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Цаг уур, цаг уурын автомат станц 

Нисэх буудлуудад ашиглагдаж буй 

станцууд  

Цаг уурын станцын мэдрүүрүүд 

/MAWS-301/  

Техник үйлчилгээ болон шалгалт 

тохируулга гүйцэтгэх  
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5 Цаашид анхаарч шийдвэрлэх асуудал  



1. Цаг уур, цаг уурын автомат станц (ЦУАС) 

 Цаг уур нь бидний өдөр тутамын амьдралд 

шууд нөлөөлж байдаг чухал хэмжигдэхүүн юм. 

 

 Түүний нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд 

үзүүлэх нөлөөлөл их тул нисэх буудлын орчимд 

тухайн цаг хугацаанд, үнэн зөв, тасралтгүй 

найдвартай цаг уурын мэдээг шаарддаг. 
  

 Цаг уур, орчны нөхцөлийг хэмжих, 
боловсруулах, дүрслэн харуулах, хадгалах, түгээх нь 

цаг уурын автомат системийн үндсэн зорилго бөгөөд 

үүний гол хэсэг нь ЦУАС юм. 



 

Харьцангуй чийгшил HMP-155:  0…100%,  

 

Агаарын температур HMP-155 : -40..+60C  

 

Aгаарын даралт PTB-330:500...1100гПа  

  

2. ЦУАС-ын чийг, температур, даралтын хэмжилт 



ЦУАС-ын салхины хурд ба чиглэл заагч  

Анемометр нь 0.4-0.6 м/с-ээс эхлэн салхины хурдыг 75 м/с хүртэл хэмжинэ. 

Салхины чиглэлийг 001-360 градусын хооронд заана.  

Салхины хурд хэмжигч Салхины чиглэл заагч 



3. Орон нутагт ашиглагдаж буй станцууд  

 Одоогийн байдлаар нийт 12 нисэх буудлуудад MAWS301 цаг уурын 
автомат станцыг 2014 онд шинээр суурилуулан ашиглаж байна.   



3. Орон нутагт ашиглагдаж буй станцууд  

НБ-ын нэр  Станц НБ-ын нэр  Станц 

Арвайхээр /ZMAH/ QLC-50 Мандалговь /ZMMG/ MAWS-301 

Алтай /ZMAT/ MAWS-301 Мөрөн /ZMMN/ MAWS-301 

Баянхонгор /ZMBH/ MAWS-301 Дэглий цагаан /ZMUG/ MAWS-301 

Булган /ZMBN/ QLC-50 Өндөрхаан /ZMUH/ MAWS-301 

Сүхбаатар /ZMBU/ MAWS-301 Өлгий /ZMUL/ MAWS-301 

Чойбалсан /ZMCD/ AWS-330 Тосонцэнгэл /ZMTL/  QLC-50 

Доной /ZMDN/ MAWS-301 Овоот /ZMGT/ MILOS-520 

Гурвансайхан /ZMDZ/ MAWS-301 Ховдын Булган /ZMBS/ QLC-50 

Ховд /ZMKD/ MAWS-301 Хархорин /ZMHH/ QLC-50 

Ханбумбат /ZMKВ/ MAWS-301,  AWS-310,  MILOS-520 

ХНААлба Зөөврийн MAWS-201  

Нийт: 21ширхэг ЦУАС ашиглагдаж байна. 

Үүнд: MAWS-301- 12ш, MILOS-520-2ш, AWS-310-1ш, AWS-330-1ш, мөн  

1997 онд үйлдвэрлэгдсэн QLC-50-5ш байна.  

 



3.“Чингис Хаан” ОУНБ ашиглагдаж буй цаг 
уурын станцууд 

MILOS-520 CL-31 /үүлний өндөр хэмжигч/  WT-501 /салхины станц/ 



3.“Чингис Хаан” ОУНБ ашиглагдаж буй цаг 
уурын станцууд 

Transmissometer Mitras /АБХ/ FD12P /АБХ/ 

Нийт 5 ширхэг цаг уурын автомат станц ашиглагдаж байна. 



3.Хөшигтийн хөндийд байрлах  УБХОУШНБ-д 
суурьлагдсан цаг уурын станцууд 

MAWS-301 CL-31 Үүлний өндөр хэмжигч 



3.Хөшигтийн хөндийд байрлах  УБХОУШНБ-д 
суурьлагдсан цаг уурын станцууд 

Салхины станц-MAWS 301  
Алсын барааны харагдац хэмжих 

багаж- FS-11,29  





4. ЦУАС-ын техник үйлчилгээ, ХНАА-ны хариуцах ажиллагаа 

 Ерөнхий Зохицуулагчаас Техник үйлчилгээ хийх зөвшөөрөл авна. 

 Станцыг унтраахаас өмнө техник үйлчилгээний check list-г бөглөж 

ажиллагааг шалгана. 

 Матчийг буулган сериал кабелиар станцтай зөөврийн компьютертой 

холбогдож, станц хэвийн ажиллагааг шалгана. 

Матчийг буулгасан байдал Станцад терминалаар холбогдох 



  Салхины мэдрүүрүүдийн шарик хэр эргэж байгааг сайтар шалгаж, 

зууралттай/үрэлттэй шарикийг системийн инженерт мэдэгдэж 

яаралтай солих арга хэмжээг авдаг.  

 

 PTB-330 даралтын мэдрүүрийн хоолойг сайтар шалгадаг. (Энэхүү 

хоолой нь хөндий хоосон , агаар чөлөөтэй нэвтрэх ёстой.) 



4. ЦУАС-д шалгалт тохируулга гүйцэтгэх,  
ОХЗЛ-ийн хариуцах ажиллагаа 

Цаг уурын автомат станцын байрлал тодорхойлох /солбицол/ 
ААЖ-12/1 “Байрлал тодорхойлох аргачлал”-ын дагуу шугаман   өнцөг 
геодезийн инженер тодорхойлно.  
Цаг уурын автомат станцын салхины зүг чиг заагч мэдрүүр 

Тусгай градусын хуваарьт хавтанг салхины зүг чиг заагчийн дор 

байрлуулаж 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°-ийн чиглэл дэх 
утгуудад шалгана. 

 



Цаг уурын автомат станцын Cross Arm (салхины зүг чиг заагч 
мэдрүүрүүд байрласан хөндлөвч)-ын чиглэлийг шалгана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цаг уурын автомат станцын станцын харьцангуй чийг, 
температурын мэдрүүр болон даралт хэмжигч мэдрүүр байрлаж 

буй өндрийг хэмжинэ. 

 

 



 Цаг уурын автомат станцын харьцангуй чийг, температур, 
даралтын мэдрүүр 

• Ажлын эталон хэмжих хэрэгслийг станцын чийг, температур, 
даралтын мэдрүүртэй ижил түвшинд байрлуулж 30-аас 60 минутын 

хооронд тогтворжуулсны дараа хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. 

 Хэмжилтийг нислэгийн байнгын ажиглалт болон мэдээний цагтай 

давхцуулан гүйцэтгэнэ. [ Нислэгийн цаг уурын мэдээгээр хангах 
журмын 4.3]  



Цаг уурын автомат станцын газардуулгыг хэмжинэ. 
Газардуулгын эсэргүүцэл 10 Ом-оос хэтэрч болохгүй. 



Цаг уурын автомат станцад цаг хугацаанд нь техник 
үйлчилгээ болон шалгалт тохируулга хийгдэснээр 

 Цаг уурын автомат станцын хувьд 

жилд дунджаар 16000-17000 ширхэг 

METAR мэдээ бичихэд ашиглагддаг. 

 

2018 онд “Чингис Хаан” ОУНБ-д  

 1. Олон улсын нислэг 8668, 

 2. Орон нутгын нислэг 6671  

 3. Онцгой ба Тусгай үүргийн 154 

Нийт 15493 нислэгт цаг уурын үнэн 

бодит мэдээгээр  үйлчилгээ үзүүлэх 

боломж нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.   

 



5. Цаашид анхаарч шийдвэрлэх асуудал:  

  
1. QLC-50 цаг уурын автомат станцын шинэчлэх 

2. Цаг уурын автомат станцыг тухай нисэх буудлын аэродромыг 
төлөөлөж чадахуйц хэсэгт байрлуулах  /DOC-9837 8.4.1-р заалт/ 
3. Цаг уурын автомат станцын салхины мэдрүүрүүдийг 
“Ultrasonic Wind Sensor” солих боломжийг судлах 

 

 

Монгол улсын хэмжээнд салхины хурд болон чиглэл заагч дээр 

шалгалт тохируулга хийх эталон хэмжих хэрэгсэл одоогийн 

нөхцөлд байхгүй байна. 

 



Цаг уурын автомат станцын суурилуулалт 

Цаг уурын автомат станц нь 150м-

ийн радиустай, саадгүй, чөлөөтэй 

бүсийн төвд байрласан байна. 

Тайлбар: Саадгүй, чөлөөтэй бүс 

гэж цаг уурын автомат станцын 

салхины чиглэл болон хурд хэмжигч 

мэдрүүрийн зааж буй утганд нөлөө 
үзүүлэхгүй байх бүсийг хэлнэ. 

Объектоос цаг уурын автомат 

станц хүртэлх зай 10*h-ээс багагүй 

байна.  
             

 /Vaisala Automatic Weather Station 
            AWS330-USER'S GUIDE/ 



Цаг уурын автомат станцын суурилуулалт 

Цаг уурын автомат станц нь 150м-ийн радиусm саадгүй, 
чөлөөтэй бүсийн төвд байрласан байх гэсэн суурилуулалтын 
шаардагыг хангаж чадахгүй байгаа нийт 13 нисэх буудал байна. 

Үүнд: 

 Мандалговь, Ханбумбат 

 Өндөрхаан, Баруун-Урт 

 Мөрөн, Булган, Хар хорин, Арвай хээр 

 Баянхонгор, Дэглийн цагаан, Тосонцэнгэл, Ховд, Ховдын булган 



“Ultrasonic Wind Sensor”  
WMT-700 нь  
• Бат бөх, зэвэрдэггүй ган бүтэцтэй 

• Хөдөлгөөнт хэсгүүдгүй 

• Байгалийн бохирдол (давс, тоос, элсний 
гэх мэт), зэврэлтэд тэсвэртэй,  

• Хүйтэн уур амьсгалд зориулагдсан 
халаалтын системтэй байдаг. 

• (WMO) болон ИКАО-аар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байх. 

Одоогийн ашиглаж буй ЦУАС жилд 600,000-700,000 төгрөгний үнэтэй 2 

багц 4 ширхэг шарик сольдог. /“Ultrasonic Wind Sensor” нь  5300€/  

 

Хэт авианы салхин мэдрүүрийг шинээр суурьлуулвал нислэгийн аюулгүй 

ажиллагаанд эерэг нөлөө үзүүлж, байгууллагад урт хугацаандаа 
санхүүгийн хэмнэлт гарна гэж үзэж байна.  




