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Зайнаас тандан судлал гэж юу вэ?

Зайнаас тандан судлал гэдэг нь
дэлхий дээрх объект, үзэгдлийн
тухай орон зай, цаг хугацааны
мэдээллийг тухайн объекттой
хүрэлцэхгүйгээр
олж
авах,
ажиглалт
хийх,
тэдгээр
мэдээллийг боловсруулах үйл
явцыг хэлнэ. Техник, технологийн
явцад тус шинжлэх ухаан улам
бүр боловсронгуй болж буй.
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Газарзүйн мэдээллийн систем гэж юу?

• ГМС-ийг онолын үүднээс тайлбарлавал дэлхийн дээрх хүний
нийгмийн орчин, тэдгээрийн хоорондын орон зайн өгөгдлийг
цуглуулах, шинжлэх, загварчлах, дүрслэн харуулах компьютерийн
цогц системийг хэлнэ. Товч бөгөөд тодорхой тайлбарлавал
бидний эргэн тойрны юмс үзэгдлийг (2D -> 3D, 4D) компьютерын
технологийн тусламжтайгаар загварчлан дүрслэх аргазүйн
нэгээхэн хэсэг юм.
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Бидний тухай – ЗТС, ГМС –ийн судалгааны лаборатори

• 2021 оны 7 сард FY-2 хиймэл дагуулын хүлээн авах станц байгуулах
• (нийт – 1 645 000 RMB ⁓ 750 сая ₮)

• Нээлттэй эх үүсвэрийн хиймэл дагуулын мэдээ материалууд (NASA, ESA, Japan)
• Хятад хиймэл дагуулуудын мэдээ
• (high resolution GF-1&2, ZY-1&3 ⁓ 1 ш = 1000-1200 RMB=440-528 мянган ₮)

• Жил тутам зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 2-5 орчим тогтмол олон улсын
түвшний сургалтуудыг зохион байгуулагдах ба хамрагдах бүрэн боломжтой. Үнэ
төлбөргүй.

http://geo.num.edu.mn/ilab
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ОУ-ын ШУ-ны сэтгүүлүүдэд хэвлүүлж байсан бүтээлүүд

•

Byambakhuu Gantumur, Falin Wu, Yan Zhao, Battsengel Vandansambuu, Enkhjargal Dalaibaatar,
Fareda Itiritiphan, Dauryenbyek Shaimurat, “Implication of relationship between natural impacts and
LULC changes of urban area in Mongolia”, SPIE Remote Sensing - Remote Sensing Technologies
and Applications in Urban Environments, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2278360

•

Byambakhuu Gantumur, Falin Wu, Battsengel Vandansambuu, Tsogtdulam Munaa, Ahmed Wasiu
Akande, Fareda Itiritiphan, Yan Zhao, “Land degradation assessment of agricultural zone and its
causes: a case study in Mongolia”, SPIE Remote Sensing - Remote Sensing for Agriculture,
Ecosystems, and Hydrology, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2325164

•

Gantumur, B., Wu, F., Vandansambuu, B., Dalaibaatar, E., Tumursukh, B., Munkhsukh, U., and Zhao,
Y. (2019). Implication of urban heat island (UHI) related to human activities: a case study in Mongolia.
Proc. SPIE 11157, Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments IV, p.
111570V, Strasbourg, France, http://dx.doi.org/10.1117/12.2533696, EI (20195207927597).

•

Gantumur, B., Wu, F., Vandansambuu, B., Tsegmid, B., Gombodorj, G., and Zhao, Y. (2020).
Spatiotemporal dynamics of urban expansion and its simulation using CA-ANN model in Ulaanbaatar,
Mongolia. Geocarto International, http://dx.doi.org/10.1080/10106049.2020.1723714, (WOS:
000513118300001) SCIE Q2 IF2.365.
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Хэрэгжүүлэх ажлууд

• ОУ-ын хамтарсан төсөл:
• 2020-2022 хүртэл “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлагад уялдсан монголын
тэгш өндөрлөгийн ой хээрийн түймрийн гамшгийн эрсдэлийг урьдчилан
сэрэмжлүүлэх платформ байгуулах”, Хятадын байгалийн ухааны сангийн
санхүүжилттэй, ШУТС
• 2022-2024 хүртэл “Wildfire monitoring of natural disaster and its risk assessment using
remote sensing methods in Mongolia”, APSCO DSSP санхүүжилттэй.
• 2024-2030 он хүртэл хэрэгжих
• “The assessment of flooding risks in urban area using LiDAR and SAR mapping techniques: A case
studies in Mongolia”
• ”Urban environmental issues and its disaster impacts for urban developments in Mongolia”
• “Effects of spatial distribution of aridisol as a source of dust storm in the Southern Mongolia”

•
•
•
•
•

Дотоодын судалгааны төслүүд (ШУТС, МУИС-ARC г.м)
Лабораторийн үйл ажиллагааны цахим хуудас http://geo.num.edu.mn/ilab
Төслүүдийн мэдээллийн сан
Орон зайн мэдээллийн сан байгуулах
Судалгааны олон өгүүллүүд хэвлүүлэх
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Хотын тандан судлал гэж юу вэ?

Urban Environment

2. Urban Heat Island

-

3. Pollutions

LULC changes
Pollutions
Micro climate
Land degradation

1. LULC change
Land types:
• Urban,
• Suburban,
• Rural (Agricultural,
Forests, Water, etc.)

• Air pollution
• Soil pollution
• Water pollution

4. Land degradation
• Agriculture
• Farming
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Хотын газрын бүрхэвч, газар ашиглалтын өөрчлөлт

Byambakhuu Gantumur, Battsengel Vandansambuu, et.al "Implication of relationship between natural impacts and land use/land
cover (LULC) changes of urban area in Mongolia," Proc. SPIE 111570V (23 October 2019); doi: 10.1117/12.2533696
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Улаанбаатар хотын дулааны арлын өөрчлөлт

Byambakhuu Gantumur, Battsengel Vandansambuu, et.al "Implication of urban heat island (UHI) related to human activities: a
case study in Mongolia," Proc. SPIE 11157, Urban Environments IV, 111570V (23 October 2019); doi: 10.1117/12.2533696

Хотын тэлэлт, түүний загварчлал симуляци
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Мэдээлэл цуглуулах
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Byambakhuu Gantumur, et. al (2020): Spatiotemporal dynamics of urban expansion and its simulation using CA-ANN model in
Ulaanbaatar, Mongolia, Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2020.1723714
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УБ хотын гэмт хэргийн зураглалын мэдээллийн сан
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ЗТС, ГМС-ийг байгалийн гамшигт үзэгдлийн
судалгаанд хэрэглэх

• Газрын хуурайшилт цөлжилт
• Ой, хээрийн түймэр
• Үер
• Газар хөдлөл
• Цас, мөсөн бүрхэвч
• Шороон шуурга
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Газрын хуурайшилт цөлжилт

• Газрын хуурайшилт, цөлжилтийн үзүүлэлтийг гаргах хамгийн
гол үзүүлэлт нь ургамлын бүрхэцийг тооцоолох явдал байдаг.
Цөлжилт нь урт хугацааны явцад бий болох учраас хугацааны
хувьд мониторинг хийх бүрэн боломжтой юм. Орон зайн
талбайн хувьд бүс нутгийн хэмжээг хамрах тохиолдол түгээмэл
тул бага масштабын зураглал нарийвчлалтай хиймэл
дагуулуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: MODIS, Landsat гэх мэт
• Мөн газар тариалангийн бүсэд хөрсний чийгийн балансыг хянах
бүрэн боломжтой
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Ой, хээрийн түймэр

• хэт ягаан туяаны бүсийн хиймэл дагуулын зураглал,
газрын / агаарын гэрэл зургийг ой хээрийн түймэрт
өртсөн газруудыг газрын зурагжуулах, нөхөн сэргээх
шаардлагатай талбайг үнэлэхэд ашигласан. NOAA/
AVHRR ба IRS самбар дээрх дулааны хэт улаан туяаны
мэдрэгчийг чийгийн нөхцөл байдлыг хянах, ойн түймэрт
өртсөн газарт үнэлгээ хийх зорилгоор ашигладаг. NDVI нь
шатсан газарт тохиромжтой байв.

Монгол Улсын Их
Сургууль

Үер, усны аюулт үзэгдэл

•

Үерийн янз бүрийн хэлбэрүүд болох голын үер, түр зуурын үер, далангийн үер,
эргийн үерүүд нь тохиолдсон цаг хугацаа, хэмжээ, давтамж, үргэлжлэх хугацаа,
урсгалын хурд, арлын өргөтгөл зэргээс шалтгаалан өөр өөр шинж чанартай
байдаг. Борооны хурд, үргэлжлэх хугацаа, цас хайлалт, ой модыг устгах, газар
ашиглалтын дадал, голын эрэг дэх тунадас, байгалийн болон хүний хийсэн
бөглөрөл гэх мэт үерийн үед олон хүчин зүйлүүд үүрэг гүйцэтгэдэг. Үерийн
аюулын үнэлгээнд дараах параметрүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай: үерийн
үеэр усны гүн, үерийн үргэлжлэх хугацаа, урсгалын хурд, нэмэгдэх, буурах хурд,
үүсэх давтамж зэргийг харгалзан үзнэ.

•

Үерийн зураглалын ажилд оптик мэдрэгч ашиглах нь үерийн үеэр ихэвчлэн
байдаг өргөн үүлний бүрхүүлээр ноцтой хязгаарлагддаг. ERS ба RADARSAT-ийн
SAR боловсруулалт нь цаг агаарын тааруухан байдлаас шалтгаалан үерийн
далангийн газрын зураглал хийхэд маш их ашиг тустай болох нь батлагдсан.
Энэтхэгт ERS -SAR нь үерийн хяналт шинжилгээнд 1993 оноос, Радарсат 1998
оноос хойш амжилттай ашиглаж ирсэн.

•

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хувьд орон зайн нарийвчлал муу, үүл
бүрхүүлтэй холбоотой асуудлуудаас болж одоогийн хиймэл дагуулын
системүүдийн хэрэглээ хязгаарлагдмал хэвээр байна. Өндөр нарийвчлалтай
хиймэл дагуулууд үүнийг сайжруулна гэж найдаж байна. ГМС-ийн хувь нэмэр
оруулах хамгийн чухал талуудын нэг нь геодезийн судалгаа, агаарын зураг,
SPOT, LiDAR эсвэл SAR нарийвчлалтай өндөр нарийвчлалтай тоон өндрийн
загварыг ашиглан хоёр ба гурван хэмжээст төгсгөлийн элементийн загварт голын
суваг, үерийн усны урсгалын урьдчилан таамаглахад ашигладаг.
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Газар хөдлөл

• Хиймэл дагуулын лазерын муж (SLR) ба маш урт суурь шугаман интерферометр (VLBI)ийг идэвхтэй хагарлын ойролцоо царцдас хөдөлгөөнийг хянах зорилгоор ашигладаг.
Гэмтлийн шилжилтийг хэмжихэд Глобал Байршлын Систем (GPS) маш чухал болсон. ЗТСын түгээмэл хэрэглэгдэхүүн бол SAR интерферометрийг (InSAR) ашиглан газар
хөдлөлтийн деформацийн талбайнуудын зураглал юм. Энэ нь хагарлын механизм, цар
хүрээ зэргийг илүү сайн ойлгох боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч зарим гайхалтай үр дүнг
мэдээлдэг боловч техник нь хэд хэдэн бэрхшээлтэй хэвээр байгаа бөгөөд үүнийг тогтмол
байдлаар ашиглах боломжгүй болгодог.
• Гамшгийн тусламжийн үе шатанд хиймэл дагуулын өндөр нарийвчлалтай зураглал нь
тухайн үеийн шинж чанаруудыг харуулахын сацуу, хор хохирол, эвдрэл гэмтлийн тоог
гаргах гэх хохирлуудыг үнэлэх давуу талыг бий болгодог.
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Цас, мөсөн бүрхэвч

• Цас, мөсөн бүрхэвчийн үзүүлэлтээр өвлийн улиралд
тохиолдож болох зудын аюулаас сэргийлэх, мониторинг
хяналтыг хийх боломжтой. Зайнаас тандан судлалын хувьд
ихэвчлэн MOD10 хиймэл дагуулын мэдээгээр ханган
ашиглах боломжтой.

• Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийг тодорхойлох голлох
үзүүлэлт нь уулын оргил дох мөнх цас, мөсөн голын
бүрхэцийн талбайн өөрчлөлтийг судлах өндөр ач
холбогдолтой юм.

Эх сурвалж: www.icc.mn
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Шороон шуурга

• Монгол орны нөхцөлд говийн аймгуудад
түгээмэл
тохиолдох
шар
шороон
шуургын тархалтыг тодорхойлох, түүнээс
урьдчилан сэргийлэх боломжийг зайнаас
тандан судлал олгодгоороо бас нэгэн
давуу талыг олгодог.
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Дүгнэлт

• ШУ-ны судалгааны ашиглалт хэрэглээг эрчимжүүлэх, шаардлагатай.
Ялангуяа онлайн болон нээлттэй эх үүсвэрт суурилсан бүтээлүүдийг
ашиглах.
• Хотын тандан судалгааны хувьд МУ-ын иргэн таны эрүүл аюулгүй
орчинд амьдрах эрхийг тань хангахын төлөө одоогийн төлөв
байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндөж гаргахад оршино.
Иймээс судалгааны үр дүнгүүдэд суурилсан хөгжлийн бодлого
боловсруулах боломжтой.
• Байгалийн гамшигт үзэгдэл байдлыг харгалзан хот төлөвлөлт,
хөгжлийн бодлогуудыг уялдуулан гаргах. Мөн гамшигт үзэгдэл
болсных нь дараа харамсах биш урьдчилан тооцоолж, эрсдлээс
хамгаалах.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

