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хабарлары (математика, физика, информатика сериясы)» журналына 

Жаратылыстану ғылымдарының салалары бойынша өзекті, іргелі және 

қолданбалы зерттеулердің нәтижелері көрсетілген қазақ, түрік, орыс, 

ағылшын тілдеріндегі мақалалар қабылданады.  

 

Мақалалардың жалпы құрылымы:  

 ӘОЖ (УДК) – әмбебап ондық жіктегіш индексі;  

 Автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызмет орны, байланыс 

мәліметтері;  

 Мақаланың тақырыбы; 

 Аннотация (мақала қай тілде жазылса, сол тілде болуы шарт, кемінде 5-

6 сөйлем);  

 Кілт сөздер (мақала қай тілде жазылса, сол тілде болуы шарт, 8-10 

сөзден тұруы керек);  

 Мақала мәтіні;  

 Әдебиеттер тізімі. Бұл тізімде Thomson Reuters, Elsevier, Scopus 

базаларында индекстелетін журналдарда жарияланған мақалаларға 

сілтеме жасалынуы керек.  

- журналда пайдаланылған әдебиеттерге реттік сілтемелік әдіс жүйесі 

қолданылады, яғни мақаланың ішінде әдебиеттердің реттік нөмірі және 

сілтеме жасалынған беттер тік жақшамен көрсетіледі. Ол нөмір 

әдебиеттер тізіміндегі нөмірге сәйкес келуі тиіс.  
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- егер мақала қазақ тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала 

тақырыбы орыс және ағылшын тілдерінде;  

- егер мақала орыс тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала 

тақырыбы  қазақ және ағылшын тілдерінде;  

- егер мақала түрік тілінде жазылған болса, онда резюме және мақала 

тақырыбы  қазақ және орыс тілдерінде;  

- егер мақала ағылшын тілінде жазылған болса, онда резюме және 

мақала тақырыбы қазақ және орыс тілдерінде жазылуы тиіс.  
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материалдың 1 данасы ұсынылады; 

 Мақала көлемі 10 беттен аспауы тиіс және редакция мақаланың 

көлеміне қарамастан оны қысқартуға құқылы; 
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БІР ӨЛШЕМДІ СИГНАЛДАРДЫ ТИХОНОВТЫҢ  

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ӘДІСІМЕН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ   

 

 Аннотация. Мақалада бірөлшемді сигналдарды Тихоновтың регуляризация әдісімен 

қалпына келтіру есебі қарастырылған. Тихонов функционалына минимум беретін элемент Эйлер 

теңдеуінің шешімі болатындығына сүйене отырып Эйлер теңдеуіне қойылған шекаралық есептің 

шешімі Грин функциясы арқылы алынған. Алынған Грин функциясының кейбір қасиеттері 

дәлелденген. Осы Грин функциясы көмегімен құрылған интегралдық оператор арқылы 

өрнектелген функцияны қалпына келтіруде регуляризация әдісі қолданылған. Қалыпқа 

келтірілетін функцияны есептеу квадратуралық трапеция формуласы көмегімен жүзеге 

асырылған. Регуляризация параметрін анықтау үшін кесіндіні қақ бөлу әдісі пайдаланылды. 

Құрылған есептеу алгоритмнің дұрыстығын тексеру барысында бірөлшемді сигналдарды 

қалпына келтіруге есептеу тәжірибелері жүргізілген.   
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РЕЗЮМЕ 

 В статье рассмотрена задача сглаживания одномерного сигнала методом регуляризации 

Тихонова. В функционале Тихонова стабилизирующий член содержит производную первого 

порядка неизвестной функции. Проведены численные эксперименты по сглаживанию одномерных 

сигналов.  

(Султанов М.А. Восстановление одномерных сигналов методом регуляризации Тихонова)  
 

 

SUMMARY 

 In this paper we consider the problem of one-dimensional signal smoothing regularization 

method. In the Tikhonov functional stabilizing member comprises a first order derivative of the unknown 

function. Numerical experiments on the smoothing of one-dimensional signals.   

(Sultanov M.A. Recovering dimensional signals by Tikhonov regularization)  


