обгрунтовується гіпотеза виникнення 
флікер-складової спектру шумів у системах, що 
перебувають у нерівноважному стані і наведено емпі-
ричний вираз для спектральної густини шумів у 
нерівноважних ізольованих системах: 

)( fS ~
1−τ

τ

f

f

e
ae ,                                (2) 

де а – значення спектральної густини в області 
середніх частот;  τ – час релаксації системи. 
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На відміну від (1), вираз (2) дає змогу за екс-
периментально визначеним спектром S(f) однозначно 
визначити час релаксації системи τ. Очевидно, що із 
[5] τ є структурно чутливою величиною і за значенням 
τ та його зміною можна зробити висновки про 
особливості внутрішньої структури досліджуваної 
системи та її зміну. 

Мета роботи. Метою виконаних досліджень є 
визначення взаємозв’язку між параметрами спектраль-
ної густини флікер-шуму та особливостями внутрішньої 
структури системи, флікер-шуми якої досліджуються. 

Виконані дослідження. Під час досліджень вико-
ристовували комп’ютерне моделювання хаотичного 
руху елементарних частинок і методику, описану в [5]. 
Об’єктами досліджень були вибрані системи з 
упорядкованою та неупорядкованою структурами. 
Упорядкованій структурі відповідає плоский прямо-
кутник із співвідношенням сторін 1:2 з розміщеними у 
ньому у певній послідовності 20 вертикальними 
непрозорими перегородками однакової довжини. 
Неупорядкованій структурі відповідає хаотичне 
розташування тих самих перегородок. 

У [10] наведено спосіб визначення часу релаксації 

τ за відомим спектром S(f): із (2) при f=fо=
τ
1

, 

S(fo)=1,58а, а також встановлено, що параметр а 
залежить тільки від швидкості руху кульок, а час 
релаксації τ є структурно чутливою величиною. При 
комп’ютерному моделюванні досліджувалась 
залежність параметрів  а і τ від швидкості руху кульок 
(v1=10±5 м/с, v2=100±50 м/с), від розташування 
елементів структури  (рівномірне упорядковане 
розташування і нерівномірне (хаотичне) розташування 
тих самих елементів), від розмірів елементів структури 
(l1=0,1 м і l2=0,2 м), від відстані між елементами 
(рівномірне по площі розташування і зменшена відстань 
між елементами – локальне розташування елементів 
структури), від кількості елементів (n1=20 і n2=40). 
Відповідні структури та спектральні густини шумів, що 
їм відповідають, наведені на рис.2 – рис.5. Значення 
параметрів а і τ, визначені за наведеними спектраль-
ними густинами шумів, подані в табл. 1 – табл. 4. 

1. Визначення залежності а і τ від швидкості руху 
кульок в системах з хаотичною (рис. 2, а) та 
упорядкованою структурами (рис. 2, б).  

2. Визначення залежності τ від розмірів елементів 
внутрішньої структури хаотичної (рис. 3, а) та упоряд-
кованої (рис. 3, б) систем. 

3. Визначення залежності τ від відстані між 
елементами структури. 

4. Визначення залежності τ  від кількості еле-
ментів внутрішньої структури. 

Із результатів аналізу енергетичних спектрів, 
наведених на рис. 2 – рис. 5, стає очевидним, що 
параметр a із (2) характеризує рівень запасеної 
теплової енергії (a~kT), а енергія, пов’язана із струк-
турою системи, характеризується часом релаксації τ. 
Так, у системах, що мають однакову запасену теплову 
енергію (a = 0,174-0,185 Дж , табл. 1 – табл. 4), рівень 
енергії, пов’язаної із структурою, є різним: більшу 
енергію запасають хаотичні структури, що харак-
теризуються часом релаксації τх,  порівняно з 
структурами упорядкованими, час релаксації яких τп 
(τп> τх, рис. 2–5, табл. 1–4); більшу енергію запасають 
структури з більшою кількістю елементів та з 
більшими розмірами цих елементів (рис. 2 – рис. 5, 
табл. 1–4). Загалом ж чим менший час релаксації 
системи τ , тим більше запасається енергії, пов’язаної 
із структурою системи. Час релаксації залежить також 
і від швидкості руху кульок (що може свідчити про 
його температурну залежність), причому залежність є 

обернено пропорційною до τ ~
v

1
. На температурну 

залежність флікер-шуму вказано у [7, 11]. 

Висновки. Знаючи час релаксації системи τ, який 
можна визначити із (2) за відомою спектральною 
густиною S(f) часової зміни досліджуваного параметра 
системи S(t) (рис.1), та зміну часу релаксації, можна 
зробити висновки про внутрішню структуру системи 
та її еволюцію, а саме, якщо в початковому стані 
елементи внутрішньої структури системи були розта-
шовані рівномірно по об’єму системи і упорядковано 
(рис. 2, б), то збільшення часу релаксації (зменшення 
флікер-шуму) свідчить про: 

1) відстань між елементами структури змен-
шується (рис. 2, б, τ =1,90 s, рис. 4, б, τ=3,55 s); 

2) розміри елементів структури зменшуються 
(рис. 3, б, τ=0,81 s, рис. 2, б, τ=1,90 s). 

3) кількість елементів структури зменшується 
(рис. 5, б, τ=0,90 s, рис. 2, б, τ=1,90 s). 

Причиною зменшення часу релаксації (збіль-
шення флікер-шуму) може бути: 

1) відстань між елементами структури збіль-
шується (рис. 4, б, τ=3,55 s, рис. 2, б, τ =1,90 s); 

2) розміри елементів збільшуються (рис. 2, б,  
τ =1,90 s, рис. 3, б, τ=0,81 s); 



Вимірювальна техніка та метрологія, № 68,  2008 р. 
 
250 

3) кількість елементів структури збільшується 
(рис. 2, б, τ =1,90 s,рис. 5, б, τ=0,90 s); 

4) структура системи стає хаотичною (рис. 2, б,  
τ =1,90 s, рис. 2, а, τ =1,03 s). 

Якщо в початковому стані елементи внутрішньої 
структури були розташовані у системі хаотично, то 

збільшення часу релаксації (зменшення флікер-шуму) 
викликане: 

1) упорядкуванням елементів структури (рис. 2, а, τ 
=1,03 s, рис. 2, б, τ =1,90 s); 

2) зменшенням відстані між елементами 
структури (рис. 2, а, τ =1,03 s, рис. 4, а, τ =2,44 s); 

 
a                                       l=0,1 m; n=20 

 
 

          V=10±5 m/s                                                                    V=100±50  m/s                                                                              

      
 

Таблиця 1а 
Залежність параметрів а і τ від швидкості руху кульок 

v, m/s a, Joule τ, s 
10±5 0,183 1,03 

100±50 2,16 0,40 
                                                                              

б                             l=0,1 m; n=20 
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                                 V=10±5 m/s                                               V=100±50 m/s 

   
 

                                                                                                     Таблиця 1б 
v, m/s a, Joule τ, s 
10±5  0,185 1,90 
100±50 2,30 0,72 

 

Рис. 2. Системи з хаотичною (а) та упорядкованою (б) структурами та енергетичні спектри, 
що відповідають рухові кульок з швидкостями 10±5 м/с і 100±50 м/с 

 
a               l=0.2 m; n=20                                                        V=10±5 m/s 

    
 

б              l=0.2 m; n=20                                                           V=10±5 m/s 

      
 

                                                                                        Таблиця 2 
Залежність параметра τ від розмірів елементів внутрішньої структури 

S(f) a, Joule τ, s 
Рис.3а 0,184 0,77 
Рис.3b 0,181 0,81 

 

Рис.3. Системи з хаотичною (а) та упорядкованою (б) структурами із збільшеними розмірами елементів  
та відповідні енергетичні спектри 
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a     l=0,1 m; n=20                                                            V=10±5 m/s 

   
 

б        l=0,1 m; n=20                                                              V=10±5 m/s 

   
 

                                                                                                       Таблиця 3 
 

Залежність параметра τ від відстані між елементами структури 
S(f) a, Joule τ, s 
Рис.4а 0,183 2,44 
Рис.4b 0,180 3,55 

 
Рис. 4. Системи з хаотичною (а) та впорядкованою (б) структурами 

 із зменшеною відстанню між елементами та відповідні енергетичні спектри 
 
 

a             l=0,1 m; n=40                                                      V=10±5 m/s 
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б           l=0,1m;n=40                                                                   V=10±5 m/s                                                            

    
 

                                                                                               Таблиця 4 

Залежність параметра τ  від кількості елементів внутрішньої структури 

S(f) a, Joule τ, s 
Рис.5а 0,176 0,60 
Рис.5b 0,174 0,90 

 

Рис. 5. Системи з хаотичною (а) та впорядкованою (б) структурами із збільшеною кількістю елементів 
 та відповідні енергетичні спектри 

 

3) зменшенням розмірів елементів структури 
(рис. 3, а, τ =0,77 s, рис. 2, а, τ =1,03 s). 

Зменшення часу релаксації (збільшення флікер-
шуму) у системі з хаотичною структурою може свід-
чити про: 

1) збільшення відстані між елементами струк-
тури (рис. 4, а, τ =2,44 s, рис. 2, а, τ =1,03 s); 

2) збільшення розмірів елементів (рис. 2, а,  
τ =1,03 s, рис. 3, а, τ =0,77 s); 

3) збільшення кількості елементів структури 
(рис. 2, а, τ =1,03 s, рис. 5, а, τ=0,60 s). 

Виконаний комп’ютерний аналіз хаотичного руху 
елементарних частинок підтвердив, що шуми типу 1/f є 
структурно чутливими шумами: рівень флікер-шуму 
залежить від упорядкованості елементів внутрішньої 
структури системи – що вищим є порядок у розташу-
ванні елементів внутрішньої структури системи, то 
меншим є рівень флікер-шуму (сумарний рівень шуму 
наближається до теплового шуму системи). Отже, 
виміряний флікер-шум може бути використаний для 
оцінки змін, що відбулися у внутрішній структурі  
системи без її демонтажу і впливу на неї тестувальних 
сигналів. Відзначимо також, що наведені висновки 
стосуються флуктуацій (рис. 1), що відбуваються як на 
рівні мікрозмін, так і на рівні макрозмін. 
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