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Монгол улсын анхны хиймэл дагуулыг хөөргөхөд зориулсан хандивын тоглолт

Монгол улсын анхны хиймэл дагуулыг хөөргөхөд зориулсан хандивын тоглолт 2016 оны 11
сарын 3-нд МУИС-ийн спорт зааланд амжилттай болж өнгөрлөө. Энэ удаагийн хандивын
тоглолтод 2016 оны оюутны лигийн аварга Сити их сургуулийн багийг 2015 оны Зуны лигийн
аварга, 2016 оны Спрайт лигийн аварга МУИС-ийн MBM Шонхорууд баг талбайдаа хүлээн авч
тоглолоо.

2016-11-03



2016-11-14

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн багш, монгол
улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх ажлын хэсгийн
гишүүн дэд профессор Д.Улам-Оргих gogo.mn сайтын
хамт олонд монгол улсын хөөргөх гэж анхны хиймэл
дагуул, орчин үеийн технологийн хөгжлийн чиг хандлага,
монгол улсын дараагийн хиймэл дагуулаа хөөргөх
боломжийн талаар сонирхолтой ярилцлага өглөө.

Дэлгэрүүлэн уншихыг хүсвэл http://news.gogo.mn/r/196247
линкээр орж уншина уу

Д.Улам-Оргих: Шилдэг технологи эзэмшвэл Монгол улс хөгжинө. 



Алс зайд мэдээлэл дамжуулах туршилт хийгдлээ2016-11-22

Монголын 
багийн 
гишүүн 

Т.Төртогтох

Энэ өдөр хиймэл дагуулын маань алс зайд мэдээлэл дамжуулах
туршилтын ажил хийгдсэн юм. Туршилт Кюүшүгийн технологийн
институтийн газраас станцын байрнаас Такатояма парк хүртэл 4 км
зайд хийгдсэн.



Монголын анхны хиймэл дагуул болох
“Мазаалай”-н ажлын хэсгийн гишүүд Д.Улам-
Оргих, М.Алтансүх нар 2016 оны 11 сарын 25-
наас Кюүшүгийн Технологийн Институтэд
зочлон ажилласан юм.



Монголын анхны хиймэл дагуул болох
“Мазаалай”-н ажлын хэсгийн гишүүн
М.Алтансүх Япон улсын Кюүшү Технологийн
Институт дээр ажиллаад ирлээ

Монголын анхны хиймэл дагуул болох “Мазаалай”-н ажлын
хэсгийн гишүүн М.Алтансүх 2016 оны 11 сарын 25-наас 12
сарын 9-ны хооронд Япон улсын Кюүшү Технологийн Институт
дээр ажиллаа. Судлаачаар ажилласан 14 хоногийн хугацаанд тус
сургуулийн лабораториуд, BIRDS төслийн багш нар болон
багийнхантай уулзан хурал, семинарт оролцож хиймэл дагуулын
газрын станцын байгууламж түүний ажиллах зарчим, програм
хангамжуудтай танилцсан. Мөн Монгол, Гана, Нигери, Япон,
Бангладеш, Тайланд, Тайвань зэрэг орны 1U хэмжээтэй таван
хиймэл дагуулын антены угсралтанд гар бие оролцож,
симулятор ашиглан хиймэл дагуулын батaрейг цэнэглэж
ажиллагааг шалгах, станцаас мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авч
боловсруулалт хийх туршилтанд оролцсон байна.

http://sas.num.edu.mn/satellite/?p=304



Хиймэл дагуулын угсралт туршилтын ажил хийгдсээр байна



Хиймэл дагуулын угсралт туршилтын ажил хийгдсээр байна



Хиймэл дагуулын логог танилцууллаа2016-12-29

Монгол улсын анхны хиймэл дагуулыг нэн ховордоод буй
Мазаалай баавгайгаа Дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах
зорилгоор “Мазаалай” хэмээн нэрлэсэн билээ. Тэгвэл 12
сарын 29-ний өдөр хиймэл дагуул байрших логог албан
ёсоор танилцууллаа.
Уг лого дээр Мазаалай баавгайн дүрсийг гаргаснаас гадна
Мазаалай баавгайн зургийн дор монгол бичгээр Монгол
улсын анхны сансрын хиймэл дагуул “Мазаалай” гэсэн
бичигтэй зохиомжлон бүтээсэн байна.
Дашрамд дурдахад хиймэл дагуулыг “Мазаалай” гэж
нэрлэх санааг МУИС-ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн
оюутан Ч.Нинжин гаргасан юм.



Хиймэл дагуулын хөөргөх хувилбарын угсралтын ажил дууслаа2016-12-31

Япон улсад Монголын анхны хиймэл дагуул “Мазаалай”-г бүтээж байгаа багийн гишүүдээс
Монголчууддаа шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэхийн ялдамд Монголын Анхны сансрын
хиймэл дагуул "Мазаалай" -н хөөргөх хувилбарын угсралт бүрэн дууссан баяртай мэдээтэй
хамтатган хүргэсэн юм.” Ирж буй 2017 он Монголчууд бидний хувьд Сансрын технологи,
Шинжлэх ухааны нэгэн шинэ хуудас нээсэн сайхан жил болно гэдэгт итгэлтэй байна.


