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ӨМНӨХ ҮГ 

ОХУ-ын Ус, цаг уурын мэдээллийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд  шинэчилэн 

боловсруулсан уур амьсгалын автоматжуулсан боловсруулалтын систем “Персона-

мис” программыг  Монгол орны нөхцөлд тохируулан өөрчилж, 2008 оны 7 дугаар 

сарын 1-нээс цаг уурын улсын сүлжээнд нэвтрүүлсэн.  

Персона-мис программ хангамжид ажиглалтын мэдээг компьютерт оруулах цэс 

байдаг боловч тус программ хангамжийн эх хуулбарыг аваагүйгээс тус цэс 

ажилдаггүй. Цаг уурын улсын сүлжээний 318 салбар ажиглалтын мэдээг цахим 

тооцоолуурт оруулах коодын зааврын (ШЗ-II, 2000) дагуу мэдээгээ Пеомона-мис 

программ хангамжийн эх мэдээ руу шивж ирүүлж байна. Иймд ажиглалтын мэдээг 

цахим мэдээ ISX рүү хөрвүүлэх “Электрон дэвтэр” программ хангамжийг УЦУОСМХ-

ийн уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсээс 2018 онд зохиож, 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.  

Энэхүү “Электрон дэвтэр” программ хангамж нь ашиглахад хялбар, цаг уурын 

ажиглалтын  дэвтрийн бүтэцтэй адилхан бөгөөд ажиглагч ажиглалтаа хийж дуусгаад 

ажиглалтын дэвтрээс тохирох утгуудыг цаг, өдөр, хугацаагаар  дараалуулан шивснээр 

цахим эх мэдээ автоматаар  ISX хавтас дотор үүснэ. Тус программ хангамжийг 

ашигласнаар хүнээс хамаарсан алдаа болох тэмдэгтүүдийг буруу шивдэг бүтцийн 

шалгалтын алдааг арилгаж, сарын сүүлд  аюултай үзэгдлийн 60-р блокийг автоматаар 

коодлож   өгснөөрөө цаг хугацааг  хэмнэж, мэдээний бүрэн байдлыг хангах  боломжийг 

бүрдүүлж  өгснөөр шинэлэг бөгөөд чухал ач холбогдолтой болсон.  

Цаг уурын ажиглалтын мэдээг уур амьсгалын мэдээ руу хөрвүүлэх “Электрон 

дэвтэр”   программ хангамжийг  ашиглаж  байгаа бүх инженер техникч, ажиглагч, сурч, 

мэдэхийг хүссэн  мэргэжилтнүүд, их, дээд сургуулийн оюутнуудад зориулан энэхүү 

гарын авлагыг  бэлтгэлээ. 
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1. Цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим мэдээнд хөрвүүлэх 

Электрон дэвтэр программ хангамжийн тухай 

Тус программ хангамжийн гол зорилго нь ажиглалтын мэдээг цаг уурын цахим 

эх  мэдээ рүү хөрвүүлэн коодлож, Персона-мис программын ISX  хавтаст электрон 

хэлбэрээр хадгалахад оршино. Энэхүү программ нь компьютерийн хүчин чадлаас 

хараат бус,  ашиглахад хялбар бүтэцтэй зохиогдсон ба ажлын гол удирдлагын хоёр 

exe файлаас бүрдэнэ.  

Цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах автоматжуулсан 

боловсруулалтын системийн гол удирдлага electron_devter.exe  болон BB.exe файл 

бөгөөд энэ нь C:\ хавтсанд байрлана.   

 

 

Эндээс electron_devter файл дээр хулганы заагчийг авчирч, зүүн талын 

товчлуурыг товшиход ажлын хуудас дэлгэц дээр гарч ирнэ.  Ажлыг хөнгөвчлөхийн 

тулд electron_devter файлыг дэлгэц дээр байршуулах нь зүйтэй. 

 

1. Тохируулга 

         Цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг цахим мэдээ (ISX) руу хөрвүүлэх Электрон-

дэвтэр программ хангамжийн  гол удирдлага нь electron_devter.exe  файл бөгөөд 

энэ нь C диск дотор байрлана.  Electron_devter.exe файлыг дэлгэц дээр 

байршуулснаар уг программ руу дэлгэц дээрээс шууд хандаж ажиллах боломжтой. 

Үндсэн удирдлага electron_devter.exe - ийг дэлгэцэн дээр гаргах тохиргоог дараах 

зурагт үзүүлэв. 
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     Энэхүү тохиргоог хийснээр  Electron_Devter.exe файл дэлгэц дээр гарч ирэх 

бөгөөд тус файлыг ажиллуулахад дараах ажлын цонх гарч ирнэ. Тус программ 

хангамж нь ажлын 10 цонхноос бүрдэнэ. 

 

 

 

2. Электрон дэвтэрт программ хангамжийн үндсэн цэсүүдийн тухай. 

2.1 “ЦД” ЦЭС 

Электрон-дэвтэр программын эхний цэс “ЦД” буюу үндсэн ажиглалтын 

хугацааны мэдээг оруулах цэсийг нээхэд дараах ажлын цонх гарч ирнэ.  Энэ ажлын 

цонх нь цаг уурын ажиглалтын дэвтэртэй төстэй хийгдсэн бөгөөд ажиглагч үндсэн 

хугацааны ажиглалтаа хийж, дуусаад дараах цахим дэвтрийг бөглөнө. Хамгийн эхний 

тогтмол хэсэг болох станцын солбицол, он, сар, өдөр, ажиглалт хийдэг хугацааг сард 

нэг л удаа шивж өгөх ба дахин шивэх шаардлагагүй. Тухайн цагийн ажиглалтыг шивж 

дууссаны дараа хаагаад дараагийн ажиглалтыг шивэхээр нээхэд тус тогтмол хэсэг 

автоматаар хадгалагдсан байна.   
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TSАD ажлын цонхны үндсэн цонхнууд:  

 

  

1-р нүд (Station location) – Өртөө, харуулын уур амьсгалын солбилцлыг шивж өгнө.  

Солбилцлын урд талд “s” үсэг бичиж өгнө (Жнь: Улаанбаатар өртөөг s4790701 гэж 

шивнэ) 

2,3,4-(Year, Month, Day)- нүдэнд ажиглалт хийсэн он, сар, өдрийг шивж өгнө. Оныг  

сүүлийн 2 орноор (Жнь: 2019 оныг 19 гэж шивнэ.), 1-9 сарыг тоогоор, 10 сарыг А, 11 

сарыг B, 12 сарыг C  үсгээр, өдрийг  2 орноор тус тус шивж өгнө.  

5-(Ажиглалтын хугацаа) – өдөрт хэдэн удаагийн ажиглалт хийдэг цагийг бичиж өгнө. 

Өөрөөр хэлбэл цаг уурын өртөө, харуул аль нь болохыг ялгаж коодлоход хэрэглэнэ.  

(Өртөөг  8, харуулыг 3 гэж шивнэ.)  Үүнийг ажиглалтын хугацаатай андуурч болохгүй.  

6-(99 блок) – Ус, цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах зааврын 

дагуу тусгай тэмдэглэл, тайлбарыг  бичиж өгнө. Үүнд: 

 Аймаг сум өртөө харуулын нэр, өртөө харуулын ажиглагчид, ахлах техникчийн 

овог нэр. 

 Флюгерийн ажиглалтын тухай. Хүнд самбартай, хөнгөн самбартай. Хойд зүгийг 

шалгасан сар, өдөр, шалгалтаар илрүүлсэн үр дүн, анеморумбометрийн 

дугаар.  
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 Алсын бараа тодорхойлж буй арга, ашиглаж буй багажийн нэр, төрөл дугаар, 

хэзээ шалгасан тухай сар өдөр, алсын бараа тодорхойлдог объектууд.  

 Тунадас хэмжүүрийн тухай тэмдэглэл, түүнийг хэзээ шалгасан тухай болон 

дугаар.  

 Хөрсний болон гүний термометрүүдийн сүүдэрлэгдсэн эсэх тухай мэдээ, гүний 

сунгуу, цахилгаан ба хөрсний гадаргын термометрүүдийн байрлалыг шалгасан 

тухай мэдээлэл. 

 Гелиографын   төрөл, түүний сүүдэрлэгдсэн эсэх тухай мэдээлэл  

 Өнгөрсөн сард өртөө дээр гарсан өөрчлөлтийн тухай. 

 Сарын туршид тухайн өртөө дээр тасарсан ажиглалтын тухай.  

 Цаг агаарын аюул агаар мэдээ  

 Аюултай үзэгдлийн тухай ерөнхий мэдээ, үүнд иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагад учирсан хохирлын тухай.  

 Тухайн материалд техник шалгалт хийсэн техникчийн нэр, шүүмж шалгалт 

хийсэн инженерийн нэр, шүүмж шалгалтын товч тэмдэглэл. 

7-(ISX руу хөрвүүлэх) – ажиглалтын мэдээг бүрэн гүйцэд оруллсны дараа тус товчийг 

дарахад ажиглалтын мэдээ уур амьсгалын цахим мэдээ ISX-д руу хөрвөнө. Хөрвөсөн 

эх мэдээлэл C:\METEWIN:\ISX хавтас дотор үүсэх ба 10 цонхонд мөн харагдана. 

8-(шинэчлэх) – ажиглалтын мэдээг цахим мэдээ ISX руу хөрвүүлсний дараа өөрчилж, 

шивэх буюу засварлах бол тус товчийг дарна.  

9-БУЦАХ- анхны ажлын цонх рүү буцах команд 

10-цонхонд ISX руу хөрвүүлсэн ажиглалтын мэдээ гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл цаг уурын 

ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах заавр-ын дагуу  блокоороо 

коодлогдож гарна.  

12-(edit save)- ISX-руу хөрвүүлсний дараа буруу шивэлтэд засвар хийх бол дахин 

эхнээс нь ажиглалтыг шивж оруулах шаардлагагүй 10 цонхонд харагдаж буй  ISX руу 

хөрвүүлсэн ажиглалтын мэдээнд дэлгэц дээрээс шууд засвар хийж болох бөгөөд  edit 

save товч дарахад засагдаж,  хадгалагдана.  

Өмнөх цагуудын  ажиглалтын шивсэн мэдээг харах бол хулганы заагчийг тус цонхон 

дээр байрлуулаад зүүн талыг нэг удаа дарахад тус цонхонд өмнөх цагуудын 

ажиглалтыг ISX руу хөрвүүлсэн эх мэдээ гарч ирнэ. 

      

 
“TSАD” буюу цахим ажиглалтын дэвтрийн ажлын цонхонд ажиглалтыг шивж 
оруулахдаа дараах зааврын дагуу шивнэ.     
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2.1.1 Алсын барааны харагдац, үүлний ажиглалтыг шивэх ажлын цонх: 

Дэвтэр дээрх тухайн хугацааны алсын барааны харагдац болон үүлний 
ажиглалтыг дараах цонхонд шивж оруулна.   

 

1-(Хугацаа) -  ажиглалтын хугацааг хоёр оронгоор Улаанбаатарын цагаар шивж өгнө. 

Жнь: өглөө 08 цагийн ажиглалтыг 08, өдрийн 14 цагийн ажиглалтыг 14 гэж шивнэ.  

2-(Алсын барааны харагдац) - хэвтээ чиглэл дэх алсын барааны харагдацыг АК-01 

коодын дагуу шифрлэж өгнө. Алсын барааны харагдацыг тодорхойлоогүй бол тус 

цонхийг хоосон орхино. Зөвхөн тоо шивж өгнө, үсэг шивэхгүй. 

3-(Үүлний хэмжээ, нийт, доод) – нийт болон доод мандлын үүлний хэмжээг 0-10 

баллаар шивж өгнө. Үүлэн мөр ажиглагдсан бол 11, цоорхой 10 баллын үүлийг 12 гэж 

тус тус шивнэ. Хэрвээ цэлмэг буюу үүл ажиглагдаагүй бол энэ цонхийг хоосон орхино.  

4-(Хэлбэр, дээд, дунд) – дээд, дунд мандлын үүлний хэлбэрийг цаг уурын 

ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын заавр-ын (ШЗ-II, 2000) дагуу 

шивнэ. Хэрвээ дээд, дунд мандлын үүлний хэлбэр ажиглагдаагүй бол энэ цонхийг 

хоосон орхино. 

5-(Хэлбэр, доод (CL1,CL2, CL3)) – CL1- босоо хөгжлийн үүлний хэлбэр, CL2-давхраат 

үүлний хэлбэр, CL3- борооны давхраат үүлний хэлбэрийг цаг уурын ажиглалтын 

мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын зааврын дагуу шивнэ. 

6-(Үүлний доод өндөр) – доод мандлын үүлний өндөр ажигласан үед тус цонхонд 

шивж өгнө. Үүлний өндөр ажиглаагүй үед  нүдийг хоосон орхино.  

Жнь: Улаабаатар станц дээр 2019 оны 1 дүгээр сарын 1 өдрийн 08 цагт алсын бараа 

99, нийт үүлний хэмжээ  2 балл, доод мандлын үүлний хэмжээ 2 балл буюу Sc үүл 

ажиглагдсан бол үүлний ажиглалтын цонхыг бөглөхдөө хугацаан дээр 08, АБХ дээр 

99, нийт үүл 2, доод үүл 2, дээд, дунд мандлын үүл ажиглагдаагүй бол хэлбэрийг 

хоосон орхиод доод мандлын Sc буюу давхраат бөөн үүл ажиглагдсан үед цаг уурын 

ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын зааврын дагуу CL2 дээр 2 гэж  

коодолно. Ингээд ISX руу хөрвүүлэх товчийг дарахад 1-р блок автоматаар 

коодлогдаож дэлгэц дээр гарч ирнэ.  
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3. Цаг агаарын байдал болон салхины ажиглалтыг шивэх ажлын цонх: 

 

1-(Хөрсний гадаргын байдал) – хөрсний гадаргын байдлыг цаг уурын ажиглалтын 

мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын зааврын 3,4 дүгээр хүснэгтийн дагуу 

коодлоно. Хөрсний гадаргын байдлын ташуу зураасыг “/” шивэхгүй хоосон орхино. Isx 

руу хөрвүүлэх товчийг дарсны дараа автоматаар гарч ирнэ. 

2-(цаг агаар) – w-өнгөрсөн, ww-ажиглалтын хугацааны цаг агаарын байдлын утгыг АК-

01 коодын дагуу коодлоно.  

3-(салхины чиглэл, хурд) – “чиг” нүдэнд ажиглалтын хугацааны салхины зүгийг 

градусаар, “хурд” нүдэнд салхины хурдыг тус тус шивнэ.  

4-(өрөвхийлөлт) - сүүлийн 3 цагийн хоорондох салхины хамгийн их хурдыг шивнэ 

өгнө. 

4. Цаг агаарын үзэгдлийг шивэх ажлын цонх: 

Ажиглалтын хугацаанд олон үзэгдэл ажиглагдах магадлалтай тул үзэгдлийн 

олон  цонх үүсгэсэн. Нэг үзэгдэл ажиглагдсан бол зөвхөн эхний цонхонд үзэгдлийг 

коодлоод бусдыг нь хоосон орхино. 

 

 
 

1-(цаг үзэгдлийн шифр)- цаг агаарын үзэгдлийн шифрийг цаг уурын ажиглалтын 

мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын зааврын 1.6 дугаар хүснэгтийн дагуу шивж 

өгнө. Жнь: бороог  63 гэж шивнэ. 
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2-(цаг агаарын үзэгдлийн эрчим) - цаг агаарын үзэгдлийн эрчмийг шивж өгнө. Үүнийг 

0-сул,1-дунд зэрэг, 2-хүчтэй гэнэ. 

3-(эхэлсэн хугацаа)- цаг агаарын үзэгдлийн эхэлсэн хугацааг УБ-ын цагаар шивж 

өгнө. Isx руу хөрвүүлэх үед автоматаар гринвичийн цагаар гарна.  

4-(дууссан хугацаа)- цаг агаарын үзэгдлийн дууссан хугацааг УБ-ын цагаар шивж 

өгнө. Isx руу хөрвүүлэх үед автоматаар гринвичийн цагаар гарна. 

Ажиглалтын хугацаанд үзэгдэл ажиглагдаагүй тохиолдолд нүднүүдийг хоосон орхих 

ба автоматаар  3-р блок =03,/, гэж гарна.     

 
5. Тунадас, хөрсний гадаргын температурыг шивэх ажлын цонх: 

 

1-(хур тунадасны хэмжээ) - 08, 20 цагт хэмжсэн хур тунадасны хэмжээг энэ цонхонд 

аравны нарийвчлалтай шивж өгнө. Жнь: 0.5 мм тунадас орсон бол 0.5 гэж шивнэ. Хур 

тунадас орсон боловч хурын хувинд хэмжих тунадасгүй байвал 0-р шивнэ. Тунадасны 

хэмжээ гологдол болсон, тасарсан бол зураас “-” тэмдгээр шивнэ. 08, 20 цагаас бусад 

хугацаанд тус цонхийг хоосон орхино.   

2-(хөрс ердийн)- Ердийн термометрээр хэмжсэн хөрсний гадаргын температурын 

утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивж өгнө. Хөрсний температур хэмжих 

хөтөлбөргүй бол ташуу зураас “/” тэмдгээр шивнэ. Харин хуваарь хэтэрсэн, гологдол 

болсон, тасарсан тохиолдолд тус цонхийг хоосон орхино.  

3-(Хөрс мин спирт, штифт) – Спи нүдэнд хөрсний гадаргын минималь термометрийн 

спиртийн заалтаар тодорхойлсон утгыг аравны нарийвчлалтайгаар  шивж өгнө. Штиф 

нүдэнд хөрсний гадаргын минималь термометрийн штифтын заалтаар тодорхойлсон 

утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивж өгнө.  Хөрсний минималь термометрийг 

талбайгаас хураасан үед ташуу зураас “/” тэмдгээр шивж өгнө. Харин хуваарь 

хэтэрсэн, гологдол болсон, тасарсан тохиолдолд тус цонхийг хоосон орхино. 

4-(Хөрс макс тоололт, сэгср) – “То.т” нүдэнд хөрсний гадаргын максималь 

термометрийн тоололтын утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивж өгнө. “Сэгср” 

нүдэнд хөрсний гадаргын максималь термометрийн сэгсэрсний дараах тоололтын 

утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивнэ. Хөрсний максималь термометрийг 

талбайгаас хураасан үед ташуу зураас “/” тэмдгээр шивж өгнө. Харин хуваарь 

хэтэрсэн, гологдол болсон, тасарсан тохиолдолд тус цонхийг хоосон орхино.  

 

6. Агаарын температурыг шивэх ажлын цонх  
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1-(Агаар хуурай, нойтон – хуу, нойт) -  “Хуу” нүдэнд тухайн хугацааны агаарын 

температурыг хуурай термометрээр хэмжсэн утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивж 

өгнө. “Нойт” нүдэнд тухайн хугацааны агаарын температурыг нойтон термометрээр 

хэмжсэн утгыг аравны нарийвчлалтайгаар шивнэ. Хүйтний улиралд -10˚С-аас доош 

орж нойтон термометрийг талбайгаас хураасан үед ташуу зураас “/” тэмдгээр шивж 

өгнө. Харин хуваарь хэтэрсэн, гологдол болсон, тасарсан тохиолдолд тус цонхийг 

хоосон орхино.  

2-(Агаар Мин, спирт, штифт) – “Спи” нүдэнд агаарын минималь термометрийн 

спиртийн тоололтыг аравны нарийвчлалтайгаар  шивж өгнө. “Штиф” нүдэнд агаарын 

минималь термометрийн штифтийн тоололтыг аравны нарийвчлалтайгаар шивж өгнө. 

Харин хуваарь хэтэрсэн, гологдол, тасарсан тохиолдолд тус цонхийг хоосон орхино.  

3-(Агаар Макс, тоолот, сэгср) – “Тоололт” нүдэнд агаарын максималь 

термометрийн тоололтыг аравны нарийвчлалтайгаар  шивж өгнө. “Сэгср” нүдэнд 

агаарын максималь термометрийн сэгсэрсэн тоололтыг аравны нарийвчлалтайгаар 

шивж өгнө. Харин хуваарь хэтэрсэн, гологдол болсон, тасарсан тохиолдолд тус 

цонхийг хоосон орхино.  

 

7. Чийгшлийн ажиглалтыг шивэх ажлын цонх: 

Энэ цонхонд агаар дахь усны уурын даралт, харьцангуй чийг, дутагдал чийг, шүүдэр 

унах температурын мэдээг шивж өгнө.  

 

 

1-(Чийгшил e) -  эхний цонхонд агаар дахь усны уурын даралтыг шивэхдээ зууны  

болон аравны нарийвчлалаар ажиглалтын дэвтэрт бичсэнээр шивнэ. Жнь: 3.5 гэснийг 

шивэхдээ 35,  0.37 гэснийг шивэхдээ 37. Нарийвчлалыг сүүлийн цонх “v” –д зааж өгнө. 

2-(Чийгшил f) -  харьцангуй чийгийг ажиглалтын дэвтэрт бичсэн байдлаар шивнэ. 

Ажиглалт тасарсан бол нүдийг хоосон орхино. 

3-( Чийгшил d) -  дутагдал чийг,  шивэхдээ зууны  болон аравны нарийвчлалаар 

ажиглалтын дэвтэрт бичсэнээр шивнэ. 
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4-( Чийгшил td) -  шүүдэр унах температур, үүнийг ажиглалтын дэвтэрт бичсэн 

байдлаар шивнэ. 

5-( Чийгшил v) - усны уурын даралт болон дутагдал чийгийг аравны  нарийвчлалтай 

шивсэн бол  v=1, зууны нарийвчлалтай шивсэн бол v=2 гэж өгнө.  

8. Агаарын даралтыг шивэх ажлын цонх: 

 

 

 

1-(Станцын т.д.далайн т.д) – “Ст.д” нүдэнд өртөөний түвшин дэх агаарын даралтыг 

0.1 гПа-ийн нарийвчлалтай таслалгүй шивж өгнө.  

2-(Станцын т.д.далайн т.д) – “Да.д” нүдэнд далайн түвшинд хөрвүүлсэн агаарын 

даралтыг станцын түвшин дэхь агаарын даралтын адил шивж өгнө. Хэрэв далайн түвшин 

дэх даралтыг шилжүүлдэггүй бол “/” тэмдгээр шивнэ.  

3-(Д.хандлага/хэлбэр, хэмжээ) – “Хэл” нүдэнд агаарын даралтын хандлагын 

байдлыг АК-01 коодын дагуу  шивж өгнө. Өртөөнд барограф байхгүй бол “-” тэмдгээр 

шивнэ.  

4-(Д.хандлага/хэлбэр, хэмжээ) – “Хэмж” нүдэнд агаарын даралтын хандлагын 

хэмжээг аравны нарийвчлалтай гПа-аар ямар нэг тэмдэггүй шивнэ. Жишээ нь: -0,3гПа 

шивэхдээ 3, 1.5 гПа шивэхдээ 15, 0.0 гПа шивэхдээ 0. 

Ямар нэг хугацаанд агаарын даралтын ажиглалт тасарсан бол зураас “-” тэмдгээр 

шивнэ.  

 

2. ХӨРСНИЙ ГҮНИЙ ТЕМПЕРАТУР, ЦАСАН БҮРХҮҮЛ ЦЭС 

Электрон-дэвтэр программын хоёр дахь цэс “Хөрсний гүний температур, цасан 

бүрхүүл” –ийг нээхэд дараах ажлын цонх гарч ирнэ.  Хөрсний гүний температурын 

ажиглалт хийдэг бол энэ цэсийг шивж өгнө. Хийдэггүй бол шивэлт хийхгүй. 

 “Хөрсний гүний температур, цасан бүрхүүл” цонхны толгойн тогтмол хэсгийг 

өмнөх “TSАD” цонхны тогтмол хэсэгтэй адилхан бөглөнө. Харин хугацаа гэдэг дээр 

ажиглалтын хугацааг бичиж өгнө.  
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1. Хөрсний хагалбарын гүний температурыг шивэх ажлын цонх: 

Хэрэв хөрсний 5,10,15,20 см гүний температурын ажиглалт хийдэг бол дараах 

цонхонд тоололтыг шивж өгнө.   

 

Эдгээр хагалбарын гүний температуруудыг аравны нарийвчлалтай шивж өгнө. Хэрэв 

хөрсний 5,10,15,20 см гүний температурын ажиглалт хийдэггүй бол энэ цонхыг 

шивэхгүй хоосон орхино.  

 

2. Хөрсний 2,5,10,15,20,40 см гүний  температурыг шивэх ажлын цонх: 

 

Эдгээр хөрсний 2, 5, 10, 15, 20, 40 см-ийн гүний температуруудыг аравны 

нарийвчлалтай шивж өгнө. Багаж гэмтсэн болон бусад шалтгаанаар ажиглалт 

хийгээгүй, эсвэл ажиглалт нь гологдол болсон бол зураас “-” тэмдгээр шивнэ.  
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1-(08=T5)-  хөрсний 5см гүний температур  

2-(T10)-  хөрсний 10см гүний температур  

3-(T15)-  хөрсний 15см гүний температур.  

4-(T20)-  хөрсний 20см гүний температур 

 

1-(T2) -  хөрсний 2см гүний температур  

2-(T5) -  хөрсний 5см гүний температур  

3-(T10) - хөрсний 10см гүний температур  

4-(T15) - хөрсний 15см гүний температур  

5-(T20)-  хөрсний 20см гүний температур  

6-(T40)-  хөрсний 40см гүний температур  

                               Тогтмол хэсэг 
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3. Хөрсний 80,120,160,240,320 см гүний  температурыг шивэх: 

Хэрэв хөрсний 80,120,160,240,320 см гүний температурын  ажиглалт хийдэг бол 

дараах дарааллаар шивнэ. 

                     

Эдгээр хөрсний 80, 120, 160, 240, 320 см-ийн гүний температуруудыг аравны 

нарийвчлалтай шивж өгнө. Багаж гэмтсэн болон бусад шалтгаанаар ажиглалт 

хийгээгүй, эсвэл ажиглалт нь гологдол болсон бол зураас “-” тэмдгээр шивнэ.  

 

4. Хөрсний термометрийн дэргэдэх цасан бүрхүүлийн зузааны мэдээг 

шивэх ажлын цонх: 

 

Станцын эргэн тойрон цастай боловч хөрсний термометрийн дэргэд цасгүй 

байх тохиолдолд ташуу зураас “/” тэмдгээр шивнэ. Огт цасгүй байсан болон тус 

цонхыг хоосон орхино.   

5. Цасан бүрхүүлийн мэдээг шивэх ажлын цонх: 

 

1-(12=S1,S2,S3) –нүдэнд ажиглалтын талбай дахь байнгын гурван рейкээр авсан 

цасан бүрхүүлийн зузааны (см) хэмжилтийг шивж өгнө.  Рейкийн дэргэдэх цасан 

бүрхүүлийн зузаан <0.5 см-ээс бага тохиолдолд 0 гэж шивнэ.  Өртөөний эргэн тойрон 
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1-(T80) -  хөрсний 80см гүний температур  

2-(T120) -  хөрсний 120см гүний температур  

3-(T160) -  хөрсний 160см гүний температур  

4-(T240) -  хөрсний 240см гүний температур  

5-(T320) -  хөрсний 320см гүний температур  
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цастай боловч аль нэг рейкийн дэргэд цасгүй байсан бол ташуу зураас “/” тэмдгээр 

шивж өгнө. Цасгүй, ажиглалт хийгээгүй үед хоосон орхино.  

2-(L) - Баллаар гаргасан өртөөний ойролцоох орчны цасны бүрхэцийн зэргийг шивж 

өгнө. (0-10 баллаар). Гологдол утгыг зураас “-” тэмдгээр шивж өгнө. Цасан бүрхүүл 

тогтоогүй бол хоосон орхино. 

3-(X)-  Цасан бүрхүүлийн шинж /шифрээр/. Цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим 

тооцоолуурт оруулах коодын зааврын 7 дугаар хүснэгтийн дагуу шивнэ. Гологдол 

утгыг зураас “-” тэмдгээр шивж өгнө.  

6. Хээрийн цасны хэмжилтийн мэдээг шивэх ажлын цонх: 

 

1-(h) – Цасны хээрийн хэмжилтийн цасан бүрхүүлийн дундаж зузаан (см)  

2-(hx) - Цасан бүрхүүлийн хамгийн их зузаан (см)  

3-(hm) - Цасан бүрхүүлийн хамгийн бага зузаан (см)  

4-(Lm) - Баллаар өгсөн цасны бүрхэцийн зэрэг /0-10/  

5-(Lk) - Замын дагуух мөсөн бүрхэцийн зэрэг /0-10/ нягт   

6-(Zk) - Мөсөн бүрхэцийн дундаж зузаан см-ээр шивж өгнө. 

7-(Zсb) - Хайлмагтсан цасан бүрхүүлийн зузаан см-ээр шивж өгнө.  

8-(Zb) - Цэвэр усан давхаргын зузаан см-ээр шивж өгнө. 

9-(Xz) - Цасан доорх хөрсний гадаргын байдлыг УЦУОШ-ний цаг уурын ажиглалтын 

мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын зааврын 8 дугаар хүснэгтийн дагуу шивнэ. 

10-(Xп)- Цасан бүрхүүлийн шинжийг цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт 

оруулах коодын зааврын 8 дугаар хүснэгтийн дагуу шивнэ. 

11-(g)- Цасан бүрхүүлийн дундаж нягтыг шивнэ. 
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12-(Lo)- Орчны цасан бүрхэцийн зэрэг баллаар шивнэ.  

Цасны хэмжилтийн замын дагуу нэг ч цэгт цасгүй бол ташуу зураас “/” тэмдгээр 

шивнэ. Цасны зузаан <0.5 см бага байх тохиолдолд 0 гэж шивнэ.. Мөсөн бүрхэц, 

хайлмагтсан цасан бүрхүүл, усан давхарга байхгүй бол ташуу зураас “/” тэмдгээр 

шивнэ. Цасан бүрхүүлийн дундаж нягтыг зууны нарийвчлалтай шивнэ. Цасан 

бүрхүүлийн зузаан 5 см-аас бага байснаас цасны нягт тодорхойлоогүй бол ташуу 

зураас “/” тэмдгээр шивнэ.  

 

7. Ой модтой газар хийсэн цасны хэмжилтийн мэдээг шивэх ажлын цонх: 

               

 

8. Гуу жалга бүхий газар хийсэн цасны хээрийн хэмжилтийн мэдээг шивэх 

ажлын цонх: 

 

 

Цаг уурын өртөө цасны хэмжилт хийдэггүй бол цасны хэмжилтийн тухай ямар ч 

мэдээлэл өгөхгүй. 
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14=h  -ээс эхлээд g хүртэлх нүдэнд ой хээр, 

гуу, жалганд хийсэн хэмжилтийг өмнөх 2.5 –д 

өгүүлсэн хээрийн цасны хэмжилтийн 

мэдээтэй адилхан шивнэ.  Хээрийн хэмжилт 

хийгээгүй бол тус цонхыг хоосон орхино. 

1-(15=h) - Хээрийн цасны хэмжилтийн замын 
дагуух цасан бүрхүүлийн дундаж зузааныг 
(см)  шивж өгнө.  
 

2-(hx) – хээрийн цасны хэмжилтийн замын 

дагуух цасан бүрхүүлийн хамгийн их зузааныг 
(см) шивж өгнө. 
 
3-(hm) – хээрийн цасны хэмжилтийн замын 
дагуух цасан бүрхүүлийн хамгийн бага 
зузааныг (см) шивж өгнө. 
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3. ТЕРМОГРАФЫН МЭДЭЭНИЙ ЦЭС 

Электрон-дэвтэр программын гурав дахь цэс “Термограф” –ийг нээхэд дараах 

ажлын цонх гарч ирнэ.  Энэ цонхонд термографын туузан дээрх боловсруулсан 

агаарын температурын цагийн утгыг шивж өгнө. Хэрвээ термограф эвдэрсэн эсвэл 

ямар нэг шалтгаанаар ажиглалт тасарсан бол харгалзах хугацааны нүдийг хоосон 

орхино.   

        

1-(17=21,22,23,24,01,02,03,04) – нүдэнд УБ-ын цагаар 21-04 цагийн хоорондох цаг 

тутам тодорхойлсон агаарын температурын ажиглалтын мэдээг шивж өгнө.   

2-(18=05,06,07,08,09,10,11,12) - нүдэнд УБ-ын цагаар 05-12 цагийн хоорондох цаг 

тутам тодорхойлсон агаарын температурын ажиглалтын мэдээг шивж өгнө.  

3-(19=13,14,15,16,17,18,19,20) - нүдэнд УБ-ын цагаар 13-20 цагийн хоорондох цаг 

тутам тодорхойлсон агаарын температурын ажиглалтын мэдээг шивж өгнө. 

4-(20=Тгх,Тгм) - нүдэнд термограф туузан дээрх хоногийн агаарын температурын 

хамгийн их, хамгийн бага утгуудыг шивж өгнө. 

Жишээ нь: 

                

 

4. ГИГРОГРАФЫН МЭДЭЭНИЙ ЦЭС 

Электрон-дэвтэр программын дөрөв дэх цэс “Гигрограф” –ийг нээхэд дараах 

ажлын цонх гарч ирнэ.  Энэ цонхонд гигрографын туузан дээрх боловсруулсан 

харьцангуй чийгийн цагийн мэдээллийг авч шивнэ. Хэрвээ гигрограф эвдэрсэн эсвэл 
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ямар нэг шалтгаанаар ажиглалт тасарсан бол харгалзах хугацааны нүдийг хоосон 

орхино.   

               

1-(21=21, 22, 23, 24, 01, 02, 03, 04) - нүдэнд УБ-ын цагаар 21-04 хүртэлх цаг тутам 

тодорхойлсон харьцангуй чийгийн ажиглалтын мэдээг шивж өгнө.   

2-(22=05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) - нүдэнд УБ-ын цагаар 05-12 хүртэлх цаг тутам 

тодорхойлсон харьцангуй чийгийн ажиглалтын мэдээг шивж өгнө.   

3-(23=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) - нүдэнд УБ-ын цагаар 13-20 хүртэлх цаг тутам 

тодорхойлсон харьцангуй чийгийн ажиглалтын мэдээг шивж өгнө.   

4-(24=Ux,Um) - Гигрографаар хоногийн агаарын чийгшлийн хамгийн их (Ux), хамгийн 

бага (Um)  утгуудыг шивж өгнө. 

  

5. ГЕЛИОГРАФЫН МЭДЭЭНИЙ ЦЭС 

Электрон-дэвтэр программын тав дахь цэс “Гелиограф” –ийг нээхэд дараах 

ажлын цонх гарч ирнэ.  Энэ цонхонд гелиограф лентэн дээрх боловсруулсан 

харьцангуй чийгийн цагийн мэдээллийг авч шивнэ. Тогтмол хэсэг нүдэнд станцын 

солбилцол, он, сар, өдөр, хугацааг шивж өгнө. Хэрвээ гигрограф эвдэрсэн юмуу ямар 

нэг байдлаар ажиглалт тасарсан бол харгалзах хугацааны нүдийг хоосон орхино.   

                      

=16 нүдэнд гелиографын туузан дээр шаталт эхэлсэн, дууссан хугацааны цагийн 

интервалыг шивж өгнө. (УБ цагаар) 

4-5, 5-6, 6-7............19-20 нүдэнд нар мандсан үеэс нар жаргах хүртэлх нарны 

гийгүүлэлтийн цаг тутмын үргэлжлэх хугацаа/0,1 цагийн нарийвчлалтай/ шивж өгнө. 
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Тогтмол хэсэг 
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Нар гийгүүлээгүй бүрхэг өдөр ташуу зураас “/” тэмдэгтийг шивэхгүй.  Isx руу хөрвүүлэх 

товчийг дарсны дараа автоматаар гарч ирнэ. =16,/,  

 

6. БОРОО ТЭМДЭГЛҮҮРИЙН МЭДЭЭНИЙ ЦЭС 

Электрон-дэвтэрийн “бороо тэмдэглүүр” цэс руу ороход дараах цонх гарч ирэх 

бөгөөд плювиографийн ажиглалт хийдэг бол тус цонхонд мэдээллийг шивж өгнө. 

Хийдэггүй бол тус цонхнуудыг хоосон орхино.   

 
 

 

 

 

20=,21=,22=,23=,00=,01= … бороо орсон хугацааг заах тэмдэг (УБ-ын цагаар)  

1-(20=Tнtн) - бороо эхэлсэн хугацааг 0-59 минутаар шивж өгнө. Өөрөөр хэлбэл  

20=Tнtн буюу 20 цаг дээр борооны эхэлсэн хугацааг 20.00-20.59 хооронд шивж өгнө.  

2-(Tкtк) - бороо дууссан хугацааг 0-59 минутаар шивж өгнө. 

3-(R1) - бороо орж эхэлсэн эхний 0-10 минут тутмын тунадасны хэмжээг/мм/ 

4-(R2) – нүдэнд дараагийн 11-20 минут тутмын тунадасны хэмжээг /мм/  

5-(R3) - дараагийн 21-30 минут тутмын тунадасны хэмжээ/мм/. 

6-(R4) - дараагийн 31-40 минут тутмын тунадасны хэмжээ/мм/ . 

7-(R5) - дараагийн 41-50 минут тутмын тунадасны хэмжээ/мм/  

8-(R6)- дараагийн 51-00 минут тутмын тунадасны хэмжээ/мм/  

Кбд- нүдэнд дээрх нүдгүүдэд нийт хэдэн бороо шивсэн нийт нүдний тоог шивж өгнө.  

z- нүдэнд тухайн ажиглалтын сарыг дамжин шилжсэн бороог дараах байдлаар 

коодлож бичнэ.  

 Өмнөх сараас тухайн сард бороо шилжсэн бол 1-р шивж өгнө.  

 Тухайн сараас дараа сард шилжсэн бол 2-р шивж өгнө.   

Бороо орж эхлэхээс өмнө ба дууссаны дараах хугацаанд харгалзсан тунадасны 

хэмжээг (R) зураас “-” тэмдгээр шивнэ.  
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Жишээ нь: Өртөөн дээр 5 дугаар сарын 1-ний 5 цаг 22 минутаас 13 цаг 38 

минутанд бороо орсон. Тунадас хэмжигчээр хэмжсэн хэмжээ нь 8.5 мм болсон. 

Шивэлт хийхдээ: Анхаарах зүйл! 

Бороо тэмдэглүүрийн 31-45 блокоос цааш үргэлжлүүлээд 46-54 блокыг бөглөхдөө  

өдрөө хоосон орхиж шивэхийг анхаарна уу. 

 

 

7. САР ТУТМЫН МЭДЭЭ ШИВЭХ ЦЭС 

Ажиглалтын мэдээний цэсүүдийг шивж дууссаны дараа сарын сүүлд нэг удаа 

тус цэсийг онгойлгож шивэлт хийнэ.   

 

1.(ДсДс)- Ердийн хөрсний гүний температурыг хэмжиж буй  термометрүүдийг бүгдийг 

системээр нь сольсон өдөр. Хэрэв сарын турш солиогүй бол ташуу зураас “/” 

тэмдгээр шивнэ. 

2.(tctc)-термометрийг системээр сольсон хугацаа, солиогүй бол ташуу зураас “/” 

тэмдгээр шивнэ. 

3.(B1,B2,B3)-1 2 3-р арав хоногийн 2-40 см-ийн гүн дэх хөрсний температурыг хоногт 

хэдэн удаа ажигласан тухай. Нэг хоногт 8 удаа (ажиглалтын хугацаа бүрт) бол 8-р, 1 

удаа ажигласан бол (цасны зузаан 15см, түүнээс их үед) 1-р шивж өгнө. Гүний 

температурын ажиглалт  хийдэггүй бол энэ бүлгийг өгөхгүй. 
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Сарын турш минималь термометр солиогүй бол энэ цонхийг хоосон орхино. Хоосон 

орхисон үед Isx руу хөрвүүлэхэд автоматаар =70,/,  гэж үүснэ. 

  

  

1-(П1,П2,П3)-1 2 3-р арав хоногийн хурын хувингийн норголтын нийлбэр залруулга мм-

ийн нарийвчлалтай шивж өгнө. Хурын хувингийн норголтын засварын хэмжээг  “УЦУА-

ны 14-р” зааврын дагуу шивнэ. Хоногийн турш тунадас ороогүй  бол тус нүднүүүдийг 

хоосон орхино. Isx руу хөрвүүлэх  товчыг дарахад автоматаар =71,/,/,/, үүснэ. 

  

 

Сарын турш цасны зураглалын хэмжилт хийгээгүй бол тус нүднүүүдийг хоосон 

орхино. Isx руу хөрвүүлэх  товчийг дарахад автоматаар =72,/,/,/, үүснэ. 

 

Сарын турш мөстлөг болон аюулт үзэгдэл ажиглагдаагүй бол тус нүднүүүдийг 

хоосон орхино. Isx руу хөрвүүлэх товчийг дарахад автоматаар =73,/,/, үүснэ.  

 

1-(r1,r2,r3) - 1 2 3-р арав хоногийн нарны гийгүүллийн боломжит хамгийн их үргэлжлэх 

хугацаа бүхэл цагаар шивнэ. Нарны гийгүүүлэлгүй бол энэ мэдээг өгөхгүй. 
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1-(Кп)- хээрийн цасны хэмжилтийн тоог шивж өгнө. 

2-(Кл)-  ойн маршрутын цасны хэмжилтийн тоог шивж өгнө. 

3-(Кб)- гуу жалга дахь цасны хэмжилтийн тоог шивж өгнө.  

 

1-(Кбо)- сарын мөстлөгийн мэдээний тоог шивж өгнө.  

2-(Кооя) - сарын аюулт үзэгдлийн мэдээг шивж өгнө. 

1.(Д1Д1) – психрометрийн бүхээг дэх 

минималь термометрийг сольсон өдрийг шивж 

өгнө. 

2.(t1t1) – тус минималь термометрийг сольсон 

хугацаа шивж өгнө. 
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1-(Nб1) - тасарсан мэдээний хэсгийг  шивж өгнө. 

2.(ДнДн) - ажиглалт эхэлж тасарсан өдрийг шивж өгнө. 

3.(ДкДк) - ажиглалт эхэлж тасраад дууссан өдрийг шивж өгнө. 

 

8. АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ ЦЭС 

Үндсэн ажлын талбарын аюулт үзэгдэл цэсийг сарын мэдээ бүтэн шивэгдэж 

дууссаны дараа буюу өмнөх 8 цэсийг бүрэн шивж дуусаад  ISX мэдээ гүйцэд үүссэний 

дараа ажиллуулна. Энэ цэсийг дарахад ямар нэгэн ажлын цонх гарч ирэхгүй. Цахим 

эх мэдээ ISX дотор цаг агаарын аюултай болон онцгой аюултай үзэгдлийн тухай 

засгийн газрын 1993 оны 68-р тогтоолын 2-р хавсралтад заагдсан хязгаар хүрсэн үед 

аюултай үзэгдлийн 60-р блок Ус, цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт 

оруулах зааврын дагуу автоматаар үүснэ.   

 

 

 

 

 


