МОНГОЛ УЛС
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

НИСЛЭГИЙГ
ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭГЭЭР
ХАНГАХ ЖУРАМ
Иргэний нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам
Ш3. VII. 03. 01. 2016

Улаанбаатар хот
2016 он

1. Нэмэлт өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн боловсруулсан: Нисэхийн цаг уурын
үйлчилгээний талаарх Чикагогийн конвенцийн 3 дугаар хавсралт, Дэлхийн цаг
уурын байгууллагын Техникийн баримт бичиг №49, Дэлхийн цаг уурын
байгууллага, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын зөвлөмжид
нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулав.
2. Хянасан: Д.Цээсодролцоо – ЦУОШГ-ын дэд дарга
3. Батлуулахаар оруулсан:
Ч.Пунцагдорж
Д.Маасүрэн
Ж.Энхболд
С.Мөнхбат
М.Энхдулам
Б.Цэрэндорж

ЦУОШГ-ын мэргэжилтэн
ИНЕГ-ын байцаагч
НЦУТ-ийн дарга
НЦУТ-ийн дэд дарга
НЦУТ-ийн чанарын менежер
НЦУТ-ийн хэлтсийн дарга

4. Баталсан: Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга, Цаг уур, орчны
шинжилгээний газрын дарга нарын 2010 оны 05 сарын 21-ний өдрийн А177/57
тоот хамтарсан тушаалаар батлав.
5. Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан:
Ч.Пунцагдорж
Д.Маасүрэн
Ш.Хадбаатар
Б.Болормаа
П.Сэржмядаг

ЦУОШГ-ын УСУАҮХ-ийн дарга
ИНЕГ-ын НААХЗА-ны байцаагч
ЦУОШГ-ын УСУАҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
НЦУТ-ийн МҮХ-ийн дарга
НЦУТ-ийн Чанарын менежeр
бөгөөд хэлтсийн дарга

6. Иш татсан ном, хэвлэл, заавар:
1. Чикагогийн конвенцийн 3 дугаар хавсралт
2. ДЦУБ-ын Техникийн баримт бичиг №49
3. Иргэний нисэхийн тухай хууль
4. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль
5. Иргэний нисэхийн багц дүрэм
6. Монгол улсын агаарын тээврийн нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах
заавар I, II дэвтэр /1992, 1996 он/
7. Агаарын хөлгийн нисэх багаас цаг уурын ажиглалт хийх ба түүнийг
дамжуулах журам /БОЯ, ЗТАЖЯ 1992 он/
8. Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах дүрэм /БОЯ, ДБЯ 2003 он/
9. Чикагогийн конвенцийн 3 дугаар хавсралтын 77 дугаар өөрчлөлт/

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ
(TABLE OF NOTING CHANGES)
Өөрчлөлтийн
дугаар
(Change number)

Өөрчлөлтийн
oгноо
(Date of change)

Агуулга
(Contents)

Өөрчлөлт оруулсан
огноо
(Inserted date)

Хэвлэл 1

1992

Анхны хэвлэлт

1992-11-20

Хэвлэл 2

2010

Хэвлэл 3

2016

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

Хоёрдугаар
хэвлэлт
Гуравдугаар
хэвлэлт

2010-05-23
2016-11-24

Гарын үсэг
(Signature)

М.Дагва
Ц.Адъяасүрэн
С.Батмөнх
С.Энхтүвшин
Л.Бямбасүрэн
С.Энхтүвшин

i

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ
(TABLE OF NOTING CHANGES)
Өөрчлөлтийн
дугаар
(Change number)

Өөрчлөлтийн
oгноо
(Date of change)

Агуулга
(Contents)

Өөрчлөлт
оруулсан огноо
(Inserted date)

Гарын үсэг
(Signature)

1997 он

Нислэгийн
тогтмолжилт
алдагдахад
хүргэсэн
ба
нислэгийн аюулгүй байдалд
сөрөг нөлөө үзүүлсэн нислэгийн
цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
дүгнэх заавар

1997 он

УЦУОШГ-ын дарга
ИАТУГ-ын дарга

Өөрчлөлт

1998 он

Агаарын хөлгийн нисэх багаас
цаг уурын ажиглалт хийх ба
түүнийг дамжуулах журам

1998 он

Дэд бүтцийн
хөгжлийн сайд,
Байгаль орчны
сайд

Өөрчлөлт

1998 он

Нислэгийн
цаг
агаарын
урьдчилсан мэдээ дүгнэх заавар

1998 он

УЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт

2002 он

SIGMET, AIRMET
зохиох журам

2002 он

УЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт

2003 он

Нисэх буудлын уур амьсгалын
тодорхойлолт бичих аргачлал

2003 он

УЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт

2006 он

Суулт, хөөрөлтийн урьдчилсан
мэдээ зохиох журам

2006 он

НЦУТ-ийн дарга

Өөрчлөлт

2006 он

RMK бүлгийг хэрэглэх журам

2006 он

НЦУТ-ийн дарга

Өөрчлөлт

2006 он

Цаг агаарын байдлын
зөвөлгөө өгөх журам

2006 он

НЦУТ-ийн дарга

Өөрчлөлт

2008 он

Нисэхийн
үйлчилгээнд
шаардлагууд

2008 он

ИНЕГ-ын дарга

Өөрчлөлт 1

2011 он

Тодорхойлолт ба товчлол

2011 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 1

2011 он

Цаг уурын ажиглалт, мэдээ

2011 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 1

2011 он

Урьдчилсан мэдээнүүд

2011 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 1

2011 он

Нислэгт зориулсан цаг агаарын
урьдчилсан мэдээг дүгнэх

2011 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 1

2011 он

2011 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 2

2013 он

2013 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт 3

2016 он

2016 он

ИНЕГ-ын дарга
ЦУОШГ-ын дарга

Өөрчлөлт

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

цаг

мэдээлэл

ам

уурын
тавигдах

Нисэх баг болон агаарын
тээвэрлэгчдэд зориулсан цаг
уурын үйлчилгээ
Чикагогийн
конвенцын
3-р
хавсралтийн Нэмэлт 76 –аар
өөрчлөгдөв
Чикагогийн
конвенцын
3-р
хавсралтийн Нэмэлт 77 –оор
өөрчлөгдөв

ii

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

АГУУЛГА (CONTENTS)
Хуудасны
Дугаар

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам
(Guidance of Meteorological service for civil aviation)
Бүлэг 1.
1.1
1.2
Бүлэг 2.
2.1
2.2
2.3
Бүлэг 3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Бүлэг 4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Бүлэг 5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Тодорхойлолт ба товчлол (ICAO definitions and
abbreviations)
Тодорхойлолтууд (Definitions)
Товчлолууд (Abbreviations)
Ерөнхий зүйл (General provision)
Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ (Summary of aeronautical
meteorological services)
Цаг уурын мэдээллийн хангалт болон ашиглалт (Supply and
use of aeronautical meteorological information)
Агаарын тээвэрлэгчдээс шаардах мэдээллүүд (Notifications
required from operators)
Цаг уурын албад, тэдгээрийн үйл ажиллагаа
(Meteorological offices and their responsibility)
Цаг уурын албад (Meteorological offices)
Аэродромын цаг уурын байгууллага (Meteorological watch office)
WAFS-ийн мэдээллийг ашиглах (Use of WAFS’s products)
Галт уулын үнсний болон Тропикийн циклоны тухай мэдээлэл
Цаг уурын ажиглалт ба мэдээллүүд (Meteorological
observations and reports)
Нисэхийн цаг уурын өртөө ба ажиглалт (Meteorological station
and observation)
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллага
болон цаг уурын бүрэн эрхт байгууллагын хоорондын
хэлэлцээр (Agreement between Meteorological and Air traffic
services authority)
Байнгын ажиглалт болон мэдээ (Routine observations and
reports)
Тусгайлсан ажиглалт болон мэдээ (Special observations and
reports)
Мэдээний агуулга (Contents of reports)
Цаг уурын элементүүдийг ажиглах болон мэдээлэх (Observing
and reporting meteorological elements)
Автомат ажиглалтын системээс гаргаж буй цаг уурын
мэдээлэл (Reporting meteorological information from automatic
observing system)
Агаарын хөлгийн ажиглалт ба мэдээлэл (Aircraft
observations and reports)
Нийтлэг үндэслэл (General provisions)
Агаарын хөлгийн ажиглалтын төрөл (Type of aircraft
observation)
Агаарын хөлгийн байнгын ажиглалт (Routine aircraft
observation)
Агаарын хөлгийн байнгын ажиглалтаас чөлөөлөх (Routine
aircraft observation-exemptions)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24

1
1
9
10
10
10
10
12
12
12
13
13
14
14

15
15
15
16
16

18
19
19
19
19
19

iii

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

5.5
5.6
5.7
5.8
Бүлэг 6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Бүлэг 7.

7.1
7.2
7.3
7.4
Бүлэг 8.
8.1
8.2
8.3
8.4
Бүлэг 9.

9.1
9.2
9.3
9.4
Бүлэг 10.
10.1
10.2

Агаарын хөлгийн тусгайлсан ажиглалт (Special aircraft
observation)
Агаарын хөлгийн бусад байнгын бус ажиглалт (Other nonroutine
aircraft observation)
Нислэгийн үед агаарын хөлгийн ажиглалтыг мэдээлэх
(Reporting from aircraft in flight)
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжийн борт мэдээний
дамжуулалт (радио холбоогоор) (Transmission of aircraft report
by the ATS unit)
Урьдчилсан мэдээ (Forecasts)
Урьдчилсан мэдээний тухай ойлголт (Summary of forecasts)
Аэродромын урьдчилсан мэдээ (Terminal aerodrome
forecast/TAF)
Суултын урьдчилсан мэдээ (Landing forecast)
Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ (Take-off forecast)
Нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан мэдээ
(Area forecast for low level flights)
Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ /НИ-5 хуудас/ (En-route forecast)
Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ (Upper wind forecast)
SIGMET ба AIRMET мэдээлэл, аэродромын сэрэмжлүүлэг
мэдээ, шилжлэг салхины сэрэмжлүүлэг болон аюул
мэдээ (SIGMET and AIRMET information, aerodrome warning
and windshear warning and alert)
SIGMET мэдээлэл (SIGMET information)
AIRMET мэдээлэл (AIRMET information)
Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ (Aerodrome warning/forecast)
Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээ болон аюул мэдээ
(Windshear warning and alert)
Нисэхийн уур амьсгалын мэдээлэл (Aeronautical
climatological information)
Ерөнхий зүйл (General provision)
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт (Aerodrome
climatological table)
Нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолт (Aerodrome
climatological summary)
Цаг уурын ажиглалтын мэдээний хуулбар (Copies of
meteorological observational data)
Агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн гишүүдэд
үзүүлэх үйлчилгээ (Meteorological services for flight crew
members and operators)
Ерөнхий зүйл (General provision)
Зөвлөмж, зөвлөгөө болон дэлгэцийн мэдээллийн үйлчилгээ
(Briefing, consultation and display)
Нислэгийн баримт бичиг (Flight documentation)
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулсан мэдээлэл
(Information for aircraft in flight)
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд зориулсан
мэдээлэл (Information for air traffic services)
Нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан
мэдээлэл (Information for air traffic services units)
Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан
мэдээлэл (Information for search and rescue services units)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

20
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23

24
24
24
24
25
26
26
26
26
27
28
28
29
30
31
32
32
32

iv

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

10.3
Бүлэг 11.

11.1
11.2
11.3
11.4

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан
мэдээлэл (Information for aeronautical information services units)
Харилцаа холбооны хэрэгслийн ашиглалт болон түүнд
тавигдах шаардлагууд (Requirements for and use of
communications)
Харилцаа холбоонд тавигдах шаардлагууд (Requirements for
communications)
Нисэхийн суурин үйлчилгээний холбооны төхөөрөмжийн
ашиглалт (Use of aeronautical fixed service communications)
Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээний төхөөрөмжийн
ашиглалт (Use of aeronautical mobile service communications)
Нисэхийн радио нэвтрүүлгийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн
ашиглалт (Use of aeronautical broadcasting service
communications)

32

33
33
34
34
34

ХАВСРАЛТУУД
Нэмэлт 1.
Нэмэлт 2.
Нэмэлт 3.
Нэмэлт 4.
Нэмэлт 5.

Нэмэлт 6.
Нэмэлт 7.
Нэмэлт 8.
Нэмэлт 9.
Нэмэлт 10.

Нислэгийн баримт бичиг (Flight documentation)
Цаг уурын ажиглалт, мэдээ (Meteorological
observation and report)
Агаарын хөлгийн ажиглалт, түүнийг мэдээлэх (Aircraft
observation and report)
Урьдчилсан мэдээнүүд (Forecasts)
SIGMET ба AIRMET мэдээлэл, аэродромын
Сэрэмжлүүлэг мэдээ, шилжлэг салхины сэрэмжлүүлэг
болон аюул мэдээ (SIGMET and AIRMET information,
aerodrome warning and wind shear warning and alert)
Нисэхийн уур амьсгалын мэдээлэл (Aeronautical
Climatological information)
Нисэх баг болон агаарын тээвэрлэгчдэд зориулсан
цаг уурын үйлчилгээ (Meteorological services for flight
crew members and operators)
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд зориулсан
Мэдээлэл (Information for air traffic services)
Харилцаа холбооны хэрэгслийн ашиглалт болон түүнд
тавигдах шаардлагууд (Requirements for and use of
communications)
Нислэгт зориулсан цаг уурын урьдчилсан мэдээг
Дүгнэх (Evaluation methodology of
aeronautical meteorological forecasts)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

Нэм 1 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1

Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 2 - 1
Нэм 10 - 1

v

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

ӨМНӨХ ҮГ
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 28 дугаар
зүйлийн дагуу, “хэлэлцэн тохирогч улсууд нь агаарын навигацид дэмжлэг үзүүлэх
үүднээс өөрийн нутаг дэвсгэр дээр нисэхийн цаг уурын мэдээгээр хангах” үүрэгтэй.
Чикагогийн конвенцид нэгдсэн улс орнууд конвенцийн дээрх заалтын ёсоор
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ОУИНБ)-аас тогтмол гаргадаг
стандартуудад нийцүүлэн холбогдох заавар журам, нисэхийн цаг агаарын бодит
болон урьдчилсан мэдээнд ашиглах код, тэмдэг, тэмдэглэгээнүүд болон бусад
стандартуудыг баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөх үүрэг хүлээдэг.
Энэ үүргийн дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Цаг уур, орчны
шинжилгээний газраас хамтран гаргаж байгаа энэхүү баримт бичиг нь ОУИНБ-аас
гаргасан стандарт, заавар зөвлөмжид тусгасан арга зүй, технологийг бүрэн
агуулсан бөгөөд иргэний нисэхийн багц дүрмийн шаардлагыг хангасан болно.
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нислэг үйлдэж буй иргэний нисэхийн агаарын
хөлгийн нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах ажилд энэхүү журмыг мөрдөнө.
Олон улсын иргэний нисэхийн болон цаг уурын ажиглалт, үйлчилгээний
технологид гарч буй дэвшил, хөгжлийн дагуу Олон улсын иргэний нисэхийн
байгууллага, Дэлхийн цаг уурын байгууллага нь олон улсын хэмжээнд мөрдөж буй
зөвлөмж, заавар журмаа аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн байнга
өөрчлөн шинэчилж байдаг.
Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний талаарх Чикагогийн конвенцийн 3 дугаар
хавсралт, Дэлхийн цаг уурын байгууллага (ДЦУБ)-ын техникийн баримт бичиг
болон ОУИНБ-ын баримт бичгүүдэд өөрчлөлт орсон тухай бүр энэхүү журамд
өөрчлөлт оруулж байх болно.

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

vi

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

БҮЛЭГ 1
ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТОВЧЛОЛ
(DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS)
1.1 Тодорхойлолтууд (Definitions)
Олон улсын аэронавигацийн цаг уурын үйлчилгээний стандарт болон зөвлөмжид
доорх томъёололуудыг ашигласан тохиолдолд дараах утгыг илэрхийлнэ.
Aerodrome/Аэродром
Агаарын хөлгийг байрлуулах, хөөргөх, буулгах, явгалахад зориулж тусгайлан
тоноглосон газар болон усан гадаргуу
Aerodrome
climatological
summary/Аэродромын
уур
амьсгалын
тодорхойлолт
Статистик мэдээнд үндэслэн гаргасан аэродром дээрх цаг уурын элементүүдийн
тодорхойлолтын багц
Aerodrome climatological table/Аэродромын уур амьсгалын хүснэгт
Аэродром дээрх цаг уурын нэг ба хэд хэдэн үзэгдэл, элементийн ажиглалтын үр
дүнгийн статистик өгөгдлүүдийг агуулсан хүснэгт
Aerodrome control tower/Аэродромын хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг
Аэродромын хөдөлгөөнийг зохицуулах нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын
үйлчилгээний цамхаг
Aerodrome elevation/Аэродромын өндөр
Далайн дундаж түвшнээс дээш хэмжигдэх, агаарын хөлөг хөөрч, буух үндсэн
зурвасны буултын хэсгийн хамгийн өндөр цэг
Aerodrome meteorological office/Аэродромын цаг уурын байгууллага
Олон улсын агаарын навигацийн аэродромын цаг уурын үйлчилгээний хангалтыг
хийж гүйцэтгэхээр томилогдсон цаг уурын нэгж
Aerodrome reference point/Аэродромын хяналтын цэг
Аэродромын байршлыг тодорхойлдог газар зүйн цэг
Aeronautical fixed service (AFS)/Нисэхийн суурин үйлчилгээ
Аэронавигацийн аюулгүй ажиллагаа болон үйлчилгээний тогтмол, үр ашигтай,
эдийн засгийн хэмнэлттэй байхад чиглэсэн, тодорхой тогтмол цэгүүдийн
хоорондын холбооны үйлчилгээ
Aeronautical fixed telecommunication network (AFTN)/Нисэхийн цахилгаан
холбооны сүлжээ
Ижил төстэй үзүүлэлт бүхий нисэхийн суурин станцуудын хооронд тоон өгөгдөл
буюу мэдээлэл солилцоход зориулсан нисэхийн суурин үйлчилгээний бүрдэл хэсэг
болох дэлхийн нэгдсэн сүлжээ
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Aeronautical meteorological staton/Нисэхийн цаг уурын өртөө
Олон улсын аэронавигацид зориулан цаг уурын ажиглалт хийх болон мэдээ
дамжуулах өртөө
Aeronuatical mobile service (RR S1.32)/Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны
үйлчилгээ
Үндэсний эсвэл олон улсын иргэний агаарын замд үйлдэгдэж байгаа нислэгийн
аюулгүй ажиллагааг зохицуулах нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ
Aeronautical staton/Нисэхийн цахилгаан холбооны станц
Нисэхийн холбооны газрын станц
Aircraft/Агаарын хөлөг
Агаарын өгсөх урсгалын нөлөөллөөр бус, өөрөө агаартай харилцан үйлчилсний
хүчинд агаарт тогтож, хөдөлгөөн хийж чадах аливаа төхөөрөмж
Aircraft observation/Агаарын хөлгийн ажиглалт
Нисч буй агаарын хөлгөөс хийсэн цаг уурын нэг буюу хэд хэдэн элементийн
ажиглалт
AIRMET information/AIRMET мэдээ
Зөвхөн нам өндрийн нислэгт зориулсан нислэгийн замын дагуух цаг агаарын
үзэгдэл, элементүүд ба тэдгээрийн цаг хугацаа, орон зайн өөрчлөлтийн тухай
мэдээлэл
Air-report/Агаарын хөлгийн мэдээ
Байрлал болон нислэгийн үйл ажиллагааны эсвэл цаг агаарын мэдээллийн тухай
нислэгийн үед агаарын хөлгөөс өгч буй мэдээ
Air traffic services unit/Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний илтгэх төв, эсвэл нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын нэгж, нислэгийн мэдээллийн төв зэргийн ерөнхий нэр томъёо
Alternate aerodrome/Бэлтгэл аэродром
Буулт үйлдэхээр төлөвлөсөн аэродромд нисэн очих эсвэл буулт үйлдэх боломжгүй
болсон нөхцөлд агаарын хөлөг бууж болох, үйлчилгээний шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, хэрэгслээр хангагдсан, хүлээгдэж байгаа хугацаанд ажлын бэлэн
байдалд байгаа бусад аэродром. Нөөц аэродромд дараахь аэродромууд
хамаарна.
1. Хөөрөлтийн үеийн нөөц аэродром - хөөрөлтийн дараа агаарын хөлөг
зайлшгүй шаардлагаар нисэн гарсан аэродромдоо эргэж буух боломжгүй
үед буулт үйлдэх аэродром
2. Замын дагуух нөөц аэродром (En-Route) – Чиглэлийн дагуух нислэгийн
үед зайлшгүй шаардлага үүссэн агаарын хөлөг буулт үйлдэж болох
аэродром.
3. Нисэн очих газрын нөөц аэродром (Destination) - нисэн очихоор
төлөвлөсөн аэродромд буух боломжгүй үед буулт үйлдэх, нисэн очих
газрын ойролцоох аэродром
Тайлбар: Мөн түүнчлэн нислэг үйлдэж буй аэродром нь чиглэлийн буюу төлөвлөгөөт бэлтгэл
буудалд тооцогдож болно.
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Altitude/үнэмлэхүй өндөр
Тухайн цэг, обектийн далайн түвшнээс дээших хамгийн их босоо алслалтын
хэмжээ
Approach control unit/Ойртолтын удирдлагын нэгж
Нэг буюу хэд хэдэн аэродромд нисэн очих эсвэл нисэн гарах нислэгийг хянан
зохицуулах үйлчилгээг үзүүлэх нэгж
Appropriate ATS authority/Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт
байгууллага
Агаарын зайд агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий байгууллага
Area control centre/Бүсийн удирдлагын төв
Өөрийн хариуцсан бүсийн хүрээнд, агаарын хөлгүүдийн хөдөлгөөнийг хянаж,
удирдах нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж
Automatic dependent survaillance (ADS-С)/Автомат хамааралтай ажиглалтын
систмем-гэрээ
Өгөгдлийн холбооны тусламжтайгаар агаарын хөлгийн навигацийн болон байршил
тододрхойлох автомат системээс илгээж буй дараах мэдээллийг гэрээний дагуу
хүлээн авч агаарын хөлгийн шилжилт, хөдөлгөөнийг хянах сиситем:
- агаарын хөлгийн дуудлага
- 4 хэмжээст байрлал
- бусад холбогдох өгөгдлүүд
Briefing/Зөвлөмж
Цаг агаарын бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай аман тайлбар
Certificated meteorological office/Аэродромын цаг уурын байгууллага
Монгол улсад мөрдөж буй хууль, тогтоомж, ИНД-174-ийн дагуу гэрчилгээжсэн цаг
уурын улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллага
Cloud of operational significance/Үйл ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх үүл
Үүлний доод суурийн өндөр 1500м (5000фүт)-ээс нам байх үүл, эсвэл хамгийн
өндөр MSA (minimum sector altitude)-аас доош байх үүл хоёрын аль илүү өндөрт
байх үүл, борооны бөөн үүл – Cb, цамхаг хэлбэрийн бөөн үүлнүүд
Consultation/Зөвлөлгөө
Нислэгийн үйл ажиллагаанд холбогдолтой цаг уурын нөхцөл байдлын бодит болон
ирээдүйн төлөв байдлын тухай цаг уурын мэргэжлийн хүнтэй хийсэн хэлэлцүүлэг.
Control area/Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагатай бүс
Газрын гадаргаас дээш тогтоогдсон өндрөөс дээших нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагатай агаарын зай
Cruising level/Чиг шулуун нислэгийн түвшин
Чиг шулуун нислэгийн үе шатанд хадгалагдах нислэгийн өндрийн хэмжээ
Elevation/Өндөр
Далайн дундаж түвшнээс газрын гадарга эсвэл тухайн цэг хүртэлх зай
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Extended-range operation/Алсын зайн нислэг
Тогтуун агаарт чиг шулуун нислэгийн хурдтай нисэж байгаа турбинт хоёр
хөдөлгүүрт онгоцны нэг хөдөлгүүр татгалзах үед тухайн маршрутын аливаа цэгээс
зохих нөөц аэродром хүртэл нисэх нислэгийн цаг нь тээвэрлэгчийн харъяалах
улсаас тогтоосон босго хугацаанаас илүү байх нислэг
Filght crew member/Нисэх багийн гишүүн
Нислэгт агаарын хөлгийн удирдлагатай холбоотой үүрэг хүлээсэн, агаарын
тээвэрлэгчээс томилогдсон мэргэжлийн үнэмлэх бүхий багийн гишүүн
Flight documentation/Нислэгийн баримт бичиг
Нислэгт зориулсан цаг уурын мэдээллийг агуулсан хүснэгт, зурагтай гар бичмэл
болон хэвлэмэл бичиг баримт
Flight information centre/Нислэгийн мэдээллийн төв
Нислэгийн мэдээллийн ба түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээгээр хангах төв
Flight information region/Нислэгийн мэдээллийн район
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага болон нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ явуулж
байгаа өндөр болон өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зай
Flight level/Нислэгийн өндрийн цуваа
Агаарын даралтын 1013.2 гПа-ын түвшингээс тооцсон агаар мандлын тогтмол
даралтын гадарга бөгөөд энэ нь бусад гадаргаас тодорхой даралтын зайцтайгаар
тусгаарлагдана.
Тайлбар:
1. Даралтын төрлүүдийг стандарт агаар мандалд өндөр хэмжигч (altimeter)-ээр тооцоолдог
а. Өндөр хэмжигчид QNH-г тохируулсан бол энэ нь далайн түвшнээс дээших өндрийг заана.
б. Өндөр хэмжигчид QFE-г тохируулсан бол энэ нь QFE-ийн тооллын эхээс дээших өндрийг
заана.
в. 1013.2 гПа-ийн даралтын утгыг тохируулсан бол нислэгийн түвшнийг заахад ашиглаж
болно.
2. Тайлбар 1.-д орсон “өндөр” болон “далайн түвшнээс дээших өндөр” гэсэн нэр томъёо нь
геометрийн өндөр болон д.т.д өндрөөс илүүтэйгээр өндөр хэмжигч (altimeter)-ийг илтгэнэ.

Forecast/ Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
Бүс нутгийн хэмжээнд тодорхой цагт эсвэл тодорхой хугацааны турш цаг уурын
нөхцөл байдлын ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээлэл
GAMET area forecast/GAMET районы урьдчилсан мэдээ
Цаг уурын байгууллагаас гаргасан нислэгийн мэдээллийн бүс буюу түүний дэд бүс
дэх нам өндрийн онгоцны нислэгийн замд ажиглагдсан эсвэл ажиглагдах
урьдчилсан нөхцөл нь бүрдсэн цаг агаарын аюултай үзэгдлийн цаг хугацаа, орон
зайн өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл
Grid point data in digital form/Солбилцолын цэгийн тоон хэлбэрт шилжүүлсэн
өгөгдөл
Газрын зураг дээр тогтмол зайтай цэгүүд дээр автомат ажиллагаанд ашиглахад
тохиромжтой хэлбэрээр коодлон цаг уурын компьютероос бусад компьютер руу
дамжуулахад зориулан боловсруулж гаргасан цаг уурын мэдээ
Тайлбар – Ихэнх тохиолдолд дээрх мэдээллийг дундаж ба өндөр хурдны цахилгаан холбооны
сувгаар дамжуулдаг.
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Height/Харьцангуй өндөр
Тодорхой тогтоосон түвшингээс тухайн цэг буюу обьект хүртэлх босоо зай
Human Factors principles/Хүний хүчин зүйлийн зарчмууд
Хүний чадавхийг бүрэн авч үзсэнээр бусад системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
хоорондын аюулгүй харилцан үйлчлэлийг бий болгох аэронавигацийн загвар,
гэрчилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа болон техник үйлчилгээнд холбоотой хүний
хүчин зүйлийн хэм хэмжээ
International airways volcano watch/Олон улсын агаарын замын галт уулын
хяналтын алба
Агаар мандалд дэгдсэн галт уулын үнсний тархалтыг хянах болон түүнээс агаарын
хөлгийг сэрэмжлүүлэхэд чиглэгдсэн олон улсын байгууллага
Тайлбар – Олон улсын агаарын зам дахь галт уулнаас сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагаа нь гишүүн
орнуудаас тодохойлсон ажиглалтын эх сурвалжууд болон сүлжээнээс дамжуулж буй мэдээллийг
ашигладаг нисэхийн болон нисэхийн бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын хамтын
ажиллагаан дээр тулгуурладаг. Энэ хяналт нь ОУИНБ болон бусад олон улсын байгууллагуудын
хамтын ажиллагаагаар зохицуулагддаг.

Level/Өндрийн түвшин
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн босоо зайн ерөнхий нэр томъёо бөгөөд
харьцангуй ба үнэмлэхүй өндөр эсвэл нислэгийн өндрийн цуваа гэсэн
ухагдахуунаар илэрхийлэгдэнэ
Meteorological authority/Цаг уурын эрх бүхий байгууллага
Хэлэлцэн тохирогч улсын нэрийн өмнөөс олон улсын аэронавигацийн цаг уурын
үйлчилгээг үзүүлж байгаа эрх бүхий байгууллага
Meteorological bulletin/Цаг уурын мэдээллийн хуудас
Цаг уурын мэдээг багтаасан бичвэр
Meteorological information/Цаг уурын мэдээлэл
Нислэгийн үйл ажиллагаанд зориулсан цаг агаарын бодит болон ирээдүйн төлөв
байдлыг илэрхийлсэн цаг уурын мэдээ, өгөгдлүүд
Meteorological office/Цаг уурын алба
Олон улсын аэронавигацийн цаг уурын үйлчилгээг үзүүлэхээр байгуулсан нэгж
Meteorological report/Цаг уурын тойм
Тодорхой хугацаа болон байрлал дахь цаг уурын нөхцөл байдлын ажиглалтын
албан мэдээ
Meteorological satellite/Цаг уурын хиймэл дагуул
Цаг уурын ажиглалт хийж түүнийгээ дэлхий рүү дамжуулдаг хиймэл дагуул
Meteorological watch office/Аэродромын цаг уурын хяналтын алба
Нислэгийн мэдээллийн бүс болон нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагатай бүсэд
аэронавигацийн цаг уурын үйлчилгээг үзүүлэхээр цаг уурын эрх бүхий
байгууллагаас томилсон цаг уурын үйлчилгээний нэгж
Minimum sector altitude/Секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр
Навигацийн радио тусламжийн төвтэй 46 км (25NM)-ийн радиус бүхий тойрогийн
Хэвлэл: 03
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сектор дотор байрлах бүх обектуудаас дээш 300м (1000фут)–т байж болох
хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр
Observation (meteorological)/Цаг уурын ажиглалт
Цаг уурын нэг буюу хэд хэдэн элемент, үзэгдлийг ажиглах үйл ажиллагаа
Operational control/Нислэгийн үйл ажиллагааны хяналт
Агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаа болон нислэгийн тогтмол, үр ашигтай
ажиллагааг хангахын тулд нислэгийн эхлэл, үргэлжлэл, чиглэл өөрчлөх болон
нислэгийн хязгаарлалтанд удирдах байгууллагаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Operational flight plan/Нислэгийн төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Агаарын хөлгийн техникийн үзүүлэлтүүд, ашиглалтын хязгаарлалтууд,
төлөвлөгдсөн нислэгүүд ба аэродромд үүсэж болох нөхцлүүдийг тооцон нислэгийг
аюулгүйгээр гүйцэтгэх зорилгоор агаарын тээвэрлэгчийн зохиосон төлөвлөгөө
Operational planning/үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Операторын гаргасан нислэгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Operator/Агаарын тээвэрлэгч
Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгж
Pilot-in-command/Агаарын хөлгийн дарга
Агаарын хөлгийн удирдлага, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хариуцах үүрэг
хүлээсэн, агаарын тээвэрлэгчээс эсвэл агаарын хөлгийг эзэмшигчээс томилсон
нисгэгч
Prevailing visibility/Давамгайлах алсын барааны харагдац
Аэродромын талбайн хагас эсвэл тэнгэрийн хаяаны хагас хүртэлх зайд “Алсын
барааны харагдац”-ыг тодорхойлох журмын дагуу ажигласан алсын барааны
харагдацын хамгийн их утга. Эдгээр бүс нь үргэлжилсэн эсвэл тасархай
секторуудыг хамарсан байж болно.
Тайлбар – Энэ нь хүний ажиглалтаар эсвэл багажаар тодорхойлсон утга байж болно. Багаж
суурилагдсан тохиолдолд давамгайлах АБХ-ыг илүү оновчтой тодорхойлно гэж үзнэ.

Prognostic chart/Прогноз зураг
Тодорхой гадарга дээрх эсвэл агаарын зайн тодорхой хэсэг дэх цаг уурын
элементийн тодорхой цаг хугацаанд харгалзах ирээдүйн төлөв байдлыг газрын
зураг дээр зураглал хэлбэрээр дүрслэн үзүүлсэн урьдчилсан мэдээ
Quality assurance/Чанарын баталгаажуулалт
Бүх төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа нь чанарын тогтолцооны хүрээнд хэрэгжиж,
тухайн хэрэгцээг хангаж байгааг олон улсын чанарын шаардлага (ISO 9000)-д
нийцэж буйг харуулах баталгаа
Quality control/Чанарын хяналт
Чанарын шаардлага (ISO 9000)-ыг биелүүлэхэд ашиглагддаг үйл ажиллагааны
аргачлал болон төрлүүд
Quality management/Чанарын удирдлага
Чанарын бодлого, зорилго болон хариуцлагыг чанарын систем (ISO 9000:2000) дэх
Хэвлэл: 03
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төлөвлөлт, хяналт, баталгаажуулалт, болон сайжруулалтуудаар тодорхойлох
удирдлагын үйл ажиллагааны арга хэрэгслүүд
Regional air navigation agreement/Бүсийн аэронавигацийн гэрээ
Бүсийн аэронавигацийн уулзалтаар ОУИНБ–ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн
баталсан гэрээ
Reporting point/Илтгэх цэг
Агаарын хөлөг байрлалаа илтгэх газар зүйн тогтоогдсон байршил
Rescue coordination centre/Авран туслах ажиллагааг зохицуулах төв
Тухайн бусэд эрэн хайх болон авран туслах үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион
байгуулж, зохицуулах үүрэг хариуцлага бүхий нэгж
Runway/Хөөрөх, буух зурвас (ХБЗ)
Агаарын хөлгийн буулт, хөөрөлтөнд зориулан тоноглож бэлдсэн, аэродромын тэгш
өнцөгт талбай
Runway visual range(RVR)/ХБЗ-ын алсын барааны харагдац
Зурвасын гадарга дээрх тэмдэглэгээ, тэнхлэгийн гол эсвэл хязгаарын тэмдэглэгээ
ба гэрлүүд нь хөөрөлт, буултын зурвасны тэнхлэгийн шугам дээр байгаа агаарын
хөлгийн нисгэгчид харагдах зай
Search and rescue services unit/Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний
байгууллага
Эрэн хайх, авран туслах ажиллагааг зохицуулах төв, тус төвийн салбарууд, эсвэл
шуурхай эргүүл гэх мэт тухайн нөхцөл байдлаас хамааран нэрлэх ерөнхий нэр
томъёо
SIGMET information/SIGMET мэдээлэл
Өндрийн нислэгийн замын дагуух нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл ба агаар
мандал дахь бусад үзэгдлүүд ажиглагдсан эсвэл ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед
өгөх уг үзэгдлийн цаг хугацаа, орон зайн өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл
Standard isobaric surface/Стандарт изобар гадаргуу
Агаар мандлын цаг уурын нөхцлийг дүрс хэлбэрээр өгөхөд ашигладаг изобар
гадарга
Threshold/Босго
Саадаас чөлөөтэй ойртолтын гадарга нь хөөрч, буух зурвасны гадаргатай 1:20
харьцаатай огтлолцож буй цэг
Touchdown zone/Газардах бүс
Буулт үйлдэж буй онгоц хамгийн түрүүнд шүргэх, тухайн зурвасны босгоны цаана
байрлах зурвасын хэсэг
Tropical cyclone/Тропикийн циклон
Конвекцийн болон циклоны нөлөөгөөр тропик, субтропикийн бүсэд үүссэн
фронтын бус синоптик масштабын циклоны ерөнхий нэр
Tropical cyclone advisory centre (TCAC)/Тропикийн циклоны зөвлөмжийн төв
Аэродромын цаг уурын байгууллага, бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн төв,
Хэвлэл: 03
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олон улсын OPMET мэдээллийн санг тропикийн циклон дахь гадаргын хамгийн их
хурд, төвийн даралт, шилжилтийн чиглэл, хурдны урьдчилсан мэдээлэл болон
байрлал зэрэг мэдээллээр хангах бүсийн аэронавигацийн гэрээгээр тодорхойлсон
цаг уурын төв
Turbulence/Хуйларшил
Агаарын зарим хэсэг (молекулаас нилээд том)-ийн агшин зуурын хурд нь
тохиолдлын буюу санамсаргүй лугшилтад өртөн өөрчлөгдөж байдаг агаар
мандлын урсгалын онцлог хэлбэр
Цэлмэл тэнгэр дэх хуйларшил – Тропосферийн дээд хэсэгт үүлгүй орон
зайд ажиглагдах мэдэгдэхүйц (нисэх төхөөрөмжид нөлөөлөх байдлаар)
хуйларшил. Ялангуя олгойдох урсгалын бүсэд, салхины хэвтээ ба босоо
шилжлэг их байдагтай холбоотой.
Upper-air chart/Өндрийн зураг
Агаар мандлын давхарга болон гадаргын өндрийг тодорхойлсон цаг уурын зураг
Visiblity/Алсын барааны харагдац
Нисэхийн үйлчилгээнд ашиглах алсын барааны харагдац:
а.
Газар дээр байрлуулсан тохиромжтой хэмжээтэй хар биет (обьект)-ийг тод
буюу гэгээтэй дэвсгэрээс ялгаж харж болох хамгийн хол зай
б.
1000 канделийн (гэрлийн хүчний нэгж) хүчтэй гэрлийг харанхуй дэвсгэрээс
ялгаж харж болох хамгийн их буюу хол зай.
Тайлбар – Дээрх 2 зай нь агаарын тунгалагшилын коэффициент (extinction coefficient) болон
дэвсгэрийн цацруулалтын өөрчлөлтөөс хамаарч янз бүрийн утгатай байдаг. а.-д заасан АБХ нь
цаг уурын нүдэн баримжааны хязгаар-зай (range)-аар тодорхойлдог.

Volcanic ash advisory centre (VAAC)/Галт уулын үнсний зөвлөмжийн төв
(VAAC)
Аэродромын цаг уурын байгууллага, бүсийн удирдлагын төв, нислэгийн
мэдээллийн төв, бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн төв болон олон улсын
OPMET мэдээллийн сангуудыг галт уулын дэлбэрэлтээс шалтгаалж агаарт
тархсан галт уулын үнсний босоо, хэвтээ чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөний бодит
болон урьдчилсан мэдээллээр хангах үүрэг бүхий бүсийн аэронавигацийн
гэрээгээр тодорхойлсон цаг уурын төв
VOLMET
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулсан цаг уурын мэдээ
Datalink -Volmet (D-VOLMET)/VOLMET өгөгдөл дамжуулах шугам (D-VOLMET)
Аэродромын цаг агаарын бодит мэдээ (METAR/SPECI), аэродромын урьдчилсан
мэдээ (TAF), SIGMET, тусгайлсан борт мэдээ болон AIRMET мэдээг дамжуулах
өгөгдөл дамжуулах шугам
VOLMET broadcast/VOLMET радио нэвтрүүлэгч
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулсан цаг уурын мэдээллийн радио
нэвтрүүлэг
World area forecast centre (WAFC)/Бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн
төв
Дэлхийн хэмжээнд цаг агаарын онцгой үзэгдэл, өндрийн салхи, температурын
дэлхий дахиныг хамарсан урьдчилсан мэдээг тоон хэлбэрээр бэлтгэж, интернэтэд
Хэвлэл: 03
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суурилсан нислэгт зориулсан байнгын үйлчилгээгээр улс орнуудыг хангадаг цаг
уурын төв
World area forecast system (WAFS)/ Бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн
систем
Бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн төвөөс нислэгийн замын дагуух цаг
агаарын урьдчилсан мэдээг нэг төрлийн стандарт хэлбэрээр гаргадаг дэлхийн
бүсийн урьдчилан мэдээлэх систем
1.2 Товчлолууд (Abbreviations)
АБХ – Алсын барааны харагдац
ДЦУБ – Дэлхийн цаг уурын байгууллага
ОУДЦ – Олон улсын дундаж цаг
ОУИНБ – Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага
НХҮ – Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
ХБЗ – Хөөрч буух зурвас
EDR (Eddy desipation rate) – Хуйлраа замхрах үеийн хурд
TCAC – Тропикийн циклоны зөвлөмжийн төв
VAAC – Галт уулын үнсний зөвлөмжийн төв
WAFC – Бүсчилсэн урьдчилсан мэдээний дэлхийн төв
WAFS – Дэлхийн бүсийн урьдчилан мэдээлэх систем
FIC – Нислэгийн мэдээллийн төв

Хэвлэл: 03
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БҮЛЭГ 2
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ (GENERAL PROVISIONS)
2.1 Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ (Summary of aeronautical meteorological
services)
2.1.1 Олон улсын аэронавигацийг цаг уурын мэдээ мэдээллээр үйлчлэх ажлын
зорилго нь аюулгүй ажиллагаа, үр ашгийг хангахад оршино.
2.1.2 Энэ зорилгыг агаарын хөлгийн нисэх баг, нислэг хөдөлгөөний
үйлчилгээний алба, төлөвлөлтийн хэсэг болон нислэг үйлдэхтэй холбоотой бусад
байгууллагуудыг үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай цаг уурын мэдээ,
мэдээллээр үйлчилсэний үндсэн дээр биелүүлнэ.
2.1.3 Олон улсын аэронавигацид үзүүлэх цаг уурын үйлчилгээний ажлыг энэ
журмын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
2.1.4 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний хангалтын ажлыг хийж буй цаг уурын
ажилтнууд нь ДЦУБ-аас тавьж буй нислэгийн цаг уурын ажилтанг бэлтгэх, түүнд
тавих шаардлагыг хангасан байна.
2.2 Цаг уурын мэдээллийн хангалт, ашиглалт, чанарын менежмэнт болон
тайлбар (Supply, use, quality management and interpretation
meteorological information)
“Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран
ажиллах ерөнхий гэрээ”-ний дагуу цаг уурын мэдээллээр үйлчлэгч болон хэрэглэгч
байгуулага хоорондоо салбар гэрээг байгуулан ажиллана.
2.3 Агаарын тээвэрлэгчдээс шаардах мэдээллүүд (Notificatons required from
operators)
2.3.1 Агаарын тээвэрлэгчид нь хэрэгцээтэй мэдээлэл авах тухайгаа хангалттай
хугацааны өмнө холбогдох аэродромын цаг уурын байгууллагад мэдэгдэх бөгөөд
нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах ажлыг нислэгийн төлөвлөгөө, нэмэлт
захиалгын дагуу гүйцэтгэнэ. Нислэгийн төлөвлөгөөг нислэг эхлэхээс 12 цаг,
нэмэлт захиалга, тусгай (онцгой) үүргийн нислэгийн захиалгыг 1 цагаас багагүй
хугацааны өмнө тус тус тухайн аэродромын цаг уурын байгууллага мэдэгдэнэ.
2.3.2 Цаг уурын үйлчилгээ хүсч буй агаарын тээвэрлэгчид нь дараах
тохиолдлуудад холбогдох мэдээллийг аэродромын цаг уурын байгууллагад заавал
гаргаж өгнө. үүнд:
а.
б.
в.

Шинэ чиглэлүүд буюу шинэ төрлийн нислэгүүд төлөвлөгдөх
Нислэгийн хуваарьт өөрчлөлт орох
Цаг уурын үйлчилгээний хангалтанд нөлөөлөх бусад өөрчлөлтүүд
төлөвлөгдөх

Энэхүү мэдээлэлд цаг уурын байгууллагаас зохих зохицуулалтыг төлөвлөхөд
шаардлагатай бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан байна.
Хэвлэл: 03
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2.3.3 Хэрэглэгч байгууллагуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр аэродромын цаг
уурын байгууллага, аэродромын цаг уурын байгууллагын шаардсанаар агаарын
тээвэрлэгчид эсвэл нисэх багийн гишүүн нь дараах мэдээллийг өгнө. үүнд:
а.
б.
в.

Нислэгийн хуваариуд
Хуваарьт бус нислэг төлөвлөглөгдсөн
Нислэгүүд хойшлогдсон, урагшилсан буюу цуцлагдсан

2.3.4 Хуваарьт нислэгүүдээс бусад нислэг бүрийн талаар агаарын тээвэрлэгчид
холбогдох аэродромын цаг уурын байгуулагад өгөх мэдээлэлд дараах
мэдээллүүдийг багтаасан байна:
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ё.
ж.

Нисэн гарах аэродром болон тооцоот цаг
Нисэн очих аэродром болон буух тооцоот цаг
Нисэх чиглэл болон дундын аэродромд нисэн очих болон нисэн гарах
тооцоот цаг
Нислэгийн төлөвлөгөөг бөглөхөд шаардлагатай тухайн бүсийн
аэронавигацийн төлөвлөгөөний жагсаалтанд орсон нөөц аэродромууд
Чиг шулуун нислэгийн түвшин
Нислэгийн төрөл (ил харааны буюу хэрэглэлийн нислэг)
Нисэх багийн гишүүдийн хүссэн цаг уурын мэдээллийн төрөл (нислэгийн
баримт бичиг, зөвлөмж буюу зөвлөгөө)
Зөвлөмж, зөвлөгөө болон нислэгийн баримт бичгийг авах цаг хугацаа

2.3.5 Чанарын системийн мөрдөж байгаа зөвшөөрөл аудитаар баталгаажсан
байна. Хэрэв тогтолцоонд нийцэхгүй гэж тодорхойлогдсон бол шалтгааныг нь
тогтоож засч, залруулах арга хэмжээ авна. Аудитын бүх ажиглалтууд нь
нотолгоонд суурилсан үнэн зөв, баримтжуулсан байх ёстой.
2.3.6 Нислэгийн цаг уурын бодит мэдээний хангалтанд ашигладаг цаг уурын
автомат станцын ажиглалтын аль нэг мэдрүүрт гэмтэл доголдол гарч тухайн
элементийн бодит ажиглалтын хангалтыг хийх боломжгүй тохиолдолд цаг уурын
бодит ажиглалтын мэдээг бүрэн бус мэдээ гэнэ .
2.3.7 Цаг агаарын үзэгдэл, элементүүд нь орон зай, цаг хугацааны хувьд
хувьсамтгай, түүнийг урьдчилсан мэдээлэх арга зүй төгс бус, зарим элементийн
тодорхойлолтын хязгаарлагдмал байдлын улмаас хэрэглэгч урьдчилсан мэдээнд
өгч буй цаг уурын үзэгдэл, элементүүдийн тодорхойлсон утгыг урьдчилсан мэдээ
үйлчлэх хугацаан дахь хамгийн их магадлалт утга гэж ойлгоно. Түүнчлэн
урьдчилсан мэдээнд өгч буй цаг уурын элементийн эхлэх, өөрчлөгдөх цаг хугацааг
мөн адил хамгийн их магадлалт хугацаа гэж ойлгоно.

Хэвлэл: 03
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БҮЛЭГ 3
ЦАГ УУРЫН АЛБАД, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
(METEOROLOGICAL OFFICES AND THEIR RESPONSIBILITY)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 1-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

3.1 Аэрдромын Цаг уурын байгууллагууд (Аerodrome meteorological offices)
3.1.1 Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах ажлыг эрх бүхий аэродромын цаг
уурын байгууллагууд гүйцэтгэнэ.
Тайлбар – Аэродромын цаг уурын байгууллага гэдэгт Монгол улсад мөрдөж буй хууль,
тогтоомж, ИНД174-ийн дагуу гэрчилгээжсэн улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагыг
ойлгоно.

3.1.2 Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах ажлыг гүйцэтгэж буй аэродромын
цаг уурын байгууллагад нь дор дурьдагдсан үүргийг бүрэн буюу хэсэгчлэн
биелүүлнэ.
а.
Орон нутгийн, аэродромын, нислэгт холбогдолтой бусад урьдчилсан
мэдээг бэлтгэх буюу хүлээн авах;
б.
Урьдчилсан мэдээг бэлтгэх зорилгоор аэродром орчмын цаг уурын
нөхцөлд байнгын ажиглалт хийх;
в.
Нисэх багийн гишүүн, нислэгийн үйл ажиллагааны бие бүрэлдэхүүнийг
нислэгийн баримт бичиг, зааварчлага, зөвлөмжөөр хангах;
г.
Нисэхийн хэрэглэгчдийг төрөл бүрийн цаг уурын мэдээгээр хангах;
д. Бололцоотой цаг уурын мэдээллийг дэлгэцээр үзүүлэх;
е.
Аэродромын цаг уурын байгууллагатай цаг уурын мэдээллийг солилцох;
ж. Уур амьсгалын мэдээллээр үйлчлэх;
3.1.3 Тухайн бүс нутаг болон аэродромуудыг хариуцан ажиллах цаг уурын
албадыг 2.2-ийн дагуу хамтран ажиллах гэрээгээр тодорхойлно.
3.2 Аэродромын цаг уурын байгууллага (Meteorological watch office)
3.2.1 Нислэгийн мэдээллийн бүс, нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагатай бүсэд
аэронавигацийн цаг уурын үйлчилгээг үзүүлэх аэродромын цаг уурын
байгууллагыг 2.2-ийн дагуу хамтран ажиллах ерөнхий гэрээгээр тодорхойлно. Уг
гэрээнд тухайн аэродромын цаг уурын байгууллагын хариуцах бүсийг тусгана.
3.2.2 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.
үүнд:
а.
Хариуцаж буй нислэгийн мэдээллийн бүс болон нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагатай бүсэд нислэгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх цаг уурын
нөхцөл байдалд 24 цагийн турш тасралтгүй хяналт тавих;
б.
Хариуцаж буй нислэгийн мэдээллийн бүс болон нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагатай бүсэд хамаарах SIGMET болон бусад холбогдох
мэдээллийг бэлтгэх;
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24
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в.
г.
д.

ж.

SIGMET болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдээр нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдийг хангах;
SIGMET мэдээг дамжуулах;
Хэрэв хамтран ажиллах гэрээнд тусгасан бол 7.2-ын дагуу:
1.
Хариуцаж буй бүс нутагт хамаарах AIRMET мэдээг бэлтгэх;
2.
AIRMET
мэдээгээр
нислэгийн
хөдөлгөөний
үйлчилгээний
нэгжүүдийг хангах;
3.
AIRMET мэдээг дамжуулах;
Цаг уурын болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагуудын
хоорондын хэлэлцээрээр баталсан бүсийн удирдлагын төв (ACC), FIC
нислэгийн мэдээллийн төв (FIC)-үүдийг SIGMET мэдээнд тусгагдаагүй
галт уулын идэвхжил, дэлбэрэлт, галт уулын үнсэн үүлний, тропикийн
циклоны тухай хүлээн авсан мэдээллээр хангах;

3.3 WAFS-ийн мэдээллийг ашиглах (Use of WAFS’s products)
3.3.1 Нислэгийн баримт бичгийг бэлтгэх явцад аэродромын цаг уурын
байгууллага нислэг үргэлжлэх цаг хугацаа, нислэг үйлдэгдэх орон зай, нислэгийн
замын уртад тохирч байвал WAFC-аас гаргаж буй урьдчилсан мэдээллүүдийг
ашиглаж болно.
3.3.2 Нислэгийн баримт бичиг бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг нэг
загварт оруулахын тулд WAFS-ээс хүлээж авсан GRIB, BUFR мэдээг Annex-3-ийн
дагуу стандарт WAFS-ийн зураг болгож хөрвүүлнэ. Ингэхдээ цаг уурын өгөгдөл
болон урьдчилсан мэдээ гаргасан WAFC-ийн ялгах тэмдэгийг засварлаж болохгүй.
3.4 Галт уулын үнсний болон Тропикийн циклоны тухай мэдээлэл
3.4.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэрт галт уул дэлбэрч галт уулын үнсний “үүл”
үүсвэл холбогдох журмын дагуу “Галт уулын үнсний зөвлөмжийн төв”-үүдэд
/VAAC/ мэдээллээ өгөх бөгөөд галт уулын үнсний зөвлөмжийн төвүүдээс /VAAC/
гаргасан галт уулын үнсний “үүл”-ний тархалтын цаашдын төлөв байдлыг тоон
загвараар тодорхойлсон үр дүнгийн талаарх мэдээлэл мөн тропикийн циклон
үүссэн тухай, “Тропикийн циклоны зөвлөмжийн төв”-үүдээс /TCAC/ гаргасан
зөвлөмж мэдээллүүдийг аэродромын цаг уурын байгууллага хүлээн авч агаарын
тээврийн байгууллагуудад шуурхай дамжуулан нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллана.
Тайлбар: – Олон улсын агаарын зам дахь галт уулны хяналт (IAVW)-ны гарын
авлага /DOC-9766/-д заагдсан AFTN хаягийг галт уулын үнсний зөвлөмжийн
төвүүд
мэдээлэл
солилцохдоо
ашиглана.
Дээрх
хаягыг
http:www.icao.int/icao/en/anb/met/index.html. сайтнаас харна уу.
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БҮЛЭГ 4
ЦАГ УУРЫН АЖИГЛАЛТ БА МЭДЭЭЛЛҮҮД
(METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND REPORTS)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 2-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

4.1 Нисэхийн цаг уурын өртөө ба ажиглалт (Meteorological station and
observation)
4.1.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр орших байнгын аэродром бүрт нисэхийн
цаг уурын өртөөг байгуулна. Нисэхийн цаг уурын өртөө нь бие даасан эсвэл
горимын судалгаатай хавсарсан хэлбэрээр байж болно.
4.1.2 Тусгайлан сонгосон хээрийн түр аэродром дээр шаардлагатай гэж үзсэн
(хэрэглэгч хүсэлт гаргасан) тохиолдолд зөөврийн цаг уурын автомат станцыг
байршуулан цаг уурын ажиглалтыг хийж, мэдээлнэ.
4.1.3 Аэродром дээрх нисэхийн цаг уурын өртөө нь байнгын ажиглалтыг 4.3-д
заасан хугацаанд хийнэ. Аэродром дээрх газар орчмын салхи, АБХ, ХБЗ-ын дагуух
АБХ, цаг агаарын үзэгдэл, үүл болон агаарын температурт онцгой өөрчлөлт
гарвал тусгайлсан ажиглалтыг нэмэлтээр хийх бөгөөд 4.4-д заасан хугацааг
баримтална.
4.1.4 Нисэхийн цаг уурын өртөө нь эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан
мэдрүүрүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглах бөгөөд багаж тоног төхөөрөмжүүд,
тэдгээрийн үзүүлэлт буюу суурилуулалт мөн хэмжилт нь чанарын шаардлагыг
хангаж буйг баталгаажуулсан байна.
4.1.5 Ойртолт, суултын үйл ажиллагааны CAT I ангилалын хэрэглэлээр
тоноглогдсон зурвастай аэродромд ойртолт, суулт, хөөрөлт хийхэд зориулан газар
орчмын салхи, АБХ, зурвасын дагуух АБХ, үүлний доод суурийн өндөр, агаарын
температур, шүүдэр цэгийн температур, даралтыг хэмжих, зайнаас тодорхойлох
автомат багажийг суурилуулсан байна. Энэ тоног төхөөрөмж нь хөөрөх, буух үйл
ажиллагаанд нөлөөлөх цаг уурын хэмжигдэхүүнүүдийг тухайн хугацаанд нь
хэмжих, боловсруулах, дамжуулах, дэлгэцээр үзүүлэхэд зориулсан нэгдмэл
автомат систем байна. Энэ систем нь шаардлагатай тохиолдолд гараар
мэдээллийг оруулах, дамжуулахад зориулсан нөөц үйл ажиллагаатай байна.
4.1.6 Цаг уурын мэдээллийг түгээх, дэлгэцээр үзүүлэхэд ашиглах нэгдмэл
автомат системийг ашиглаж байгаа тохиолдолд автомат багажаар хэмжих
боломжгүй цаг уурын элементүүдийн мэдээллүүд (АБХ, үүлшил, үзэгдэл г.м)-ийг
гараар оруулах боломжийг хангасан байна.
4.1.7 Тухайн ажиглалтыг үндэслэн аэродром дотор болон аэродромоос гадагш
түгээх мэдээллийг бэлтгэнэ.
4.1.8 Цаг уурын элементүүдийн орон зай, цаг хугацааны хувьсал өөрчлөлт,
ажиглалтын технологи, зарим элементүүдийг тодорхойлох аргын хязгаарлагдмал
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байдлын улмаас мэдээнд өгч буй элементүүдийн утгыг ажиглалтын хугацаан дахь
бодит нөхцөлд хамгийн их ойртсон утга гэж үзнэ.
Тайлбар – Хэмжилтийн багаж болон ажиглалтын нарийвчлалыг Нэмэлт 2-д үзүүлэв.

4.2 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага болон аэродромын
цаг уурын байгууллагын хоорондын хэлэлцээр (Agreement between
Meteorological and Air traffic services)
“Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран
ажиллах ерөнхий гэрээ”-ний дагуу нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
байгууллага болон аэродромын цаг уурын байгууллагын хоорондын салбар гэрээг
байгуулахдаа дараах зүйлүүдийг тусгана. Үүнд:
а.
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд хүргэх нэгдмэл автомат
системтэй холбогдсон дэлгэцийн мэдээллийн хангалт;
б.
Дэлгэц болон багаж, төхөөрөмжүүдийн шалгалт тохиргоо, засвар
үйлчилгээ;
в.
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бие бүрэлдэхүүний дэлгэц болон
багаж, төхөөрөмжүүдийг ашиглах байдал;
г.
Хөөрч буй эсвэл суулт хийж буй агаарын хөлгөөс ажигласан цаг уурын
мэдээ (салхины шилжлэг г.м);
д. Цаг уурын радарын мэдээлэл (хэрэв боломжтой бол);
4.3 Байнгын ажиглалт болон мэдээ (Routine observations and reports)
4.3.1 Цаг уурын алба, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдийн
хэлэлцэн тохирсоноос бусад тохиолдолд аэродром дээрх байнгын ажиглалтыг
өдөр бүрийн 24 цагийн турш хийнэ. Дээрх ажиглалтууд нь нэг цагийн зайцтай байх
ба хэрэглэгчдийн шаардлагаар 30 минут болон түүнээс бага зайцтай хийж болно.
4.3.2 Байнгын ажиглалтын мэдээг дараах байдлаар гаргана. үүнд:
а.

Зөвхөн аэродромын орчимд дамжуулахад зориулсан орон нутгийн
байнгын мэдээ – MET REPORT (нисэн ирэх болон нисэн гарах агаарын
хөлөгт зориулсан мэдээ);
б.
Аэродромоос гадагш дамжуулахад зориулсан METAR (нислэгийн
төлөвлөлт болон VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт зориулсан мэдээ)
4.3.3 4.3.1-д заасан 24 цагийн ажиллагаагүй аэродромд METAR мэдээг
аэродромын үйл ажиллагаа эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд 1 цагийн
зайцтайгаар гаргана.
4.4 Тусгайлсан ажиглалт болон мэдээ (Special observations and reports)
4.4.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь тухайн аэродромыг хариуцаж буй
байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Нэмэлт 2-ын дагуу аэродром бүрт
зориулж тусгайлсан ажиглалтын мэдээний шалгуур үзүүлэлтийн жагсаалтыг
гаргана.
4.4.2
а.

Тусгайлсан ажиглалтын мэдээг дараах байдлаар гаргана. үүнд:
Зөвхөн аэродром орчимд дамжуулахад зориулсан орон нутгийн
тусгайлсан мэдээ – SPECIAL (нисэн ирэх, нисэн гарах агаарын хөлөгт
зориулсан
мэдээ);

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24

15

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

б.

METAR мэдээг 30 минутын зайцтай гаргадаггүй бол аэродромоос гадагш
дамжуулахад зориулсан SPECI (нислэгийн төлөвлөлт болон VOLMET
өргөн нэвтрүүлэгт зориулсан мэдээ)

4.4.3 4.3.1-д заасан 24 цагийн ажиллагаагүй аэродромд METAR мэдээ гаргасны
дараа нөхцөл бүрдсэн үед SPECI мэдээг гаргана.
4.5 Мэдээний агуулга (Contents of reports)
4.5.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээнүүд мөн METAR, SPECI
мэдээнд доорх дарааллын дагуу дараахь элементүүдийг тусгана. үүнд:
а.
Мэдээний төрлийн таних үг;
б.
Байрлал заагч;
в.
Ажиглалтын хугацаа;
г.
Автомат эсвэл хоцорсон мэдээний тодотгол (нөхцөл бүрдсэн үед);
д. Газар орчмын салхины чиглэл, хурд;
е.
АБХ;
ё.
ХБЗ-ын дагуух АБХ (нөхцөл бүрдсэн үед);
ж. Цаг агаарын үзэгдэл;
з.
Үүлний хэлбэр (зөвхөн борооны бөөн - Cb, цамхаг хэлбэрийн бөөн TCU), хэмжээ, үүлний доод суурийн өндөр, эсвэл хэмжсэн бол босоо
чиглэлийн АБХ;
и.
Агаарын болон шүүдэр цэгийн температур;
й.
QNH ба хэрэв ашигладаг бол QFE (QFE-г зөвхөн орон нутгийн байнгын
болон тусгайлсан ажиглалтын мэдээнд оруулна);
4.5.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээ, METAR, SPECI мэдээний
4.5.1-ийн а.–аас й. хүртэлх элементүүд дээр нэмэлт мэдээлэл оруулах бол
4.5.1-ийн й. элементийн ард оруулах бөгөөд RMK бүлэгт мэдээлнэ.
4.5.3 METAR, SPECI мэдээний RMK
элементүүдийг Нэмэлт-2-д заасан болно.

бүлэгт

оруулах

нэмэлт

мэдээлэл,

4.6 Цаг уурын элементүүдийг ажиглах болон мэдээлэх (Observing and
reporting meteorological elements)
4.6.1

Газар орчмын салхи

4.6.1.1 Газар орчмын салхины дундаж чиглэл, хурдыг градус болон м/с-ээр
мэдээлнэ.
4.6.1.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээнд өгсөн газар орчмын
салхины ажиглалт нь нисэн гарах гэж буй агаарын хөлөгт зурвасын дагуух нөхцөл
байдлыг, харин нисэн ирж буй агаарын хөлөгт газардах бүс дэх нөхцөл байдлыг
тус тус илэрхийлнэ.
4.6.1.3 METAR, SPECI мэдээнд өгсөн газар орчмын салхины ажиглалтын мэдээ нь
зурвасын бүхий л хэсэг дэх ерөнхий нөхцөл байдлыг илэрхийлнэ.
4.6.2

Алсын барааны харагдац (АБХ)

4.6.2.1 АБХ-ыг хэмжих буюу ажиглахдаа метрээр эсвэл километрээр илэрхийлнэ.
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4.6.2.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан ажиглалтын мэдээнд өгсөн АБХын ажиглалт нь нисэн гарах гэж буй агаарын хөлөгт зурвасын дагуух нөхцөл
байдлыг, харин нисэн ирж буй агаарын хөлөгт газардах бүс дэх нөхцөл байдлыг
тус тус илэрхийлнэ.
4.6.2.3 METAR, SPECI мэдээнд өгсөн АБХ-ын ажиглалт нь аэродромын нөхцөл
байдлыг илэрхийлнэ.
4.6.3

ХБЗ-ын дагуух АБХ (RVR)

4.6.3.1 ХБЗ-ын дагуух АБХ-ыг АБХ муудах үед тодорхойлно.үүнд:
а.
Ойртолт болон суултын үйл ажиллагааны CAT I хэрэглэлд зориулсан
ойртолтын нарийвчлалтай зурвасууд
б.
Хөөрөлтөд ашиглагддаг, өндөр чадалтай ХБЗ-ын дагуух болон
тэнхлэгийн гол шугамын гэрэлтэй зурвасууд
4.6.3.2 4.6.3.1-ийн дагуу тодорхойлсон ХБЗ-ын дагуух АБХ-ын хэмжээг АБХ эсвэл
ХБЗ-ын дагуух АБХ-ын хэмжээний аль нэг нь 1500 метрээс бага болсон үед
метрээр илэрхийлж мэдээлнэ.
4.6.3.3 ХБЗ-ын дагуух АБХ-ын хэмжээ нь ойртолт болон суултын үйл ажиллагааны
CAT I хэрэглэлтэй болон ойртолтын нарийвчлалгүй зурвас (оролтын тоноглолгүй
зурвас)-ын газардах хэсэг дэх нөхцөл байдлыг илэрхийлнэ.
4.6.3.4 Аэродромд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ болон нисэхийн мэдээллийн
үйлчилгээг үзүүлж буй нэгжүүдэд ХБЗ-ын дагуух АБХ-ын хэмжээг тодорхойлох
автомат багажийн ашиглалтанд орсон өөрчлөлтийг шуурхай мэдээлнэ.
4.6.4

Цаг агаарын үзэгдэл

4.6.4.1 Аэродром дээр болон түүний орчимд болж буй цаг агаарын үзэгдлийг
коодын хүснэгт 4678-ын дагуу ажиглаж мэдээлнэ.
Тайлбар – Коодын хүснэгт 4678-ыг “Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах заавар, 2-р
дэвтэр”-т тусгасан болно.

4.6.4.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээн дэх цаг агаарын байдлын
мэдээлэл нь тухайн аэродром дээрх цаг агаарын нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн
байна.
4.6.4.3 METAR, SPECI мэдээн дэх цаг агаарын байдлын мэдээлэл нь аэродром
дээрх болон зарим онцгой цаг агаарын үзэгдлийн хувьд аэродромын ойролцоох
нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн байна.
4.6.5

Үүлшил

4.6.5.1 Үүлний хэмжээ, хэлбэр болон доод суурийн өндрийг ажиглаж, мэдээлнэ.
Тэнгэр бүрхэг үед босоо чиглэлийн АБХ-ыг хэмжсэн бол үүлний хэлбэр, хэмжээ
болон доод суурийн өндөртэй хамт мэдээлнэ. Үүлний доод суурийн өндөр болон
босоо чиглэлийн АБХ-ыг фүтээр мэдээлнэ.
4.6.5.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээн дэх үүлний мэдээллийг
ашиглахдаа
хөөрөх
буух
зурвасын
босго
дээр
гэж
ойлгоно.
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4.6.5.3 METAR, SPECI мэдээн дэх үүлний ажиглалтын мэдээ нь аэродром болон
аэродром орчмын нөхцөл байдлыг илэрхийлнэ.
4.6.6

Агаарын болон шүүдэр цэгийн температур

4.6.6.1 Агаарын болон шүүдэр цэгийн температурыг Цельсийн градусаар хэмжиж
мэдээлнэ.
4.6.6.2 Орон нутгийн байнгын, тусгайлсан, мөн METAR, SPECI мэдээн дэх агаарын
болон шүүдэр цэгийн температурын ажиглалтын мэдээ нь бүх зурвасын нөхцөл
байдлыг илэрхийлнэ.
4.6.7

Агаарын даралт

Агаарын даралтыг хэмжих ба QNH болон QFE-г гектопаскал (гПа)-аар тооцоолж
мэдээлнэ. Хэрэв цаг уурын болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт
байгууллагууд агаарын тээвэрлэгч нартай харилцан тохиролцсон бол QFE-г
миллиметр мөнгөн усны багана (мм.м.у.б)-аар тооцоолж мэдээлж болно.
4.6.8

Нэмэлт мэдээлэл

Ойртолт болон өндөр авалтын бүс дэх цаг агаарын онцгой үзэгдлийн төлөв
байдалтай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг аэродромын ажиглалтын мэдээнд
нэмэлтээр RMK бүлэгт Нэмэлт-2–д заасны дагуу оруулна. Боломжтой бол тухайн
цаг агаарын үзэгдлийн байршилыг тодорхойлсон байна.
4.7 Автомат ажиглалтын системээс гаргаж буй цаг уурын мэдээлэл
(Reporting meteorological information from automatic observing system)
4.7.1 Аэродромын ажлын бус цагаар автомат ажиглалтын системээс гаргаж буй
METAR, SPECI мэдээг ашиглана.
4.7.2 Автомат цаг уурын ажиглалтын системээс гаргаж буй орон нутгийн байнгын
мэдээнүүд, орон нутгийн тусгайлсан мэдээнүүд, METAR, SPECI
мэдээнүүдийг “AUTO” таних үгээр ялгана.
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БҮЛЭГ 5
АГААРЫН ХӨЛГИЙН АЖИГЛАЛТ БА МЭДЭЭЛЭЛ
(AIRCRAFT OBSERVATIONS AND REPORTS)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 3-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

5.1 Нийтлэг үндэслэл (General provisions)
Олон улс, орон нутгийн агаарын замд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгөөс
ажиглалт хийх, бичиж тэмдэглэх болон мэдээлэхэд энэ журмыг баримтална.
5.2 Агаарын хөлгийн ажиглалтын төрөл (Type of aircraft observation)
Агаарын хөлгөөс дараах ажиглалтуудыг хийнэ. Үүнд:
а.
Нислэгийн замд болон хөөрөлтийн үед агаарын хөлгөөс хийх байнгын
ажиглалт
б.
Нислэгийн үед агаарын хөлгөөс хийх тусгайлсан болон байнгын бус
ажиглалт
5.3 Агаарын хөлгийн байнгын ажиглалт (Routine aircraft observation)
Дуут холбоог ашиглаж байгаа үед нислэгийн замд агаарын хөлгөөс хийх байнгын
ажиглалтыг агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний доорх илтгэх цэгүүд буюу
зайцуудад хийнэ. Үүнд:
а.
Агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний журмын дагуу байршлыг илтгэх үед
б.
Нислэгийн хугацааны 1 цагт тохирох алслагдсан зайнуудад
5.4 Агаарын хөлгийн байнгын ажиглалтаас чөлөөлөх (Routine aircraft
observation-exemptions)
5.4.1 Дуут холбоог ашиглаж байгаа үед агаарын хөлгийн нисэх баг нь 5.3–д
заасан байнгын ажиглалтыг хийхээс дараах тохиолдлуудад чөлөөлөгдөнө. Үүнд:
а.
Агаарын хөлөг RNAV төхөөрөмжөөр тоноглогдоогүй бол
б.
Нислэгийн үргэлжлэх хугацаа нь 2 цаг буюу түүнээс бага бол
в.
Дараагийн буухаар төлөвлөсөн цэг хүртэл 1 цагаас бага нислэгийн
хугацаа шаардах зайд байгаа бол
г.
Нислэгийн замын өндөр нь 1500м (5000 фут)–ээс нам бол
5.4.2 Дуут холбоог ашиглаж байгаа үед нислэгийн хөдөлгөөний нягтрал ихтэй
буюу хүрэлцэхүйц синоптикийн сүлжээтэй нислэгийн чиглэл болон бүс дэх
нислэгийн хувьд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллага, цаг
уурын бүрэн эрхт байгууллагуудын хоорондын гэрээгээр нэмэлт чөлөөлөлтийг
тодорхойлж болно. үүнийг дараах байдлаар зохицуулна. Үүнд:
а.
Агаарын хөлгөөс хийж буй ажиглалт нь цаг уурын албаны зохих
шаардлагыг хангасан байх ёстой.
б.
Тохиолдол (үзэгдэл, элемент) бүрийг авч үзэх шаардлагагүйгээр
хэрэгжүүлэхэд энгийн ойлгомжтой хэлбэртэй байх ёстой
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5.5 Агаарын хөлгийн тусгайлсан ажиглалт (Special aircraft observation)
Бүх агаарын хөлөгт дараах нөхцөл байдал тохиолдох буюу ажиглагдсан үед
тусгайлсан ажиглалтыг хийнэ. Үүнд:
а.
Хүчтэй, дунд хүчтэй сэгсрэлт
б.
Хүчтэй, дунд хүчтэй мөстөлт
в.
Уулын хүчтэй долгион
г.
Мөндөрийн голомтгүй халхлагдсан, далдлагдсан, их хэмжээний буюу
нөөлөг салхины шугамтай аянга цахилгаан
д. Мөндөрийн голомттой халхлагдсан, далдлагдсан, их хэмжээний буюу
нөөлөг салхины шугамтай аянга цахилгаан
е.
Хүчтэй шороон болон элсэн шуурга
ё.
Мөндөр
ж. Борооны бөөн үүл
з.
Галт уулын үнсэн үүл
5.6 Агаарын хөлгийн бусад байнгын бус ажиглалт (Other non-routine aircraft
observation)
5.5-д тусгагдаагүй бусад цаг уурын нөхцөл байдал (жишээ нь салхины шилжлэг)
тохиолдох мөн нисэх багийн даргын үзэж байгаагаар бусад агаарын хөлгийн үйл
ажиллагааны аюулгүй ажиллагаанд эсвэл үр ашигт байдалд нөлөө үзүүлнэ гэж
үзсэн тохиолдолд аль болох хурдан хугацаанд холбогдох нислэг хөдөлгөөний
үйлчилгээний нэгжид мэдээлнэ.
5.7 Нислэгийн үед агаарын хөлгийн ажиглалтыг мэдээлэх (Reporting from
aircraft in filght)
5.7.1 Нислэгийн үед агаарын хөлгийн ажиглалтыг агаар-газар өгөгдлийн сүлжээ
болон дуут холбоогоор мэдээлнэ.
5.7.2 Нислэгийн үед агаарын хөлгийн ажиглалтыг уг ажиглалтыг хийсэн тухайн
хугацаанд нь эсвэл түүнээс хойш дамжуулж болох боломжтой үед нь тус тус
мэдээлнэ.
5.7.3 Агаарын хөлгийн ажиглалтыг агаарын хөлгөөс өгөх мэдээ (Борт мэдээ)
хэлбэрээр мэдээлнэ.
5.8 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжээс агаарын хөлгийн мэдээг
дамжуулах (радио холбоогоор) (Transmission of aircraft report by the ATS
unit)
Цаг уурын бүрэн эрхт байгууллага нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн
эрхт байгууллагатай харилцан тохиролцсоны дагуу дуут холбоогоор агаарын
хөлгөөс өгсөн байнгын болон тусгай ажиглалтын мэдээг хугацаа хоцроолгүйгээр
холбогдох аэродромын цаг уурын байгууллаганд дамжуулна.
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БҮЛЭГ 6
УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ
(FORECASTS)
Тайлбар 1 – Энэ бүлэгт холбогдолтой техникийн тодорхойлолт болон нарийвчилсан
шалгууруудыг Нэмэлт 4-д тусгасан болно.
Тайлбар 2 – Урьдчилсан мэдээг дүгнэх зааврыг Нэмэлт 10-д тусгасан болно.

6.1 Урьдчилсан мэдээний тухай ойлголт (Summary of forecasts)
6.1.1 Аэродромын цаг уурын байгууллагаас шинээр гаргаж буй урьдчилсан
мэдээ (жишээ нь аэродромын байнгын урьдчилсан мэдээ)-г түүнээс өмнө нь
зохиогдсон ижил төрлийн, орон зай, цаг хугацааны хувьд давхцаж байгаа
урьдчилсан мэдээг автоматаар хүчингүй болгож байна гэж ойлгоно.
6.2 Аэродромын урьдчилсан мэдээ (Terminal aerodrome forecast/TAF)
6.2.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь аэродромын урьдчилсан мэдээ
/TAF/-г бэлтгэх бөгөөд тус мэдээ нь бодит байдалд хүлцэж болох хязгаарлалаас
давсан тохиолдолд цаг алдалгүйгээр залруулга /TAF AMD/ хийнэ.
6.2.2 Аэродромын урьдчилсан мэдээг үйлчлэх хугацаанаас 1 цагаас ихгүй
хугацааны өмнө зохиох ба аэродром дээр тодорхой хугацаанд үүсч бий болох цаг
агаарын төлөв байдлын тухай товч бөгөөд тодорхой мэдээллийг агуулна.
6.2.3 Аэродромын урьдчилсан мэдээ, түүнд оруулах залруулгыг TAF хэлбэртэй
бичих бөгөөд дараах мэдээллүүдийг доорх дарааллын дагуу тусгана. үүнд:
а.
Урьдчилсан мэдээний төрлийг таних үг;
б.
Байрлал заагч;
в.
Урьдчилсан мэдээ гаргаж буй цаг хугацаа;
г.
Хоцорсон урьдчилсан мэдээний таних тэмдэглэгээ; (шаардлагатай
тохиолдолд)
д. Урьдчилсан мэдээний үйлчлэх хугацаа, өдөр
е.
Цуцлагдсан урьдчилсан мэдээний таних тэмдэглэгээ; (шаардлагатай
тохиолдолд)
ё.
Газар орчмын салхи
ж. Алсын барааны харагдац;
з.
Цаг агаарын үзэгдэл;
и.
үүлшил;
й.
Урьдчилсан мэдээний үйлчлэх хугацаанд бий болох дээрх нэг буюу хэд
хэдэн элементүүдийн онцгой өөрчлөлтүүд
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Цаг уурын мэдээг хэрэглэгч болон үйлчлэгч байгууллагуудын хоорондын гэрээний
дагуу TAF мэдээнд оруулах нэмэлт элементүүдийг тусгаж болно.
6.2.4 TAF мэдээг бэлтгэж буй аэродромын цаг уурын байгууллага нь урьдчилсан
мэдээнд байнга хяналт тавьж, шаардлагатай гэж үзвэл цаг алдалгүй залруулга
хийнэ. Урьдчилсан мэдээний бичиглэлийн урт ба өөрчлөлтийн бүлгийн тоо аль
болох бага байх хэрэгтэй.
6.2.5 Богино хугацааны TAF мэдээг 9 цагийн үйлчлэх хугацаатайгаар 3 цаг
тутамд ОУДЦ-аар 02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 цагуудад,
урт хугацааны TAF мэдээг 30 цагийн үйлчлэх хугацаатайгаар 6 цаг тутамд ОУДЦаар 04.30, 10.30, 16.30, 22.30 цагуудад тус тус гаргана.
6.2.6 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь олон улсын нислэгт үйлчлэх урт
хугацааны TAF /30 цаг/, орон нутгийн нислэгт үйлчлэх богино хугацааны TAF /9
цаг/ мэдээг зохиохдоо тухайн хугацаанд, тухайн аэродромд зориулж нэг л TAF
мэдээгээр үйлчлэх зарчмыг баримтална.
6.3 Суултын урьдчилсан мэдээ (Landing forecast)
6.3.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь суултын урьдчилсан мэдээг бэлтгэх
ба энэ мэдээг орон нутгийн хэрэглэгчид болон тухайн аэродромоос ойролцоогоор
1 цагийн зайд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулан гаргана.
6.3.2 Суултын урьдчилсан мэдээг “WMO No 306 Manual on Codes, FM15 METAR
болон FM16 SPECI” зааврын дагуу METAR, SPECI мэдээн дэх хандлагын
урьдчилсан мэдээний хэлбэрээр гаргана.
6.3.3 Хандлагын урьдчилсан мэдээ нь тухайн аэродром дээрх цаг уурын нөхцөл
байдалд үүсч бий болох онцгой өөрчлөлтийн тухай товч мэдээллийг агуулах ба
орон нутгийн байнгын болон тусгайлсан мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд нэмэлтээр
орно. Хандлагын урьдчилсан мэдээний үйлчлэх хугацаа нь мэдээ гаргасан
хугацаанаас хойш 2 цаг байх ба энэ нь суултын урьдчилсан мэдээ болно.
6.4 Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ (Take-off forecast)
6.4.1 Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл аэродромын цаг уурын байгууллага болон
агаарын тээвэрлэгчид зөвшилцсөний дагуу хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээг
зохионо.
6.4.2 Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ нь хөөрөх, буух зурвас дээр тодорхой
хугацааны турш бий болох мэдээллийг агуулах ба үүнд газрын салхины чиглэл,
хурд түүний өөрчлөлт, АБХ, үзэгдэл, үүлшил, температур болон QNH-ийг өгнө.
6.4.3 Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээг нислэг эхлэхээс дуусах хугацаанд 3 цаг
тутамд TAF мэдээг гаргах хугацаатай давхцуулж гаргаж үйлчилнэ. Мэдээллээр
хангах арга, ажиллагааг аэродромын хэрэглэгч болон үйлчлэгч байгууллагуудын
хоорондын тохиролцооны дагуу тодорхойлно.
6.4.4 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээнд
байнга хяналт тавих бөгөөд шаардлагатай үед цаг алдалгүйгээр залруулга хийнэ.
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6.5 Нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан мэдээ (Area
forecast for low level flights)
6.5.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь хариуцаж буй аэродромоос 50 кмийн радиус доторх нам өндрийн нислэгт зориулж районы урьдчилсан мэдээг
гаргах бөгөөд байнгын хяналт тавьж, шаардлагатай үед цаг алдалгүйгээр
залруулга хийнэ.
6.5.2 Нам өндрийн нислэгт зориулж 7.2.1–ийн дагуу AIRMET мэдээллийг цаг
уурын эрх бүхий байгууллагууд бэлтгэнэ.
6.5.3 Нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан мэдээг 3 цагийн
үйлчлэх хугацаатайгаар, нислэг эхлэхээс дуусах хугацаанд 3 цаг тутамд TAF
мэдээг гаргах хугацаатай давхцуулж гаргаж, үйлчилж эхлэх хугацаанаас 1 цагаас
багагүй хугацааны өмнө хэрэглэгчдэд дамжуулна. Районы урьдчилсан мэдээг
дэлгэрэнгүй бичмэл хэлбэрээр бэлтгэнэ.
6.5.4 Нам өндрийн нислэг гэдэгт далайн түвшнээс дээш 3000 метр (уулархаг
бүсэд 4500 метр эсвэл шаардлагатай гэж үзвэл түүнээс дээш)-ээс доош өндөрт
үйлдэх нислэгийг ойлгоно.
6.5.5 Районы урьдчилсан мэдээ нь тодорхой хугацааны турш бий болох
мэдээллийг агуулах ба үүнд өндрийн салхины чиглэл, хурд түүний өөрчлөлт, АБХ,
үзэгдэл, үүлшил, өндрийн температурын мэдээг өгнө.
6.6 Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ /НИ-5 хуудас/ (En-route forecast)
6.6.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь хариуцаж буй аэродромоос нисэн
гарах агаарын хөлөгт зориулж чиглэлийн урьдчилсан мэдээг гаргах бөгөөд
байнгын хяналт тавьж, шаардлагатай үед цаг алдалгүйгээр залруулга хийнэ.
6.6.2 Чиглэлийн урьдчилсан мэдээг Нэмэлт 4.-ийн 5-д заасны дагуу бэлтгэж
нисэх багийг хангана.
6.7 Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ (Upper wind forecast)
Аэродромын цаг уурын байгууллага нь нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжтэй харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр өөрийн хариуцаж буй нислэгийн
мэдээллийн буюу удирдлагын бүсэд зориулж өндрийн салхины урьдчилсан мэдээг
гаргах бөгөөд байнгын хяналт тавьж, шаардлагатай үед цаг алдалгүйгээр
залруулга хийнэ.
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БҮЛЭГ 7
SIGMET БА AIRMET МЭДЭЭЛЭЛ, АЭРОДРОМЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ,
САЛХИНЫ ШИЛЖЛЭГИЙН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ БОЛОН АЮУЛ МЭДЭЭ
(SIGMET AND AIRMET INFORMATION, AERODROME WARNING AND
WINDSHEAR WARNING AND ALERT)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 5-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

7.1 SIGMET мэдээлэл (SIGMET information)
7.1.1 SIGMET мэдээллийг аэродромын цаг уурын байгууллага гаргах бөгөөд уг
мэдээлэлд агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөхүйц тодорхой
нислэгийн чиглэл дэх цаг агаарын болон агаар мандал дахь бусад үзэгдлийн
бодит буюу ирээдүйн төлөв байдлын тухай болон уг үзэгдлийн цаг хугацаа, орон
зайн өөрчлөлтийн тухай товчилсон хэллэгээр бичсэн товч мэдээллийг өгнө.
7.1.2 SIGMET мэдээллийг тухайн районд үзэгдэл ажиглагдахгүй болох эсвэл
цаашид ажиглагдахгүй гэж үзэж байгаа тохиолдлуудад цуцлана.
7.1.3

SIGMET мэдээллийн үйлчлэх хугацаа 4 цагаас ихгүй байна.

7.1.4 SIGMET мэдээг үйлчилж эхлэх хугацаанаас 2 цагаас ихгүй хугацааны өмнө
гаргана.
7.2 AIRMET мэдээлэл (AIRMET information)
7.2.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь тухайн бүс дэх нам өндрийн нислэгт
зориулсан
AIRMET
мэдээллийг
нислэгийн
хөдөлгөөний
үйлчилгээний
байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу гаргана. AIRMET мэдээлэлд 6.5-д
заасан нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан мэдээнд тусгагдаагүй,
нам өндрийн нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөхүйц тодорхой нислэгийн
чиглэл дэх цаг агаарын үзэгдлийн бодит буюу ирээдүйн төлөв байдал, үзэгдлийн
цаг хугацаа, орон зайн өөрчлөлтийн тухай товчилсон хэллэгээр бичсэн товч
мэдээллийг өгнө.
7.2.2 AIRMET мэдээллийг тухайн районд үзэгдэл ажиглагдахгүй болох эсвэл
цаашид ажиглагдахгүй гэж үзэж байгаа тохиолдлуудад цуцлана.
7.2.3

AIRMET мэдээллийн үйлчлэх хугацаа 4 цагаас ихгүй байна.

7.3 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ (Aerodrome warning/forecast)
7.3.1 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг тухайн аэродромын цаг уурын
байгууллага зохиох бөгөөд уг мэдээнд зогсоол дээр байгаа агаарын хөлөг болон
аэродромын байгууламж үйлчилгээнд сөрөг нөлөө үзүүлж болох цаг агаарын
нөхцөл байдлын тухай товч мэдээллийг өгнө.
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7.3.2 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг аэродром дээр үзэгдэл ажиглагдахгүй
болох эсвэл цаашид ажиглагдахгүй гэж үзэж байгаа тохиолдлуудад цуцална.
7.4 Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг
(Windshear warning and alert)

мэдээ

болон

аюул

мэдээ

7.4.1 Агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж болон агаарын тээвэрлэгчидтэй
байгуулсан гэрээний шилжлэг салхины сэрэмжлүүлэг мэдээг аэродромын цаг
уурын байгууллага бэлтгэнэ. Шилжлэг салхины сэрэмжлүүлэг мэдээнд явгалах
буюу хөөрөх гүйлт хийж буй, зурвасын түвшин болон түүнээс дээш 500м
(1600фут)-ийн хооронд ойртолтын болон хөөрөлтийн замд яваа эсвэл хайрцаглаж
байгаа агаарын хөлөгт сөргөөр нөлөөлөхүйц салхины шилжлэг ажиглагдсан болон
үүсч бий болох тухай товч мэдээллийг өгнө. Хэрэв орон нутгийн онцлогоос
шалтгаалж зурвасын түвшнээс дээш 500м-ээс дээш өндөрт шилжлэг салхи
ажиглагддаг бол 500м-ээр хязгаарлаж болохгүй.
7.4.2 Нисэн гарч буй болон нисэн ирж буй агаарын хөлөгт зориулсан салхины
шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээг тухайн мэдээний өгөгдсөн хугацаанд салхины
шилжлэг илрээгүй гэсэн мэдээлэл агаарын хөлгөөс ирсэн тохиолдолд цуцлана.
Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээг цуцлах шалгуурыг аэродромын цаг
уурын байгууллага, агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага болон
агаарын тээвэрлэгч нар хоорондоо зөвшилцсөний дагуу тухайн орон нутгийн
аэродром бүрт тодорхойлно.
7.4.3 Салхины шилжлэгийн аюул мэдээг өгсөн тохиолдолд хамгийн багадаа 1
минут тутамд шинэчлэнэ. Салхины шилжлэгийн аюул мэдээг угтах/арын салхины
өөрчлөлт 30км/цаг –7,5 м/с /15 КT/ аас бага болсон үед цуцална.
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БҮЛЭГ 8
НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
(AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой техникийн шаардлага болон нарийвчилсан нөхцлийг
Нэмэлт 6-д оруулсан болно.

8.1 Ерөнхий зүйл (General provision)
8.1.1 Нислэгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд ашиглагдах нисэхийн уур
амьсгалын мэдээллийг аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолт болон хүснэгт
хэлбэрээр бэлтгэж гаргасан байна.
8.1.2 Нисэх буудал бүрд уур амьсгалын мэдээллийг зайлшгүй бэлтгэн гаргасан
байна.
8.1.3 Нисэхийн уур амьсгалын мэдээллийг тасралтгүй ажиглалт бүхий хамгийн
багадаа дараалсан цаг тутмын 5 жилийн ажиглалтын мэдээ эсвэл 3 цаг тутмын 10
жилийн ажиглалтын мэдээг үндэслэн боловсруулах ба энэхүү хугацааг уур
амьсгалын мэдээнд тусгасан байна.
8.1.4 Шинээр ашиглалтанд оруулж буй зурвас болон шинээр барьж буй нисэх
буудалд холбогдох уур амьсгалын мэдээллийг уг аэродром болон зурвасуудын
бэлтгэл ажлаас 3 жилээс багагүй хугацааны өмнө цуглуулж эхэлнэ.
8.1.5 Харилцагч байгууллагуудын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу уур
амьсгалын мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангана.
8.2 Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт (Aerodrome climatological table)
8.2.1 Нисэх буудал бүрт уур амьсгалын хүснэгтийг боловсруулахад
шаардлагатай цаг уурын ажиглалтын мэдээллүүдийг цуглуулж, хадгалах ажлыг
зохион байгуулна.
8.2.2 Олон улсын үндсэн болон нөөц буудлуудад аэродромын уур амьсгалын
хүснэгтийг бэлтгэн гаргасан байна.
8.3 Нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолт (Aerodrome climatological
summary)
8.3.1 Нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолтыг Нэмэлт 6.-ийн 3.2, 3.3-ийн
дагуу боловсруулна.
8.3.2 Уур амьсгалын мэдээллийг 5 жил тутамд эсвэл цаг агаарын үзэгдэл, цаг
уурын элементийн үнэмлэхүй утга эвдрэх бүрт шинэчлэнэ.
8.3.3 Хэрэв мэдээллийг хадгалах, боловсруулах болон хадгалагдсан мэдээллийг
хайж олох боломжтой автомат төхөөрөмжтэй бол хэрэглэгчдийн хүсэлтээр 8.3.1-
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ийн дагуу боловсруулсан уур амьсгалын тодорхойлолтыг хэвлэж өгөх боломжийг
бүрдүүлсэн байна.
8.3.4 Хэрэв мэдээллийг хадгалах, боловсруулах болон хадгалагдсан мэдээллийг
хайж олох боломжтой автомат төхөөрөмжгүй бол 8.3.1-ийн дагуу уур амьсгалын
тодорхойлолт боловсруулах аргачлал болон загварыг ашиглан бэлтгэж хэвлэсэн
байна.
8.4 Цаг уурын ажиглалтын мэдээний хуулбар (Copies of meteorological
observational data)
Аэродромын цаг уурын байгууллага нь шинжилгээ, судалгаанд шаардлагатай цаг
уурын ажиглалтын мэдээг харилцагч байгууллагууд болон олон улсын агаарын
навигацийн цаг уурын үйлчилгээний ашиглалттай холбоотой бусад хэрэглэгчдийн
хүсэлтээр гаргаж өгөх боломжийг бүрдүүлсэн байна.
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БҮЛЭГ 9
АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ БОЛОН НИСЭХ БАГИЙН
ГИШҮҮДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(METEOROLOGICAL SERVICES FOR FLIGHT CREW
MEMBERS AND OPERATORS)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 7-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

9.1 Ерөнхий зүйл (General provision)
9.1.1 Агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн гишүүдийн дараах үйл
ажиллагаанд зориулж цаг уурын мэдээллийг бэлтгэж өгнө:
а.
Агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн өмнөх төлөвлөлт
б.
Нислэгийн үйл ажиллагааны удирдлагын төвлөрсөн системийг ашиглаж
хийсэн агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн үеийн шинэчилсэн төлөвлөлт
в.
Нисэх багийн гишүүдийн нислэгийн өмнөх ашиглалт
г.
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт
9.1.2 Агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн гишүүдэд зориулж бэлтгэсэн цаг
уурын мэдээлэл нь нислэгийн чиглэл, хугацаа болон үнэмлэхүй өндрийн дагуу
бичсэн байна. Уг мэдээлэл нь тогтсон цаг хугацаанд хамаарах ба буухаар
төлөвлөсөн аэродром хүртэлх болон буухаар төлөвлөсөн аэродромоос агаарын
тээвэрлэгчийн тодорхойлсон бэлтгэл аэродромууд хүртэлх цаг уурын ирээдүйн
төлөв байдлын тухай мэдээллийг багтаасан байна.
9.1.3 Аэродромын цаг уурын байгууллага болон агаарын тээвэрлэгчтэй
харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн
гишүүдэд өгч буй цаг уурын мэдээнд доорх шинэчлэгдсэн мэдээллүүдийг агуулсан
байна. үүнд:
а.
Дараахь цаг уурын элементүүдийн урьдчилсан мэдээ
1. Өндрийн салхи ба агаарын температур
2. Өндийн агаарын чийгшил
3. Нислэгийн өндрийн цувааны геопотенциал өндөр
4. Завсар мандлын өндөр ба температур
5. Хамгийн их салхины чиглэл, хурд ба түвшин
6. Цаг агаарын онцгой үзэгдэл
7. Борооны бөөн үүл, мөстөлт болон сэгсрэлт
Тайлбар: Борооны бөөн үүл, мөстөлт болон сэсрэлтийн урьдчилсан мэдээнүүдийг нөхцөл
бүрдсэн үед бэлтгэн хэрэглэгчдэд мэдээлнэ.

б.
в.
г.
д.
е.

Нисэн гарах болон буухаар төлөвлөсөн аэродромуудын хөөрөлтийн
үеийн, замын дагуух болон нисэн очих газрын нөөц аэродромуудын
METAR буюу SPECI мэдээнүүд
Нисэн гарах болон буухаар төлөвлөсөн аэродромуудын хөөрөлтийн
үеийн, замын дагуух болон нисэн очих газрын нөөц аэродромуудын TAF
мэдээ эсвэл нарийвчилсан TAF мэдээнүүд
Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ
SIGMET мэдээлэл болон тухайн нислэгийн чиглэлд хамаарах тусгайлсан
борт мэдээ
Тухайн нислэгийн чиглэлд хамаарах районы урьдчилсан мэдээ мөн нам
өндрийн нислэгт зориулсан AIRMET мэдээлэл
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ё.

Тухайн орон нутгийн аэродромд зориулсан аэродромын сэрэмжлүүлэг
мэдээ
ж. Цаг уурын хиймэл дагуулын зургууд
з.
Цаг уурын радарын мэдээлэл
9.1.4 Дээрх 9.1.3 а.-д дурьдагдсан урьдчилсан мэдээнүүдийг тоон хэлбэрээр
бэлтгэн гаргасан урьдчилсан мэдээллүүдийг ашиглан бэлтгэнэ.
9.1.5 Уг урьдчилсан мэдээ нь WAFC-үүдээс бэлтгэн гарсан бол тэдгээрийн цаг
уурын мэдээний агуулгад өөрчлөлт хийж болохгүй.
9.1.6 Хэрэв 9.1.3 а. 1.-д тусгагдсан өндөр дэх салхи, агаарын температурын
урьдчилсан мэдээ нь зураг хэлбэрээр бэлтгэгдсэн бол эдгээр нь Хавсралт 2-ийн
1.2.2 а.–д заасан нислэгийн цувааны өндрүүдэд зориулсан тодорхой хугацаанд
үйлчлэх прогноз зургууд байна. Хэрэв 9.1.3 а. 6.–д тусгагдсан цаг агаарын онцгой
үзэгдлийн урьдчилсан мэдээ нь зураг хэлбэрээр бэлтгэгдсэн бол энэ нь Хавсралт
2-ийн 1.3.2 болон Хавсралт 5-ийн 4.3.2–д заасан нислэгийн өндрийн цуваагаар
хязгаарлагдсан агаар мандлын давхаргад зориулсан тодорхой хугацаанд үйлчлэх
прогноз зургууд байна.
9.1.7 Агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн өмнөх төлөвлөлт болон нислэгийн үеийн
шинэчилсэн төлөвлөлт хийхэд шаардлагатай нислэгийн өндрийн цуваа 100-аас
дээш өндөр дэх салхи, агаарын теператур болон онцгой үзэгдлийн урьдчилсан
мэдээнүүдийг хүлээн авсан даруйд нислэг эхлэхээс 3-аас илүүгүй цагийн өмнө
гаргаж өгсөн байна. Агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн өмнөх төлөвлөлт болон
нислэгийн үеийн шинэчилсэн төлөвлөлт хийхэд шаардлагатай бусад цаг уурын
мэдээллүүдийг аль болох эрт гаргаж өгсөн байна.
9.1.8 Агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн гишүүдэд үйлчилгээ үзүүлж буй
аэродромын цаг уурын байгууллага нь шаардлагатай тохиолдолд бусад орны цаг
уурын байгууллагуудаас хэрэгцээт мэдээ, мэдээллүүдийг олж авах ажлыг зохион
байгуулна.
9.1.9 Агаарын тээвэрлэгч, цаг уурын албадын хоорондын тохиролцооны дагуу
тогтоосон байрлал, цаг хугацаанд агаарын тээвэрлэгч болон нисэх багийн
гишүүдэд цаг уурын мэдээллүүдийг гаргаж өгнө.
9.1.10 Аэродромын цаг уурын байгууллагагүй аэродромын цаг уурын үйлчилгээг
“Нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээний хангалтыг аймгуудын Ус цаг уур
орчны шинжилгээний албад өөр хоорондоо орлон ажиллах журам”-ын дагуу цаг
уурын мэдээний хангалтын үйл ажиллагааг зохицуулна.
9.2 Зөвлөмж, зөвлөгөө болон дэлгэцийн мэдээллийн үйлчилгээ (Briefing,
consultation and display)
9.2.1 Нисэх багийн гишүүд болон бусад нислэгийн үйл ажиллагаанд
холбогдолтой бие бүрэлдэхүүний хүсэлтийн дагуу зөвлөмж, зөвлөгөө өгнө. Энэ
зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх гол зорилго нь нислэгийн чиглэл дэх, буухаар төлөвлөсөн,
бэлтгэл болон бусад холбогдох аэродромууд дээрх цаг уурын бодит, ирээдүйн
төлөв байдлын тухай хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн мэдээллийг өгөхөд оршино.
Мөн түүнчлэн аэродромын цаг уурын байгууллага болон агаарын тээвэрлэгч нар
харилцан тохиролцсон бол нислэгийн баримт бичигт тусгагдсан мэдээллүүдэд
холбогдох тайлбар болон нэмэлт хийж болно.
9.2.2 Зөвлөмж, зөвлөгөө болон дэлгэцийн үйлчилгээнд ашиглах цаг уурын
мэдээлэлд 9.1.3-д заасан зарим эсвэл бүх мэдээллийг багтаасан байна.
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9.2.3 Хэрэв нислэгийн баримт бичигт тусгагдсан аэродромын урьдчилсан мэдээ
нь тухайн аэродром дээрх цаг уурын төлөв байдалтай мэдэгдэхүйц зөрж байна гэж
үзвэл аэродромын цаг уурын байгууллага нисэх багийн гишүүдийн анхаарлыг уг
зөрүүтэй байдалд хандуулна.
9.2.4 Нисэн гарах аэродромд үйлчилгээ үзүүлж буй цаг уурын алба нь
шаардлагатай зөвлөмж, зөвлөгөө, дэлгэцийн үйлчилгээ болон нислэгийн баримт
бичгээр тухайн нислэгийг хангана. Дээрх үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй аэродром
дээрх нисэх багийн гишүүдэд үзүүлэх үйлчилгээний асуудлыг аэродромын цаг
уурын байгууллага болон холбогдох агаарын тээвэрлэгч нарын хоорондын
тохиролцооны дагуу зохицуулна. Онцгой нөхцөл байдалд жишээ нь нислэг удаан
хугацаагаар саатах зэрэг тохиолдолд тухайн аэродромд үйлчилгээ үзүүлж буй
аэродромын цаг уурын байгууллага нь шаардлагатай гэж үзвэл шинэчилсэндавтан зөвлөмж, зөвлөгөө болон нислэгийн баримт бичгээр хангах буюу үүнийг
хэрэгжүүлэх боломжгүй бол уг хангалтын ажлыг зохион байгуулна.
9.2.5 Цаг уурын алба болон холбогдох агаарын тээвэрлэгчдийн хооронд
байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд нисэх багийн гишүүд болон бусад нисэхийн
үйл ажиллагаанд холбогдолтой бие бүрэлдэхүүнүүд нь тухайн цаг уурын албан
дээр очиж шаардлагатай зөвлөмж, зөвлөгөө болон нислэгийн баримт бичгийг
авна. Аэродромын тухайн нөхцөл байдалд зөвлөмж болон зөвлөгөөг биечлэн өгөх
боломжгүй бол цаг уурын алба утсаар эсвэл бусад тохиромжтой холбооны
төхөөрөмжөөр уг үйлчилгээг үзүүлнэ.
9.3 Нислэгийн баримт бичиг (Flight documentation)
9.3.1 Бэлэн болсон нислэгийн баримт бичигт 9.1.3-ийн а. 1 – 6 хүртэлх, б., в., г.,
мөн шаардлагатай гэж үзвэл д.–д тусгасан мэдээллүүдийг заавал багтаасан
байна.
9.3.2 Цаг уурын алба нь WAFS-ийн бүтээгдэхүүнийг ашиглан нислэгийн баримт
бичгийг зурган, хүснэгтэн болон товчилсон ил бичлэг хэлбэрээр бэлтгэнэ.
9.3.3 Нислэгийн баримт бичигт багтсан цаг уурын мэдээ нь нислэгийн өмнөх
төлөвлөлт болон нислэгийн үеийн шинэчилсэн төлөвлөлтөнд бэлтгэж өгсөн
мэдээллээс мэдэгдэхүйц зөрүүтэй болсон тохиолдолд агаарын тээвэрлэгч нь энэ
тухай шуурхай мэдээлэх ба холбогдох цаг уурын алба нь агаарын тээвэрлэгчтэй
хийсэн тохиролцооны дагуу боломжийн хирээр залруулсан мэдээллээр үйлчилнэ.
9.3.4 Нислэгийн баримт бичгийг гардуулдсаны дараа агаарын хөлөг хөөрөхөөс
өмнө залруулга хийх шаардлага гарсан тохиолдолд аэродромын цаг уурын
байгуулага нь залруулсан буюу шинэчилсэн мэдээллийг агаарын хөлөгт
дамжуулахын тулд агаарын тээвэрлэгч эсвэл орон нутгийн нислэг хөдөлгөөний
үйлчилгээний нэгжид өгнө.
9.3.5 Нислэгийн баримт бичигт багтсан зураг болон хүснэгтүүд нь англи эсвэл
монгол хэл дээр бэлтгэгдсэн байна. ICAO Annex 5–д заасны дагуу элемент бүрийн
нэгжийг тэмдэглэсэн байна.
9.3.6 Аэродромын цаг уурын байгуулага нь нисэх багийн гишүүдэд гардуулж
өгсөн мэдээллийн хэвлэмэл хувь болон компьютерийн файлуудыг гаргасан өдрөөс
хойш хамгийн багадаа 30 хоногийн хугацаанд хадгална. Уг мэдээллийг байцаалт
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буюу шинжлэн шалгах ажиллагаанд бэлтгэж өгөх бөгөөд уг зорилгоор тухайн
байцаалт буюу шинжлэн шалгах ажиллагааг дуустал хадгална.
9.4 Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулсан мэдээлэл (Information for
aircraft in flight)
9.4.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт
зориулсан цаг уурын мэдээллийг холбогдох нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжид өгөх ба тэдгээрийн хоорондын гэрээний дагуу VOLMET радио
нэвтрүүлэгчээр дамжуулна. Аэродромын цаг уурын байгууллага болон холбогдох
агаарын тээвэрлэгч нарын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу нислэг үйлдэж буй
агаарын хөлгийн төлөвлөлтөнд зориулсан цаг уурын мэдээллийг тэдгээрийн
хүсэлтийн дагуу өгнө.
9.4.2 10-р бүлэгт заасны дагуу нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулсан цаг
уурын мэдээллийг нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд дамжуулна.
9.4.3 11-р бүлэгт заасны дагуу VOLMET радио нэвтрүүлэгчээр цаг уурын
мэдээллийг дамжуулна.
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БҮЛЭГ 10
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД
ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
(INFORMATION FOR AIR TRAFFIC SERVICES)
Тайлбар – Энэ бүлэгт холбогдолтой
шалгууруудыг Нэмэлт 8-д тусгасан болно.

техникийн

тодорхойлолт

болон

нарийвчилсан

10.1 Нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан мэдээлэл
(Information for air traffic services units)
10.1.1 Цаг уур орчны шинжилгээний газар нь агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгж бүртэй холбогдон ажиллах аэродромын цаг уурын байгууллагыг тодорхойлно.
Уг аэродромын цаг уурын байгууллага нь нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжтэй хамтран ажиллах бөгөөд уг нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэлд
шаардлагатай хамгийн сүүлийн хугацааны цаг уурын мэдээллээр хангах буюу
хангалтын ажлыг зохион байгуулна.
10.1.2 Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангахдаа аэдромын цаг уурын
байгууллага нь аэродромын хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг эсвэл ойртолтын
удирдлагын нэгжтэй харилцан ажиллана.
10.1.3 Цаг уурын хяналтын алба нь нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангахдаа
нислэгийн мэдээллийн төв эсвэл бүсийн удирдлагын төвтэй харилцан ажиллана.
10.1.4 Орон нутгийн нөхцөл байдлын улмаас холбогдох аэродромын цаг уурын
албаны үүргийг хэд хэдэн цаг уурын албадын дунд хуваарилах бол уг
хуваарилалтыг холбогдох нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт
байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр аэродромын цаг уурын байгууллага
тодорхойлно.
10.1.5 Агаарын хөлгийн ослын үед нислэг хөдөлгөөний албанаас шаардсан цаг
уурын мэдээллийг аль болох богино хугацаанд гаргаж өгнө.
10.2 Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан мэдээлэл
(Information for search and rescue services units)
Бүсийн аэронавигацын үйлчилгээ үзүүлэх аэродромын цаг уурын байгууллага нь
цаг агаарын үйлчилгээг ямар хэлбэрээр хийхийг эрэн хайх авран туслах албатай
харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Энэ зорилгоор аэродромын
цаг уурын байгууллага нь эрэн хайх авран туслах үйл ажиллагааны турш тухайн
эрэн хайх ба авран хамгаалах үйлчилгээний нэгжтэй холбоотой ажиллана.
10.3 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний нэгжүүдэд зориулсан мэдээлэл
(Information for aeronautical information services units)
Цаг уур орчны шинжилгээний газар нь нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний нэгжүүд
үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай цаг уурын мэдээллээр хангах асуудлыг
Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр
шийдвэрлэнэ.
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БҮЛЭГ 11
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТ
БОЛОН ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД
(REQUIREMENTS FOR AND USE OF COMMUNICATIONS)
Тайлбар
1. Энэ бүлэгт холбогдолтой техникийн тодорхойлолт болон нарийвчилсан шалгууруудыг
Нэмэлт 9-д тусгасан болно.
2. Энэ бүлэгт дурьдагдсан холбооны тоног төхөөрөмжүүдэд тавигдах шаардлагыг
хэрэгжүүлэх үүрэг болон өөрсдийн дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг цаг уурын болон
нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллагуудын хоорондын хэлэлцээрээр
шийдвэрлэнэ.

11.1 Харилцаа
холбоонд
communications)

тавих

шаардлагууд

(Requirements

for

11.1.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага, шаардлагатай бол нисэхийн цаг
уурын өртөөд нь тэдгээрийн үйлчилж буй нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжүүд тухайлбал тухайн аэродромын хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг,
ойртолтын удирдлагын нэгж болон нисэхийн цахилгаан холбооны станцуудыг
шаардлагатай
цаг
уурын
мэдээллээр
хангах
боломжтой
холбооны
төхөөрөмжүүдтэй байна.
11.1.2 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь тэдний хариуцаж буй эрэн хайх,
авран туслах бүс, удирдлагын бүс болон нислэгийн мэдээллийн бүсүүдэд нь
үйлчилгээ үзүүлж буй нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний болон эрэн хайх,
авран туслах үйлчилгээний нэгжүүдийг шаардлагатай цаг уурын мэдээллээр
хангах тохиромжтой цахилгаан холбооны төхөөрөмжүүдтэй байна.
11.1.3 Аэродромын цаг уурын байгууллагад болон нисэхийн цаг уурын станцууд,
нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг, ойртолтын удирдлагын нэгжүүд
хоорондын цахилгаан холбооны төхөөрөмж нь шууд ярих боломжийг хангасан
бөгөөд тэдгээрийн хурд нь цэгүүд хооронд ойролцоогоор 15 секундын хугацаанд
холбоо тогтооход хангалттай байх ёстой.
11.1.4 Нислэгийн мэдээллийн төв, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын
төв, авран туслах ажиллагааг зохицуулах төв, нисэхийн холбооны станцууд болон
аэродромын цаг уурын байгууллагад эсвэл аэродромын цаг уурын байгууллагад
хоорондын цахилгаан холбооны төхөөрөмж нь дараах боломжуудыг хангасан
байна. үүнд:
a. шууд ярих холбоо, тэдгээрийн хурд нь цэгүүд хооронд ойролцоогоор 15
секундын хугацаанд холбоо тогтооход хангалттай байна.
б. өгөгдөл дамжуулах холбоо, хүлээн авагч нь өгөгдлийг бичгэн хэлбэрээр
шаардсан тохиолдолд түүнийг дамжуулах хугацаа нь 5 минутаас
хэтрэхгүй байна.
11.1.5 11.1.3 ба -д заасан холбооны төхөөрөмжүүдэд шаардлагатай бол
нэмэлтээр бусад дүрс болон дуут холбоог суурилуулж болно.
11.1.6 Үйлчлэгч болон харилцагч байгууллагуудын хоорондын тохиролцооны
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дагуу агаарын тээвэрлэгчийг аэродромын цаг уурын байгууллага болон бусад
холбогдох эх үүсвэрүүдээс цаг уурын мэдээллийг хүлээн авахад шаардлагатай
цахилгаан холбооны төхөөрөмжүүдийг суурилуулах боломжоор хангана.
11.1.7 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь бусад цаг уурын албадтай цаг
уурын шуурхай үйл ажиллагааны мэдээллийг солилцоход шаардлагатай холбооны
төхөөрөмжүүдээр хангагдсан байна.
11.1.8 Цаг уурын шуурхай үйл ажиллагааны мэдээллийг солилцоход ашиглагдаж
буй холбооны төхөөрөмжүүд нь нисэхийн суурин үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсэг
байна.
11.2 Нисэхийн суурин үйлчилгээний холбооны төхөөрөмжийн ашиглалт (Use
of aeronautical fixed service communications)
Нисэхийн суурин үйлчилгээний холбоогоор дамжуулах шаардлагатай цаг уурын
шуурхай үйл ажиллагааны мэдээлэл агуулсан цаг уурын бюллетенийг холбогдох
аэродромын цаг уурын байгууллага эсвэл нисэхийн цаг уурын өртөө бэлтгэнэ.
11.3 Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээний төхөөрөмжийн ашиглалт
(Use of aeronautical mobile service communications)
Агаарын хөлгөөс болон агаарын хөлөгт дамжуулж буй цаг уурын мэдээллийн
агуулга ба хэлбэр нь Бүлэг 4 – 7-ийн зүйл, заалтуудад нийцсэн байна.
11.4 Нисэхийн радио нэвтрүүлгийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн ашиглалт
(Use of aeronautical broadcasting service communications)
11.4.1 Хэт өндөр давтамж (VHF)-тай сувгаар үргэлжлэн хийж буй VOLMET радио
нэвтрүүлэгээр METAR ба SPECI (хандлагын урьдчилсан мэдээний хамт)-ийг
дамжуулна.
11.4.2 Өндөр давтамж (HF)-тай сувгаар хуваарийн дагуу хийж буй VOLMET
радио нэвтрүүлэгээр METAR ба SPECI (хандлагын урьдчилсан мэдээний хамт)-ийг
дамжуулах бөгөөд хэрэглэгч болон үйлчлэгч байгууллагууд хоорондоо харилцан
тохиролцсоны дагуу TAF болон SIGMET мэдээллийг дамжуулж болно.
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НЭМЭЛТ 1
НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГ
(FLIGHT DOCUMENTATION)
(Бүлэг 9.-ийг үзнэ үү)
ЗАГВАР 1.

–

Стандарт изобар гадаргын өндрийн салхи, температур –
Тэгш өнцөгт хэлбэрийн 50(850hPa), 80(750hPa), 100(700hPa),
140(600hPa), 180(500hPa), 210(450hPa), 240(400hPa), 270(350hPa), 300(300hPa),
320(275hPa), 340(250hPa), 360(225hPa), 390(200hPa), 410(175hPa), 450(150hPa),
480(125hPa), 530(100hPa),

(Upper wind and temperature chart for standard isobaric
surface – Mercator projection)
Стандарт изобар гадаргын өндрийн салхи, температур –
Туйлын хэлбэрийн 50(850hPa), 80(750hPa), 100(700hPa), 140(600hPa),

ЗАГВАР 2.

180(500hPa), 210(450hPa), 240(400hPa), 270(350hPa), 300(300hPa), 320(275hPa),
340(250hPa), 360(225hPa), 390(200hPa), 410(175hPa), 450(150hPa), 480(125hPa),
530(100hPa),

ЗАГВАР 3.

–

ЗАГВАР 4.

–

ЗАГВАР 5.

–

ЗАГВАР 6.

–

ЗАГВАР 7

-

ЗАГВАР 8

-

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
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(Upper wind and temperature chart for standard isobaric
surface – Polar steorographic projection)
Өндрийн онгоцонд зориулсан цаг агаарын онцгой
үзэгдлийн зураг – Туйлын хэлбэрийн
(Significant weather chart for high level flights – Polar
steorographic projection)
Өндрийн нислэгт зориулсан НИ-5 хуудас
(NI-5 information sheet for medium(high) level flights)
Нам өндрийн нислэгт зориулсан НИ-5 хуудас
(NI-5 information sheet for low level flights)
Нислэгийн баримт бичигт ашигласан тэмдэглэлийн
тайлбар хуудас
(Sheet of notations used in flight documentation)
Галт уулын үнсний зөвлөмжийн мэдээлэл-график
хэлбэрийн
(Volcanic ash advisory information in graphical format)
Тропикийн циклоны зөвлөмжийн мэдээлэл - график
хэлбэрийн
(Tropical cyclone advisory information in graphical format)
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(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Mercator projection)

СТАНДАРТ ИЗОБАР ГАДАРГЫН ӨНДРИЙН САЛХИ, ТЕМПЕРАТУР – ТЭГШ ӨНЦӨГТ ХЭЛБЭРИЙН ПРОЕКТ

ЗАГВАР 1.
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(Upper wind and temperature chart for standard isobaric surface – Polar steorographic projection)

СТАНДАРТ ИЗОБАР ГАДАРГЫН ӨНДРИЙН САЛХИ, ТЕМПЕРАТУР – ТУЙЛЫН ХЭЛБЭРИЙН ПРОЕКТ
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(Significant weather chart for high level flights – Polar steorographic projection)

ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ЦАГ АГААРЫН ОНЦГОЙ ҮЗЭГДЛИЙН ЗУРАГ – ТУЙЛЫН ХЭЛБЭРИЙН ПРОЕКТ

ЗАГВАР 3.
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(NI-5 information sheet for medium(high) level flights)

ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН НИ-5 ХУУДАС

ЗАГВАР 4.
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(NI-5 information sheet for low level flights)

НАМ ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН НИ-5 ХУУДАС

ЗАГВАР 5.
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(Sheet of notations used in flight documentation)

НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГТ АШИГЛАСАН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР ХУУДАС
ЗАГВАР 6.
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ЗАГВАР 7.
ГАЛТ УУЛЫН ҮНСНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ - ГРАФИК ХЭЛБЭРИЙН
(Volcanic ash advisory information in graphical format)
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ЗАГВАР 8.
ТРОПИКИЙН ЦИКЛОНЫ ЗӨВЛӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ - ГРАФИК ХЭЛБЭРИЙН
(Tropical cyclone advisory information in graphical format)
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Галт уулын үнсний зөвлөмжийн жишээ

Тропикийн циклоны зөвлөмжийн жишээ
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НЭМЭЛТ 2
ЦАГ УУРЫН АЖИГЛАЛТ, МЭДЭЭ
(METEOROLOGICAL OBSERVATION AND REPORT)
(Бүлэг 4-г үзнэ үү.)

1.

ЦАГ УУРЫН АЖИГЛАЛТАНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
(GENERAL REQUIRMENTS FOR METEOROLOGICAL OBSERVATIONS)

1.1 Аэродром дээр ашиглаж буй цаг уурын багажийг хэмжилт хийх шаардлагатай
орон зайг илэрхийлж чадахуйц газар байрлуулна.
1.2 Байнгын нислэгтэй аэродромд цаг уурын ажиглалтын цэгийг аэродромын
ашиглалтын онцгой нөхцлийг харгалзан байгуулна. Ажиглалтын цэг нь цаг уурын
ажиглалтын төхөөрөмжилсөн талбайтай байх бөгөөд цаг уурын бүх элемент,
үзэгдлийг ажиглана.
1.3 Хэрэглэлээр нислэг үйлдэх системээр тоноглогдсон аэродромд ажиглалтын
цэгийг нислэгийн зурвасын эхэнд буюу түүний ойролцоо байрлуулж ажиглалтыг
хийнэ. Ажиглалтын цэгийн багажийн мэдрүүрийн хэсэг нь ХБЗ-ын дагуу байрласан
байх ба ажиглалтын цэг нь нислэгийн удирдагчийн байранд байрлаж болно.
1.4 Нислэгийн цаг уурын өртөө дээрх цаг уурын багажийн суурилуулалт,
ашиглалт болон үзлэг үйлчилгээг ДЦУБ-аас тогтоосон шаардлага болон дүрмийн
дагуу гүйцэтгэнэ.
1.5 Аэродром дээр ажиглагч нь орчноо төлөөлж чадахуйц цэгт байрлана.
1.6 Автомат болон хагас автомат багаж ажиглалтын системийн бүрдэлд орсон
тохиолдолд орон нутгийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжид дамжуулж
байгаа ажиглалтын мэдээллийг тухайн аэродромын цаг уурын үйлчилгээний
нэгжээс гаргасан мэдээний нэмэлт хэсэг болгон давхар оруулах бөгөөд аль
элемент нь илэрхийлэгч элемент болох талаар цаг уурын элемент болгонд ялгах
тэмдэглэгээ хийж өгнө.
2.

ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
(GENERAL REQUIRMENTS FOR METEOROLOGICAL REPORTS)

2.1 Цаг уурын мэдээний хэлбэр (Format of meteorological reports)
2.1.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээг Хүснэгт H2-1-д үзүүлсэн
жишээний дагуу тохирох товчлол бүхий бичиглэл хэлбэрээр гаргана.
2.1.2 METAR, SPECI мэдээг Хүснэгт H2-2-д үзүүлсэн жишээний дагуу гаргах
бөгөөд ДЦУБ-аас тогтоосон METAR, SPECI кодын хэлбэрээр мэдээг дамжуулна.
2.2 CAVOK–г ашиглах (Use of CAVOK)
Ажиглалтын хугацаанд дараах нөхцлүүд нэгэн зэрэг биелсэн тохиолдолд АБХ,
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ХБЗ-ын АБХ (RVR), бодит цаг агаарын үзэгдэл, үүлний хэмжээ, үүлний төрөл
болон үүлний доод суурийн өндөр зэрэг цаг уурын мэдээллүүдийн оронд “CAVOK”
коодын үгийг цаг уурын бүхий л мэдээнд орлуулан мэдээлнэ. Үүнд:
а.
Алсын барааны харагдац 10 км буюу түүнээс их
б.
Нислэгт нөлөөлөхүйц үүлгүй
в.
Энэ Нэмэлтийн 4.4.2.3 болон 4.4.2.5–д заасан нислэгт нөлөөлөхүйц цаг
агаарын үзэгдэл ажиглагдаагүй
2.3 Орон нутгийн тусгай мэдээ болон SPECI мэдээг гаргах нөхцлүүд
(Circumtance for issuance of local special reports and SPECI)
2.2.1 Дараах нөхцлүүдийг үндэслэж орон нутгийн тусгай мэдээг зохионо. Үүнд:
а.
Аэродромын мэдээг ашиглаж буй агаарын тээвэрлэгчийн
үйл
ажиллагааны минимумд хамгийн их дөхсөн харгалзах утга
б.
Орон нутгийн бусад нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж болон
агаарын тээвэрлэгчийн минимум нөхцлийг хангасан утга
в.
Агаарын температур сүүлийн өгсөн мэдээтэй харьцуулахад 2 оС-аар өссөн,
эсвэл цаг уурын болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт
байгууллага болон агаарын
тээвэрлэгчид хоорондоо харилцан
зөвшилцсөний үндсэн дээр тогтоосон босго утгын хязгаарт хүрсэн
г.
Хөөрөх болон буух бүсэд Хүснэгт H2-1–д заасан цаг уурын онцгой нөхцөл
үүссэн тухай нэмэлт мэдээлэл авсан
д.
Газрын салхины дундаж хурднаас хазайх хэмжээ (өрөвхийлөл) ба
шуугианыг багасгах, сүүлийн мэдээнд зааснаас 2,5 м/с буюу (5 kt ) –аар
өөрчилсөн , тэгэхдээ өмнө ба хойно нь салхины дундаж хурд 7,5 м/с (15 kt )
ба түүнээс их байх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ
е.
SPECI мэдээг зохиох шалгуур бүрдсэн
2.2.2 Дараах нөхцлүүдийг үндэслэн SPECI мэдээг зохионо. Үүнд:
а.
Салхины дундаж хурд нь өөрчлөлт болохын өмнө эсвэл дараа нь 5м/с
(10КТ) буюу түүнээс их үед газар орчмын салхины дундаж чиглэлийн утга
нь сүүлийн өгсөн мэдээтэй харьцуулахад 60о буюу түүнээс ихээр
өөрчлөгдсөн үед;
б. Газар орчмын салхины дундаж хурд сүүлийн өгсөн мэдээтэй харьцуулахад
5м/с (10кт) буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдсөн үед;
в. Салхины дундаж хурд нь өөрчлөлт болохын өмнө эсвэл дараа нь 5м/с (10kt)
буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөх үед газар орчмын салхины дундаж хурдны
хазайлтын утга (өрөвхийлөлт) сүүлийн өгсөн мэдээтэй харьцуулахад
7.5м/с (15кт) хүртэл өөрчлөгдсөн үед;
г.
Салхины хурд, чиглэлийн өөрчлөлтийн утга нь үйл ажиллагаа явуулах
утгыг давсан тохиолдолд. Цаг уурын болон нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллага, холбогдох агаарын тээвэрлэгчид
хоорондоо харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр салхины өөрчлөлтийн
хязгаарын утгыг тогтоох бөгөөд түүндээ салхины өөрчлөлтийн үед авах
арга хэмжээний талаар тусгана. Үүнд:
1) Ашиглах болон ашиглаж буй ХБЗ–г өөрчлөхийг шаардах;
2) ХБЗ дээрх арын болон угтах салхины өөрчлөлт нь тухайн аэродром
дээр нислэг үйлдэж буй нийтлэг агаарын хөлгийн ашиглалтын зааврын
хязгаарыг давсан эсэх талаар лавлагаа авах;
д.
Алсын барааны харагдац сайжирч эсвэл муудаж улмаар дараах утгуудын
аль нэг юмуу эсвэл хэд хэдэн утгад хүрэх буюу давах:
1) 800, 1500 буюу 3000м;
2) 5000м - ил харааны нислэгийн журмын дагуу нислэг гүйцэтгэж байгаа
тохиолдолд.
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е.
ё.

ж.

з.

и.
й.

к.

ХБЗ-ын дагуух алсын барааны харагдац сайжирч эсвэл муудаж улмаар
дараах утгуудын аль нэг юмуу эсвэл хэд хэдэн утгад хүрэх буюу давах:
Үүнд 50, 175, 300, 550м эсвэл 800м;
Дараах цаг агаарын аль нэг үзэгдэл эхлэх, зогсох, эрчимшил өөрчлөгдөх
эсвэл цаг агаарын үзэгдэл зэрэг ажиглагдсан тохиолдолд:
1) Зайрмагтсан хур тунадас;
2) Дунд зэргийн хүчтэй эсвэл хүчтэй хур тунадас (аадар тунадасыг
оруулаад);
3) Дуу цахилгаан (хур тунадастай);
4) Шороон шуурга;
5) Элсэн шуурга;
Дараах цаг агаарын үзэгдлүүд эсвэл тэдгээрийн хослол эхлэх эсвэл
зогсох тохиолдолд:
1) Мөсөн туйлаадас;
2) Хэт хөрсөн манан;
3) Шороон, элсэн эсвэл цасан явган шуурга;
4) Намын элсэн, шороон болон цасан шуурга;
5) Дуу цахилгаан (хур тунадасгүй);
6) Нөөлөг салхи;
7) Юүлүүр хэлбэрийн үүл;
BKN эсвэл OVC хэмжээтэй доод давхаргын үүлний доод суурийн өндөр
намсаж эсвэл дээшилж доорх нэг болон хэд хэдэн утгуудад хүрэх эсвэл
давах:
1) 30, 60, 150 эсвэл 300м (100, 200, 500 эсвэл 1000фут);
2) 450м (1500фут) - ил харааны нислэгийн журмын дагуу нислэг
гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд.
450м-ээс (1500фут) нам өндөртэй үүлний хэмжээ өөрчлөгдөх:
1) FEW эсвэл SCT-ээс BKN эсвэл OVC болох;
2) BKN эсвэл OVC -ээс FEW эсвэл SCT болох;
Тэнгэр нээлттэй босоо чиглэлийн алсын барааны харагдац сайжирч
улмаар дараах утгуудын аль нэг юмуу эсвэл хэд хэдэн утгад хүрэх буюу
давах эсвэл босоо чиглэлийн алсын барааны харагдац муудаж улмаар
дараах утгуудын аль нэг юмуу эсвэл хэд хэдэн утгуудаас доош орох: 30,
60, 150 эсвэл 300м (100, 200, 500, 1000фут); болон
Аэродромын үйл ажиллагааны минимумд суурилсан бусад шалгуурыг
цаг уурын эрх бүхий байгууллага болон агаарын тээвэрлэгчид
хоорондоо харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр тогтооно.

2.2.3 Цаг агаарын нэг элементийн хэмжээ буурч (муудаж) байхад харин нөгөө
элемент өсч (сайжирч) байгаа нь ажиглагдсан тохиолдолд цаг агаарыг муудаж
байна гэж үзэн нэг SPECI мэдээнд өгнө.
3.

ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭГ ДАМЖУУЛАХ
(DISSEMINATION OF METEOROLOGICAL REPORTS)
3.1 METAR, SPECI (METAR and SPECI)

3.1.1 METAR, SPECI мэдээг түгээхдээ олон улсын мэдээллийн сан ОРМЕТ
(зөвхөн олон улсын НОБ-ын хувьд) болон нисэхийн суурин үйлчилгээний
интернетэд суурилсан үйлчилгээний төвүүдэд дамжуулна.
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3.1.2 METAR, SPECI мэдээг бусад аэродромуудад дамжуулахдаа орон нутгийн
хэлэлцээрийн дагуу дамжуулна.
3.1.3 Цаг агаарын муудалтын тухай SPECI мэдээг ажиглалт хийсний дараа
нэн даруй дамжуулах шаардлагатай. Цаг агаарын сайжиралтын тухай SPECI
мэдээг сайжиралт 10 минутын турш хадгалагдсан тохиолдолд л дамжуулах
хэрэгтэй. Зайлшгүй тохиолдолд ийм мэдээг дамжуулахдаа сүүлийн 10 минутад
давамгайлсан цаг агаарын нөхцлийг илэрхийлсэн засварыг хийнэ. Нэгэн зэрэг цаг
агаарын нэг элементийн утга буурч (муудаж) байхад харин нөгөө элементийн утга
өсч (сайжирч) байгаа тухай SPECI мэдээг ажиглагдсаны дараа шууд дамжуулна.
3.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ (Local routine and special
reports)
3.2.1 Орон нутгийн байнгын мэдээг бүсийн эсвэл аэродромын нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжид дамжуулж, агаарын тээвэрлэгчид болон бусад
аэродромуудын хэрэглэгчдэд ашиглах бололцоогоор хангана.
3.2.2 Орон нутгийн тусгай мэдээг бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжид тодорхой нөхцөл үүссэн тэр даруйд дамжуулна. Гэхдээ цаг уурын болон
нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллагууд хоорондоо
харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр тэдгээрийг дараах тохиолдолд дамжуулахгүй
байж болно:
а.
Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж цаг уурын өртөөнөөс
гаргасан цаг уурын элемент бүрийн мэдээг дэлгэцэн дээр шууд харах
боломжтой, түүнчлэн тухайн дэлгэц нь орон нутгийн байнгын болон
тусгай мэдээг байнга шинэчлэн гаргадаг бол;
б.
Аэродром дээр байрласан ажиглагчаас ХБЗ дээрх алсын барааны
харагдац нь хэмжилтийн хуваариас нэг болон түүнээс дээш алхамаар
өөрчлөгдөж байгаа үед бүх өөрчлөлтүүдийг бүсийн нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжид мэдээлдэг бол;
Орон нутгийн тусгай мэдээг агаарын тээвэрлэгчид болон аэродромын
хэрэглэгчдэд түгээнэ.
4

ЦАГ УУРЫН ЭЛЕМЕНТИЙГ АЖИГЛАХ БОЛОН МЭДЭЭЛЭХ
(OBSERVING AND REPORTING OF METEOROLOGICAL ELEMENTS)

4.1 Газар орчмын салхи (Surface wind)
4.1.1

Мэдрүүрийн байрлал

4.1.1.1 Газар орчмын салхины ажиглалтыг ХБЗ дээр ойролцоогоор 10м (30 фут)
өндөрт хийнэ.
4.1.1.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд зориулсан газар орчмын
салхины хэмжилт хийх мэдрүүрийг ХБЗ-ын орчинг төлөөлж чадахуйц, тухайлбал
агаарын хөлөг газардах бүсэд байрлуулна. Газарзүйн эсвэл зонхилсон цаг
агаарын нөхцөл нь ХБЗ–ын өөр өөр хэсгүүдийн орчимд газар орчмын салхины
мэдэгдэхүйц зөрүү гаргадаг бол нэмэлт мэдрүүрүүдийг байрлуулах хэрэгтэй.
Тайлбар – Хэдийгээр амьдрал дээр ХБЗ-ын газар орчмын салхийг шууд хэмжиж болдоггүй ч
хөөрөх, буух цэг дээрх хэмжилт нь агаарын хөлгийн хөөрөлт, буулт хийхэд нөлөөлж болохоор
хамгийн харьцангуй бодит мэдээ байна.
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4.1.2

Дэлгэц

4.1.2.1 Газар орчмын салхины мэдрүүр бүртэй холбоотой дэлгэцүүдийг цаг
уурын өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд
суурилуулна. Цаг уурын өртөө болон бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулсан дэлгэцүүдийн мэдрүүр нэг эх үүсвэрээс
холбогдсон байх бөгөөд 4.1.1.2–д заасны дагуу нэмэлт мэдрүүрийг байрлуулсан
тохиолдолд дэлгэцэнд мэдрүүр бүрийн аль ХБЗ болон ХБЗ–н аль хэсгүүдийг
хянаж буйг нарийн ялгаж зааж өгсөн байх шаардлагатай.
4.1.2.2 Автомат төхөөрөмжийн тусламжтайгаар газар орчмын салхины мэдрүүр
бүр дээрх чиглэл, хурдны утгыг дундажлах болон эрс өөрчлөлтийг тодорхойлон
дэлгэцээр үзүүлнэ.
4.1.3

Дундажлах

4.1.3.1 Салхины ажиглалтын хугацааг дундажлах:
а.
Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, түүнчлэн нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжид суурилуулсан дэлгэцүүдэд 2
минутаар;
б.
METAR, SPECI мэдээнд 10 минутаар, гэхдээ 10 минутын хугацаанд
салхины чиглэл, хурдны эрс өөрчлөлт орсон бол дундачлалыг
тогтоохдоо зөвхөн эрс өөрчлөлт ажиглагдсан хугацаанд орсон мэдээг
ашиглах бөгөөд энэ тохиолдолд хугацааны зайцыг хураангуйлах
шаардлагатай.
Тайлбар – Салхины хурд 2 минутаас дээш хугацаагаар 5 м/с (10КТ) юмуу түүнээс ихээр
өөрчлөгдөх; эсвэл өөрчлөлтийн өмнө эсвэл дараа нь салхины хурд 5 м/с (10КТ) юмуу түүнээс их
байх үед салхины чиглэл гэнэт тогтвортойгоор 30 о градусаас ихээр өөрчлөгдөх тохиолдлыг
эрс өөрчлөлт гэж үзнэ.

4.1.3.2 4.1.5.2–ийн дагуу салхины дундаж хурдны хазайлт (өрөвхийлөлт)-ыг
дундажлахдаа орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд
болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд үзүүлж байгаа дэлгэцүүдэд
салхины дундаж хурдны хазайлт (өрөвхийлөлт)-ыг 3 секундийн хугацаагаар
дундажлана.
4.1.4

Хэмжилтийн нарийвчлал

Газар орчмын салхины чиглэл, хурд мөн салхины дундаж хурдны хазайлтыг
мэдээлж буй мэдээ нь Хүснэгт Н3-7-д заасан хэмжлийн нарийвчлалтай байна.
4.1.5

Мэдээлэх

4.1.5.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд газар
орчмын салхины чиглэл, хурдыг мэдээлэхдээ 10 градус ба 1м/с (1КТ)
гэсэн алхамаар тус тус мэдээлнэ. Энэ алхамыг ашиглахад тохирохгүй
дурын ажиглагдсан хэмжилтийг ойролцоо утганд шилжүүлж авна.
4.1.5.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд:
а) Салхины хурдыг хэмжихэд хэрэглэж байгаа нэгжийг тэмдэглэнэ;
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б)

в)
г)
д)

Хэрэв хазайлт нь 60° ба түүнээс их үед сүүлийн 10 минутын салхины
дундаж чиглэлийн хазайлтыг дараах байдлаар мэдээлнэ:
1) Чиглэлийн хазайлт нь 60о буюу түүнээс их гэхдээ 180о–с бага мөн
салхины хурд нь 2м/с (3 КТ) эсвэл түүнээс их үед салхины
чиглэлийн хоёр хязгаарын утгыг мэдээлнэ.
2) Чиглэлийн хазайлт нь 60о болон түүнээс их гэхдээ 180о–с бага мөн
салхины хурд нь 2м/с (3 КТ)-ээс бага үед салхины чиглэлийг
тогтворгүй гэж мэдээлнэ;
3) Чиглэлийн хазайлт нь 180о буюу түүнээс их болсон үед хурдыг
харгалзахгүйгээр салхины чиглэлийг тогтворгүй гэж мэдээлнэ;
Сүүлийн 10 минутын салхины дундаж хурдны хазайлт (өрөвхийлэлт)-ыг
салхины хамгийн их хурд нь салхины дундаж хурднаас 2.5м/с (5 КТ)
буюу түүнээс ихээр давсан үед мэдээлнэ.
Салхины дундаж хурд нь 0м/с (1КТ) бол үүнийг "намуун" гэж мэдээлнэ;
Тухайн 10 минутын хугацаанд салхины чиглэл, хурдны эрс өөрчлөлтийг
агуулсан бол зөвхөн тухайн салхины чиглэлийн дундаж өөрчлөлт болон
салхины хурдны дундаж өөрчлөлтийн хазайлтыг эрс өөрчлөлт болж
өнгөрсөн хугацаатай нь мэдээлнэ.

4.1.5.3 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд:
а) Газар орчмын салхины хэмжилтийг ХБЗ-ын дагуу хэд хэдэн газар хийж
байгаа бол тухайн илэрхийлэгч утгын ажиглалтын газарзүйн байрлалыг
зааж өгнө;
б) Хэд хэдэн ХБЗ–ыг ашиглаж байгаа тохиолдолд газар орчмын салхины
хэмжилтийг ХБЗ болгон дээр хийж, ХБЗ–уудын салхины мэдээ бүрийг
авч улмаар аль хэрэгцээтэй байгаа ХБЗ-ын салхины мэдээг сонгож
мэдээлнэ.
в) Хэрвээ 4.1.5.2 б) 2) –ын дагуу газар орчмын салхины чиглэлийн дундаж
өөрчлөлтийг мэдээлэх бол чиглэлийн хязгаарын хоёр утганд хүрсэн
тухайн газар орчмын салхины өөрчлөлтийг мэдээлнэ;
г)
Хэрвээ 4.1.5.2 в) 2) –ын дагуу газар орчмын салхины хурдны дундаж
өөрчлөлтийг (өрөвхийлэлт) мэдээлэх бол салхины хурдны хүрсэн
хамгийн их болон хамгийн бага утгуудыг мэдээлнэ .
4.1.5.4 Хэрвээ 4.1.5.2 в)-д заасны дагуу METAR, SPECI мэдээнд газар орчмын
салхины хурдны дундаж хазайлт (өрөвхийлэлт)–ыг мэдээлэх бол салхины хурдны
хамгийн их утгыг мэдээлнэ.
4.2 Алсын барааны харагдац (Visibility)
4.2.1

Тэмдэгтийн байрлал

4.2.1.1 Алсын барааны харагдацыг хэмжих төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бол алсын
барааны харагдацыг ХБЗ дээр ойролцоогоор 2,5м (7,5фут) өндөрт хэмжинэ
4.2.1.2 Алсын барааны харагдацыг хэмжих төхөөрөмжөөр тоноглогдсон
тохиолдолд алсын барааны харагдацын мэдрүүрийг дараах зөвлөмжийн
дагуу ашиглана. Алсын барааны харагдацын ажиглалтын мэдрүүрээс
авсан мэдээг орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд ашиглах
тохиолдолд мэдрүүрийг байрлуулахдаа ХБЗ-ын дагуу болон агаарын
хөлөг газардах бүсийн алсын барааны харагдацын найдвартай мэдээ
авах
боломж
бүхий
газар
байрлуулна.
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4.2.1.3 Суултын системээр тоноглогдоогүй аэродромд алсын барааг нүдэн
баримжаагаар тодорхойлох тэмдэгтүүдийг ХБЗ-ын дагуу ажиглалтын цэгээс 300,
500, 800, 1000, 1500м ба тухайн аэродромын онгоцны төрөл тус бүрийн цаг уурын
хязгаарлалтын зай тус бүрд харгалзуулан аюулгүй зурвасны гадна байрлуулна.
4.2.1.4 Алсын барааны харагдацыг тодорхойлох тэмдэгтүүдийг дор дурдсан зайд
өгөгдсөн хэмжээгээр бэлтгэж байрлуулна.
Зай (м)
Хэмжээ (м)
200м хүртэл
1.0 х 1.0
400 - 500
1.5 х 1.5
600 – 700
2.0 х 2.0
800 – 1000
2.5 х 2.5
1500 – 2000
3.0 х 2.0
Цаад дэвсгэр нь уул, ой мод, бусад биет зүйл байвал тэмдэгтийг шатрын хөлөг
маягаар хар цагаанаар, харин тэнгэрийн дэвсгэр дээр байх бол дан хар өнгөөр
будна. Мөн тухайлсан мэдэгдэхүйц байгалийн болон барилга байшинг тусгайлан
тэмдэг болгон ашиглаж болно.
4.2.1.5 Харанхуйд алсын барааг тодорхойлохын тулд алсын барааны гэрлэн
тэмдэгтийг байрлуулж ашиглана.
4.2.1.6 Хэрэв ажиглалтын бүх цэгт алсын барааг багажаар хэмжих бүрэн
боломжтой бол алсын бараа тодорхойлох тэмдэгтийг ашиглахгүй (эсвэл босгохгүй)
байж болно.
4.2.1.7 Алсын барааны харагдацыг хэмжих төхөөрөмжөөр тоноглогдсон
тохиолдолд 2000м юмуу түүнээс бага зайд алсын барааг багажаар хэмжинэ. Харин
түүнээс их зайд бол тэмдэгт босгох юмуу байгалийн тэмдэгтийг ашиглана.
4.2.2

Дэлгэц

Алсын барааны харагдацыг хэмжихдээ автомат ажиглалтын систем ашигладаг бол
мэдрүүр бүртэй холбоотой алсын барааны харагдацын өгөгдлийг гаргах
дэлгэцүүдийг цаг уурын өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжүүдэд суурилуулна. Цаг уурын өртөө болон бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулсан дэлгэцүүдийн мэдрүүр нь нэг эх үүсвэрээс
холбогдсон байх бөгөөд 4.1.1.2–д заасны дагуу нэмэлт төхөөрөмж байрлуулсан
тохиолдолд дэлгэцэнд мэдрүүр бүрийн аль ХБЗ болон ХБЗ–н аль хэсгүүдийг
хянаж байгааг нарийн ялгаж зааж өгсөн байх шаардлагатай.
4.2.3

Дундажлах

Алсын барааны харагдацыг хэмжихдээ автомат ажиглалтын систем ашигладаг бол
бодит тодорхойлогч утгыг тодорхойлохын тулд тэдгээрийн мэдээллийн гаралтын
хугацаа нь хамгийн багадаа 60 секунд тутамд шинэчлэгдэх ёстой бөгөөд тухайн
хугацааг:
а) Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, бүсийн нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд алсын барааны харагдацыг үзүүлж
байгаа дэлгэцүүдэд 1 минутаар;
б) Хэрэв 10 минутын хугацаанд түрүүчийн ажиглалттай харьцуулахад
алсын барааны харагдац илт тогтворгүй болсон тохиолдолд, дундаж
Хэвлэл: 01
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утгыг авахдаа тогтворгүй болсон хугацааны дараах тохиолдолыг л
ашиглах бөгөөд дээрх тохиолдол ажиглагдаагүй тохиолдолд METAR,
SPECI мэдээнд 10 минутаар тус тус дундажлана.
4.2.4

Мэдээлэх

4.2.4.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд алсын
барааны харагдацын мэдээлэхдээ 800 метрээс доош бол 50м, 800 метрээс 5 км
хүртэл 100м, 5 – 10км бол 1км-ийн зайцтайгаар, харин 10 км буюу түүнээс их
боловч CAVOK-ийн нөхцлөөс бусад тохиолдод 10км гэж тус тус мэдээлнэ. Энэ
хэмжлийн хуваарийг ашиглан мэдээлэхэд тохирохгүй байгаа дурын ажиглалтын
хэмжилийг ойролцоо буюу бага утганд шилжүүлж авна.
4.2.4.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд ХБЗ-ын дагуу алсын
барааны харагдацын тодорхойлсон нэгжийг түүний утгатай нь цуг мэдээлнэ.
4.2.4.3 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд алсын барааны харагдацыг
хэмжихдээ автомат төхөөрөмжийн систем ашигладаг бол:
а) Алсын барааны харагдацыг хэмжилтийг Бүлэг 4-ийн 4.6.2.2–д заасны
дагуу ХБЗ–ын дагуу хэд хэдэн цэгээс хийдэг бол эхлээд хөлөг газардах
бүсийн мэдээг дараа нь зайлшгүй тохиолдолд ХБЗ–ын дундаж цэгийн
болон төгсгөл цэгийн мэдээг зааж өгнө;
б) Хэд хэдэн ХБЗ–ыг ашиглаж байгаа тохиолдолд алсын барааны
харагдацын хэмжилтийг ХБЗ болгон дээр хийж, ХБЗ–уудын алсын
барааны харагдацын мэдээ бүрийг авч улмаар аль хэрэгцээтэй байгаа
ХБЗ-ын алсын барааны харагдацын хэмжилтийг мэдээлнэ.
4.2.4.4 METAR болон SPECI мэдээнд бүлэг 1-д тодорхойлсны дагуу давамгайлах
алсын барааны харагдацыг мэдээлэх бөгөөд хэрвээ зүг бүрт адилгүй байвал;
а) Хэрвээ хамгийн бага алсын барааны харагдац нь давамгайлах алсын
барааны харагдацаас ялгаатай буюу
1) 1500 метрээс бага
2) Давамгайлах алсын барааны харагдацаас 50%-иар бага мөн
5000м-ээс бага бол
ажиглагдсан хамгийн бага АБХ-ын аэродромтой харьцуулсан ерөнхий
чиглэлийг найман зовхисоор илэрхийлж мэдээлнэ. Хэрвээ
алсын
барааны хамгийн бага харагдац нэгээс олон зүгт ажиглагдаж байвал
тэдгээрээс шуурхай үйл ажиллагаанд ач холбогдолтойг нь авч мэдээлнэ.
б) Алсын барааны харагдац нь огцом өөрчлөгдөж алсын барааны
харагдацыг тодорхойлох боломжгүй болсон тохиолдолд алсын барааны
харагдацын зөвхөн хамгийн бага утгыг чиглэл заахгүйгээр мэдээлнэ.
4.2.4.5 Автомат ажиглалтын систем ашигладаг бөгөөд METAR, SPECI мэдээнд
алсын барааны харагдацын мэдрүүр нь чиглэл заах боломжгүй бол мэдээлж буй
алсын барааны харагдацын утгын араас "NDV" товчлолыг залгуулж мэдээлнэ.
4.3 ХБЗ-ын алсын барааны харагдац (Runway visual range)
4.3.1

Мэдрүүрийг байрлуулах

4.3.1.1 ХБЗ дээрх алсын барааны харагдацын
ойролцоогоор 2,5м (7,5 фут) өндөрт байрлуулна.
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4.3.1.2 ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг ХБЗ–ын тэнхлэгийн шугамаас 120м-ээс
илүүгүй зайнд хэмжинэ. Ажиглалт хийж буй цэг нь агаарын хөлөг газардах бүсийг
илэрхийлдэг байх үүднээс түүнийг ХБЗ-ын босго цэгээс ойролцоогоор 300м зайд
байрлуулна. Ажиглалт хийж буй цэг нь ХБЗ–ын дунд цэг болон төгсгөл цэгийн
илэрхийлэгч байх үүднээс тэдгээрийг босгоноос 1000 – 1500м, харин ХБЗ–ын
төгсгөлөөс 300 метрийн зайнд байрлуулна. Тухайн цэгийн нарийвчилсан байрлал
болон хэрвээ шаардлагатай бол нэмэлт ажиглалтын цэгийг ХБЗ-ын урт, намаг,
манан үүсэж болзошгүй газар зэрэг нисэхийн, цаг уурын болон уур амьсгалын
нөхцлийг тооцсоны үндсэн дээр байгуулна.
Хэрэглэлийн системүүд

4.3.2

4.3.2.1 ХБЗ дээр буулт үйлдэхээр орох болон CAT I ангилалын хэрэглэл ашиглан
буулт хийхэд зориулсан ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг үнэлэхдээ автомат
системийг ашиглана.
Дэлгэц

4.3.3

4.3.3.1 ХБЗ–ын алсын барааны харагдацын хэмжилтийг автоматжуулсан
төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хийдэг бол нэг дэлгэцийг (эсвэл, зайлшгүй
шаардлагатай бол хэд хэдийг) цаг уурын өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулна. Цаг уурын өртөө болон бүсийн нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулсан дэлгэцүүдийн мэдрүүр нь нэг
эх үсвэрээс байх бөгөөд 4.3.1.2–д заасны дагуу нэмэлт төхөөрөмж суурилуулсан
тохиолдолд дэлгэцэнд мэдрүүр бүрийн аль ХБЗ болон ХБЗ–н аль хэсгүүдийг
хянаж байгааг нарийн ялгаж зааж өгсөн байх шаардлагатай.
Дундажлах

4.3.4

ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг хэмжихдээ автомат төхөөрөмжийн систем
ашигладаг бол бодит тодорхойлогч утгыг авахын тулд тэдгээрийн мэдээллийн
гаралтын хугацаа нь хамгийн багадаа 60 секунд тутамд шинэчлэгдэх ёстой. ХБЗын алсын барааны харагдацын хугацааг дундажлахдаа:
а) Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд болон бүсийн нислэгийн
хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд алсын барааны харагдацыг үзүүлж
байгаа дэлгэцүүдэд 1 минутаар;
б) Хэрэв 10 минутын хугацаанд түрүүчийн ажиглалттай харьцуулахад ХБЗын алсын барааны харагдац илт тогтворгүй болсон тохиолдолд, дундаж
утгыг авахдаа тогтворгүй болсон хугацааны дараах тохиолдолыг л
ашиглах бөгөөд дээрх тохиолдол ажиглагдаагүй тохиолдолд METAR,
SPECI мэдээнд 10 минутаар.
ХБЗ-ын гэрэлтүүлгийн хүч

4.3.5

ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг үнэлэхдээ автомат төхөөрөмжийн систем
ашигладаг бол ХБЗ болгон дээр тусад нь тооцоог хийнэ. Орон нутгийн байнгын
болон тусгай мэдээнд тооцоог дараах гэрлийн хүчийг ашиглан ойролцоогоор
бодно:
а)

ХБЗ–д ашиглаж буй гэрлийн эрчимшил нь гэрэл асаалттай болон
боломжит хамгийн их хүчнээс 3%-аас их байна.

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

Нэмэлт 2-9

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

б) ХБЗ-д зонхилох үйл ажиллагааны нөхцөлд ашиглахад зориулсан гэрэл нь
асаалттай болон хамгийн их гэрлийн хүч нь 3%-аас бага байхаар бол
тохиромжтой гэрлийн эрчмээр ашиглана.
в) Гэрэл нь унтраалттай ХБЗ–д: гэрлийн эрчим (агаарын хөлгийг хүлээн
авахад зориулсан сулавтар түвшинд тохируулсан гэрлийн эрчим)-ийг
зонхилох нөхцөлд ашиглахад зориулсан тохиромжтой гэрлийн эрчимээр
METAR, SPECI мэдээнд ХБЗ дээр байралсан гэрлийн эрчмийн байж
болох хамгийн дээд чадал дээр үндэслэн ХБЗ-ын алсын барааны
харагдацыг мэдээлнэ.
4.3.6

Мэдээлэх

4.3.6.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд ХБЗын алсын барааны харагдацыг мэдээлэхдээ ХБЗ-ын алсын барааны харагдац
400м-ээс доош бол 25м-ийн алхамаар, 400м-ээс 800м хүртэл бол 50м-ийн
алхамаар, 800м-ээс дээш бол 100м-ийн алхамаар тус тус мэдээлнэ. Уг өгөгдлийн
хуваарийг ашиглан мэдээлэхэд тохиромжгүй бол ажиглалтын хэмжилтийг
ойролцоо бага утганд шилжүүлж авна.
4.3.6.2 ХБЗ-ын алсын барааны харагдацын хамгийн бага хэмжээг 150м, харин
хамгийн их хязгаарыг 2000м-ээр тооцно. Орон нутгийн байнгын болон
тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд алсын барааны харагдац энэ
хязгаарыг давсан эсвэл доош орсон тохиолдолд ХБЗ-ын алсын барааны
харагдацыг 150м-ээс бага эсвэл 2000м-ээс дээш гэж мэдээлнэ.
4.3.6.3 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд:
а) ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг үнэлэхэд ашиглаж байгаа системын
дээд хязгаарыг давсан үед орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд
"ABV" гэсэн товчлолоор, METAR, SPECI мэдээнд "P" товчлолоор дээд
хязгаарыг давсаныг тодорхойлж мэдээлнэ;
б) ХБЗ-ын алсын барааны харагдац ашиглаж байгаа системын доод
хязгаараас доош орсон үед орон нутгийн байнгын болон тусгай
мэдээнд "BLW" гэсэн товчлолоор, METAR, SPECI мэдээнд "М"
товчлолоор доод хязгаараас доош орсоныг тодорхойлж мэдээлнэ.
4.3.6.4 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд:
а) Хэмжилт хийсэн нэгжийг зааж өгөх;
б) ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг ХБЗ–ын нэг цэгээс хийж байвал
өөрөөр хэлбэл буулт хийх бүсэд хийж байвал ажиглалтын мэдээг
тодорхой байршил заахгүйгээр;
в) ХБЗ-ын хэд хэдэн цэг дээр ХБЗ алсын барааны харагдацын хэмжилтийг
хийж байгаа бол эхлээд буулт хийх бүсийн илэрхийлэгч утгыг, дараа нь
ХБЗ–ын дунд цэгийн болон төгсгөл цэгийн илэрхийлэгч утгыг зааж өгөх
бөгөөд тэгэхдээ эдгээр утгуудын аль нь илэрхийлэгч утгыг агуулсан цэг
болохыг тодорхойлж өгнө;
г)
Хэд хэдэн ХБЗ–ыг ашиглаж байгаа тохиолдолд ХБЗ тус бүрийн алсын
барааны харагдацын утга бүрийг авч эдгээр утгатай харгалзах зурвасыг
мэдээлнэ.
4.3.6.5 METAR, SPECI мэдээнд дараах зүйлийг тодорхойлж өгнө:
а) ХБЗ дээр ажиглалт хийсэн цэгийг мэдээлэх шаардлагагүй зөвхөн буулт
хийх
бүсийн
илэрхийлэгч
утгыг
мэдээлнэ;
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б)

Хэд хэдэн ХБЗ дээр агаарын хөлгийн буулт үйлддэг бол агаарын хөлөг
газардах бүсийн ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг ХБЗ тус бүр дээр
гэхдээ дөрвөөс илүүгүй алсын барааны харагдацын утга бүрийн
харгалзах зурвасыг хамт мэдээлнэ.

4.3.6.6 ХБЗ-ын алсын барааны харагдацыг хэмжихдээ автомат төхөөрөмжийн
систем ашигладаг бол METAR, SPECI мэдээнд ХБЗ-ын алсын барааны
харагдацын өөрчлөлтийг мэдээлэхдээ:
a.
Хэрэв ХБЗ-ын алсын барааны харагдацын 10 минутын хугацааны
хандлага нь эхний 5 минутын хугацааны дундаж утга хоёр дахь 5
минутын хугацааны дундажаас 100м буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөж
байвал 10 минутын хугацааны давтамжтайгаар өгнө. ХБЗ-ын алсын
барааны харагдацын
хандлага нь дээшилсэн эсвэл буурсан
хандлагыг үзүүлж байгааг харгалзан "U" эсвэл "D" товчлолыг, 10
минутын хугацааны хандлага нь илт хазайлт байхгүйг илэрхийлж
байвал "N" товчлолыг тус тус хэрэглэх ба хандлагын тухай мэдээлэл
байхгүй бол мэдээнд товчлол оруулах шаардлагагүй.
4.4 Цаг агаарын байдал (Present weather)
4.4.1

Мэдрүүрийн байрлал

Дараах 4.4.2.3 болон 4.4.2.4-д заасан цаг агаарын үзэгдлийг автомат
төхөөрөмжийн системээр ажигладаг бол мэдрүүрийг орчноо хамгийн сайн
төлөөлөхүйц газар байрлуулна.
4.4.2

Мэдээлэх

4.4.2.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд цаг агаарын байдлыг
мэдээлэхдээ ажиглагдаж буй үзэгдлийн төрөл болон шинж чанарыг өгөх бөгөөд,
тэдгээрийг эрчимшлээс нь хамааруулан ангилна.
4.4.2.2 METAR, SPECI мэдээнд цаг агаарын байдлыг мэдээлэхдээ ажиглагдаж буй
үзэгдлийн төрөл болон шинж чанарыг өгөх бөгөөд, тэдгээрийг аэродромтой
ойролцоо байдал болон эрчимшлээс нь хамааруулан ангилна.
4.4.2.3 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд дараах
цаг агаарын ажиглагдаж буй үзэгдэлийг тус тусын товчлол болон харгалзах
шалгуурыг хамт мэдээлнэ:
а) Хур тунадас
Шиврээ бороо
DZ
Бороо
RA
Цас
SN
Цасан үрэл
SG
Мөсөн туйлаадас
PL
Мөндөр
GR
GR
Хамгийн том мөндөрийн диаметр 5 мм эсвэл түүнээс
дээш байвал мэдээлнэ.
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б)

в)

г)

Жижиг мөндөр буюу цасан туйлаадас
Хамгийн том мөндөрийн диаметр 5 мм эсвэл түүнээс
доош байвал мэдээлнэ
Алсын барааны харагдац бууруулдаг үзэгдэлүүд (усны уурын)
Манан
Хэвтээ чиглэлийн алсын барааг 1000 метрээс доош
буурсан тохиолдолд MI, ВС, PR болон VС (4.4.2.5 болон
4.4.2.6 үз) үзэгдлүүдийг хамтад нь хэрэглэдэг.
Будан
хэвтээ чиглэлийн алсын бараа 1000 метрээс доошгүй
5000 метр хүртэл болсон тохиолдолд мэдээлнэ
Алсын барааны харагдац бууруулдаг үзэгдлүүд
Доор заасан товчлолуудыг АБХ-г муутгагч үзэгдлээс
шалтгаалан алсын барааны харагдац нь 5000м болон түүнээс
багагүй эсвэл "SA"-тооцохгүйгээр "DR" (4.4.2.5 үз) гэж
тодорхойлсон үед л хэрэглэнэ
Элс
Тоос (хөшигөлсөн)
Униар
Утаа
Галт уулын үнс
Бусад үзэгдэлүүд
Шороон/элсэн хуй (шороон хуй)
Хүчтэй салхи
Юүлүүр хэлбэрийн үүл (торнадо буюу усан хуй)
Шороон шуурга
Элсэн шуурга

GS
GS

FG

BR
BR

SA
DU
HZ
FU
VA
PO
SQ
FC
DS
SS

4.4.2.4 Автоматаар өгөгдөх METAR, SPECI мэдээнд 4.4.2.3 а)–д орсон хур
тунадасны төрлүүдийг автомат ажиглалтын систем нь тухайн хур тунадасыг
тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд UP товчлолыг хэрэглэнэ.
4.4.2.5 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд дараах
цаг агаарын ажиглагдаж буй үзэгдлийн шинж чанарыг мэдээлэх шаардлагатай
тохиолдолд тэдгээрийн тус тусын товчлол болон харгалзах шалгуурыг хамтад нь
мэдээлнэ:
Дуу цахилгаан
Дуу цахилгааны тухай мэдээг мэдээлэхдээ Хүснэгт
H2-1 болон H3-2–д орсон тохирох хур тунадасны
тэмдэглэгээний хамт хэрэглэнэ. Өмнөх ажиглалтын 10
минутын хугацаанд аэродром дээр дуу цахилгаан
эсвэл гялбаа ажиглагдсан гэхдээ ажиглалтын
хугацаанд хур тунадас ажиглагдаагүй бол "TS"
товчлолыг нэмэлт тэмдэглэлгүйгээр хэрэглэнэ.

TS

Аадар хур тунадас
Аадар хур тунадасыг мэдээлэхдээ Хүснэгт H2-1 болон
H3-2–д орсон тохирох тэмдэглэгээний хамт хэрэглэнэ.
Аэродромын ойр орчимд ажиглагдсан аадар хур
тунадасыг мэдээлэхдээ (4.4.2.6-г үзнэ үү.) VCSH
товчлолыг хур тунадасны төрөл болон эрчимшлийг
заахгүйгээр
хэрэглэнэ.

SH
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Зайрмагтсан
Усан дусал болон хур тунадасны хэт хөрөлтийг;
Хүснэгт H2-1 болон H3-2–д орсон үзэгдлийн
төрлүүдээс тохирох цаг агаарын үзэгдлийн төрөлтэй
хамт хэрэглэнэ.
Намын шуурга
Хүснэгт H2-1 болон H3-2–д орсон цаг агаарын
үзэгдлийн төрлүүдээс тохирох газрын гадаргаас 2м
(6фут) буюу түүнээс дээш өндөрт үүссэн цаг агаарын
үзэгдлийн төрөлтэй хамт хэрэглэнэ.
Явган шуурга
Хүснэгт H2-1 болон H3-2–д орсон цаг агаарын
үзэгдлийн төрлүүдээс газрын гадаргаас 2м (6фут)
хүртэл эсвэл түүнээс доош үүссэн цаг агаарын
үзэгдлийн төрөлтэй хамт хэрэглэнэ.
Нимгэн
Газрын гадаргаас дээш 2м (6фут)–с нам өндөртэй
Хэсэг бусаг
Аэродром орчмыг бүрхсэн хэсэг бусаг манан.
Хэсэгчилсэн
Аэродромын ихэнх хэсэг мананд бүрхэгдсэн

FZ

BL

DR

MI
ВС
PR

4.4.2.6 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд
зайлшгүй тохиолдолд аэродром орчимд ажиглагдаж буй цаг агаарын үзэгдлийн
эрчимшлийн тухай мэдээлэхдээ:

Сул
Дунд зэргийн
Хүчтэй

(Орон нутгийн байнгын болон тусгай (METAR
мэдээнд товчлол бүхий бичлэгээр )
болон SPECI)
FBL
MOD
(заагчгүйгээр)
HVY
+

Хүснэгт H2-1 болон H3-2–д орсон цаг агаарын үзэгдлийн төрлүүдийг ашиглана.
Бага эрчимшлийг зөвхөн хур тунадасанд зааж өгнө.
Орчим
Аэродромын ажиглалтын цэгээс ойролцоогоор 8 болон 16
км-ын хооронд
4.4.2.5–ийн дагуу мэдээлэгдээгүй
тохиолдолд Хүснэгт H2-2–д орсон бодит цаг агаарын
үзэгдлийн хамт зөвхөн METAR, SPECI мэдээнд ашиглана.

VC

4.4.2.7 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд:
а) Аэродром дээр болон түүний ойр орчимд нислэг үйлдэхэд нөлөөлөх
бодит цаг агаарын бүрэн тодорхойлолтыг өгөх үүднээс зайлшгүй
тохиолдолд 4.4.2.3 болон 4.4.2.5–д орсон бодит цаг агаарын үзэгдлийн
нэг болон түүнээс олон гэхдээ хамгийн ихдээ гурван товчлолыг
аэродром орчмын үзэгдэл эсвэл 4.4.2.7-д эрчимшил, эсвэл 4.4.2.5-д
шинж чанар зэрэг харгалзах нөхцлүүдийн тодорхойлогчийг ашиглана.
б) Эхний ээлжинд аэродром орчмын үзэгдэл эсвэл эрчимшил зэрэг
нөхцлүүдийг мэдээлэх бөгөөд үүний дараагаар харгалзах цаг агаарын
үзэгдлийн
шинж
чанар
болон
төрлийг
мэдээлнэ.
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в)

4.4.2.8

Цаг агаарын 2 өөр төрлийн үзэгдэл ажиглагдвал тус тусад нь
эрчимшлийн хамт мэдээлнэ. Ажиглалтын хугацаанд өөр өөр төрлийн хур
тунадас ажиглагдвал
бүх хур тунадасны шинжийг
төлөөлүүлж
давамгайлах хур тунадасны эрчимшлээр эхэнд нь мэдээлнэ.

Автоматаар өгөгдөх орон нутгийн байнгын мэдээ, орон нутгийн тусгай мэдээ, METAR болон
SPECI мэдээнд систем/мэдрүүрт түр зуурын саатал гарсны улмаас автомат ажиглалтын
систем цаг агаарын байдлыг ажиглаж чадахгүй үед цаг агаарын байдал “/ /”-тэдэглэгээгээр
бичигдэнэ.

4.5 Үүлшил (Clouds)
4.5.1

Мэдрүүрийн байрлал

Үүлний хэмжээ болон үүлний доод суурийн өндрийг хэмжихдээ автоматжуулсан
системийг ашигладаг бол орчноо төлөөлж чадахуйц газарт мэдрүүрүүдийг
байрлуулна. Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээг мэдээлэхэд зориулж
суултын нарийвчилсан оролтын төхөөрөмжтэй ХБЗ бүхий аэродромуудад үүлний
хэмжээ болон үүлний доод суурийн өндрийг хэмждэг мэдрүүрүүдийг
байрлуулахдаа найдвартай мэдээ авах боломжтой ХБЗ-ын суултын босго цэг дээр
байрлуулна. Энэ зорилгоор мэдрүүр нь буулт хийх босго цэгээс 1200м-ээс багагүй
(4000 фут) зайд байрлуулна.
4.5.2

Дэлгэц

Үүлний хэмжээ болон үүлний доод суурийн өндрийг хэмжихдээ автоматжуулсан
системийг ашигладаг бол үүлний доод суурийн өндрийн дэлгэцүүдийг цаг уурын
өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулна. Цаг
уурын өртөө болон бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд
суурилуулсан дэлгэцүүдийн мэдрүүр нэг эх үүсвэрээс байх бөгөөд 4.1.5–д заасны
дагуу нэмэлт мэдрүүрийг байрлуулсан тохиолдолд дэлгэцэнд мэдрүүр бүрийн аль
бүсийг хянаж байгааг нарийн ялгаж зааж өгсөн байна.
4.5.3

Хянах түвшин

Үүлний доод суурийн өндрийг аэродромын өндрөөс дээш авна. Нарийвчилсан
оролтын төхөөрөмжийг ашигладаг ХБЗ-ын босго цэг нь аэродромын өндрөөс 15м
(50фут) буюу түүнээс нам бол, орон нутгийн шийдвэрийн дагуу үүлний доод
суурийн өндрийг ХБЗ-ын босго цэгтэй харьцуулж мэдээлнэ.
4.5.4

Мэдээлэх

4.5.4.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд үүлний
доод суурийн өндрийг мэдээлэхдээ 3000м (10.000фут) хүртлэх өндөрт 30м
(100фут) гэсэн алхамаар мэдээлнэ.
4.5.4.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд:
а) Үүлний хэмжээг мэдээлэхдээ "FEW" (1-ээс 2 октант), "SCT" (3-аас 4
октант), "BKN" (5-аас 7 октант) эсвэл "OVC" (8 октант) гэсэн товчлолыг
ашиглана;
б) Борооны бөөн үүл болон цамхаг хэлбэрийн үүлийг CB, TCU гэсэн
товчлолыг ашиглан мэдээлнэ;
в) Босоо чиглэлийн алсын барааны харагдацыг мэдээлэхдээ 600м (2000фут)
хүртлэх
өндөрт
30м
(100фут)
гэсэн
зайцтайгаар
мэдээлнэ;
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г)

Нислэгт нөлөөлөхүйц үүл ажиглагдаагүй, босоо чиглэлийн алсын барааны
харагдац хязгаарлагдаагүй боловч САVOK товчлолыг хэрэглэхэд
тохиромжгүй нөхцөлд NSC товчлолыг ашиглана;
д) Хэд хэдэн давхаргын үүл ажиглагдсан эсвэл үүлшил нь нислэгт
нөлөөлөхөөр салангид хэлбэртэй үед үүлний хэмжээ болон үүлний доод
суурийн өндрийг бага өндөртэй үүлнээс эхэлж өсгөсөн дарааллаар, дараах
шалгууртай тохируулж авна:
1) Доод мандлын үүлийг хэмжээнээс хамаарахгүйгээр FEW, SCT, BKN
эсвэл OVC гэж мэдээлнэ;
2) Дунд мандлын үүлийг SCT, BKN эсвэл OVC хэмжээтэй тохиолдолд
мэдээлнэ;
3) Дээд мандлын үүлийг BKN эсвэл OVC хэмжээтэй тохиолдолд мэдээлнэ;
4) 1)-ээс 3)-рт мэдээлэгдээгүй борооны бөөн үүл болон цамхаг хэлбэрийн
бөөн үүл ажиглагдсан бол;
е) Үүлний доод суурийн өндөр сарнисан, сийрэгжсэн эсвэл түргэн өөрчлөгдөж
байгаа үед үүлний доод суурийн өндөр, түүний хэсгүүдийг мэдээлнэ;
ж) Үүлний салангид давхарга (масс) нь борооны бөөн үүл болон цамхаг
хэлбэрийн борооны бөөн үүлнээс бүрдсэн үед нийт үүлний доод хил, үүлний
төрлийг зөвхөн борооны бөөн үүл гэж мэдээлнэ.
Тайлбар: 4.5.4.3 4.5.4.1, 4.5.4.2 болон 4.5.4.3-д ажигласан утгууд нь ашиглахад тохиромжгүй
тохиолдолд хэмжилтийг дараагийн ойролцоо хэмжилтийн хуваарийн бага хэмжигдэхүүнд
шилжүүлж авна.

4.5.4.3 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд:
а) Үүлний доод суурийн өндөр болон босоо чиглэлийн алсын барааны
харагдацыг хэмжсэн нэгжийг тэмдэглэнэ;
б) Хэд хэдэн ХБЗ–ыг ашиглаж байгаа тохиолдолд эдгээр ХБЗ дээрх үүлний
доод суурийн хэмжилтийг багажийн тусламжтайгаар гүйцэтгэж байгаа бол
үүлний доод суурийн өндрийг мэдээлэхдээ ХБЗ тус бүрийн үүлний доод
суурийн өндрийн утга бүрийг авч эдгээр утгатай харгалзах ХБЗ зурвасыг
мэдээлнэ.
4.5.4.4 Автоматчлагдсан METAR, SPECI мэдээнд:
а) Автомат ажиглалтын системын тусламжтайгаар үүлний төрлийг ажиглах
боломжгүй бол үүлний бүлэг болгоны үүлний төрлийг заагч дээр ///
тэмдэглэгээг орлуулж мэдээлнэ.
б) Автомат ажиглалтын систем нь үүл илрүүлээгүй тохиолдолд NCD товчлолыг
хэрэглэнэ;
в) Автомат ажиглалтын систем нь борооны бөөн үүл болон цамхаг хэлбэрийн
борооны бөөн үүлийг илрүүлсэн гэхдээ үүлний доод суурийн өндрийг
тодорхойлж чадахгүй байгаа тохиолдолд үүлний хэмжээ болон доод
суурийн өндрийг тус бүр “/// “ тэмдэглэгээгээр орлуулж мэдээлнэ.
г) Тэнгэр битүү, автомат систем эсвэл мэдрүүр түр хугацаагаар ажилгүй болсон
тохиолдолд босоо чиглэлийн алсын барааг автомат системээр тодорхойлох
боломжгүй бол түүнийг “///” тэмдэглэгээгээр орлуулж мэдээлнэ.
4.6 Агаарын температур болон шүүдэр цэгийн температур (Air temperature
and dew-point temperature)
4.6.1 Дэлгэц
Агаарын температур болон шүүдэр цэгийн температурыг хэмжихдээ автомат
төхөөрөмжийн систем
ашигладаг бол дэлгэцийг цаг уурын өртөө, бүсийн
нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулна. Цаг уурын өртөө
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болон бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд суурилуулсан
дэлгэцүүдийн мэдрүүр нь нэг эх үүсвэрээс байна.
4.6.2

Мэдээлэх

4.6.2.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд
агаарын температур, шүүдэр цэгийн температурыг Цельсийн градусын бүхэл
оронгоор мэдээлнэ. 0,5°С-ийг Цельсийн градусын ойролцоох дээд градуст
шилжүүлж авна.
4.6.2.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд 0°Сээс доошхи температуруудад ялгагч тэмдэглэгээ тавина.
4.7 Агаарын даралт (Atmospheric pressure)
4.7.1

Дэлгэц

Даралтыг хэмжихдээ автомат төхөөрөмжийн систем ашигладаг бол QNH дэлгэц
болон хэрэв зайлшгүй шаардлагатай бол 4.7.3.2 б)-ийн дагуу барометртэй
холбоотой QFE, агаарын температур, шүүдэр цэгийн температурын дэлгэцүүдийг
цаг уурын өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд
суурилуулна. Цаг уурын өртөө, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжүүдэд суурилуулсан дэлгэцүүдийн мэдрүүр нь нэг эх үүсвэрээс байна.
4.7.2

Хянах түвшин

QFE-г тооцоолох хянах түвшин нь аэродромын өндөр байна. Босго цэг нь тухайн
аэродромын өндрөөс 2м (7фут) буюу түүнээс нам нарийвчилсан оролтын
төхөөрөмжгүй ХБЗ болон нарийвчилсан оролтын төхөөрөмж суурилуулсан ХБЗуудад хэрэв QFE-г мэдээлэх шаардлагатай бол тооцоолох түвшинг тухайн
аэродромын босго цэгийн өндөртэй харьцуулна.
4.7.3

Мэдээлэх

4.7.3.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд QNH
болон QFE-ийн өгөгдлийг гектопаскалийн аравны хувиар тооцох ба дөрвөн цифр
ашиглаж бүхэл гектопаскалаар мэдээлнэ. Энэ хэмжилтийн хуваарийг ашиглан
мэдээллийг дамжуулахад тохиромжгүй тохиолдолд хэмжлийн утгыг ойролцоох
доод бүхэл гектопаскалд шилжүүлж авна.
4.7.3.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд:
а) QNH-ийг багтаана;
б) QFE-ийг багтаана ;
в) QNH болон QFE-гийн утгыг хэмжихэд хэрэглэдэг нэгжийг хамт мэдээлнэ;
4.7.3.3 METAR, SPECI мэдээнд мөн QNH болон QFE-ийн утгыг мэдээлнэ.
4.8 Нэмэлт мэдээлэл (Supplementary information)
4.8.1

Мэдээлэх

4.8.1.1 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI мэдээнд доорх
саяхан болж өнгөрсөн цаг агаарын үзэгдэл (жишээ нь тогтмол мэдээ
гаргасны дараа эсвэл сүүлийн нэг цагт аэродром дээр ажиглалтын
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хугацаанд бус хугацаанд богино хугацаатайгаар ажиглагдсан цаг агаарын
үзэгдэл)-ийг Хүснэгт H2-1 болон H3-2-д үзүүлсний дагуу хамгийн ихдээ гурав
хүртэл бүлгээр нэмэлт мэдээлэлд багтаан мэдээлнэ. Үүнд:
Зайрмагтсан хур тунадас
Дунд хүчтэй эсвэл хүчтэй хур тунадас (аадар тунадасыг оруулаад)
Явган цасан шуурга
Шороон шуурга, элсэн шуурга
Дуу цахилгаан
Юүлүүр хэлбэрийн үүл
SPECI мэдээ гаргасан тохиолдолд аэродромын цаг уурын байгууллага
хэрэглэгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр саяхан болж өнгөрсөн цаг агаарын
үзэгдлийн тухай мэдээллийг танилцуулахгүй байж болно.
4.8.1.2 Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд цаг агаарын дараах нөхцөл
байдал эсвэл тэдгээрийн хослолыг нэмэлт мэдээлэлд багтаан мэдээлнэ.
Үүнд:
Борооны бөөн үүл
CB
Дуу цахилгаан
TS
Дунд хүчтэй эсвэл хүчтэй сэгсрэлт
МOD TURB, SEV TURB
Салхины шилжлэг
WS
Мөндөр
GR
Хүчтэй нөөлөг салхи
SEV SQL
Дунд хүчтэй эсвэл хүчтэй мөстөлт
MOD ICE, SEV ICE
Зайрмагтсан хур тунадас
FZDZ, FZRA
Уулын хүчтэй долгион
SEV MTW
Шороон болон элсэн шуурга
DS, SS
Явган цасан шуурга
BLSN
Юүлүүр хэлбэрийн үүл
FC
Үзэгдлийн байрлалыг зааж өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт мэдээлэлд
товчилсон ил бичлэгийг ашиглана.
4.8.1.3 Автомат ажиглалтын системээр хур тунадасны төрөлийг ялгах боломжгүй
тохиолдолд 4.8.1.1-д тусгагдсан саяхан болж өнгөрсөн цаг агаарын үзэгдлийг
автоматчлагдсан METAR, SPECI мэдээнд нэмэлтээр өгөхдөө Хүснэгт H2-2-д
заасны дагуу мэдээлнэ.
SPECI мэдээ гаргасан тохиолдолд аэродромын цаг уурын байгууллага
хэрэглэгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр саяхан болж өнгөрсөн цаг агаарын
үзэгдлийн тухай мэдээллийг танилцуулахгүй байж болно.
4.9 “RMK” бүлгийг мэдээлэх (Reporting RMK group)
4.9.1 Нислэгийн бодит ажиглалтын мэдээний “RMK” бүлэгт дараах мэдээллийг
агуулж орон нутгийн мэдээлэл солилцоонд гаргана. Үүнд:
а) ДАРАЛТ (QFE)
б) ХАРЬЦАНГУЙ ЧИЙГШИЛ
в) УУЛСЫН ХАРАГДАЦ
4.9.2 Агаарын даралт (QFE)-ын утгыг “гПа” нэгжээр, аравны нарийвчлалтай
коодлоно.
4.9.3 Харьцангуй чийгийн утгыг “хувь“-аар илэрхийлж, бүхэл оронгоор коодлоно.
4.9.4 Уулсын харагдацыг товчилсон коодон хэлбэрээр өгнө.
Тайлбар: RMK бүлгийг мэдээлэхдээ ХүснэгтН2-6-д заасны дагуу мэдээлнэ.
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Хүснэгт Н2-1. Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ
(Template for local routine and special reports)
Түлхүүр үг:

М
С
О

=
=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч
Нэмэлтээр оруулах

Тайлбар - Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын утга ба
нарийвчлал Хүснэгт Н2-4-д тусгасан болно.
Бүлэг 4-д тусгагдсан
Агуулга
Загвар(ууд)
Жишээ
элементүүд
Мэдээний төрлийг
MET REPORT
Мэдээний төрөл (M)
MET REPORT эсвэл SPECIAL
SPECIAL
илтгэгч (М)
Байрлал заагч (M)

ОУИНБ-ын байрлал
заагч (M)

nnnn

ZMUB1

Ажиглалтын хугацаа
(M)

Урьдчилсан мэдээг
гаргаж буй өдөр болон
цагийг ОУДЦ-аар (M)

nnnnnnZ

221630Z

Газар орчмын салхи
(M)

Элементийн нэр (M)
ХБЗ (О)

2

ХБЗ-ын хэсэг (О)

3

Салхины чиглэл (M)

Салхины хурд (M)
Хурдны онцгой хазайлт
4
(С)
Чиглэлийн онцгой
5
хазайлт (С)
ХБЗ-ын хэсэг (О)

3

Салхины чиглэл (О)

Салхины хурд (О)

3

3

Хурдны онцгой хазайлт
4
(С)
Чиглэлийн онцгой
5
хазайлт (С)
ХБЗ-ын хэсэг (О)

3

Салхины чиглэл (О)

Салхины хурд (О)

3

3

WIND
RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C]
эсвэл RWY nn[R]
TDZ
VRB BTN
C
nnn/
nnn/
AND nnn/
C
эсвэл
A
VRB
L
[ABV] n[n][n]KMH
M
(эсвэл
MWIND 240/10MPS
(WIND 240/20KT)
[ABV] n[n]KT)
A
MAX [ABV] nn[n] MNM n [n]
LWIND RWY 18 TDZ 190/10MPS
VRB BTN
(WIND RWY 18 TDZ 190/20KT)
M
nnn/ AND
nnn/
WIND VRB1MPS
WIND CALM
MID
VRB BTN
WIND VRB BTN 350/ AND 050/1MPS
nnn/
(WIND VRB BTN 350/ AND 050/2KT)
C
nnn/
AND nnn/
A
эсвэл
WIND 120/5MPS MAX 15 MIN 2
L
VRB
(WIND 120/10KT MAX 30 MIN 4)
M
[ABV] n[n][n]KMH
CWIND 020/10MPS VRB BTN 350/
(эсвэл
[ABV] n[n]KT)
AAND 070/
(WIND 020/20KT VRB BTN 350/ AND

MAX [ABV] nn[n] MNM n [n]

L070/)

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/
END

MWIND RWY 14R MID 140/12MPS

-

(WIND RWY 14R MID 140/24KT)

VRB BTN
nnn/
AND nnn/
эсвэл
VRB

nnn/

[ABV] n[n][n]KMH
(эсвэл
[ABV] n[n]KT)

C
A
L
M

WIND RWY 27 TDZ 240/10MPS MAX
18 MNM 5 END 250/8MPS
(WIND RWY 27 TDZ 240/20KT MAX
36 MNM 10 END 250/16KT)

C
A

Хурдны онцгой хазайлт
4
(С)

MAX [ABV] nn[n] MNM n [n]

L

Чиглэлийн онцгой
5
хазайлт (С)

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

M
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Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд

Агуулга

Загвар(ууд)

Элементийн нэр (M)
ХБЗ (О)

ХБЗ-ын хэсэг (О)

АБХ (M)

АБХ (M)

ХБЗ-ын хэсэг (О)
АБХ (0)

3

3

АБХ (O)

3

3

8

RVR (M)

ХБЗ-ын дагуух
6
АБХ (C)

RVR (C)

RVR (C)

8

K

END

VIS 350M
VIS 7KM
VIS 10KM

CAVOK

VIS RWY 09 TDZ 800M
END 1200M

8

8

9, 10

Цаг агаарын
үзэгдлийн төрөл
болон шинж байдал
9, 11
(С)

VIS RWY 18C TDZ 6KM
RWY 27 TDZ 4000M

RVR

TDZ

MID
[ABV BLW] nn[n][n]M

Цаг агаарын
үзэгдлийн эрч хүч
9
(С)

Үзэгдэл (С)

MID

[ABV BLW] nn[n][n]M

8

ХБЗ-ын хэсэг (C)

O

RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C] эсвэл
RWY nn[R]

7

ХБЗ-ын хэсэг (C)

V

nn[n] [n] [n]M эсвэл n[n]KM

nn[n] [n] [n]M эсвэл n[n]KM

Элементийн нэр (M)

ХБЗ-ын хэсэг (C)

A

nn[n] [n] [n]M эсвэл n[n]KM

ХБЗ-ын хэсэг (О)

ХБЗ (C)

RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C] эсвэл
RWY nn[R]
TDZ

3

5

C

VIS

2

Жишээ

RVR RWY 32 400M
RVR RWY 20 1600M
RVR RWY 10L BLW 150M
RVR RWY 14 ABV 2000M
RVR RWY 10 BLW 150M
RVR RWY 12 ABV 1500M
RVR RWY12 TDZ 1100M
MID ABV 1500M
RVR RWY 16 TDZ 600M
MID 500M END 400M
RVR RWY 26 500M RWY
20 800M

END

[ABV BLW] nn[n][n]M

FBL эсвэл
MOD эсвэл
HVY
DZ эсвэл RA
SN эсвэл SG
PL эсвэл DS
SS эсвэл
FZDZ эсвэл
FZRA эсвэл
SHGR эсвэл
SHGS эсвэл
SHRA эсвэл
SHSN эсвэл
TSGR эсвэл
TSGS эсвэл
TSRA эсвэл
TSSN

FG эсвэл
BR эсвэл SA
DU эсвэл HZ
FU эсвэл VA
SQ эсвэл PO
FC эсвэл TS
BCFG
BLDU
BLSA
BLSN
DRDU
DRSA
DRSN
FZFG
MIFG
PRFG or
12
//

MOD RA
HWY TSRA
HWY DZ
FBL SN
HZ
FG
VA
MIFG
HWY TSRASN
FBL SNRA
FBL DZ FG
HWY SHSN BLSN

HYY TSUP

//
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Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд

Агуулга

Загвар(ууд)

Элементийн нэр (M)
ХБЗ (O)

2

Үүлний хэмжээ (M)
эсвэл босоо АБХ
9
(O)
12

Үүлшил (M)

Үүлний төрөл (С)

9

Үүлний доод
суурийн өндөр
эсвэл босоо АБХ-ын
9
хэмжээ (O)

Агаарын
температур (M)
Шүүдэр цэгийн
температур (M)

Даралтын утга
(M)

Элементийн нэр (M)
Агаарын
температур (M)
Элементийн нэр (M)
Шүүдэр цэгийн
температур (M)

[MS]nn
DP
[MS]nn

CLD NSC
CLD SCT 300M OVC
600M
CLD OBSC VER VIS
150M
CLD BKN TCU 270M
CLD RWY 08R BKN 60M
RWY 26 BKN 90M
CLD /// CB ///M (CLD ///
CB ///FT)

T17
TMS08
DP15
DPMS18
QNH 0995HPA
QNH 1005HPA

Элементийн нэр (M)

QNH

QNH (M)

nnnnHPA

Элементийн нэр (O)

QFE

QNH 1002HPA QFE
1001HPA

QFE (O)

[RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C] эсвэл RWY nn[R]]
nnnnHPA

QNH 1000HPA QFE
RWY 18 0956HPA RWY
24 0955HPA

Цаг агаарын үзэгдэл
9
(С)

Нэмэлт
мэдээлэл

CLD
RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C] эсвэл RWY
nn[R]
FEW
эсвэл
SCT
эсвэл
OBSC
BKN
эсвэл
OVC
CB эсвэл
TCU
NSC
VER VIS n[n][n]M
n[n] [n][n]M
(эсвэл
(эсвэл
VER VIS
n[n] [n] [n]
n[n][n][n]FT)
FT)
Эсвэл
эсвэл
VER VIS
///M
///M
(эсвэл
(эсвэл VER VIS
12
///FT)
12
///FT)
T

Жишээ

Үзэгдлийн байршил
9
(С)

Өнгөрсөн хугацааны
9, 10
үзэгдэл (С)
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CB эсвэл TS эсвэл MOD TURB эсвэл SEV
TURB эсвэл WS эсвэл GR эсвэл SEV SQL
эсвэл MOD ICE эсвэл SEV ICE эсвэл FZDZ
эсвэл FZRA эсвэл SEV MWV эсвэл SS эсвэл
DS эсвэл BLSN эсвэл FC
IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] эсвэл
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS]
(IN APCH [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT] эсвэл
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT])
эсвэл
RWY nn[L] эсвэл RWY nn[C] эсвэл RWY nn[R]
REFZDZ эсвэл REFZRA эсвэл REDZ эсвэл
RE[SH]RA эсвэл RERASN эсвэл RE[SH]SN
эсвэл RESG эсвэл RESHGR эсвэл RESHSG
эсвэл REBLSN эсвэл RESS эсвэл REDS эсвэл
RETSRA эсвэл RETSSN эсвэл RETSGR эсвэл
REFC эсвэл REPL эсвэл RETS

TS FC IN APCH
WS IN APCH 60M-WIND
360/13MPS
WS RWY 12

REFZRA
CN IN CLIMB-OUT
RETSRA

Нэмэлт 2- 20

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам
Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд

Агуулга

Загвар(ууд)

Элементийн нэр
(M)
Өөрчлөлтийн бүлэг
15
(М)
Өөрчлөлтийн
9
хугацаа (С)
Салхи (С)

АБХ (С)

9

Цаг агаарын
үзэгдлийн эрч хүч
9
(С)

Хандлагын
урьдчилсан
14
мэдээ (О)

Цаг агаарын
үзэгдлийн шинж
чанар болон төрөл
9, 10, 12
(С)

Элементийн нэр(С)

NOSIG

TREND NOSIG

BECMG эсвэл TEMPO

9

Үүлний хэмжээ
болон босоо АБХ
9,14
(С)
Үүлний төрөл (С)

TREND

FMnnnn ба/эсвэл TLnnnn эсвэл
ATnnnn
nnn/ [ABV] n[n][n]MPS
[MAX [ABV]nn[n]]
(эсвэл nnn/ [ABV] n[n][n]KT
[MAX [ABV]nn])
VIS n[n][n][n]M эсвэл
VIS n[n]KM
FBL эсвэл
MOD эсвэл
HVY
FG
DZ эсвэл RA
BR эсвэл SA
SN эсвэл SG
DU эсвэл HZ
PL эсвэл DS
FU эсвэл VA
SS эсвэл
SQ эсвэл PO
FZDZ эсвэл
FC эсвэл TS
FZRA эсвэл
BCFG
SHGR эсвэл
BLDU
SHGS эсвэл
BLSA
SHRA эсвэл
BLSN
SHSN эсвэл
DRDU
TSGR эсвэл
DRSA
TSGS эсвэл
DRSN
TSRA эсвэл
FZFG
TSSN
MIFG
PRFG

9

9,14

Үүлний доод
суурийн өндөр
эсвэл босоо АБХ-ын
9,14
хэмжээ (С)

Жишээ

TREND BECMG FEW
600M
(TREND BECMG FEW
2000FT)
TREND TEMPO
250/15MPS MAX 22
(TREND TEMPO 250/24KT
MAX 44)

C
A
V
O
K

n[n][n][n]M
(эсвэл
n[n][n][n]FT)

TREND BECMG TL1700
VIS 800M FG
TREND BECMG FM1030
TL1130 CAVOK

N
S
W

TREND TEMPO TL 1200
VIS 600M
BECMG AT1230 VIS 8KM
NSW CLD NSC
TREND TEMPO FM0300
TL0430 MOD FZRA
TREND BECMG FM1900
VIS 500M HVY SNRS
TREND BECMG FM1100
MOD SN TEMPO FM1130
BLSN

CLD
FEW эсвэл
SCT эсвэл
BKN эсвэл
OVC
CB эсвэл
TCU

TREND BECMG AT1800
VIS 10KM NSW

OBSC

VER VIS
n[n][n]M
(эсвэл
VER VIS
n[n][n][n]FT)]

N
S
C

TREND BECMG AT1130
CLD OVC 300M
(TREND BECMG AT1130
CLD OVC 1000FT)
TREND TEMPO TL 1530
HVY SHRA CLD BKN CB
360M
(TREND TEMPO TL 1530
HVY SHRA CLD BKN CB
1200FT)

Тайлбар:
1.
Зохиомол байрлал
2.
1 буюу түүнээс их ХБЗ-д зориусан нэмэлт утга.
3.
ХБЗ-ын 1 буюу түүнээс их хэсэгт зориусан нэмэлт утга.
4.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.1.5.2 в)-ийн дагуу оруулна.
5.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.1.5.2 б) 1.-ийн дагуу оруулна.
6.
Хэрэв АБХ эсвэл хөөрөх буух зарвасын дагуух АБХ 1500м-ээс бага бол оруулна;
7.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.3.6.4 г)-ийн дагуу оруулна.
8.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.3.6.4 в)-ийн дагуу оруулна.
9.
Тохиромжтой үед оруулна.
10. Нэг эсвэл түүнээс их бүлэг гэхдээ энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.7 а), 4.8.1.1 болон Нэмэлт 5-ийн 2.2.4.2-ийн
дагуу хамгийн ихдээ 3 хүртэл бүлэг
11. Энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.3 а)-д дурьдсан хур тунадасны төрлүүдийг энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.7 болон Нэмэлт
5-ийн 2.2.4.2-ийн дагуу хамтад нь оруулж болно.
12. Энэ Нэмэлт-ийн 4.5.4.2 д)-ийн дагуу хамгийн ихдээ 4 хүртэл үүлний бүлгийг оруулна
13. Энэ Нэмэлтийн 4.8.1.2-ийн дагуу товчилсон ил бичлэгийг ашиглаж болно.
14. Бүлэг 6-ийн 6.3.2-ийн дагуу оруулна
15. Нэмэлт 5-ийн 2.2.1-ийн дагуу өөрчлөлтийн бүлгийг хамгийн бага (ерөнхийдөө өөрчлөлтийн 3 бүлгээс
хэтрэхгүй) байх зарчмыг баримтална.

Хэвлэл: 00
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24
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Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

Хүснэгт Н2-2. METAR, SPECI мэдээ
(Template for METAR and SPECI)
Түлхүүр үг:

М
С
О

=
=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч
Нэмэлтээр оруулах

Тайлбар - METAR, SPECI мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын утга ба нарийвчлалыг
Хүснэгт Н3-5-д тусгасан болно.
Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд
Мэдээний
төрлийг илтгэгч
(М)

Агуулга

Загвар(ууд)

Жишээ

Мэдээний төрөл (M)

METAR, METAR COR, SPECI эсвэл
SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI

Байрлал заагч
(M)

ОУИНБ-ын байрлал
заагч (M)

nnnn

ZMUB

Ажиглалтын
хугацаа (M)

Урьдчилсан мэдээг
гаргаж буй өдөр болон
цагийг ОУДЦ-аар (M)

nnnnnnZ

221630Z

Байхгүй эсвэл
автоматчлагдсан
мэдээг илтгэгч
2
(C)

Байхгүй эсвэл
автоматчлагдсан
мэдээг илтгэгч (C)

AUTO эсвэл NIL

AUTO
NIL

1

ХЭРЭВ МЭДЭЭ БАЙХГҮЙ БОЛ METAR-ИЙН ТӨГСГӨЛ
Газар орчмын
салхи (M)

Салхины чиглэл (M)

nnn

VRB
19006MPS
(19012KT)

Салхины хурд (M)

[P]nn[n]

Хурдны онцгой хазайлт
3
(С)

G[P]nn[n]

Хэмжих нэгж (M)

MPS (эсвэл KT)

Чиглэлийн онцгой
4
хазайлт (С)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

00000MPS
(00000KT)
12012G17MPS
(120024G34KT)
24008G13MPS
(24016G26KT)

nnnVnnn

-

02010MPS 350V070
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Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам
Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд

АБХ (M)

ХБЗ-ын дагуух АБХ

(C)

8

Агуулга

Загвар(ууд)

Давамгайлах эсвэл
хамгийн бага АБХ
5
(M)
Чиглэл заах
6
боломжгүй АБХ (С)
Хамгийн бага АБХ
7
(С)
Хамгийн бага АБХ7
ын чиглэл (С)

8

Цаг агаарын
үзэгдлийн эрч хүч
эсвэл эргэн тойронг
10
илтгэгч (С)

2, 9

Цаг агаарын
үзэгдлийн төрөл
болон шинж байдал
11
(М)

Үүлний хэмжээ
болон доод суурийн
өндөр эсвэл босоо
АБХ (M)

Үүлний төрөл (C)
Агаарын болон
шүүдэр цэгийн
температур (М)
Даралтын утга
(M)

V
nnnn
N эсвэл NE эсвэл E эсвэл SE эсвэл S
эсвэл SW эсвэл W эсвэл NW

nn[L]/ эсвэл nn[C]/ эсвэл nn[R]/

ын хандлага (С)

Үүлшил (M)

A

NDV

ХБЗ (M)

ХБЗ-ын дагуух АБХ -

14

C

R

(M)

Үзэгдэл (С)

nnnn

Элементийн нэр (M)

ХБЗ-ын дагуух АБХ

2

Агаарын болон
шүүдэр цэгийн
температур (М)
Элементийн нэр (M)
QNH (M)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

Жишээ

U, D эсвэл N

- эсвэл +

-

VC

DZ эсвэл RA
SN эсвэл SG
PL эсвэл DS
SS эсвэл
FZDZ эсвэл
FZRA эсвэл
12
FZUP эсвэл
13
FC эсвэл
SHGR эсвэл
SHGS эсвэл
SHRA эсвэл
SHSN эсвэл
12
SHUP эсвэл
TSGR эсвэл
TSGS эсвэл
TSRA эсвэл
TSSN эсвэл
12
TSUP эсвэл
12
UP
FEWnnn
эсвэл
SCTnnn
эсвэл
BKNnnn
эсвэл
OVCnnn
эсвэл
12
FEW/// эсвэл
12
SCT/// эсвэл
12
BKN/// эсвэл
12
OVC/// эсвэл
12
///nnn эсвэл
12
//////
CB
эсвэл
TCU эсвэл
12
///

FG эсвэл
BR эсвэл SA
DU эсвэл HZ
FU эсвэл VA
SQ эсвэл PO
FC эсвэл TS
BCFG
BLDU
BLSA
BLSN
DRDU
DRSA
DRSN
FZFG
MIFG
PRFG
12
Эсвэл //

FG
PO
FC
DS
SS
TS
SH
BLSN
BLSA
BLDU

Q
nnnn

K

2000 1200NW
6000 2800E

RA HZ
VCFG
+TSRA FG VCSH
+DZ
VA VCTS
-SN MIFG VCBLSA
+TSRASN
-SNRA
DZ FG
+SHSN BLSN
UP
FZUP
TSUP FZUP
//

FEW010
OVC020
VVnnn
эсвэл
12
VV///

CAVOK

R30/0400
R12R/1700
R32/M0050
R14L/P2000
R14L/0650
R14C/0500
R14/1100U
R32/0550N R30/0800D
R14/0700

[P эсвэл M]nnnn

[M]nn/[M]nn

O

0350
7000NDV
0800
9999

NSC
эсвэл
1
NCD

VV005 NSC
VV///

SCT010 BKN012
BKN///

///015

BKN025///

NCD

2

SCT009TCU BKN025CB
SCT008 BKN025CB
-

//////CB

17/10
02/M08
M21/M18
Q0995
Q1009
Q0987
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Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам
Бүлэг 4-д
тусгагдсан
элементүүд

Агуулга

Загвар(ууд)

Өнгөрсөн хугацааны
2, 9
үзэгдэл (С)
Нэмэлт
мэдээлэл

Салхины шилжлэг
2
(C)

2

Зонхилох АБХ (С)

2

Цаг агаарын
үзэгдлийн эрч хүч
11
(С)

Цаг агаарын
үзэгдлийн шинж
чанар болон төрөл
2, 10, 12
(С)

Үүлний хэмжээ,
доод суурийн өндөр
эсвэл босоо АБХ
2, 13
(С)
Үүлний төрөл (С)

NOSIG

2

REFZRA
RETSRA
WS RWY03
WS ALLRWY

BECMG TEMPO
FMnnnn ба/эсвэл
TLnnnn эсвэл
ATnnnn
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS
эсвэл
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KT

Өөрчлөлтийн
2
хугацаа (С)

Хандлагын
урьдчилсан
15
мэдээ (О)

REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or
RERASN or
RE[SH]SN or RESG or RESHGR or RESHGS or
REBLSN or
RESS or REDS or RETSRA or RETSSN or RETSGR
or
RETSGS or RETS or REFC or REVA or REPL or
12
REUP эсвэл
REFZUP12 эсвэл or RETSUP12 эсвэл RESHUP12
WS Rnn[L] or WS Rnn[C] or WS Rnn[R] or WS ALL RWY

Өөрчлөлтийн бүлэг
16
(М)

Салхи (С)

Жишээ

NOSIG
BECMG FEW020

nnnn
- эсвэл +

-

DZ эсвэл RA
SN эсвэл SG
PL эсвэл DS
SS эсвэл
FZDZ эсвэл
FZRA эсвэл
SHGR эсвэл
SHGS эсвэл
SHRA эсвэл
SHSN эсвэл
TSGR эсвэл
TSGS эсвэл
TSRA эсвэл
TSSN эсвэл

FG
BR эсвэл SA
DU эсвэл HZ
FU эсвэл VA
SQ эсвэл PO
FC эсвэл TS
BCFG
BLDU
BLSA
BLSN
DRDU
DRSA
DRSN
FZFG
MIFG
PRFG

FEWnnn
SCTnnn
BKNnnn
OVCnnn

VVnnn
эсвэл
VV///

CB эсвэл
TCU

-

C
A
V
O
K

N
S
W

TEMPO
25010G15MPS
(TEMPO
25020G30KT)
BECMG FM1030
TL1130 CAVOK
BECMG TL1700
0800FG
BECMG FM1900
0500+SNRA
TEMPO FM0330
TL0430 FZRA

N
S
C

TEMPO TL1200
0600 BECMG
AT1200 8000 NSW
NSC
BECMG AT1130
OVC010
TEMPO TL1530
+SHRA BKN027CB

Зохиомол байрлал
Тохиромжтой үед оруулна.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.1.5.2 в)-ийн дагуу оруулна.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.1.5.2 б) 1.-ийн дагуу оруулна.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.2.4.4. б)-ийн дагуу оруулна.
Зөвхөн автоматчлагдсан мэдээнд ашиглана.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.2.4.4 а)-ийн дагуу оруулна.
Энэ Нэмэлт-ийн 4.3.6.6 -ийн дагуу оруулна.
Нэг эсвэл түүнээс их бүлэг гэхдээ энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.7 а), 4.8.1.1 болон Нэмэлт 5-ийн 2.2.4.2-ийн дагуу
хамгийн ихдээ 3 хүртэл бүлэг
10. Тохиромжтой үед оруулна; Энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.6-ийн дагуу дунд зэргийн эрч хүчийг тэмдэггүй оруулна.
11. Энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.3 а)-д дурьдсан хур тунадасны төрлүүдийг энэ Нэмэлт-ийн 4.4.2.7 болон Нэмэлт 5ийн 2.2.4.2-ийн дагуу хамтад нь оруулж болно.
12. Энэ Нэмэлт-ийн 4.5.4.2 д)-ийн дагуу хамгийн ихдээ 4 хүртэл үүлний бүлгийг оруулна
13. Бүлэг 6-ийн 6.3.2-ийн дагуу оруулна
14. Нэмэлт 5-ийн 2.2.1-ийн дагуу өөрчлөлтийн бүлгийг хамгийн бага (ерөнхийдөө өөрчлөлтийн 3 бүлгээс
хэтрэхгүй) байх зарчмыг баримтална.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24
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Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

Хүснэгт Н2-3. Хандлагын урьдчилсан мэдээнд өөрчлөлтийн
бүлгийг ашиглах
(Use of change indicators in trend forecast)
Өөрчлөлт
заагч
NOSIG
BECMG

Хугацаа заагч
FM n1n1n1n1
TLn2n2n2n2
TLnnnn
FMnnnn
ATnnnn
-

TEMPO

FM n1n1n1n1
TLn2n2n2n2
TLnnnn
FMnnnn
-

Утга
Урьдчилсан мэдээнд өөрчлөлт байхгүй
Урьдчилан
n1n1n1n1 хугацаанд эхэлж, n2n2n2n2
мэдээлж буй
хугацаанд дуусна.
өөрчлөлт нь
Хандлагын урьдчилсан мэдээний эхлэх
хугацаанд эхэлж, nnnn хугацаанд дуусна
nnnn хугацаанд эхэлж, хандлагын
урьдчилсан мэдээний төгсөх хугацаанд
дуусна.
nnnn хугацаанд ажиглагдана. (тусгай цаг)
a) Хандлагын урьдчилсан мэдээний
эхлэх хугацаанд эхэлж, төгсөх
хугацаанд дуусна. эсвэл
б) Өөрчлөлт ажиглагдах хугацаа нь
тодорхойгүй
n1n1n1n1 хугацаанд эхэлж, n2n2n2n2
хугацаанд дуусна.
Урьдчилан
мэдээлж буй
Хандлагын урьдчилсан мэдээний
өөрчлөлт нь
эхлэх хугацаанд эхэлж, nnnn
хэлбэлзэлтэй
хугацаанд зогсоно.
өөрчлөлт нь
nnnn хугацаанд эхэлж, хандлагын
урьдчилсан мэдээний төгсөх хугацаанд
зогсоно.
Хандлагын урьдчилсан мэдээний эхлэх
хугацаанд эхэлж, төгсөх хугацаанд
зогсоно.

Хүснэгт Н2-4. Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээнд орох тоон
элементүүдийн хязгаарын утга ба нарийвчлал
(Ranges and resolutions for the numerical elements included in local reports)
Бүлэг 4-д тусгагдсан элементүүд

Хязгаарын утга

Нарийвчлал

01 – 36

1

010 – 360
1 – 99

10
1

M
M
KM
M
M
M

0 – 800
800 – 5000
5–10
0 – 400
400 – 800
800 – 2 000

50
100
1
25
50
100

M
FT
M
FT
°C

0 – 600
0 – 2000
0 – 3000
0 – 10000
-80 – +60

30
100
30
100
1

hPa
hPa

500 – 1100
500 – 1000

1
0.1

0 – 100

1

Хөөрч буух зурвас:
Салхины чиглэл:
Салхины хурд:
Алсын барааны харагдац:
Runway visual range:

Алсын барааны босоо харагдац:
Үүл,үүлний суурийн өндөр:
Aгаарын болон шүүдэр унах цэгийн температур:
QNH;
QFE:
Чийгшил:
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Хүснэгт Н2-5. METAR, SPECI мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын
утга ба нарийвчлал
(Ranges and resolutions for the numerical elements included
in METAR and SPECI)
Бүлэг 4-д тусгагдсан элментүүд

Хязгаарын утга

Нарийвчлал

01 – 36
000 – 360

1
10

MPS
M
M
M
M

00 – 99
0000 – 0800
0800 – 5000
5000 – 9000
9000 – 9999

1
50
100
1000
999

M
M
M

0000 – 0400
0400 – 0800
0800 – 2000

25
50
100

30 M (100 фут)

000 – 020

1

Үүл, үүлний суурийн өндөр:
30 M (100 фут)
Aгаарын болон шүүдэр унах цэгийн температур:
°C

000 – 100
-80 – +60

1
1

QNH:
QFE:
Чийгшил:

500 – 1100
500 – 1000
0 – 100

1
0.1
1

0-999

0.1

Хөөрч буух зурвас:
Салхины чиглэл:

(нэгжгүй)
0
градус

Салхины хурд:
Алсын барааны харагдац:

Runway visual range:

Босоо алсын барааны харагдац:

hPa
mmHg
(нэгжгүй)

Significant wave height:

M

Хүснэгт Н2-6. “RMK” бүлгийг мэдээлэхэд ашиглах тэмдэглэгээ
(Use of terms in RMK group)
Тэмдэглэгээ
LOC аnd
DIR
N
NE
E
1 Чиглэл
SE
S
SW
W
NW

Англи тайлбар
Location and Direction
North
North East
East
South East
South
South West
West
North West

2 Даралт

QFE###.#

Station-Level Pressure

3 Чийгшил

RH
##

4

Уулсын
харагдац

-CМ
чиглэл ба
байрлал
заагч
-MO
-MOP
NT
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Монгол тайлбар
Чиглэл болон Байрлал
Хойд
Зүүн хойд
Зүүн
Зүүн өмнө
Өмнө
Баруун өмнө
Баруун
Баруун хойд

Realative Humidity
Current Realative
Humidity
-Cloud on mountain

Станцын түвшин дэх агаарын даралт
/мм.м.у.б-ыг аравны хувиар/
Харьцангуй чийгшил
Ажиглалтын хугацааны
харьцангуй чийгшил
-Уулын орой үүлэнд

-Mountain obscure
- Mountain open
-Night time

-уул хаалттай
-уул ил
-шөнийн цаг
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Хүснэгт Н2-7. Хэмжилтийн багажийн болон ажиглалтын нарийвчлал
(Operational desirable accuracy of measurement and observation)
Ажиглалт хийх элемент
Газар орчмын дундаж салхи
Газар орчмын дундаж салхинаас хазайх
хазайлт
Алсын барааны харагдац (АБХ)
ХБЗ-ын дагуух алсын барааны харагдац
(RVR)
Үүлний хэмжээ
Үүлний суурийн өндөр
Агаарын болон шүүдэр цэгийн температур
Даралтын утга (QNH, QFE)

Хэмжилтийн багажийн болон ажиглалтын нарийвчлал
Чиглэл:
Хурд:

± 10
± 0,5м/с (1үзел) - 5м/с (10үзел) хүртэл
± 10% - 5м/с (10үзел)-ээс их үед
± 1м/с (2үзел)
± 50м 600м хүртэл
± 10% 600м – 1500м-ийн хооронд
± 20% 1500м-ээс их
± 10м 400м хүртэл
± 25м 400м – 800м-ийн хооронд
± 10% 800м-ээс их үед
± 1 октант
± 10м (33 фут) 100м (330фут) хүртэл
± 10%
100м (330фут)-ээс дээш
± 1°C
± 0,5гПа

Тайлбар – Дээрх хэмжилтийн багажийн болон ажиглалтын нарийвчлал нь үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага биш
бөгөөд энэ нь хэрэглэгч нарт ойлголт өгөхөд л зориулагдсан болно.
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НЭМЭЛТ 3
АГААРЫН ХӨЛГИЙН АЖИГЛАЛТ, ТҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЭХ
(AIRCRAFT OBSERVATION AND REPORT)
(Бүлэг 5-г үзнэ үү.)

1.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН МЭДЭЭНИЙ АГУУЛГА (CONTENTS OF AIR-REPORTS)

1.1

Дуут холбоогоор дамжуулах агаарын хөлгийн байнгын болон тусгай мэдээ
(Routine and special air-reports by voice communications)

Дуут холбоогоор дамжуулах байнгын болон тусгай агаарын хөлгийн мэдээлэл нь

дараах агуулгатай байна. Үүнд:
Мэдээний төрлийг заагч
1-р хэсэг (Байршлын мэдээлэл)
Агаарын хөлгийн ялгах тэмдэг
Байрлал эсвэл өргөрөг ба уртраг
Хугацаа
Нислэгийн өндрийн цуваа эсвэл үнэмлэхүй өндөр
2-р хэсэг (Цаг уурын мэдээлэл)
Салхины чиглэл
Салхины хурд
Агаарын температур
Сэгсрэлтийн байдал
Агаарын хөлгийн мөстөлтийн байдал
Тайлбар – Тусгайлсан агаарын хөлгийн мэдээний хувьд 2-р хэсэгт орсон элементүүдээс сонгож
мэдээлнэ.

2.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН МЭДЭЭГ МЭДЭЭЛЭХ НӨХЦӨЛ (CIRCUMTANCES FOR
REPORTING)

2.1 Нийтлэг үндэслэл
Салхины чиглэл, хурд, температур, сэгсрэлт, чийгшлийн тухай мэдээллүүдийг
багтаасан агаарын хөлгийн мэдээг дараах шалгуурын дагуу дамжуулна.
Тайлбар – Агаарын хөлгийн мэдээнд тусгагдах цаг уурын элементүүдийг дамжуулах хязгаарын
утга болон нарийвчлалыг Н3-1 хүснэгтэнд заасан болно.

2.2 Салхины чиглэл
Салхины чиглэлийг бүхэл аравтад шилжүүлсэн градусаар зааж өгнө.
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2.3 Салхины хурд
Салхины хурдыг км/ц эсвэл КТ-р илэрхийлнэ. Хэрэглэж буй нэгжийг нь мэдээнд
зааж өгнө.
2.4 Температур
Температурыг Цельсийн градусаар, аравны нарийвчлалтай өгнө.
2.5 Хуйларшил (Турбулент)
Хуйларшлын тухай мэдээллийг хуйлраа замхрах үеийн хурд (EDR)-аас куб язгуур
гаргасан нэгжээр илэрхийлж дамжуулна. Хэрэв EDR-ыг тодорхойлох боломжгүй
бол хүчтэй, дунд хүчтэй, сул хүчтэй гэсэн ангилалаар мэдээлнэ.
Агаарын хөлгийн байнгын мэдээнд

2.5.1

Агаарын турбулентийн тухай мэдээллийг нислэгийн явцад өгөх ба ажиглалтын
өмнөх 15 минутад хамаарна. Турбулентийн дундаж ба их утгыг хянаж, хамгийн их
утгандаа хүрсэн хугацааг минутын нарийвчлалтай тодорхойлно. Дундаж болон их
утгыг EDR-наас куб язгуур гаргасан нэгжээр мэдээлнэ. Өндөр авах үед
турбулентийн тухай мэдээллийг нислэгийн эхний 10 минутанд өгөх ба ажиглалтын
өмнөх 30 секундын хугацаанд хамаарна. Турбулентийн хамгийн их утгыг
тасралтгүй хянана.
Агаарын хөлгийн тусгай мэдээнд

2.5.2

Хуйларшлын тухай агаарын хөлгийн тусгай мэдээг нислэгийн аль ч үед EDR-аас
куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.7-аас давахад дамжуулна. Турбулентийн
тухай агаарын хөлгийн тусгай мэдээ нь өмнөх ажиглалтын 1 минутын үечлэлд
шууд хамаарна. Хуйларшлын дундаж, хамгийн их утгыг тасралтгүй хянана.
Дундаж, хамгийн их утгыг нь EDR-аас куб язгуур гаргасан нэгжээр илэрхийлж
дамжуулна. Агаарын хөлгийн тусгай мэдээг EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн
их утга 0.7-аас доош орох хүртэл минут тутамд өгнө.
Хуйларшлын эрчимшлийг дараах зайцаар үнэлнэ. Үүнд:

2.5.3
а)
б)
в)
г)

Хүчтэй гэж EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.7-оос давж
байвал,
Дунд зэргийн гэж EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.4-өөс
их, 0.7-оос бага эсвэл тэнцүү бол,
Сул гэж EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.1-ээс их, 0.4өөс бага эсвэл тэнцүү бол,
Тэг утгатай гэж EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.1-ээс
бага эсвэл тэнцүү байвал.
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3.

САЛХИНЫ
ШИЛЖЛЭГИЙН
ТУХАЙ
МЭДЭЭЛЛИЙГ
(REPORTING WINDSHEAR INFORMATION IN AIR-REPORT)

ДАМЖУУЛАХ

3.1. Агаарын хөлөг өндөр авах, аэродромд газардах үед салхины шилжлэг
ажиглагдаж үүнийг агаарын хөлгийн мэдээгээр мэдээлж буй тохиолдолд уг
агаарын хөлгийн төрлийг заах шаардлагатай.
3.2. Агаарын хөлгийн мэдээ эсвэл урьдчилсан мэдээнд агаарын хөлөг өндөр авах,
аэродромд газардах үед салхины шилжлэгийн нөхцлийн тухай мэдээлэгдсэн үед
агаарын хөлгийн дарга тэр тухайд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжид
аль болох хугацаа алдалгүй мэдэгдэнэ.
4.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН МЭДЭЭГ СОЛИЛЦОХ (EXCHANGE OF AIR-REPORTS)

4.1. Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага нь агаарын хөлгийн
байнгын болон тусгайлсан мэдээг холбогдох гэрээний дагуу цаг уурын албанд
дамжуулна.
4.2. Аэродромын цаг уурын байгууллага нь агаарын хөлгийн тусгай мэдээ хүлээн
авсан боловч синоптик инженер тухайн үзэгдэл нь цаашид тогтвортой
ажиглагдахгүй, SIGMET мэдээг зохиох шаардлагагүй гэж үзвэл агаарын хөлгийн
тусгай мэдээг Нэмэлт 5-ийн 1.2.1-д заасны дагуу SIGMET мэдээг дамжуулахтай
адил аргаар цаг уурын бусад байгууллагуудад дамжуулна.
Хүснэгт Н3-1. Агаарын хөлгийн мэдээнд орох цаг уурын элементүүдийн
хязгаарын утга ба нарийвчлал
(Ranges and resolutions for the meteorological elements included in air-reports)
Бүлэг 5-д тусгагдсан элментүүд
Салхины чиглэл:
Салхины хурд:

Хязгаарын утга

Нарийвчлал

градус

000 – 360

1

KMH
KT

00 – 500
00 – 250

2
1

С

-80…+60

0.1

-1

m s
(ажиглагдсан хугацаа)*

0–2
0 – 15

0.01
1

m2/3 s-1

0–2

0.01

0 – 100

1

0

0

Температур:
Турбулент: байнгын агаарын
хөлгийн мэдээ:
Турбулент: тусгай агаарын
хөлгийн мэдээ:
Чийгшил

2/3

%

*Нэгжгүй хэмжигдэхүүн
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НЭМЭЛТ 4
УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭНҮҮД
(FORECASTS)
(Бүлэг 6-г үзнэ үү.)
Тайлбар – Нислэгт зориулсан цаг агаарын урьдчилсан мэдээг дүгнэх зааварыг Нэмэлт 10-д
тусгасан болно.

1.

TAF МЭДЭЭ (TERMINAL AERODROME FORECAST)

1.1 TAF мэдээний хэлбэр (Format of TAF)
1.1.1 TAF мэдээг Н4-1 хүснэгтэд үзүүлсэн загварын дагуу зохиох ба ДЦУБ-аас
гаргасан TAF кодын хэлбэрээр дамжуулна.
1.2 TAF-д өгөх цаг уурын элементүүд (Inclusion of meteorological elements in
TAF)
1.2.1

Газрын гадарга орчмын салхи

1.2.1.1 Салхины урьдчилсан мэдээнд салхины зонхилох чиглэлийг аравтын
орноор бүхэлтгэж, хурдыг 1 м/с-ийн зайцтайгаар өгнө. Салхины чиглэл нь
тогтворгүй буюу зонхилох чиглэлийг урьдчилан мэдээлэх боломжгүй үед жишээ нь
зөөлөн салхитай (1м/с-ээс бага) эсвэл аянга цахилгаантай үед урьдчилан мэдээлж
буй салхины чиглэлийг тогтворгүй гэж “VRB”-ээр тэмдэглэнэ. Салхи намуун
байхаар бол урьдчилан мэдээлж буй салхины хурдыг “00000” гэж тэмдэглэнэ.
Урьдчилан мэдээлж буй салхины хамгийн их хурд (өрөвхийлөлт) нь урьдчилан
мэдээлж буй салхины дундаж утгаас 5м/с буюу түүнээс их байхаар бол хамгийн их
хурдыг урьдчилсан мэдээнд өгнө.
1.2.1.2 Урьдчилсан мэдээнд өгсөн дундаж утгыг бодит байдалд дор дурьдсан
хэмжээнээс ихээр хазайхгүй гэж ойлгоно. Үүнд :
салхины чиглэл ± 20 градус
салхины хурд газар орчимд 15м/с хүртэл ± 2м/с
15м/с –ээс их үед ± 20%,
1.2.2

Алсын барааны харагдац

Урьдчилан мэдээлж буй алсын барааны харагдац 800м-ээс бага байхаар бол 50м,
800м буюу түүнээс их гэхдээ 5км-ээс бага байхаар бол 100м, 5км буюу түүнээс их
гэхдээ 10км-ээс бага байхаар бол 1км-ийн нарийвчлалтайгаар тус тус мэдээлэх ба
10км буюу түүнээс их байхаар бол кодын CAVOK нөхцлийг хангах урьдчилсан
мэдээнээс бусад мэдээнд 10км гэж тус тус тэмдэглэнэ. Урьдчилсан мэдээнд
давамгайлах алсын барааны харагдацын хэмжээг мэдээлнэ. Алсын барааны
харагдац чиглэл бүрт өөр байх эсвэл зонхилох алсын барааны харагдацын
хэмжээг урьдчилан мэдээлэх боломжгүй тохиолдолд урьдчилсан мэдээнд хамгийн
бага алсын барааны харагдацын хэмжээг мэдээлнэ.
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1.2.3

Цаг агаарын үзэгдэл

1.2.3.1 Дараах цаг агаарын үзэгдлүүдээс нэг буюу түүнээс их, хамгийн ихдээ
гурван үзэгдэл эсвэл тэдгээрийн хослол аэродром дээр ажиглагдахаар байвал
тэдгээрийн онцлог шинж болон эрч хүч (боломжтой тохиолдолд)-ний байдалтай
хамт урьдчилсан мэдээнд өгнө. Үүнд:
Зайрмагтсан хур тунадас
Хэт хөрсөн манан
Дунд хүчтэй болон хүчтэй хур тунадас (аадар ороод)
Намын шороон, элсэн эсвэл цасан шуурга
Явган шороон, элсэн эсвэл цасан шуурга
Шороон шуурга
Элсэн шуурга
Аянга цахилгаан (хур тунадастай буюу хур тунадасгүй)
Нөөлөг салхи
Юүлүүр хэлбэрийн үүл (торнадо эсвэл усан хуйлраа)
Нэмэлт 3–ийн 4.4.2.3-д заасан бусад цаг агаарын үзэгдлүүд (зөвхөн
алсын барааны харагдацыг эрс өөрчлөхөөр байвал)
Цаг агаарын үзэгдэл зогсоно гэж үзвэл “NSW” – товчлолоор тэмдэглэнэ.
1.2.4

Үүлшил

1.2.4.1 Доод, дунд, дээд мандлын үүлний тоо хэмжээг 8 октантаар үнэлэх ба
үүлний хэлбэрийг товчилсон латин нэрээр мэдээлнэ. Тэнгэр халхлагдах буюу
харанхуйлах мөн үүлшлийг урьдчилан мэдээлэх боломжгүй үед аэродром дээрх
босоо чиглэлийн алсын барааны харагдацыг мэдээлэх боломжтой бол “VV”
бүлгээр мэдээлнэ. Хэд хэдэн үүлний давхарга болон массыг урьдчилан мэдээлэх
бол тэдгээрийн хэмжээ болон доод суурийн өндөрийг дараах дарааллын дагуу
мэдээлнэ. Үүнд:
а.
Хэмжээг нь харгалзан үүлний хамгийн доод давхарга буюу массыг
“FEW”, “SCT”, “BKN” эсвэл “OVC” гэсэн товчлолуудын аль тохирохыг
ашиглан мэдээлнэ.
б.
2 октантаас их хэмжээтэй үүлний дараагийн дээд давхарга буюу массыг
“SCT”, “BKN” эсвэл “OVC” гэсэн товчлолуудын аль тохирохыг ашиглан
мэдээлнэ.
в.
4 октантаас их хэмжээтэй үүлний дараагийн дээд давхарга буюу массыг
“BKN” эсвэл “OVC” гэсэн товчлолуудын аль тохирохыг ашиглан
мэдээлнэ.
г.
Борооны бөөн үүлийг тусад нь ямар ч тохиолдолд мэдээлнэ.
1.2.4.2 Үүлийг мэдээлэхдээ доод суурийн өндрийн багаас нь өгсөх дарааллаар нь
мэдээлнэ.
1.2.5

Агаарын температур

Хэрэв агаарын температурыг урьдчилсан мэдээнд тусгах бол Цельсийн бүхэл
градусаар, TAF мэдээний үйлчлэх хүчинтэй хугацаанд хамаарах агаарын хамгийн
их буюу бага температурыг тэдгээрийн ажиглагдах хугацаатай хамт мэдээлнэ.
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1.3 Өөрчлөлтийн бүлэг (Change groups)
Тайлбар – TAF мэдээнд өөрчлөлтийн болон хугацааны бүлгийг ашиглах тайлбарыг Хүснэгт Н42–д үзүүлэв.

1.3.1 TAF мэдээний өөрчлөлтийн бүлгүүдийг өгөх буюу TAF-д нэмэлт засвар
хийхдээ дараах үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:
а.
Газрын гадарга орчмын салхины чиглэлийн дундаж утга нь 60 градус
буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөх үед уг өөрчлөлтөөс өмнө эсвэл хойно нь
салхины дундаж хурд 5м/с (10үзел) буюу түүнээс их болох
б.
Газрын гадарга орчмын салхины хурдны дундаж утга нь 5м/с (10үзел)
буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөхөөр
в.
Газрын гадарга орчмын салхины хурдны дундаж утгаас хазайх хазайлт
(өрөвхийлөлт) нь 5м/с (10KT) буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөх уг
өөрчлөлтийн өмнө эсвэл хойно салхины дундаж хурд нь 7.5 м/с (15KT)
буюу түүнээс их болох
г.
Газрын гадорчмын салхи үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц утганд хүрч
өөрчлөгдөхөөр бол. Уг босго утгыг цаг уурын эрх бүхий байгууллага
нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт байгууллага болон
агаарын тээвэрлэгч нартай зөвлшилцсөний дагуу дараах салхины
нөлөөллийг тооцож үзсэний үндсэн дээр тодорхойлно. Үүнд:
1.
Ашиглаж буй ХБЗ-ын хэрэгцээ шаардлага
2.
Аэродром дээрх агаарын хөлгийн хэвийн үйл ажиллагааны голлох
хязгаарлалтуудыг илэрхийлэх утганд нөлөөлөхүйц ХБЗ-ын арын
болон хөндлөнгийн салхи
д. АБХ-ын хэмжээ дараах утгуудын аль нэгэнд хүрч өөрчлөгдөх буюу
сайжрах эсвэл муудах
1.
150, 350, 600, 800, 1500 буюу 3000м
2.
5000м – ил харааны нислэгийн дүрмийн дагуу явагдах нислэгтэй
тохиолдолд
е.
Дараах цаг агаарын үзэгдэл дангаараа эсвэл хамт ажиглагдах, эхлэх,
дуусах, эрч хүч нь өөрчлөгдөх
1.
Хэт хөрсөн манан
2.
Зайрмагтсан хур тунадас
3.
Дунд хүчтэй эсвэл хүчтэй хур тунадас (аадар ороод)
4.
Аянга цахилгаан
5.
Шорон шуурга
6.
Элсэн шуурга
ё.
Дараах цаг агаарын үзэгдлүүдийн аль нэг эсвэл тэдгээрийн хослол
ажиглагдаж эхлэх буюу дуусах:
1.
Шороон, элсэн шуурга эсвэл цасан намын шуурга
2.
Шороон, элсэн шуурга эсвэл цасан явган шуурга
3.
Нөөлөг
4.
Юүлүүр хэлбэрийн үүл (торнадо буюу усан хуйлраа)
ж. “BKN” эсвэл “OVC” хэмжээтэй хамгийн доод үүлний доод суурийн өндөр
дараах утгуудыг дайран өнгөрөх бол
1.
30, 60, 150 буюу 300м (100, 200, 500 буюу 1000 фут)
2.
450м (1500 фут) – ил харааны нислэгтэй тохиолдолд
з.
450м (1500 фут)-ээс нам өндөртэй үүлний хэмжээ:
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и.
й.

1.
NSC, FEW эсвэл SCT байснаас BKN эсвэл OVC болох
2.
BKN эсвэл OVC хэмжээнээс NSC, FEW эсвэл SCT болж өөрчлөгдөх
Босоо чиглэлийн АБХ-ын хэмжээ дараах утгуудыг дайран өнгөрөх бол:
30, 60, 150, 300м (100, 200, 500, 1000 фут)
Цаг уурын эрх бүхий байгууллага болон нисэхийн харилцагч
байгууллагатай тохиролцсоны дагуу орон нутгийн аэродромуудын
хязгаарлалтуудад үндэслэн тогтоосон бусад шалгуур

1.3.2 Бүлэг 6-ийн 6.2.3-д заасан аль нэг элементийн өөрчлөлтийг дээрх 1.3.1-д
заасан шалгуурын дагуу мэдээлэх шаардлагатай тохиолдолд “BECMG” эсвэл
“TEMPO” өөрчлөлт заагчийг ашиглан өөрчлөлт болох цаг хугацааны хамт
мэдээлнэ. Өөрчлөлтийн эхлэх болон дуусах хугацааг бүхэл ОУДЦ (UTC)–аар
мэдээлнэ. Өөрчлөлт заагчийн ард зөвхөн өөрчлөлт болно гэж үзэж буй тухайн
элементийг л мэдээлнэ. Хэдий тийм боловч үүлний өөрчлөлтийг мэдээлэх
шаардлагатай тохиолдолд үүлний бүлэгт өөрчлөлт орох, орохгүй бүх үүлийг
мэдээлнэ.
1.3.3 “BECMG” өөрчлөлт заагч болон холбогдох хугацааны бүлгийг ашиглан
аажим эсвэл аажим бус хурдацтайгаар тодорхой хугацаанд цаг агаарын нөхцөл
байдал тусгай босго утгыг давах эсвэл тусгай босго утганд хүрч өөрчлөгдөх
өөрчлөлтийг мэдээлнэ. Өөрчлөлтийн хугацаа нь 2-оос 4 цагийн хооронд байна.
“BECMG” өөрчлөлт заагчаар урьдчилсан мэдээнд өгсөн өмнөх нөхцөл нь
дараагийн нөхцлөөр солигдоно.
1.3.4
Тохиолдол бүрийн үргэлжлэх хугацаа нь нэг цагаас бага байх цаг уурын
түр зуурын өөрчлөлтийг TEMPO YYGG/Y1Y1G1G1 хэлбэрээр мэдээлнэ.
1.3.5 Цаг агаарын давамгайлах нөхцөл байдлыг өөрчлөх нэг буюу хэд хэдэн өөр
нөхцөл байдал үүсэхээр бол урьдчилсан мэдээний хүчинтэй хугацааг “FM”
товчлолын араас шууд (зай авалгүйгээр) өөрчлөлт ажиглагдах хугацааг 6
тэмдэгтээр өдөр, ОУД (UTC) цаг болон минутыг илэрхийлсэн хугацааны бүлгийг
ашиглан бие даасан хэсгүүдэд хуваан мэдээлнэ. “FM” товчлолоор зааглан
хуваасан хугацааг бие даасан хэсэг гэж үзэх бөгөөд урьдчилсан мэдээнд өгсөн
өмнөх нөхцлийг дараагийн нөхцлөөр солигдоно гэж үзнэ.
1.4 Магадлалын бүлэг (Probability groups)
1.4.1 Урьдчилан мэдээлж буй элементийн альтернатив утгын ажиглагдах
магадлалыг мэдээлэх шаардлагатай бол “PROB” товчлолын араас бүхэл аравтын
хувиар илэрхийлсэн магадлалын утгыг түүний ажиглагдах хугацааны хамт
мэдээлнэ. Магадлалын мэдээллийг урьдчилан мэдээлж буй элементүүдийн ард
өгөх бөгөөд түүний араас залгуулан элементүүдийн альтернатив утгыг өгнө. Цаг
агаарын түр зуурын хэлбэлзэх өөрчлөлтийн урьдчилсан мэдээний магадлалыг
“TEMPO” өөрчлөлт заагч болон түүнд харгалзах хугацааны бүлгийн өмнө “PROB”
товчлолыг бүхэл аравтын хувиар илэрхийлсэн магадлалтай хамт мэдээлнэ.
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Альтернатив утга эсвэл өөрчлөлтийн магадлал нь 30 хувиас бага бол үүнийг
мэдээлэх шаардлагагүй. Альтернатив утга эсвэл өөрчлөлтийн магадлал нь 50 хувь
буюу түүнээс их бол үүнийг нислэгийн мэдээнд магадлалын бүлгээр мэдээлэхгүй
бөгөөд үүний оронд шаардлагатай тохиолдолд “BECMG” буюу “TEMPO” өөрчлөлт
заагчаар эсвэл “FM” товчлолыг ашиглан хугацаа хуваагчаар тус тус мэдээлнэ.
Магадлалын бүлэгт “BECMG” өөрчлөлт заагч болон “FM” хугацаа заагчийг
ашиглаж болохгүй.
1.4.2 Магадлалын бүлгээр цаг уурын элементийн өөрчлөлт болох 30, 40 хувийн
магадлалыг мэдээлнэ.
1.5 Өөрчлөлтийн болон магадлалын бүлгийн тоо (Numbers of change and
probability groups)
Өөрчлөлтийн болон магадлалын бүлгийн тоог хамгийн бага байхаар тооцох
бөгөөд хамгийн ихдээ 5-аас хэтрүүлж болохгүй.
1.6 TAF мэдээний дамжуулалт (Dissemination af TAF)
TAF мэдээ болон түүнд хийсэн нарийвчлалыг ROBEX схемийн дагуу олон улсын
ОРМЕТ мэдээллийн сан болон бусад бүсийн нисэхийн суурин үйлчилгээний үйл
ажиллагааны агаарын навигацын гэрээгээр томилогдсон интернетэд суурилсан
үйлчилгээний төвүүдэд дамжуулна.
2.

ХАНДЛАГЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ (TREND FORECASTS)

2.1 Хандлагын урьдчилсан мэдээний хэлбэр (Format of trend forecasts)
Хандлагын урьдчилсан мэдээг Нэмэлт 3-ийн Н3-1 болон Н3-2 хүснэгтүүдэд
үзүүлсэн загварын дагуу зохионо. Хандлагын урьдчилсан мэдээнд ашиглах нэгж
болон хуваарь нь дээрх нэмэлтэд оруулсан мэдээнийхтэй ижил байна.
2.2 Хандлагын урьдчилсан мэдээнд өгөх цаг уурын элементүүд (Inclusion of
meteorological elements in trend forecasts)
2.2.1

Ерөнхий зүйл

Хандлагын урьдчилсан мэдээнд газрын гадарга орчмын салхи, алсын барааны
харагдац, цаг агаарын үзэгдэл болон үүл зэрэг элементүүдийн төлөв байдалд
өөрчлөлт орохоор бол мэдээлнэ. Зөвхөн өөрчлөлт ажиглагдах элементийг
урьдчилсан мэдээнд өгнө. Хэдий тийм боловч үүлний өөрчлөлтийг мэдээлэх
шаардлагатай тохиолдолд үүлний бүлэгт өөрчлөлт орох, орохгүй бүх үүлийг
мэдээлнэ. Алсын барааны харагдацад өөрчлөлт орох тохиолдолд алсын барааны
харагдацыг муутгаж буй цаг агаарын үзэгдлийг мөн мэдээлнэ. Ямар нэг өөрчлөлт
ажиглагдахааргүй бол үүнийг “NOSIG” таних үгээр мэдээлнэ.
2.2.2 Газрын гадарга орчмын салхи
Хандлагын урьдчилсан мэдээнд дараах тохиолдлуудад салхины өөрчлөлтийг
мэдээлнэ:
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а.
б.
в.

Газрын гадарга орчмын салхины чиглэлийн дундаж утга нь 60 градус
буюу түүнээс ихээр өөрчлөгдөх үед уг өөрчлөлтийн өмнө эсвэл хойно нь
салхины дундаж хурд 5м/с (10үзел) буюу түүнээс их болох,
Cалхины хурдны дундаж утга нь 5м/с (10үзел) буюу түүнээс ихээр
өөрчлөгдөхөөр бол
Газрын гадарга орчмын салхи үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц утганд
хүрч өөрчлөгдөхөөр бол. Уг босго утгыг цаг уурын бүрэн эрхт
байгууллага, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бүрэн эрхт
байгууллага, агаарын тээвэрлэгч нартай зөвлшилцсөний дагуу салхины
дараах нөлөөллийг тооцож үзсэний үндсэн дээр тодорхойлно. Үүнд:
1.
Ашиглаж буй ХБЗ-ын хэрэгцээ шаардлага
2.
Аэродром дээрх агаарын хөлгийн хэвийн үйл ажиллагааны голлох
хязгаарлалтуудыг илэрхийлэх утганд нөлөөлөхүйц ХБЗ-ын арын
болон хөндлөнгийн салхи

2.2.3 Алсын барааны харагдац
АБХ-ын хэмжээ дараах утгуудын аль нэгэнд хүрч өөрчлөгдөх буюу сайжрах эсвэл
муудах бол хандлагын урьдчилсан мэдээнд уг өөрчлөлтийг мэдээлнэ. Үүнд: 150,
350, 600, 800, 1500, 3000м. Урьдчилсан мэдээнд ил харааны нислэгийн дүрмийн
дагуу явагдах нислэгтэй тохиолдолд алсын барааны харагдац 5000м-т хүрч
өөрчлөгдөх өөрчлөлтийг нэмэлтээр мэдээлнэ.
Тайлбар – Байнгын болон тусгай агаарын хөлгийн мэдээнд оруулсан хандлагын урьдчилсан
мэдээнд ХБЗ-ын дагуух алсын барааны харагдацыг мэдээлнэ. Харин METAR болон SPECI мэдээнд
оруулсан хандлагын урьдчилсан мэдээнд зонхилох алсын барааны харагдацын хэмжээг мэдээлнэ.

2.2.4 Цаг агаарын үзэгдэл
2.2.4.1 Цаг агаарын дараах үзэгдлүүдийн аль нэг буюу тэдгээрийн хослол
ажиглагдаж эхлэх буюу зогсох эсвэл эрч хүч нь өөрчлөгдөх бол хандлагын
урьдчилсан мэдээнд мэдээлнэ:
Зайрмагтсан хур тунадас
Дунд хүчтэй эсвэл хүчтэй хур тунадас (аадар ороод)
Аянга цахилгаан (хур тунадастай)
Шорон шуурга
Элсэн шуурга
Нэмэлт 3–ийн 4.4.2.3-д заасан бусад цаг агаарын үзэгдлүүд (зөвхөн
алсын барааны харагдацыг эрс өөрчлөхөөр байвал)
2.2.4.2 Цаг агаарын дараах үзэгдлүүдийн аль нэг буюу тэдгээрийн хослол
ажиглагдаж эхлэх буюу зогсохоор бол хандлагын урьдчилсан мэдээнд мэдээлнэ:
Хэт хөрсөн манан
Шороон, элсэн эсвэл цасан намын шуурга
Шороон, элсэн эсвэл цасан явган шуурга
Аянга цахилгаан (хур тунадасгүй)
Нөөлөг
Юүлүүр хэлбэрийн үүл (торнадо эсвэл усан хуй)
2.2.4.3 Дээрх 2.2.4.1 болон 2.2.4.2-ийн дагуу мэдээлсэн нийт үзэгдлийн тоо 3-аас
ихгүй байна.
2.2.4.4 Цаг агаарын үзэгдэл зогсох бол үүнийг мэдээлэхдээ “NSW” товчлолыг
ашиглана.
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2.2.5 Үүлшил
“BKN” эсвэл “OVC” хэмжээтэй хамгийн доод давхарга (масс)-ын үүлний доод
суурийн өндөр дараах утгуудын аль нэгэнд хүрч өөрчлөгдөх буюу дээшлэх эсвэл
доошлох бол хандлагын урьдчилсан мэдээнд мэдээлнэ: 30, 60, 150, 300 ба 450м
(100, 200, 500, 1000 ба 1500 фут). 450м (1500 фут)-ээс нам өндөртэй давхаргын
буюу массын үүлний хэмжээ FEW эсвэл SCT байснаа BKN эсвэл OVC болж ихсэх
эсвэл BKN эсвэл OVC хэмжээнээс FEW эсвэл SCT болж буурахаар бол үүнийг
хандлагын урьдчилсан мэдээнд мэдээлнэ. Нислэгт нөлөөлөхүйц үүлгүй бөгөөд
“CAVOK”-ийг хэрэглэхэд тохиромжгүй бол “NSC“ товчлолыг ашиглана.
2.2.6 Босоо чиглэлийн алсын барааны харагдац
Тэнгэр халхлагдах буюу харанхуйлна гэж урьдчилан таамаглаж байгаа үед
аэродром дээрх босоо чиглэлийн алсын барааны харагдацыг мэдээлэх боломжтой
бол дараах утгуудын аль нэгэнд хүрч өөрчлөгдөх буюу сайжрах эсвэл муудахаар
бол өөрчлөлтийг хандлагын урьдчилсан мэдээнд мэдээлнэ: 30, 60, 150 ба 300м
(100, 200, 500 ба 1000 фут).
2.2.7 Нэмэлт шалгуур
2.2.2-с 2.2.6-д тусгасан шалгуурууд дээр нэмэлтээр цаг уурын бүрэн эрхт
байгууллага болон агаарын тээвэрлэгч нар хоорондоо тохиролцсоны дагуу орон
нутгийн аэродромуудын хязгаарлалтуудад үндэслэн тогтоосон өөрчлөлтийг
мэдээлэх шалгуурыг ашиглаж болно.
2.3 Өөрчлөлтийн бүлгийг ашиглах (Use of change groups)
Тайлбар – Хандлагын урьдчилсан мэдээнд өөрчлөлт заагчийг ашиглах тайлбарыг Нэмэлт 3-ийн
Хүснэгт А3-3-д үзүүлэв.

2.3.1 Хэрэв өөрчлөлт ажиглагдахаар бол “BECMG” болон “TEMPO” өөрчлөлт
заагчийн аль нэгийг ашиглан хандлагын урьдчилсан мэдээг эхлүүлнэ.
2.3.2 “BECMG” өөрчлөлт заагчийг ашиглан аажим эсвэл аажим бус
хурдацтайгаар цаг агаарын нөхцөл байдал тусгай утгыг давах эсвэл тусгай утганд
хүрч өөрчлөгдөх өөрчлөлтийг мэдээлнэ. Цаг болон минутаар өгсөн хугацааны
бүлэгтэй хамт “FM” “TL” эсвэл “AT” товчлолын аль тохирохыг ашиглан хэдэн цагт
эсвэл хэдий хугацаанд өөрчлөлт ажиглагдахыг урьдчилан мэдээлнэ. Хэрэв цаг
агаарын өөрчлөлтийн эхлэл ба төгсгөл нь хандлагын урьдчилсан мэдээний
хугацаанд бүрэн багтаж байвал уг өөрчлөлтийн эхлэх болон дуусах хугацааг “FM”
болон “TL” товчлолыг ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Хэрэв
хандлагын урьдчилсан мэдээний эхлэх хугацаанд өөрчлөлт эхлэхээр урьдчилан
мэдээлсэн бөгөөд ХУМ дуусахаас өмнө өөрчлөлт дуусч байвал “FM” товчлолыг
өгөхгүйгээр зөвхөн “TL” товчлолыг ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт
мэдээлнэ. Харин хандлагын урьдчилсан мэдээний хугацааны дундаас өөрчлөлт
эхлэхээр урьдчилан мэдээлсэн бөгөөд уг өөрчлөлт ХУМ дуусах хугацаатай
давхцаж төгсөж байвал “TL” товчлолыг өгөхгүйгээр зөвхөн “FM” товчлолыг
ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Хандлагын урьдчилсан
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мэдээний үйлчлэх хугацаанд өөрчлөлт болох цагийг онцлон заах боломжтой бол
“AT” товчлолыг ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Хэрэв
өөрчлөлт нь хандлагын урьдчилсан мэдээний эхлэх хугацаанд эхлэж, дуусах
хугацаанд төгсөж байвал эсвэл хандлагын урьдчилсан мэдээний хугацаанд
өөрчлөлт болно гэдгийг мэдээлэх боловч ажиглагдах хугацаа нь тодорхойгүй
тохиолдолд “FM” “TL” болон “AT” товчлол, тэдгээрт харгалзах хугацааны бүлгийг
өгөхгүйгээр зөвхөн “BECMG” өөрчлөлт заагчийг дангаар нь хэрэглэнэ.
2.3.3 Тохиолдол бүрийн үргэлжлэх хугацаа нь нэг цагаас бага байх цаг уурын түр
зуурын өөрчлөлтийг TEMPO YYGG/Y1Y1G1G1 хэлбэрээр мэдээлнэ. Цаг, минутаар
өгсөн хугацааны бүлэгтэй хамт “FM” болон “TL” товчлолын аль тохирохыг ашиглан
хэдий хугацаанд “хэлбэлзэлтэй“ өөрчлөлт ажиглагдахыг урьдчилан мэдээлнэ.
Хэрэв цаг агаарын нөхцөл байдалд орох түр зуурын “хэлбэлзэл”-ийн эхлэл ба
төгсгөл нь хандлагын урьдчилсан мэдээний хугацаанд бүрэн багтаж байвал уг
өөрчлөлтийн эхлэх болон дуусах хугацааг “FM” болон “TL” товчлолыг ашиглан
харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Хэрэв хандлагын урьдчилсан
мэдээний эхлэх хугацаанд цаг агаарын нөхцөл байдалд орох түр зуурын
“хэлбэлзэл” эхлэхээр урьдчилан мэдээлсэн бөгөөд ХУМ дуусахаас өмнө уг
“хэлбэлзэл” дуусч байвал “FM” товчлолыг өгөхгүйгээр зөвхөн “TL” товчлолыг
ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Харин хандлагын
урьдчилсан мэдээний хугацааны дундаас цаг агаарын нөхцөл байдалд орох түр
зуурын “хэлбэлзэл” эхлэхээр урьдчилан мэдээлсэн бөгөөд уг “хэлбэлзэл” ХУМ
дуусах хугацаатай давхцаж төгсөж байвал “TL” товчлолыг өгөхгүйгээр зөвхөн “FM”
товчлолыг ашиглан харгалзах хугацааны бүлгийн хамт мэдээлнэ. Хэрэв цаг
агаарын нөхцөл байдалд орох түр зуурын “хэлбэлзэл” нь хандлагын урьдчилсан
мэдээний эхлэх хугацаанд эхлэж, дуусах хугацаанд төгсөж байвал “FM” болон “TL”
товчлол, тэдгээрт харгалзах хугацааны бүлгийг өгөхгүйгээр зөвхөн “TEMPO”
өөрчлөлт заагчийг дангаар нь хэрэглэнэ.
2.4 Магадлалын бүлгийг ашиглах (Use of probablitiy indicator)
“PROB” магадлал заагчийг хандлагын урьдчилсан мэдээнд хэрэглэхгүй.
3.

ХӨӨРӨЛТИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ (TAKE-OFF FORECASTS)

3.1 Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээний хэлбэр (Format of take-off forecasts)
Аэродромын цаг уурын байгууллага болон холбогдох агаарын тээвэрлэгч нар
хоорондоо хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээний хэлбэрийг тохиролцсон байна.
Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээнд өгөх цаг агаарын элементүүдийн дараалал,
түүний нэр томъёо, нэгж болон хуваарь нь тухайн аэродромын мэдээлэлд
ашиглагддаг хэлбэртэй адил байна.
3.2 Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээг нарийвчлах (Amendments to take-off
forecasts)
Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээний салхины чиглэл, хурд, агаарын температур,
даралт болон бусад мэдээлэхээр тохиролцсон элементүүдэд нарийвчлалт хийх
шалгуурыг аэродромын цаг уурын байгууллага болон холбогдох агаарын
тээвэрлэгч нар хоорондоо тохиролцсон байна. Уг шалгуур нь Нэмэлт 2–ын 2.3.1ийн дагуу аэродромын “тусгайлсан” мэдээллийг өгөх шалгуурт нийцсэн байна.
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4. НАМ ӨНДРИЙН НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН РАЙОНЫ УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ
(AREA FORECASTS FOR LOW LEVEL FLIGHTS)
4.1 Районы урьдчилсан мэдээний агуулга ба хэлбэр (Format and content of
area forecasts)
4.1.1 Районы урьдчилсан мэдээ нь нам өндрийн нислэгийн чиглэлийн дагуух цаг
агаарын аюултай үзэгдлийн тухай мэдээлэл бөгөөд ил бичлэг эсвэл AIRMET
мэдээ хэлбэрээр бэлтгэн гаргана.
4.1.2 Районы урьдчилсан мэдээг 4.4-д заасны дагуу ил бичлэг хэлбэрээр гаргах
бөгөөд AIRMET мэдээ хэлбэрээр бэлтгэж байгаа тохиолдолд Нэмэлт 5-д заасны
дагуу тус тус бэлтгэн гаргана. SIGMET мэдээнд өгөгдсөн элементүүдийг AIRMET
мэдээнд өгөхгүй.
4.2 Районы урьдчилсан мэдээг нарийвчлах (Amendments to area forecasts)
Районы урьдчилсан мэдээнд багтсан нам өндрийн нислэгт аюултай цаг агаарын
үзэгдэл нь ажиглагдаагүй эсвэл цаашид ажиглагдахааргүй болсон үед зөвхөн
залруулж байгаа үзэгдлийн тухай залруулсан мэдээг гаргана.
4.3 Нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан мэдээллийг
солилцох (Exchange of area forecasts for low level flights)
Хариуцсан нислэгийн мэдээллийн бүсэд нь үйлдэх нам өндрийн нислэгүүдэд
зориулсан нислэгийн баримт бичгийг гаргах үүрэг бүхий аэродромын цаг уурын
байгуулагууд хоорондоо нам өндрийн нислэгт зориулсан районы урьдчилсан
мэдээллүүдийг солилцоно.
4.4

Районы урьдчилсан мэдээ – ил бичлэг хэлбэр (Area forecasts in text
format)

4.4.1 Районы урьдчилсан мэдээ нь нисэх онгоцны буудал орчмын (50км) цаг
агаарын тухай урьдчилсан мэдээ юм.
4.4.2 Районы урьдчилсан мэдээг 3 цаг хүртэлх хугацаатайгаар, 1 цагийн
урьдчилалтай зохиож NI-2 хуудсанд бичнэ.
4.4.3 Районы урьдчилсан мэдээг нислэг эхлэхээс 2 цагийн өмнөөс нислэг дуусах
хүртэл хугацаанд буудал орчмын урьдчилсан мэдээний хугацаатай давхцуулан
бичнэ.
4.4.4 Районы урьдчилсан мэдээг 4.4.5-ийн дагуу мэдээлж хэрэглэгч (нислэгийн
удирдагч) нарт шуурхай дамжуулна.
4.4.5 Районы урьдчилсан мэдээг бичвэр хэлбэрээр, дараах дарааллын дагуу
зохионо. Үүнд:
а.
Үүлшил
Доод мандалын үүлний тоо хэмжээг 3 баллын зайцтайгаар
Доод мандалын үүлний хэлбэрийг товчилсон монгол нэрээр
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

Нэмэлт 4- 9

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам

Доод мандалын үүлний доод суурийн өндрийг 200 метрийн
зайцтайгаар
Дунд болон дээд мандалын үүлний тоо хэмжээг хамтатган 5
баллын зайцтайгаар
Цаг агаарын үзэгдэл
Алсын барааны харагдацын зонхилох хэмжээг 2 км-ийн зайцтайгаар
(Хэрэв АБХ 10 км буюу түүнээс их бол шууд бичнэ.)
Газрын гадарга орчмын салхи
Салхины дундаж зүгийг 20 градусын зайцтайгаар
Дундаж хурдыг 3м/с-ийн зайцтайгаар
Өрөвхий салхи ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед дундаж их хурдыг 2
м/с-ийн зайцтайгаар
1500 – 3000м-ийн өндрийн салхи
Салхины дундаж зүгийг 20 градусын зайцтайгаар
Дундаж хурдыг 20км/цаг-ийн зайцтайгаар
Эргэн тойрон дахь уулсын байдлыг нээлттэй, хаалттай эсэхээр
-

б.
в.
г.

д.
е.

4.4.6
Нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл болох мөстөлт, сэгсрэлт ажиглагдах
нөхцөл бүрдсэн үед энэ тухай мэдээллийг нэмэлтээр эрч, хүчний хамт тус тус
мэдээлнэ.
4.

ЧИГЛЭЛИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ –
FORECASTS – NI-5 INFORMATION SHEET)

НИ-5

ХУУДАС

(EN-ROUTE

5.1 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь хариуцаж буй аэродромоос нисэн
гарах агаарын хөлөгт зориулж чиглэлийн урьдчилсан мэдээг гаргах бөгөөд
байнгын хяналт тавьж, шаардлагатай үед цаг алдалгүйгээр залруулга хийнэ.
5.2 Чиглэлийн урьдчилсан мэдээг нислэг эхлэхээс 1 цагийн өмнө гаргаж, нисэх
чиглэл бүрт НИ-5 хуудсанд бичиж бэлтгэнэ.
5.3 Орон нутгийн агаарын шугаманд нислэг үйлдэх агаарын хөлөгт НИ-5 хуудсыг
тухайн нислэгийн түвшинд харгалзах салхи, температурын орны болон онцгой
үзэгдлийн ирээдүйн зургуудын хамт өгнө.
5.4 Нислэгийн замын дагуух буюу нутаг дэвсгэрээр өгсөн урьдчилсан мэдээнд
үүлний суурийн өндрийг тал ба дов толгодтой нутагт газрын гадаргаас дээш
уулархаг нутагт далайн түвшнөөс дээш замын хэсгээр нь нарийвчлан өгнө.
5.5 Зөвхөн орон нутгийн нислэгт НИ-5 хуудас бэлтгэж өгөх ба олон улсын нислэгт
НИ-5 хуудас бэлтгэж өгөхгүй. Үндсэн болон бэлтгэл буудлуудын урьдчилсан мэдээ
(TAF), бодит мэдээ (METAR, SPECI)-г тухайн нислэгийн түвшинд харгалзах салхи,
температурын орны болон онцгой үзэгдлийн ирээдүйн зургуудын хамт өгнө.
5.6 Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ зохиох
5.6.1 3000м-ээс дээш өндөрт нислэг үйлдэх онгоцонд:
а. Онгоцны нисэн гарах болон очих буудлын нэр
б.
Он, сар, өдөр
в.
Нислэг үргэлжлэх хугацааг цаг минутаар
г.
Онгоцны маяг, дугаар болон онгоцны даргын нэр
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
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д.
е.

ж.
з.
и.
к.
л.
м.
н.

5.6.2

Нислэгийн замын дагуух өндрийн даралтын орны байдал
Үүлшил
Доод мандалын үүлний хэмжээг 3 баллын зайцаар
Доод мандалын үүлний хэлбэрийг товчилсон монгол нэрээр
Дунд, дээд мандлын үүлний хэмжээг 5 баллын зайцтайгаар
Үүлний дээд хилийн өндрийг 1000 метрийн зайцтайгаар (м)
Завсар мандлын өндрийг 1 км-ийн зайцтайгаар (км)
Нислэг үйлдэх агаарын замын өндрийг 2 км-ээр зайчилж, нислэгийн
замын дагуух өндрийн салхины дундаж зүгийг 20 градус, дундаж хурдыг
20км/цаг зайцтайгаар
Нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл болох мөстөлт, сэгсрэлт болон дуу
цахилгаан ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед энэ тухай мэдээллийг эрч
хүчний хамт
Нислэг үйлдэх өндрийн температурыг цельсийн градусаар илэрхийлж
бүхэл оронгоор
Тэг градусын изотермийн өндрийг далайн түвшнээс дээш зуутын
оронгоор бүхэлтгэж метрээр өгнө
Нислэгийн замын дагуух далайн түвшинд шилжүүлсэн агаарын
даралтын хамгийн бага утгыг гПа-аар илэрхийлж аравны хувиар
Үндсэн болон бэлтгэл буудлуудын урьдчилсан болон бодит мэдээ (TAF,
METAR, SPECI)-г тус тус мэдээлнэ.

3000м-ээс доош өндөрт нислэг үйлдэх онгоцонд:
а.
Онгоцны нисэн гарах болон очих буудлын нэр
б.
Он, сар, өдөр
в.
Нислэг үргэлжлэх хугацааг цаг минутаар
г.
Онгоцны маяг, дугаар болон онгоцны даргын нэр
д. Нислэгийн замын дагуух газрын гадарга орчмын даралтын орны байдал
(фронтын байрлал түүний шилжилт хөдөлгөөнийг тоймлон)
е.
Үүлшил
Доод мандалын үүлний тоо хэмжээг 3 баллын зайцтайгаар
Доод мандалын үүлний хэлбэрийг товчилсон монгол нэрээр
Доод мандалын үүлний доод суурийн өндрийг 200 метрийн
зайцтайгаар өгнө.
Дунд болон дээд мандалын үүлний тоо хэмжээг 5 баллын
зайцтайгаар
з.
Цаг агаарын үзэгдлийн тухай мэдээлэл
ж. Нислэгийн замын дагуух алсын барааны харагдацыг 2км-ийн
зайцтайгаар (Хэрэв АБХ 10 км буюу түүнээс их бол шууд бичнэ.)
з. 1500-3000м-ийн өндрийн салхины дундаж зүгийг 20 градус, дундаж
хурдыг 20км/цаг-ийн зайцтайгаар
и.
Нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл /мөстөлт, сэгсрэлт, дуу цахилгаан/
ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед энэ тухай мэдээллийг эрч хүний хамт
к.
Уулсын харагдацын байдлыг нээлттэй, хаалттай эсэхээр
л. 3000м-ийн өндрийн температурыг цельсийн градусаар илэрхийлж бүхэл
оронгоор
м. Нислэгийн замын дагуух далайн түвшинд шилжүүлсэн агаарын
даралтын хамгийн бага утгыг гПа-аар илэрхийлж аравны хувиар
н.
Үндсэн болон бэлтгэл буудлуудын урьдчилсан мэдээ (TAF) бодит мэдээ
(METAR, SPECI)-г тус тус мэдээлнэ.

Хэвлэл: 03
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5.7
Нислэгийн тооцоот хугацаан дээр 30 минутаас багагүй нөөц хугацаатай
урьдчилсан мэдээгээр нисгэх бүрэлдэхүүнийн хангана.
5.8
Угталтын урьдчилсан мэдээ нь нислэгийн замын дагуух цаг агаарын
байдлын тухай урьдчилсан мэдээлэл бөгөөд урьдчилан мэдээлэх албагүй газраас
ирэх нислэгт захиалгын дагуу чиглэлийн урьдчилсан мэдээний нэгэн адил зохиож
дамжуулна.
5.

ӨНДРИЙН САЛХИНЫ УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ (UPPER WIND FORECASTS)

6.1 Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ нь нислэгийн чиглэлийн дагуух стандарт
өндрүүд дэх салхины чиглэл, хурдны тухай урьдчилсан мэдээ юм.
6.2 Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээг 3 цаг хүртэлх хугацаатайгаар, 3 цаг
тутамд зохиож бичнэ.
6.3 Өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ зохиох. Үүнд:
а.
Он, сар, өдөр болон үйлчлэх хугацааг цагаар
б.
Нислэгийн районууд
в.
Нислэгийн районы стандарт өндрүүдийн салхины чиглэл, хурдыг бүхэл
оронгоор дундажлаж зайцгүйгээр
г.
Салхины чиглэлийг градусаар, хурдыг knots /узел/-р мэдээлнэ.
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Хүснэгт Н4-1. TAF мэдээ
(Template for terminal aerodrome forecast)
Түлхүүр үг:

Бүлэг 6-д
тусгагдсан
элементүүд
Урьдчилсан
мэдээний
төрлийг илтгэгч
(М)

М
С
О

=
=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч
Нэмэлтээр оруулах

Агуулга

Загвар(ууд)

Жишээ

Урьдчилсан мэдээний
төрөл (M)

TAF эсвэл TAF AMD эсвэл TAF COR

TAF
TAF AMD

Байрлал заагч
(M)

ОУИНБ-ын байрлал
заагч (M)

nnnn

YUDO

Урьдчилсан
мэдээг гаргаж
буй цаг (M)
Байхгүй
урьдчилсан
мэдээг илтгэгч
(C)

Урьдчилсан мэдээг
гаргаж буй өдөр болон
цагийг ОУДЦ-аар (M)

nnnnnnZ

160000Z

Байхгүй урьдчилсан
мэдээг илтгэгч (C)

NIL

NIL

1

ХЭРЭВ УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ БАЙХГҮЙ БОЛ TAF-НИЙ ТӨГСГӨЛ
Урьдчилсан
мэдээний
Урьдчилсан мэдээний
хүчинтэй байх
хүчинтэй байх өдөр,
nnnn/nnnn
өдөр, хугацаа
хугацааг ОУДЦ-аар (M)
(M)
Цуцлагдсан
Цуцлагдсан
урьдчилсан
урьдчилсан мэдээг
CNL
мэдээг илтгэгч
илтгэгч (C)
(C)
ХЭРЭВ УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ЦУЦЛАГДСАН БОЛ TAF-НИЙ ТӨГСГӨЛ
Газар орчмын
2
Салхины чиглэл (M)
nnn эсвэл VRB
салхи (M)

1606/1624
0812/0918

CNL

24004MPS; VRB01MPS
(24008KT); (VRB02KT)
19006MPS
(19012KT)

Салхины хурд (M)

[P]nn[n]

Хурдны онцгой хазайлт
(С)

G[P]nn[n]

Хэмжих нэгж (M)

MPS (эсвэл KT)

Хэвлэл: 03
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Бүлэг 6-д
тусгагдсан
элементүүд

Агуулга

АБХ (M)

Загвар(ууд)

Давамгайлах АБХ
(M)

nnnn

Цаг агаарын
үзэгдлийн эрч хүч
6
(С)

- эсвэл +

-

Цаг агаарын
үзэгдлийн төрөл
болон шинж байдал

DZ эсвэл RA эсвэл
SN эсвэл SG эсвэл
PL эсвэл DS эсвэл
SS эсвэл
FZDZ эсвэл
FZRA эсвэл
SHGR эсвэл
SHGS эсвэл
SHRA эсвэл
SHSN эсвэл
TSGR эсвэл
TSGS эсвэл
TSRA эсвэл
TSSN эсвэл

FG эсвэл
BR эсвэл SA эсвэл
DU эсвэл HZ эсвэл
FU эсвэл VA эсвэл
SQ эсвэл PO эсвэл
FC эсвэл TS эсвэл
BCFG
BLDU
BLSA
BLSN
DRDU
DRSA
DRSN
FZFG
MIFG
PRFG

4,5

Үзэгдэл (С)

Үүлний хэмжээ
болон доод суурийн
өндөр эсвэл босоо
АБХ (M)

8

Үүлшил (M)

Температур (O)

9

Үүлний төрөл (C)
Элементийн нэр
Хамгийн их
температур
Хамгийн их
температур
ажиглагдах өдөр
болон цаг
Элементийн нэр
Хамгийн бага
температур
Хамгийн бага
температур
ажиглагдах өдөр
болон цаг

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

4

FEWnnn
эсвэл
SCTnnn
эсвэл
BKNnnn
эсвэл
OVCnnn
CB
ТХ

Жишээ
C
A
V
O
K

VVnnn
эсвэл
VV///

NSC

0350
7000
9000
9999

CAVOK

RA

HZ

+TSRA

FG

-FZDZ PRFG
+TSRASN
SNRA FG

FEW010 VV005 NSC
OVC020 VV///
SCT005 BKN012

-

SCT008 BKN025CB

[M]nn/

nnnnZ

TX25/1013Z
TN09/1005Z

TN
[M]nn/

TX05/2112Z
TNM02/2103Z

nnnnZ
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Бүлэг 6-д
тусгагдсан
элементүүд

Урьдчилсан
мэдээний
хүчинтэй
хугацаанд дээрх
нэг буюу түүнээс
их
элементүүдийн
таамагдаж буй
онцгой өөрчлөлт
4, 10
(C)

Агуулга

Загвар(ууд)

Өөрчлөлт эсвэл
магадлал заагч (M)

PROB30 [TEMPO] эсвэл PROB40 [TEMPO]
эсвэл BECMG эсвэл TEMPO эсвэл FM

Ажиглагдах эсвэл
өөрчлөгдөх хугацаа
(M)

nnnn/nnnn эсвэл nnnnnn

Салхи (С)

4

Давамгайлах АБХ (M)
Цаг агаарын
6
үзэгдлийн эрч хүч (С)

Цаг агаарын
үзэгдлийн төрөл
болон шинж байдал

Үүлний хэмжээ болон
доод суурийн өндөр
эсвэл босоо АБХ (M)

Үүлний төрөл (C)

4

11

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS
эсвэл
VRBnnMPS
(эсвэл
nnn[P]nn[G[P]nn]KT
эсвэл
VRBnnKT)
nnnn
- эсвэл +

-

DZ эсвэл RA эсвэл
SN эсвэл SG
эсвэл
PL эсвэл DS эсвэл
SS эсвэл
FZDZ эсвэл
FZRA эсвэл
SHGR эсвэл
SHGS эсвэл
SHRA эсвэл
SHSN эсвэл
TSGR эсвэл
TSGS эсвэл
TSRA эсвэл
TSSN эсвэл

FEWnnn
эсвэл
SCTnnn
эсвэл
BKNnnn
эсвэл
OVCnnn
CB

VVnn
n
эсвэ
л
VV///

IC эсвэл FG эсвэл
BR эсвэл SA эсвэл
DU эсвэл HZ
эсвэл
FU эсвэл VA эсвэл
SQ эсвэл PO
эсвэл
FC эсвэл TS эсвэл
BCFG эсвэл
BLDU эсвэл
BLSA эсвэл
BLSN эсвэл
DRDU эсвэл
DRSA эсвэл
DRSN эсвэл
FZFG эсвэл
MIFG эсвэл
PRFG эсвэл
NSC

Жишээ
TEMPO 0815/0818
25010G16KMH
(TEMPO 0815/0818
25020G32KT)
TEMPO 2212/2214
17015G20MPS 1000
TSRA SCT010CB
BKN020
(TEMPO 2212/2214
17030G40KMH 1000
TSRA SCT010CB
CBKN020)
A
VBECMG 3010/3011
O00000MPS 2400
KOVC010
(BECMG 3010/3011
00000KT 2400
OVC010)
PROB30 1412/1414
0800 FG
BECMG 1412/1414 RA
TEMPO 2503/2504
FZRA
TEMPO 0612/0615
BLSN
PROB40 TEMPO
2923/3001 0500 FG
FM051230 15015MPS
9999 BKN020
(FM051230 15030KT
9999 BKN020)
BECMG 1618/1620
8000 NSW NSC

WW

BECMG 2306/2308
SCT015CB BKN020

Тайлбар:
1. Зохиомол байрлал
2. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.1-ийн дагуу ашиглана.
3. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.1-ийн дагуу оруулна.
4. Тохирох үед оруулна.
5. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.3-ын дагуу нэг буюу түүнээс их, хамгийн ихдээ 3 хүртэл бүлэг.
6. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.3-ын дагуу тохирох үед оруулна. Дунд хүчтэй эрчимшлийн хувьд тэмдэг
ашиглахгүй.
7. Цаг агаарын үзэгдлийг энэ Нэмэлт-ийн 1.2.3-ын дагуу оруулна.
8. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.4-ийн дагуу 4 хүртэлх үүлний давхарга.
9. Энэ Нэмэлт-ийн 1.2.5-ын дагуу оруулна.
10. Энэ Нэмэлт-ийн 1.3, 1.4 болон 1.5-ын дагуу оруулна.
11. Зөвхөн
FM
тэмдэглэгээг
ашиглахад
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Хүснэгт Н4-2. TAF мэдээнд өөрчлөлтийн болон хугацааны бүлгийг ашиглах
(Use of change and time indicators in TAF)
Өөрчлөлт болон
хугацаа заагч

Хугацаа
ndndnhnhnmnm

FM

nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2
BECMG

ndnd өдөр, nhnh цаг nmn минутаас эхэлж ажиглагдах цаг
уурын элементийн онцгой өөрчлөлтийг заахад ашиглана.
“FM”-ийн өмнө байсан бүх эментүүд нь “FM”-ийн араас
өгсөн элементийн утгаар солигдоно.
Урьдчилан мэдээлж буй өөрчлөлт нь nd1nd1 өдөр nh1nh1
цагт аажмаар эхэлж, nd2nd2 өдөр nh2nh2 цагт дуусч цаашид
хадгалагдана.
“BECMG”-ийн араас зөвхөн өөрчлөлт болохыг нь
урьдчилан мэдээлж буй элементүүдийг л өгнө.
nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 –д өгсөн хугацаа нь 2 цагаас ихгүй
байх бөгөөд ямар ч тохиолдолд 4 цагаас хэтрэхгүй байна.

nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2

Тохиолдол бүрийн үргэлжлэх хугацаа нь нэг цагаас
бага байх цаг уурын түр зуурын өөрчлөлтийг TEMPO
YYGG/Y1Y1G1G1 хэлбэрээр мэдээлнэ.

nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2

Урьдчилан мэдээлж буй
элемент(үүд)-ийн алтернатив утгын
ажиглагдах магадлал (%-аар)

TEMPO
-

Утга

PROBnn
nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2
TEMPO

Зөвхөн nn=30 эсвэл nn=40;
ард нь орсон элементүүдэд л
хамаарна.

Хэлбэлзэлтэй
өөрчлөлтийн
ажиглагдах
магадлал

Хүснэгт Н4-3. TAF мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын утга ба
нарийвчлал
(Ranges and resolutions for the numerical elements included in TAF)
Бүлэг 6-д тусгагдсан элментүүд

Хязгаарын утга

Нарийвчлал

000 – 360

10

00 – 99

1

0000 – 0800
0800 – 5000
5000 – 9000
9000 – 9999

50
100
1000
999

30 M (100 фут)

000 – 020

1

Үүл: үүлний суурийн өндөр:
30 M (100 фут)
Aгаарын болон шүүдэр унах цэгийн температур:
°C

000 – 100
-80 – +60

1
1

Салхины чиглэл:
Салхины хурд:
Алсын барааны харагдац:

Босоо алсын барааны харагдац:

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

0

градус

MPS
M
M
M
M
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НЭМЭЛТ 5
SIGMET БА AIRMET МЭДЭЭЛЭЛ, АЭРОДРОМЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ,
САЛХИНЫ ШИЛЖЛЭГИЙН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ БОЛОН АЮУЛ МЭДЭЭ
(SIGMET AND AIRMET INFORMATION, AERODROME WARNING AND
WINDSHEAR WARNING AND ALERT)
(Бүлэг 7-г үзнэ үү.)

1.

SIGMET МЭДЭЭЛЭЛ (SIGMET INFORMATION)

Өндрийн нислэгийн замын дагуух нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл
ажиглагдсан эсвэл ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед уг үзэгдлийн цаг хугацаа, орон
зайн өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл юм.
1.1 SIGMET мэдээний хэлбэр (Format of SIGMET messages)
1.1.1 SIGMET мэдээнд өгөх үзэгдэл элементүүдийн агуулга болон дарааллыг
Хүснэгт Н5-1-д заасан загварын дагуу мэдээлнэ.
1.1.2

SIGMET мэдээллийг “SIGMET” таних тэмдэгээр ялгана.

1.1.3 Тухайн нислэгийн мэдээллийн районд зориулж гаргасан SIGMET мэдээний
дугаарыг тухайн өдрийн 00.01 ОУДЦ-аас эхлэн Хүснэгт Н5-1-д үзүүлсэн загварын
дагуу дугаарлана. Хэрэв аэродромын цаг уурын байгууллагын хариуцаж буй район
нь нэгээс илүү нислэгийн мэдээллийн район эсвэл нислэг хөдөлгөөний
удирдлагын бүсийг багтаадаг бол хариуцаж буй район доторх нислэгийн
мэдээллийн район эсвэл нислэг хөдөлгөөний удирдлагын бүс тус бүрт нь зориулж
SIGMET мэдээг гаргана.
1.1.4 SIGMET мэдээг 4 цагийн (зайлшгүй тохиолдолд нислэгийн үргэлжлэх
хугацаанаас хамааран 6 цаг хүртэл) хугацаатайгаар гаргана.
1.1.5 Хүснэгт Н5-1-д үзүүлсэн загварын дагуу цаг уурын дараах үзэгдлүүдээс
зөвхөн нэгийг нь доорх товчлолыг ашиглан SIGMET мэдээнд өгнө.
Чиг
шулуун
нислэгийн
шалтгаалахгүйгээр):

түвшинд

(Далайн

түвшнээс

дээш

Дуу цахилгаан
- далдлагдсан
- үүлэнд
- олон удаа давтагдах
- нөөлөг салхины бүсэнд
- далдлагдсан мөндөртэй
- үүлэнд мөндөртэй
- мөндөртэй олон удаа давтагдах
- мөндөртэй нөөлөг салхины бүсэнд

OBSC TS
EMBD TS
FRQ TS
SQL TS
OBSC TSGR
EMBD TSGR
FRQ TSGR
SQL TSGR

Хуйларшил
- Хүчтэй хуйларшил

SEV TURB

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24

өндрөөс
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Мөстөлт
- Хүчтэй мөстөлт
- Зайрмагтсан бороон дахь хүчтэй мөстөлт

SEV ICE
SEV ICE (FZRA)

Уулын долгион
- Хүчтэй уулын долгион

SEV MTW

Шороон шуурга
- Хүчтэй шороон шуурга

HVY DS

Элсэн шуурга
- Хүчтэй элсэн шуурга

HVY SS

Цацраг идэвхт үүл
- Цацраг идэвхт үүл

RDOACT CLD

1.1.6 Тайлбарлах шаардлагагүй зүйлийг SIGMET мэдээлэлд оруулахгүй.
SIGMET мэдээнд оруулж буй цаг агаарын үзэгдэлд дээрх 1.1.4–д тусгагдснаас өөр
нэмэлт тайлбар оруулах шаардлагагүй. Аянга цахилгааны тухай SIGMET мэдээнд
түүнтэй холбоотой сэгсрэлт, мөстөлтийн тухай тайлбарыг нэмэлтээр оруулахгүй.
1.2 SIGMET мэдээний дамжуулалт (Dissemination of SIGMET messages)
1.2.1 SIGMET мэдээг нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгж, аэродромын
цаг уурын байгууллага болон бусад цаг уурын албадад дамжуулна.
1.2.2 SIGMET мэдээг нисэхийн суурин үйлчилгээний интернетэд суурилсан
үйлчилгээний үйл ажиллагаанд зориулж олон улсын OPMET мэдээллийн
сангуудад дамжуулна.
/бүсийн агаарын навигацын гэрээгээр томилогдсон
төвүүдэд/
1.2.3 SIGMET мэдээг түүний үйлчилж эхлэх хугацаанаас 2 цагаас ихгүй
хугацааны өмнө дамжуулна.
1.3 SIGMET мэдээг хүчингүй болгох (Cancelation of SIGMET messages)
1.3.1 SIGMET мэдээний хүчинтэй хугацаанд өгсөн цагагаарын аюултай үзэгдэл
цаашид дахин ажиглагдахааргүй болсон эсвэл ажиглагдахгүй гэж үзвэл SIGMET
мэдээг хүчингүй болгож болно.
1.3.2 SIGMET мэдээг хүчингүй болгохдоо FIR буюу CTA-ийн ард CNL гэж бичих
ба мэдээний толгой, дугаар, үйлчлэх хугацааг хэвээр нь бичнэ.
2.

AIRMET МЭДЭЭЛЭЛ (AIRMET INFORMATION)

2.1 AIRMET мэдээний хэлбэр (Format of AIRMET messages)
2.1.1 AIRMET мэдээнд өгөх үзэгдэл элементүүдийн агуулга болон дарааллыг
Хүснэгт Н5-1-д заасан загварын дагуу мэдээлнэ.
2.1.2 Тухайн нислэгийн мэдээллийн районд зориулж гаргасан AIRMET мэдээний
дугаарыг тухайн өдрийн 00.01 ОУДЦ-аас эхлэн Хүснэгт Н5-1-д үзүүлсэн загварын
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
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2.1.3 дагуу дугаарлана. Хэрэв аэродромын цаг уурын байгууллагын хариуцаж буй
район нь нэгээс илүү нислэгийн мэдээллийн район эсвэл нислэг хөдөлгөөний
удирдлагын бүсийг багтаадаг бол хариуцаж буй район доторх нислэгийн
мэдээллийн район эсвэл нислэг хөдөлгөөний удирдлагын бүс тус бүрт нь зориулж
AIRMET мэдээг гаргана.
2.1.4 Хэрэв шаардлагатай бол нислэгийн мэдээллийн районыг дэд хэсгүүдэд
хувааж болно.
2.1.5 AIRMET мэдээ нь зөвхөн нам өндрийн нислэгт зориулсан нислэгийн замын
дагуух цаг агаарын үзэгдэл, элементүүд ба тэдгээрийн цаг хугацаа, орон зайн
өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл юм.
2.1.6

AIRMET мэдээний үргэлжлэх хугацаа 4 цагаас хэтрэхгүй байна.

2.1.7 Хүснэгт Н5-1-д үзүүлсэн загварын дагуу цаг уурын дараах үзэгдлүүдээс
зөвхөн нэгийг нь доорх товчлолыг ашиглан AIRMET мэдээнд өгнө.
Нислэгийн өндрийн цуваа 100-аас дооших чиг шулуун нислэгийн түвшинд
(шаардлагатай бол уулархаг бүсэд 150 буюу түүнээс дээш нислэгийн өндрийн
цуваанаас доош):
Газар орчмын салхины хурд
- Ихээхэн хэмжээний нутаг дэвсгэрийг
хамарч газар орчмын салхины
дундаж хурд 60 км/цаг(30 КТ)-аас их
болох
Газар орчмын алсын бараа харагдац
- Ихээхэн хэмжээний нутаг дэвсгэрийг
хамарч алсын барааны харагдац
5000м-ээс бага болж муудах, уг АБХыг муутгаж буй үзэгдлийн хамт
Дуу цахилгаан
- Салангид, мөндөргүй
- Хэсэг хэсэг мөндөргүй
- Салангид, мөндөртэй
- Хэсэг хэсэг мөндөртэй
Уулсын харагдац
- Уулс хаалттай
Үүлшил
- Ихээхэн хэмжээний нутаг дэвсгэрийг
хамарч BKN буюу OVC хэмжээтэй
үүлний доод суурийн өндөр нь газрын
гадрагаас дээш 300м ба түүнээс
доош орох
- Үүлэрхэг
-

Битүү үүлтэй

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24

SFC WSPD (+салхины хурд,
чиглэл болон нэгж)

SFC VIS (+ АБХ-ын хэмжээ)
(Дараах цаг уурын нэг эсвэл
хэд хэдэн хавсарсан үзэгдлүүд:
BR, DS, DU, D2, FC, FG, FU,
GR, GS, HZ, IC, PL, PQ, RA, SA,
SG, SN, SQ, SS, VA)
ISOL TS
OCNL TS
ISOL TSGR
OCNL TSGR

MT OBSC

BKN CLD (+ доод суурийн
өндөр болон нэгж)
OVC CLD (+ доод суурийн
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өндөр болон нэгж)
-

-

Борооны бөөн үүл
- Салангид
- Хэсэг хэсэг
- үргэлжилсэн
Цамхаг хэлбэрийн бөөн үүл
- Салангид
- Хэсэг хэсэг
- үргэлжилсэн

Мөстөлт
- Дунд
зэргийн
хөгжлийн үүлэн
бусад)

мөстөлт
(босоо
дэх мөстөлтөөс

Хуйларшил
- Дунд зэргийн хуйларшил (босоо
хөгжлийн үүлэн дэх сэгсрэлтээс
бусад)
Уулын долгион
- Дунд зэргийн уулын долгион

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU

MOD ICE

MOD TURB

MOD MTW

2.1.8 Тайлбарлах шаардлагагүй зүйлийг AIRMET мэдээлэлд оруулахгүй.
AIRMET мэдээнд оруулж буй цаг агаарын үзэгдэлд дээрх 2.1.4–д тусгагдснаас өөр
нэмэлт тайлбар оруулах шаардлагагүй. Аянга цахилгаан болон борооны бөөн
үүлний тухай AIRMET мэдээнд түүнтэй холбоотой сэгсрэлт, мөстөлтийн тухай
тайлбарыг оруулахгүй.
Тайлбар – Дээрх 1.1.4-д дурьдсан SIGMET мэдээнд тавих шаардлага мөн нам өндрийн нислэгт
хамаарна.

2.2 AIRMET мэдээний дамжуулалт (Dissemination of AIRMET messages)
2.2.1 AIRMET мэдээг түүний үйлчилж эхлэх хугацаанаас хамгийн багадаа нэг
цагийн өмнө дамжуулна.
2.2.2 AIRMET мэдээг цаг уурын бүрэн эрхт байгууллагын шийдвэрээр хөрш
зэргэлдээ нислэгийн мэдээллийн район дахь аэродромын цаг уурын
байгууллагуудад дамжуулна.
2.2.3 AIRMET мэдээг суурин үйлчилгээний интернетэд суурилсан үйлчилгээний
үйл ажиллагаанд зориулж олон улсын цаг уурын мэдээллийн сангуудад
дамжуулна. /бүсийн агаарын навигацын гэрээгээр томилогдсон төвүүдэд/
3.

SIGMET БОЛОН AIRMET МЭДЭЭЛЛИЙН НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР (ADDITIONAL
PROVISIONS OF SIGMET AND AIRMET MESSAGES)

3.1 Нислэгийн мэдээллийн районыг тэмдэглэх (Identification of the flight
information region)
Агаарын орон зайг нь нислэгийн мэдээллийн район (FIR), дээд өндрийн нислэгийн
мэдээллийн район (UIR) гэж зааглах тохиолдолд SIGMET мэдээллийг тухайн
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 03
Огноо: 2016.11.24
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нислэгийн мэдээллийн районд үйлчлэх нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
нэгжийн байрлал (заагч)-аар өгнө.
Тайлбар - SIGMET мэдээ нь тухайн нислэгийн мэдээллийн районы бүхий л агаарын зайг хамарна.
Хэрэв хэсэг бүс нутаг эсвэл түвшинд цаг агаарын аюултай үзэгдэл ажиглагдах бол SIGMET
мэдээнд түүнийг текст хэлбэрээр өгнө.

3.2 SIGMET болон AIRMET мэдээлэлд өгөх цаг агаарын
(Phenomenas included in SIGMET and AIRMET messages)
3.2.1
a.
б.
в.

г.

үзэгдлүүд

Дуу цахилгаан болон борооны бөөн үүл:
Далдлагдсан (OBSC) – хэрэв утаа, униараар далдлагдсан эсвэл
харангуйгаас шалтгаалж шууд харж чадахгүй үед
Үүлэнд (EMBD) – хэрэв үүлэн давхаргуудын дунд, шууд таниж чадахгүй
үед
Тусгаарлагдсан (ISOL) – хэрэв хамгийн ихдээ тухайн бүс нутгийн 50%–
иас бага нутаг дэвсгэрийг хамран нөлөөлж буй эсвэл нөлөөлнө гэж
урьдчилан мэдээлж буй салангид хэсгүүдээс бүрдсэн үед (тодорхой цагт
эсвэл хүчинтэй хугацааны туршид)
Хэсэг хэсэг (OCNL) – хэрэв тухайн бүс нутгийн 50–75%–ийг хамран
нөлөөлж буй эсвэл нөлөөлнө гэж урьдчилан мэдээлж буй маш сайн
тусгаарлагдсан хэсгүүдээс бүрдсэн үед (тодорхой цагт эсвэл хүчинтэй
хугацааны туршид)

3.2.2 Дуу цахилгаан олон дахин давтагдах буюу үргэлжилсэн (FRQ) – хэрэв
хамгийн ихдээ тухайн бүс нутгийн 75%–иас их нутаг дэвсгэрийг хамран нөлөөлж
буй эсвэл нөлөөлнө гэж урьдчилан мэдээлж буй хоорондоо багахан нутаг
дэвсгэрээр тусгаарлагдсан эсвэл тусгаарлагдаагүй аянга цахилгаан (тодорхой
цагт эсвэл хүчинтэй хугацааны туршид)
3.2.3 Мөндөр (GR)–ийг шаардлагатай тохиолдолд дуу цахилгааны нэмэлт
тодорхойлолт байдлаар ашиглана.
3.2.4 Дунд болон хүчтэй турбулентийг зөвхөн газар орчмын хүчтэй салхи,
догшин хуй, үүлэн дэх эсвэл цэлмэг тэнгэр дэх турбулент (CAT)-тэй холбоотой нам
өндөрт ажиглагдах турбуленттэй хамааруулж мэдээлнэ. Турбулентийг конвекцийн
үүлтэй холбоотойгоор ашиглахгүй.
3.2.5
а.
б.

Турбулентийн дараах тохиолдлуудад дараах байдлаар авч үзнэ:
Хүчтэй – EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь 0.7-оос их үед
Дунд зэргийн хүчтэй – EDR-аас куб язгуур гаргасан хамгийн их утга нь
0.4-өөс их, 0.7-оос бага эсвэл тэнцүү үед

3.2.6 Хүчтэй болон дунд хүчтэй мөстөлтөд конвекцийн үүлний гаднах мөстөлтийг
хамааруулан мэдээлнэ. Зайрмагтсан бороо (FZRA)-г хэт хөрсөн борооны улмаас
хүчтэй мөстөлт үүсгэж буй нөхцөлтэй хамааруулж мэдээлнэ.
3.2.7
а.

Уулын долгионыг дараах байдлаар авч үзнэ:
Хүчтэй – агаарын уруудах урсгалын хурд 3м/с буюу түүнээс их үед
хүчтэй сэгсрэлт ажиглагдсан эсвэл ажиглагдана гэж урьдчилсан
мэдээлж буй үед
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б.

4.

Дунд зэргийн хүчтэй – агаарын уруудах урсгалын хурд 1.75 – 3м/с үед
дунд хүчтэй сэгсрэлт ажиглагдсан эсвэл ажиглагдана гэж урьдчилсан
мэдээлж буй үед

АЭРОДРОМЫН МЭДЭЭ (AERODROME REPORTS)

4.1 Аэродромын урьдчилсан мэдээ – ил бичлэг хэлбэр (Aerodrome
forecasts in text format)
4.1.1 Аэродромын урьдчилсан мэдээ нь нисэх онгоцны буудлын хөөрч буух
зурвас орчмын (10км) цаг агаарын төлөв байдлын тухай урьдчилсан мэдээлэл юм.
4.1.2 Аэродром орчмын урьдчилсан мэдээг хэрэглэгч байгууллагуудын
хүсэлтээр ам зөвлөгөө хэлбэр (хэрэглэгч байгууллагын хүсэлтээр текст хэлбэрээр
өгч болно.)-ээр өгөх бөгөөд дараах элементүүдийг багтаасан байна. Үүнд:
Үүлшлийн байдал (үүлэрхэг, солигдмол үүлтэй, багавтар үүлтэй... г.м)
Цаг агаарын үзэгдлийн тухай мэдээлэл
Газрын гадарга орчмын салхины дундаж зүгийг зовхисоор, дундаж хурд
болон өрөвхийлөл (ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед)-ийн их хурдыг тус
тус 3 м/с-ийн зайцтайгаар
Агаарын температурын мэдээлэлд өдрийн хамгийн их, шөнийн хамгийн
бага дундаж утгыг цельсийн градусаар илэрхийлж 20С-ийн зайцтайгаар
Аэродром дээр мөстөлт (хэт хөрсөн тунадас) ажиглагдах нөхцөл
бүрдсэн үед энэ тухай мэдээллийг эрч, хүчний хамт тус тус мэдээлнэ.
4.2 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ (Aerodrome warnings)
4.2.1 Аэродромын урьдчилсан мэдээ (ам зөвлөгөө)-д тусгагдаагүй үзэгдэл
ажиглагдсан, ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн, эсвэл үзэгдэл ажиглагдах хугацааны
хувьд зөрүүтэй болсон тохиолдолд энэ тухай мэдээллийг аэродромын
сэрэмжлүүлэг мэдээ хэлбэрээр аль болох цаг алдалгүй шуурхай мэдээлнэ.
4.2.2 Аэродромын цаг уурын байгууллага болон агаарын тээвэрлэгч нартай
харилцан тохиролцсоны дагуу Хүснэгт Н5-2–д заасан загварын дагуу мэдээлнэ.
4.2.3 Тухайн аэродромд зориулж гаргасан аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээний
дугаарыг тухайн өдрийн 00.01 ОУДЦ-аас эхлэн Хүснэгт Н5-2-д үзүүлсэн загварын
дагуу дугаарлана.
4.2.4 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг дараах нэг буюу түүнээс олон цаг
агаарын үзэгдлүүд ажиглагдсан эсвэл ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед Хүснэгт Н52-д үзүүлсэн загварын дагуу мэдээлнэ. үүнд:
Дуу цахилгаан
Мөндөр
Цас (Цас нэмэгдэж орсон эсвэл орох нөхцөл бүрдсэн бол үүнийг
оруулаад)
Зайрмагтсан хур тунадас
Элсэн шуурга
Шороон шуурга
Элсэн болон шороон хөшиг
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-

Газар орчмын хүчтэй салхи болон өрөвхийлөлт
Нөөлөг салхи
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Тайлбар: Элсэн болон шороон шуургыг эрч хүчээр дараах байдлаар ялгана.
a) Хүчтэй
- алсын барааны харагдац 200м-ээс бага, тэнгэрийн
байдлыг тодорхойлох боломжгүй
b) Дунд зэргийн хүчтэй – Хэрэв алсын барааны харагдац:
- 200 м-ээс бага ба тэнгэрийг байдлыг тодорхойлох боломжтой,
эсвэл
- 200-600м-н зайцад байгаа
4.2.5 Хүснэгт Н5-2-д заасан товчлолуудаас гадна нэмэлт бичлэг хэрэглэх
тохиолдолд хэмжээ нь аль болох бага байх хэрэгтэй. Нэмэлт мэдээллийг ОУИНБаас баталсан товчлол ба тоон утгуудыг ашиглан бэлтгэх ба ОУИНБ-аас баталсан
товчлолд байхгүй мэдээллийг англи хэлээр ил бичвэр хэлбэртэй бэлтгэнэ.
4.2.6 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ гаргах шалгуур үзүүлэлтийг аэродромын
цаг уурын байгууллага болон сэрэмжлүүлэг мэдээг ашиглагч нарын хооронд
байгуулсан гэрээгээр тогтооно.
4.2.7 Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг 4 цаг хүртэл хүчинтэй хугацаатайгаар,
30 минутаас багагүй хугацааны өмнө гаргаж дамжуулна.
5.

САЛХИНЫ ШИЛЖЛЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ (INFORMATION OF WIND
SHEAR)

5.1 Салхины шилжлэгийг илрүүлэх (Detection of wind shear)
Салхины шилжлэг ажиглагдаж байгааг дараах мэдээллүүдээс олж авна. Үүнд:
а.
Салхины шилжлэгийг зайнаас хэмжих газрын төхөөрөмж, тухайлбал
Допплерийн радар
б.
Нислэгийн ойртолтын зам эсвэл өндөр авах үед хийсэн агаарын хөлгийн
ажиглалт
Тайлбар – Салхины шилжлэгийн үүсэх нөхцлүүд нь ерөнхийдөө доорхи үзэгдлүүдтэй холбоотой.
Аянга цахилгаан, бичил өрөвхийлөл-microburst, юүлүүр хэлбэрийн үүл (торнадо эсвэл
усан хуй) фронтын өрөвхийлөлүүд
Фронтын гадаргуунууд
Орон нутгийн нөхцлөөр эрчимжсэн газар орчмын хүчтэй салхинууд
Далай эргийн салхины фронтууд
Уулын долгионууд (тухайн нутаг дэвсгэр дэх нам өндрийн салхины хуйлраануудыг
оруулаад)
Нам өндөр дэх температурын инверс

5.2 Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээ болон аюул мэдээний
дамжуулалт болон хэлбэр (Format and dissemination of wind shear
warnings and alerts)
5.2.1 Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээг Хүснэгт Н5-3–д заасан
загварын дагуу мэдээлэх бөгөөд салхины шилжлэгийн тухай нарийвчилсан
мэдээлэл өгөх боломжгүй (жишээ нь: техник, технологийн байдлаас шалтгаалж)
тохиолдолд харилцан тохиролцсоны дагуу холбогдох хэрэглэгч нарт ам зөвлөгөө
хэлбэрээр өгч болно.
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5.2.2 Тухайн аэродромд зориулж гаргасан салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг
мэдээний дугаарыг тухайн өдрийн 00.01 ОУДЦ-аас эхлэн Хүснэгт Н5-3-д үзүүлсэн
загварын дагуу дугаарлана.
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5.2.3 Хүснэгт Н5-3-д үзүүлсэн загварт тусгагдсан товчлолуудад нэмэлт бичлэг
ашиглах тохиолдолд хэмжээ нь аль болох бага байх хэрэгтэй. Нэмэлт бичлэгийг
ОУИНБ-аас баталсан товчлол болон тоон утгуудыг ашиглан товчилсон ил хэллэг
хэлбэрээр бэлтгэнэ. Хэрэв ОУИНБ-аас баталсан товчлолууд байхгүй бол англи ил
хэллэг бичлэгийг ашиглана.
5.2.4 Агаарын хөлгөөс өгсөн мэдээг ашиглан салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг
мэдээг гаргаж буй эсвэл өмнөх гаргасан сэрэмжлүүлэг мэдээг бататгаж буй
тохиолдолд агаарын хөлгийн төрлийг багтаасан тухайн агаарын хөлгийн мэдээг
өөрчлөлт оруулахгүйгээр хэрэглэгч нарт харилцан тохиролцсоны дагуу
дамжуулна.
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Хүснэгт Н5-1. SIGMET болон AIRMET мэдээ
(Template for SIGMET and AIRMET messages)
Түлхүүр үг:

Тайлбар –

М
С
=

=
=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч
Тэнцүүгийн тэмдгийн ард байгаа текст нь дараагийн мөрөнд байрлахыг заана.

Хүснэгт Н5-4-д SIGMET болон AIRMET мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын утга ба
нарийвчлалыг тусгасан болно.

Элментүүд
FIR/CTA -ийн
1
байрлал заагч (M)

SIGMET
nnnn

Мэдээний төрлийг
илтгэгч (M)

Агуулга
SIGMET/AIRMET-ийг
зориулан гаргаж буй
FIR/CTA-г хариуцаж буй
НХҮ-ний нэгжийн
байрлал заагч
Мэдээний төрөл болон
3
дугаар

Хүчинтэй хугацаа
(M)

Мэдээний хүчинтэй байх
өдөр, хугацааг ОУДЦ-аар

VALID nnnnnn/nnnnnn

WMO-ийн байрлал
заагч (M)
FIR/CTA-ийн нэр (M)

WMO-ийн байрлал заагч
зураасын хамт
SIGMET/AIRMET мэдээг
зориулан гаргаж буй
4
FIR/CTA –ийн нэр

nnnn-

SIGMET, AIRMET загвар

AIRMET

2

YUCC
2
YUDD

SIGMET [n][n]n

nnnn nnnnnnnnnn
2
FIR [/UIR]
эсвэл
nnnn nnnnnnnnnn
CTA

AIRMET [n][n]n

nnnn nnnnnnnnnn
FIR [/n]

SIGMET 1
SIGMET 01
SIGMET A01
AIRMER 9
AIRMER 19
AIRMER B19
VALID 010000/010400
VALID 221215/221600
VALID 101520/101800
VALID 251600/252200
VALID 152000/160000
VALID 221215/221600
2
YUDO2
YUSO2
YUCC AMSWELL FIR
YUDD SHANLON
2
FIR/UIR
YUCC AMSWELL FIR/2
2
YUDD SHANLON FIR

2

Хэрэв SIGMET мэдээ цуцлагдсан тохиолдолд загварын төгсгөлийг хар.
Цаг агаарын үзэгдэл
4
(М)

SIGMET/AIRMET мэдээг
гаргах шаардлагатай
үзэгдэл

6

7

OBS TS[GR ]
8
7
EMBD TS[GR ]
9
7
FRQ TS[GR ]
10
7
SQL TS[GR ]

SFC WSPD nn[n]
KMH
(эсвэл SFC WSPD
nn[n] MPS)

SEV TURB
FRQ TS
OBSC TSGR
EMBD TSGR

SEV TURB
10
SEV ICE
SEV ICE
10
(FZRA)
11
SEV MTW

SFC VIS nnnnM
12
[nn]

MOD TURB
MOD MTW
ISOL CB

HVY DS
HVY SS

MT OBSC

9

13

6

ISOL TS[GR]
14
OCNL TS[GR]

BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(эсвэл BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnFT )

BKN CLD 120/900M
(BKN CLD 400/3000FT)
OVC CLD
270/ABV3000M
(OVC CLD 900/10000FT)

OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(эсвэл OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnFT )
13
15
ISOL CB
14
OCNL CB
8
FRQ CB
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Бүлэг 5 ба энэ
нэмэлтэд тусгагдсан
элментүүд

Агуулга

SIGMET

AIRMET
13

Жишээ

15

ISOL TCU
184
15
OCNL TCU
11
FRQ TCU
9

SEV ICE

MOD TURB
10
MOD ICE
11
MOD MTW
Ажиглагдсан эсвэл
урьдчилан мэдээлж
буй үзэгдэл (M)

Байрлал (C)

21

Үзэгдэл ажиглагдсан ба
цаашид үргэлжлэн гэж
таамаглаж байгаа эсвэл
урьдчилан мэдээлж буйг
илтгэнэ.

OBS [AT nnnnZ]
FCST

OBS AT 1210Z
OBS

Байрлал (Өргөрөг уртраг
(градус ба минут)

Nnn[nn] Wnnn[nn] эсвэл
Nnn[nn] Ennn[nn] эсвэл
Snn[nn] Wnnn[nn] эсвэл
Snn[nn] Ennn[nn] эсвэл

S OF N54
N OF N50
N2020 W07005
1
YUSB
N2706 W07306

N OF Nnn[nn] эсвэл
S OF Nnn[nn]
N OF Snn[nn]
S OF Snn[nn]
болон
W OF Wnn[nn]
E OF Wnn[nn]
W OF Enn[nn]
E OF Enn[nn]
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW
OF, W OF, NW OF]
[LINE] Nnn[nn] эсвэл Snn[nn] Wnnn[nn]
эсвэл Ennn[nn]Nnnn[nn] эсвэл Snn[nn] Wnnn[nn] эсвэл
Ennn[nn]
эсвэл
27
WI Nnn[nn] эсвэл Snn[nn]
Wnnn[nn] эсвэл Ennn[nn]Nnn[nn] эсвэл Snn[nn]
Wnnn[nn] эсвэл Ennn[nn]Nnn[nn] эсвэл Snn[nn]
Wnnn[nn] эсвэл Ennn[nn](Nnn[nn] эсвэл Snn[nn]
Wnnn[nn] эсвэл Ennn[nn]Nnn[nn] эсвэл Snn[nn]
Wnnn[nn] эсвэл Ennn[nn])
Эсвэл
24
ENTIRE FIR
Эсвэл
24
ENTIRE CTA
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N48 E010
N OF N1515 AND
W OF E13530
W OF E1554
N OF LINE S2520
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Бүлэг 5 ба энэ
нэмэлтэд тусгагдсан
элментүүд
Түвшин (C)

Агуулга

SIGMET

Нислэгийн түвшин (C)
FLnnn эсвэл FLnnn/nnn эсвэл TOP
FLnnn эсвэл [TOP]
ABV FLnnn эсвэл [TOP] BLW FLnnn
эсвэл BLWnnnM (эсвэл BLW nnnnFT)

Шилжилт эсвэл
таамаглаж буй
шилжилт (C)

Луужингийн зүг,
зовхисоор илэрхийлсэн
шилжилт эсвэл
таамаглаж буй шилжилт
(чиглэл ба хурд)
эсвэл
шилжилтгүй (C)

Жишээ

AIRMET

MOV N [nnKMH] эсвэл
MOV NE [nnKMH] эсвэл
MOV E [nnKMH] эсвэл
MOV SE [nnKMH] эсвэл
MOV S [nnKMH] эсвэл
MOV SW [nnKMH] эсвэл
MOV W [nnKMH] эсвэл
MOV NW [nnKMH]
(эсвэл MOV N [nnKMH] эсвэл
MOV NE [nnKMH] эсвэл
MOV E [nnKMH] эсвэл
MOV SE [nnKMH] эсвэл
MOV S [nnKMH] эсвэл
MOV SW [nnKMH] эсвэл
MOV W [nnKMH] эсвэл
MOV NW [nnKMH])

FL180
FL050/080
TOP FL390
BLW FL200
TOP ABV FL100
FL310/450

MOV E 40KMH
(MOV E 20MPS)

MOV SE
STNR

эсвэл STNR
Эрч хүчний өөрчлөлт
(C)

Таамаглаж буй эрч
хүчний өөрчлөлт (C)

INTSF эсвэл WKN эсвэл NC

WKN

SIGMET/AIRMET
мэдээг цуцлах

Энэ тодорхойлолтонд
зааснаар SIGMET/AIRMET
мэдээг цуцлах

CNL SIGMET [nn]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL SIGMET 2
17
101200/101600

CNL AIRMET [nn]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL AIRMET
17
151520/151800

Тэмдэглэл:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Зохиомол байрлал
Энэ нэмэлтийн 1.1.3 болон 2.1.2-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 2.1.3-г үз
Энэ нэмэлтийн 1.1.4 болон 2.1.4-ийн дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.1 a.-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.3-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.1 б.-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.2-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.4 болон 4.2.5-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.6-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.7-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 2.1.4-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.1 в.-ын дагуу
Энэ нэмэлтийн 3.2.1 г.-ын дагуу
AIRMET мэдээнд цамхаг хэлбэрийн бөөн – TCU, борооны бөөн – Сb үүлийг энэ нэмэлтийн 2.1.4ын дагуу ашиглана.
Тэгш өнцөгт проекттой газрын зурагт хоёр цэгийг хооронд нь холбож зурсан шулуун шугам эсвэл
хоёр цэгийг хооронд нь холбож уртрагийн шугамуудтай тодорхой өнцгөөр огтлолцуулж татсан
шулуун шугам
Мэдээний төгсгөл (SIGMET/AIRMET мэдээг цуцлаж байвал)
Координатын тэмдэгтийн тоо нь аль болох цөөн байх ба ихэвчлэн 7 оронгоос ихгүй байх ёстой
Зарим тохиолдолд “шилжилт, эсвэл таамаглаж буй шилжилт” хэсэгт нэмэлтийг хэрэглэж болно.
Тропикийн циклон ба галт уулын үнсэн үүлнээс бусад цаг агаарын аюултай үзэгдлийг
тэмдэглэхэд ашиглана.
Урьдчилсан мэдээний үйлчлэх бүх хугацааны туршид үзэгдлийн эрч хүч өөрчлөлтгүй үлдэнэ.

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 02
Огноо: 2016.11.24
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Хүснэгт Н5-2. Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ
(Template for aerodrome warnings)
Түлхүүр үг:
Тайлбар –

М
С

=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч

Хүснэгт Н5-4-д аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын утга ба
нарийвчлалыг тусгасан болно.

Элемент
Аэродромын
байрлал заагч (M)
Мэдээний төрлийг
илтгэгч (M)
Хүчинтэй хугацаа
(M)

Агуулга
Аэродромын байрлал
заагч
Мэдээний төрөл болон
дугаар
Мэдээний хүчинтэй
байх өдөр, хугацааг
ОУДЦ-аар (M)

Загвар(ууд)

Жишээ
1

nnnn

YUCC

AD WRNG [n]n

AD WRNG 2

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 211230/211530

Хэрэв аэродромын сэрэмжлүүлэг цуцлагдсан тохиолдолд загварын төгсгөлийг хар.
Үзэгдэл (M)

2

Аэродромын
сэрэмжлүүлэг мэдээг
гаргах шаардлагатай
үзэгдэл

[HVY] TS эсвэл
GR эсвэл
3
[HVY] SN [nnCM] эсвэл
[HVY] FZRA эсвэл
[HVY] FZDZ эсвэл
[HVY] SS эсвэл
[HVY] DS эсвэл
SA эсвэл
DU эсвэл
SQ эсвэл

TC ANDREW
HVY SN 25CM
SFC WSPD 20MPS MAX 25

SFC WSPD nn[n]MPS
MAX nn[n] эсвэл
(Хамгийн ихдээ 32 үсэг
4
байна.)
Ажиглагдсан эсвэл
урьдчилан мэдээлж
буй үзэгдэл (M)
Эрч хүчний
өөрчлөлт (С)

Үзэгдэл ажиглагдсан ба
цаашид үргэлжлэн гэж
таамаглаж байгаа
эсвэл урьдчилан
мэдээлж буйг илтгэнэ.
Эрч хүчний
өөрчлөлтийг таамаглах

OBS [AT nnnnZ] эсвэл
FCST

OBS AT 1200Z
OBS

INTSF эсвэл
WKN эсвэл
NC

WKN

CNL AD WRNG [n]n
nnnnnn/
nnnnnn

CNL AD WRNG 2
5
211230/211530

Эсвэл
Аэродромын
сэрэмжлүүлэг
5
мэдээг цуцлах

Энэ тодорхойлолтонд
зааснаар аэродромын
сэрэмжлүүлгийг цуцлах

Тэмдэглэл:
1. Зохиомол байрлал
2. Энэ нэмэлтийн 4.2.4-ийн дагуу үзэгдлүүдийн дангаараа эсвэл хамт ажиглагдахыг мэдээлнэ.
3. Энэ нэмэлтийн 4.2.4-ийн дагуу мэдээлнэ.
4. Энэ нэмэлтийн 4.2.5-ын дагуу мэдээлнэ.
5. Мэдээний төгсгөл (Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг цуцлаж байвал)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24
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Хүснэгт Н5-3. Салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээ
(Template for wind shear warnings)
Түлхүүр үг:

Тайлбар –

М
С

=
=

Заавал оруулах
Нөхцлөөр оруулах, цаг уурын нөхцөл байдал эсвэл ажиглалтын аргаас хамаарч

Хүснэгт Н5-4-д салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг мэдээнд орох тоон элементүүдийн хязгаарын
утга ба нарийвчлалыг тусгасан болно.
Элемент

Аэродромын
байрлал заагч (M)
Мэдээний төрлийг
илтгэгч (M)
Мэдээг гаргаж буй
хугацаа (M)

Агуулга
Аэродромын
байрлал
заагч
Мэдээний төрөл болон
дугаар
Мэдээг гаргаж буй
хугацаа (хэрэв
боломжтой бол хүчинтэй
хугацаа)

Загвар(ууд)

Жишээ
1

nnnn

YUCC

WS WRNG [n]n

WS WRNG 1

nnnnnn [VALID TL nnnnnn]
эсвэл
[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL
211330

221200 VALID
221215/221315
Хэрэв салхины шилжлэгийн сэрэмжлүүлэг цуцлагдсан тохиолдолд загварын төгсгөлийг хар.
[MOD] эсвэл [SEV] WS IN APCH
Цаг агаарын үзэгдэл Үзэгдэлийн
эсвэл
(M)
тодорхойлолт ба
WS APCH RWY12
[MOD] эсвэл [SEV] WS [APCH]
түүний байрлал
RWYnnn
эсвэл
MOD WS RWY34
[MOD] эсвэл [SEV] WS IN CLIMBOUT
эсвэл
WS IN CLIMB-OUT
[MOD] эсвэл [SEV] WS CLIMBOUT RWYnnn эсвэл
MBST IN APCH эсвэл
MBST APCH RWY26
MBST [APCH] RWYnnn
эсвэл
MBST IN CLIMB-OUT эсвэл
MBST IN CLIMB-OUT
MBST CLIMB-OUT RWYnnn
Ажиглагдсан,
Үзэгдэл ажиглагдсан ба
REP AT 1510 B747
REP AT nnnn nnnnnnnn эсвэл
мэдээлэгдсэн эсвэл
цаашид үргэлжлэн гэж
OBS [AT nnnn] эсвэл
урьдчилан мэдээлж
таамаглаж байгаа эсвэл
OBS AT 1205
буй (M)
урьдчилан мэдээлж буйг FCST
илтгэнэ.
FCST
Үзэгдлийн тодорхой
Онцгой үзэгдлийн төрөл
SFC
WIND:
nnn/nnKMH
(эсвэл
SFC WIND: 320/20KMH
2
үзүүлэлтүүд (С)
Салхины шилжлэгийн
nnn/nnMPS)
60M-WIND: 360/50KMH
аюулын үүсвэр
nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnKMH
(SFC WIND: 320/10KT
(эсвэл nnn/nnMPS)
nnKMH (эсвэл nnMPS) ASPEEDL
nnKM (эсвэл nnNM) FNA RWYnn

ЭСВЭЛ
Салхины
шилжлэгийн
сэрэмжлүүлэг
3
мэдээг цуцлах

Энэ тодорхойлолтонд
зааснаар салхины
шилжлэгийн
сэрэмжлүүлэг мэдээг
цуцлах

200FT-WIND: 360/25KT)

nnKMH (эсвэл nnMPS) ASPEEDG
nnKM (эсвэл nnNM) FNA RWYnn

60KMH ASPEEDL 4KM
FNA RWY13
(30KT ASPEEDL 2NM
FNA RWY13)

CNL WS WRNG [n]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1
3
211230/211330

Тэмдэглэл:
1. Зохиомол байрлал
2. Нэмэлтээр нөхцлийг энэ нэмэлтийн 5.2.3-ын дагуу мэдээлнэ.
3. Мэдээний төгсгөл (Аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээг цуцлаж байвал)

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24
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Хүснэгт Н5-4. SIGMET/AIRMET мэдээ, аэродромын болон шилжлэг
салхины сэрэмжлүүлэг мэдээнд орох тоон элементүүдийн
хязгаарын утга ба нарийвчлал
(Ranges and resolutions for the numerical elements included in SIGMET/ARIMET
messages and aerodrome and wind shear warnings)

Нэмэлт 1 болон 5-д тусгагдсан элментүүд
Өндөршил:
Газар орчмын хамгийн их салхи:
Төвийн даралт:
Газар орчмын салхины хурд:
Газар орчмын АБХ:
Үүл: суурийн өндөр:
Үүл: дээд хилийн өндөр:

Хязгаарын утга

Нарийвчлал

000 – 8 100
000 – 27 000

1
1

00 – 399
00 – 99

1
1

hPa

850 – 1 050

KMH
KT

60 – 199
30 – 99

1
1
1

0000 – 0800
0800 – 5 000

50
100

M
FT

000 – 300
000 – 1 000

30
100

M
M
FT
FT

000 – 3 000
3 000 – 20 000
000 – 10 000
10 000 – 60 000

30
300
100
1 000

М
FT
KMH
MPS

М
М

Өргөрөг:

°(градус)
‘(минут)

00 – 90
00 – 60

1
1

Уртраг:

°(градус)
‘(минут)

000 – 180
00 – 60

1
1

000 – 650

10

0 – 300

10

Нислэгийн өндрийн цуваа:
Шилжилт:

Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24
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НЭМЭЛТ 6
НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ
(AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)
(Бүлэг 8-г үзнэ үү.)
1.

НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ
(PROCESSING OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)

Аэродромын цаг уурын ажиглалтын мэдээг аэродромын уур амьсгалын
мэдээллийг бэлтгэхэд тохиромжтой хэлбэртэйгээр цуглуулж, боловсруулж
мөн хадгална.
2.

НИСЭХИЙН
УУР
АМЬСГАЛЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН
СОЛИЛЦОО
(EXCHANGE OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)

2.1 Нисэхийн уур амьсгалын мэдээллийг
хоорондоо захиалгын дагуу солилцоно.

цаг

уурын

байгууллагууд

2.2 Агаарын тээвэрлэгч болон бусад байгууллагуудад нисэхийн уур
амьсгалын мэдээлэл шаардлагатай үед тухайн байгууллагад хүсэлтээ
гаргана.
3.

НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА (CONTENT
OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)

3.1 Аэродромын уур амьсгалын хүснэгт (Aerodrome climatological
table)
3.1.1 Аэродромын уур амьсгалын хүснэгтэнд цаг уурын элементүүдийн
дараах үзүүлэлтүүдийг тусгана:
а. Цаг уурын элементүүдийн дундаж утга болон түүнээс хазайх
хазайц, мөн түүнчлэн хамгийн их ба бага утга;
б. Аэродромын бүсэд нислэг үйлдэхэд нөлөө үзүүлэхүйц цаг агаарын
үзэгдлүүдийн давтагдал;
в. Цаг уурын нэг ба хэд хэдэн элемент, үзэгдлийн хам тодорхой утгын
давтагдал (алсын бараа, нам үүлшил хавсарсан г.м);
3.1.2 Аэродромын уур амьсгалын хүснэгтэнд дараах 3.2-д заасны дагуу
аэродромын уур амьсгалын мэдээг бэлтгэхэд зайлшгүй хэрэгтэй мэдээллийг
оруулсан байна.
3.1.3 Гэрэл суултын төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон аэродромд алсын
барааны харагдацын бага утгын давтагдалын уур амьсгалын мэдээллийг
RVR-ийн хэмжилтийн мэдээг үндэслэн боловсруулна.
3.2 Аэродромын
уур
амьсгалын
climatological summaries)

тодорхойлолт

(Aerodrome

3.2.1 Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтод дараах мэдээллүүдийг
заавал багтаасан байна. Үүнд:
Хэвлэл: 03
Өөрчлөлт: 00
Огноо: 2016.11.24
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а.

б.
в.
г.
д.
е.

ХБ3-ын алсын барааны харагдац (метрээр)-ын болон нам өндөртэй
BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний доод суурийн өндөр(метрээр)
тухайн хугацаанд тухайн утгаас доош орж буурсан давтагдал
(хувиар); - Загвар 1.
Алсын барааны харагдацын тухайн хугацаанд тухайн утгаас доош
орж буурсан давтагдал (хувиар); - Загвар 2.
Нам өндөртэй BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний доод суурийн
өндрийн утгын тодорхой хугацаанд тогтоосон утгаас доош орж
буурсан давтагдал (хувиар); - Загвар 3.
Тогтоосон зайц доторхи салхины чиглэл, хурдны давтагдал (хувиар); Загвар 4.
50С-ын зайц дахь тухайн хугацааны агаарын температурын
давтагдал (хувиар); - Загвар 5.
Нислэгийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй шаардлагатай цаг уурын бусад
элементүүдийн дундаж утга ба түүнээс хазайх хазайцын утгууд,
мөн түүнчлэн хамгийн их бага утгууд

3.2.2 Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтыг дараах загварын дагуу
боловсруулна. (Загвар 1, 2, 3, 4, 5)
3.3 Боловсруулах аргачлал (Processing methods)
3.3.1 Нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолт нь өмнөх үг, нисэх
буудлын физик газарзүйн товч тодорхойлолт, үүлний өндөр, алсын барааны
харагдац, салхины чиглэл, хурд, агаарын температур, даралт, харьцангуй
чийг, нислэгт нөлөөлөхүйц цаг агаарын үзэгдлүүдийн талаархи хүснэгт,
зураг диаграмм, тэдгээрийн товч бичиглэл, дүгнэлт, ашигласан хэвлэл гэсэн
хэсгүүдээс бүрдэнэ.
3.3.2 Өмнөх үгэнд уур амьсгалын мэдээлэл бичих үндэслэл буюу
шаардлага, зорилго, ашигласан цаг уурын эх материал болон гүйцэтгэсэн
арга зүй, хүмүүсийн нэрсийн талаар товч дурьдсан байна.
3.3.3 Физик газарзүйн тодорхойлолтод нисэх буудлын газарзүйн онцлог,
газрын гадаргын байдал (хотгор, гүдгэр), ургамал бүрхэвч, далайн түвшнээс
дээших өндөр, хөөрөх буух зурвасын шинж байдал (хатуу хучилт ба шороо),
байрлал, чиглэл, урт өргөний хэмжээс, 50 км-ийн эргэн тойрон дахь газар
нутгийг багтаасан нисэх буудлын зураглал(газрын гадаргын байдлыг хөөрөх,
буух зурвасын дагуу босоо зүсэцээр харуулвал илүү сайн), хот суурин газар
томоохон цахилгаан станц, хаалт саад, гол мөрөн нуурнаас аль чиглэль
ямар зайд байрладаг талаар тусгана.
3.3.4 Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтонд орсон цаг уурын
үзэгдэл, элементүүдийн хүснэгт, зураг, диаграммд хийсэн дүн шинжилгээнд
тулгуурлан уур амьсгалын улиралын онцлог, агаарын зонхилох урсгал,
нислэгт нөлөөлөхүйц цаг агаарын үзэгдлүүд үүсэх аэросиноптикийн
нөхцлийн талаар товч дүгнэлт бичнэ.
3.3.5 Хавсралтанд оруулсан загварын дагуу цаг уурын үзэгдэл
элементүүдийн хугацааны давтагдал, дундаж утга зэрэг үзүүлэлтүүдийг
харуулсан хүснэгтийг хийх шаардлагатай бөгөөд ажиглалтын хугацааг “Олон
улсын дундаж цаг”-аар авна.
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3.3.6 Загвар 1-ийн хувьд BKN, OVC хэмжээтэй үүлтэй тохиолдол цөөн
боловч SCT, FEW хэмжээтэй үүлтэй үед алсын барааны харагдац нь
хүснэгтэд өгсөн тухайн зайцаас доош орсон тохиолдлын тоо их байгаа бол
эдгээрийг хүснэгтэд нэгтгэн оруулаад энэ тухай тайлбарыг оруулах
шаардлагатай.
3.3.7 үзэгдэл, элементийн давтагдлыг тухайн зайц дахь тохиолдлын тоог
тухайн хугацааны ажиглалтын бүх тохиолдлын тоонд харьцуулж, дараах
байдлаар хувь(%)-аар тооцож гаргана.
Энд:
n - тухайн зайц дахь тохиолдлын тоо
N - ажиглалтын бүх тохиолдлын тоо

3.3.8 Салхины чиглэл хурдны давтагдлыг гаргахдаа салхи тогтворгүй (хурд
нь 2м/с-ээс бага, чиглэл нь тогтворгүй) болон салхигүй байсан тохиолдлыг
ажиглалтын нийт тооноос хасч тооцно.
3.3.9 Мөн нэмэлтээр дараах үзүүлэлтүүдийг хүснэгт хэлбэрээр болон зураг
эсвэл диаграммаар бэлтгэн гаргасан байна. Үүнд:
1. АБХ буудлын хязгаарлалаас доош орсон давтагдалыг тохиолдол
ажиглагдсан сараар
2. Доод суурийн өндөр нь 600м-ээс доош орсон үүлний давтагдлын
жилийн хуваарлагдал
3. Салхины чиглэлийн давтагдалыг 12 сараар
4. Салхины хурд 12м/с-ээс их байх үеийн салхины чиглэлийн
давтагдалыг 12 сараар
5. Агаарын температурын хоногийн явцыг 12 сараар
6. Агаарын температурын сарын явцыг 12 сараар
7. Агаарын температурын 5 градусын зайц тутмын давтагдалыг 12
сараар болон жилээр
8. Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн дунджийн
жилийн явц
9. Агаарын үнэмлэхүй бага температурын олон жилийн дунджийн
жилийн явц
10. Өртөөний түвшин дэх даралтын хоногийн явцыг 12 сараар
11. Өртөөний түвшин дэх даралтын сарын явцыг 12 сараар
12. Сарын нийлбэр тунадасны жилийн хуваарилагдал
3.3.10 Дээрх хүснэгтүүдээс гадна районы, угталтын, суултын болон буудал
орчмын урьдчилсан мэдээ бичих болон цаг уурын үйлчилгээний болон
хэрэглэгчийн бусад үйл ажиллагаанд лавлах болгон ашиглах зорилгоор
нэмэлт хүснэгт, диаграммууд хийж болно. Өөрөөр хэлбэл цаг агаарын янз
бүрийн үзэгдэл, элементүүд тухайлбал хөрсний гадаргын болон гүний
температур, утаа, будан, манан, нам үүл, цасан ба шороон шуурга зэрэг
үзэгдэл, элементүүдийн давтагдлыг 3 цаг (боломжтой бол 1 цаг) тутмаар
гаргаж, түүнд харгалзах хоног, сар, жилийн явцыг зураг, диаграммаар
илэрхийлсэн байж болно.
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НИСЭХ БУУДЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХҮСНЭГТ
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)
АЭРОДРОМ:……………….
САР……………….

ЗУРВАСЫН ДУГААР:……………….

МЭДЭЭНИЙ ХУГАЦАА:……………….
ӨРГӨРӨГ:……………….

ЗАГВАР 1.

НИЙТ АЖИГЛАЛТЫН ТОО:……………….

УРТРАГ:……………….

ДТД ӨНДӨР:……………….МЕТР

ХБ3-ЫН АЛСЫН БАРААНЫ ХАРАГДАЦ (МЕТРЭЭР)-ЫН БОЛОН
НАМ ӨНДӨРТЭЙ BKN БУЮУ OVC ХЭМЖЭЭТЭЙ ҮҮЛНИЙ ДООД СУУРИЙН
ӨНДӨР (МЕТРЭЭР) ТУХАЙН ХУГАЦААНД ТУХАЙН ХЭМЖЭЭНЭЭС
ДООШ ОРЖ БУУРСАН ДАВТАГДАЛ (ХУВИАР)
ОУДЦ

<200
-

RVR – ЗУРВАСЫН АБХ
<350
<500
<1000

<1500

<800

<30
(100 ф)

<90
(300 ф)

<60
(200 ф)

-

<60
(200 ф)

VIS-АБХ
<1500
<3000
<150
(500 ф)

<300
(1000 ф)

<8000
<600
(2000 ф)

00.00
00.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
…
…
…
…
…
…
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
НИЙЛБЭР
ТАЙЛБАР
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НИСЭХ БУУДЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХҮСНЭГТ
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)
АЭРОДРОМ:……………….

САР……………….

ЗАГВАР 2.

МЭДЭЭНИЙ ХУГАЦАА:……………….

НИЙТ АЖИГЛАЛТЫН ТОО:……………….
ӨРГӨРӨГ:……………….

УРТРАГ:……………….

ДТД ӨНДӨР:……………….МЕТР

АЛСЫН БАРААНЫ ХАРАГДАЦ(МЕТРЭЭР) ТУХАЙН
ХУГАЦААНД ТУХАЙН ХЭМЖЭЭНЭЭС ДООШ ОРЖ БУУРСАН
ДАВТАГДАЛ (ХУВИАР)
АЛСЫН БАРААНЫ ХАРАГДАЦ

ОУДЦ
<200

<400

<600

<800

<1500

<3000

<5000

<8000

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
…
…
…
…
…
…
…
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
ДУНДАЖ
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НИСЭХ БУУДЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХҮСНЭГТ
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)

АЭРОДРОМ:……………….

САР……………….

ЗАГВАР 3.

МЭДЭЭНИЙ ХУГАЦАА:……………….

НИЙТ АЖИГЛАЛТЫН ТОО:……………….
ӨРГӨРӨГ:……………….

УРТРАГ:……………….

ДТД ӨНДӨР:……………….МЕТР

НАМ ӨНДӨРТЭЙ BKN БУЮУ OVC ХЭМЖЭЭТЭЙ ҮҮЛНИЙ
ДООД СУУРИЙН ӨНДӨР ТУХАЙН ХУГАЦААНД ТУХАЙН
ХЭМЖЭЭНЭЭС ДООШ ОРЖ БУУРСАН ДАВТАГДАЛ (ХУВИАР)
АЛСЫН БАРААНЫ ХАРАГДАЦ
ОУДЦ

<30
(100 ф)

<60
(200 ф)

<90
(300 ф)

<150
(500 ф)

<300
(1000 ф)

<450
(1500 ф)

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
…
…
…
…
…
…
…
…
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
ДУНДАЖ
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НИСЭХ БУУДЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХҮСНЭГТ
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)

АЭРОДРОМ:……………….
……………….

САР……………….

НИЙТ АЖИГЛАЛТЫН ТОО:……………….
ӨРГӨРӨГ:……………….

ЗАГВАР 4.

МЭДЭЭНИЙ

ХУГАЦАА:

АЖИГЛАЛТЫН ХУГАЦАА:……………….

УРТРАГ: ……………….

ДТД ӨНДӨР:……………….МЕТР

ТОГТООСОН ДИАПАЗОН ДОТОРХИ САЛХИНЫ
ЧИГЛЭЛ, ХУРДНЫ ДАВТАГДАЛ (ХУВИАР)
САЛХИНЫ
ЧИГЛЭЛИЙН
ЗАЙЦ (300)

САЛХИНЫ ХУРД (М/С)
1–5

6–10 11–15 16–20 21–25

26–30

31–35

36–40

40<

ДҮН

САЛХИГҮЙ
ТОГТВОРГҮЙ
350 – 010
020 – 040
050 – 070
080 – 100
110 – 130
140 – 160
170 – 190
200 – 220
230 – 250
260 – 280
290 – 310
320 – 340
ДҮН
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НИСЭХ БУУДЛЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХҮСНЭГТ
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)

АЭРОДРОМ:……………….

САР……………….

ЗАГВАР 5.

МЭДЭЭНИЙ ХУГАЦАА:……………….

НИЙТ АЖИГЛАЛТЫН ТОО:……………….
ӨРГӨРӨГ:……………….

УРТРАГ:……………….

ДТД ӨНДӨР:……………….МЕТР

50С-ЫН ЗАЙЦ ТУТАМ ДАХЬ ТУХАЙН ХУГАЦААНЫ
АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАВТАГДАЛ (ХУВИАР)
АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР
ОУДЦ
-50--45 -45--40 -40--35

…

-5--0.1

0+5

+5+10

…

+35+40

+40+45

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
…
…
…
…
…
…
…
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
ДУНДАЖ
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НЭМЭЛТ 7
НИСЭХ БАГ БОЛОН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧДЭД
ЗОРИУЛСАН ЦАГ УУРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(METEOROLOGICAL SERVICES FOR FLIGHT
CREW MEMBERS AND OPERATORS)
(Бүлэг 9-г үзнэ үү.)
1.

ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭНИЙ ХАНГАЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭЛБЭР (MEANS OF
SUPPLY AND FORMAT OF METEOROLOGICAL INFORMATION)

1.1 Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах ажлыг нислэгийн төлөвлөгөө, нэмэлт
захиалгын дагуу гүйцэтгэнэ. Нислэгийн захиалгыг онгоцны дарга, нисгэгч нараас
шууд авахыг хориглоно.
1.2 Агаарын тээвэрлэгч болон аэродромын цаг уурын байгууллагууд харилцан
зөвшилцсөний үндсэн дээр нисэх багийн бүрэлдэхүүнийг цаг уурын мэдээ,
мэдээллүүдээр дараах хэлбэрээр хангана.
а.
Заавар, Зөвлөмж (ам зөвлөгөө)
б.
Дэлгэцийн мэдээлэл
в.
Гар бичмэл болон хэвлэмэл бүтээгдэхүүн, зурган мэдээлэл
1.3 Агаарын тээвэрлэгчидтэй харилцан зөвшилцөсний үндсэн дээр аэродромын
цаг уурын байгууллага нь:
а.
Хангаж буй мэдээллийн төрөл, хэлбэр
б.
Мэдээллээр хангах суваг зэргийг тодорхойлно.
1.4 Нислэгийн тооцоот хугацаанаас 45 минутаас багагүй хугацааны өмнө цаг
агаарын мэдээг нисэх бүрэлдэхүүнд онлайн болон хэвлэмэл хэлбэрээр гардуулна.
1.5 Агаарын хөлөг нислэгийн төлөвлөгөөт хугацаанаас 30 минутаас удаан
саатвал нисэх баг агаарын замын, нисэн очих, бэлтгэл аэродромын цаг агаарын
байдлын тухай мэдээллийг боломжит холбооны хэрэгслээр авч дахин танилцана.
Хэрэв дээрх хугацаанд цаг уурын нөхцөл байдал тухайн нисэх буудлын цаг
агаарын хязгаарлалтаас давж муудсан тохиолдолд нисэх баг аэродромын цаг
уурын байгууллагад биечлэн ирж мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн авна.
2.

ЗӨВЛӨМЖ, ЗӨВЛӨГӨӨ (BRIEFING AND CONSULTATION)

2.1 Цаг агаарын нөхцөл байдлын тухай мэдээ, мэдээлэл нь түргэн шуурхай
хоёрдмол утгагүй байна.
2.2 Нисэх бүрэлдэхүүн, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага болон
бусад хэрэглэгчдэд тэдний хүсэлтийн дагуу цаг агаарын байдлын талаар ам
зөвлөгөө өгнө.
2.3 Өгч буй мэдээ мэдээлэл нь нисэх багийн бүрэлдэхүүн болон нислэгийн үйл
ажиллагаатай холбоотой бусад бие бүрэлдэхүүнд ойлгомжтой аль болох хялбар
байх ёстой.
2.4 Ам зөвлөгөөнд:
а.
Нислэг үйлдэх чиглэл дэх аэросиноптик нөхцлийн талаархи мэдээллүүд
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б.
в.
г.
д.
е.
ж.

Нислэг үйлдэх түвшнүүдийн өндрийн салхи, температур, тропопаузын
өндөр, хамгийн их салхины бодит болон урьдчилсан мэдээллүүд
Ажиглагдаж буй болон ажиглагдаж болох нислэгт аюултай цаг агаарын
үзэгдлийн талаархи мэдээллүүд (Sigmet, Airmet, Gamet, TREND)
Хөөрөх, буух болон бэлтгэл аэродромуудын цаг агаарын бодит болон
төрөл бүрийн урьдчилсан мэдээ, мэдээллүүд
Хөөрөлтийн болон Районы урьдчилсан мэдээ
Дэлгэцийн мэдээллүүд
Бусад мэдээллийг хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу өгнө.

2.5 Ам зөвлөгөө өгөхөд ашиглах мэдээ, мэдээллүүд:
а.
Байнгын болон тусгайлан шаардсан бэлтгэл аэродромуудын бодит
болон урьдчилсан мэдээ, мэдээлэл
б.
Районы болон нисэх чиглэлийн дагуух цаг агаарын онц аюултай
үзэгдлийн SIGMET, AIRMET, GAMET мэдээлэл
в.
Нисч буй агаарын хөлгөөс авсан борт мэдээлэл
г.
Цаг уурын радарын мэдээлэл
д. Хиймэл дагуулын зураг, мэдээ
е.
Өндрийн салхи, агаарын даралт, температурын орны болон цаг агаарын
онцгой үзэгдлийн прогноз зураг
ж. Радиозондын зураг, мэдээлэл
з.
Бусад дэлгэцийн мэдээллүүд
2.6 Нам өндөрт нислэг үйлдэх нисэх бүрэлдэхүүнд ам зөвлөгөө өгөхдөө 700 гПаийн түвшний мэдээллийг ашиглана. Бодит ажиглагдсан болон урьдчилан мэдээлж
буй тунадас, манан зэрэг алсын барааны харагдацыг 10км буюу түүнээс бага
болгох цаг агаарын үзэгдэл, үүлний хэлбэр, хэмжээ, суурийн өндөр түүний нислэгт
нөлөөлөх нөлөө, мөн агаарын даралтын хандлага, чиглэлийн дагуух далайн
түвшин дэх даралтын хамгийн бага утга зэргийг өгнө.
2.7 Нисэх баг болон бусад хэрэглэгч нарт зөвлөгөө өгсний дараа зөвлөгөө авсан
хүний албан тушаал, нэр цаг, минутын хамт тэмдэглэнэ.
3.

НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГ (FLIGHT DOCUMENTATIONS)

3.1 Нисэх багийнханд доорх цаг уурын баримт бичгийг гардуулна. үүнд:
а.
Нисэх чиглэл болон хугацаанд харгалзах чиглэлийн урьдчилсан мэдээ
б.
Нислэгийн өндөрт тохирох өндрийн салхи, агаарын даралт,
температурын орны урьдчилсан мэдээ (цаг уурын бүрэн эрхт
байгууллага агаарын тээвэрлэгчидтэй тохиролцсоны дагуу)
в.
Нислэгт аюултай онцгой үзэгдлийн урьдчилсан мэдээ
г.
METAR, SPECI, TAF, TREND, SIGMET, AIRMET мэдээнүүд (боломжтой
бол хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ)
3.2 Нислэгийн баримт бичигт багтсан чиглэлийн урьдчилсан мэдээ нь Нэмэлт 5ийн 5-д заасны дагуу текст хэлбэрээр өгнө. Нам өндрийн нислэгт районы
урьдчилсан мэдээг GAMET хэлбэрээр өгнө.
3.3 Нислэгийн баримт бичигт зориулсан өндрийн салхи, агаарын даралт,
температур, SIGWX үзэгдлийн урьдчилсан мэдээ нь зурган хэлбэртэй байна.
3.4 METAR, SPECI, TAF, TREND, SIGMET, AIRMET мэдээнүүд 3, 5, 6-р нэмэлтэнд
заасны дагуу өгөх бөгөөд бусад цаг уурын албанаас ирсэн METAR, SPECI, TAF,
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TREND, SIGMET, AIRMET мэдээллүүдийг эх хэлбэрээр нь (өөрчлөлт засвар
хийхгүйгээр) нислэгийн баримт бичигт тусгана.
3.5 Ашиглаж буй байршил заагч болон түүний товчлолын тайлбарыг нислэгийн
баримт бичигт тусгасан байна.
3.6 Нислэгийн баримт бичигт тусгагдаж буй товчлолын хэлбэр тайлбарыг монгол,
англи хэл дээр хийнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл батлагдсан товчлолыг хэрэглэнэ.
3.7 Нислэгийн өмнө цаг уурын мэдээлэлтэй танилцаж, бэлтгэл хангасан тухайн
нисгэх багийн дарга нислэгийн цаг уурын зураг, НИ-5 хуудасны үлдэх хувь дээр
хугацааг бичиж гарын үсэг зурна.
3.8 60 минутаас бага хугацаанд тухайн районд нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн
нисэх багт нислэгийн баримт бичиг гардуулахгүй бөгөөд цаг агаарын нөхцөл
байдлын тухай зөвлөмж, зөвлөгөө өгнө. Хэрэв нисэх баг хүсвэл нислэгийн баримт
бичиг гардуулж болно.
3.9 Бодит мэдээний хангалт байхгүй аэродром (хээрийн, түр г.м)-д бууж нислэг
үйлдэх тохиолдолд, цаг уурын автомат станцын ажиглалтын аль нэг мэдрүүрт
гэмтэл доголдол гарснаас ажиглалтын мэдээ бүрэн бус үед тухайн нислэгийг
тоймчилсон аэродромын болон районы урьдчилсан мэдээгээр үйлчилнэ.
3.10 Нам өндрийн нислэгт зориулсан мэдээлэл
3.10.1 Нам өндрийн нислэгийн цаг уурын мэдээллийн хангалтанд далайн
түвшнээс дээш нислэгийн өндрийн цуваа 3050 метр хүртэлх өндрийн мэдээллийг
тусгана. үүнд: газар орчмын алсын барааны харагдац, үүлний хэлбэр, хэмжээ,
суурийн өндөр, нислэгийн өндрийн болон газар орчмын агаарын температур болон
даралт, сэгсрэлт, мөстөлт үүсэх нөхцөл зэргийг тусгана.
3.10.2 Нислэгийн өндрийн цуваа 3050 метр хүртэл (шаардлагатай бол нислэгийн
өндрийн цуваа 4550 метр, уулархаг нутагт түүнээс дээш) ил хараагаар нислэг
үйлдэх нам өндрийн онгоцонд дараах мэдээллийг өгнө. үүнд:
а.
AIRMET мэдээлэл
б.
Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ (НИ-5 хуудас) эсвэл районы урьдчилсан
мэдээ
в.
Өндрийн салхи, агаарын даралт, температурын орны ирээдүйн зураг
3.11 Нисэх багийн дарга нислэгийн өмнөх цаг агаарын бэлтгэл ажил буюу дээрхи
зүйлүүдтэй танилцаж, зураг материалуудыг гардаж авсны дараа агаарын хөлгийн
дугаар бичсэн баримт бичигт гарын үсэг зурна.
4.

НИСЛЭГИЙН БАРИМТ БИЧИГТ ХЭРЭГЛЭГДЭХ ЗУРАГ
(CHARTS IN FLIGHT DOCUMENTATION)

4.1 Нисэх баг болон агаарын тээвэрлэгчдийг хангаж буй нислэгийн баримт бичигт
WAFC-үүдээс хүлээн авсан зурган мэдээллүүдийг ашиглана.
Тайлбар – Нэмэлт 1-д нислэгийн баримт бичигт ашиглагдах зураг, мэдээний загварыг тусгасан
болно.
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4.2 Хэрэв нислэгийн баримт бичигт хэрэглэх зурган мэдээллүүдийг өөрсдөө
бэлтгэн гаргадаг бол “WMO-No.49 Technical Regulations, Volume II – Meteorological
Service for International Air Navigation”–д заасан зурган мэдээлэлд тавигдах
шаардлагын дагуу бэлтгэсэн байна.
5.

НИСЛЭГ ҮЙЛДЭЖ БУЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ
(INFORMATION FOR AIRCRAFT IN FLIGHT)

5.1 Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт зориулж агаарын тээвэрлэгчдээс эсвэл
нисэх багаас хүсч буй цаг уурын мэдээллийг аль болох нислэг үйлдэж буй
хугацаанд өгөх шаардлагатай бөгөөд хэрэгцээтэй мэдээллээр хангахын тулд
шаардлагатай гэж үзвэл бусад аэродромын цаг уурын байгууллагын
тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.
5.2 Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт дамжуулах мэдээнд METAR, SPECI мэдээ
(хандлагын урьдчилсан мэдээний хамт)-г багтаасан байна.
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НЭМЭЛТ 8
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
(INFORMATION FOR AIR TRAFFIC SERVICES)
(Бүлэг 10-г үзнэ үү.)

1.

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНД ЗОРИУЛСАН
МЭДЭЭЛЭЛ (INFORMATION TO BE PROVIDED FOR AIR TRAFFIC SERVICES
UNITS)

Орон нутгийн байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI, ТAF, TREND, SIGMET,
AIRMET, өндрийн салхи, температурын урьдчилсан мэдээ тэдгээрт оруулсан
өөрчлөлтүүдийг орон нутгийн хэмжээнд хэлэлцэн тохиролцсноос бусад
тохиолдолд цаг уурын албад бэлтгэж, дамжуулсан мөн хүлээн авсан эх хэлбэрийг
өөрчлөхгүйгээр нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүдэд дамжуулна.
1.1 Аэродромын нислэгийн хөдөлөөний удирдлагын цамхагт зориулсан
мэдээлэл (Information for the aerodrome control tower)
Тухайн аэродромын цаг уурын байгууллага нь аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын нэгжийг доорхи мэдээ, мэдээллээр харилцан тохиролцсоны дагуу
хангана. Үүнд:
а.
Тухайн аэродромын байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI ба
хандлагын урьдчилсан мэдээ, TAF тэдгээрт оруулсан залруулга
б.
SIGMET, AIRMET болон салхины шилжлэгийн тухай сэрэмжлүүлэг мэдээ
в.
Харилцан ажиллагааны гэрээний дагуу өгөх цаг агаарын нэмэлт
мэдээлэл
1.2 Ойртолтын удирдлагын нэгжид зориулсан мэдээлэл (Information for the
approach control units)
Тухайн аэродромын цаг уурын байгууллага нь ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын нэгжийг доорхи мэдээ, мэдээллээр харилцан тохиролцсоны дагуу
хангана. Үүнд:
а.
Тухайн аэродромын байнгын болон тусгай мэдээ, METAR, SPECI ба
хандлагын урьдчилсан мэдээ, TAF тэдгээрт оруулсан залруулга
б.
SIGMET, AIRMET, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ, салхины
шилжлэгийн тухай сэрэмжлүүлэг болон аюул мэдээ мөн тухайн
ойртолтын нислэгийн удирдлагын нэгжийн үйлчилж буй агаарын орон
зайд хамаарагдах борт мэдээ
в.
Харилцан ажиллагааны гэрээний дагуу өгөх цаг агаарын нэмэлт
мэдээлэл
1.3 Нислэгийн мэдээллийн төвд зориулсан мэдээлэл (Information for the
flight information centre)
Нислэгийн мэдээллийн төвийг доорхи мэдээллээр харилцан тохиролцсоны дагуу
хангана. Үүнд:
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а.

б.

в.

Тухайн аэродром дээрх даралтын утгыг агуулсан METAR, SPECI мөн
нислэгийн мэдээллийн эсвэл удирдлагын бүсэд хамаарах хандлагын
урьдчилсан мэдээ, TAF тэдгээрт оруулсан залруулгууд (хэрэв бүсийн
аэронавигацийн хэлэлцээрээр тодорхойлсон бол шаардлагатай
тохиолдолд зэргэлдээх нислэгийн мэдээллийн бүс дэх аэродромууд,
нислэгийн мэдээллийн болон бүсийн удирдлагын төвүүдэд зориулсан
дээрх мэдээллүүд)
Өндрийн салхи, температур болон нислэгийн чиглэл дэх онцгой
үзэгдлийн урьдчилсан мэдээ тэдгээрт оруулсан залруулга, тухайн
нислэгийн мэдээллийн болон удирдлагын бүсэд зориулсан SIGMET,
AIRMET мэдээллүүд болон холбогдох тусгай борт мэдээнүүд (хэрэв
бүсийн аэронавигацийн хэлэлцээрээр тодорхойлсон мөн нислэгийн
мэдээллийн төв эсвэл бүсийн удирдлагын төвөөс шаардсан тохиолдолд
зэргэлдээх нислэгийн мэдээллийн бүсэд зориулсан дээрх мэдээллүүд)
Нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт үйлчлэх зорилгоор нислэгийн
мэдээлийн төв болон нислэгийн удирдлагын төвөөс хүссэн цаг уурын
бусад мэдээлэл. Уг мэдээллийг тухайн цаг уурын байгууллага өгөх
боломжгүй бол тухайн цаг уурын байгууллага бусад цаг уурын
байгууллагад хандаж уг мэдээллээр хангана.

1.4 Нисэхийн цахилгаан холбоонд зориулсан мэдээлэл (Information for the
aeronautical telecommunications stations)
Нисэхийн цахилгаан холбооны станцыг шаардлагатай тохиолдолд цаг агаарын
бодит болон урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр хангана. Шаардлагатай гэж үзвэл
тухайн мэдээ мэдээллийн хуулбарыг нислэгийн мэдээллийн төв болон нислэгийн
удирдлагын төвд илгээнэ.
2.

ЭРЭН ХАЙХ, АВРАН ТУСЛАХ АЛБАНД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
(INFORMATION TO BE PROVIDED FOR SEARCH AND RESCUE SERVICES
UNITS)

2.1 Эрэн хайх, авран туслах төвд өгч буй мэдээлэлд алга болсон агаарын
хөлгийн сүүлчийн байршилийн болон очих чиглэлийн дагуух цаг агаарын нөхцөл
байдалтай холбоотой доорхи мэдээллүүдийг багтаасан байна.
а.
б.
в.
г.
д.
е.

Нислэгийн замын дагуух цаг агаарын онцгой үзэгдэл
Үүлний хэмжээ, хэлбэр, борооны бөөн үүл, үүлний дээд доод хилийн
өндөр
Алсын барааны харагдац, түүнийг муутгагч үзэгдлүүд
Газрын гадарга орчмын болон өндрийн салхи
Гадаргын байдал тухайлбал цасан болон усан бүрхүүл
Далайн түвшин дэх даралт

2.2 Аэродромын цаг уурын байгууллага нь алга болсон агаарын хөлгийн багт
нислэгийн өмнө өгсөн бичиг баримт, дамжуулсан цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
түүнд хийсэн өөрчлөлтүүдийн тухай аль болох дэлгэрэнгүй мэдээллээр эрэн хайх
авран туслах төвийг хангана.
2.3 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тухайн аэродромын
цаг уурын байгууллага нь хүсэлтийн дагуу дараах мэдээллээр байнга хангаж
ажиллана.
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а.
б.

3.

Эрэл хийж буй бүсийн цаг агаарын нөхцөл байдлын талаар аль болох
бүрэн хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Эрлийн нислэг гүйцэтгэж буй агаарын хөлгийн аэродромд ирж очих
замын, нисэх чиглэлийн, эрэл явагдах газрын цаг агаарын урьдчилсан
мэдээлэл

НИСЭХИЙН
МЭДЭЭЛЛИЙН
АЛБАНД
ЗОРИУЛСАН
МЭДЭЭЛЭЛ
(INFORMATION TO BE PROVIDED FOR AERONAUTICAL INFORMATION
SERVICES UNITS)

3.1 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг дараах мэдээллээр
хангана. Үүнд:
а.
Нислэгийн мэдээллийн эмхэтгэлд оруулахад зориулж олон улсын
аэронавигацид шардлагатай цаг уурын үйлчилгээний тухай мэдээлэл
б.
NОTAM болон ASHTAM мэдээ бэлтгэхэд шаардлагатай цаг уурын
мэдээллийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, татан буулгах болон тэдгээрийн үйл
ажиллагаанд орсон өөрчлөлтүүдийн тухай мэдээллүүд
в.
Нисэхийн мэдээллийн цуврал боловсруулахад шаардлагатай дараах
мэдээллүүд:
1.
Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон тоног
төхөөрөмжид орсон эсвэл орохоор төлөвлөгдөж буй өөрчлөлтийн
тухай
2.
Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх цаг уурын тодорхой
үзэгдлүүдийн тухай
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НЭМЭЛТ 9
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТ
БОЛОН ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД
(REQUIREMENTS FOR AND USE OF COMMUNICATIONS)
(Бүлэг 11-г үзнэ үү.)

1.

ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА (REQUIRMENTS FOR
COMMUNICATIONS)

1.1 Цаг уурын мэдээллийг
meteorological information)

дамжуулах

хугацаа

(Transit

times

of

Цаг уурын шуурхай мэдээллийг дараах хугацаанд багтааж дамжуулна. Үүнд:
SIGMET, AIRMET мэдээ, галт уулын үнсний болон
тропикийн циклоний зөвлөмж мэдээлэл, агаарын тусгай
мэдээллүүд…………………………………..........................
Цаг агаарын онцгой үзэгдэл болон өндрийн урьдчилсан
мэдээний
товчилсон
хэллэгээр
илэрхийлсэн
нарийвчлал………………………………………………………
Нарийвчлагдсан TAF болон TAF мэдээний засвар………
METAR
Хандлагын урьдчилсан мэдээ
ТAF
SPECI
2.

5 минут
5 минут
5 минут

0-900 км (500
миль)

5 минут

900 км (500
миль)-ээс их

5 минут

НИСЭХИЙН СУУРИН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН
АШИГЛАЛТ (USE OF AERONAUTICAL FIXED SERVICE COMMUNICATIONS)

2.1 Цаг уурын үсэг, тоон хэлбэрт мэдээ (Meteorological bulletins in
alphanumeric format)
2.1.1

Мэдээний агуулга

Боломжтой тохиолдолд цаг уурын шуурхай мэдээллийг цаг уурын ижил төрлийн
мэдээллийн багц мэдээ хэлбэрээр солилцож болно.
2.1.2

Мэдээг гаргах хугацаа

Тогтмол дамжуулдаг цаг уурын Мэдээг хуваарийн дагуу заасан хугацаанд тогтмол
гаргана. METAR мэдээг бодит ажиглалтын хугацаанаас хойш 5 минутаас
хожимдуулалгүй дамжуулна. TAF мэдээг түүний үйлчилж эхлэх хугацаанаас
хамгийн багадаа нэг цагийн өмнө дамжуулна.
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2.1.3

Мэдээний толгой

Нисэхийн суурин үйлчилгээний холбооны хэрэгслийн тусламжтай дамжуулж буй
цаг уурын шуурхай мэдээллийн толгой нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
а.
Дөрвөн үсэг, хоёр тооны тэмдэглэгээ
б.
Цаг уурын мэдээ гаргаж буй цаг уурын байгууллагын ОУИНБ-д
хэрэглэдэг дөрвөн үсгийн код
в.
Хугацааны бүлэг
г.
Шаардлагатай тохиолдолд гурван үсгийн код (AAA, CCA.., г.м)
2.1.4

Мэдээний бүтэц

Цаг уурын шуурхай мэдээллийг агуулсан нисэхийн цахилгаан холбоо (AFTN)-ны
сүлжээгээр дамжуулах цаг уурын мэдээ нь AFTN мэдээлэл хэлбэртэй байна.
3.

НИСЭХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН
АШИГЛАЛТ
(USE
OF
AERONAUTICAL
MOBILE
SERVICE
COMMUNICATIONS)

3.1 Цаг уурын мэдээний агуулга ба хэлбэр (Content and format of
meteorological messages)
3.1.1 Агаарын хөлөгт дамжуулж буй бодит ажиглалтын ба урьдчилсан мэдээ,
SIGMET-ийн агуулга ба хэлбэр нь Бүлэг 4, Бүлэг 6, Бүлэг 7-д заасан журамтай
тохирч байна.
3.1.2 Агаарын хөлгөөс дамжуулж буй мэдээллийн агуулга, хэлбэр нь энэхүү
Бүлэг 5-д заасантай тохирч байна.
3.1.3 Нисэхийн хөдөлгөөнт үйлчилгээний холбооны хэрэгслээр дамжуулж буй
цаг уурын Мэдээний агуулга нь анхны хувилбараас өөрчлөлтгүй дамжигдсан
байна.
4.

VOLMET ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ (VOLMET BROADCASTS)

4.1 VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт агуулагдах цаг уурын мэдээлэл
(Meteorological information to be included in VOLMET broadcasts)
4.1.1 VOLMET өргөн нэвтрүүлэг нь аэродромын METAR, SPECI ба TAF
мэдээнүүдийг агуулах бөгөөд дамжуулалт болон өргөн нэвтрүүлэлтийн цаг
хугацааг тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний болон цаг
уурын албаны хоорондын хэлэлцээрээр тогтооно.
4.1.2 Хэрэв өргөн нэвтрүүлэгийн хугацаанд тухайн аэродромоос мэдээлэл нь
ирээгүй бол сүүлчийн бэлэн байгаа мэдээг ажиглалтын мэдээний хугацааны хамт
нэвтрүүлнэ.
4.1.3 Хуваарьт VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт өгч буй TAF мэдээг шаардлагатай
тохиолдолд залруулга хийж байна. Мэдээ дамжсан тохиолдолд тухайн
аэродромын цаг уурын байгууллагын хамгийн сүүлчийн дүгнэлт гэж ойлгоно.
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4.2 VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт агуулагдах мэдээллийн хэлбэр (Format of
information to be included in VOLMET broadcasts)
4.2.1 VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт агуулагдах бодит болон урьдчилсан
мэдээнүүдийн агуулга ба хэлбэр нь энэхүү Бүлэг 4, Бүлэг 6-д заасан журамтай
тохирч байна.
4.2.2

VOLMET өргөн нэвтрүүлэгт радиохолбооны хэвшмэл хэллэгийг ашиглана.
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НЭМЭЛТ 10
НИСЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН
МЭДЭЭГ ДҮГНЭХ
(EVALUATION METHODOLOGY OF AERONAUTICAL METEOROLOGICAL
FORECASTS)
1.

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ (GENERAL PROVISIONS)

1.1 Энэхүү зааврыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан
нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээ (хүлцэж болох хязгаарлал)-д тавих
шаардлагыг үндэслэн боловсруулав.
1.2 Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллагууд нисэх буудал
орчмын, нутаг дэвсгэрийн болон нислэгийн чиглэлийн цаг агаарын бүх төрлийн
урьдчилсан мэдээг энэхүү зааврыг баримтлан дүгнэнэ.
1.3 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг уул мэдээнд өгсөн цаг агаарын нөхцөл
байдал, түүний өөрчлөлтийн бүлгийн нөхцлийг харгалзан бодит байдалтай
харьцуулан үзэх зарчмаар дүгнэнэ.
1.4 Нисэх буудал орчмын урьдчилсан мэдээг дүгнэхдээ үйлчлэх хугацаанд нь
хамруулан, үндсэн хэсэг болон өөрчлөлтийн бүлгийн хугацааг давхцуулахгүй байх
зарчмыг баримтлана.
1.5 Урьдчилан мэдээлж буй элементийн хангамжийг гаргахдаа таарсан
тохиолдлын тоог нийт ажиглалтын мэдээний тоонд харьцуулан хувиар бодож
гаргах бөгөөд урьдчилсан мэдээний таарцыг нийт урьдчилсан мэдээнд өгсөн цаг
уурын элементүүдийн хангамжийг дундажлан хувиар бодож гаргана.
1.6 Цаг агаарын бодит мэдээний хангалт хийх боломжгүй газруудад нислэг
үйлдэх үед “Тойм” мэдээгээр үйлчилнэ. “Тойм” мэдээгээр үйлчилсэн тохиолдолд
мэдээг дүгнэхгүй.
2.

УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭГ ДҮГНЭХ (VERIFYING FORECASTS)

2.1 Нислэгийн чиглэлийн болон районы урьдчилсан мэдээг нислэгийн замын
дагуух болон аэродромын ойролцоох (50 км доторх) цаг уурын өртөө, харуулын
мэдээ, нисэх багаас авсан агаарын хөлгийн мэдээг үндэслэн дүгнэнэ.
2.2 Буудал орчмын урьдчилсан мэдээг тухайн аэродромын эргэн тойронд 10 кмийн доторх цаг уурын өртөө, харуулын мэдээг үндэслэн дүгнэх бөгөөд цаг агаарын
үзэгдэл ажиглагдсан тохиолдолд тухайн аэродромын эргэн тойронд 50 км-ийн
доторх цаг уурын өртөө, харуулын мэдээ, нисэх багаас авсан агаарын хөлгийн
мэдээ, цаг уурын радарын болон хиймэл дагуулын үүлний зураг, бусад мэдээллийг
үндэслэн дүгнэнэ.
2.3 Урьдчилсан мэдээнд өгсөн тухайн үзэгдэл, элементийн утга нь буудлын
хязгаарлалаас даваагүй бөгөөд уг мэдээний үйлчлэх хугацааны турш бодит
байдалд тухайн үзэгдэл, элементийн утга нь мөн буудлын хязгаарлалаас даваагүй
бол тухайн үзэгдлийн урьдчилсан мэдээг Хүснэгт 1.-ийг харгалзан үзэхгүйгээр
“таарсан” гэж дүгнэнэ.
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2.4 Хэрэв хоёр буюу түүнээс дээш цаг агаарын үзэгдлийг хамт мэдээлсэн
тохиолдолд аль нэг нь ажиглагдвал “таарсан” гэж дүгнэнэ.
2.5 Үүлшил, цаг агаарын үзэгдэл түүний байршил болон эрчимшлийг дүгнэхдээ
хиймэл дагуулын болон цаг уурын радарын үүлшлийн мэдээ, тухайн нисэх
буудлын бүсэд багтаж байгаа “Аюулгүйн бүс”-ийн цаг уурын өртөө, харуулын
мэдээг ашиглана.
2.6 Нисэх буудал орчмын урьдчилсан мэдээг Хүснэгт 1.-д заасан хүлцэж болох
хязгаарлалыг баримтлан цаг агаарын бодит мэдээтэй харьцуулан дүгнэнэ.
Хүснэгт 1.
Урьдчилан мэдээлж буй
элемент

Урьдчилсан мэдээний онч
(хүлцэж болох хязгаарлал)

Хангамж

А. Нисэх буудал орчмын урьдчилсан мэдээ
Салхины чиглэл
Салхины хурд
Алсын барааны харагдац
Үүлний хэмжээ
Үүлний доод суурийн өндөр

 20
 2м/с
800м хүртэл  200м
800м-ээс 10км хүртэл 30%
1500м хүртэл өндөртэй BKN эсвэл
OVC хэмжээтэй үүл ажиглагдсан
буюу ажиглагдаагүй
300м хүртэл  30м
300м-ээс 3000м хүртэл 30%
0

Цаг агаарын үзэгдэл
(Кодын хүснэгт 4678)

Тохиолдлын 80%
Тохиолдлын 80%
Тохиолдлын 80%
Тохиолдлын 70%
Тохиолдлын 70%

Ажиглагдсан буюу ажиглагдаагүй
1 С
0

Агаарын температур

Тохиолдлын 70%

Б. Суулт, Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ
Салхинычиглэл
Салхины хурд
Алсын барааны харагдац
Үүлний хэмжээ
Үүлний доод суурийн өндөр
Цаг агаарын үзэгдэл
(Кодын хүснэгт 4678)
Агаарын температур
Даралт (QNH)

20
 2м/с
800м хүртэл  200м
800м-ээс 10 км хүртэл 30%
1500м хүртэл өндөртэй BKN эсвэл
OVC хэмжээтэй үүл ажиглагдсан
буюу ажиглагдаагүй
300м хүртэл  30м
300м-ээс 3000м хүртэл 30%

Тохиолдлын 90%
Тохиолдлын 90%
Тохиолдлын 90%
Тохиолдлын 90%
Тохиолдлын 90%

Ажиглагдсан буюу ажиглагдаагүй
1 С
1гПа
0

Тохиолдлын 90%
Тохиолдлын 90%

В. Нислэгийн замын болон районы урьдчилсан мэдээ
Өндрийн салхины чиглэл
Өндрийн салхины хурд
Үүлшил болон нислэгийн
чиглэл дэх цаг агаарын
үзэгдэл
Давхаргын температур
Тропопаузын өндөр
Хамгийн их салхины түвшин

 30 (900км-ийн зайн дундаж утга нь) байх эсэх
 20 км/цаг (900км-ийн зайн дундаж утга нь)
Ажиглагдсан буюу ажиглагдаагүй
байршил  100км
босоо чиглэл дэх зай  300м
0
2 С (900км-ийн зайн дундаж утга нь)
300м
300м

2.7 Урьдчилсан мэдээнд өгсөн уулсын харагдацыг дүгнэхдээ:
“Уулс хаалттай” эсвэл “Зарим уул хаалттай” гэж өгсөн тохиолдолд бүх
уулс буюу тухайн нисэх буудлын суулт, хөөрөлтийн чиглэлийн уулс ил
бол
“таараагүй”
бусад
тохиолдолд
“таарсан”
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-

“Уулс ил” гэж өгсөн бол бүх уулс буюу тухайн нисэх буудлын суулт,
хөөрөлтийн чиглэлийн уулс хаалттай тохиолдолд “таараагүй” бусад
тохиолдолд “таарсан” гэж дүгнэнэ.

2.8 Буудал орчмын урьдчилсан мэдээний өөрчлөлтийн бүлгийг тусад нь Хүснэгт
1.-ийн дагуу дүгнэх бөгөөд дараах зарчмыг баримтална.
a.
б.

в.

г.

FMYYGGgg бүлэгт өгсөн цаг агаарын үзэгдэл, элементийн өөрчлөлтийг
YYGGgg хугацаанаас эхлэн тооцож дүгнэнэ.
BECMG YYGG/YeYeGeGе бүлэгт өгсөн цаг агаарын үзэгдэл, элементийн
аажим өөрчлөлтийг YYGG-ээс YeYeCeCe хугацааны хооронд эхэлнэ гэж
үзэх бөгөөд энэ хугацаанд уг үзэгдэл ажиглагдаж эхэлсэн бол тухайн
хугацаанаас эхлэн тооцож дүгнэнэ.
TEMPO YYGG/YeYeGeGе бүлэгт өгсөн цаг агаарын үзэгдэл, элементийн
тогтворгүй өөрчлөлтийг YYGG-ээс YeYeCeCe хугацааны хооронд болно
гэж үзэх бөгөөд тухайн үзэгдэл, элементийн утга нь өөрчлөлтийн бүлэгт
заасан хугацаанд дор хаяж нэг удаа Хүснэгт 1.-ийн хүлцэж болох утганд
хүрч байвал таарсан гэж дүгнэнэ.
PROBCeCe YYGG/YeYeGeGе ба PROBCeCe TEMPO YYGG/YeYeGeGе
бүлэгт өгсөн цаг агаарын үзэгдэл, элементийн өөрчлөлт нь бодит
байдалд ажиглагдсан тохиолдолд уг өөрчлөлтийн бүлэгт өгсөн үзэгдлийг
таарсан гэж дүгнэнэ. Бусад тохиолдолд дүгнэхгүй.

2.9 “Нарийвчилсан” урьдчилсан мэдээг үйлчлэх хугацаанд нь хамруулж дүгнэх
бөгөөд өмнөх хүчингүй болгосон урьдчилсан мэдээг дүгнэхгүй.
2.10 Урьдчилсан мэдээнд өгсөн үзэгдэл элементийн таарц (хангамж)-ыг хүлцэх
хязгаарт багтсан болон багтаагүй үзэгдэл, элементийн тоог үндэслэн хувиар
бодож гаргана.
2.11 Хэрэв буудал орчмын урьдчилсан мэдээнд дуу цахилгаан ба мөндөр
мэдээлсэн бол түүнийг дүгнэхдээ нисэх буудлын бүсэд дуу цахилгаан, мөндөрийн
голомт байсан эсэх тухай агаарын хөлгийн мэдээ, цаг уурын радарын мэдээлэл,
нисэх буудлын бүсэд багтаж байгаа аюулгүйн бүсийн цаг уурын өртөө, харуулын
мэдээллийг ашиглах бөгөөд нисэх буудал орчимд 3-4 октант буюу түүнээс их
хэмжээтэй борооны бөөн үүл (СВ), гялбаа ажиглагдсан байвал “таарсан”, бусад
тохиолдолд “таараагүй” гэж дүгнэнэ.
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