
Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх “BIRDS” төсөл

2015 оны 10-р сараас 2016 оны 2-р сарыг хүртэл "BIRDS" төслийн ажилууд маань "Даалгавар

тодорхойлох" болон "Урьдчилсан шатны загварын шийдэл" гэсэн хоёр сэдэв байсан юм. Энэ хоёр том

хэлэлцүүлгээ амжилттай даваад инженерийн загвараа хийж эхэлсэн.

2016 оны 5 сарын 2-нд төсөлд оролцож байгаа орнуудын зугаалга болсон юм.

Энэ үеэр орон орнуудын үндэсний хоолны үзэсгэлэн зохиогдсон бөгөөд Монгол

улсын баг үндэсний хоол болох бууз хийж оролцсон байна.

Дугаар 2, 2016 оны 5 сар



Хиймэл дагуулаа хэрхэн тойрог замд оруулах вэ?

Хиймэл дагуулыг тээвэрлэх нэг ба олон удаа ашиглах зориулалтын пуужингуудыг ашиглан тойрог

замд нь оруулна. Төсөлд оролцож буй Гана, Бангладеш, Нигер, Монгол, Япон улсуудын Хиймэл

дагуулыг тээвэрлэсэн пуужин Япон улсын газрын станцаас хөөргөх юм. Хиймэл дагуулыг хөөргөж

тойрог замд нь оруулахад асар их эрчим хvч зарцуулах шаардлагатай болдог ба, хөөргөхөд дор

хаяж 200 км-н өндөрт гартал, 29000 км/цаг-аас дээш (40320 км/ц) хурдлах шаардлагатай байдаг. Yүний

тулд хэд хэдэн дараалсан шаталбартай нислэгийн маш нарийн төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Мөн

хөөргөхөд уг сансрын нислэгийн буудлын газарзvйн байрлал тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Учир нь

дэлхий (дэлхийн гадарга) маань өөрөө зүүн зүгт эргэлдэж байх бөгөөд, экваторт ойрхон буюу хол

эсэхээсээ хамаарч энэ хурд нь газар бvрт өөр өөр байна.

Тойрог замыг дараах үзүүлэлтүүдээр нь тодорхойлдог. Орбитын хэлбэр, түүний өндөр, дэлхийн

экватортой үүсгэх өнцөг. Ихэнх хиймэл дагуулууд тойрог замаар эргэнэ, гэхдээ зарим нь эллипс

маягийн хэлбэр бvхий тойрог замтай байна. Хиймэл дагуулын хөөрөх өндрөөс хамаарч түүний

дэлхийг тойрох хугацаа, мөн дэлхийн гадаргын хэр их хэсэг нь түүнд харагдаж байхыг тодорхойлно.

Зарим дагуулууд дэлхийн экваторын дагуу эргэлдэх орбиттой байхад, зарим нь дэлхийн туйлуудыг

дайрсан орбиттой байна. Харин бидний хөөргөх хиймэл дагуул дэлхийгээс 400 км зайд хөөрнө.

Хиймэл дагуул маань 400 км өндрөөс 100 м нарийвчлалтай зураг авах ба FM437MHz долгионоор

мэдээ цацах, хиймэл дагуулын байрлал тодорхойлох, агаарын нягт сансрын туяаг тодорхойлох, газрын

станцуудыг олон улсын сүлжээ болгох боломжтой юм.



2016 оны 5 сарын 16-нд МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Байгалийн Ухааны Салбар

Физикийн тэнхим Проф. Д.Улам-Оргих Монгол HD телевизийн Өнөө өглөө нэвтрүүлгийн

урилгаар Монголын анхны хиймэл дагуулын тухай мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн.

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

Улсын физикийн XXIX олимпиадтай зэрэгцэн Дундговь аймгийн ард иргэддээ зориулан 2017

онд Монголын анхны хиймэл дагуул хөөргөх тухай танилцуулах лекц, уулзалт 2016 оны 4

сарын 28-30-нд зохион байгууллаа.

Дундговь аймгийн ард иргэдэд танилцуулга хийлээ



Монгол улсын сансрын анхны нисгэгч, МУ-ын баатар Ж.Гүррагчаа 

Монгол улсын анхны хиймэл дагуулыг хөөргөх аянд нэгдлээ.

2016 оны 5 сарын 20-ны өдөр 11 цагт сансрын нисгэгч Ж.Гүррагчаа баатартай МУИС-ийн Хиймэл дагуул хөөргөх

ажлын хэсгийн төлөөлөгчид уулзалт хийлээ. Уулзалтын үеэр Монголын анхны хиймэл дагуулын тухай

Ж.Гүррагчаа баатарт мэдээллийг өгч танилцууллаа. Ж.Гүррагчаа баатар хэлсэн үгэндээ: “Монгол улс сансрын

зөвлөл байгуулан идэвхтэй ажиллах шаардлагатай. Би ОУ-ын сансрын нисгэгчдийн конгресст оролцдог, Монгол

улсын сансар судлалын түвшин хаана явж байгаа тухай дэлхий дахинд мэдээлэх шаардлагатай юм. Анхны хиймэл

дагуул хөөргөх ажил амжилттай эхлүүлэн явж байгаа нь талархалтай байна, тиймээс Монгол хүний гараар бүтсэн

хиймэл дагуулаар Монголын дуу хоолойг дэлхий дахинд түгээж Монгол гэсэн нэрийг дэлхийд гаргах нь чухал юм.”

“МОНГОЛЫН АНХНЫ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛД БИДНИЙ 

ОРОЛЦОО” сэдэвт өдөрлөг боллоо

МУИС-ийн багш, эрдэмтэд монголын анхны

хиймэл дагуулыг 2017 онд хөөргөхөөр

ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү оюуны маш

том хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулж

байгаа гэгээн үйлсэд хувь нэмрээ оруулан

нэгдэхээр Байгаль-Эх лицей ахлах

сургуулийн хамт олон бид “МОНГОЛЫН

АНХНЫ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛД БИДНИЙ

ОРОЛЦОО” сэдэвт өдөрлөгийг зохион

байгууллаа. Тус өдөрлөгийн хүрээнд МУИС-

ийн сансар судлал ба зайнаас тандан

судлалын лабораторийн эрхлэгч доктор

профессор Р.Цолмон багшаар ахлуулсан баг

хамт олон, сансрын хиймэл дагуулын

судалгаа шинжилгээ, сансар одон орон

судлалын талаарх сонирхолтой мэдээлэл,

шинжлэх ухааны гайхамшгийг ойлгуулах

танин мэдэхүйн өртөөчилсөн сургалт

явууллаа. Энэхүү сургалтанд нийт

суралцагчид, багш ажилтнууд эцэг эхийн

төлөөлөл оролцлоо.

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа
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Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

Анхны хиймэл дагуулаа хөөргөх хандивын аянд МУИС-ийн оюутнууд 

идэвхитэй оролцоно.

МУИС-ийн багш, эрдэмтэд монголын анхны хиймэл

дагуулыг 2017 онд хөөргөхөөр ажиллаж байгаа билээ.

Энэхүү оюуны маш том хөрөнгө оруулалтаар бүтээн

байгуулж байгаа гэгээн үйлсэд хувь нэмрээ оруулахаар

МУИС-ийн оюутан залуус нэгдэж, идэвхи санаачлагатай

байж хиймэл дагуул хөөргөх хандивын аяныг идэвхижүүлж

байгаагаа оюутны төлөөллийн зүгээс илэрхийллээ.

Мөн энэ өдөр сансарын хиймэл дагуулын судалгаа

шинжилгээ, сансар одон орон судлалын талаарх

сонирхолтой мэдээлэл, шинжлэх ухааны гайхамшгийг

ойлгуулах танин мэдэхүйн сургалтыг МУИС-ийн дэд

профессор Д.Улам-Оргих удирдан явууллаа. Тус сургалтанд

МУИС-ийн Оюутны албаны дарга Б.Алтангэрэл болоод

МУИСОХ, ОК-ийн тэгүүн Б.Хосбаатар нар байлцлаа.

МУИСОХ-ын дарга Б.Хосбаатар тэрээр хэлсэн үгэндээ: МУИС-ийн

оюутан Монголын ирээдүй бид өөрсдөөсөө өөрчлөлтийг эхлэх цаг

болжээ. Бид ирээдүйн хөгжил дэвшил, түүхэнд бичигдэх энэ үйлсэд

гар бие, сэтгэл зүрхээрээ оролцох ёстой юм. Бид анхны хиймэл

дагуулаа хөөргөх энэ аянд нэгдэж 50 мянган ам.долларыг өөрсдийн

оролцоотой бүтээхийг нийт оюутнуудаасаа хүсэж байна . Дашрамд

дурьдахад МУИСОХ, Оюутан конгресс нь шинэчилсэн хөтөлбөрөөр

ажиллаж, Оюутан залуусынхаа оролцоог хангаж ажиллах болно гэв.

Ийнхүү Монголын анхны хиймэл дагуул хөөргөх хандивын аянд

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН оюутан залуус идэвхитэй

оролцож, анхны хиймэл дагуулаа хөргөх үйлсэд гар бие сэтгэл

зүрхээрээ оролцохоо илэрхийллээ.

http://news.num.edu.mn/?p=34925


“МУИС-Монголын анхны хиймэл дагуулыг 2017 онд” 

хандив өргөх үйл ажиллагаа Завхан аймагт

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

Монгол Улс сансрын анхны хиймэл дагуул хөөргөх гэж байгаатай холбогдуулан МУИС-ийн Шинжлэх ухааны

сургуулийн Физикийн тэнхмийн сансар судлалын багш, доктор Р.Цолмон, докторант А.Цолмон нар Завхан

аймагт 2016 оны 5-р сарын 15-17 ний өдрүүдэд ажиллав.

Завхан аймгийн засаг даргын тамгын газрын

дарга Д.Түвшинжаргалтай хиймэл дагуулын

талаар уулзалт ярилцлага хийлээ.

Завхан аймгийн МУИС-Завхан их сургуулийн

удирдлагуудтай Монгол улсын анхны хиймэл

дагуул хөөргөх болсонтой холбогдуулж

ярилцлага өрнүүлэв.

Завхан аймгийн иргэдийн хуралын үеэр

МУИС-Завхан их сургуулийн багш ажилчид, оюутан залуусд хиймэл дагуулын талаар лекц, семинар

явууллаа. Завхан аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчидад хиймэл дагуулын талаар лекц

уншлаа. МУИС-Завхан их сургуулийн захирал М.Эрдэнэчимэг нээж үг хэллээ.

Завхан сургуулийн оюутнууд



Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

ICT-EXPO 2016-д Монгол улсын их сургууль
5сарын 18-22-ны өдрүүдэд оролцлоо.
Уг үзэсгэлэн Мишээл экспо төвд зохион
байгуулагдсан бөгөөд Монгол улсын их
сургууль Сансар судлал Зайнаас тандан судлал
лаборатори амжилттай оролцлоо. Монгол
улсын их сургуулийн оюутан залуус өөрсдийн
хийж бүтээсэн бүтээлээрээ оролцсон юм. Уг
үзэсгэлэнг сонирхохоор ирсэн ард иргэд
оюутан залуусын бүтээлийг өндрөөр үнэлж
байлаа. Мөн Монгол улсын анхны хиймэл
дагуулын талаар олон нийтэд мэдээ мэдээллийг
түгээн дэлгэрүүлсэн өдрүүд болж өнгөрлөө.

ICT-EXPO 2016 Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд өөрсдийн бүтээлээр оролцож байна. Бичил

хиймэл дагуул , 3D принтер цаг агаарын мэдээг мэдээллэх төхөөрөмж болон Монгол улсын анхны

хиймэл дагуулын талаар олон нийтэд суртачилан таниулцуулсан үйл явдал боллоо.



2015 оны 5-р сарын 22-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дөрөв дэх жилдээ зохион

байгуулж байгаа "Бид сайн сайханд дагуулна" уриатай иргэдийн баярын өдөрлөг амжилттай болж

өнгөрлөө. "Бид сайн сайханд дагуулна" уриатай иргэдийн баярын өдөрлөгийн үеэр Сүхбаатар дүүрэгт

байрлах олон албан байгууллагууд сургууль цэцэрлэгүүд оролцсон юм. Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн

баярт МУИС Оюутны алба, оюутны холбооноос хамтран МУИС, NUMSAT хиймэл дагуул хөөргөх арга

хэмжээг сурталчилан таниулах, хиймэл дагуулын үр ашиг, мэдээ мэдээллийг иргэдэд өгч оролцлоо.

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

Оюутны албаны дарга Б.Алтангэрэл хэлсэн үгэндээ: “СБД-

ийн иргэдийн баярт оролцож МУИС-аа сурталчилан анхны

хиймэл дагуул хөөргөх үйл хэрэгт туслах хандивийн аянг

зохион байгуулсан оюутан залуусдаа талархал илэрхийлье”

гэсэн бол МУИСОХ-н Тэргүүн Б.Хосбаатар: СБД-ийн

иргэдийн баярт бид бүхэн оролцохдоо иргэдэд Монголын

анхны хиймэл дагуулыг МУИС-ийн оюутнууд хийж буйг

сурталчилсан бөгөөд хиймэл дагуул нь хөөрснөөр ямар

давуу тал, үр ашигтайг тайлбарлалаа. Энэхүү үйл

ажиллагаа нь хиймэл дагуулыг хөөргөх үйл ажиллагаанд

маань ихээхэн ач холбогдолтой болж өнгөрсөн бөгөөд үйл

ажиллагаанд сэтгэл зүрхээ гарган ажилласан нийт

МУИСОХ-н оюутан залуустаа талархал илэрхийлмээр

байна. Үүнээс дурьдахад СБД-ийн ИТХ

төлөөлөгчдийг оюутан хүний зүгээс хэлэхэд иргэдийн

төлөөлөл болж ажиллаж буй төрийн албан хаагчид маань

энэхүү Монгол хүн бүрийн анхаарах зүйл дээр илүү тулж

ажиллах ёстой гэж бодож байна хэмээлээ.


