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Процедура валідації включаю в себе процедуру встановлення істинності 

працездатності методів аналізу (синфазного та компонентного) пульсового сигналу 

(ПС) як періодично корельованого випадкового процесу [4] за емпіричним даними [2] 

(рис. 1)  шляхом їх порівняння з імітованими сигналами (рис.1) [3]. 

 

 
Рис.1. Реалізації емпіричного та імітованого ПС 

 

Результати синфазного та компонентного аналізу емпіричного ПС у вигляді 

усереднених кореляційних компонент зображено на рис.2, а імітованого ПС – рис.3. 

 

 
Рис.2. Усередненні значення кореляційних компонент емпіричного ПС 

 

 
Рис.3. Усередненні значення кореляційних компонент імітованого ПС 



Для порівняння результатів аналізу ПС (рис.1-2) використано F-критерій 

(критерій Фішера) [1], який базується на порівнянні дисперсій результатів аналізу: 
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2σ  – дисперсії результатів (
21 σσ  ); 

 
dfкрит ,p,p,kkF 21  – табличне критичне значення, яке вибирається в залежності від 

ступенів вільності вибірки результатів 
21,kk  та ймовірності помилки fp  та 

достовірності dp : 
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де 21,nn  – довжини вибірки результатів. 

Згідно критерію (вираз 1) у разі не перевищення відношення дисперсій 

критичного значення Fкрит приймається нульова гіпотеза H0 (результати 1 і 2 подібні, 

21 σσ  ), а в іншому випадку – гіпотеза Н1  (результати 1 і 2 не подібні, 
21 σσ  ). 

Критичне значення залежить від значення ступенів свободи вибірки результатів 

k1,k2 (вираз 2) та ймовірності помилки прийняття рішення pf. 

Результати обчислень, які наведено в табл. 1, вказують на подібність результатів 

аналізу імітованих та емпіричних сигналів з ймовірністю помилки 0,01 та 

достовірністю прийняття рішення 0,99.  

 

Таблиця 1 – Результати порівняння усереднених оцінок кореляційних компонент 

Синфазний метод Компонентний метод fp  
dp  Н1/ Н0 

 𝐹 = 1,99 < (𝐹крит(14,14)=2,48)  𝐹 = 1,63 < (𝐹крит(14, 14)=2,48) 0,01 0,99 Н0 

 𝐹 = 1,99 < (𝐹крит(14,14)=2,15)  𝐹 = 1,63 < (𝐹крит(14, 14)=2,15) 0,05 0,95 Н0 

 

Отже методи є істинно працездатними при розв’язання поставленої задачі, 

зокрема виявлення ранніх змін у функціонуванні судин людини за результатами 

синфазного та компонентного аналізу ПС. 
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