
“Метр” нь секундыг  
 299 792 458 хуваасан 

хугацааны агшинд вакуум 
дотор гэрлийн туулах замын 
урттай тэнцэнэ. 
 

m   Секунд нь үндсэн     
  төлөвтөө байгаа Цезий -
133 атомын хэт нарийн 
төвшингүүдийн хооронд  шилжилт 
болоход үүсэх цацрагийн долгионы                             
9  192  631 770  үетэй тэнцүү хугацаа. 

s 

Цаг Давтамж, Уртын Хэмжлийн Лабораторийн Товч  Танилцуулга  

Олон улсын SI системийн үндсэн 7 хэмжигдэхүүний нэг  болох уртын нэгж  нь “метр”, цаг хугацааны 
нэгж  нь  “секунд”  бөгөөд  тус бүрийн тодорхойлолтыг доор үзүүлэв. 
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Цагийн  Ба Уртын Нэгжийн Эталоны Харилцан Хамаарал Буюу   
Нэгж  Дамжуулалтын  Ерөнхий Бүдүүвч.  

 

Дээрх бүдүүвчийн дагуу уртын эталон нь цаг давтамжын эталоноос нэгж дамжуулалттай тул 2015 
оны СХЗГ-ын даргын тушаалаар тус 2 лабораторийг нэгтгэн Цаг Давтамж ба Уртын Хэмжлийн 
лаборатори болгохоор шийдвэрлэсэн юм. 
 
     ЦДУХ-ийн лаборатори нь цаг хугацаа ба уртын хэмжлийн нэгжийн эталоныг  олон 
улсын нэгжийн  SI системийн тодорхойлолтын дагуу бий болгож, хадгалж, хөгжүүлэх, улсын анхдагч 
эталоны утгыг доод нарийвчлалын хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах 
үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.   
Үүнээс урт ба шугам өнцгийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, эталоныг хадгалах,  хөгжүүлэх, 
улсын анхдагч эталоны утгыг доод нарийвчлалын ангийн хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах үүргийг уртын 
эталоны лаборатори бие даан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
 
 
 



Уртын эталоны лабораторийн товч танилцуулга 
 
Анх 1995 онд  ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн 0 ангийн ган төгсгөлт уртын хэмжүүрийг улсын анхдагч эталоноор 
баталж байсан ба 0.01 мкм – 0,0001 мкм-ын нарийвчлалтай  контактны интерферометр, компаратор, 
босоо хэвтээ оптиметр, универсаль хэмжлийн микроскоп, шилэн хуваарьт ялтас зэрэг тоног 
төхөөрөмжийн бааз бүрдүүлсэн нь “Уртын Хэмжлийн Эталон Лаборатори байгуулагдах үндэс суурь 
болсон байна.  
2011- 2013 онд БНЧУ-ын Засгийн Газар, Чехийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд 
10 гаруй нэр төрлийн өндөр технологи, нарийвчлал болон  програм хангамж бүхий эталон тоног 
төхөөрөмж нийлүүлснээс уртын хэмжлийн улсын анхдагч эталоныг SI системийн тодорхойлолтын 
дагуу бий болгож шинэчлэн баталсан юм.   

 
Уртын нэгж “метр”-ын улсын  анхдагч эталон:  
 
МУ-ын Засгийн Газрын 2013 оны 21-р тогтоолоор RWS-NL 150 төхөөрөмж буюу 
иодоор тогтворжуулсан Гели-Неон лазерын үүсгүүрийг уртын хэмжлийн нэгжийн 
улсын анхдагч эталоноор баталсан. (Долгионы урт: , оптик давтамж: 
f=473 612 353 604 kHz, 

харьцангуй эргэлзээ: U= 5·10-11) 
 

Энэхүү Гели-Неон лазерын үүсгүүр нь 474 ТГц давтамжтай, 633 нанометр долгионы урттай 
тасралтгүй үзэгдэх улаан өнгийн лазерын цацраг туяаг бий болгодог. Лазерын давтамж (вакуум дахь 
долгионы урт) нь 127I2  иодын молекулын эргэлтийн чичэрхийллийн хэт нарийн  түвшингийн R(127) 11-
5  шилжилтийн  аль нэг  бүрэлдэхүүн хэсэг дээр тогтворждог.  
 

Уртын хэмжлийн улсын  хоёрдогч эталон:    
LIMTEK – LMS Зайн хэмжлийн лазер интерферометр  
          (Долгионы урт: 2, 9908 nm,  
           хэмжих хязгаар: хэвтээ тэнхлэгт 40 м, олон тэнхлэгт 10 м,   
           унших чадвар: 1,25 нм , 
           харьцангуй эргэлзээ: U= 2·10-8)    
 

Уртын хэмжлийн улсын  хоёрдогч эталон:   
Төгсгөлт уртын хэмжүүр –  
Mitutoyo  К/”00” ангийн ган төгсгөлт уртын хэмжүүрийн багц  
0,5 – 100 мм, 125 – 1000 мм  
 

Эталон тоног төхөөрөмж 
Лазер давтамжийн харьцуулах BFMU систем     
Төгсгөлт Уртын Хэмжүүрийн механик харьцуулалтын  компаратор  
хэмжих хязгаар: 0,5 – 100 мм, унших чадвар 0,01 мкм, эргэлзээ 0,05 мкм  
Индикатор  шалгах төхөөрөмж 0,0001 мкм, эргэлзээ 0,5 мкм  
Цилиндр калибр шалгах төхөөрөмж , 0,0001 мкм, эргэлзээ 0,2 мкм 
 
          
 
Холбоо барих  
 
Д.Өнөрбилэг / лабораторийн эрхлэгч / 
 
 Email :  unurbileg@masm.gov.mn  
 
 

mailto:unurbileg@masm.gov.mn


    

Цаг давтамжийн лаборатори 
 

        Цаг давтамжийн лаборатори нь  улсын хэмжээнд цаг хугацааны нэгж   “секунд”-ыг гаргах, 
хадгалах, түгээх, цаг тооллын үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хангах, анхдагч эталоны утгыг цаг, 
давтамж, радио хэмжлийн төрлийн хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах үндсэн үүрэгтэй.  
 ЦДЭЛ нь  анх 1979 онд Рубид атомын цаг, нэг кварцийн генератортой байгуулагдаж байсан. 
1988 онд Цезийн 133 атомын цагийг улсын анхдагч эталоноор батласан байна. Лабораторийн техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажлыг  2007, 2011 оноос үе шаттай хэрэгжүүлсний дүнд 
цагийн харьцуулалтын цогц системийг суурилуулсан.  
 2013 онд хэрэгжүүлсэн Чехийн Хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлсэн төслөөр Цезий-133 атомын 
цагийг шинэчлэснээр анхдагч эталоны нарийвчлалын түвшинг 10-15 хүртэл  дээшлүүлсэн.  
2014 оноос цаг давтамжийн лаборатори нь олон улсын зохицуулсан цагийн UTC  хуваарь гаргахад  
74 дэх  оролцогч лаборатори болсон ба харьцуулалтын дохиог  24 цагийн турш тасралтгүй хүлээн 
авч, UTC цагийн хуваарьтай байнгын харьцуулалтыг хийн .ажиллаж байна. Мөн ОУЖХТовчооны цаг, 
давтамжийн зөвлөх хорооноос зохион байгуулдаг CCTF –К001 харьцуулалтад байнга оролцдог. 
 
Мөн түүнчлэн Харилцаа Холбооны Зохицуулагч Хороотой хамтран “интернет цагийн”  “master.ntp.mn” 
хаягийг суулгаж өгснөөр хэрэглэгчийн комьпютерийн цагийг эталон цагийн дохиотой синхрончлох 
боломжтой болсон.  
 

 
Цагийн нэгж “ секунд”-ын улсын анхдагч эталон 

  
  ЦЕЗИЙ -133 атомын цаг:  CS-5071A- C001 
    нарийвчлал 10-15,   
   давтамж 5 МГц, 10 МГц   
   тогтворжилт 5*10-15   
 

 

Цаг харьцуулалтын систем  

  Рүбид давтамжийн эталон х2 – F275  5 × 10−11    
  эргэлзээ 2 нс 

  Дан сувагт GPS хүлээн авагч – NCR-40A 

  Давтамжийн тоологч– Agilent 53132A 

 

  Радио болон импульсийн давтамж өсгөгч - Timetech 

NTP цагийн сүлжээний сервер – Meinberg Lantime M600 

IP 202.21.117.218, slave.time.mn 

  
 

 
 
 
 
 


