
Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх “BIRDS” төсөл

Инженерийн загвар маань угсрагдан, сансарын орчны тестүүд хийгдэж байна. "Thermal Vacuum Test"

буюу 400 км-ийн өндөрт халуун хүйтэн болон вакум орчинд ажиллах чадварыг шалгаж байна. Ирэх

долоо хоногт Vibration буюу пуужингаар тээвэрлэхэд тэсвэр даах чадварыг тест хийнэ. Одоогоор хиймэл

дагуул маань вакум чемберт ямар нэгэн алдаагүй ажиллаж байна. 4 цаг тутам хэд хэдэн команд илгээж

мэдээлэл татаж аваад л, үргэлжлээд л, энэ тестийг хийгээд сүүлийн 3 хоног бүтэн сууж байна даа.

Дугаар 3, 2016 оны 6 сар

NUMSAT хиймэл дагуулын Инженерийн загвар

Thermal Vacuum Chamber: Энэ чемберт хиймэл дагуул маань ажиллаж байна.

Чемберийн вакуум болон дулааныг удирдаж байгаа PC

Зүүн гар талд нарны дэлгэцийн симулъятор, 

баруун гар тал хиймэл дагуулын төв процессорын 

ажиллагааг хянаж байна

Монгол, Гана, Тайланд, Бангладеш улсын 

багийн гишүүд



Газрын станцын зарим төхөөрөмжүүд, радио, удирдлагын 

компьютер. Тест хийхэд комманд илгээж, хүлээн авч байна

Инженерийн загварын пуужин доторх чичиргээг тэсвэрлэх чадварыг шалгах тест маань амжилттай

дууслаа. Гурван тэнхлэгийн дагуу "Random vibration" болон "Sine burst" тестүүд хийгдлээ.

Хиймэл дагуулын инженерийн загвар бэлэн боллоо

Чичиргээний машин дээр суурилуулалт эхэлж

байна. Монголын багийн гишүүн Д.Амартүвшин 

Нигерийн багийн гишүүний хамт

Пуужин дотор яаж сэгсчих үү? Энэ машин яг 

түүн шиг л сэгсчинэ дээ

Хэмжилтийн утгууд бичигдэж байна Монголын багийн гишүүд (Т.Төртогтох, Д.Эрдэнэбаатар)



Хурдатгал хэмжигчүүдийг суулилуулсан байдал.

Ямар улсын ямар пуужин ашиглахаас хамаараад хурдатгал өөр өөр байдаг. Бидний хийсэн 

туршилт SpaceX болон Японы HTV-ийн шаардлагыг хангаж байгаа. Хүндийн хүчний 

хурдатгалаас 6,4 дахин их буюу 6,4 G -ийг тэсвэрлэж байна.

Хиймэл дагуулын инженерийн загвар бэлэн боллоо

Ажиллагааг тестлэхийн өмнө
Чичиргээний дараа хиймэл дагуул маань

ажиллаж байх ёстой бөгөөд хэмжилт болгоны

дараа ажиллагааг тест хийлээ. Үр дүн OK.

Монголын багийн гишүүн Т.Төртогтох

Гана, Бангладеш, Нигери, Япон улсын 

багийн гишүүдийн хамт

Монголын багийн гишүүн Т.Төртогтох

Гана, Бангладеш багийн гишүүдийн хамт



Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

Хандивын тоглолт зохион 

байгуулагдлаа

Хиймэл дагуул хөөргөх хандивын аяныг МУИС-ийн Оюутны алба, Оюутны холбоо, Оюутан конгресс

хамтран МУИС хичээлийн 4 байрны спорт зааланд МУИС-ийн MBM шонхорууд болон Альянс ТЕХ

Харцаг багуудын хооронд нөхөрсөг тоглолтыг амжилттай зохион байгууллаа. Уг тоглолтод МУИС-ийн

MBM шонхорууд баг 83: 81 харьцаатай хожлоо.

2016-05-30

2016-05-26

Орчлон сургуулийн сурагчид хандивийн арга хэмжээнд нэгдлээ

МУИС-ийн төгсөгчид хиймэл дагуулын хандивын аянд

МУИС-ийн ХШУС-ийн төгсөгчид, ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбарын физик-электроникийн ангийн 2016 оны

төгсөгчдөөс идэвхтэй оролцсон байна. Нийт хандив өргөсөн оюутнуудыг төлөөлөн ХШУС-ийн оюутны зөвлөлийн

дарга Н.Түвшин МУИС-ийн ректор Р.Бат-Эрдэнэ, Оюутны албаны дарга Б.Алтангэрэл нарт цугларсан хандивыг

төгсөлтийн баярын үеэр гардуулан өглөө. Нийт төгсөгчиддөө баярын мэнд хүргэе!

2016-06-03

http://sas.num.edu.mn/satellite/?p=23

http://sas.num.edu.mn/satellite/?p=23


Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

2016 оны 6-р сарын 8-нд Монгол Улсын Их Сургууль дээр Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх

талаар мэдлэг мэдээллийг түгээлээ.

2016-06-08



2016 оны 6-р сарын 11-нд Амьдрах урлагийн Ц.Саранцэцэг багштай хамт олон идэвхитэй 
хандивлагчид юм

Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлыг олон нийтэд танилцуулах 

ажиллагаа

2016-06-11

/Бясалгалын төвийн бяцхан сурагчид /. 


