Click to edit Master title style

Ус, цаг уурын салбар дахь
технологийн шинэчлэл
Ц УО Ш Г - ы н Ахл а х м э р г э ж и л т э н Ш . Ха д ба ат а р

2019.05.01

1

Clickуурын
Цаг
to editсалбарын
Master title
товч
style
түүх
• 1869-1909: Өргөөд цаг уурын станц ажиллаж байжээ
• 1924.03.23: Монгол улсын “Судар бичгийн хүрээлэнгийн эрхлэх үйлдвэрийн
товчоо”-г дарга О.Жамъян, Бат-Очир, Гэлэгжамц, сул гишгүүн Дорж, Амар,
Эрэнчинов, Батхаан Диндаа, Шагж, Лисовский, Казанкевич, Дугаржав нар
хоёрдугаар удаа хуралдаж батлан тогтоожээ. Эл товчооны нэгдүгээр ангийн
хоёрын 4-т усыг шинжлэх, 6-д тэнгэрийн цаг уурын шинжлэх зорилгыг
хураангуйлан тодорхойлжээ.
• 1924.05: Судар бичгийн хүрээлэнгийн бүрэлдэхүүнд “Огторгуйн одон гариг ба
цаг уурыг шинжлэх салаа” байгуулжээ.
• 1958.04.12: Агаарын тээврийг цаг агаарын мэдээгээр байнга хангах
тогтолцооны эхлэлийг тавьжээ.
• 1963.04: БНМАУ Дэлхийн цаг уурын байгууллагын гишүүн болжээ. WMO
• 1967.08.31: Одоогийн Нислэгийн цаг уурын төвийн суурь болсон
нислэгийн цаг уурын хэсгийг байгуулж, даргаар нь Д.Дамбыг томилжээ.
• 1971.07.01: Цаг уурын радарын станц байгуулж даргаар нь М.Бадарчийг
томилжээ.
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Эрхэм зорилго
• Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын эрхэм зорилго нь ус, цаг агаар, байгаль орчны
төлөв байдалд байнгын хяналт шинжилгээ хийж, бодит болон урьдчилан сэргийлэх мэдээ,
мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах, байгалийн болзошгүй гамшгийн эрсдлээс
сэрэмжлүүлэхэд оршино.
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№

Өртөө харуул

тоо

№

Өртөө харуул

тоо

1

Цаг уурын өртөө

137

11

Орчны хяналтын
лаборатори

22

2

Цаг уурын харуул

181

12

Агаарын чанарын
хяналтын харуул

37

3

Нарны цацраг судлалын
өртөө

15

13

Гадаргын усны чанарын
хяналтын цэг

190

4

Аэрологийн өртөө

7

14

Хөрсний чанарын
хяналтын цэг

340

5

Хөрс, бэлчээр
цөлжилтийн харуул

1550

15

Гадаад орчны цацрагийн
хяналтын цэг

37

6

Зоо цаг уурын харуул

8

16

Хүлэмжийн хийн
хяналтын лаборатори

1

7

Ус судлалын харуул

152

17

Шар шороон шуурганы
автомат станц

9

8

Нуур судлалын өртөө

2

18

Хүчиллэг тунадасны
харуул

2

9

Мөстөл судлалын өртөө

4

19

Хиймэл дагуулын мэдээ
хүлээн авах станц

1 /5/

10

Радарын станц

1

БҮГД

2035
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дамжуулах 24 цагийн тасралтгүй
үйл ажиллагаатай нэгдсэн сүлжээ
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Ус,
байгаль,
агаар,
уур амьсгал,
орчны

бохирдол гэх мэт ажиглалтын болон шуурхай
урьдчилсан мэдээ мэдээллийг цуглуулах,
анхан шатны боловсруулалт хийх, дамжуулах
олон улсын солилцоонд гаргах, хүлээн авах
зэрэг цаг уурын мэдээлэл холбооны сэлгэх
систем хамгийн сүүлд 2004 онд суурилагдсан
билээ. Тэр үедээ Япон улсын буцалтгүй
тусламжаар суурилагдсан MSS систем нь 2
сэлгэх үндсэн компьютертэй, Дэлхийн Цаг
Уурын Байгууллагын бүсийн төвүүд болох
Бээжин Новосибирсктэй мэдээ солилцох GTS
2 компьютертэй (мөн сэлгэх зарчмаар
ажилладаг) цогц шийдэгдсэн.

• 2014 онд ДЦУБ-ын зөвлөмжийн дагуу олон
улсад мэдээлэл солилцоог BUFR кодоор
дамжуулах болсон тул Японы гүйцэтгэгч
компанид хүсэлт тавьж гадаад руу гаргахад
BUFR кодын дамжуулалтад бүрэн шилжсэн.
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мэдээ дамжуулах, хяналт
тавих систем
“Ус, цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээ дамжуулах, хяналт тавих систем”-ийг 2018 оны 10
дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.

7 7

ClickЦаг
to edit
агаарын
Master
үзэгдлийн
title styleхянах IP камер-ын систем
2018 онд ЦУОШГ-ын төв байр болон 9 аймаг /Дундговь, Баян-Өлгий, Ховд, Хөвсгөл,
Сэлэнгэ, Архангай, Төв, Хэнтий, Өмнөговь аймаг/-ийн УЦУОШТөвүүдэд
хуваарилж,
холболтын ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн.
2019 онд үлдсэн 12 аймаг болон Морин-Уул радар цаг уурын станц дээр IP камер
байрлуулахаар ажиллаж байна.
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ажиглалтын станцын сүлжээ
139 AWS
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ажиглалтын станцын сүлжээг
өргөтгөх шаардлагатай өртөө харуул
144 AWS
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мэдээний тоон загварын үр дүн
боловсруулах СУПЕРКОМПЬЮТЕР
Ref
Installation
Core Number
Core Type

Peak performance

Main Memory

Capacity of Disk

OS

Cray XE6m

2011.11
768
AMD 2.1GHz
6.5TFLOPS

1.5TB

128TB
Cray Linux
Environment
(components
include SUSE
linux SLES11)1111
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Динамик загварууд

Статистик загварууд
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1313

Click
Ус цаг
to уурын
edit Master
салбарт
titleхийгдэж
style
буй техник, технологийн
шинэчлэлүүд
• Супер компьютерийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр Уур амьсгалын Ногоон сан
төсөл рүү хандаад байна.
• Улаанбаатар хотын орчимд X-долгионы урттай радиолокаторыг суурилуулан Морин
Уул допплерийн цаг уурын локатортай хослуулан ажиллах радар худалдан авах
ажил судалгааны түвшинд явж байна.
• Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр WMO-ын санхүүжилт болон
БНСУ-ын Цаг уурын албаны хамтын ажиллагааны шугамаар 2019 онд багтаан шинэ
төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

• Нислэгийн цаг агаарын мэдээллийг интернет болон дотоод сүлжээний орчинд
дамжуулах, хяналт тавих систем шинээр боловсруулж суурилуулахаар ажиллаж
байна. Техникийн тодорхойлолт боловсруулах шатанд явж байна.
• Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ /Online Briefing/ шинээр боловсруулж нэвтрүүлэхээр
ажиллаж байна. Техникийн тодорхойлолт боловсруулах шатанд явж байна.
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Анхаарал
тавьсанд
баярлалаа
15

