
Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх “BIRDS” төсөл
Электроник, мэдээллийн технологи, автоматжуулалт, сансар судлал гэх мэт микроэлектроник болон

компьютерийн шинжлэх ухаанд суурилсан салбаруудыг үйлдвэрлэлийн янз бүрийн нөхцөлд, судалгааны

түвшинд сайжруулах нь улс орны үйлдвэрлэл, хөгжилд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлэх нэгэн үндэс болдог.

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон улсын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA) хооронд

байгуулсан 2014 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн иенийн хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээрээр “Инженер

технологийн дээд боловсрол төсөл”-д МУИС-аас 10 төсөл хэрэгжиж байгаагаас нэг төсөл нь “Сансрын

инженерчлэлийн програм, түүний хэрэглээ” сэдэвт төслийн хүрээнд ахисан төвшний сансрын инженерүүдийг

бэлтгэх ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ үүднээс Монгол улсын их сургууль Сансрын инженерчлэлийн технологи,

түүний хэрэглээг Монгол улсад нэвтрүүлэх улмаар Сансрын инженерчлэлийн хүний нөөцийг бэлтгэх, шинэ

мэдээлэл технологийг нэвтрүүлэх зорилгоор Японы их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсын Их Сургууль (NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан

судлалын олон улсын лаборатори) Япон улсын Кюүшүгийн Технологийн Институттэй Монгол улсын анхны

хиймэл дагуулыг 2017 онд хөөргөхөөр хамтран ажиллаж байгаа. 2015 оны 9 сард тус институтээс Проф.

Мэнгү Чо хүрэлцэн ирж BIRDS төслийг танилцуулж Монгол Улсын Их Сургуулийн багш нартай санал

бодлоо солилцон, хамтран ажиллахаар болсон.

Өнгөрсөн 20-р зуун хүн төрөлхтний хувьд сансрын уудмыг эзэмших, таньж мэдэх чиглэлээр дэвшил

гаргасан сансрын зуун байлаа. Дэлхийн татах хүчийг даван гарах чадал бүхий анхны тийрэлтэт пуужингаас

эхлээд олон шинэ техник, технологийг бий болгосноор 1957 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Оросын судлаач,

эрдэмтдийн баг “Спутник” хэмээх хүний гараар бүтсэн анхны хиймэл дагуулыг хөөргөжээ. Ингэснээр

сансрын технологийн салбарт шинэ хуудсыг нээжээ. Дэлхийн олон орон сансрын холбооны болон тандан

судалгааны өөрийн хиймэл дагуулыг олон талт хэрэглээндээ тулгуурлан үр өгөөжтэй ашигласнаар тухайн

улсын үндэсний аюулгүй байдал, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг нь дэмжих томоохон хөшүүрэг болжбайна.

Монголын анхны хиймэл дагуулыг Монгол Улсын их сургууль 2017 оны хавар Олон улсын “Birds” төслийн

хүрээнд хөөргөхөөр болжээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Гана, Монгол, Бангладеш, Япон, Нигер зэрэг таван

улс хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн Япон улсын Засгийн газраас хиймэл дагуулгүй улс орнуудыг хүний

нөөц, дотоод бааз суурь, гадаад харилцаа холбоо, нано хиймэл дагуулыг хийж хөөргөх боломж нөхцөлөөр

хангах зорилготойгоор олон талын хөнгөлөлт үзүүлж байгаа юм.

.

Проф. Мэнгү Чо Монгол улсын их сургуулийн багш нартай төслийн талаар ярилцаж байна. 

Дугаар 1, 2016 оны 3-4 сар



Уг төсөлд Монгол улсаас Д.Эрдэнэбаатар, Т.Төртогтох, 

Д.Амартүвшин нар оролцож байна. 

Д. Эрдэнэбаатар:

My roles in project are Electrical Power System in Productive section and

Interface management in non-productive section of Satellite Development.

My roles in project are Electrical Power System in Productive section and

Interface management in non-productive section of Satellite Development.

Electric Power System consists of Solar panels as power generator, Ni-MH

battery as Power storage and Power management and Distribution unit. We

will make Solar panel attachment on surface by workmanship. In interface

case, all sub-systems and missions communication and power interfaces

should be as much as compact.

Birds төсөл дууссаны дараа би эх орон луугаа буцаж очоод их сургуульд

сансрын инженерчлэлийн багшаар ажиллах болно. Мөн одоо энд хийж

буй ажил дээрээ тулгуурлан өөрсдийн гэсэн кубсатын төсөл эхлүүлэхээр

төлөвлөж байна.

Т.Төртогтох:

Би олон улсын их сургуулиудын хамтын ажиллагааны хүрээнд

хэрэгжиж байгаа “BIRDS” төсөлд оролцож байгаадаа баяртай

байна.

Би “BIRDS” төслийн On-board Computer System (OBC) дээр

ажиллаж байгаа. OBC системийг хиймэл дагуулын тархи гэж

ойлгож болох ба хиймэл дагуулын найдвартай ажиллагаа,

зохистой ажиллагааг хангах үүрэгтэй. Хиймэл дагуул сансарт

зөв зохистой ажиллах нь OBC системээс ихээхэн хамааралтай

байдаг бөгөөд газрын станцаас өгсөн командыг гүйцэтгэхээс

гадна housekeeping data, хугацаа болон хуваарийг цуглуулах,

тохируулах мөн цахилгаан хангамж, антенн болон payload зэрэг

дэд системүүдийг удирдах үүрэгтэй.

Бид сүүлийн 2 сарын хугацаанд маш их зүйлийг сурлаа. Би

бидний бүтээсэн хиймэл дагуулын аялал ер бусын байж, үр

дүнтэй байна гэдэгт найдаж байна.

Д.Амартүвшин:

“BIRDS” төсөл дэхь миний үүрэг:

Би “BIRDS” төслийн камерийн багт ажиллаж байгаа. Манай багийн

үндсэн үүрэг бол “BIRDS” төслийн хиймэл дагуулуудын камерын

дэд системийг загварчлах, хөгжүүлэх юм. BIRDS төслийн хиймэл

дагуулуудын камерын дэд систем нь дэлхийн гадаргуугийн зургийг

өндөр нарийвчлалтай авах өндөр нарийвчлалын камер болон бага

нарийвчлалтай нөөц камер гэсэн 2 төрлийн камер ашиглаж байна.

Энэ төсөлд камерийн дэд систем нь зураг авч өгөгдлөө хадгалан,

хиймэл дагуулын бусад дэд системүүдтэй харилцан ажиллаж

боловсруулалт хийдэг байх дээр анхааран ажиллаж байна.

“BIRDS” төслийн тухай

“BIRDS” буюу “Joint Global Multi-Nation Birds” (JGMNB) төсөл нь

хиймэл дагуулгүй улсуудыг хиймэл дагуултай болгох олон улсын

хамтарсан төсөл юм. Төсөлд Монгол, Япон, Нигери, Гана,

Бангладеш зэрэг улсуудын 15 оюутан, Кюүшүгийн технологийн

институтын 4 Багш, ажилтан, 1U хэмжээтэй 5 хиймэл дагуул,

Хиймэл дагуул хөөргөөгүй улсууд болон их сургуулиудын хувьд

анхны хиймэл дагуул нь байхаар, Олон улсын сансрын станцаас

2017 онд хөөргөхөөр Кюүшүгийн Технологийн Институт дээр

эхлүүлэн ажиллаж байна

Төслийн зорилго

“BIRDS” төслийн үндсэн зорилго нь хиймэл дагуулгүй орнуудыг хиймэл

дагуултай болгохоор зорьж байгаа. Төслийн хүрээнд оролцогч орнууд

өөрсдийн хиймэл дагуулаа сансарт хөөргөж, сансрын инженерчлэлийн

боловсон хүчинтэй болно.

Хиймэл дагуулууд сансарт хөөрч:

400 км өндрөөс 100 м нарийвчлалтай зураг авах; FM437MHz долгионоор

мэдээ цацах; хиймэл дагуулын байрлал тодорхойлох; 400 км-ийн өндөрт

агаарын нягт, сансрын туяаг тодорхойлох; газрын станцуудыг олон улсын

сүлжээ болгон ашиглах гэх мэт үйлдлүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

Монгол улсыг төлөөлөн “BIRDS” төсөлд оролцож буй багийн гишүүд



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 

NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан 

судлалын олон улсын лаборатори

Анх 2003 онд МУИС-ийнн ФЭС-ийн Геофизикийн тэнхим дээр “Хүрээлэн байгаа орчны тандан судлал,

Газарзүйн мэдээллийн систем” нэртэйгээр байгуулагдсан. Одоо үйл ажиллагаа маань улам өргөсөж “Сансар

судлал Зайнаас тандан судлал” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Лабораторийн үндсэн зорилго нь бичил хиймэл дагуул хийх, зохион бүтээх зайнаас тандан судлалыг

ашиглан байгалийн нөөцийн менежмент ба мониторингийг хийх, байгаль орчны суурь судалгаа хийх,

астронотийн сургалт явуулах, дэлгэрүүлэхэд оршино.

Манай лаборотарит суралцагсад нь:

· Сансрын хиймэл дагуулын мэдээ боловсруулан байгаль орчны судлалд хэрэглэх, түүний үр дүнг практик,

мэдлэгийг олон салбарт өргөн хэрэглэх чадвар эзэмшинэ.

· Бичил хиймэл дагуул зохион бүтээх арга технологитой танилцана.

· Хамтын ажиллагаатай гадаадын сургуулиудад богино болон урт хугацааны сургалтанд хамрагдана.

· Олон улсын хурал болон үндэсний хурлуудад оролцох боломжтой.

Сансар судлал/Зайнаас тандан судлалын лаборотарийн
үйл ажиллагаа

Манай лаборатори нь 2012 оноос хойш жил болгон Бичил

хиймэл дагуул хийх сургалт, хөөргөх уралдаан тэмцээнийг

амжилттай зохион байгуулж байна. Уг сургалтанд олон их

дээд сургуулийн багш оюутнууд хамрагдан оролцдог. Мөн

Олон улсын болон Үндэсний хэмжээний Байгаль орчны

Зайнаас тандан судлал/Газарзүйн мэдээллийн системийн

чиглэлээр Их, бага хурал цуглаануудыг зохион байгуулдаг.

Тус хуралууд нь сонирхогчид, эрдэмтэдийг цуглуулан

шинэ техник технологи, арга туршлагаа хуваалцах, мэдлэг

солилцох мөн ирээдүйд хэрхэн ашиглах зэрэгт үнэлэлт

дүгнэлт хийхэд чухал ач холбогдолтой юм. Мөн ЕБС

сурагчидад астрономийн сургалт явуулдаг.

Судалгааны чиглэлүүд :

· Цасан бүрхүүл

· Гадаргын болон гүний усны судалгаа

· Шороон шуурга

· Ойн биомасс болон заган ой

· Газрын доройтол, Газар ашиглалтын өөрчлөлт

· Газрын бүрхүүл

· Хөрсний чийг

· Ургамлын ургац

· Ойн түймэр болон үерийн усны эрсдлийн судалгаа 

· Халдварт өвчний тархалт

· Агаарын бохирдол 

· Сансарын инженэрчлэл

· Кансат хиймэл дагуулын технологи

· Тоон мэдээллийн систем элементийн судалгаа

Төсөлд хамтран оролцож байгаа NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас 

тандан судлалын олон улсын лабораторийн танилцуулга



Одон орон судлалын үйл ажиллагаа

Одон орон судлалын үйл ажиллагаа нь астрономийн боловсролыг

дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн. Анх 2008 онд Одон орон судлалын олон улсын

анхдугаар зуны сургалтыг зохион байгуулсан. 2008 оноос хойш жил

болгон зохион байгуулж байна. Энэ хурлын зорилго нь дунд сургууль

болон Их сургуулийн багш, оюутан сурагч болоод одон орныг сонирхдог

хүмүүст одон орны мэдлэгийг нь дээшлүүлэх эх орондоо хөгжүүлэх юм.

Төсөлд хамтран оролцож байгаа NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан 

судлалын олон улсын лабораторийн танилцуулга

Судалгааны чиглэлүүд:

· Астрономийн боловсрол

· Галакси-тэй танилцах

· Бага гаригийн судалгаа

· Астрономи орчин үед



Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх төслийн хүрээнд МУИС-Физикийн тэнхим-Сансар судлал

Зайнаас тандан судлалын лаборатори олон нийтэд дараах үйл ажиллагаануудыг тасралтгүй явуулж байгаа

билээ.

• Орчлон ертөнц, од гараг эрхэсийн талаар

• Хиймэл дагуул гэж юу вэ?

• Хиймэл дагуулын хэрэглээ

• Хиймэл дагуул хөөргөх төслийн талаар танилцуулга

• Монгол улсын анхны хиймэл дагуулын талаар

• Монгол улсын анхны хиймэл дагуулын бүтэц, үйл явц

• Монгол улсын анхны хиймэл дагуулын даалгавар

МУИС-Физикийн тэнхим-Сансар судлал Зайнаас тандан судлалын лаборатори дээр энэ төсөл хэрэгжиж

эхэлснээс хойш олон нийтэд Хиймэл дагуулын талаар сурталчилан таниулах болон хандив цуглуулах үйл

ажиллагааг тасралтгүй хийж байгаа билээ. Олон нийтэд сурталчлан таниулах явцад олон нийт маш эерэгээр

хүлээн авч байлаа.

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа



Дэлхий дахин инновацийн давалгаа хүчээ авч байгаа энэ үед Монгол улс ч мөн цаг үеэсээ хоцрохгүйн тулд

шинэлэг технологиудыг дотооддоо санаачлан, бүтээж байна. “Мэдээлэл технологийн үндэсний парк”-ийг

“Шинжлэх ухааны парк-Мэдээллийн технологи” болгон өөрчилж, МУИС болон ШУТИС, “Шинжлэх ухааны

парк-Биотехнологи”, ХААИС хамтран шинжлэх ухаан-үйлдвэрлэлийн кластер хэлбэрээр хамтрахаар болсон.

Энэ хүрээнд бид МУИС-ийн Нано хиймэл дагуул хөгжүүлэх лабораторийн судлаач Т.Бэгзсүрэнтэй уулзаж,

нэвтрүүлж буй шинэ технологиудынх нь талаар ярилцлаа.

Т.Бэгзсүрэн: Монгол улс анх удаа хиймэл дагуул хөөргөх гэж байна

Оюутнуудын бүтээсэн “Кансат” бичил 

хиймэл дагуул

-Монголын анхны хиймэл дагуулыг хөөргөнө гэлээ.

Хэдийгээр хөөргөхөөр төлөвлөгдсөн байгаа вэ?

-Бид 2017 оны хавар хөөргөнө гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа ч он

сарыг яг нарийвчлан тохироогүй байна. Гэхдээ яаж хийх вэ

гэдэг төхөөрөмжийг дизайныг гаргачихсан. Энийг Монгол

улсын их сургууль болон Япон улсын Кюүшү технологийн их

сургуультай хамтран хийж байгаа. Бид Японд очиж хиймэл

дагуул маань сансарт тохирох эсэхийг туршилтыг хийх юм. Энд

МУИС дээр газрын станц нь байгуулагдана. Ингэснээр бид

зайнаас тандан судлалыг ашиглан байгалийн нөөцийн

менежмент ба мониторинг хийх, байгаль орчны суурь, судалгаа

хийх, мөн бичил хиймэл дагуул хийх, зохион бүтээх, одон орны

сургалт явуулах дэлгэрүүлэх боломжтой болно.

-Энд харагдаж байгаа лааз хиймэл дагуулын туршилтын

хувилбар уу?

-Энэ бол сургалтын зориулалтаар хийгдсэн ажил юм. Оюутнууд

хиймэл дагуулыг ийм бүтэцтэй ажилладаг болохыг мэдэхийн

тулд хийсэн кансат гэж хэлж болно. Кансат /Cansat/ гэдэг нь кан

буюу лааз, сателет /satellite/ буюу хиймэл дагуул гэсэн үгний

товчлол. Лаазан доторх хиймэл дагуул гэсэн үг л дээ. Ер нь

хиймэл дагуулын ихэнх үүргийг гүйцэтгэдэг сургалтын

зориулалттай ажил юм. Энэ зургадугаар сард кансат буюу

үндэсний хиймэл дагуулын тэмцээн гэж болдог. Мэдээлэл, шуудан

харилцаа холбооны газраас зохион байгуулдаг энэ тэмцээнд манай

оюутнууд ийм бүтээлээрээ ордог юм.

Кансатын дараагийн хувилбар бол жижиг хэмжээний хиймэл дагуул. Хөөрөх гэж байгаа хиймэл дагуул нь хааш

хаашаагаа 10:10:10 харьцаатай куб дотор бүх систем нь багтаж байдаг. Сансарт агаар байхгүй, вакум, нартай

талдаа маш өндөр хэмтэй байдаг бол наргүй талдаа хасах хэмтэй байдаг. Тиймээс сансарт тохирох эсэх

туршилтыг нилээд нарийн төхөөрөмжтэй хийх ёстой. Тэр төхөөрөмжийг Японд манай сургуулийн гурван

оюутан оччихсон туршилтуудаа хийж байна. Газрын станцыг 1000 инженер төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмж,

багажийг худалдаж авч байна.

-Монгол улс анх удаа хиймэл дагуул хөөргөснөөр ямар ач холбогдолтой, дэвшилттэй тал харагдаж байна

вэ?

-Хөөрөх гэж байгаа хиймэл дагуул маань жижиг учраас өртөг багатай. Тухайлбал, холбоо харилцааны хиймэл

дагуул 16 сая доллар байдаг бол бидний хийж байгаа хиймэл дагуулын өртөг бол 100 мянган доллараар гарч

байгаа.

-Манайх одоо хиймэл дагуулаас авдаг мэдээллүүдээ гадны улс орны хиймэл дагуулаас авдаг юм байна шүү

дээ?

-Тиймээ. Манайх Монгол орны газрын гадарга дээр юу болж байгаа тухай мэдээг худалдаж авдаг байсан бол энэ

бүхэн өөрчлөгдөнө гэж төлөвлөж байгаа. Одоо хийж байгаа хиймэл дагуулын маань авсан зургийг үнэгүй авна.

Авсан зургаа ашиглах судалгааны чиглэлүүдийн хувьд ой хээрийн түймрийг бодит хугацаанд шууд мэдэх

боломж бүрдэнэ. Хөрсний судалгаа, цасан бүрхүүл, гадаргын болон гүнийн усны судалгаа, шороон шуурга, ойн

биомасс болон заган ой, газрын доройтол, газар ашиглалтын өөрчлөлт, газрын бүрхүүл, хөрсний чийг, ургамлын

тархац, үерийн усны эрсдлийн судалгаа, халдварт өвчний тархалт, газарзүйн мэдээллийн сан үүсгэх, агаарын

бохирдол гэх мэтэд ашиглана.
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http://news.num.edu.mn/?p=32664
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https://www.youtube.com/watch?v=iyh7ZFD0ypQ

Японы Кюүшюүгийн Технологийн Институтэд

суралцаж буй монгол оюутнууд бүтээж буй

хиймэл дагуулынхаа талаар тайлбар хийлээ.

Доорх холбоосоор бичлэгийг үзнэ үү.
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Анхны хэвлэлийн бага хурал - Монгол оюутнуудын бүтээсэн хиймэл 

дагуул 2017 онд хөөрнө

2016-03 сар

Монголын анхны хиймэл дагуулыг 2017 оны хавар

олон улсын “Birds” төслийн хүрээнд Сансрын

станциас хөөргөх болсон талаар МУИС-ийн

судалгааны багийнхан 2016-04-18-нд

мэдээллээ. “Birds” төсөлд Гана, Монгол,

Бангладеш, Япон, Нигер зэрэг таван улс хамтарсан

ба Япон улсын Засгийн газраас хиймэл дагуулгүй

улс орнуудыг хүний нөөц, дотоод бааз суурь, гадаад

харилцаа холбоо, нано хиймэл дагуулыг хийж

хөөргөх боломж нөхцлөөр хангах зорилготойгоор

олон талын хөнгөлөлтийг үзүүлж байгаа юм.

Манай улс анх удаа хиймэл дагуул хөөргөх

хөтөлбөрт хамтран ажиллаж байгаа тул Япон

улсын Засгийн газраас хиймэл дагуулгүй улс

орнуудыг хүний нөөц, дотоод бааз суурь, гадаад

харилцаа, нано хиймэл дагуул хийж, хөөргөх тал

дээр олон талын тусламж, хөнгөлөлт үзүүлж

байгаа бөгөөд Монголчууд бидний дэмжлэг

туслалцаа хэрэгтэй байгааг тус хэвлэлийн бага

хурлаар мэдэгдсэн.

http://student.num.edu.mn/?author=2&paged=38

МУИС-н NUM-ITC-

UNESCO Сансар

судлал, зайнаас

тандан судлалын

лабораторийн багш

Др. Б.Сувданцэцэг

Японы Кюүшүгийн

Технологийн

Институтэд зочилж

ажлын явцтай

танилцлаа.
Др. Б.Сувданцэцэг Монголын 

багийн гишүүдийн хамт

Др. Б.Сувданцэцэг “Birds” олон 

улсын төслийн  багийн 

гишүүдийн хамт
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