
1. Психрометрээр чийгийн үзүүлэлтүүд гаргахдаа дараах журмыг баримтлана.  

I. Ажлын байранд ороод “Психрометрийн таблиц” ашиглан агаарын даралт, 
хуурай ба нойтон термометрийн заалтаар чийгийн бүх үзүүлэлтүүд /уурын 
даралт, харьцангуй чийr, дутагдал чийг, шүүдэр буух температур/-ийг бүрэн 
гаргана. Үүний тулд: 

a) Хуурай, нойтон термометрийн заалтын зөрөө /t/-г гаргана. 

b) Агаарын даралтын /10-т бүхэлтгэсэн/ утга ба дээрх зөрөөгөөр уурын 

даралтад хийх засвар /е/-ыг олж тэмдэглэж авна. 

c) Хуурай термометрийн заалт бүхий баганыг сонгож, нойтон 
термометрийн заалтад харгалзах уурын даралтын утга /еt/-ыг олж авна.  

d) Олсон уурын даралтын утганд засвар хийнэ.   /et+е=e/ 

e) Засвар хийсэн уурын даралтын утга /e/-д харгалзах уурын даралт “e”, 

харьцангуй чийг “f”, дутагдал чийг “d” ба шүүдэр цэгийн тетператур “”-ын 
утгуудыг ЦД-1 дэвтрийн харгалзах нүдэнд хуулж бичнэ.  

II. Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, психрометрээр тодорхойлсон чийг, Автомат 
станцаар хэмжсэн чийгтэй уялдаж, нэгэн төрөл байх шаардлагыг хангах 
зорилгоор ажлын байранд ороод “Вайсала” пүүсийн чийгийн тооцоолуур 
“Vaisala Humidiy Calculator” програмыг ашиглаж чийгийн үзүүлэлтүүдийг 
бүрэн гаргана. Үүний тулд: 

a) “Vaisala Humidity Calculator” програмыг нээж “Basic” дэд цонхыг гаргаад “Reset” 
хийж, тоог арилгаад дараах тоонуудыг бичнэ. 

b) Дээд “1” хэсэгт агаарын температур, даралтыг бичнэ. 

c) Доод “2” хэсэгт нойтон термометрийн заалтыг “Wet bulb” нүдэнд бичнэ.  

d) Зөвхөн өвлийн улиралд /Та≤-10.00С үед / гигрометрийн заалтыг батлагдсан  
ТМ-9 хүснэгтээр хөрвүүлэн харж “Wet bulb” нүдэнд бичнэ.  
e) “Calculate” товчлуурыг дарахад бүх үзүүлэлт гарна /3.8.1-г үз/.  

 

 

3.8. Цаг уурын автомат станцын хэмжлийн үр дүнг боловсруулах 
Цаг уурын автомат станцын ажиглалт, хэмжлийн үр дүнг ажиглалтын хугацаа 

бүрээр ЦД-1 дэвтэрт бичиж, цахим архив бүрдүүлнэ. Дэвтрийг архивт хадгална. 

Шалгалтын хэмжлийн үр дүнг УЦУОША-ны технологийн хэлтэст хүргүүлнэ. 
Технологийн хэлтэс цахим архив, тэмдэглэл, харьцуулсан тоололтыг хянаж үзээд 
засвар үйлчилгээ хийх, шалгалт тохируулга хийх эсэх шийдвэр, зааварчилга өгнө.  

3.8.1. Агаарын чийгийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох.  

Агаарын чийгийн үзүүлэлтүүдийг гаргахдаа “Вайсала пүүсийн чийгийн тооцоолуур” 
/Vaisala Humidity Calculator 2.1/-ыг хэрэглэнэ. Хэрэв та энэ Vaisala Humidity Calculator 
/Windows Installer Package/ файлыг компьютертээ татаж /хуулж/ авсан бол хулганы 
зүүн товчлуураар хос товшилт хийхэд дараах цонх гарч компьютерт суулган Vaisala 
Humidity Calculator гэсэн Shortcut-ыг компьютерийн дэлгэцийн нүүрэнд үүсгэнэ.  



     
  
Энэ Shortcut-ын суман дээр хулганы зүүн товчлуураар хос товшилт хийхэд дараах 
дэлгэц гарна. Help буюу зааврыг уншвал чийгийн үзүүлэлтийн физик утга, нэгж, нэр 
томъёо ойлгомжтой болно.  

 
Харин бид цаашид Advanced дэд цонхыг ашиглаж чийгийн бүх үзүүлэлтийг шууд 
бодуулна. Энэ дэд цонхны дээд “1” хэсэгт байгаа “Орчны төлөв” /Ambient Conditions/ 
гэдэгт агаарын температур, даралтын утгыг бичиж, бусад үзүүлэлт, нэгжийг зурагт 
үзүүлснээр байлгана.  
Доод “2” хэсэгт “Мэдэгдэж буй үзүүлэлтүүдийг нөх” /Fill in the known parameter/ гэсэнд 
автомат станцын заалтаас чийгийн утгыг авч бичээд calculate товчлуурыг дарахад 
бусад үзүүлэлтүүд бүгд гарна. Эндээс ЦД-1 дэвтэрт усны уурын парциал даралт 
/Vapor pressure/, дутагдал чийгийг (ханасан уурын даралтаас уурын даралтыг хасаж 
/pws-pw/) бичнэ. Идэвхжихгүй байвал Reset товчлуурыг дарж тоог арилгаад дээрх 
үйлдлийг давтан хийнэ. Чагт товчлуураар хаана. 
 “Advanced” дэд цонхны бодолтын өмнөх ба дараах байдал. 

1.Хэрэв та энэхүү 
Vaisala Humidity 

Calculator 
/Windows Installer 
Package/ файлыг 
татаж авсан бол 

гамтай хадгалвал 
зохино. 

2. Vaisala Humidity 
Calculator гэсэн 

“Shortcut”-ын 
дэлгэц дээр 

харагдах байдал 

Энэ цонхны “Basic” дэд цонхыг 
идэвхжүүлбэл үндсэн үзүүлэлт 

температур байна. Агаарын 
температур ба чийгийн утгыг 

гараас оруулаад calculate 
товчлуурыг дарахад шүүдэр 
цэгийн утга бодогдож гарна. 

Идэвхгүй байвал Reset 
товчлуурыг дарж тоог арилгаад 
дээрх үйлдлийг давтан хийнэ. 

Чагт товчлуураар хаана. 



 
Нээхэд тоон утгууд бичээстэй байвал “Reset” товчлуурыг дарж арилгана.  

 
Чийгийн тооцоолуурт гарах үзүүлэлтүүд 

 

№ Үзүүлэлт Нэгж 
/сонголт/ Англи  Монгол  

1 Temperature  Температур  0С 

2 Pressure  Даралт  мбар 

3 Gas type Хийн төрөл  Агаар 

4 Psychrometer Психрометр  стандарт 

5 Relative humidity (RH) Харьцангуй чийг % 

6 Dewpoint  Шүүдэр цэг  0С 

7 Past per million (ppm) Саяны хувь PPMvol 

8 Absolute humidity (a) Үнэмлэхүй чийг г/м3 

9 Mixing ratio (x) Хольцын харьцаа г/кг 

10 Water content (w) Усны агууламж  г/Nм3 

11 Varop pressure (pw) Уурын даралт  мбар 

12 Wet bulb Нойтон термометр 0С 

13 Saturation vapor pressure (pws) Ханасан уурын даралт  мбар 

Шүүдэр цэгийн сонголт нь “Tdew/Tfrost” байвал тэг /0/-ээс бага утгад хяруу буух 
температур“Tfrost” харьцангуй чийгийн дор гарч, шүүдэр цэгийн температур “Td” 
хамгийн дор  гарна. Харин “Tdew” тохируулга дээр бол дандаа шүүдэр цэгийн 
температур гарна. ЦД-1 дэвтэрт зөвхөн шүүдэр цэгийн температурыг бичнэ.  

Ч.Пунцагдорж  
 


