
ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОО 

Нислэгийн цаг уурын төвийн Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар  



Лабораториуд 

Харуулууд 
• Цаг уурын – 181 

• Хөдөө аж ахуйн цаг уурын - 314 

• Усны  – 152 

• Цацрагийн хяналтын – 35 

• Агаарын чанарын хяналтын – 36 

• Хүлэмжийн хийн хяналтын – 1 

• Цөлжилтийн хяналтын - 1550 

 

• Хүрээлэн буй орчны 
хяналтын – 22 

• Цаг уурын автомат станц 
(AWS) - 141 

 

Станцууд 

 
• Цаг уурын - 137 

• Нарны цацрагийн -15 

• Хөдөө аж ахуйн цаг уурын - 2 

• Зоо цаг уур - 7 

• Цаг уурын радар - 1 

• Хөдөлгөөнт цаг уурын радар - 9 

• Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн 
авагч - 3 

• Шороон шуурганы ажиглалтын -11 

• Нуурын судалгааны -1 

• Мөстлөг судлалын -1 

Ажиглалтын сүлжээ 



Цаг уурын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ  
 

 Улаанбаатар УЦУОШАлба, 

Нислэгийн ЦУТөв, 

БОХЗТЛабораторийн дэд сүлжээ

MSS 

CMACast 

system Mail Server

Интернэтийн сүлжээ 
“БОДЬСИСТЕМС”ХХК 

Новосибирск Цаг уурын 
бүстэй  холбогдох GTS систем

GTS 

LAN /Users/

Firewall Servers

NOAA хиймэл дагуулын 
хүлээн авах систем

Satellite dish

MODIS Rx

HRPT Rx

Database

CMACast 

system

Satellite dish

Satellite dish

MODIS /Aqua, Terra, NPP/

 хиймэл дагуулын 
хүлээн авах систем

FY-2G хиймэл дагуулын 
хүлээн авах систем

 

Dust server

21 аймгийн УЦУОШАлбаны 
дэд сүлжээ

Бээжин Цаг уурын бүстэй 
холбогдох GTS систем

GRE tunnel by Internet 
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ЦУОШГазрын харъяа төвүүдийг холбосон шилэн 
кабелийн сүлжээ 



Станц, харуулуудын шилэн кабелийн  
нэгдсэн сүлжээ 





Тоон прогнозын системийн хөгжил 

              1990                    2004                            2005                                           2010                            2011                                           2020 
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(GFlops) 

Cluster 2005.9 

89 GFlops 

Xenon Cluster, 2004 

60 GFlops 

Dell Power Edge 

R900 Server 

2009.7 

~230 GFlops 

CRAY XE6m 

Supercomputer 

2011.11 

6.3 TFlops 

MM5 загвар MM5 загвар 

WRF загвар 

MM5 загвар 

WRF загвар 

MM5 загвар Personal 

computer 

1.25 GFlops ADAM2 загвар 

CALPUFF 

загвар 

 Real-time: 9 model 

 Users: 20 

 Research & testing 



2. Global Forecast System (GFS): 

• АНУ-ын NOAA/NCEP 

• Хэвтээд: N382 (~55км / 0.5°x0.5°)  

• Босоод : 27 түвшин (дээд хил = 

0.26гПа) 

    Хөрсний 4 түвшин 

• Мэдээний формат: GRIB2 

1. Unified Model (Global UM v7.7): 

• Солонгосын цаг уурын алба. 
• Хэвтээд: N512 (~25км / 

0.352°x0.234°)  

• Босоод : 16 түвшин (дээд хил ~ 

80км) 

• Мэдээний формат: GRIB1 

Дэлхийн хэмжээний загвар, Загварын бүс нутгийн харьцуулалт 



Агаар мандлын загварчлалын систем 

Агаар мандлын 
загварууд 

 WRF-UM 

 MM5-UM 

 WRF-GFS 

 MM5-GFS 

Орон зайн нарийвчлал 

• Монгол орны хэмжээгээр -9км 

• Төвийн бүсээр 3км 

• Улаанбаатар хот орчимд 1км 



Обектив анализ  
 

 WRF загварын анхны нөхцөлийн оронг сайжруулахын тулд дэлхийн хэмжээний загварын үр дүнг 
ажиглалтын мэдээ ашиглан обектив аналзын аргаар засварладаг. Холбооны шугамаар 3 цаг тутам 
газрын станцын мэдээ, 12 цаг тутам зондын ажиглалтын мэдээ хүлээн авч байгаа ба эдгээр мэдээг 
шуурхай байдлаар загварын 00 болон 03 хугацаанд анализ хийхэд ашигладаг. Энд Multiquadric 
(MQD) схем ашигласан. 

WRF загварын бүс нутагт хамрагдаж байгаа газар болон өндрийн станцын байрлал 



Агаар мандлын загварчлалын бүтээгдэхүүнүүд 



Мэдээлэл боловсруулалтын систем Цаг агаарын прогноз зургийн боловсруулалтын систем 

Цаг агаарын бодит зургийн боловсруулалтын систем 



 GFS-ын WRF загварын үр дүн /27km resolution, 12 цаг алхам, 168 
цаг/ 

 

 H500 

 SLP_RRR_WIND 

 TEMP 

Domain 1 



 GFS-ын WRF загварын үр дүн /9km resolution, 3 цаг алхам, 36 цаг/ 
 

Domain 2 

 CAPE 

 H700_PREC 

 RADAR  

 RH, SLP_TEMP  

 Аймаг тус бүрээр салхины зүг хурд 



 GFS-ын WRF загварын үр дүн /3km resolution, 1 цаг алхам, 36 цаг/ 
 

Domain 3 

 CAPE 

 RADAR 

 Салхины зүг хурд 



Бодит цаг агаарын зураг 

1.Орчны цаг агаарын зураг.  
2.Газрын цаг агаарын зураг  
3.Өндрийн цаг агаарын зураг  
4.Цаг агаарын үзэгдэл, элементийн хүснэгт мэдээ  
5.Цаг уурын автомат станцын  15 минутын мэдээ  
6.Радиозондын мэдээ  
7.Радарын бүтээгдэхүүн  
8.SATAID, HIMAWARICAST, HIMAWARICLOUD 



Прогноз 

1.Европын дунд хугацааны тоон прогнозын үр дүн (ECMWF)  

2.NCEP- Global Forecast System  

3.Японы тоон прогнозын үр дүн  
4.MM5-загварын үр дүн  
5.WRF- загварын үр дүн  
6.Cтандарт түвшний өндрийн салхи, температурын зураг   
7.WAFS-онцгой үзэгдэл, салхи, температурын зураг. 
8.WRF_03km (Газрын гадаргын 10м түвшний салхины хурд, чиглэл)  
9.WRF_09km (Газар болон 700гПа түвшний даралтын орны  салхи, 

температур, хур тунадасны зураг)  
10.WRF_27km (Цаг агаарын 7 хоногийн төлөвийг гаргах тоон загварын 

үр дүн)  



Цаг уурын өгөгдөл 

META 

DATA 

DATA 

MODELS 

SERVICE 

Өдөрт дундажаар 35 GB дата солилцож, нислэгийн цаг уурын  
зураг мэдээнд ашиглаж байна. 



Ашиглаж байгаа системүүд 

5 

6 

4 
3 

1 

2 

FIS - METAR, TAF,  

Замын агаар дамжуулах Himawari cast 

Dserver - METAR, 

TAF хүлээн авах 

Ажиглалтын систем 

  Допплер радар 

 WAFS 

7 Windtemp –  

Өндрийн салхи 

8 

ЦУОШГ, УЦУОСМХ-с 

төрөл бүрийн  
цаг агаарын зураг,  
NWP үр дүнгүүд 9 

Орчны зургийн анализ /Surfer/ 



FIS, Веб хуудас  



Цаг уурын өгөгдөл солилцоонд ашиглагдаж буй сүлжээ 

 

1. AFTN  
/Гадаад гарц, SIGMET, TAF, METAR/ 

2. Цаг уурын сүлжээ /Дотоод/ 
/Орон нутгийн УЦУОШТ-үүдтэй/ 

3. Интернет сүлжээ 



1998 2008 2013 2014 

Нислэгийн цаг агаарын 

мэдээллийг дамжуулах, 
хүлээн авах, чиглэлийн 

урьдчилсан мэдээллийг 

бэлтгэх “Ормет-flight  

information system”-ийг 

боловсруулан 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлсэн. 

Чиглэлийн 

урьдчилсан мэдээ 

бэлтгэх болон 

нислэгийн саатлыг 
автоматаар дүгнэх 

программыг 

үйлдвэрлэлд 

ашиглаж эхэлсэн. 

2017 

Нисэх багт онлайн 
хэлбэрээр /цахим 
хуудас/ нислэгийн 
замын дагуух 
чиглэлийн 
урьдчилсан 
мэдээгээр үйлчилж 
эхэлсэн. 

Нислэгийн цаг 
агаарын мэдээллийг 
дамжуулах, хүлээн 
авах, “FIS” 
программыг 
боловсруулан 
үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлсэн. 

MS Outlook 

программ 
ашиглаж 
мэдээлэл 
солилцдог 
байсан. 

Утсан 

холбоогоор 

мэдээлэл 

солилцдог 

байсан 

Цаг уурын мэдээлэл солилцоо 

2020 
ИНТЕРНЕТЭД СУУРИЛСАН ЗУРАГ, МЭДЭЭНИЙ СОЛИЛЦОО, ЦОГЦ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ    

1998  

өмнө 



2019 онд 

WRF загвар /DELL POWEREDGE R930/ 

/ИНЕГ-с 2018-оны 02 сард хүлээлгэн өгсөн/ 
Веб хуудсыг сайжруулж ONLINE үйлчилгээнд 

бүрэн шилжих 

Интернетэд суурилсан нислэгт зориулсан цаг 
агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээ хүлээн 
авах, дамжуулах систем /IWXXM-н суурь/ 

 

 



Санал 

AFTN холболт 

IWXXM сүлжээний бүтэц, зохион байгуулалт 
 



Анхаарал хандуулсанд  
баярлалаа.  

 

 

Холбоо барих хаяг:  
 Web site: http://amc.namem.gov.mn  

 Email: amc@namem.gov.mn  

 Утас: +976-11-285024, +976-11-283039 

 Факс: +976-70049869, +976-70045622 

http://amc.namem.gov.mn/
mailto:amc@namem.gov.mn

