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Аэродром төлөвлөлтийн шаардлага: 

• Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг  
бүх төрлийн нисэх онгоц 

• MCTOW нь 5700кг-аас дээш бүх нисэх онгоц 
 2016 оны 8 сарын 9 

Ерөнхий зүйл 

ИНЕГ-ын зөвлөмжийн цуврал (AC) нь холбогдох ИНД-ийг дагаж мөрдүүлэх зорилгоор 

Даргын зөвшөөрсөн стандарт, практик, журмуудын талаарх мэдээллийг агуулдаг. 

Даргад танилцуулах нийцлийн бусад аргуудыг ч анхаарч үзэх бөгөөд шинээр 

стандарт, практик, журам хүлээн зөвшөөрөгдөхөд холбогдох AC-д нь нэмж оруулна. 

Түүнчлэн, энэхүү AC нь дүрмийн шаардлагыг хангах зааварчилгаа материалыг 

агуулна. Зааварчилгаа материал нь хүлээн зөвшөөрөхүйц хэлбэрт тооцогдохгүй. 

Зорилго 

Энэ АС нь ИНД-139-ийн дагуу аэродромын үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлхэд 

аэродром төлөвлөлтийн шаардлагад нийцэх эсэхийг ИНЕГ-ын Даргад харуулсан 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалыг агуулсан ба ИНД-121, 125 болон 135-д нийцсэн 

аэродромын физик үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу, ил харааны туслах 

хэрэгсэл, төхөөрөмж болон суурилуулах шаардлагыг тодорхойлсон болно. 

Холбогдох дүрмүүд 

Энэхүү АС нь ИНД-139-д хамаарах бөгөөд 139.51-Аэродром төлөвлөлтийн 

шаардлагад хамаарна. 

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл  

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн Дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн 

салбарт нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад шилжих Олон улсын иргэний нисэхийн 

байгууллагын 1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, 

Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-

нд байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол 

Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг боловсруулсан. 

АС139-6-г монгол болон англи хэл дээр боловсруулсан бөгөөд хэрэв эдгээрийн 

хооронд зөрүү гарсан тохиолдолд англи хэл дээрх хувилбарыг баримтална. 
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ЗЦ139-6-г NZ AC139-6-гийн 2011 оны 7 сарын 4-ны өөрчлөлт 4-т үндэслэн 

боловсруулсан болно. 
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Бүлэг 1 - Ерөнхий зүйл 

1.1 Оршил 

Иргэний нисэхийн дүрмийн 139.51 (а), 121.71 (а)(1), 125.77 (а)(1) болон 135.77 (а)(1)-

ийн дагуу ИНД-139-ээр гэрчилгээждэг, эсхүл ИНД-121, 125, эсхүл 135-ын дагуу үйл 

ажиллагаа явуулдаг аэродромын физик үзүүлэлт болон саадыг хязгаарлах гадаргуу, 

навигацийн болон саад, хаалттай бүсийн байршил илтгэх ил харааны туслах 

хэрэгсэл, болон аэродром дээрх төхөөрөмж нь дараах байдлаар тохирох ёстой. 

(a) Аэродром дээр ашиглах агаарын хөлгийн техникийн үзүүлэлттэй;  

(b) ХБЗ тус бүрд тооцоолосон цаг уурын минимум; 

(c) Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд тооцоолсон орчны гэрлийн нөхцөл. 

Мөн 139.51(c)-ийн дагуу тухайн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд ашиглахаар 

тооцсон аэродромын физик үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу, ил харааны 

туслах хэрэгсэл, төхөөрөмж нь Даргаар хүлээн зөвшөөрхүйц байна. 

Энэ АС нь ICAO Хавсралт 14-ийн аэродромын стандартад суурилсан бөгөөд 

аэродромын физик үзүүлэлт, тоног төхөөрөмжийн төрлийг нарийвчлан заасан бөгөөд 

холбогдох стандарт нь Даргаар хүлээн зөвшөөрөхүйц, ИНД-139, 121, 125, болон 135-

ын шаардлагад нийцсэн байна.  

1.2 Үйлчлэх хүрээ 

Энэ АС-г ИНД-139-ийн дагуу гэрчилгээждэг бүх аэродром болон ИНД-121-ийн дагуу 

үйл ажиллагаа явуулдаг нисэх онгоцны аэродромд ашиглана. АС нь мөн ИНД-125 

болон 135-ын дагуу агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг нисэх онгоц 

ашигладаг аэродромд мөрдөнө. 

1.3 Тодорхойлолт 

Аэродром /Aerodrome/ гэж 

(1) агаарын хөлгийн хөөрөлт, буулт болон гадаргуу дээрх хөдөлгөөнд бүхэлдээ, 
эсхүл хэсэгчлэн ашиглахад зориулсан, эсхүл зохион бүтээсэн, газар, эсхүл 
усан дээр тогтоосон талбай; 

(2) тухайн аэродром, эсхүл түүний захиргааны удирдлагатай холбоотой ашиглаж 
байгаа талбай дээр, эсхүл түүний дэргэд байрлах барилга, байгууламж болон 
төхөөрөмжийг багтаана; 

Аэродромын гэрэлт дохио /Aerodrome beacon/ гэдэг нь агаараас аэродромын 

байрлалыг харуулахад ашигладаг нисэхийн газрын гэрэл. 

Аэродромын өндөрлөг /Aerodrome elevation/ гэдэг нь буултын талбайн хамгийн 

өндөр цэгийн өндөр. 

Аэродромыг хамгаалах гадаргуу /Aerodrome protection surfaces/ гэдэг нь 

аэродром орчим дахь агаарын хөлгийг хамгаалахад зориулан аэродромын ойролцоо 

болон дээгүүр нь тогтоосон талбай. 

Аэродромын хяналтын цэг /Aerodrome reference point/ гэдэг нь аэродромын газар 

зүйн байршлыг тодорхойлдог цэг. 
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Aэродромын хөдөлгөөний нягтрал /Aerodrome traffic density/ гэдэг нь 

(a) Бага - Хамгийн их ачаалалтай цагийн дундаж хөдөлгөөний тоо нэг ХБЗ-д 15-

аас ихгүй, эсхүл 20-оос бага аэродромын хөдөлгөөн. 

(b) Дунд - Хамгийн их ачаалалтай цагийн дундаж хөдөлгөөний тоо нэг ХБЗ-д 16-

25, эсхүл 20-35 аэродромын хөдөлгөөн. 

(c) Их - Хамгийн их ачаалалтай цагийн дундаж хөдөлгөөний тоо нэг ХБЗ-д 26 ба 

түүнээс их, эсхүл 35-аас их аэродромын хөдөлгөөн. 

 
Тэмдэглэл 1: Хамгийн их ачаалалтай цагийн дундаж хөдөлгөөний тоо гэж жилийн 
хөдөлгөөний хамгийн их ачаалалтай байсан цагийн дундаж үзүүлэлт. 
 
Тэмдэглэл 2: Аэродромын хөдөлгөөн гэж хөөрөлт болон буултыг хэлнэ. 

Нисэхийн газрын гэрэл /Aeronautical ground light/ гэдэг нь агаарын хөлөг дээр 

байрлуулснаас бусад, агаарын навигацийн зориулалтаар тусгайлан суурилуулсан 

гэрэл. 

Нисэхийн гэрэлт дохио /Aeronautical beacon/ гэдэг нь газрын гадаргуу дээрх 

тодорхой нэг цэгийн байршлыг илтгэн, зүг бүрд харагдахуйцаар тогтмол, эсхүл 

тодорхой хэмнэлтэйгээр анивчих гэрлэн дохио. 

Нисэхийн судалгаа /Aeronautical study/ гэдэг нь Захиралд зориулагдан хийгдэх 

судалгааны ажил. 

Нисэх онгоц /Aeroplane/ гэдэг нь нислэгийн тухайн нөхцөлд ихэвчлэн хөдөлгөөнгүй 

байрласан гадаргуу агаартай харьцсан аэродинамикийн нөлөөллөөр нислэгт өргөх 

хүч үүсгэдэг, хөдөлгүүртэй, агаараас хүнд агаарын хөлөг. 

Нисэх онгоцны хяналтын талбайн урт /Aeroplane reference field length/ гэдэг нь 

гэрчилгээжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нисэх онгоцны нислэгийн зааварт, 

эсхүл нисэх онгоцны үйлдвэрлэгчийн дүйцэх өгөгдөлд заасны дагуу далайн түвшинд, 

стандарт атмосферийн нөхцөлд, тогтуун агаарт болон тэгш ХБЗ-нд MCTOW-ээр 

буулт үйлдэхэд шаардлагатай зурвасны минимум урт. Зурвасны урт гэж хэрэв 

хамааралтай бол нисэх онгоцны зурвасны буултын урт, эсхүл бусад тохиолдолд 

хөөрөлтийн зай.  

Агаарын хөлгийн ангиллын дугаар /Aircraft classification number (ACN)/ гэдэг нь 

заасан стандартын ул хөрсний ангиллын хувьд тухайн агаарын хөлгийн хучилтад 

нөлөөлөх чадварыг илэрхийлсэн тоон утга. 

Тайлбар 1. Эрсдэлтэй тулгуур дээрх эрсдэлтэй ачааллыг илэрхийлдэг хүндийн 

хүчний төвийн байрлалтай (CG) харьцангуйгаар тооцоолсон утгыг агаарын хөлгийн 

ангиллын дугаар гэнэ. ACN-ийг тооцоход апроны максимум жинд тохирох хамгийн 

урд CG байрлал ихэвчлэн ашиглагддаг. 

Агаарын хөлөг /Aircraft/ гэдэг нь агаар болон газрын гадаргуу хоорондын харилцан 

үйлчлэлээр бус, агаарын урсгалтай харилцан үйлчилснээр агаар мандалд хөөрөн 

нисэх чадвартай төхөөрөмж. 

Агаарын хөлгийн зогсоол /Aircraft stand/ гэдэг нь агаарын хөлгийг байрлуулахад 

зориулан апрон дээр тогтоосон бүс.  
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Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ /Air traffic service/ гэдэг нь Нислэгийн 

мэдээллийн, анхааруулах, нислэгийн хөдөлгөөний зөвлөх, НХУ-ын (бүсийн, 

ойртолтын, аэродромын удирдлагын) үйлчилгээ зэрэг олон утгатай ерөнхий ойлголт. 

Апрон зохицуулалтын үйлчилгээ /Apron management service/ гэдэг нь апрон 

дээрх агаарын хөлөг, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн болон үйл ажиллагааг 

зохицуулах үйлчилгээ. 

Ойртолтын бүс /Approach area/ гэдэг нь буулт үйлдэх босгын өмнө орших газар, 

эсхүл усны тусгайлан тогтоосон гадаргууг хэлнэ. Агаарын хөлгийг буулт үйлдэх үеийн 

аюулгүй байдлын болон тогтмолжилтын хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинг хангахаар 

тухайн бүсэд зайлшгүй авч болох дараах нэг, эсхүл хэд хэдэн арга хэмжээ: 

(a) шинээр саад үүсгэхийг хориглох, эсхүл 

(b) байгаа саадыг холдуулах, эсхүл тэмдэглэх 

Ойртолтын гадаргуу /Approach surface/ гэдэг нь тодорхой налуу хавтгайн хэсгийг, 

эсхүл буулт үйлдэх бүсийн дэвсгэр зураг дээрх босоо проекцоор хязгаарлагдах 

хавтгайн дарааллыг илэрхийлэх  

Апрон /Apron/ гэдэг нь зорчигч, ачаа, эсхүл шууданг ачих, эсхүл буулгах, түлшээр 

сумлах, зогсоолд тавих, эсхүл техник үйлчилгээ хийх зорилгоор агаарын хөлгийг 

байрлуулахаар газрын аэродром дээр тогтоосон талбай.  

Шугаман гэрэл /Barrette/ гэдэг нь хөндлөн шугам дээр ойрхон зайтай байрлуулсан, 

тодорхой зайнаас богино гэрлэн судал мэт харагддаг гурав, эсхүл түүнээс олон 

нисэхийн газрын гэрэл. 

Импульсийн гэрэл /Capacitor discharge light/ гэдэг нь хийтэй хоолойгоор өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан цэнэг гүйхэд үүсдэг, асар богино хугацаанд өндөр тодорцтой 

гялсхийх гэрэл. 

Саадаас чөлөөтэй зурвас /Clearway/ гэдэг нь дээгүүр нь нисэх онгоц тогтоосон 

өндрөө авах хүртэл өндөр авалтын эхний үе шатыг (initial climb) гүйцэтгэхэд 

тохиромжтой байхаар сонгосон, эсхүл бэлтгэсэн, ХБЗ-ны нисэн гарах төгсгөлд 

байгаа хуурай газар, эсхүл усан дээр тогтоосон тэгш өнцөгт дараах талбай: 

(1) аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн хяналтад байдаг; эсхүл 

(2) тухайн талбайг хянаж байгаа холбогдох эрх бүхий байгууллагатай тохирсон.  

Кодлогдсон /Coded/ гэдэг нь өнгө, гэрлийн тодорц, эсхүл схемийн аргаар шугам 

дээрх байрлалыг илэрхийлэх шугаман гэрлийн тогтоосон дэглэмийг хэлнэ.  

Конус гадаргуу /Conical surface/ гэдэг нь дотоод хэвтээ гадаргуугаас дээш болон 

гадагш налуутай тодорхой гадаргууг илэрхийлнэ. Аэродромын тойрогт буулт 

үйлдэхээр ил хараагаар манёвр үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй байдлыг 

хангах зорилгоор тухайн гадаргуугаас дээш шинээр үүсэх саадыг хориглох, эсхүл 

холдуулах, эсхүл байгаа саадыг тэмдэглэхээр тогтоосон босоо хязгаар.  

Хөндлөнгийн салхины бүрдэл хэсэг гэдэг /Cross-wind component/ гэдэг нь ХБЗ-

ны тэнхлэгт тэгш өнцгөөр чиглэсэн гадаргуугийн салхины бүрдэл хэсэг.  
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Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж /De-icing/anti-icing facility/ гэдэг нь 

гадаргууг цэвэр байлгах зорилгоор нисэх онгоцыг цан, мөс, эсхүл цаснаас цэвэрлэдэг 

болон / эсхүл нисэх онгоцны цэвэр гадаргууг тодорхой хязгаартай цаг хугацаанд цас, 

эсхүл шалбааг тогтох болон цан, эсхүл мөс үүсэхээс хамгаалдаг байгууламж.  

Мөс арилгах, мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай /De-icing/anti icing pad/ гэдэг нь 

нисэх онгоцыг мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх үйлчилгээ авахаар байрлуулах дотор 

талбай болон хоёр, эсхүл түүнээс олон мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх 

төхөөрөмжийн маневрт зориулсан гадна талбайгаас бүрддэг талбай.  

Зарлагдсан зай /Declared distances/ гэдэг нь: 

(a) Хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит зай (TORA) - Нисэх онгоцны хөөрөлтийн 

газрын гүйлтэд ашиглахад тохиромжтой ба боломжтой гэж аэродромын үйл 

ажиллагаа эрхлэгчийн мэдүүлсэн ХБЗ-ны уртыг,  

(b) Хөөрөлтийн боломжит зай (TODA) - Хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит зайн 

(TORA) дээр нэмж аливаа саадаас чөлөөтэй зурвасны уртыг,  

(c) Хөөрөлтийн гүйлтийг зогсоох боломжит зай (ASDA) - Хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх 

боломжит зайн урт (TORA) дээр нэмж зогсоох замын уртыг, 

(d) Буултын боломжит зай (LDA) - Нисэх онгоцны газрын гүйлтэд ашиглахад бэлэн 

ба тохиромжтой гэж тухайн аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчээс мэдэгдсэн ХБЗ-

ны уртыг. 

Хамааралгүй зэрэгцээ үйл ажиллагаа /Dependent parallel operations/ гэдэг нь 

зэрэгцээ, эсхүл бараг зэрэгцээ байрлалтай, хэрэглэлийн ХБЗ-ны нэг нь зөвхөн 

буултад, нөгөө нь зөвхөн хөөрөлтөд нэгэн зэрэг ашиглагдахыг  

Дарга /Director/ гэдэг нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга. 

Шилжүүлсэн босго /Displaced threshold/ гэдэг нь ХБЗ-ны ирмэгт байрлаагүй босго. 

Орон нутгийн аэродром /Domestic aerodrome/ гэдэг нь олон улсын аэродромоос 

бусад аэродромыг  

Идэвхтэй тодорц /Effective intensity/ гэдэг нь ижил өнгийн тогтмол цацрагтай 

гэрлийн тодорцтой тэнцүү бөгөөд ажиглалтын ижил нөхцөлд ижил ил харааны зайг 

харуулдаг анивчих гэрлийн идэвхтэй тодорц.  

Тогтмол цацрагтай гэрэл /Fixed light/ гэдэг нь Хөдөлгөөнгүй цэгээс ажиглахад 

гэрлийн цацраг нь тогтмол тодорцтой гэрэл.  

Хэврэг /Frangibility/ гэдэг нь шаардлагатай максимум ачаалалд хатуу төлөв болон 

бүхэл байдлаа хадгалах бүтээцтэй хэдий ч өндөр ачааллаар цохих үед агаарын 

хөлөгт минимум гэмтэл учруулах зорилгоор хугарах, гулзайх, эсхүл унах утгыг 

илэрхийлнэ. 

Градиент /Gradient/ гэдэг нь нийтлэг нэгжээр илэрхийлэгдэх өндрийн өөрчлөлтийг 

туулах зайд харьцуулсан утга. 

Аюулын гэрэлт дохио /Hazard beacon/ гэдэг нь нислэгт аюултай болохыг 

дохиолоход ашигладаг нисэхийн гэрэлт дохио.  
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Хүлээх талбай /Holding bay/ гэдэг нь агаарын хөлгийн гадаргуугийн хөдөлгөөнийг үр 

дүнтэй зохицуулах зорилгоор агаарын хөлөг түр зогсдог, эсхүл гүйцэж түрүүлдэг 

тогтоосон талбай.  

Ялгах гэрэлт дохио /Identification beacon/ гэдэг нь тодорхой хяналтын цэгийг 

танигддаг байх хэлбэрээр кодолсон дохиог гаргадаг нисэхийн гэрэлт дохио.  

Хамааралгүй зэрэгцээ зурвасны ойртолт /Independent parallel approaches/ гэдэг 

нь Зэрэгцээ ХБЗ-ны гол шугамын дагуу агаарын хөлөг хооронд радарын зайчлалын 

минима-г тогтоогоогүй зэрэгцээ, эсхүл бараг зэрэгцээ хэрэглэлийн ХБЗ-д нэгэн зэрэг 

үйлдэх ойртолт.  

Хамааралгүй зэрэгцээ хөөрөлт /Independent parallel departures/ гэдэг нь зэрэгцээ, 

эсхүл бараг зэрэгцээ хэрэглэлийн ХБЗ-аас нэгэн зэрэг үйлдэх хөөрөлт. 

Дотоод хэвтээ гадаргуу /Inner horizontal surface/ гэдэг нь  Агаарын навигацийн 

зорилгоор суурилуулсан хөнгөн, хагарамхай саадаас бусад суурин саадаар 

огтлогдоогүй ойртолтын дотоод гадаргуу, шилжилтийн дотоод гадаргуу болон 

цуцлагдсан буултын гадаргуу болон эдгээр гадаргуугаар хүрээлэгдсэн талбайн 

хэсгээс дээших агаарын зай. 

Хэрэглэлийн ХБЗ /Instrument runway/ гэдэг нь хэрэглэлийн ойртолтын журмыг 

ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд зориулсан дараах аль нэг 

төрлийн ХБЗ: 

(1) Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ: хараа 1000 м-ээс багагүй байхад 

хэрэглэлийн ойртолтын үйл ажиллагааны төрөл-А-гийн дараа буулт үйлдэхэд 

зориулсан, ил харааны болон ил харааны бус туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээгээр 

тоноглосон ХБЗ; 

(2) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ, категори I: хараа 800 м-ээс багагүй, эсхүл 

ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м-ээс багагүй ба шийдвэр гаргах өндөр (DH) нь 60 м-ээс 

(200 ft) багагүй байхад хэрэглэлийн ойртолтын үйл ажиллагааны төрөл-B-гийн дараа 

буулт үйлдэхэд зориулсан, ил харааны болон ил харааны бус туслах хэрэгсэл, 

тэмдэглэгээгээр тоноглосон ХБЗ; 

(3) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ, категори II: ХБЗ-ны ил харааны зай 300 м-ээс 

багагүй ба шийдвэр гаргах өндөр (DH) нь 60 м-ээс (200 ft) бага, гэхдээ 30 м-ээс (100 

ft) багагүй байхад хэрэглэлийн ойртолтын үйл ажиллагааны төрөл-B-гийн дараа 

буулт үйлдэхэд зориулсан, ил харааны болон ил харааны бус туслах хэрэгсэл, 

тэмдэглэгээгээр тоноглосон ХБЗ; 

(4) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ, категори III: дараах нөхцөлд, ХБЗ-ны 

гадаргуу хүртэл хэрэглэлийн ойртолтын үйл ажиллагааны төрөл-B дараа буулт 

үйлдэхэд зориулсан, ил харааны болон ил харааны бус туслах хэрэгсэл, 

тэмдэглэгээгээр тоноглосон ХБЗ: 

(i) Категори IIIA: шийдвэр гаргах өндөр (DH) нь 30 м-ээс (100 ft) бага, эсхүл 

шийдвэр гаргах өндөр (DH) заагаагүй ба ХБЗ-ны ил харааны зай 175 м-

ээс багагүй байх үйл ажиллагаанд зориулсан;  
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(ii) Категори IIIB: шийдвэр гаргах өндөр (DH) нь 15 м-ээс (50 ft) бага, эсхүл 

шийдвэр гаргах өндөр (DH) заагаагүй ба ХБЗ-ны ил харааны зай 175 м-

ээс бага, гэхдээ 50 м-ээс багагүй байх үйл ажиллагаанд зориулсан; 

(iii) Категори IIIC: шийдвэр гаргах өндөр (DH) заагаагүй ба ХБЗ-ны ил 

харааны зайн хязгаарлалт заагаагүй үйл ажиллагаанд зориулсан; 

 Завсрын хүлээх байршил /Intermediate holding position/ гэдэг нь аэродромын 

удирдлагын цамхагийн зааварчилгаагаар, явгалж байгаа агаарын хөлөг болон 

тээврийн хэрэгсэл тухайн байршилд зогсож, хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 

өгөх хүртэл хүлээдэг, хөдөлгөөн удирдахад зориулан тогтоосон байршил.  

Олон улсын аэродром /International aerodrome/ гэдэг нь олон улсын нисэх 

буудлыг. 

Буултын талбай /Landing area/ гэдэг нь агаарын хөлгийн буулт, эсхүл хөөрөлт 

үйлдэхэд зориулсан хөдөлгөөнт талбайн хэсэг.  

Гэрлийн дутагдал /Light failure/ гэдэг нь аливаа нэгэн шалтгаанаар заасан өнцгийг 

ашиглан дундаж нягтралыг тодорхойлоход туяны өндөр болон тархалт нь шинэ 

гэрлийн тогтоосон дундаж нягтрал 50 хувиас доош унасан тохиолдол. 

Гэрэлтүүлгийн системийн найдвартай ажиллагаа /Lighting system reliability/ 

гэдэг нь төхөөрөмж цогц байдлаараа тодорхой зөвшөөрөгдсөн хязгаарт ажиллах 

болон системийн ажиллагаатай байх магадлал. 

Маневрын талбай /Manoeuvring area/ гэдэг нь 

(1) агаарын хөлгийн хөөрөлт болон буулт үйлдэх болон хөөрөлт, буулттай 
холбоотой агаарын хөлгийн гадаргуу дээрх хөдөлгөөнд ашигладаг 
аэродромын хэсгийг; гэхдээ 

(2) агаарын хөлөгт ачаа ачих, буулгах, эсхүл техник үйлчилгээ хийх зориулан 
тусад нь тогтоосон талбай орохгүй; 

Тэмдэг/чиглүүлэгч /Marker/ гэдэг нь аливаа саад, эсхүл хил хязгаарыг харуулдаг, 

газрын түвшнээс дээш байрлуулсан байгууламж.  

Тэмдэглэгээ /Marking/ гэдэг нь нисэхийн мэдээллийг дамжуулах зорилгоор 

хөдөлгөөний талбайн гадаргуу дээр байрлуулсан тэмдэг, эсхүл бүлэг тэмдэг.  

Хөдөлгөөнт бүс /Movement area/ гэдэг нь агаарын хөлгийн хөөрөлт болон буулт 

болон гадаргуу дээрх хөдөлгөөнд ашиглахад зориулагдсан, маневрын талбай, техник 

үйлчилгээний талбай болон апроныг багтаасан аэродромын тодорхой хэсэг. 

Бараг зэрэгцээ ХБЗ /Near parallel runways/ гэдэг нь огтлолцоогүй ХБЗ-ны гол 

шугам хоорондоо 15° болон түүнээс бага өнцгөөр давхцах  

Хэрэглэлийн бус ХБЗ /Non instrument runway/ гэдэг нь ил харааны нислэгийн 

дүрмээр хөөрч, буухад зориулсан зурвас  

Саад /Obstacle/ гэдэг нь агаарын хөлгийн хөдөлгөөний талбайн гадаргуу дээр 

байрласан, эсхүл нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийг хамгаалах зорилгоор 

тогтоосон гадаргуугаас дээш өргөгдсөн бүх суурин (түр, эсхүл байнгын) болон 

хөдөлгөөнт байгууламж, эсхүл тэдгээрийн хэсэг. 
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Саадаас чөлөөтэй зоон /Obstacle free zone(OFZ)/ гэдэг нь агаарын навигацийн 

зорилгоор суурилуулсан хөнгөн, хагарамхай саадаас бусад суурин саадаар 

огтлогдоогүй ойртолтын дотоод гадаргуу, шилжилтийн дотоод гадаргуу болон 

цуцлагдсан буултын гадаргуу болон эдгээр гадаргуугаар хүрээлэгдсэн талбайн 

хэсгээс дээших агаарын зай .  

 

Саадыг хязгаарлах гадаргуу /Obstacle limitation surfaces (OLS)/ гэдэг нь 

аэродромын үйл ажиллагааг аюулгүй гүйцэтгэх, аэродромын эргэн тойрны саадын 

өсөлтийн улмаас тухайн аэродромыг ашиглах боломжгүй болохоос сэргийлэх 

зорилгоор аэродромын эргэн тойронд тусгайлан тогтоосон агаарын зай.  

Үндсэн тулгуурын гадна дугуй хоорондын зай /Outer main gear wheel span/ гэдэг 

нь агаарын хөлгийн үндсэн тулгуур дахь хамгийн захын дугуйны ирмэг хоорондын 

зайг хэлнэ.  

Хучилтын ангиллын дугаар /Pavement classification number (PCN)/ гэдэг нь 

хязгаарлалтгүй үйл ажиллагаанд зориулан хучилтын даацын чадварыг илэрхийлдэг 

тоо. 

Оролтын гэрэлт дохио / Pavement classification s/ гэдэг нь Аэродромын чиглүүлэх 

гэрэлтүүлгийн системийн хоёр газрын гэрлийн бэхэлгээ бөгөөд ойртол, эсхүл 

хөөрөлт үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн гарцыг илэрхийлнэ.  

Үндсэн хөөрч буух зурвас /Primary runway(s)/ гэдэг нь таатай нөхцөлд бусад ХБЗ-

наас ашиглахад илүү тохиромжтой ХБЗ. 

Зам /Road/ гэдэг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд зориулан тогтоосон зам. 

Замын хүлээх байршил /Road-holding position/ гэдэг нь тээврийн хэрэгслийн 

хүлээх шаардлагатай тогтоосон байршил.  

Хөөрч, буух зурвас (ХБЗ) /Runway/ гэдэг нь агаарын хөлгийн буулт, хөөрөлтөд 

зориулан бэлдсэн, газрын аэродром дээр тогтоосон тэгш өнцөгт талбай. 

ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн зурвас (ТАЗ) /Runway end safety area/ гэдэг нь ХБЗ-

ны үргэлжилсэн төвийн шугамтай тэгш хэмтэй ба нисэх онгоц ХБЗ-д дутуу суух, эсхүл 

даван гүйж гарах үед учрах гэмтлийн эрсдэлийг багасгахад зориулсан ХБЗ-ны 

талбайн төгсгөлтэй зэрэгцээ байрлах талбай.  

ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрэл /Runway guard lights/ гэдэг нь нисгэгч, эсхүл 

тээврийн хэрэгслийн жолоочид ашиглаж байгаа ХБЗ-д нэвтэрч байгааг анхааруулах 

зорилготой гэрлэн дохионы систем.  

ХБЗ-ны хүлээх байршил /Runway-holding position/ гэдэг нь аэродромын 

удирдлагын цамхгаас зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд ХБЗ, саадыг хязгаарлах 

гадаргуу, эсхүл ILS/MLS-ын эрсдэлтэй/мэдрэмжтэй талбайг хамгаалах зорилгоор 

явгалж байгаа агаарын хөлөг болон тээврийн хэрэгсэл зогсож хүлээхэд зориулан 

тогтоосон байршил.  

ХБЗ-ны талбай /Runway strip/ гэдэг нь ХБЗ болон зогсоох замыг (хэрэв зогсоох 

зам/stopway байгаа бол) багтаасан, дараах зорилгоор тогтоосон талбай: 

(1) ХБЗ-аас агаарын хөлөг гарах үед үүсэх гэмтлийн эрсдэлийг багасгах; 
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(2) хөөрөлт, эсхүл буулт үйлдэх үйл ажиллагааны үед тухайн ХБЗ-ны талбайн 

дээгүүр нисэж байгаа агаарын хөлгийг саадыг хамгаалах гадаргуугаар хангах.  

ХБЗ-ны ил харааны зай /Runway visual range (RVR)/ гэдэг нь ХБЗ-ны гадаргуугийн 

тэмдэглэгээ, эсхүл ХБЗ-г тэмдэглэсэн, эсхүл түүний голын шугамыг харуулсан 

гэрлийг ХБЗ-ны төвийн шугам дээр байгаа агаарын хөлгийн нисгэгчийн харж чадах 

зай.  

Хамааралгүй зэрэгцээ зурвасны үйл ажиллагаа /Segregated parallel operations/ 

гэдэг нь Нэгийг нь зөвхөн ойртолтод, нөгөөг нь зөвхөн нисэн гарахад ашигладаг 

зэрэгцээ, эсхүл бараг зэрэгцээ хэрэглэлийн ХБЗ-нд нэгэн зэрэг гүйцэтгэх үйл 

ажиллагаа. 

Тэмдэг /Sign/ гэдэг нь –  

Тогтмол мэдээллийн тэмдэг. Зөвхөн нэг мэдээг илэрхийлдэг тэмдэглэгээ 

Хувьсах мэдээллийн тэмдэг. Урьдчилан тогтоосон хэд хэдэн мэдээг илэрхийлдэг 

тэмдэглэгээ. 

Хөвөө /Shoulder/ гэдэг нь хучилт болон зэргэлдээх гадаргуу хоорондын шилжилтийг 

хангах зорилгоор бэлтгэсэн хучилтын ирмэгтэй залгаа талбай.  

Зогсоох зам /Stopway/ гэдэг нь хөөрөлтийг үргэлжлүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд, 

агаарын хөлгийг зогсоох зорилгоор хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит зайн (TORA) 

төгсгөлд бэлдсэн, газар дээр тогтоосон, тохиромжтой тэгш өнцөгт талбай.  

Шилжүүлэн залгах хугацаа /гэрэл / Switch-over time (light)/ гэдэг нь гэрэл 25%, 

эсхүл түүнээс дээш хувийн тодорцтой асаж байгаа үед цахилгаан тэжээл сэлгэн 

залгахад, тодорхой чиглэлд хэмжсэн бодит гэрлийн тодорц 50%-иас буураад, эргэж 

50% хүртэл сэргээгдэхэд шаардлагатай хугацаа.  

Хөөрөлтийн өндөр авах талбай /Take-off climb area/ гэдэг нь ХБЗ, НЗ, эсхүл СЧЗ-

ын төгсгөлөөс гадна орших газар /, эсхүл ус/ дээрх тусгайлсан тайлбай дээр шинээр 

үүсч болох саадыг хязгаарлах, эсхүл зайлуулах, эсхүл хөөрөлт үйлдэх агаарын 

хөлгийн аюулгүй байдалд нөлөөлж болох тухайн объектыг тэмдэглэх зэрэг 

шаардлагыг тодорхойлно. 

Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу /Take-off climb surface/ гэдэг нь тодорхой налуу 

хавтгай, эсхүл бусад заасан гадаргуу нь дэвсгэр зураг дээр босоо проекцоор 

хязгаарлах хөөрөлтийн өндөр авах талбай  

Явгалахын хүлээх байршил /Taxi holding position/ гэдэг нь явгалж буй агаарын 

хөлөг болон тээврийн хэрэгсэл ХБЗ-аас зохих аюулгүй зайг хангах 

шаардлагаартогтоож болох хүлээхбайрлал 

Явгалах зам /Taxiway/ гэдэг нь агаарын хөлгийн явгалалт зориулсан ба аэродромын 

нэг хэсгийг нөгөө хэсэгтэй холбох зорилгоор газрын аэродром дээр тогтоосон дараах 

зам: 

(a) Агаарын хөлгийн зогсоолын явгалах шугам (Aircraft stand taxilane) - явгалах 

замаар тогтоосон ба зөвхөн агаарын хөлгийн зогсоолд хүрэхэд зориулсан апроны 

хэсэг 
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(b) Апроны явгалах зам (Apron taxiway) - Апрон дээр байрласан ба апроныг хөндлөн 

нэвтрэн явгалахад зориулсан явгалах замын системийн хэсэг 

(c) Хурдтай гарах явгалах зам (Rapid exit taxiway) - бусад явгалах замаас илүү 

хурдтайгаар, ХБЗ-ыг эзлэх хугацааг багасгах зорилгоор буулт үйлдэж байгаа нисэх 

онгоц өндөр хурдтайгаар эргэн гарах боломжтойгоор зохион бүтээсэн, ХБЗ-тай хурц 

өнцгөөр холбогдсон явгалах зам.  

ЯЗ-ын огтлолцол /Taxiway intersection/ гэдэг нь 2, эсхүл түүнээс олон явгалах 

замын огтлолцол.  

Явгалах талбай /Taxiway strip/ гэдэг нь явгалах зам дээр үйл ажиллагаа байгаа 

агаарын хөлгийг хамгаалах болон явгалах замаас санамсаргүйгээр гарсан агаарын 

хөлгийн гэмтлийн эрсдэлийг бууруулах зорилготой явгалах замыг багтаасан талбай. 

Босго /Threshold/ гэдэг нь ХБЗ-ны гадаргуу, 1:20-ын саадаас чөлөөтэй ойртолт 

үйлдэх гадаргуутай огтлолцсон цэг. 

Газардах бүс /Touchdown zone/ гэдэг нь буултын үед нисэх онгоц ХБЗ-нд анх 

шүргэхэд зориулсан, босгоны дараах ХБЗ-ны хэсэг. 

Шилжих хажуу гадаргуу /Transitional side surface/ гэдэг нь нислэгийн зурвасны 

хажуу ирмэгээс дээш болон гадагшаа чиглэсэн налуутай гадаргуу. Нам өндөртэй 

нисэх агаарын хөлөг болон ХБЗ-ны гол шугамаас хазайсан суулт, эсхүл хоёр дугаар 

тойрогт гарах үеийн аюулгүй байдлын зохих түвшинг хангахын тулд шилжих хажуу 

гадаргуугаар тогтоосон өндрөөс дээш шинээр аливаа саад үүсэхээс сэргийлэх, эсхүл 

зайлуулах, эсхүл байгаа саадыг тэмдэглэх шаардлагатай тогтооно.  

Ашиглалтын коэффициент /Usability factor/ гэдэг нь хөндлөнгийн салхины бүрдэл 

хэсгээс шалтгаалан, ХБЗ-ны ашиглалтыг хязгаарлаагүй байх цагийг хувиар 

илэрхийлдэг харьцаа. 

Тэмдэглэл: Хөндлөнгийн салхины бүрдэл хэсэг гэж ХБЗ-ны гол шугамд тэгш өнцөгтэй 

гадаргуугийн салхины бүрдэл хэсэг. 

Үндсэн дугуй хоорондын зай /Wheel base/ гэдэг нь агаарын хөлгийн урд дугуйнаас 

үндсэн тулгуур дугуйны геометрийн төв хоорондын зай. 

1.4 Хяналтын код 

Аэродромын байгууламжийг хангаж, тухайн аэродромд нийцэх нисэх онгоцны үйл 

ажиллагаа явуулахын тулд аэродромын олон тооны үзүүлэлтийн харилцан уялдааг 

хангах энгийн арга нь аэродромын хяналтын код юм. Энэ кодыг ХБЗ-ны урт, эсхүл 

хучилтын даацыг тодорхойлоход ашиглахгүй.  

Код нь нисэх онгоцны техникийн үзүүлэлт болон хэмжээстэй хоёр элементээс 

тогтоно. Элемент 1 нь нисэх онгоцны хяналтын талбайн уртыг илэрхийлсэн тоо, 

Элемент 2 нь нисэх онгоцны далавны хамгийн урт болон гадна үндсэн дугуй 

хоорондын зайг илэрхийлсэн үсэг байна. Байгууламжийн чухал үзүүлэлтийг хангах 

зураг төслийг гүйцэтгэх зорилгоор үсгэн код болон кодын дугаарыг сонгоно. Хүснэгт 

1-1-г ашиглахдаа тухайн аэродромд нислэг үйлдэх агаарын хөлгийг эхлээд 

тодорхойлох ба дараа нь кодын хоёр элементтэй харьцуулна. 
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1.4.1 Аэродромын хяналтын код – аэродром төлөвлөлтөнд дугаар болон үсгэн кодыг 

тухайн нислэг үйлдэх аэродромын ХБЗ болон нисэх онгоцны үзүүлэлтэд нийцүүлэн 

тодорхойлно. 

1.4.2 Аэродромын хяналтын кодын дугаар болон үсэг нь Хүснэгт 1-1-д заасан утгатай 

байна. 

1.4.3 Хүснэгт 1-1-ийн багана (1)-ээс тухайн аэродромыг ашиглах нисэх онгоцны 

хяналтын талбайн уртыг Элемент 1-ийн кодын дугаараар сонгоно. Нисэх онгоцны 

хяналтын талбайн уртыг зөвхөн кодын дугаарыг сонгоход ашиглах бөгөөд ХБЗ-ны 

бодит уртад нөлөөлөхгүй. 

1.4.4 Хүснэгт 1-1-ийн багана (3)-т зааснаар тухайн байгууламжид хамгийн ихээр 

ашиглах нисэх онгоцны далавчны хамгийн урт, эсхүл гадна үндсэн дугуй хоорондын 

зайн хамгийн ихэд тохирох үсгэн кодыг сонгоно. 

1.5 Аэродромд тавих шаардлагын хураангүй 

1.5.1 ХБЗ нь саадаас чөлөөтэй зурвасаар хүрээлэгдсэн байхаас гадна саадыг 

хязгаарлах гадаргуутай байна. 

1.5.2 Тэдгээрийг хэрэгжүүлэх аргачлалыг Бүлэг 4 “Саадыг хязгаарлах ба зайлуулах”-т 

заасан. Хүснэгт 4-1 болон 4-2-д гадаргуугийн минимум зай болон градиентийг нэгтгэж 

үзүүлсэн болно. Эдгээр хэмжээсийг үйл ажиллагааны хязгаарлалтыг тогтоох зорилго 

агуулаагүй ч аэродром төлөвлөлтийн минимум стандартыг тогтооход ашиглана. 

 

Хүснэгт 1-1. Аэродромын хяналтын код 

Код элемент 1  Код элемент 2 

Кодын 
дугаар 
 

(1) 

Нисэх онгоцны 
хяналтын 
талбайн урт 

(2) 

 Үсгэн 
код  
 

(3) 

Далавчны урт  
 

(4) 

Үндсэн 
тулгуурын гадна 
дугуй хоорондын 
зай  

(5) 

1 800 м-ээс бага 
 

A 
15 м хүртэл, 
гэхдээ 15 м 

орохгүй 

4.5 м хүртэл, 
гэхдээ 4.5 м 

орохгүй 

2 

800-1200 м 
хүртэл, гэхдээ 

1200 м 
орохгүй 

 

B 
15-24 м  хүртэл, 

гэхдээ 24 м 
орохгүй 

4.5 - 6 м хүртэл, 
гэхдээ 6 м орохгүй 

3 
1200-1800 м 

хүртэл, гэхдээ 
1800 м орохгүй 

 
C 

24 - 36 м хүртэл, 
гэхдээ 36 м 

орохгүй 

6 - 9 м хүртэл, 
гэхдээ 9 м орохгүй 

4 
1800 м болон 
түүнээс дээш 

 
D 

36 - 52 м хүртэл, 
гэхдээ 52 м 

орохгүй 

9 - 14 м хүртэл, 
гэхдээ 14 м 

орохгүй 

   
E 

52 - 65 м хүртэл, 
гэхдээ 65 м 

орохгүй 

9 -14 м хүртэл, 
гэхдээ 14 м 

орохгүй 

   
F 

65 - 80 м хүртэл, 
гэхдээ 80 м 

орохгүй 

14 - 16 м хүртэл, 
гэхдээ, 16 м 

орохгүй 
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БҮЛЭГ 2 - АЭРОДРОМЫН ӨГӨГДӨЛ 

Энэ бүлэг нь Нисэхийн Мэдээлэл Үйлчилгээний Албанд мэдээлэх аэродромын 

өгөгдөлд хамаарах шаардлагыг агуулсан болно. Уртраг болон өргөрөгийг харуулсан 

газар зүйн солбилцлыг Дэлхийн Геодезийн Систем - 1984 (WGS-84) буюу геодезийн 

лавлах өгөгдөхүүнд нийцүүлэн тодорхойлж мэдээлнэ. 

2.1 Аэродромын хяналтын цэг  

2.1.1 Аэродром дээр аэродромын хяналтын цэгийг тогтоосон байна. 

2.1.2 Анхлан тогтоосон, эсхүл шинээр төлөвлөж байгаа аэродромын геометрийн төв 

цэгийн дэргэд аэродромын хяналтын цэг байрлах ба ихэвчлэн анхлан тодорхойлсон 

дээрээ хэвээр байна.  

2.1.3 Аэродромын хяналтын цэгийн байрлалын уртраг ба өргөрөгийг секундын 

нарийвчлалтайгаар хэмжиж мэдээлнэ. 

2.2 Аэродром болон ХБЗ-ны өндөрлөг 

2.2.1 Аэродромын өндөрлөгийг метрийн нарийвчлалтайгаар хэмжиж, дамжуулна. 

2.2.2 ОУИН-ийн үйл ажиллагаанд ашиглах аэродромын босгоны өндөр, ХБЗ-ны 

төгсгөлийн болон дагуу орших илэрхий өндөр болон нам цэгийн өндөр, ба 

хэрэглэлээр оролт үйлдэх ХБЗ-ны буултын бүсийн хамгийн өндөр цэгийг метрийн 

нарийвчлалтайгаар мэдээлнэ. 

2.3 Аэродромын хяналтын температуры 

2.3.1 Аэродром дээрх аэродромын хяналтын /лавлах/ температурыг цельсийн 

градусаар тодорхойлно. 

2.3.2 Аэродромын хянах температур нь жилийн хамгийн халуун сарын өдөр бүрийн 

максимум температурын дунджаар тодорхойлогдох ба энэ хэмжигдэхүүнийг олон 

жилийн дунджаар нарийвчлан тогтооно. (Жилийн хамгийн халуун сар гэдэгт өдөр 

бүрийн хамгийн өндөр температурын дундаж хамгийн их байх сарыг хэлнэ) 

2.4 Аэродромын хэмжээс болон түүнтэй холбоотой мэдээлэл  

2.4.1 Аэродром дээрх байгууламж бүрд дараах өгөгдлийг хэмжих, эсхүл 

тодорхойлсон  байна: 

(a) ХБЗ – бодит чиглэлийн градусыг зууны нэгний нарийвчлалтай, ХБЗ-ны дугаар, 

урт, өргөн, шилжүүлсэн босгоны байрлалыг метрийн нарийвчлалтай, налуу, 

гадаргуун төрөл, ХБЗ-ны төрөл ба саадаас чөлөөтэй зоон байгаа бол; 

(b) нислэгийн зурвас, ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн зурвас болон зогсоох зам – урт, 

өргөнийг метрийн нарийвчлалтай ба гадаргуун төрөл; 

(c) явгалах зам – дугаарлалт, өргөн, гадаргуун төрөл; 

(d) апрон – гадаргуун төрөл, агаарын хөлгийн зогсоол; 

(e) саадаас чөлөөтэй зурвас – метрийн нарийвчлалтай урт, эсхүл газрын дагуу 

огтлол; 
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(f) аэродром орчим доторх болон түүнээс дээшхи ноцтой саад – байршил, хамгийн 

өндөр цэгийг метрийн нарийвчлалтай, төрөл; 

(g) ойртолт үйлдэх үеийн ил харааны туслах хэрэгсэл, ХБЗ, ЯЗ болон апроны 

тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг, ЯЗ болон апрон дээрх бусад ил харааны чиглүүлэх болон 

хянах тоноглол, явгалахын хүлээх байршил ба “Зогс” тэмдэг, ба зогсоолын ил 

харааны хөтлөх системийн байршил болон төрөл; 

(h) аэродромын VOR шалгах цэгийн байрлал болон радио давтамж;  

(i) явгалах стандарт маршрутын байрлал болон тэмдэглэгээ 

(j) хэрэглэлээр буулт үйлдэх системийн (ILS) курсын радиомаяк болон глиссадаас 

ХБЗ-ны зах хүртэлх метрийн нарийвчлалтай зай, эсхүл буулт үйлдэх хэт богино 

долгионы систем (MLS)-ийн антенний өндөр болон азимут 

2.4.2 Секундын нарийвчлалтай хэмжиж мэдээлэх босго бүрийн газар зүйн 

солбилцол. 

2.4.3 Минутын аравны нэгний нарийвчлалтайгаар хэмжиж мэдээлэх агаарын хөлгийн 

зогсоол бүрийн газар зайн солбилцол. 

2.5 Хучилтын даац 

2.5.1 Хучилтын даацыг тодорхойлсон байна.  

2.5.2 5700 кг болон түүнээс дээш жинтэй онгоцонд зориулсан апроны (хучилт) даацыг 

агаарын хөлгийн ангиллын дугаар - хучилтын ангиллын дугаарын (ACN/PCN) 

харьцаагаар тодорхойлох болон дараах мэдээллийг мэдээлнэ: 

(a) хучилтын ангиллын дугаар (PCN); 

(b) ACN-PCN-ийг тодорхойлох хучилтын төрөл; 

(c) ул хөрсний даацын ангилал; 

(d) дугуйн хийн зөвшөөрөгдөх максимум даралтын ангилал; болон 

(e) тодорхойлсон аргачлал. 

2.5.3 Зарласан PCN-ийн тоо нь агаарын хөлгийн АCN-ийн тоотой харьцуулахад 

тэнцүү, эсхүл бага бол энэ аэродромд тухайн агаарын хөлгийг дугуйн даралт, эсхүл 

хөөрөлтийн хамгийн их жин зэрэг хязгаарлалттайгаар үйл ажиллагаа явуулахыг 

зөвшөөрч болно. 

Улирлын ихээхэн хэлбэлзлийн үед хучилтын даацыг ялгаатай PCN-ээр мэдээлж 

болно.  

2.5.4 ACN-PCN аргачлалын стандарт журмын дагуу агаарын хөлгийн ACN 

тодорхойлогдоно. 

Агаарын хөлгийн ACN-ийг тодорхойлох стандарт журам нь ICAO-ийн Док 9157- 

AN/901, Аэродром төлөвлөлтийн заавар, Бүлэг 3-д заасан болно. Ашиглахад 

хялбар болгох үүднээс ашиглаж байгаа агаарын хөлгөөс учруулах даралтын 

хэмжээг хатуу болон хатуу бус хучилтын төрөл, 2.5.6-д заасан ул хөрсний дөрвөн 

ангилалд нийцүүлэн тухайн зааварт Хүснэгтээр үзүүлсэн байна. 
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2.5.5 ACN-ийг тодорхойлохдоо хучилтын шинж чанарыг хатуу болон хатуу бус 

байхаар ангилна.  

2.5.6 ACN-PCN-ийг тодорхойлоход шаардагдах хучилтын төрөл, ул хөрсний даацын 

ангилал, дугуйн хийн даралт, тодорхойлсон арга зэрэг мэдээллийг дараах кодын 

тусламжтайгаар тодорхойлно. 

 

Хучилтын төрөл Код 

Хатуу хучилт R 

Хатуу биш хучилт F 
 

 

Хэрэв хучилтын бүтэц холимог, эсхүл стандарт бус байвал нэмэлтээр тайлбар 

оруулна. (Жишээ 2-ыг харах) 

 

Ул хөрсний даацын ангилал: Код 

Сайн даацтай: хатуу хучилтын хувьд коэффициент K= 
150MН/м3 байх ба 120 MН/м3 –ээс дээш үзүүлэлттэй, хатуу 
биш хучилтын хувьд CBR=15 болон 13-аас дээш бүх 
үзүүлэлт хамаарна. CBR-хөрсний ачаалал даах чадварын 
калифорнийн үзүүлэлт. 

A 

Дунд даацтай: хатуу хучилтын хувьд коэффициент 
K=80MН/м3 байх ба 60 MН/м3 –ээс 120MН/м3-ийн хоорондох 
бүх үзүүлэлт, хатуу биш хучилтын хувьд CBR=10 болон 8-
аас 13-ын хооронд бүх үзүүлэлт хамаарна.  

B 

Бага даацтай: хатуу хучилтын хувьд коэффициент 
K=40MН/м3 байх ба 25 MН/м3 –аас 60MН/м3-ийн хоорондох 
бүх үзүүлэлт, хатуу биш хучилтын хувьд CBR=6 байх ба 4-
өөс 8-ын хооронд бүх үзүүлэлт хамаарна. 

C 

Маш бага даацтай: хатуу хучилтын хувьд коэффициент 
K=20MН/м3 байх ба 25 MН/м3 –ээс бага бүх үзүүлэлт, хатуу 
биш хучилтын хувьд CBR=3 байх ба 4-өөс бага бүх үзүүлэлт 
хамаарна. 

D 

 
 

Дугуйн хийн хамгийн их  
зөвшөөрөгдсөн даралт 

Код 

Өндөр: даралтын хязгаар байхгүй W 

Дунд: даралт 1.75 МПа-аас ихгүй X 

Бага: даралт 1.25 МПа-аас ихгүй Y 

Маш бага: даралт 0.50 МПа-аас ихгүй Z 

 
 

Тодорхойлсон арга: Код 
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Техникийн арга: Хучилтын үзүүлэлтийн тусгайлсан судалгаа 
болон хучилтын шинж байдлын технологийг ашигласан. T 

Агаарын хөлгийн ашиглалтын туршлагыг ашиглах арга:  
Тодорхой загвар болон жинтэй агаарын хөлгийг тогтмол 
ашиглахад нийцэх талаар мэдлэг дээр суурилсан 
 

U 

Дараах жнь: хучилтын даацын өгөгдөл нь ACN-PCN аргачлалын дагуу хэрхэн 

мэдээлэгдэхийг үзүүлнэ. 

Жишээ 1. - Хэрэв дунд даацтай ул хөрс дээрх хатуу хучилтын даацын тооцоог 

техникийн аргаар PCN 80 гэж тодорхойлж, дугуйн хийн даралт хязгаарлалтгүй 

бол хучилтын даацын мэдээлэл: 

PCN 80/R/B/W/T 

Жишээ 2. - Хэрэв холимог бүтэцтэй хучилт нь хатуу бус хучилт шиг ажилладаг, 

сайн даацтай ул хөрстэй ба агаарын хөлгийн ашиглалтын туршлагад тулгуурлан 

PCN 50 гэж үнэлсэн бөгөөд дугуйн хийн максимум зөвшөөрөгдөх даралт нь 1.25 

MПa бол хучилтын даацын мэдээлэл: 

 
PCN 50/F/A/Y/U 

 
Тайлбар-  Холимог бүтэцтэй. 

Жишээ 3. - Хэрэв дунд даацтай ул хөрс дээрх хатуу бус хучилтын даацын тооцоог 

техникийн аргаар PCN 40 гэж тодорхойлж, дугуйн хийн максимум зөвшөөрөгдөх 

даралт нь 0.80 MПa бол хучилтын даацын мэдээлэл: 

 
PCN 40/F/B/0.80 MПa/T 

Жишээ 4. -- Хэрэв хучилт дээр B747-400 онгоцыг хөөрөлтийн хамгийн их жин нь 

390000 кг байхаар хязгаарлалт хийж ашиглах бол, хучилтын даацын мэдээллийг 

дараах тайлбартай бичнэ: 

Тайлбар:PCN-ийн мэдээлэл нь B747-400 онгоцыг хөөрөлтийн хамгийн их жин нь 

390000 кг-ийн хязгаарлалтай байхаар тооцоологдсон. 

2.5.7 Агаарын хөлгийн ACN нь ХБЗ-ны хучилтын PCN–ээс их байх үеийн шалгуур 

үзүүлэлтийг 2.5.2 ба 2.5.3-ын дагуу тодорхойлсон журамтай байна. 

2.5.8 Агаарын хөлгийн хүндийн жин 5700 кг болон түүнээс доош болно апроны 

(хучилт) даацыг дараах мэдээллээр зарлана: 

(a) зөвшөөрөгдөх максимум жин; ба  

(b) дугуйн зөвшөөрөгдөх максимум хийн даралт. 

Жишээ- 4000 кг/0.5 MПa. 

2.6 Нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгах байршил 

2.6.1 Аэродром дээр нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгахад зориулсан нэг 

болон түүнээс их талбай байгуулагдсан байна. 

2.6.2 Нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгах байрлал апрон дээр байх нь зүйтэй. 
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Нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгах байрлшлыг апрон дээр тогтоосноор 

явгалах зөвшөөрөл авах болон апроноос гарсаны дараа зогсож тохируулга хийх 

шаардлагагүй болно. 

Ихэвчлэн апроны аль ч хэсгийг бүхэлд нь өндрийн хэрэглэл хэмжих зориулалтаар 

ашиглаж болно. 

2.6.3 Нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгах байршлын өндөр нь түүний байрлаж 

байгаа хэсгийн дундаж өндөржилтөөр метрийн нарийвчлалтайгаар мэдээлэгдэнэ. 

Нислэгийн өмнөх өндрийн хэрэглэл шалгах байршлын аль ч хэсгийн өндөржилт 

тухайн байршлын дундаж өндөржилтөөс 3 м (10 ft) дотор байна. 

2.7 Зарлагдсан зай  

2.7.1 ХБЗ бүрд дараах зайг тооцоолсон байна: 

(a) хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит урт; 

(b) хөөрөлтийн боломжит зай; 

(c) хөөрөлтийн гүйлтийг зогсоох боломжит зай; 

(d) буултын боломжит зай. 

2.7.2 Зарлагдсан зайг ХБЗ-ны чиглэл тус бүрд тооцоолох бөгөөд үүнд хөөрөлтийн 

гүйлт үйлдэх боломжит зай, хөөрөлтийн боломжит зай, хөөрөлтийн гүйлтийг зогсоох 

боломжит зай, буултын боломжит зай хамаарна. 

2.7.3 ХБЗ нь зогсоох зам, эсхүл саадаас чөлөөтэй зурвас байхгүй бөгөөд босгоны 

байрлал нь ХБЗ-ны эхэнд байрлах тохиолдолд зарлагдсан зай нь Зураг 2-1-ийн А-д 

дүрсэлснээр ХБЗ-ны урттай тэнцүү байдаг.  

2.7.4 Хэрэв ХБЗ нь саадаас чөлөөтэй зурвастай тохиолдолд ХБАЗ нь Зураг 2-1-ийн 

B-д дүрсэлснээр саадаас чөлөөтэй зурвасны уртын нийлбэртэй тэнцүү байна.  

2.7.5 Хэрэв ХБЗ нь зогсоох замтай тохиолдолд Зураг 2-1-ийн С-д дүрсэлснээр 

зогсоох замын уртын нийлбэртэй тэнцүү байна. 

2.7.6 Хэрэв ХБЗ нь шилжүүлсэн босготой байвал, буултын боломжит зай нь Зураг 2-

1-ийн D-д дүрсэлснээр шилжсэн босгоны зайн хэмжээгээр багасна. Шилжүүлсэн 

босго нь тухайн босгод ойртолт үйлдэх буултын боломжит зайд нөлөөлнө; хоёр 

талын оролттой тохиолдолд босгыг шилжүүлсэн шалтгаанаас хамааран зарлагдсан 

зайнд нөлөөлөх болон нөлөөлөхгүй байж болно.  

2.7.7 Зураг 2-1-ийн В-ээс D хүртэл саадаас чөлөөтэй зурвас, эсхүл зогсоох зам, эсхүл 

шилжүүлсэн босготой ХБЗ дүрслэгдсэн. Тэдгээрийн аль нэг байгаа тохиолдолд 

зарлагдсан зайнаас аль нэгд өөрчлөлт орно – гэхдээ тухайн өөрчлөлт нь Зурагт 

дүрсэлснээр адил зарчмаар хийгдэнэ. Бүх хувилбарыг дүрсэлсэн жишээг Зураг 2-1-

ийн Е-д үзүүлсэн.  

2.7.8 Зарлагдсан зайг мэдээллийг дамжуулах санал болгож буй загварыг Зураг 2-1-

ийн F-д үзүүлсэн. Хэрэв ХБЗ-ны чиглэл нь хөөрөлт болон буултад ашиглах 

боломжгүй, эсхүл үйл ажиллагааны хязгаарлалтаас аль аль чиглэлд ашиглахгүй 

тохиолдолд энэ нь зарлагдах ёстой ба not useable, эсхүл NU товчлол хэрэглэгдэнэ. 
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2.8 Хөдлөх чадвараа алдсан агаарын хөлгийг холдуулах 

2.8.1 Хөдөлгөөнт бүс дээр болон түүний дэргэд хөдлөх чадвараа алдсан агаарын 

хөлгийг холдуулах боломжийг тодорхойлсон мэдээлэлтэй байна. Хөдлөх чадвараа 

алдсан агаарын хөлгийг холдуулах боломж нь тухайн аэродром дээр ашиглах 

хамгийн том агаарын хөлөгт тохирсон тоноглол дээр тулгуурлана. 

2.8.2 Хөдөлгөөнт бүс дээрх болон түүний дэргэд хөдлөх чадвараа алдсан агаарын 

хөлгийг холдуулах үүргийг хүлээсэн аэродромын зохицуулагчийн ажлын болон бусад 

утасны дугаар агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид мэдээлэгдсэн байна.  

2.9 Гал унтраах болон авран хамгаалах 

2.9.1 Аэродром дээрх агаарын хөлгийн гал унтраах болон авран хамгаалах түвшинг 

тодорхойлсон зэрэглэлийг мэдээлсэн байна. 

2.9.2 139.59-ийн гал унтраах болон авран хамгаалах үйлчилгээний зэрэглэлээс 

хамаарч хамгаалалтын түвшинг тогтооно.  

2.9.3 Ирэх болон буцах агаарын хөлөгт шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх 

зорилгоор аэродромын аврах, гал унтраах зэрэглэлд гарсан томоохон өөрчлөлтийг 

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албад /НМҮА/ мэдээлсэн байна. Хэрэв тухайн 

өөрчлөлт нь засагдсан тохиолдолд НМҮА-д мэдээлнэ. 

Томоохон өөрчлөлт гэж хөөс үүсгэгчийн хэмжээ, тоног төхөөрөмж, хүний нөөц гэх 

зэргийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор гал унтраах зэрэглэл өөрчлөгдөхийг хэлнэ. 

2.9.4 Аэродром дээр боломжит аврах болон гал унтраах үйлчилгээний зэрэглэлийн 

шинэчлэлийг томоохон өөрчлөлт нь илэрхийлнэ. 

2.10 Ил харааны ойртолтын налууг заах систем 

Ил харааны ойртолтын налууг заах системийн суурилуулалтын талаар дараах 

мэдээллийг өгнө: 

(a) холбогдох ХБЗ-ны тогтоосон дугаар. 

(b) Энэ АС-ын 5.3.50-т заасан системийн хэлбэр. АVASIS-ын хувьд гэрлийн тоо ба 

байршлыг өгнө. AT-VASIS, PAPI, эсхүл APAPI-г байгаа тохиолдолд ХБЗ-ны аль талд 

гэрэл суурилагдсан болох байрлахыг (зүүн, эсхүл баруун)  заасан байна. 

(c) Уг системийн тэнхлэг, ХБЗ-ны гол шугамтай зэрэгцээ бус байгаа нөхцөлд 

хазайлтын өнцөг ба хазайлтын чиг, өөрөөр хэлбэл баруун, эсхүл зүүн тийш хазайх 

хазайлтыг заана.  

(d) Глиссадын нэрийдсэн өнцөг. T-VASIS, эсхүл AT-VASIS –ийн хувьд Зураг 5-18-т 

үзүүлсэн томъёоны дагуу энэ өнцөг нь , харин PAPI ба APAPI-ийн хувьд Зураг 5-20-

ийн дагуу энэ өнцөг нь (B+C):2, эсхүл (A+B):2 байна. 

(e) Нисэх баг “Агаарын хөлөг  глиссад дээр” гэсэн дохио олж харах үеийн босгон 

дээрх нисгэгчийн харааны минимум өндөр. T-VASIS, эсхүл AT-VASIS –ийн хувьд уг 

өндөр нь зөвхөн хөндлөн шугамын гэрэл харагдах хамгийн бага өндөр болох хэдий ч 

хэрэв буулж байгаа агаарын хөлгийн хувьд тийм мэдээлэл хэрэгтэй бол нэмэлт 

маягаар бусад өндрийг зааж болох бөгөөд энэ үед ил хараанд хөндлөн шугамын 
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гэрлийн зэрэгцээгээр “доогуур нис” гэсэн хоёр, эсхүл гурван глиссадын гэрэл үзэгдэж 

болно. PAPI-ийн хувьд энэ нь глиссадын гуравдагч гэрлийн тогтоогдсон өнцөг, эсхүл 

ХБЗ-аас хасах 2’, өөрөөр хэлбэл В-2’ өнцөг, APAPI-ийн хувьд энэ нь алсын ХБЗ-аас 

хасах 2’ тогтоогдсон өнцөг болох бөгөөд өөрөөр хэлбэл А-2’ өнцөг юм. 
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БҮЛЭГ 3. БОДИТ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

3.1 Хөөрч буух зурвас (ХБЗ) 

- ХБЗ-ны тоо ба чиглэл. 

Урьдчилсан тайлбар. ХБЗ-ны чиглэл, байршил болон тоог тодорхойлоход олон хүчин 

зүйл нөлөөлдөг. Чухал хүчин зүйлийн нэг нь дор дэлгэрэнгүйгээр авч үзэх салхины 

хуваарилалтаар тодорхойлогдох ХБЗ-ны ашиглалтын коэффициент юм. Өөр нэг 

чухал хүчин зүйл бол Бүлэг 4-т агуулагдаж байгаа ойртолтын гадаргууд хамаарах 

шаардлагыг хангасан ХБЗ-ны чигийг тогтоох явдал юм. Эдгээр болон бусад хүчин 

зүйлтэй холбоотой мэдээллийг Хавсралт А-гийн Хэсэг I-т авч үзсэн болно. 

Хэрэглэлийн ХБЗ-ны байршлыг шинээр сонгохдоо ойр орчмын бүс нутаг дээгүүр 

нисэх онгоц хэрэглэлээр ойртолт  болон ойртолтоос 2-т гарах үед тухайн газар дээр 

саадгүй байх, эсхүл нисэх онгоцны ашиглалтын нөхцөлийг хязгаарлах бусад хүчин 

зүйл байгаа эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. 

3.1.1 Аэродром дээрх ХБЗ-ны тоо болон чиглэлийг сонгохдоо тухайн нисэх онгоцонд 

зориулсан аэродром ашиглалтын коэффициент 95%-иас доошгүй байх ёстойг 

анхаарна. 

 
- Хөндлөнгийн салхины хүчин зүйл 

3.1.2 Энэ нь ХБЗ-д тэгш өнцгөөр үйлчлэх салхины бүрэлдэхүүн болно. ХБЗ-ны 

чиглэл нь тооцоот агаарын хөлгийн төрлийг тооцож үзсэнээр хөндлөнгийн салхи 

минимум хэмжээнд байхаар сонгоно. Дараах хөндлөнгийн салхины бүрдүүлэгч 

хэсгийг ХБЗ-ны ашиглалтын коэффициентийг тооцоход хэрэглэнэ: 

 

• ХБЗ-ны хучилтын гадаргуу цэвэр биш байгаа ба гадаргуугийн барьцалтын 

коэффициентийг тодорхой давтамжтайгаар тодорхойлсон үед 

хөндлөнгийн салхины бүрдүүлэгч хэсэг 24 км/цагаас ихгүй байхаар 

тооцно. Бусад тохиолдолд нисэх онгоцны хяналтын талбайн урт 1500 м, 

эсхүл түүнээс их байх нисэх онгоцны хувьд хажуугийн салхины хурд 37 

км/цаг байх,  

• нисэх онгоцны хяналтын талбайн урт 1200 м, эсхүл 1500 м хүртэл, гэхдээ  

1500 м орохгүй нисэх онгоцны хувьд 24 км/цаг, 

• нисэх онгоцны хяналтын талбайн урт 1200 м-ээс бага онгоцны хувьд 19 

км/цаг байна.  

3.1.3 Дээр дурьдсан хөндлөнгийн салхины бүрдүүлэгч хэсэг нь аль ч үеийн салхинд 

хамаарах ба харин оргил утгад хамаарахгүй. Эдгээр тоо баримт нь гол төлөв хуурай 

ХБЗ дээрх үйл ажиллагаанд хамааралтай болно. Зарим тохиолдолд агаарын хөлгийн 

болон үйлчилгээний төрлөөс хамааран агаарын хөлөгт хамаарах бага хэмжээний 

салхины нойтон гадаргуу дээрх хязгаарлалтыг хэрэглэхийг шаардаж болно. 

ХБЗ-ны ашиглалтын коэффициентийг тооцоолох өгөгдлийг сонгохдоо 5-аас 

доошгүй жилийн хугацаанд хийгдсэн хамгийн удаан хугацаанд үргэлжлэх салхины 

үнэн бодит статистикийн өгөгдөл дээр тулгуурлавал зохино. Ашиглаж байгаа 
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өгөгдөл нь ижил зайтай хугацаанд өдөрт 8-аас доошгүй удаа явуулсан 

хэмжилтийн үр дүнгээр авагдсан байх ёстой. 

 
- ХБЗ-ны босгоны байрлал 

3.1.4 ХБЗ-ны төлөвлөсөн босго нь агаарын хөлгийн ойртолтын налуу гадаргуутай 

огтлолцох цэгээс 60 м (кодын дугаар 1 ХБЗ-ны хувьд 30 м) зайд байрлана. 

 
- Шилжүүлсэн босго 

3.1.5 (эсхүл, ХБЗ-ны талбай хэрэв ХБЗ байхгүй тохиолдолд) босгоноос өгсөх 

градиент нь саадаар зөрчилдөж байвал тухайн саадаас аюулгүй зайд өгсөх градиент 

эхлэх цэг дээр шилжүүлсэн босгыг тэмдэглэнэ. 

кодын дугаар 3 ба 4 ХБЗ дээр буулт үйлдэх босгоны шилжилтийг онцгой 

тохиолдлоос бусад үед ихэвчлэн зөвшөөрдөггүй. Хэрэв босгыг шилжүүлэх 

зайлшгүй бол том оворын тийрэлтэт агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай аюулгүйн зай болон ойртолт, эсхүл буулт үйлдэх хэрэгслийг 

тооцоолсон байна. 

 
- ХБЗ-ны бодит урт 
 
Үндсэн ХБЗ 
 

3.1.6 3.1.8-д зааснаас бусад тохиолдолд үндсэн гэж үзэх ХБЗ-ны бодит урт нь тухайн 

ХБЗ-ыг ашиглахаар зорьж байгаа нисэх онгоцны ашиглалтын болон техникийн 

үзүүлэлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан байх ёстой бөгөөд тухайн газар нутгийн 

нөхцөлд нийцүүлэн засвар оруулсан холбогдох нисэх онгоцны хөөрөлт болон 

буултын хамгийн их уртаас бага байж болохгүй. 

Тухайн ХБЗ-ыг ашиглахаар зорьж байгаа агаарын хөлгийн маягийн үйл 

ажиллагааны техникийн үзүүлэлтээс хамаарч урт нь тодорхойлогдоно. 

Тухайн нисэх онгоцонд харилцан адилгүй үйл ажиллагааны нөхцөлд шаардагдах 

уртыг нислэгийн заавар болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс хамааруулж 

тодорхойлно. Тэдгээр нь нисэх онгоцны жин, аэродромын өндөрлөг, ХБЗ-ны дагуу 

налуу, гадаргуугийн нөхцөл байдал, салхи ба агаарын температураас хамаарна. 

Уртыг тооцохдоо агаарын хөлгийн хөөрөлт болон буултын гэрчилгээнд 

тусгагдсан максимум жинд нийцүүлэх шаардлагагүй бөгөөд хангалттай уртыг 

төлөвлөхийн тулд тухайн нисэх онгоцны нислэгийн маршрутыг тооцсон эдийн 

засгийн үр ашигтай жинг тооцох нь зүйтэй.  

 
Туслах ХБЗ 
 

3.1.7 Хэрэв ашиглалтын үзүүлэлтийг хангахад нэгээс илүү ХБЗ шаардлагатай бол 

туслах ХБЗ-ны урт нь хамгийн багадаа үндсэн ХБЗ-ны уртын 85 хувьтай тэнцүү 

байна. Үндсэн ХБЗ дээрх хөндлөнгийн салхи нь туслах ХБЗ-ны чиглэлтэй нийцэхтэй 

холбоотойгоор тухайн туслах ХБЗ ашиглах нөхцөлтэй холбоотойгоор энэхүү 85 хувь 

хамаатай болно.  
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Заримдаа том оврын агаарын хөлөг нь туслах ХБЗ шаардахгүйгээр аэродромыг 

ашигладаг тул энэ тохиолдолд туслах ХБЗ-ны урт нь багавтар агаарын хөлгөөс 

хамааралтай байдаг буюу тэдгээр агаарын хөлөгт шаардлагатай уртаас хамаарна. 

 

Зогсоох зам, эсхүл саадаас чөлөөтэй зурвастай ХБЗ  

3.1.8 ХБЗ-ны бодит уртыг 3.1.6, эсхүл 3.1.7-гийн дагуу тооцоход гарсан үр дүн нь 

зогсоох зам, эсхүл саадаас чөлөөтэй зурвастай ХБЗ-аас бага гарч болно. Энэ 

тохиолдолд ХБЗ, зогсоох зам, эсхүл саадаас чөлөөтэй зурвасны бүрдэл хэсгийн аль 

ч хувилбарт тухайн ХБЗ зорьж байгаа нисэх онгоцны хөөрөлт болон буултын 

техникийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. 

 
- ХБЗ-ны өргөн 

 
3.1.9 ХБЗ-ны өргөн нь дараах Хүснэгтэд заасан зохих хэмжээнээс багагүй байх ёстой. 
  

Үсгэн код  
 

Кодын дугаар A B C D E F 

1а 18 м 18 м 23 м - - - 

2а 23 м 23 м 30 м - - - 

3 30 м 30 м 30 м 45 м - - 

4 - - 45 м 45 м 45 м 60м 

 
а. Нарийвчлалтай ойртолтын, кодын дугаар нь 1, эсхүл 2 бол ХБЗ-ны өргөн нь 30 
м-ээс багагүй байна. 
 

Тайлбар. Кодын дугаар болон үсгийн хослолд тохирох өргөнийг тодорхой 
загварын нисэх онгоцны үзүүлэлтэд нийцүүлэн боловсруулсан болно. 

 
- Зэрэгцээ ХБЗ-уудын хоорондох минимум зай 
 
Зэрэг ашиглах  

3.1.11 Зэрэгцээ ХБЗ-ыг зэрэг ашиглах тохиолдолд тэдгээрийн гол шугам хоорондын 

минимум зай дараах хэмжээнд байвал зохино: 

 
-кодын дугаар 3, эсхүл 4 - 210 м 

-кодын дугаар 2 - 150 м  

-кодын дугаар 1 - 120 м  

3.1.12 Зэрэгцээ ХБЗ-ыг зэрэг ашиглах тохиолдолд тэдгээрийн гол шугам хоорондын 

минимум зайчлалын зай дараах хэмжээнд байвал зохино: 

 

• Хамааралгүй зэрэгцээ зурвасны ойртолт үйлдэх үед -1035 м 

• Хамааралтай зэрэгцээ зурвасны ойртолт үйлдэх үед - 915 м 

• Хамааралгүй зэрэгцээ нисэн гарах үед - 760 м  

• Хамааралгүй зэрэгцээ зурвасны үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд - 760 м 
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Харин дараах тохиолдолд: 

Хамгийн бага зай тогтоосон тусдаа хамааралгүй зэрэгцээ зурвасны үйл ажиллагааны 

үед 

 
(a) ХБЗ-ны шилжсэн босгоны 150 м тутамд 30 м-ээр богиносч ирж буй агаарын 

хөлгийн буултын чиглэлд 300 м хүртэл минимум хэмжээнд хүрч болно. 
 

(b) ирж байгаа агаарын хөлгийн буултын эсрэг чиглэлд ХБЗ-ны шилжсэн босгоны 
150 м тутамд 30 м-ээр нэмэгдэх ёстой. 

Зэрэг ашиглахгүй тохиолдолд 

3.1.13 Хэрэв хучилттай ХБЗ-тай шороон зурвас залгаа орших бол шороон зурвас 

болон хучилттай зурвас хоорондын минимум зайчлалын зай 10 м байх ба тэдгээрийг 

зэрэг ашиглахгүй. 

 
- ХБЗ-ны налуу  

 
Дагуу налуу 

3.1.14 ХБЗ-ны гол шугамын дагуух хамгийн бага ба хамгийн их өндөржилт хоорондын 

ялгаварыг ХБЗ-ны уртад харьцуулах байдлаар тодорхойлогдох налуу нь дараах 

хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал зохино: 

 

• Кодын дугаарыг 3, эсхүл 4 - 1% 

• Кодын дугаарыг 1, эсхүл 2 - 2%. 

3.1.15 ХБЗ-ны аль ч хэсэгт дагуу налуугийн хэмжээ дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй 

байх ёстой. 

(a) ХБЗ-ны уртын эхний болон сүүлчийн 25 хувийнх нь дагуу налуу 0,8 хувиас 

хэтрэхгүй байхаас бусад тохиолдолд кодын дугаар 4 гэж тодорхойлсон ХБЗ-ны хувьд 

1,25%-иас; 

(b) CAT I, II-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны уртын эхний болон сүүлчийн 2,5 

хувийнх нь дагуу налуугийн хэмжээ 0,8%-иас хэтрэхгүй байх ёстойгоос бусад 

тохиолдолд кодын дугаар 3 гэж тодорхойлсон бол; 

(c) Кодын дугаар 1, эсхүл 2 - 2%-иас. 

 
Дагуу налуугийн өөрчлөлт 

3.1.16 Налууг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд хоёр налуугийн ялгавар 

нь дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байна: 

(a) Кодын дугаар 3, эсхүл 4 гэж тодорхойлсон ХБЗ-ны хувьд - 1,5%-иас; 

(b) Кодын дугаар 1, эсхүл 2 гэж тодорхойлсон ХБЗ-ны хувьд - 2%-иас. 

 
Шилжилт  

3.1.17 Нэг налуугаас нөгөөд шилжих шилжилт нь дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй 

үзүүлэлттэй муруй гадаргуугийн дагуу явагдана:  
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(a) Кодын дугаар 4 гэж тодорхойлсон бол (муруйн радиусын минимум 30000 м) 30 м 

тутамд 0,1%-иас; 

(b) Кодын дугаар 3 гэж тодорхойлсон бол (муруйн радиусын минимум 15000 м) 30 м 

тутамд 0,2%-иас; 

(c) Кодын дугаар 1, эсхүл 2 гэж тодорхойлсон бол (муруйн радиусын минимум 7500 

м) 30 м тутамд 0,4%-иас. 

 
Үзэгдэх зай 

3.1.18 Налуугийн өөрчлөлтийг зайлшгүй хийх тохиолдолд тэдгээр нь дараах 

хэмжээний үзэгдэх зайг  хангаж байх ёстой. 

(a) Үсгэн кодыг C D E, эсхүл F гэж заасан бол ХБЗ дээр 3 м-ийн өндөрт байрласан 

аливаа цэгээс 3 м-ийн өндөрт орших бусад бүх цэг хамгийн багадаа ХБЗ-ны хагастай 

тэнцэх зайнаас үзэгдэж байх ёстой; 

(b) Үсгэн код нь В бол ХБЗ дээр 2 м-ийн өндөрт байрласан аливаа цэгээс мөн тийм 

өндөрт ХБЗ дээр орших бусад бүх цэг хамгийн багадаа ХЗ-ын хагастай тэнцэх 

зайнаас үзэгдэж байх ёстой; 

(c) Үсгэн код нь А бол ХБЗ дээр 1,5 м-ийн өндөрт байрласан аливаа цэгээс мөн тийм 

өндөрт ХБЗ дээр орших бусад бүх цэг хамгийн багадаа ХЗ-ын хагастай тэнцэх 

зайнаас үзэгдэж байх ёстой. 

 
Хөндлөн налуу 

3.1.19 ХБЗ-аас усыг түргэн урсгаж гадагшлуулах үүднээс боломжтой бол хоёр талын 

хөндлөн налуутай байна. Хэрэв бороо орох үед ихээхэн салхилдаг ба салхины дагуу 

чиглэлд бол усыг хурдан урсгах зорилгоор нэг талын хөндлөн налуутай байж болно. 

Хөндлөн налуу нь дараах хэмжээтэй байна. 

(a) Үсгэн кодыг C, D, E, эсхүл F гэж заасан бол –1.5%, 

(b) Үсгэн кодыг А, эсхүл B гэж заасан бол -2%  

байх боловч ХБЗ, эсхүл ЯЗ-ын огтлолцол дээр бага налуутай байх шаардлагатай 

газраас бусад ямарч тохиолдолд 1,5, эсхүл 2%-иас хэтрэхгүй, мөн түүнчлэн 1%-иас 

багагүй байх ёстой. 

Хөндлөн налуу нь ХБЗ-ны нийт уртад бусад ХБЗ, эсхүл ЯЗ-тай огтлолцохоос 

бусад тохиолдолд өөрчлөгдөхгүй байвал зохино. 

Хоёр талын хөндлөн налуу гадаргуутай тохиолдолд ХБЗ-ны гол шугамын хоёр 

талын налуугийн хэмжээ тэгш, эсхүл ижил хэмтэй байна. 

 
- ХБЗ-ны бат бэх чанар 

3.1.20 ХБЗ нь түүн дээр хөдөлгөөн үйлдэх зориулалтын нисэх онгоцны хөдөлгөөнийг 

тэсвэрлэх хэмжээний бат бэх чанартай байна. 
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- ХБЗ-ны гадаргуу 
 

3.1.21 ХБЗ-ны гадаргууг, хучилтын барьцалтын үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлөх овон 

товонгүй, эсхүл нисэх онгоцны хөөрөлт, эсхүл буултад бусад хэлбэрээр 

нөлөөлөхгүйгээр байгуулсан байна. 

ХБЗ-ны гадаргуугийн тэгш бус байдал нь нисэх онгоцны хөөрөлт буултанд 

таагүйгээр нөлөөлж их хэмжээний савлагаа үүсгэх, “ямаа” харайх, эсхүл цовхцох, 

тангажийн өнцгийг өөрчлөх, чичиргээ үүсгэх зэрэг болон нисэх онгоцны 

удирдлагыг хүндрүүлэх таагүй үзэгдлийг үүсгэдэг. 

3.1.22 ХБЗ нь нойтон байх тохиолдолд хучилттай ХБЗ-ыг барьцалтын минимум 

түвшинд, эсхүл түүнээс дээш барьцалтын үзүүлэлттэй байхаар байгуулсан, эсхүл 

нэмж хучсан байх ёстой. 

3.1.23 Шинээр барьсан ХБЗ, эсхүл хүчитгэл хийгдсэн ХБЗ-ны гадаргуугийн 

барьцалтын үзүүлэлтийг өөрийгөө норгох тоноглолтой барьцалтыг тасралтгүй 

хэмжих төхөөрөмжөөр хэмжинэ. 

3.1.24 Шинэ гадаргуугийн текстур /барзгаржилт/-ын дундаж гүн 1,0 мм-ээс доошгүй 

байх ёстой. 

3.1.25 Хэрэв гадаргууд хөндлөн ховил татсан, эсхүл хэрчлээстэй биржийлгэсэн бол 

тэдгээр нь ХБЗ-ны гол шугамтай перпендикуляр байх ба перпендикуляр бус хөндлөн 

заадастай /ташуу/ парраллель байна. 

3.2 ХБЗ-ны хөвөө 

3.2.1 ХБЗ-ны үсгэн кодыг D, эсхүл E гэж заасан бөгөөд өргөн нь 60 м-ээс доош 

тохиолдолд ХБЗ хөвөөтэй байна 

3.2.2 Үсгэн код нь F байгаа ХБЗ нь хөвөөтэй байна. 

 
- ХБЗ-ны хөвөөний өргөн 

3.2.3 Хөвөө нь ХБЗ-ны хоёр талаар тэгш хэмтэйгээр байрлах ба ХБЗ болон хөвөөний 

нийт өргөн дараах хэмжээнээс багагүй байна: 

 

• үсгэн кодыг D, эсхүл E гэж заасан бол - 60 м 

• үсгэн кодыг F гэж заасан бол - 75 м 

 
- ХБЗ-ны хөвөөний налуу 

3.2.4 ХБЗ-тай залгаа хөвөөний гадаргуу ХБЗ-ны гадаргуутай нэг түвшинд байх бөгөөд 

түүний хөндлөн налуу нь 2,5%-иас хэтрэхгүй байвал зохино. 

 
- ХБЗ-ны хөвөө бат бэх чанар 

3.2.5 ХБЗ-ны хөвөөг ХБЗ-аас нисэх онгоц чиг алдан гарах үед нисэх онгоцны үүсгэж 

буй ачаалал нь хөвөөний гадаргууд бүтээцийн ямар нэг эвдрэл гэмтэл 

учруулахааргүй түүний дээгүүр хөдөлгөөн үйлдэж байгаа тээврийн хэрэгслийн үүсгэж 

байгаа ачааллыг даахуйцаар бэлтгэж, байгуулбал зохино. 
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3.3 ХБЗ-ны стартерийн өргөтгөл 

- Ерөнхий зүйл 

3.3.1 Газар зүйн хязгаарлалт нь ХБЗ, эсхүл нислэгийн зурвасны заавал байх ёстой 

өргөний шаардлагыг хангахгүй тохиолдолд хөөрөлтийн боломжит аюулгүйн зай, 

хөөрөлтийн боломжит урт, эсхүл хөөрөлтийг зогсоох боломжит зайг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор стартерийн өргөтгөлийг байгуулж болно.  

 
- Шинж чанар 

3.3.2 Стартерийн өргөтгөл нь дараах шаардлагад нийцсэн байна: 

(a) Стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-тай ижил даацтай байна; 

(b) Өргөтгөлийн урт нь 150 м-ээс хэтрэхгүй ба өргөний хувьд ХБЗ-ны өргөнөөс бага 

байж болох хэдий ч ХБЗ-ны өргөний гуравны хоёроос багагүй байна; 

(c) Стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэл дээр тэгш хэмтэйгээр 

оршино; 

(d) Хоёр талын зурвасны өргөн нь тухайн ХБЗ-ны ашиглах хамгийн том тооцоот 

агаарын хөлгийн далавны тэлцээс багагүй байх ба нэмж 8 м аюулгүйн зайг тооцно; 

(e) Зурвасны төгсгөл нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш өнцөгт хэлбэртэй байх 

шаардлагагүй; 

(f) Зурвасны төгсгөл ба стартерийн өргөтгөлийн төгсгөлийн дурын цэг хоорондын 

минимум зай нь, эсхүл агаарын хөлгийг эргэхэд зориулан томсгосон талбай нь 

тооцоот агаарын хөлгийн далавчны урт дээр нэмэх нь 8 м, эсхүл далавчны уртын 

20%-ийг нэмсэн хэмжээнээс багагүй байна. 

 
Эдгээр зайг хөдөлгүүрийн цоргилт болон сэнснээс үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг 
бууруулах зорилгоор нэмэгдүүлж болно. 

3.3.3 Стартерийн өргөтгөл нь ихэвчлэн ЯЗ-ын чиглүүлэгтэй байх, эсхүл төгсгөл дээр 

агаарын хөлөг эргэх бололцоог хангахуйц өргөсгөсөн байна. 

3.4 ХБЗ-ны эргэлтийн талбай 

- Ерөнхий зүйл 

3.4.1 ХБЗ-ны төгсгөлд явгалах зам, эсхүл эргэлт хийх явгалах зам байхгүй бол ХБЗ-

ыг нисэх онгоц 180° эргэлт хийх боломжтой эргэлтийн талбайгаар хангасан байна. 

ХБЗ-ны нийт урт шаардагдахгүй нисэх онгоцны явгалалтын зай ба хугацааг 

богиносгохын тулд ХБЗ-ны дагууд эргэлтийн талбайг байгуулах нь тохиромжтой 

байж болно. 

3.4.2 Эргэлтийн талбай нь ХБЗ-ны баруун, эсхүл зүүн аль ч талд нь байрлаж болох 

ба ХБЗ-ны төгсгөлийн болон завсрын аль ч хэсгийн хучилттай залгаа байна. 

Нисэх онгоцны дарга гол төлөв зүүн гар талын суудлыг эзэлдэг учраас эргэлтийн 

талбайг ХБЗ-ны зүүн талд байрлуулбал эргэлтийг хийхэд илүү хялбар байдаг. 

3.4.3 ХБЗ дээрх эргэлтийн талбай нь ХБЗ-тай огтлолцох өнцөг 300-аас илүүгүй 

байвал зохино. 
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3.4.4 ХБЗ дээрх эргэлтийн талбайг төлөвлөх үед хэрэглэвэл зохих урд дугуйн 

эргэлтийн өнцөг 450-аас илүүгүй байвал зохино. 

3.4.5 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн төлөвлөлтийг, эргэлтийн талбайг ашиглахаар 

төлөвлөж байгаа нисэх онгоцны нисгэгчийн бүхээг тухайн эргэлтийн талбайн 

тэмдэглэгээг дагаж байх үед, нисэх онгоцны газардах ангийн аль ч дугуй болон 

эргэлтийн талбайн ирмэг хооронд тусгаарлах зайн хэмжээ дараахаас багагүй байна. 

Үсгэн код Эргэлтийн талбайн ирмэг хүртэлх хамгийн бага зай  

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

 

D 

 

E 

 

F 

1,5 м 

 

2,25 м 

 

Хэрэв нисэх онгоцны дугуйн тэнхлэг хоорондын зай 18 м-

ээс бага бол 3 м; 

 

Хэрэв нисэх онгоцны дугуйн тэнхлэг хоорондын зай 18 м-

тэй тэнцүү, эсхүл их бол 4,5 м; 

 

4,5 м 

 

4,5 м 

 

4,5 м 

“Дугуйн тэнхлэг” гэдэг нь урд дугуйнаас үндсэн дугуйны геометрийн төв цэг 

хүртэлх зай гэсэн ойлголт юм. 

3.4.7 Цаг агаарын таагүй нөхцөлөөс гадаргуугийн барьцалтын үзүүлэлт муудах 

тохиолдолд үсгэн код нь E, эсхүл F үед үндсэн тулгуурын гадна дугуй болон 

эргэлтийн талбайн ирмэг хоорондын зайг 6 м байхаар урьдчилан тооцоолбол зохино. 

 

 

 
Зураг 3-1 Эргэлтийн талбайн загвар схем 
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- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн налуу 
 

3.4.8 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн дагуу налуу, эсхүл хөндлөн налуу нь гадаргуу дээр 

тогтсон усыг хангалттай арилгах, гадаргуугийн ус түргэн урсахаар байвал зохино. 

Налуугийн хэмжээ нь түүнтэй залгаа ХБЗ-тай ижил байна. 

 
- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн бат бэх чанар 

3.4.9 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн бат бэх чанар түүнтэй залгаа байгаа ХБЗ-тай ижил 

байх нь зүйтэй бөгөөд эргэлтийн талбай дээрх хөдөлгөөн бага хурдтай, огцом 

эргэлттэй явагдах тул түүний хучилт илүү өндөр ачаалалд өртөнө гэдгийг анхаарч 

үзэх нь зүйтэй. 

Хэрэв ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн хучилт нь хатуу бус бол эргэлтийн манёвр хийж 

байгаа үндсэн тулгуурын дугуйнаас үүсэх хэвтээ шилжилтийн хүчийг тэсвэрлэх 

чадвартай байна. 

 
- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гадаргуу 

3.4.10 ХБЗ-ны эргэлтийн талбай нь тухайн эргэлтийн талбайг ашиглаж байгаа нисэх 

онгоцонд гэмтэл учруулж болзошгүй тэгш бус гадаргуутай байж болохгүй. 

3.4.11 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гадаргуу нь тухайн байгууламжийг ашиглаж байгаа 

нисэх онгоцны хувьд нойтон гадаргуу дээрх барьцалтын үзүүлэлтийг хангахуйц 

хийгдсэн байх ёстой. 

  
- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн хөвөө 

3.4.12 ХБЗ-ны эргэлтийн талбай нь түүн дээр эргэлт хийх хамгийн том нисэх онгоцны 

хөдөлгүүрийн цоргилтоос үүсэх агаарын урсгал нь хучилтын гадаргууг 

илэгдүүлэхээргүй өргөнтэй хөвөөгөөр хангагдсан байх ёстой бөгөөд гадаргуу дахь 

аливаа биет нисэх онгоцны хөдөлгүүрт гэмтэл учруулахгүй байх нөхцөлийг хангаж 

байвал зохино. 

Хөвөөний өргөн нь минимум хамгийн том нисэх онгоцны гадна талын 

хөдөлгүүрийн байрлалаас хамаарах бөгөөд тухайн ХБЗ-ны хөвөөний өргөнөөс ч 

илүү хэмжээтэй байж болно. 

3.5 ХБЗ-ны талбай  

- Ерөнхий зүйл 

3.5.1 ХБЗ болон холбогдох зогсоох зам нь ХБЗ-ны талбайд багтсан байна. 

 
- ХБЗ-ны талбайн  урт  

3.5.2 ХБЗ-ны талбай нь босгоноос өмнө, хучилттай ХБЗ-ны төгсгөлөөс, эсхүл зогсоох 

замын төгсгөлөөс цааш дараах байдлаар үргэлжилнэ: 

• аэродромын хяналтын кодын дугаар нь 2,3, эсхүл 4 бол - 60 м 

• ХБЗ нь тоноглогдсон бөгөөд аэродромын хяналтын кодын дугаар нь 1 бол 

- 60 м 
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• ХБЗ нь тоноглогдоогүй бөгөөд аэродромын хяналтын кодын дугаар нь 1 

бол - 30 м 

 
- ХБЗ-ны талбайн өргөн 

3.5.3 ХБЗ-ны талбай нь, тухайн ХБЗ-ны гол шугамын уртын хоёр талаар хөндлөнгөөр 

тухайн ХБЗ-ны талбайн сунгагдсан гол шугамын уртын дагуу үргэлжилнэ.  

 
Олон улсын аэродром 

 Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 3, эсхүл 4  300 м 

 Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 1, эсхүл 2  150 м 

 Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 1, 2, 3, эсхүл 4  150 м 

Орон нутгийн аэродром 

 Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 3, эсхүл 4  220 м 

 Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 1, эсхүл 2  150 м 

 Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ кодын дугаар 1, 2, 3, эсхүл 4  150 м 

 Хэрэглэлийн бус ХБЗ кодын дугаар 3, эсхүл 4  150 м 

 MCTOW нь 22700 кг-аас бага 
агаарын хөлөг өдрийн цагт ашиглах 

хэрэглэлийн бус ХБЗ 

кодын дугаар 3, эсхүл 4  90 м 

 Оройн цагаар ашиглах хэрэглэлийн 

бус ХБЗ 
кодын дугаар 2  80 м 

 Оройн цагаар ашиглах хэрэглэлийн 

бус ХБЗ 
кодын дугаар 1  60 м 

 Өдрийн цагаар ашиглах 

хэрэглэлийн бус ХБЗ 
кодын дугаар 1, эсхүл 2  2.5 х далавчны 

урт, эсхүл 30 м-
ийн аль ихийг 

- ХБЗ-ны талбай дээрх байгууламж 

ХБЗ-ны талбай дээр байрласан тоног төхөөрөмж болон хэрэгслийн талаарх 

мэдээлэл 8.4-т орсон болно. 

3.5.4 ХБЗ-ны талбай дээрх байгууламж нь нисэх онгоцонд аюултай сөргөөр нөлөөлж 

болзошгүй тул  тэдгээрийг саад гэж үзэх ба боломжтой хэлбэрээр зайлуулна. 

3.5.5 Хэврэг байдлын шаардлага хангасан, агаарын навигацийн зориулалтаар 

ашиглах ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээнээс бусад суурин байгууламжийг 

ХБЗ-ны талбайгаас дараах зайд байрлуулахгүй. 

(a) кодын дугаар нь 4, үсгэн код нь F бол САТ I, II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай 

ойртолтын ХБЗ-ны гол шугамаас 77.5 м зайд, эсхүл 

(b) кодын дугаар нь 3, эсхүл 4 бол САТ I, II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын 

ХБЗ-ны гол шугамаас 60 м зайд, эсхүл 
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(c) кодын дугаар нь 1, эсхүл 2 бол САТ I-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны гол 

шугамаас 45 м зайд.  

3.5.6 Тухайн ХБЗ-ыг буулт, эсхүл хөөрөлтөд ашиглаж байгаа үед ХБЗ-ны талбайн 

тухайн хэсэгт хөдөлгөөнт байгууламж байхыг зөвшөөрөхгүй. 

- ХБЗ-ны талбайн гадаргууг тэгшлэх 

3.5.7 Талбайн тэгшилгээг ХБЗ-ны гол шугамын хоёр талд болон гол шугамын 

үргэлжлэл дээрх НЗ-ны ба зогсоох замын нийт уртад хийх ба тэгшилгээ хийгдэх нийт 

өргөн нь дараах хэмжээтэй байна. 

 
Олон улсын аэродром 

 Хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ код 3, эсхүл 4  150 м 

 Хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ код 1, эсхүл 2  80 м 

Орон нутгийн аэродром 

 Хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ код 3, эсхүл 4  150 м 

 Хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ код 1, эсхүл 2  80 м 

 Хэрэглэлийн бус ойртолтын ХБЗ код 3, эсхүл 4  150 м 

 MCTOW нь 22700 кг бага агаарын 
хөлөг өдрийн цагт ашиглах 
хэрэглэлийн бус ХБЗ 

код 3, эсхүл 4  90 м 

 Оройн цагаар ашиглах хэрэглэлийн 
бус ХБЗ 

код 2  80 м 

 Оройн цагаар ашиглах хэрэглэлийн 
бус ХБЗ 

код 1  60 м 

 Өдрийн цагаар ашиглах 
хэрэглэлийн бус ХБЗ 

код 1, эсхүл 2  2.5 х далавчны 
урт, эсхүл 30м-

ийн аль ихийг 

3.5.8 Тэгшилсэн нислэгийн зурвасны гадна орших талбай нь зөвхөн агаарын хөлгийн 

агаар дахь нислэгийн үйл ажиллагаанд хамаарна. 

3.5.9 ХБЗ-ны талбайн, ХБЗ, түүний хөвөө, эсхүл зогсоох замтай нийлж байгаа 

хэсгийн гадаргуу нь тухайн ХБЗ, түүний хөвөө, эсхүл зогсоох замын гадаргуутай ижил 

түвшинд тэгш байна. 

3.5.10 ХБЗ-ны босгоноос хамгийн багадаа 30 м-ийн дотор байгаа НЗ-ны тухайн 

хэсгийг газардаж буй нисэх онгоц ХБЗ-ны босгоны ирмэгийг цохихоос хамгаалах 

зорилгоор нисэх онгоцны хөдөлгүүрээс шахагдсан агаарын урсгалын нөлөөнд 

илэгдэхгүй байхаар хийгдсэн байна. 

 
- ХБЗ-ны талбайн налуу 

 
Дагуу налуу 
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3.5.11 Тэгшлэгдэх ёстой НЗ-ны тухайн хэсгийн дагуу налуу дараах хэмжээнээс 

хэтрэхгүй байвал зохино: 

 

• кодын дугаарыг 4 гэж тодорхойлсон бол 1,5%; 

• кодын дугаарыг 3 гэж тодорхойлсон бол 1,75%; 

• кодын дугаарыг 1, эсхүл 2 гэж тодорхойлсон бол 2%.  

 
Дагуу налуугийн өөрчлөлт 

3.5.12 Тэгшлэх ёстой НЗ-ны тухайн хэсгийн дагуу налуугийн өөрчлөлт нь боломжтой 

хэлбэрээр алгуураар долгиолон шилжих ёстой бөгөөд огцом хугарал, эсхүл эсрэг 

талын эгц налуу үүсэхээс зайлсхийвэл зохино. 

3.5.13 Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны босгоны өмнө, эсхүл ХБЗ-ны гол шугамын 

үргэлжлэлээс 30 м-ээс багагүй НЗ-ны зайд налуугийн аливаа өөрчлөлтөөс зайлсхийх 

хэрэгтэй. Хэрэв тухайн хэсэгт налуугийн өөрчлөлтөөс зайлсхийх боломжгүй 

тохиолдолд дараалсан хоёр налуугийн өөрчлөлт 30 м-т 2%-иас ихгүй байна. 

 
Хөндлөн налуу 

3.5.14 Тэгшлэх ёстой НЗ-ны тухайн хэсгийн хөндлөн налуу нь ус тогтох нөхцөлийг 

хязгаарлахаар хийгдэх ёстой бөгөөд усны урсалтыг сайжруулахын тулд ХБЗ, хөвөө 

болон тормозлох зурвасны захаас эхний 3 м-ийн дотор ХБЗ-аас сөрөг чиглэлд налуу 

өөрчлөгдөх ба энэ үед 5% байж болохоос бусад тохиолдолд кодын дугаарыг 3, эсхүл 

4 гэж тодорхойлсон бол 2,5%-иас, кодын дугаарыг 1, эсхүл 2 гэж тодорхойлсон бол 

3% хэтрэхгүй байна. 

3.5.15 Тэгшлэвэл зохих тухайн хэсгээс гадна орших НЗ-ны аль ч хэсгийн хөндлөн 

налуу нь ХБЗ-аас хэмжсэн чиглэлээс сөрөг налуу 5%-иас ихгүй байна. 

 
- ХБЗ-ны талбайн бат бэх чанар 

3.5.16 НЗ нь агаарын хөлөг ХБЗ-аас гарсан тохиолдолд учрах гэмтлийг хамгийн доод 

түвшинд байлгахаар баригдсан байна. Том турбинт хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг 

нислэг үйлдэхээр төлөвлөгдөж байгаа тохиолдолд ХБЗ-ны хөвөөг бэлтгэх тусгай арга 

хэмжээг хэрэгжүүлж болно. Ингэхдээ хөвөөний даацыг нэмэгдүүлэх талаар анхаарна. 

3.5.17 Хэрэв тусгай бэлтгэсэн ХБЗ байхгүй ба тухайн маягийн агаарын хөлөгт 

үйлчлэхээр төлөвлөгдсөн бол нислэгийн зурвасны нийт урт ба өргөний хэмжээнд 

агаарын хөлөг газар дээрх хөдөлгөөн үйлдэх боломжтой байна. Гэхдээ энэ нь 

нислэгийн зурвасны гадна талын хэсэг нь голын хэсгийн даацтай адил байх ёстой 

гэсэн үг биш боловч агаарын хөлөг чиг алдах тохиолдолд ямар нэгэн гэмтэл 

учруулалгүйгээр, түүнийг хүлээж авах даацтай байх ёстой. 

3.6 ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн зурвас 

- Ерөнхий зүйл 

3.6.1 Нисэх онгоц ХБЗ-ны өмнө дутуу болон хэтэрч давж буулт үйлдэх үед түүний 

гэмтэх эрсдлийг бууруулахын тулд ХБЗ-ны талбайгаас цааш үргэлжлэх ХБЗ-ны 

төгсгөлийн аюулгүйн зурвасыг тэгшилсэн ба цэвэрлэсэн байна. 
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Тайлбар: ТАЗ-тай байх талаар 139.51-д байдаг. Тухайн заалтад ТАЗ-аар хангах гэж 

буй төлөвлөгөөг аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нар нь ИНЕГ-т хандаж тухайн 

нөхцөлд хэрхэн ямар аргаар гүйцэтгэхийг урьдчилан зөвшилцсөн байна. 

 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн зурвасны хэмжээс 

3.6.2 RESA-г дараах зайгаар уртасгасан байна: 

 
• ХБЗ-ны талбайн төгсгөлөөс цааш 240 м-ээс доошгүй зайд, эсхүл 

• хэрэв боломжтой бол, ИНД-139-ийн Хавсралт А-гийн дагуу шаардсан 240 м  

болон 90 м-ийн хоорондох аль боломжит урт. 

3.6.3 RESA-гийн өргөн нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 

 
• тухайн ХБЗ-ны өргөнөөс 2 дахин их; болон 

• боломжтой тохиолдолд, тухайн ХБЗ-ны талбайн тэгшилсэн хэсгийн өргөнтэй  

тэнцүү өргөнтэй байх. 

 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн талбай дээрх байгууламж 

3.6.4 ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн талбай дээрх байгууламж нь нисэх онгоцонд 

аюултай хохирол учруулж болзошгүй тул тэдгээрийг саадын адил үзэж аль болох 

зайлуулах арга хэмжээг авна. 

 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн талбайн тэгшилгээ болон цэвэрлэгээ 

3.6.5 RESA нь ХБЗ-д дутуу суух, эсхүл даван гүйж гарах нисэх онгоцны эвдрэл, 

гэмтлийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тэгшилж, цэвэрлэсэн талбайтай байна. 

 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн талбайн налуу 

3.6.6 RESA нь тухайн ХБЗ-ны ойртолтын, эсхүл хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуутай 

давхцахгүй байна. 

3.6.7 RESA-н уруудах налуу нь 5%-иас хэтрэхгүй байна. Налуугийн өөрчлөлт нь аль 

болох жигд байх ба налуугийн гэнэтийн, эсхүл огцом өөрчлөлтөөс зайлсхийсэн 

байна. 

3.6.8 RESA-гийн хөндлөн налуугийн өгсөх, эсхүл уруудах налуу нь 5%-иас хэтрэхгүй 

байна. Налуугийн өөрчлөлт аль болох жигд байна. 

 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн талбайн бат бэх чанар 

3.6.9 RESA-г ХБЗ-д дутуу суух, эсхүл даван гүйж гарах нисэх онгоцны эвдрэл, 

гэмтлийн эрсдэлийг бууруулахад нөлөөлөх, гал унтраах, авран хамгаалах тээврийн 

хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх зорилгоор бэлдэж байгуулсан байна. 

Тайлбар: ТАЗ-ын газрын гадаргууг ХБЗ-ны талбайтай ижил чанартайгаар бэлтгэх 

шаардлагагүй болно. 

3.7 Саадаас чөлөөтэй зурвас 

- Саадаас чөлөөтэй зурвасны байршил 
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3.7.1 Саадаас чөлөөтэй зурвасны хөөрөлтийн боломжит уртын төгсгөлөөс эхэлнэ. 

 
- Саадаас чөлөөтэй зурвасны урт 

3.7.2 Саадаас чөлөөтэй зурвасны урт нь хөөрөлтийн боломжит уртын хагасаас 

хэтрэхгүй байх ёстой. 

 
- Саадаас чөлөөтэй зурвасны өргөн 

3.7.3 Саадаас чөлөөтэй зурвас нь ХБЗ-ны гол шугамаас хоёр тийш хамгийн багадаа 

75 м үргэлжилнэ. 

- Саадаас чөлөөтэй зурвасны налуу 

3.7.4 Саадаас чөлөөтэй зурвасны гадаргуу нь 1,25%-ийн өгсөх налуутай хавтгайгаас 

дээш гарахгүй байвал зохих бөгөөд энэхүү хавтгайн доод хязгаар нь хэвтээ шугам 

бөгөөд энэ нь: 

(a) ХБЗ-ны гол шугамыг агуулж буй босоо хавтгайтай перпендикуляр, болон 

(b) Хөөрөлтийн боломжит уртын эцэст ХБЗ-ны гол шугам дээр байрласан цэгийг 

дайрсан. 

3.7.5 Зарим тохиолдолд  ХБЗ, хөвөө болон нислэгийн зурвас дахь хөндлөн, эсхүл 

дагуу налуугаас шалтгаалан дээр дурьдсан саадаас чөлөөтэй зурвасны гадаргуугийн 

доод хязгаар нь ХБЗ, хөвөө болон НЗ-ны холбогдох өндөржилтөөс доош оршиж 

болно. Дээрх гадаргуугийн түвшинг саадаас чөлөөтэй зурвасны доод хязгаарт 

нийцүүлэх шаардлагагүй юм. Түүнчлэн, НЗ-ны төгсгөлд байрлах байгууламж болон 

газрын гадаргын тухайн хэсэг нь саадаас чөлөөтэй зурвасны хавтгайгаас дээш гарах 

хэдий ч НЗ-ны түвшнээс доош байрлалтай ба нисэх онгоцонд аюултай гэж 

шийдвэрлээгүй нөхцөлд заавал зайлуулах шаардлагагүй. 

3.7.6 Саадаас чөлөөтэй зурвасны гадаргуугийн налуу нь харьцангуй бага, эсхүл 

дундаж налуу нь өгссөн бол түүний өгссөн чиглэлийн налууг огцом өөрчлөхөөс 

зайлсхийвэл зохино. Энэ тохиолдолд ХБЗ-ны өргөний хагас, эсхүл гол шугамаас 

хоёр тийш тус бүр 22,5 м, эсхүл аль их утгатайг нь хамааруулан сонгосон саадаас 

чөлөөтэй зурвасны тухайн хэсгийн налуу, налуугийн өөрчлөлт ба ХБЗ-аас саадаас 

чөлөөтэй зурвас руу шилжих зэрэг нь ХБЗ-ны налууд тавигдах шаардлагатай адил 

байна. 

- Саадаас чөлөөтэй зурвас дээрх байгууламж 

3.7.7 Саадаас чөлөөтэй зурвас дээр байгаа байгууламж нь  нисэх онгоцны агаар 

дахь үйл ажиллагаанд аюултай гэж үзвэл саадын нэгэн адил үзэж даруй зайлуулна. 

3.8 Зогсоох зам 

- Зогсоох замын өргөн 

3.8.1 Зогсоох замын өргөн нь тухайн ХБЗ-ны өргөнтэй ижил байна. 

 
- Зогсоох замын налуу 

3.8.2 Зогсоох замын налуу, тэдгээрийн өөрчлөлт, мөн түүнчлэн ХБЗ-аас зогсоох замд 

шилжих шилжилтийг 3.1.13-3.1.18-т заасны дагуу зогсоох замтай залгаа ХБЗ-т 

тавигдах шаардлагад дараахаас бусад тохиолдолд нийцүүлнэ: 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 36 ИНЕГ 

(a) ХБЗ-ны уртын эхний болон сүүлчийн дөрөвний нэгийн 0,8%-ийн налууд хамаарах 

3.1.14-ийн хязгаарлалтыг зогсоох замд хэрэглэх шаардлагагүй. 

(b) зогсоох замын ХБЗ-тай нийлэх хэсэгт болон зогсоох замын дагуу налуугийн 

өөрчлөлтийн максимум үзүүлэлт кодын дугаарыг 3, эсхүл 4 гэж тодорхойлсон үед 

ХБЗ-ны хувьд 30 м-т 0,3% байж болно (босоо муруйн минимум радиус 10000 м) 

 
- Зогсоох замын бат бэх чанар 

3.8.3 Нисэх онгоц хөөрөлтийг зогсоосон тохиолдолд тухайн зогсоох зам нь нисэх 

онгоцноос үүсэх ачааллыг уг нисэх онгоцны бүтээцэд гэмтэл учруулахгүйгээр 

тэсвэрлэж байхаар бэлтгэгдсэн, эсхүл баригдсан байна. 

 
- Зогсоох замын гадаргуу 

3.8.4 Хучилттай зогсоох замын гадаргууг нойтон үед сайн барьцалтын үзүүлэлттэй 

байхаар ньбайрьж байгуулсан байна. 

3.8.5 Хучилтгүй зогсоох замын барьцалтын үзүүлэлт нь залгаа ХБЗ-ны барьцалтын 

үзүүлэлтээс бага байж болохгүй.  

3.9 Явгалах Зам (ЯЗ) 

- Ерөнхий зүйл 
 

3.9.1 Агаарын хөлгийн апрон ба ХБЗ хоорондох газар дээрх аюулгүй бөгөөд түргэн 

хөдөлгөөнийг хангах зорилгоор ЯЗ-ыг төлөвлөнө. 

ХБЗ-ны төгсгөлд ЯЗ холбогдоогүй бол ХБЗ-ны төгсгөл дээрх нисэх онгоц эргэлт 

хийхэд зориулсан нэмэлт хучилттай талбай төлөвлөх шаардлагатай байж болно. 

Тэрхүү талбайг мөн ХБЗ-ны дагууд байрласнаар зарим нисэх онгоцны явгалах 

хугацаа ба зайг багасгах сайн талтай. 

3.9.2 Хөдөлгөөний төлөвлөгөөт эрчмээс хамаарч ЯЗ-ын систем нь нэг ЯЗ-аас тогтож 

болно, эсхүл цогц ЯЗ-аас тогтоно.  

3.9.3 ЯЗ-ыг төлөвлөхдөө дараах хүчин зүйлийг тооцно:  

 
• агаарын хөлгийн явгалах зайг хамгийн бага байхаар газар дээрх 

хөдөлгөөний хялбарчлах; 

• хөдөлгөөний бөөгнөрөл, эсхүл саатал үүсэхээс зайлсхийх; 

• бусад явгалах зам ба хөдөлгөөнгүй саад хүртэлх аюулгүй зай; ба 

• бусад ХБЗ, эсхүл ашиглалттай бүсэдэй огтлолцох огтлолцолыг хамгийн бага 

байх. 

3.9.4 агаарын хөлөгт гэмтэл учруулж болох чулуу, эсхүл бусад объектыг ЯЗ-ын 

гадаргуугаас цэвэрлэж цэвэрхэн байлгана. Тийрэлтэт хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг 

ЯЗ-ыг ашиглах тохиодолд хөвөөний гадаргууг бас аливаа объектаас цэвэрхэн 

байлгах ёстой. 

 
- ЯЗ-ын аюулгүйн зай 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 37 ИНЕГ 

3.9.5 Явгалах замын төлөвлөлтийг, тухайн эргэлтийн талбайг ашиглах нисэх онгоцны 

нисгэгчийн бүхээг, нисэх онгоцны явгалахад зориулсан явгалах замын гол шугамын 

тэмдэглэгээг дагаж байх үед, нисэх онгоцны гадна үндсэн дугуй болон явгалах замын 

хажуу ирмэг хоорондын тусгаарлах зай дараах Хүснэгтэд тогтоосноос багагүй 

байхаар тооцоолно: 

 

Үсгэн код ЯЗ-ын хажуугийн ирмэгээс хамгийн бага зай 

 
A 
 

B 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 

E 
 

F 

 
1,5 м 
 
2,25 м 
 
Шулуун хэсэгт 3 м; 
 
3 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа явгалах замыг, үндсэн дугуй 
хоорондын зай 18 м-ээс ихгүй нисэх онгоц ашиглах бол; 
 
4.5 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа явгалах замыг, үндсэн 
дугуй хоорондын зай 18 м-тэй тэнцүү, эсхүл түүнээс их нисэх онгоц 
ашиглах бол. 
 
4,5 м 
 
4,5 м 
 
4,5 м 

 

Тайлбар 1. Үндсэн дугуй хоорондын зай гэж урд дугуйнаас үндсэн дугуйны геометрийн төв 

цэг хүртэлх зайг хэлнэ. 

Тайлбар 2. Үсгэн код нь F бөгөөд хөдөлгөөний эрчим нь өндөр бол дугуй болон ЯЗ-ын ирмэг 

хоорондын зай 4,5 м-ээс дээш байх боломжтой бөгөөд ингэснээр агаарын хөлөг илүү 

хурдтай явгалах боломжийг бүрдүүлнэ. 

 
- Явгалах замын өргөн 

3.9.6 ЯЗ-ын шулуун хэсгийн өргөн нь дараах Хүснэгтэд заасан хэмжээнээс багагүй 

байх ёстой. 

 

Үсгэн код ЯЗ-ын өргөн 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 
 

 
7,5 м 
 
10,5 м 
 
15 м 
 
9 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа ЯЗ-ыг, гадна үндсэн дугуй 
хоорондын зай нь 18 м -ээс бага нисэх онгоц ашиглах бол  
 
9 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа ЯЗ-ыг  гадна үндсэн дугуй 
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E 
 

F 

хоорондын зай нь 23 м, эсхүл түүнээс нисэх онгоц ашиглах бол. 
 
23 м 
 
25 м.  

 
- ЯЗ-ын эргэлт 

3.9.7 ЯЗ-ын чиглэлийн өөрчлөлт нь аль болох бага бөгөөд цөөн байх нь зүйтэй. 

Тухайн нисэх онгоцонд зориулагдсан ЯЗ-ын эргэлтийн радиус нь нисэх онгоцны 

маневрлах чадвар болон явгалалтын жирийн хурдад тохирч байвал зохино. 

Эргэлтийг төлөвлөхдөө нисэх онгоцны нисгэгчийн бүхээг ЯЗ-ын гол шугамын 

тэмдэглэгээн дээр байрлах үед нисэх онгоцны гадна үндсэн дугуй нь ЯЗ-ын захаас 

3.8.5-т заасан хэмжээнээс багагүй байвал зохино. 

 
Зураг 3-2. ЯЗ-ын эргэлт 
 
- ЯЗ-ын нийлэх болон огтлолцох уулзвар 

3.9.8 ЯЗ-ын ХБЗ, апрон болон бусад ЯЗ-тай нийлэх мөн түүнчлэн тэдгээрийн 

огтлолцох газарт нисэх онгоцны хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх зорилгоор өргөтгөл хийж 

өгөх нь зүйтэй. Өргөтгөл хийгдсэн болон огтлолцол хэсгийн хэлбэр нь тухайн 

өргөтгөл болон огтлолцолоор дайран өнгөрөхөд нисэх онгоцны дугуй болон ЯЗ-ын 

ирмэг хоорондын минимум зай 3.9.5-т заасан хэмжээнд байвал зохино. 

 
- ЯЗ-ыг тусгаарлах минимум зай 

3.9.9 ЯЗ-ын гол шугам болон ХБЗ-ны гол шугам, зэрэгцээ ЯЗ-ын гол шугам болон 

зарим нэг объект хоорондын зай нь Хүснэгт 3-1-д заасан хэмжээнээс багагүй байх 

хэдий ч тодорхой аэродромын хувьд нисэхийн судалгааны дүнд нисэх онгоцны 

Зураг дээр ЯЗ-ын эргэлт дээрх 

ирмэгээс дугуй хүртэлх хамгийн бага 

зайг хангахын тулд өргөнийг хэрхэн 

нэмэгдүүлэх жишээг үзүүлэв (3.9.7) 

Холбогдох параметртэй холбоотой 

зааварчилгаа материал ИКАО  

Аэродром төслөлтийн заавар (Док 

9157) 2 дугаар бүлэгт агуулагдсан 

болно. 

ЯЗ-ын 

өргөн 

(3.9.6-г 

үз) 

Захын ирмэгээс дугуй 
хүртэлх хамгийн бага зай 
(3.9.5-с үз) 

 

ЯЗ-ын 

өргөтгөл 

ЯЗ 

ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээний байрлал 
 

ЯЗ-ны гол шугамын гэрлийн байрлал 
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аюулгүй байдал болон нислэгийн тогтмолжилтод сөргөөр нөлөөлөхгүй нь тогтоогдсон 

бол тусгаарлах зай нь Хүснэгтэд заасан утгаас бага байж болно. 

 
Хүснэгт 3-1. ЯЗ-ын зайн хуваарилалтын минимум 

 
 
 
 
 
 
 
 
Үсгэн 
код 

 

 
ЯЗ-ын гол шугамын болон ХБЗ-ны гол шугам  

хоорондын зай (м). 

 
ЯЗ-ын 

гол 
шугамаас 

ЯЗ-ын 
гол 

шугам 
хүртэл 

(м). 

 
Зогсоолын 

явгалах 
шугам 

бусад ЯЗ-
ын гол 

шугамаас 
объект 
хүртэл 

(м). 

 
Зогсоолы
н явгалах 

гол 
шугамаас 
Зогсоолы
н явгалах 
гол шугам 

хүртэл 
(м). 

 
Зогсоолы
н явгалах 

гол 
шугамаас

объект 
хүртэл 

(м). 

 
 

Хэрэглэлийн ХБЗ 
Кодын дугаар 

 
 

Хэрэглэлийн бус ХБЗ 
Кодын дугаар 

1 2 3 4 1 2 3 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 

 
82.5 

 
87 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
82.5 

 
87 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

168 
 

176 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

176 
 

182.5 
 

190 
 

 
37.5 

 
42 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
47.5 

 
52 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

93 
 

101 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

101 
 

107.5 
 

115 

 
23 

 
32 

 
44 

 
63 

 
76 

 
91 

 
15.5 

 
20 

 
26 

 
37 

 
43.5 

 
51 

 
19.5 

 
28.5 

 
40.5 

 
59.5 

 
72.5 

 
87.5 

 
12 

 
16.5 

 
22.5 

 
33.5 

 
40 

 
47.5 

 
Багана (2)-аас (9)-д заасан утга нь хүлээх байршилд байгаа агаарын хөлгөөс ар талаар нь 
зэрэгцээ ЯЗ-аар явгалж өнгөрөх агаарын хөлөг хоорондын аюулгүй зайг хангалттай хэмжээнд 
эсэхийг батлах боломжгүй тул ICAO Аэродром төлөвлөлтийн заавар (Док 9157) (Док 9157) 
Бүлэг 2 -ыг үзнэ үү. 

 

 
- ЯЗ-ын налуу 
 
Уртын дагуу налуу 

3.9.10 ЯЗ-ын уртын дагуу налуу нь дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой: 

 

• Үсгэн код C, D, E, эсхүл F байвал -1.5%, ба 

• Үсгэн код A, эсхүл B байвал -3% 

 
Уртын дагуу налуугийн өөрчлөлт 

3.9.11 ЯЗ-ын налууг зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд нэг налуугаас 

нөгөөд шилжих өөрчлөлтийг босоо муруйгаар төлөвлөх ба дараах утгаас ихгүй 

байвал зохино: 

 

• Үсгэн код C, D, E, эсхүл F ( босоо муруйн минимум радиус 3000 м) байвал 

30 м-т  1%, 

• Үсгэн код A, эсхүл B (босоо муруйн минимум радиус 2500 м)  байвал 25 м-

т 1%. 
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Үзэгдэх зай 

3.9.12 ЯЗ-ын налууг зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд уг өөрчлөлт нь 

дараах өндөрт байгаа цэг үзэгдэхүйц байвал зохино: 

 

• Үсгэн кодыг C, D, E, эсхүл F гэж заасан бол ЯЗ дээрх 3 м-ийн өндрөөс 

түүний бүх гадаргууг хамгийн багадаа нь 300 м хүртэл зайд; 

• Үсгэн кодыг B  гэж заасан бол ЯЗ дээрх 2 м-ийн өндрөөс түүний бүх 

гадаргууг хамгийн багадаа 200 м хүртэлх зайд; 

• Үсгэн кодыг A гэж заасан бол ЯЗ дээрх 1,5 м-ийн өндрөөс түүний бүх 

гадаргууг хамгийн багадаа 150 м хүртэлх зайд. 

 

Хөндлөн налуу 

3.9.13 ЯЗ-ын хөндлөн налуу нь түүний гадаргуу дээр ус тогтох явдлыг хангалттай 

хязгаарлахуйц байх шаардлагатай бөгөөд дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал 

зохино: 

(a) Үсгэн кодыг C,D,E, эсхүл F гэж заасан бол -1.5%, болон 

(b) Үсгэн кодыг A, эсхүл B гэж заасан бол - 2% 

Тайлбар. Зогсоол дээрх агаарын хөлгийн явгалах шугам дахь хөндлөн налуугийн 

хувьд 3.12.4-ийг үзнэ үү. 

 
- ЯЗ-ын бат бэх чанар 

3.9.14 ЯЗ-ын бат бэх нь хамгийн багадаа түүнтэй залгаа ХБЗ-тай адил байвал зохих 

бөгөөд ингэхдээ ЯЗ дээрх хөдөлгөөний эрчим ХБЗ-аас илүү бөгөөд нисэх онгоцны 

хурд багатай хөдөлгөөн болон зогсолтын улмаас түүнд ирэх ачаалал нь ХБЗ-аас 

өндөр байдгийг анхаарах хэрэгтэй. 

 
- ЯЗ-ын гадаргуу 

3.9.15 ЯЗ-ын гадаргуу нь нисэх онгоцны бүтээцэд гэмтэл учруулахаар тэгш бус 

байдалтай байж болохгүй. 

3.9.16 Хучилттай ЯЗ-ын гадаргуу нь ЯЗ нойтон байх үед барьцалтын үзүүлэлт сайн 

байхаар баригдсан байна.  

 
- Гүүрэн явгалах зам 

3.9.17 Явгалах замыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нисэх онгоцонд аюулгүй байх 

батлагдсан аргаар тодорхойлсон хажуугийн хашлагатай байхаас бусад тохиолдолд, 

явгалах замын гол шугамтай перпендикуляраар хэмжсэн, нисэх онгоцыг даах 

чадвартай гүүрэн явгалах замын тухайн хэсгийн өргөн нь тухайн явгалах замд 

зориулан тогтоосон талбайн тэгшилсэн талбайн өргөнөөс багагүй байна. 

Хамгийн том нисэх онгоцонд гарсан гал түймрийг унтраах арга хэмжээг авахын тулд 

түүнд зориулагдсан гүүрэн дээрх тухайн ЯЗ-ын хоёр талаас тогтоогдсон хугацаанд 

хүрэлцэн очвол зохих гал унтраах, авран хамгаалах тээврийн хэрэгсэлд орох 

боломжийг хангасан байвал зохино. 
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Гүүрийн хажуу ирмэгээс нисэх онгоцны тийрэлтэт хөдөлгүүр илүү гарч байгаа 

тохиолдолд түүний доор орших талбайг цоргилтоос хамгаалах тусгай хамгаалалт 

хийнэ. 

3.9.18 Гүүрийг ЯЗ-ын шулуун хэсэгт барих ба гүүр рүү ойртон ирэх нисэх онгоцыг 

тэгшлэх ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор гүүрний дагуух хоёр тал нь мөн шулуун 

байвал зохино. 

 
- Хурдтай гарах явгалах зам 

Дараах техникийн шаардлагыг хурдтай гарах ЯЗ-ын хувьд хэрэглэхийг 

тодорхойлж байгаа юм. (Зураг 3-3-ыг үз) Тухайн хэлбэрийн ЯЗ-ын хувьд ЯЗ-д 

тавигдах ерөнхий шаардлага хамаарна. Аэродром төлөвлөлтийн заавар (Док 

9157) (Док 9157) Бүлэг 2 - т хурдтай гарах ЯЗ-аар хангах болон тэдгээрийг 

байрлуулах, төлөвлөх заавар материалыг оруулсан байна. 

3.9.19 Хурдтай гарах ЯЗ руу орох үеийн эргэлтийн радиус нь хамгийн багадаа дараах 

хэмжээтэй байна. 

 

•   - кодын дугаар 3, эсхүл 4 байхад - 550 м; болон 

•  - кодын дугаар 1, эсхүл 2 байхад - 275 м; гадаргуугийн хучилт нойтон үед 

оролтын дараах хурдыг хангавал зохино: 

•  - кодын дугаар 3, эсхүл 4 байхад - 93 км/ц; болон 

•  - кодын дугаар 1, эсхүл 2 байхад - 65 км/ц. 

Тайлбар. ХБЗ-ны дагуух хурдтай гарах ЯЗ-ын байрлал Аэродром төлөвлөлтийн 

заавар (Док 9157) Бүлэг 2-т заасан хурдны шалгуур үзүүлэлт болон бусад шалгуур 

үзүүлэлтэд тулгуурласан байна. 

3.9.20 Хурдтай гарах ЯЗ-ын эргэлтийн дотор талын өргөтгөлийн радиусыг ЯЗ руу 

орох хэсгийг урьдчилан тогтоох болон эргэх үйл явцыг хөнгөвлөх зорилгоор 

хангалттай хэмжээнд байхаар төлөвлөнө. 

3.9.21 Хурдтай гарах ЯЗ нь ХБЗ-ыг чөлөөлсөн агаарын хөлөг огтлолцсон ЯЗ-ыг 

эзлэхгүйгээр бүрэн зогсолт хийхэд хүрэлцээтэй байхаар урттай байвал зохино. 

3.9.22 Хурдтай гарах ЯЗ-ын ХБЗ-тай огтлолцох өнцөг 450–аас хэтрэхгүй бөгөөд 250-

аас багагүй дунджаар 300 байх нь зохимжтой. 
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Зураг 3-3. Хурдтай гарах ЯЗ 

3.10 ЯЗ-ын хөвөө 

3.10.1 Үсгэн кодыг C,D,E, эсхүл F гэж заасан тохиолдолд ЯЗ-ын шулуун хэсэг дээр 

түүний хоёр талаар тэгш хэмтэйгээр хөвөөг хийх хэрэгтэй бөгөөд тухайн хөвөөний 

хамт ЯЗ-ын нийт өргөн нь дараах хэмжээнээс багагүй байвал зохино: 

 

• Үсгэн кодыг F гэж заасан бол   - 60 м 

• Үсгэн кодыг E гэж заасан бол   - 44 м 

• Үсгэн кодыг D гэж заасан бол   - 38 м 

• Үсгэн кодыг C гэж заасан бол   - 25 м 

3.10.2 Явгалах зам нь хийн турбинт хөдөлгүүртэй агаарын хөлөгт зориулагдсан бол 

ЯЗ-ын хөвөөний гадаргууг нисэх онгоцны хөдөлгүүрийн нөлөөгөөр элэгдэхээс 

сэргийлэх ба аливаа материал сорогдож орохоос сэргийлвэл зохино. 

3.11 Явгалах талбай 

- Явгалах талбайн өргөн 

3.11.1 Агаарын хөлгийн зогсоолын явгалах шугамаас бусад явгалах зам нь ХБЗ-ны 

талбайд багтсан байна. 

3.11.2 Явгалах талбай нь өргөнөөрөө гол шугамаас хамгийн багадаа Хүснэгт 3-1-ийн 

багана (11)-д заасан зайд, ЯЗ-ын нийт уртын дагуу, гол шугамын хоёр талаар тэгш 

хэмтэйгээр оршино . 

 
- Явгалах талбай дээрх байгууламж 

3.11.3 Явгалах талбай нь явгалж байгаа нисэх онгоцонд аюултай саад учруулж болох 

объектоос чөлөөлөгдсөн байвал зохино. 

 
- Явгалах талбайн тэгшилгээ 

3.11.4 Явгалах талбайн төв хэсэг нь ЯЗ-ын гол шугамаас өргөнөөрөө хамгийн 

багадаа дараах зайд цэвэрлэгдсэн ба тэгшлэгдсэн байна: 

Орох үеийн 

эргэлтийн 

радиус 

Шулуун 

хэсэг 

ЯЗ 

Огтлолцох өнцөг 

ХБЗ 

Хурдтай гарах 

ЯЗ 
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• Үсгэн кодыг A гэж заасан бол - 11 м 

• Үсгэн кодыг B, эсхүл C гэж заасан бол - 12,5 м 

• Үсгэн кодыг D гэж заасан бол - 19 м 

• Үсгэн кодыг E гэж заасан бол - 22 м 

• Үсгэн кодыг F гэж заасан бол - 30 м. 

 
- ЯЗ-ын налуу 

3.11.5 ЯЗ-ын гадаргуу нь ЯЗ-ын ирмэг болон хэрэв хөвөөтэй бол түүнтэй нэг түвшинд 

байвал зохих бөгөөд түүний тэгшлэгдсэн хэсгийн хөндлөн налуу өгсүүр бол тэр нь 

дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал зохино: 

 

• Үсгэн кодыг C,D,E, эсхүл F гэж заасан ЯЗ-ын зурвасны хувьд - 2,5% 

• Үсгэн кодыг A, эсхүл B гэж заасан ЯЗ-ын зурвасны хувьд      - 3%     

3.11.6 Өгсүүр налуу нь хэвтээ хавтгайтай бус ЯЗ-тай нийлсэн хөндлөн налуутай 

харьцангуйгаар хэмжигдэнэ. Хэвтээ хавтгайтай харьцангуйгаар хэмжигдсэн уруудах 

хөндлөн налуугийн хэмжээ 5%-иас хэтрэхгүй байвал зохино. 

3.11.7 ЯЗ-аас гадагш чиглэлд хэмжигдсэн,тэгшлэгдээгүй Явгалах талбайн аль ч 

хэсгийн өгсөх, эсхүл уруудах хөндлөн налуугийн хэмжээ 5%-иас илүүгүй байвал 

зохино. 

3.12 Хүлээх талбай, ХБЗ-ны хүлээх байршил, завсрын хүлээх байршил болон 

замын хүлээх байршил 

- Ерөнхий зүйл 

3.12.1 Хөдөлгөөний дунд зэргийн, эсхүл өндөр нягтралтай үед хүлээх талбайг 

байгуулах нь зүйтэй. 

3.12.2 ХБЗ-ны хүлээх байршлыг дараах байрлалд тогтооно: 

 

• ЯЗ дээр ЯЗ болон ХБЗ-ны уулзварт; 

• эхний ХБЗ нь стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсгээр төлөвлөгдсөн 

бол тухайн ХБЗ өөр ХБЗ-тай огтлолцох уулзварт. 

3.12.3 Хэрэв тухайн байрлал, эсхүл явгалах замын чиглэл нь явгалж буй агаарын 

хөлгийг, эсхүл тээврийн хэрэгслийг саадаас хязгаарлах гадаргуугаас гаргах, эсхүл 

радио навигацийн төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бол, ХБЗ-ны хүлээх 

байршлыг явгалах зам дээр тогтоосон байна. 

3.12.4 Завсрын хүлээх байршлыг ЯЗ дээр зогсоолшлын тодорхой хязгаарыг тогтоох 

зорилгоор ХБЗ-ны хүлээх байршилтай давхцуулахгүйгээр, ЯЗ-ын дурын цэгт 

тогтооно. 

3.12.5 ХБЗ-тай огтлолцсон замын уулзварт хүлээх цэгийн байршлыг тогтоосон байна. 

 
- Байрлал 

3.12.6 ХБЗ/ЯЗ-ын огтлолцол дээр тогтоосон хүлээх талбай болон ХБЗ-ны хүлээх 

байршил хоорондын зай, эсхүл замын хүлээх байршил болон ХБЗ-ны гол шугам 
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хоорондын зайг Хүснэгт 3-2-т заасан бөгөөд нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд 

зогсож буй агаарын хөлөг, эсхүл тээврийн хэрэгсэл холбоо навигацийн хэрэгслийн 

үйл ажиллагаанд саад учруулахааргүй байна. 

3.12.7 Өндөржилт 700 м-ээс дээш байхад Хүснэгт 3-2-т заасан 90 м-ийн зай 

нарийвчлалтай ойртолтын, кодын дугаар 4 ХБЗ-ны хувьд  

 

• 2000 м  хүртэлх өндөржилтөд   -700 м - ээс дээш 100 м тутамд  -1 м; 

• 2000 м -ээс дээш ба 4000 м  хүртэлх өндөржилтөд - 13 м ба түүн дээр 

2000 м-ээс дээш 100 м тутамд 1,5 м–ийг  нэмэх; 

• 4000 м-ээс дээш бөгөөд 5000 м хүртэлх өндөржилтөд – 43 м ба түүн дээр 

4000 м-ээс дээш 100 м тутамд 2 м-ийг нэмнэ. 

3.12.8 Хэрэв кодын дугаар 4 бөгөөд нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ бол ХБЗ-ны 

хүлээх байршил, замын хүлээх байршлын өндөржилт нь ХБЗ-ны босгоны 

өндөржилтөөс илүү бол Хүснэгт 3-2-т заасан 90 м, эсхүл зарим тохиолдолд 107,5 м-

ийн зай нь хүлээх талбай болон ХБЗ-ны хүлээх байршлын босгон дээрх 

өндөржилтийн метр тутамд дахин 5 м-ээр нэмэгдүүлнэ. 

3.12.9 ХБЗ-ны хүлээх байршлыг 3.12.3 дахь заалтын дагуу тогтоох бөгөөд ингэхдээ 

зогсож буй агаарын хөлөг болон тээврийн хэрэгсэл саадаас чөлөөтэй зоон, буулт 

үйлдэх ойртолтын гадаргуу, хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу болон холбоо 

навигацийн хэрэгслийн ажиллагаанд саад учруулах ILS/MLS-ийн эрсдэлтэй 

мэдрэмтгий бүсийг тус тус зөрчиж болохгүй. 

 
Хүснэгт 3-2. ХБЗ-ны гол шугамаас Хүлээх талбай, ХБЗ-ны хүлээх байршил, эсхүл 
замын хүлээх байршил хүртэлх минимум зай. 

 

ХБЗ-ны хэлбэр 
ХБЗ-ны кодын дугаар 

 
1. 2. 3. 4. 

 
Хэрэглэлийн бус ХБЗ 
 
Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ 
 

CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ 

 

CAT II,III-ын нарийвчлалтай ойртолтын 

ХБЗ  
 
Хөөрөлтийн ХБЗ 
 

 
30 м 

 
40 м 

 
 

60мб 
 
 
 

___ 
 
 
 

30 м 

 
40 м 

 
40 м 

 
 

60мб 
 
 
 

___ 
 
 
 

40 м 

 
75м 

 
75 м 

 
 

90ма,б 
 
 
 

90ма,б 

 
 
 

75 м 

 
75 м 

 
75 м 

 
 

90ма,б,в 
 
 
 

90ма,б,в 

 

 
 

75 м 

a. Хэрэв хүлээх талбай, ХБЗ-ны хүлээх байршил, эсхүл замын хүлээх байршлын өндөржилт нь ХБЗ-
ны босгоноос доош бол босгоны доошлолтын метр бүрд хүлээх талбай, эсхүл ХБЗ-ны хүлээх 
байршлын Хүснэгтэд заасан зай 5 м-ээр богиносч болох ба энэ нь дотоод шилжих гадаргууг 
зөрчиж болохгүй. 
 

b. Энэ зайг холбоо навигацийн хэрэгслийн үйл ажиллагаанд доголдол үүсгэхээс сэргийлж, ялангуяа 
глиссадын болон курсийн радио төхөрөөмжийн хувьд нэмэгдүүлэх нь зүйтэй.ILS болон MLS-ийн 
эрсдэлтэй болон мэдрэмтгий бүсэдэй холбоотой мэдээлэл Хавсралт 10-ын I ботийн C, G 
нэмэлтэд агуулагдсан болно.(мөн түүнчлэн 3.12.6-г үз)  
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(a) Кодын дугаар 3, эсхүл 4 байх үед 90 м-ийн зай нь агаарын хөлгийн хувьд 

тогтоосон ба ингэхдээ сүүлний хэсгийн өндөр нь 20 м, урд хошууны хэсгээс 

сүүлний хэсгийн хамгийн өндөр цэг хүртэлх зай 52,7 м болон сүүлний хэсгийн өндөр 

нь 10 м бөгөөд түүний хүлээх талбай нь ХБЗ-ны гол шугамтай харьцангуйгаар 

450, эсхүл түүнээс дээш өнцгөөр байрлалтай, саадаас чөлөөтэй зооны гадна 

орших ба ОСА/Н–ийг тооцонд тооцоологдоогүй байна.  

(b)  Кодын дугаар 2 байх үед 60 м-ийн зай нь сүүлийн хэсгийн өндөр нь 8 м, хошууны 

хэсгээс сүүлний хэсгийн хамгийн өндөр нь 5,2 м бөгөөд түүний хүлээх байр ХБЗ-ны 

гол шугамтай 450, эсхүл түүнээс дээш өнцгөөр байрласан, саадаас чөлөөтэй 

зооны гадна орших агаарын хөлөгт тогтоогдсон байна. 

(c) Үсгэн код нь F бол тухайн зай нь 107,5 м байна. 

Кодын дугаар 4, үсэг нь F байх үеийн 107,5 м-ийн зай нь сүүлний хэсгийн өндөр нь 24 

м, хошууны хэсгээс сүүлний хэсгийн өндөр цэг хүртэлх зай нь 62,2 м, хошууны 

хэсгийн өндөр нь 10 м бөгөөд түүний хүлээх байр нь ХБЗ-ны гол шугамтай 450, эсхүл 

түүнээс дээш өнцгөөр байрласан, саадаас чөлөөтэй зооны гадна орших агаарын 

хөлөгт тогтоогдсон байна. 

 

- Хязгаарлалттай үеийн үйл ажиллагаа 

3.12.10 Үүлний суурийн өндөр доошилсон болон алсын барааны харагдац буурсан 

үед ХБЗ ашиглах тохиолдолд тухайн үед ашиглах хүлээх байршил дээр зогсож 

байгаа агаарын хөлөг нь нислэгийн зурвасны хүрээнд саад болохооргүй, ХБЗ-ны гол 

шугамаас хангалттай зайд байрлана. 

3.13 Апрон 

3.13.1 Аэродром дээрх хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр зорчигчдыг буулгах, суулгах 

ба ачаа, шууданг ачиж буулгах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, мөн агаарын хөлгийн 

үйлчилгээг явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор апроныг байгуулдаг. 

 
- Апроны хэмжээ 

3.13.2 Апроны нийт талбайг тодорхойлоход хэд хэдэн хүчин зүйлийг тооцдог. Апроны 

нийт талбай нь тооцоот хамгийн их хөдөлгөөний эрчим дэх аэродромын нэвтрүүлэх 

чадварыг хангахад хүрэлцээтэй байвал зохино. Апроны аль ч хэсэг нь тухайн нисэх 

онгоцонд зориулагдсаны хувьд тэдгээрийн хөдөлгөөний улмаас үүсэх ачааллыг даах 

чадвартай байхын зэрэгцээ апроны зарим хэсэг дэх хөдөлгөөний өндөр нягтрал, 

нисэх онгоцны удаашралтай хөдөлгөөн болон зогсолтын улмаас тэдгээр хэсэг нь 

ХБЗ-тай харьцуулахад илүү өндөр ачаалалд оршдог гэдгийг анхаарвал зохино. 

Апрон дээр мөн зам болон газрын үйлчилгээний машин механизм, тоног төхөөрөмж 

манёврлах ба хадгалагдах нөхцөлийг тооцно. 

 
- Апроны бат бэх чанар 

3.13.3 Апроны аль ч хэсэг тухайн агаарын хөлөгт зориулагдсаны хувьд тэдгээрийн 

хөдөлгөөний улмаас үүсэх ачааллыг даах чадвартай байхын зэрэгцээ апроны зарим 
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хэсэг дэх хөдөлгөөний өндөр нягтрал, агаарын хөлгийн удаашралтай хөдөлгөөн 

болон зогсолтын улмаас тэдгээр хэсэг нь ХБЗ-тай харьцуулахад илүү өндөр 

ачаалалд оршдог гэдгийг анхаарвал зохино. 

 
- Апроны налуу 

3.13.4 Апроны налуу нь зогсоолын явгалах шугамын хамт,  түүний гадаргууд 

хуримтлагдах усыг зайлуулахад хангалттай байх шаардлагатай ба энэ гадаргуу нь ус 

урсалтын шаардлагыг хангахуйцаараль болох хэвтээ хавтгайтай адил байвал 

зохино. 

3.13.5 Зогсоолын хамгийн их налуу нь 1%-иас хэтрэхгүй байх ёстой бөгөөд түлш 

асгарах аюулыг бууруулах зорилгоор аэровокзалыг хамгаалын тулд налуу нь 

аэровокзалаас гадагш чиглэлтэй байна. 

 
- Агаарын хөлгийн зогсоол хоорондын аюулгүйн зай 
 
Агаарын хөлгөөс байгууламж хүртэл  

3.13.6 Зогсоол руу орж болон гарч байгаа агаарын хөлөг, зэрэгцээ орших барилга 

байгууламж, зэрэгцээ зогссон агаарын хөлөг болон бусад байгууламж хүртэлх 

минимум зайг дараах байдлаар тогтоосон байна: 

Үсгэн код Аюулгүй зай 

A, B 3 м 

C 4,5 м 

D, E, F 7,5 м 

Зайлшгүй нөхцөлөөс шалтгаалан үсгэн код D, E, эсхүл F аэровокзал руу харж 

байрласан агаарын хөлгийн зогсоолын хувьд аюулгүйн зайг дараах тохиолдолд 

зохих хэмжээгээр багасгаж болно: 

 

• Аэровокзал, аливаа суурилагдсан зорчигчийн хүзүүвч болон агаарын 

хөлгийн урд хошуу хоорондын зай, болон 

• Зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад удирдах системийн тусламжтайгаар 

азимутаар чиглүүлэх агаарын хөлгийн дурын зогсоол дээр 

Апрон дээр газрын үйлчилгээний машин, тоног төхөөрөмжийн зам, маневрлах 

талбай болон хадгалах талбайг байгуулах шаардлагатайг анхаарах хэрэгтэй. 

 
- Агаарын хөлгөөс апроны ирмэг хүртэл  

3.13.7 Нисэх онгоцны урд дугуй гол шугам дээр байрлах үед нисэх онгоцны үндсэн 

тулгуурын гадна талын дугуй болон апроны ирмэг хоорондын зай нь шулуун хэсэгт 

болон муруй хэсэгт дараах зайнаас багагүй байна: 

Үсгэн код Аюулгүй зай 

A 1.3 м 

B 1.9 м 
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C 

 
2.6 м хэрэв апрон нь 18 м-ээс бага тэнхлэг хоорондын зайтай 
нисэх онгоцонд зориулагдсан бол, эсхүл 
3.8 м хэрэв апрон нь 18 м ба түүнээс их тэнхлэг хоорондын 
зайтай нисэх онгоцонд зориулагдсан бол 

D, E, F 3.8 м 

3.14 Тусгаарлагдсан агаарын хөлгийн зогсоолын байршил 

3.14.1 Нисэх буудалд хууль бус халдлагад өртсөн ба өртөж болзошгүй болон бусад 

шалтгаанаар аэродром дээрх жирийн үйл ажиллагаанаас тусгаарлах шаардлагатай 

агаарын хөлгийн зогсоолыг тогтоох ба энэ талаар аэродромын НХУ-ын цамхагт 

урьдчилан мэдэгдсэн байх ёстой. 

3.14.2 Дээрх тусгаарлагдсан агаарын хөлгийн зогсоолын байршлыг бусад зогсоол, 

барилга, олон нийтийн газраас аль болох хол зайтай, ямар ч тохиолдолд тэдгээрээс 

100 м-ээс багагүй зайд тогтоовол зохино. Мөн уг зогсоолыг хийн агуулах болон ШТМ-

ийн станц болон цахилгаан болон холбооны кабель шугамтай газар дараах 

байгууламжийн дээр байрлуулж болохгүй. 

3.15 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж 

- Ерөнхий зүйл 

3.15.1 Нисэх онгоцны мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийг мөстөлт үүсэх 

боломжтой аэродромд байгуулна. 

 
- Байршил 

3.15.2 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийг хөрсний усны бохирдлоос 

сэргийлэхийн тулд мөстөлтөөс хамгаалах илүүдэл химийн шингэнийг цуглуулах, 

зайлуулах зохих дренаж системтэйгээр ХБЗ руу хөтлөх ЯЗ-ын дагуу тодорхой 

алслагдсан талбайд болон агаарын хөлгийн зогсоол байгуулна. Түүнчлэн агаарын 

хөдөлгөөний нягтрал болон агаарын хөлөг хөөрөлтийн давтамжийн нөлөөг тооцож 

үзэх нь зүйтэй. 

Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийн байрлалыг тодорхойлох үндсэн 

хүчин зүйлийн нэг нь мөстөлтөөс хамгаалах боловсруулалтын үйлчлэх хугацаа нь 

нисэх онгоц явгалж дуусаад, хөөрөлт үйлдэх зөвшөөрөл авахад хүрэлцээтэй байна. 

Алслагдсан байгууламж нь цаг агаарын нөхцөл байдлын өөрчлөлтөөс хамааран 

хөөрөлтийн ХБЗ руу явгалах нисэх онгоцны маршрутын дагуу мөстөлт, эсхүл 

явган шуурга үүсэх нөхцөлийг тооцоолон байгуулна. 

3.15.3 Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх алслагдсан байгууламж нь Бүлэг 4-т заасан 

саадыг хязгаарлах гадаргууг зөрчиж болохгүй бөгөөд  холбоо навигацийн 

төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд саад учруулахааргүй, мөстөлтөөс хамгаалах 

боловсруулалтанд орсон нисэх онгоцонд зөвшөөрөл олгоход НХУ-ын цамхагаас 

бүрэн үзэгдэхүйц газарт байх ёстой. 

3.15.4 мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх алслагдсан байгууламж нь тухайн талбай 

руу орон болон гарах агаарын хөлгийн хөдөлгөөний хурдыг хангахаар төлөвлөгдсөн 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 48 ИНЕГ 

байх шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ хэвийн бус манёвраар явгалах нөхцөл үүсгэж 

болохгүй. 

Мөстөлтөөс хамгаалалах боловсруулалтын үйлчлэх хугацааг буурахаас сэргийлэх 

зорилгоор явгалж байгаа нисэх онгоцны хөдөлгүүрийн цоргилт нь бусад, эсхүл 

араас нь явгалж байгаа боловсруулалтад орсон нисэх онгоцонд үзүүлэх нөлөөг 

тооцох нь чухал. 

 
-Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай 

Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай нь өөртөө а) мөстөлтөөс 

хамгаалах боловсруулалтанд орох агаарын хөлгийг зогсоолд тавих доторх бүс, b) 

мөстөлтөөс хамгаалах хоёр, эсхүл хэд хэдэн хөдөлгөөнт хэрэгслийн хөдөлгөөн 

үйлдэхэд зориулсан гаднах бүсийг өөртөө багтаана. 

3.15.5 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбайн хэмжээ нь тодорхой 

зэрэглэлийн хамгийн том нисэх онгоц зогсоход шаардагдах зогсоолын хэмжээнд 

тохирохуйц байх бөгөөд ингэхдээ мөстөлтөөс хамгаалах боловсруулалтын 

хэрэгслийн хөдөлгөөн үйлдэхэд зориулагдсан нисэх онгоцоос тал тал тийш 3,8 м-ээс 

доошгүй хучилттай задгай орон зайтай байвал зохино. 

Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж хэд хэдэн байгууламж ашиглаж буй 

нөхцөлд тэдгээрийн мөстөлтөөс хамгаалах хэрэгслийг байрлуулахад зориулсан 

ажлын талбайг тус тусад нь гаргаж өгсөн байвал зохих бөгөөд зэргэлдээх 

байгууламжийн ажлын талбайд давхцахааргүй байх ёстой. Түүнчлэн 3.15.9 болон 

3.15.10-д заасан аюулгүй зайд бусад нисэх онгоц уг байгууламжаас аюулгүй зайд 

явгалж өнгөрөх боломжтой байх ёстой. 

3.15.6 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбайн шаардлагатай тоог цаг 

агаарын нөхцөл байдал, боловсруулалтанд хамрагдах нисэх онгоцны загвар, 

мөстөлтөөс хамгаалах шингэнийг хэрэглэх арга, шүрших төхөөрөмжийн загвар, 

бүтээмж болон хөөрөлтийн хамгийн их давтамж зэргийг харгалзан тодорхойлно. 

 
- Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбайн налуу 

3.15.7 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай нь агаарын хөлгийн 

гадаргуугаас урсаж ирсэн шингэний бүхий л илүүдлийг цуглуулж урсгах 

шаардлагатай зохих хэмжээний налуутай байх ёстой. Дагуу налуу нь аль болохоор 

хамгийн бага хэмжээнд байвал зохих бөгөөд харин хөндлөн налуу нь 1%-иас 

хэтрэхгүй байх ёстой. 

 
- Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбайн бат бэх чанар 

3.15.8 Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай нь түүний дээгүүр илүү 

эрчимтэй хөдөлгөөн үйлдэгддэг, эсхүл зогсож байгаа нисэх онгоцны ба удаашралтай 

хөдөлгөөн үйлдэж байгаа нисэх онгоцоос учруулах ачаалалд ХБЗ-аас илүүтэйгээр 

өртдөг гэдгийг харгалзан үзэж дээрх ачааллыг тэсвэрлэхүйц бат бэх чанартайгаар 

хийгдсэн байвал зохино. 

 
- Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбайн аюулгүйн зай 
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3.15.9 Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх ажлын талбай нь агаарын хөлгийн 

зогсоолын хувьд 3.13.6-д заасан аюулгүйн минимум зайг хангасан байх ёстой. Хэрэв 

байгууламжийн гадаад хэлбэр нь явгалах үеийн тойрон гарах боломжийг хангаж 

байгаа бол Хүснэгт 3-1-ийн багана (12)-т заасан хуваарилалтын минимум зайг 

тооцсон байвал зохино. 

3.15.10 Хэрэв мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж байнгын ашиглалттай 

ЯЗ-тай нийлж байгаа бол Хүснэгт 3-1-ийн багана (11)-д заасан ЯЗ-ын минимум зайг 

хангаж байвал зохино. (Зураг 3-4-ийг үзнэ үү.) 

 
- Хүрээлэн буй орчны асуудал 

Нисэх онгоцны гадаргуугаас урсч буй мөстөлтөөс хамгаалах шингэний үлдэгдэл 

нь хөрсний усыг бохирдуулах аюултай бөгөөд хучилтын гадаргуу дахь 

барьцалтын үзүүлэлтэд нөлөөлнө. 

3.15.11 Мөстөлтөөс хамгаалах боловсруулалт явагдаж байгаа орчинд шингэнийг 

цуглуулалах тусгай системийг төлөвлөснөөр уг хорт шингэнийг гадаргуугийн жирийн 

усны урсгалтай холилдохоос сэргийлж, хөрсний усыг бохирдолтоос хамгаалах арга 

хэмжээ авбал зохино. 

 

 
Зураг 3-4. Мөс арилгах / мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийн минимум зай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯЗ 
Хамгийн бага 

аюулгүйн зай 

(3.15.10 зүйл 

ба Хүснэгт 3-

1-ийн багана 

(11)-ийг үз) 

Дундын хүлээх байрлалын 

тэмдэглэгээ 

Мөс арилгах/мөстөлтөөс 

сэргийлэх байгууламж 
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БҮЛЭГ 4. СААДЫГ ХЯЗГААРЛАХ БОЛОН ЗАЙЛУУЛАХ 

Энэ Бүлэгт өгүүлж буй техникийн шаардлагын зорилго нь тухайн аэродром дээр 

нислэгийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд саадаас чөлөөтэй байвал зохих 

аэродромын эргэн тойрон дахь агаарын орон зайг тодорхойлох, түүний орчин дахь 

саадын олширлын улмаас аэродромыг ашиглах боломжгүй болох аливаа нөхцөл 

байдлыг үүсгэхгүй байхад оршино. Энэ нь агаарын орон зай дахь байгууламжийн 

зөвшөөрөгдөх өндөржилтийн хэмжээг тодорхойлсон саадыг хязгаарлах хэд хэдэн 

гадаргууг тогтоох замаар шийдвэрлэгдэнэ.Саадыг хязгаарлах гадаргуугаас дээш 

илүү гарсан энэ Бүлэгт өгүүлж буй байгууламж нь тодорхой нөхцөл байдлын 

улмаас хэрэглэлээр буулт үйлдэх, эсхүл ил хараагаар тойрог нислэг үйлдэх үеийн 

журмыг биелүүлэх үед саадын дээгүүр нисэх нислэгийн үнэмлэхүй харьцангуй 

өндрийг нэмэгдүүлэх болон мөн нислэгийн схемийг өөрчлөхөд хүргэдэг. 

4.1 Саадыг хязгаарлах гадаргуу 

- Конусан гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 

4.1.1 Дотоод хэвтээ гадаргуугийн гаднах хязгаараас дээш болон тал бүр чиглэсэн 

өгссөн налуутайгаар үргэлжлэх гадаргуу.Зураг 4-1 ба 4-2 –ыг үзнэ үү. 

Шинж чанар 

4.1.2 Доод ирмэг нь дотоод хэвтээ гадаргуугийн хязгаартай давхцах бөгөөд 

аэродромын түвшингээс дээш 150 м өндөр хүртэл өгсөх гадаргуу. Энэ гадаргуу 

дотоод хэвтээ гадаргуугийн хязгаараас дээшээ болон гадагшаа 5%-ын градиентээр 

өгсөнө.  

4.1.3 Конусан гадаргуугийн налуу нь дотоод хэвтээ гадаргуугийн гадна талд 

перпендикуляраар тавигдсан босоо хавтгайд  өөрчлөгдөнө. 

 
- Дотоод хэвтээ гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 

4.1.4 Аэродром болон аэродром орчмын газар нутаг дээгүүр, хэвтээ хавтгайд орших 

гадаргуу. Зураг 4-1 ба 4-2 –ыг үзнэ үү. 

 
Шинж чанар 

4.1.5 Дотоод хэвтээ гадаргуугийн гаднах хязгаар, эсхүл радиусыг энэ зорилгоор 

тогтоосон ХБЗ-ны талбайн эхлэл цэгээс ( эсхүл цэгээс) хэмжинэ. 

4.1.6 Энэхүү гадаргуу нь аэродромын өндөрлөгөөс дээш 45 м өндөрт оршино.  

 
- Ойртолтын гадаргуу 

Нисэх онгоц аюулгүй зайд, саадаас чөлөөтэй замаар буултын ойртолт үйлдэхэд 

зурвас бүр ойртолтын гадаргуутай байна. Энэхүү ойртолтын зам нь тодорхой 

талбайд байрлах буюу контурын хувьд сэнсний алгатай төстэй байдаг. 
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Тодорхойлолт 

4.1.7 Налуу гадаргуу, эсхүл ХБЗ-ны босгоны өмнө байрлах гадаргуугийн нэгдэл. 

Шинж чанар 
 
4.1.8 Тус гадаргуу нь дотоод ирмэг гэх тасархай шугамаар таслагдах гурвалжин 
хэлбэртэй байна. (Зураг 4-2 ба 4-3 –ыг үзнэ үү). Дотоод ирмэгийн уртыг Хүснэгт 4-1-д 
тодорхойлсон.  
 
4.1.9 Хоёр захын хязгаар нь дотоод хязгаараас эхлэлтэй бөгөөд ХБЗ-ны гол шугамын 
үргэлжлэлийн дагууд тэгш хэмтэйгээр тодорхой өнцгөөр салаалсан байна. Хүснэгт 4-1-
ийг үзнэ үү. 
 
Өндөржилт 
 
4.1.10 Дотоод хязгаарын өндөржилт нь босгоны гол шугамын үргэлжлэл ба дотоод 
хязгаар хоорондын хамгийн өндөр цэгтэй тэнцүү өндөржилттэй байна. 
 
4.1.11 Ойртолтын гадаргуугийн налууг ХБЗ-ны гол шугамыг дайрах босоо хавтгайд 
хэмжих ба энэхүү гадаргуу нь нийт үргэлжлэлдээ хажуугийн шилжилттэй болон муруй 
ойртолтын гол шугамыг дайрах нийт гол шугамыг багтаана. 
 
-  Ойртолтын дотоод гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 
 
4.1.12 Босгоны өмнө шууд орших ойртолтын тэгш өнцөгт гадаргуугийн хэсэг. 
 
Шинж чанар 
 
4.1.13 Ойртолтын дотоод гадаргуугийн хязгаар нь: 

(a) Дотоод хязгаар нь ойртолтын дотоод гадаргуугийн хязгаартай давхацсан бөгөөд 

тусгайлан онцгойлж заасан урттай  

(b) Хажуугийн хоёр хязгаар нь ХБЗ-ны гол шугамыг дайрсан босоо хавтгайг 

параллелиар дайран гарсан дотоод хязгаарын төгсгөлөөс эхлэлтэй  

(c) Гадаад хязгаар нь дотоод хязгаартай параллелиар орших. 

 
- Шилжилтийн гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 
 
4.1.14 Дотоод хэвтээ гадаргуугийн чигт дээш чиглэн үргэлжлэх ойртолтын гадаргуугийн 
хажуугийн хязгаарын хэсэг, эсхүл саадаас чөлөөтэй зурвасны захын хязгаарын дагуу 
орших нарийн түвэгт гадаргуу. Зураг 4-1 ба 4-2 –ыг үзнэ үү. 
 
Шинж чанар 
 
4.1.15 Шилжилтийн гадаргуугийн доод ирмэг нь ойртолтын гадаргуугийн хажуугийн 
хязгаар ба дотоод хэвтээ гадаргуутай огтлолцох огтлолцлоос эхлэлтэй, ойртолтын 
гадаргуугийн хажуугийн хязгаарын дагууд ойртолтын гадаргуугийн дотоод хязгаарыг 
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хүртэл, улмаар ХБЗ-ны гол шугамтай зэрэгцээ дагуу доош үргэлжилнэ. Мөн дээд 
хязгаар нь дотоод хэвтээ гадаргуугийн хавтгайд оршино. 
 
- Дотоод шилжих гадаргуу 
 

Тайлбар. ХБЗ-ны ойролцоо байрлавал зохих навигацийн хэрэгсэл, агаарын хөлөг 

болон бусад тээврийн хэрэгслийн хувьд дотоод шилжих гадаргуу нь хэврэмтгий 

байгууламжаас бусад ямар нэг байгууламж түүнээс дээш товойн гарах ёсгүй 

саадыг хязгаарлах хяналтын гадаргуу болох ёстой. Түүнчлэн 4.1.14-д 

тодорхойлсон шилжих гадаргуу нь барилга байшин зэргийн хувьд саадыг 

хязгаарлах хяналтын гадаргуу болно. 

 
Тодорхойлолт 
 
4.1.16 Шилжих гадаргуутай нэгэн адил боловч ХБЗ-тай ойр орших гадаргуу. 
 
Шинж чанар 
 
4.1.17 Шилжилтийн дотоод гадаргуугийн хязгаар: 

(a) доод хязгаар нь ойртолтын дотоод гадаргуугийн төгсгөлөөс эхэлж ойртолтын 

дотоод гадаргуугийн дагуу доош тухайн гадаргуугийн доод хязгаар хүртэл үргэлжлэх, 

улмаар ХБЗ-ны гол шугамтай параллелиар аргагүйдсэн буултын гадаргуугийн дотоод 

хязгаарыг хүртэл үргэлжилж, аргагүйдсэн буултын гадаргуугийн хажуугийн хязгаарын 

дагуу тухайн хажуугийн хязгаарын дотоод хэвтээ гадаргуутай огтлолцох огтлолцол 

хүртэл дээш чиглэн үргэлжилнэ.  

(b) дээд хязгаар нь хэвтээ гадаргуугийн дотоод хавтгайд оршино. 

 
4.1.18 Доод хязгаар дахь цэгийн өндөржилт: 

(a) ойртолтын дотоод гадаргуугийн хажуу болон аргагүйдсэн буултын гадаргуугийн 

дагуу орших энэ цэг дэх тодорхой гадаргуугийн өндөржилттэй тэнцүү 

(b) зурвасны дагуу орших ХБЗ-ны гол шугам, эсхүл түүний үргэлжлэл дээрх хамгийн 

ойрын цэгийн өндөржилттэй тэнцүү. 

 

Тайлбар. b) дэд зүйл ёсоор зурвасны дагуух шилжих гадаргуу нь ХБЗ-ны муруй 

огтлолцлын нөхцөлд мөн муруй байх ба шулуун огтлолцлын нөхцөлд хавтгай 

байдалтай байна. Шилжих гадаргуугийн дотоод хэвтээ гадаргуутай огтлолцох 

огтлолцол нь ХБЗ-ны огтлолцлоос хамааран шулуун, эсхүл муруй хэлбэртэй 

байна. 

 
4.1.19 Шилжилтийн дотоод гадаргуугийн налууг ХБЗ-ны гол шугамд тэгш өнцгөөр орших 
босоо хавтгайд хэмжинэ. 
 
- Аргагүйдсэн буултын гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 
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4.1.20 Босгоны гадна талд заасан зайд орших шилжилтийн дотоод гадаргуугийн 
дундуур өнгөрөх налуу гадаргуу. 
 
Шинж чанар  
 
4.1.21 Аргагүйдсэн буултын гадаргуугийн хязгаар нь: 

(a) Дотоод хязгаар нь ХБЗ-ны гол шугамыг перпендикуляраар болон хэвтээгээр 

дайран өнгөрч, босгоноос тодорхой зайд оршино,  

(b) Захын хоёр хязгаар нь дотоод хязгаарын төгсгөлөөс эхэлж босоо хавтгайгаас 

тодорхой өнцгөөр жигд тархан, ХБЗ-ны гол шугамыг дайран өнгөрнө, 

(c) Гадаад хязгаар нь дотоод хязгаартай зэрэгцээ бөгөөд дотоод хэвтээ хязгаарт 

хавтгайд оршино. 

 
4.1.22 Дотоод хязгаарын өндөржилт нь дотоод хязгаарын байршлын дэргэдэх ХБЗ-ны 
гол шугамын өндөржилттэй тэнцүү. 

4.1.23 Дотоод хязгаарын өндөржилт нь дотоод хязгаарын байршлын дэргэдэх ХБЗ-ны 

гол шугамын өндөржилттэй тэнцүү. 

 

 
Зураг 4-1. Саадыг хязгаарлах гадаргуу 
 
 
 

Конусан гадаргуу 

Хэвтээ гадаргуу 

Шилжих гадаргуу 
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Зураг 4-2. Саадыг хязгаарлах гадаргуу 
 

Ойртолт 

Конусан 

Шилжих 

Нислэгийн зурвас 

Дотоод 

хэвтээ 

Дотоод 

ойртолтын 

Конусан 

Ойртолт 

Конусан Дотоод хэвтээ 

Шилжих 

Хөөрөлтийн өндөр авах 

Хөөрөлтийн өндөр авах 

Зүсэлт А-А 

Зүсэлт  В-В 

Шилжих 

Дотоод хэвтээ 

Конусан 

Ойртолт 

Дотоод ойртолтын 

Бусад саадыг хязгаарлах гадаргуугийн хувьд, өөрөөр хэлбэл дотоод шилжилтийн болон 
аргагүйдсэн буултын зэргийг багтаасан 3 хэмжээст зургийг Хавсралт B, Зураг 4-2-оос 
үзнэ үү. 
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Зураг 4-3. Ойртолтын талбай ба гадаргуу  
 

Нислэгийн зурвас 

ХБЗ 

План зураг 

Дагуу огтлол 

ХБЗ 

Босгоноос  60м 

Ойртолтын талбай 

Ойртолтын талбай 

Ойртолтын гадаргуугийн урт 

Ойртолтын хажуу өнцөг 

Ойртолтын хажуу өнцөг 
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Зураг 4-4. Саадыг хязгаарлах гадаргуу: ойртолтын дотоод, шилжилтийн дотоод  болон 
аргагүйдсэн буултын гадаргуу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дотоод 

ойртолтын 
Дотоод шилжих 

Аргагүйдсэн буултын 

Дотоод шилжих 
Аргагүйдсэн 

буултын 

Дотоод шилжих 

Аргагүйдсэн 

буултын 

Дотоод хэвтээ 

           Хэсэг В-В 

       Хэсэг А-А 
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Хүснэгт 4-1. Саадыг хязгаарлах гадаргуугийн хэмжээ ба налуу. 
Ойртолтын ХБЗ. 
 

 
 

Гадаргуу ба 
хэмжээ 

ХБЗ-НЫ АНГИЛАЛ 

 
Хэрэглэлийн бус ХБЗ 

 
 
 
 
 

кодын дугаар 

 
Нарийвчлалтай бус 

ойртолтын ХБЗ 
 
 
 

кодын дугаар 

Нарийвчлалтай 
ойртолтын ХБЗ 

CAT I-ийн  

ХБЗ 

CAT II,III-ын 

ХБЗ 

        кодын дугаар 

1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

КОНУСАН 
налуу 
аэродром дээрх  
өндөр 
 
ДОТООД 
ХЭВТЭЭ 
              өндөр 
              радиус 
 
ДОТООД 
ОЙРТОЛТЫН 
өргөн 
босгоноос цааших 
зай 
урт 
налуу 
 
ОЙРТОЛТ 
Дотоод хязгаарын 
урт 
Босгоноос цааших 
зай 
Хазайлт (хоёр 
тийш) 
 
Урт 
 
 
Налуу 
 
 
ШИЛЖИХ 
Налуу 
 
ДОТООД 
ШИЛЖИХ 
Налуу 
 
АРГАГҮЙДСЭН 
БУУЛТЫН 
ГАДАРГУУ 
Дотоод хязгаарын 
урт 
Босгоноос цааших 
зай 
Хазайлт (хоёр 
тийш) 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
2000м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

60 м 
 

30 м 
 
 

1:10 
 

1600м 
3000мh 

 
1:20 
1:40h 

 
 
 

1:5 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
2500м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

80 м 
 

60 м 
 
 

1:10 
 

2500м 
3000мh 

 
1:20 
1:40h 

 
 
 

1:5 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

150 мf 
 

60 м 
 
 

1:10 
 

3000м 
 
 

1:40g 
 
 
 
 

1:7 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

150 мf 
 

60 м 
 
 

1:10 
 

3000м 
 
 

1:40g 
 
 
 
 

1:7 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
2500м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

150 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

3000м 
 
 

1:40 
 
 
 
 

1:5 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

150 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

15000м 
 
 

1:40 
1:50b 

 
 
 

1:7 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000м 

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
 
 
 
 

150 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

15000м 
 
 

1:40 
1:50b 

 
 
 

1:7 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
3500м 

 
 
 

90 м 
 

60 м 
900 м 
1:40 

 
 
 
 

150 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

15000м 
 
 

1:40 
1:50b 

 
 
 

1:7 
 
 

1:2.5 
 
 
 
 
 
 
 

90 м 
 
с 
 

1:10 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000 м 

 
 
 

120мe 
 

60 м 
900 м 
1:50 

 
 
 
 

300 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

15000м 
 
 

1:50 
 
 
 
 

1:7 
 
 

1:3 
 
 
 
 
 
 
 

120мe 
 

1800мd 
 

1:10 

 
1:20 

 
150 м 

 
 
 
 

45 м 
4000 м 

 
 
 

120мe 
 

60 м 
900 м 
1:50 

 
 
 
 

300 м 
 

60 м 
 
 

1:6.6 
 

15000м 
 
 

1:50 
 
 
 
 

1:7 
 
 

1:3 
 
 
 
 
 
 
 

120мe 
 

1800мd 
 

10% 
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Налуу  
-- 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
1:25 

 
1:30 

 

 
1:30 

 

 
a. Тусгайлан заагаагүй бол бүх хэмжилт нь хэвтээ хавтгайд өгөгдсөн, 
b. Олон улсын аэродромд хамааралтай, 
c. Нислэгийн зурвасны төгсгөл хүртэлх зай, 
d. эсхүл ХБЗ төгсгөл хүртэлх зай буюу аль бага нь, 
e. Үсгэн код F тохиолдолд өргөний 155 м болгон нэмэгдүүлнэ, 
f. MCTOW нь 5701 кг-аас 22700 кг хүртэл агаарын хөлөг өдрийн цагт ашиглах бол өргөнийг 90 м 

болгон багасгаж болно, 
g. MCTOW нь 5701 кг-аас 22700 кг хүртэл агаарын хөлөг өдрийн цагт ашиглах бол налууг 1:30 болгон 

ихэсгэж болно, 
h. Хэрэглэлийн ХБЗ, эсхүл шөнийн цагт ашиглах MCTOW нь 5700 кг, эсхүл түүнээс бага агаарын 

хөлөг 
 

 
Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу 
 
Тодорхойлолт 
 
4.1.14 Нислэгийн зурвас болгон хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуутай байх ёстой ба 
ингэснээр агаарын хөлөг нь саадгүй, цэвэр, баталгаатай замаар хөөрөлт үйлдэнэ. ХБЗ-
ны төгсгөлөөс гадна, эсхүл саадаас чөлөөтэй бүсийн гадна орших налуу хавтгай, эсхүл 
өөр тодорхой гадаргуу. Зураг 4-5-ыг үзнэ үү. 
 
Шинж чанар 
 
4.1.15 Тус гадаргуу нь дотоод ирмэг гэх тасархай шугамаар таслагдах гурвалжин 
хэлбэртэй байна. (Зураг 4-2 ба 4-3 –ыг үзнэ үү). Дотоод ирмэгийн уртыг Хүснэгт 4-1-д 
тодорхойлсон. 
 
4.1.16 Хоёр захын хязгаар нь дотоод хязгаараас эхлэлтэй бөгөөд ХБЗ-ны гол шугамын 
үргэлжлэлийн дагууд тэгш хэмтэйгээр тодорхой өнцгөөр салаалсан байна. Хүснэгт 4-1-д 
тодорхойлсон 
 
4.1.17 Дотоод хязгаарын өндөржилт нь ХБЗ-ны төгсгөл болон дотоод хязгаарын 
хоорондох ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэл дээрх хамгийн өргөгдсөн цэгтэй тэнцэх 
боловч саадаас чөлөөтэй зурвастай нөхцөлд өндөржилт нь саадаас чөлөөтэй зурвасны 
гол шугам дээр орших газрын гадаргуу дээрх хамгийн өргөгдсөн цэгтэй тэнцүү. 
 
4.1.18 Хэрэв хөөрөлтийн өндөр авах траектор нь шулуун бол хөөрөлтийн өндөр авах 
гадаргуугийн налуу нь ХБЗ-ны гол шугамыг дайран өнгөрөх босоо хавтгайд хэмжигдэнэ. 
 
4.1.19 Хэрэв хөөрөлтийн өндөр авах траектор нь эргэлттэй бол хөөрөлтийн өндөр авах 
гадаргуу нь гол шугам тийш татагдсан хэвтээ хавтгайд орших нормал бүхий нарийн 
түвэгт гадаргуу болох бөгөөд гол шугамын налуу нь хөөрөлтийн шулуун траекторийн 
налуутай адил байна. 
 
4.1.20 Муруй хөөрөлтийн трапецид хүрэхэд саадаас чөлөөлөгдсөн гадаргуугийн Зураг 4-
6-т үзүүлсэн шиг 4,6 м (15 ft) доошлох алхам зөвшөөрөгдөнө. Энэ алхам нь эргэлтийг 15 
градусаас их хийх үед нислэгийн доошлолтоос шалтгаалан саадын хязгаарлалтыг 
хадгалахад шаардлагатай. 
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Зураг 4-5. Хөөрөлтийн өндөр авах талбай, гадаргуу 

4.2 Саадын хязгаарлалтад тавих шаардлага 

Саадыг хязгаарлах гадаргууд тавих шаардлага нь ашиглах хөөрөлтийн, эсхүл 

буултын ХБЗ, өөрөөр хэлбэл буулт болон хөөрөлтийн хэлбэр, мөн буултын 

ойртолтын төрөл зэргийг тооцон үзэхэд тодорхойлогдох бөгөөд эдгээр 

шаардлага нь ХБЗ-ыг зөвхөн ийм байдлаар ашиглахад чиглэгдэнэ. Хөөрөлт ба 

буултын үйл ажиллагаа ХБЗ-аас болон ХБЗ-ны аль ч талаас явагдаж буй 

тохиолдолд зарим нэг гадаргуугийн үүрэг нь доогуур байрлалтай бусад гадаргууд 

тавигдах илүү хатуу шаардлагатай холбоотойгоор утга учраа алддаг болно. 

 
- Ойртолтын ХБЗ 
 
4.2.1 Хэрэглэлийн бус ойртолтын ХБЗ-ны хувьд саадыг хязгаарлах дараах гадаргууг 
тогтоодог: 

ХБЗ 

ХБЗ 

План зураг 

Дагуу огтлол 

НЗ + СЧЗ 

НЗ эсвэл СЧЗ-ын төгсгөл 

Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу 

Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу 

Хөөрөлтийн  гадаргуу 
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• Конусан гадаргуу, 

• Дотоод хэвтээ гадаргуу, 

• Ойртолтын гадаргуу, 

• Шилжих гадаргуу. 

 
4.2.2 Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ-ны хувьд саадыг хязгаарлах дараах гадаргууг 
тогтоодог: 
 

• конусан гадаргуу, 

• дотоод хэвтээ гадаргуу, 

• ойртолтын гадаргуу, 

• шилжилтийн гадаргуу. 

 
4.2.3 CAT I, II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд саадыг хязгаарлах 
дараах гадаргууг тогтоодог: 
 

• конусан гадаргуу, 

• дотоод хэвтээ гадаргуу, 

• ойртолтын гадаргуу болон дотоод ойртолтын гадаргуу, 

• дотоод шилжих гадаргуу ба шилжилтийн гадаргуу, 

• аргагүйдсэн буултын үед хоёр дугаар тойрогт гарах гадаргуу. 

 

4.2.3 Тэдгээр гадаргуугийн харьцангуй өндөр болон налуу нь Хүснэгт 4-1-д заасан 
утгаас илүүгүй, харин бусад хэмжээ нь тухайн Хүснэгтэд заасан хэмжигдэхүүнээс 
дутуугүй байвал зохино. 
 
4.2.4 Шинээр, эсхүл хэмжээ нь нэмэгдсэн обьект нь одоо байгаа хөдөлгөөнгүй 
объектоор халхавчилсан нь эрх бүхий байгууллагаас тогтоосноос бусад тохиолдолд 
шинээр буй болсон, эсхүл овор хэмжээ нь томорсон одоо байгаа объект нь ойртолтын 
гадаргуу, эсхүл шилжилтийн гадаргуугаас дээш товойн илүү гарч болохгүй. 
 
4.2.5 Шинэ байгууламж, эсхүл одоо байгаа байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ 
байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо байгаа хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг 
байх, эсхүл тухайн байгууламж нь агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй, эсхүл үйл ажиллагааны тогтмолжилтод их хэмжээгээр нөлөөлөхгүй 
болохыг нисэхийн судалгаагаар тогтоосноос бусад тохиолдолд, хөөрөлтийн өндөр авах 
гадаргуугаас дээш байж болохгүй. 
 
4.2.6 4.2.1 болон 4.2.2-т заасан аливаа гадаргуугаас дээш гарсан хуучин объектыг зохих 
эрх бүхий байгууллагын үзсэнээр хэвээр үлдээх, эсхүл нисэхийн судалгаагаар тухайн 
объект нислэгийн тогтмолжилт болон аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөгүй гэж үзсэнээс 
бусад тохиолдолд зайлуулбал зохино. 
 
Зарим тохиолдолд нислэгийн зурвасны хөндлөн, эсхүл дагуу налуугийн улмаас 
ойртолтын гадаргуугийн дотоод хязгаар, эсхүл түүний зарим хэсэг нь нислэгийн 
зурвасны зохих өндөржилтөөс доош оршиж болно. Энэ бол нислэгийн зурвасыг 
ойртолтын гадаргуугийн дотоод хязгаартай нийцүүлэн тэгшилнэ гэсэн үг биш 
бөгөөд түүнчлэн энэ нь нислэгийн зурвасны төгсгөлөөс цааш боловч түүний 
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түвшнээс доогуур орших ойртолтын гадаргуугаас дээш товойн илүү гарч буй газар 
орны хэсэг, эсхүл объект хэрэв тэдгээр нь нисэх онгоцонд аюултай сөрөг нөлөөтэй 
нь албан ёсоор тогтоогдоогүй тохиолдолд зайлуулах ёстой гэсэн үг биш юм. 
 
4.2.7 Шинээр барьж байгуулах барилга байгууламжийн асуудлыг авч үзэхдээ ХБЗ дээр 
хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх тоног төхөөрөмжийг ирээдүйд суурилуулах боломжийг 
тооцвол зохих бөгөөд үүнтэй холбогдуулан саадыг хязгаарлах гадаргуутай холбоотой 
илүү хатуу шаардлага тавивал зохино. 
 
- Хөөрөлтөд зориулагдсан ХБЗ  
 
4.2.8 Хөөрөлтөнд зориулагдсан ХБЗ-д хөөрөлтийн үеийн өндөр авах гадаргууг тогтооно. 
 
4.2.9 Аэродромоос холдож буй нисэх онгоцны нислэгийг зохицуулах журмын дагуу бага 
хэмжээний уртыг хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуугийн хувьд тогтоосноос бусад 
тохиолдолд  гадаргуу нь Хүснэгт 4-2-т зааснаас бага утгатай байна. 
 
4.2.10 Эрсдэлтэй нөхцөлд нислэг үйлдэх шаардлагатай үед Хүснэгт 4-2-т заасан налууг 
багасгах нь хэр зохистой болохыг тодорхойлохын тулд тухайн ХБЗ-аар үйлчлүүлэх 
нисэх онгоцны  техникийн үзүүлэлтийг судалвал зохино. Хэрэв заасан налуу нь багасч 
байвал аюулгүй байдлыг хангахын тулд 300 м хүртэл харьцангуй өндөрт хөөрөлтийн 
өндөр авах гадаргуугийн уртад зохих засварыг оруулна. 
 
4.2.11 Шинээр буй болсон, эсхүл хэмжээ нь нэмэгдсэн обьект нь одоо байгаа 
хөдөлгөөнгүй объектоор халхавчилсан нь эрх бүхий байгууллагаас тогтоосноос бусад 
тохиолдолд хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуугаас дээш товойн гарч болохгүй. 
 
4.2.12 Хэрэв 2% /1:5/-ийн градиентийн налуутай хөөрөлтийн өндөр авах гадаргууг нэг нь 
ч объект зөрчихгүй бол одоо байгаа хязгаарлалтын гадаргууг сахин хадгалах зорилгоор 
шинэ обьектын хувьд 1,6% /1:62.5/-ийн налуугаар хязгаар тогтоон бууруулах нь зүйтэй. 
 
4.2.13 Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуугаас дээш товойн илүү гарсан хуучин объектыг 
өөр объектоор халхлагдсан, эсхүл нисэхийн судалгаа явуулсны дүнд тухайн объект нь 
нислэгийн тогтмолжилт болон аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөгүй гэж үзсэнээс бусад 
тохиолдолд зайлуулбал зохино. 
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Хүснэгт 4-2. Саадыг хязгаарлах гадаргуугийн хэмжээ болон налуу 
 
ХӨӨРӨЛТИЙН ХБЗ. 

 

Гадаргуу ба хэмжээ а Кодын дугаар MCTOW нь 5701 кг-
аас 22700 кг хүртэл 

агаарын хөлөг 
өдрийн цагт 
ашиглах бол 

1 2 3, эсхүл 4 3, эсхүл 4 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
ХӨӨРӨЛТИЙН ӨНДӨР АВАХ 
 
Дотоод хязгаарын урт 
 
ХБЗ-ын төгсгөлөөс цааших 
зайb 

 
Хазайлт /хоёр тийш/ 
 
Эцсийн өргөн 

 
 

Урт 
 
Налуу 

 
 
 

60 м 
 

30 м 
 

1:10 
 

380 м 
 
 

1600 м 
3000 мg 

1:20 
1:40g 

 
 
 

80 м 
 

60 м 
 

1:10 
 

580 м 
 
 

2500 м 
3000 мg 

1:20g 

1:40g 

 
 
 

180 мf 
 

60 мb 
 

1:8 
 

1200 м 
1800 мc 

 
15000 м 

 
1:50de 

 

 
 
 

90 м 
 

60 м 
 

1:8 
 

1200 м 
 
 

15000 м 
 

1:40 

a. Тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол бүх хэмжээс хэвтээ хавтгайд өгөгдсөн. 
b. Хэрэв түүний урт нь заасан хэмжээнээс илүү байгаа бол хөөрөлтийн 

өндөр авалтын гадаргуу нь саадаас чөлөөтэй талбайн эцсээс эхэлдэг. 
c. Шөнийн цагт хэрэглэлийн нислэгийн цаг уурын нөхцөл болон ил харааны 

нислэгийн цаг уурын нөхцөлийн журмаар явагдаж байгаа нислэгийн 
чиглэлийг 150 - аас илүүтэйгээр өөрчлөхөд 1800 м. 

d. 4.2.10 ба 4.2.12-ыг үз. 
e. Өдрийн цагаа ашиглах ХБЗ дээр тийрэлтэт биш агаарын хөлөг орон 

нутгийн нислэгт ашигладаг бол 1:40 хүртэл бууруулж болно. 
f. Олон улсын аэродромын хэрэглэлийн ХБЗ-ны хувьд 180 м 
g. MCTOW нь 5700 кг болон түүнээс доош агаарын хөлөг шөнийн цагт 

ашиглах, хэрэглэлийн ХБЗ 
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Зураг 4-6. Хөөрөлтийн эргэх нислэгийн зам 
 

ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

1:83.3 1.2% 0º41’16’’ 1:20 5% 2º51’44’’ 

1:62.5 1.6% 0º55’00’’ 1:10 10% 5º42’38’’ 

1:50 2% 1º08’45’’ 1:8 12.5% 7º07’30’’ 

1:40 2.5% 1º25’56’’ 1:7 14.3% 8º07’48’’ 

1:30 3.33% 1º54’33’’ 1:6.6 15% 8º31’51’’ 

1:25 4% 2º17’26’’ 1:5 20% 11º18’36’’ 

 
 
 
 

ХБЗ 

НЗ 

ХБЗ 

План зураг 

Дагуу огтлол 

Эргэлтийн эхлэл 
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4.3 Бусад объект 

4.3.1 Ойртолтын гадаргуугаас дээш товойн гараагүй боловч ил харааны болон ил 
харааны бус хэрэгсэл, хэрэгслийн үйл ажиллагаа ба зохистой байршилд таагүй 
нөлөөтэй объектыг боломжийн хэрээр зайлуулбал зохино. 
 
4.3.2 Нисэхийн судалгааны дүнгээр хөдөлгөөнт бүсэд, эсхүл дотоод хэвтээ гадаргуу ба 
конусан гадаргуугийн хязгаарт багтах агаарын орон зайд, нисэх онгоцонд аюул учруулж 
болохоор илэрсэн бүхнийг саад гэж үзвэл зохих бөгөөд тэдгээрийг боломжийн хэрээр 
зайлуулбал зохино 
 
4.4 Халхлах 
 
4.4.1 Агаарын навигацид саад гэж тодорхойлогдсон объектоос доош ба ард нь 
байрласан, саадын стандарт тэмдэглэгээр тэмдэглэгдсэн объектыг халхлагдсан саад 
гэнэ. 
 
4.4.2 Үл хөдлөх саадыг халхлах тухай асуудалд болгоомжтой хандах нь зүйтэй. 
Нислэгийн үйл ажиллагааны хэлбэр, хэлбэр, нягт хэрхэн өөрчлөгдөж болохоос үл 
хамааран боломжит, эсхүл зөв зохистой арилгах боломж байхгүй Уртаашаа сунаж 
тогтсон гадаад төрхтэй саад. 
 
4.4.3 Халхлагдсан саад нь хөөрөлтийн, эсхүл ойртолтын гадаргуу, дотоод хэвтээ 
гадаргуу, эсхүл шилжих гадаргуугаас дээш товойн гарч байвал Зураг 4-7 болон 4-8-т 
үзүүлсэн шаардлагад нийцсэн байна. Эдгээр гадаргуугаас дээш гараагүй объектийг 
тухайн саадаас 600 м дотор байрлаж байвал халхлагдсан саад гэж үзнэ. 
 

 
Зураг 4-7. Халхлах – ойртолт ба хөөрөлтийн гадаргуу 
 

ХБЗ 

ХБЗ 
Хөөрөлтийн /  

ойртолтын гадаргуу 
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Зураг 4-8. Халхлах – шилжих ба хэвтээ гадаргуу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хэвтээ гадаргуу 

Шилжих гадаргуу 

Нислэгийн зурвас 
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БҮЛЭГ. 5 НАВИГАЦИД АШИГЛАХ ИЛ ХАРААНЫ ТУСЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, 

ТЭМДЭГЛЭГЭЭ. 

5.1 Заагч болон дохионы хэрэгсэл 

- Салхины чиглэл заах хэрэгсэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.1.1 ХБЗ, эсхүл НЗ-ны зүүн талд салхины чиглэл заах хэрэгсэл байрлана. 
 
Байрлал 
 
5.1.2 Салхины чиглэл заах хэрэгслийг ХБЗ-ны төгсгөл бүрд, нислэг үйлдэж байгаа 
болон аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд байрлах агаарын хөлгөөс харагдахуйц бөгөөд 
ойролцоо орших байгууламжаас агаарыг дайвалзуулах нөлөө үүсгэхээргүй газарт 
байрлуулна.  
 
Шинж чанар 
 
5.1.3 Салхины чиглэл заах хэрэгслийг огтлогдсон конус хэлбэртэйгээр нэхмэл 
материалаар хийх бөгөөд уртаараа 3.6 м-ээс суурийн диаметрээрээ 0.9м-с доошгүй 
хэмжээтэй хийвэл зохино. Салхины чиглэл заах хэрэгсэл нь газрын гадаргуугийн 
салхины чиглэлийг нарийн тодорхой заахын зэрэгцээгээр салхины хурдны талаар 
ерөнхий ойлголт өгөхүйц хийгдэх ёстой. Түүнийг тухайн газар орны дэвсгэр өнгөнөөс 
ялгарахуйц бөгөөд түүний заалт хамгийн багадаа 300 м-ийн өндрөөс ойлгомжтой 
харагдахаар, боломжийн хэрээр нэг өнгийн, цагаан, эсхүл улбар шар өнгөтэйгээр сонгон 
авбал зохино.  

5.2 Тэмдэглэгээ 

- Ерөнхий зүйл 
 
5.2.1 Аэродром дээрх аюулгүй ба үр ашигтай үйл ажиллагаанд шаардлагатай 
тэмдэглэгээг ХБЗ, ЯЗ ба апрон дээр гүйцэтгэх ба тэдгээрийн үр ашиг нь зөв арчлалтаас 
хамаарна. Хучилттай ХБЗ болгон зэрэглэлээсээ хамааран өндөр зэрэглэлийн ХБЗ-д 
ашигладаг элементийг нэмэлтээр багтааж болох хэдий ч дараахаас багагүй элементийг 
багтаана:  

(a) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ: 

(i) гол шугамын тэмдэглэгээ 

(ii) ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 

(iii) ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ 

(iv) зай хэмжээний тэмдэглэгээ 

(v) газардах бүсийн тэмдэглэгээ 

(vi) явгалалтын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 

(b) Хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ: 

(i) гол шугамын тэмдэглэгээ  

(ii) ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 

(iii) ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ 
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(iv) зай хэмжээний тэмдэглэгээ (1200 м болон түүнээс дээш урттай тийрэлтэт 

хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг ашиглах ХБЗ) 

(v) явгалалтын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 

(c) Хэрэглэлийн бус ХБЗ: 

(i) гол шугамын тэмдэглэгээ 

(ii) ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 

(iii) ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ 

(iv) зай хэмжээний тэмдэглэгээ (1200 м болон түүнээс дээш урттай тийрэлтэт 

хөдөлгүүртэй агаарын хөлөг ашиглах ХБЗ) 

(v) явгалалтын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 

(d) 1200 м-ээс бага урттай ХБЗ: 

(i) ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 

(ii) ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ 

 

- ХБЗ-ны тэмдэглэгээ тасалдах  
 
5.2.2 Хоёр (эсхүл түүнээс дээш) ХБЗ-ны уулзвар дээр илүү ач холбогдолтой ХБЗ дээр 
хажуугийн зураасан тэмдэглэгээнээс бусад тэмдэглэгээг хийх бөгөөд бусад ХБЗ-ны 
тэмдэглэгээ тасарсан байх ёстой. Илүү ач холбогдолтой ХБЗ-ны хажуугийн зураасан 
тэмдэглэгээ нь уулзвар дээр үргэлжилсэн, эсхүл тасарсан байж болно.  
 
5.2.3 Тэмдэглэгээний хувьд ХБЗ-ны ач холбогдлын зэргийг дараах байдлаар үнэлнэ:  

 
1 - нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ 

2 - хэрэглэлийн ойртолтын ХБЗ 

3 – хэрэглэлийн бус ойртолтын ХБЗ  

 

5.2.4 ХБЗ ба ЯЗ-ын уулзвар дээр ХБЗ-ны тэмдэглэгээ хийгдэх бөгөөд ЯЗ-ын 
тэмдэглэгээ тасалдах ба ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ тасалдаж болно.  
 
- Өнгө ба үзэгдэх чанар 
 
5.2.5 ХБЗ-ны тэмдэглэгээ нь цагаан өнгөтэй байна.  
 

Тайлбар 1. ХБЗ-ны цайвар гадаргуу дахь цагаан тэмдэглэгээг хар будгаар 

хүрээлбэл тод харагддаг нь тогтоогдсон болно. 

  

Тайлбар 2. Тэмдэглэгээ тавигдсан гадаргуугийн барьцалдалтын үзүүлэлт буурах 

эрсдэлийг бууруулахын тулд аль болохоор зориулалтын төрлийн будаг хэрэглэх 

нь зүйтэй.  

 

Тайлбар 3. Тэмдэглэгээ нь талбайд нэлэнхүйд, эсхүл тийм үзэгдэх мэт хэд хэдэн 

дагуу зурвас хэлбэрээр тавигдаж болно.  
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Тайлбар 4. Шөнийн цагт ашиглах аэродромын хучилтын будган тэмдэглэгээ нь 

гэрэл ойлгогч материалаар хийгдэж тэмдэглэгээний харагдацыг сайжруулсан 

байна. 

 
5.2.6 Явгалах замын, ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн болон агаарын хөлгийн зогсоолын 
тэмдэглэгээ нь шар өнгөтэй байна. 
 
5.2.7 Апроны аюулгүйн шугам нь агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээнд хэрэглэж 
байгаагаас эрс ялгаатай, тод ялгарч харагдах өнгөтэй байна. 
 
- Хучилтгүй ЯЗ 
 
5.2.8 Хучилтгүй ЯЗ-ыг ирмэгийн тэмдэглэгээ, хязгаарын тэмдэг, конус, эсхүл бусад 
тохирох тэмдгээр ЯЗ-ын ирмэг нь гадаргуугийн текстур, өнгөөр ялгарахгүй тохиолдолд 
тэмдэглэнэ.  
 
- ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.9 ХБЗ-ыг тогтоосон тэмдэглэгээг дараах байрлалд тэмдэглэнэ: 
 

• хучилттай ХБЗ-ны босгоны дээр; ба 

• боломжтой хэлбэрээр хучилтгүй ХБЗ-ны босгоны дээр. 

 
Байрлал  
 
5.2.10 ХБЗ-ны босгоны ба ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээг Зураг 5-2-т үзүүлснээр 
тэмдэглэнэ. Хучилтгүй ХБЗ-ны хувьд гадаргуу дээр нь тэмдэглэгээ хийхэд төвөгтэй 
тохиолдолд ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээг оролцуулаад самбаран тэмдэг ашиглах, 
эсхүл ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээг оролцуулан бетон талбай ашиглах ба ингэхдээ 
бетоныг газарт суулгах ба зүлгэн зурвасны босготой залгаа, эсхүл өмнө нь тэмдэглэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.11 ХБЗ-ны тэмдэглэгээн дэх хоёр оронтой бүхэл тоо нь ойртолт үйлдэх талаас 
харахад ХБЗ-ны гол шугамын соронзон чиглэлийн аравны нэгтэй тэнцэх ойролцоо утгыг 
илэрхийлсэн бүхэл тоо байна. 
 
5.2.12 ХБЗ-ны соронзон чиглэл хх5 гэж байвал, тухайлбал 135 градус байвал ХБЗ-ны 
дугаарын тэмдэглэгээг өмнөх тоо руу бүхэлчилж 14 гэж  тэмдэглэнэ. 
 
5.2.13 Зэрэгцээ ХБЗ-уудын хувьд, ХБЗ-ны дугаарын тэмдэглэгээ дараах байдалтай 
байна:  
 

• зэрэгцээ, ижил гадаргуутай ХБЗ дээр L, C, эсхүл R үсгээр нэмэлт 

тэмдэглэгээг хийж зүүн, голын болон баруун ХБЗ-ыг тодорхойлно; 

• зэрэгцээ, өөр гадаргуутай ХБЗ дээр L, эсхүл R үсгэн нэмэлт тэмдэглэгээг 

ашиглах шаардлагагүй. Жнь: хучилттай болон шороон гадаргуу, 

хучилттай болон зүлгэн гадаргуу; 
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5.2.14 ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээг Зураг 5-2-т үзүүлснээр тэмдэглэнэ. 
 

 
 

Зураг 5-1  ХБЗ-ны дугаар, босго ба гол шугамын тэмдэглэгээ 
 

А.Бүх төрлийн болон 

нарийвлалтай ойртолтын 

тоноглолтой ХБЗ-ын хувьд 

Б. Зэрэгцээ ХБЗ С. Боломжит схем 

ойролцоо

гоор 

Нарийвчлал

тай бус 

ойртолтын 

тоноглолтой 

ХБЗ-ын 

хувьд 0.45м 

минимум 

Тоноглолгүй 

ХБЗ-ын 

хувьд 0.3м 

минимум 

Нарийвчлалтай 

ойртолтын I 

зэрэглэлийн 

тоноглолтой болон 

нарийвчлалгүй 

ойртолтын 

тоноглолтой ХБЗ-

ын хувьд 0.45м 

минимум 

Нарийвчлалтай 

ойртолтын II ба III 

зэрэглэлийн 

тоноглолтой ХБЗ-

ын хувьд 0.9м 

минимум 
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Зураг 5-2 ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээний үсэг ба тооны харьцаа ба загвар 
 
- ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.15 Хучилттай ХБЗ нь гол шугамын тэмдэглэгээтэй байна. 
 
Байрлал  
 
5.2.16 ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээг 5.2.2 ба 5.2.3-т түүний тасалдах тухай 
заалтаас бусад тохиолдолд Зураг 5-1-д үзүүлснээр ХБЗ-ны тогтоосон тэмдэглэгээ 
хооронд, ХБЗ-ны гол шугамын дагуу тэмдэглэнэ. 
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Шинж чанар 
 
5.2.17 ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээ нь өөр хоорондоо ижил зайтайгаар тасалдсан, 
тэнцүү урттай зурваснаас бүтнэ. Зурвас ба хоосон зайн нийлбэр урт 50 м-ээс багагүй 75 
м-ээс илүүгүй хэмжээтэй байвал зохих бөгөөд зурвас нэг бүрийн уртыг хамгийн багадаа 
хоорондох хоосон зайтайгаа тэнцүү, эсхүл 30 м байхын аль ихийг сонгоно.  
 
5.2.18 Зурвасны өргөн нь дараах хэмжээнээс багагүй байна:  

 

• CAT II  ба III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд 0.90 м;  

• нарийвчлалтай бус ойртолтын, кодын дугаар 3, эсхүл 4 байх ХБЗ-д ба 

CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд 0.45 м;  

• Нарийвчлалтай бус ойртолтын, кодын дугаар 1, эсхүл 2 байх ХБЗ болон 

хэрэглэлийн бус ХБЗ-ны хувьд 0.30 м. 

 
- ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.19 Босгоны тэмдэглэгээг ХБЗ-ны босго дээр гүйцэтгэнэ.  
 
Байрлал  
 
5.2.20 ХБЗ-ны босгоны тэмдэглэгээ нь босгоны ирмэгээс 6 м-ийн зайд эхэлнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.21 Зураг 5-1 (А) болон 5-1 (В)-т үзүүлсний дагуу ХБЗ-ны тэмдэглэгээ нь 45 м-ийн 
өргөнтэй ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш хэмтэйгээр байрласан ижил хэмжээтэй хэд хэдэн 
дагуу зурвасаас тогтоно.  
 
5.2.22 Зурвасны тоо нь ХБЗ-ны өргөнтэй дараах байдлаар нийцвэл зохино:  
 

ХБЗ-ны өргөн Зурвасны тоо 

18 м 4 

23 м 6 

30 м 8 

45 м 12 

60 м 16 

 

харин нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ ба 45 м ба түүнээс дээш өргөнтэй 

хэрэглэлийн бус ХБЗ-ны хувьд Зураг 5-1 (C)-т үзүүлснээр байна.  

 
Хөндлөн зураас 
 
5.2.23 ХБЗ-ны босго нь хучилттай ХБЗ-ны төгсгөлөөс шилжүүлсэн, эсхүл хучилттай 
ХБЗ-ны төгсгөл нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш өнцөгт талбай үүсгээгүй бол тухайн 
босгоны тэмдэглэгээн дээр хөндлөн зураасыг нэмж тэмдэглэсэн байна. 
 
5.2.24 Хөндлөн зураас нь 1.8 м-ээс багагүй өргөнтэй байна.  
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5.2.25 Хөндлөн зураас шаардлагатай тохиолдолд ХБЗ-ны босго дээр байрлана. 

Босгоны тэмдэглэгээний зах нь босгоны ирмэгтэй давхацна. 

 
Чиг заагч сум  
 
5.2.26 ХБЗ-ны босгыг  байнга байхаар шилжүүлсэн тохиолдолд, чиг заагч сумыг эх  үед 
шилжүүлсэн босгоны өмнө, ХБЗ-ны тухайн хэсэг дээр Зураг 5-3(B)-д үзүүлсний дагуу 
тэмдэглэсэн байна. 
 
5.2.27 ХБЗ-ны босгыг түр шилжүүлэх үед тэр нь Зураг 5-3(А), эсхүл 5-3(Б)-д үзүүлсний 
дагуу тэмдэглэх бөгөөд чиг заагч сум болон хувирдаг ХБЗ-ны гол шугамын 
тэмдэглэгээнээс бусад шилжүүлсэн босгоны өмнө байсан бүх тэмдэглэгээг арилгана. 

ХБЗ-ны босго түр хугацаанд шилжсэн тохиолдолд ХБЗ дээрх тэмдэглэгээг 

будгаар гүйцэтгэхээс илүүтэйгээр, шилжсэн босгоны тэмдэглэгээтэй ижил хэлбэр 

болон өнгөтэй тэмдэг ашиглах нь зүйтэй.  

Шилжүүлсэн босгоны өмнөх ХБЗ-ны тэмдэглэгээ нь агаарын хөлгийн газар дээрх 

хөдөлгөөнд тохирохгүй тохиолдолд тухайн хэсгийн хаалттайг анхааруулсан 

тэмдэглэгээг 7.1.4-т заасны дагуу тэмдэглэнэ. 

 

 
Зураг 5-3. ХБЗ-ны шилжүүлсэн босгоны тэмдэглэгээ 

 
 
 

А. ХБЗ-ын түр 

шилжсэн босго 
Б. ХБЗ-ын түр болон бүр 

шилжсэн босго 

ХБЗ-ын 

босгоны 

ирмэг 

ХБЗ-ын 

түр 

шилжсэн 

босго 

Хөндлө

н 
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м 
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шилжсэн 

босго Ойролцо

огоор 

W/2 
Сумны 

хэмжээ нь 

А жишээ 

дээр 

үзүүлсэнч

лэн 

ХБЗ-ын  
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- Газардах цэгийн тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.28  Тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг 2, 3, эсхүл 4 гэж тодорхойлсон 
бол хучилттай хэрэглэлийн ХБЗ-ны ойртолтын төгсгөлд газардах цэгийн тэмдэглэгээг 
хийсэн байна: 

(a) кодын дугаар 3, эсхүл 4, хучилттай хэрэглэлийн бус ХБЗ, эсхүл  

(b) кодын дугаарт 1, хучилттай хэрэглэлийн ХБЗ-д  

 

оновчтой газардах цэгийн тэмдэглэгээг илүү тодоор тэмдэглэх шаардлагатай 

нөхцөлд тэмдэглэнэ.  

 
Байрлал  
 
5.2.29 Газардах цэгийн тэмдэглэгээний эхлэл нь ил харааны налууг заах системээр 
тоноглосон ХБЗ-тай тохиолдолд глиссадын эхлэл цэгтэй давхцах бөгөөд бусад 
тохиолдолд ХБЗ-ны босгоны ирмэгээс Хүснэгт 5-1-ийн холбогдох баганад зааснаас 
багагүй зайд байрлана.  
 
Шинж чанар 
 
5.2.30 Газардах цэгийн тэмдэглэгээ сайн харагдацтай 2 зурвасаас тогтоно. Эдгээр 
зурвасны хэмжээ болон дотор талууд хоорондын зай нь Хүснэгт 5-1-ийн холбогдох 
баганад заасан утгатай тохирно. Газардах бүсийн тэмдэглэгээтэй тохиолдолд 
тогтоогдсон хоорондын хөндлөн зай нь газардах бүсийн тэмдэглэгээ хоорондынхтой 
ижил байна. 
 
5.2.31 Тэгш өнцөгт тэмдэглэгээний сайн барьцалтын үзүүлэлтийн хангахын тулд хэд 
хэдэн зурвасаас тогтож болно. 
 
Хүснэгт 5-1. Газардах цэгийн тэмдэглэгээний  байрлал ба хэмжээ 

 

 
Байрлал ба 

хэмжээ 

Буултын боломжит зай 
 
 

800 м-с 
доош 

 

800-1200 м 
1200 дахь нь 

орохгүй 

1200-2400 м 
2400 дахь нь 

орохгүй 

2400 м, эсхүл 
түүнээс дээш 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ХБЗ-ны босгоноос 
тэмдэглэгээний  эхлэл 

хүртэл 
 

Зурвасны урта 
 

Зурвасны өргөн 
 

Зурвасны дотор талууд 
хоорондын зай 

 
150 м 

 
 

30-45 м 
 

4 м 
 
 

6 мв 

 
250 м 

 
 

30-45 м 
 

6 м 
 
 

9 мв 

 
300 м 

 
 

45-60 мб 

 

6-10 м 
 
 

18-22.5 м 

 
400 м 

 
 

45-60 мб 

 

6-10м 
 
 

18-22.5 м 
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a. Харагдацыг сайжруулах шаардлагатай үед заасан диапазоны их утгыг хэрэглэнэ. 
б. Хөндлөн зай нь резины наалдацаас тэмдэглэгээний бохирдлыг бууруулах зорилгоор 

заасан үечлэлд өөрчлөгдөнө. 
в. Эдгээр тоо нь “Аэродромын кодын тэмдэглэгээ” Бүлэг I, Хүснэгт 1-1-ийн элемент 2-т 

заасан үндсэн тулгуурын гаднах дугуй хоорондын зайг тооцож гаргасан тоо. 

 
- Газардах бүсийн тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.32 Тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг 2, 3, эсхүл 4 гэж тодорхойлсон бол 
хучилттай нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны газардах бүсэд, газардах бүсийн 
тэмдэглэгээг хийсэн байна. Газардах бүсийн тэмдэглэгээг нарийвчлалтай ойртолтын, 
хучилттай, кодын дугаар 3, эсхүл 4, хэрэглэлийн бус ойртолтын ХБЗ-ны газардах 
бүсийн харагдацыг дээшлүүлэх зорилгоор хийх нь зүйтэй. 
 
Байрлал ба шинж чанар 
 
5.2.33 Газардах бүсийн тэмдэглэгээ нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш хэмтэй орших тэгш 
өнцөгт хос тэмдгээс тогтох бөгөөд тэдгээр хос тэмдгийн тоо нь буултын зайнаас 
хамаарна. Тухайн тэмдэглэгээ нь ХБЗ-ны ойртолт үйлдэх хоёр талд тавигдах бөгөөд 
түүний босго хоорондын зай дараах харьцаатай байна: 

  

Буултын боломжит зай, эсхүл  
ХБЗ-ны босго хоорондын зай 
 

Хос тэмдэгийн тоо 

900 м-ээс бага  1 

900 м-ээс 1200 м хүртэл гэвч 1200 
дахь метр нь орохгүй 
 

2 

1200 м-ээс 1500 м хүртэл зай 1500 
дахь метр нь орохгүй 
 

3 

1500 м-ээс 2400 м хүртэл зай 2400 
дахь метр нь орохгүй 
 

4 

2400 м ба түүнээс дээш   6 

 
5.2.34 Газардах бүсийн тэмдэглэгээ нь Зураг 5-4-ийн 2 бүдүүвчийн аль нэгэнд зохицно. 
5-4 (А) дахь бүдүүвчийн хувьд тэмдэглэгээний урт нь 22.5 м-ээс багагүй бөгөөд 3 м 
өргөнтэй байна. 5-4(Б) дахь бүдүүвчийн аливаа тэмдэглэгээний зурвас бүр 22.5 м-ийн 
урттай 1.8 м-ийн өргөнтэй бөгөөд хамгийн ойр орших зурвас хоорондын зай 1.5 м байна. 
Тэгш өнцөгтийн дотор тал хоорондын хөндлөн зай оновчтой газардах цэгийн 
тэмдэглэгээтэй бол түүний зайтай тэнцүү байна. Хэрэв оновчтой газардах цэгийн 
тэмдэглээгүй бол тэгш өнцөгтийн дотор тал хоорондын зай Хүснэгт 5-1-ийн  багана (2, 3, 
4, эсхүл (5)-д заасан оновчтой газардах цэгийн тэмдэглэгээний хөндлөн зайтай 
тохирно.Тэмдэглэгээний хос тэмдэг хоорондын дагуу зай 150 м, ХБЗ-ны босгоноос 
эхлэн оновчтой газардах цэгийн тэмдэглэгээтэй давхацсан газардах бүсийн 
тэмэглэгээний хос тэмдэг буюу энэ тэмдэглгээнээс 50 м-ийн хязгаарт орших тэмдэг 
энэхүү бүдүүвчээс хасагдана. 
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5.2.35 Нарийвчлалтай бус ойртолтын, кодын дугаар 2 ХБЗ-т оновчтой газардах цэгийн 
эхлэлээс 150 м-ийн зайд газардах бүсийн нэмэлт хос зурвас тэмдэглэгээг тэмдэглэнэ. 
 

 
Зураг 5-4. Газардах цэгийн болон газардах бүсийн тэмдэглэгээ 
(2400 м, эсхүл түүнээс дээш урттай ХБЗ-ны хувьд) 
 
 
 
 
 
 
 

А. Үндсэн схем Б. Зайг үзүүлсэн тэмдэглэгээ 
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Хязгаарын 
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- ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.36 ХБЗ-ны ирмэг болон хөвөө, эсхүл түүнийг хүрээлсэн газрын бартаа нь хоорондоо 
ялгарч харагддаггүй бол хучилттай ХБЗ-ны босго хооронд ХБЗ-ны хажуугийн зураасан 
тэмдэглэгээг хийсэн байна. 
 
Байрлал 
 
5.2.37 ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ нь ХБЗ-ны дагуу байрласан хоёр 
зурвасаас тогтох бөгөөд зурвас бүрийн гадна тал нь ХБЗ-ны өргөн 60 м-ээс дээш 
байгаагаас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны ирмэгтэй давхацсан байна. Энэ тохиолдолд  
хажуугийн хязгаарын зурвасыг ХБЗ-ны гол шугамаас 30 м-ийн зайд тэмдэглэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.38 ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээний өргөн 30 м-ийн өргөнтэй ХБЗ дээр 
хамгийн багадаа 0.9 м, түүнээс нарийн ХБЗ дээр 0.45 м байна. 
 
- Явгалах замын  голын  шугамын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ  
 
5.2.39 Хатуу хучилттай явгалах зам, мөстөлтийг арилгах / мөстөлтөөс сэргийлэх 
байгууламж болон апрон дээр ХБЗ-ны гол шугам болон агаарын хөлгийн зогсоолын 
хооронд үргэлжлүүлэн хөтлөх, явгалах замын гол шугамын тэмдэглэгээг хийсэн байна.  
 
5.2.40 ХБЗ нь стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсэг бол дараах тохиолдолд, хатуу 
хучилттай ХБЗ дээр явгалах замын гол шугамын тэмдэглэгээг хийсэн байна: 

• ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээ байхгүй, эсхүл 

• тухайн ХБЗ-ны гол шугам нь явгалах замын гол шугамтай давхацдаггүй бол.  

 
5.2.41 ХБЗ-ны хүлээх байршилд ойртон ирж байгааг заах шаардлагатай тохиолдолд ЯЗ-
ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээг тэмдэглэнэ. 
 
ЯЗ-ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээ нь ХБЗ руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс 
сэргийлэх арга хэмжээ болж болно. 
 
5.2.42 ЯЗ-ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээтэй тохиолдолд ЯЗ ба ХБЗ-ны 
огтлолцол бүхэнд тэмдэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.2.43 ЯЗ-ын шулуун хэсэгт гол шугамын тэмдэглэгээг ЯЗ-ын гол шугамын дагуу 
тэмдэглэнэ. ЯЗ-ын эргэлтийн хэсэг дээр гол шугамын тэмдэглэгээг шулуун хэсэгт 
хийсэн тэмдэглэгээнээс үргэлжүүлэн хийх ба ингэхдээ муруй хэсгийн дотоод ирмэгээс 
тогтмол зайтай байна. 
 
5.2.44 ЯЗ нь ХБЗ-аас гарах гарц болж буй тохиолдолд ЯЗ ба ХБЗ-ны огтлолцол дээр 
ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээ Зураг 5-5-т үзүүлсэн ёсоор ХБЗ-ны гол шугамтай муруй 
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шугамаар нийлэх ёстой. ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээг ХБЗ-ны гол шугамын 
тэмдэглэгээтэй параллелиар кодын дугаар 3, эсхүл 4 ХБЗ-ны хувьд нийлэх цэгээс цааш 
хамгийн багадаа 60 м хүртэл зайд, кодын дугаар 1, эсхүл 2 ХБЗ-ны хувьд нийлэх цэгээс 
цааш хамгийн багадаа 30 м хүртэл зайд үргэлжлүүлбэл зохино. 
 

 
 
Зураг 5-5 ЯЗ-ын тэмдэглэгээ 
(ХБЗ-ны үндсэн тэмдэглэгээтэй хамт) 
 
5.2.45 5.2.43-ын дагуу ХБЗ дээр ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээ байгаа нөхцөлд 
тэмдэглэгээ нь ЯЗ-аар тогтоосон гол шугам дээр байрлавал зохино. 
 
 

ХБЗ-ЫН ХҮЛЭЭХ БАЙРЛАЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ 

Схем А: 

4 шугам ба 

3 алслалт 

тус бүр 

 

Схем В: 

2 шугам 

тус бүр нь 

0.3м ба 1 

ЗАВСРЫН ХҮЛЭЭХ БАЙРЛАЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ 
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5.2.46 Хэрэв байдаг бол ЯЗ-ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээг схем А-ийн 
дагуу ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээнээс (Зураг 5-5-д үзүүлснээр) 45 м хүртэл 
(хамгийн багадаа гурван тасархай шугам), хөдөлгөөн үйлдэх ХБЗ-аас гадагш чиглэлд, 
эсхүл дараагийн ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээ хүртэл бол 45 м дотор 
тэмдэглэнэ. 
 

 
 
Зураг 5-6. ЯЗ-ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээ 
 
Шинж чанар 
 
5.2.47 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээ Зураг 5-5-т үзүүлсний дагуу ХБЗ-ны хүлээх 
байршлын тэмдэглэгээ, эсхүл завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээтэй огтлолцсоноос 
бусад тохиолдолд тасралтгүй шугамын хэлбэрээр нийт уртын туршид хамгийн багадаа 
15 см-ийн өргөнтэй хийгдэнэ. 
 
5.2.48 ЯЗ-ын сайжруулсан гол шугамын тэмдэглэгээг Зураг 5-6-д үзүүлсний дагуу хийнэ.  
 
- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.49 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайтай нөхцөлд буусан нисэх онгоц  ХБЗ дээр 1800–ын 
эргэлт хийж ХБЗ-ны гол шугамын дагуу байрлал эзлэхэд зориулж тасралтгүй 
чиглүүлэхийн тулд ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээг тэмдэглэнэ. 
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Байрлал 
 
5.2.50 ХБЗ дээрх эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ нь ХБЗ-ны гол шугамаас эргэлтийн 
талбай хүртэл муруй шугаман хэсэгтэй байна. Муруйн радиус нь тухайн нисэх онгоцны 
маневрын үзүүлэлт болон явгалалтын хэвийн хурдад нийцсэн байвал зохино. ХБЗ-ны 
эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээний ХБЗ-ны гол шугамтай огтлолцох өнцөг 300-аас 
хэтрэхгүй байвал зохино. 
 
5.2.51 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ нь ХБЗ-ны гол шугамтай параллелиар 
кодын дугаар 3, эсхүл 4 ХБЗ-ны хувьд огтлолцлын цэг хүртэл хамгийн багадаа 60 м 1, 
эсхүл 2 кодтой ХБЗ-ны хувьд хамгийн багадаа 30 м үргэлжлэх ёстой. 
 
5.2.52 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ нь 1800-ын эргэлт хийх цэг хүртэл нисэх 
онгоцыг шулуун хэсгээр явгалахаар чиглүүлнэ. ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн 
тэмдэглэгээний шулуун хэсэг нь ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гадна талын захтай 
зэрэгцээ байх ёстой. 
 
5.2.53 Нисэх онгоцыг 1800–ын  эргэлт хийх боломж олгож буй муруйг төлөвлөхдөө 
нисэх онгоцны урд дугуйн эргэлтийн өнцөг дээр үндэслэгдэх бөгөөд 450 илүүгүй байна. 
 
5.2.54 Эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээний төлөвлөлт нь ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн 
тэмдэглэгээн дээр нисэх онгоц явгалах үед нисэх онгоцны аль ч тулгуур дугуй нь ХБЗ-
ны эргэлтийн талбайн захаас 3.3.6-д зааснаас багагүй хэжээний зайд оршино. 
 
Тайлбар. Маневрлалтыг хөнгөвчлөхийн тулд кодын Е, F дугаартай нисэх онгоцны 
хувьд (3.4.7-г үз) тэдгээрийн дугуй эргэлтийн талбайн захаас аль болох зайтай 
байхыг анхаарвал зохино.  
 
Шинж чанар  
 
5.2.55 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ нь хамгийн багадаа 15 см өргөнтэй нийт 
эргэлтийн дагуу үргэлжилсэн  шугам хэлбэрээр хийгдэнэ. 
 
- ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.56 ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээг ХБЗ-тай залгаа бүх хучилттай ЯЗ дээр 
тэмдэглэнэ. Хучилтгүй ЯЗ-ын хувьд самбаран тэмдэг, эсхүл конусан тэмдгийг ашиглан 
ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээг тодорхойлох хэрэгтэй 
 
Байрлал 
 
5.2.57 ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээг ХБЗ-ны хүлээх байршлын дагуу 
тэмдэглэнэ.  
3.12-р  зүйл ба Хүснэгт 3-2-ыг үзнэ үү. 
 
Шинж чанар  
 
5.2.58 ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээ нь Зураг 5-8-д үзүүлсний дагуу хийгдэнэ.  
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Зураг 5-7. ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 

 
- Завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.59 Завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээг завсрын хүлээх байршлын дагуу 
тэмдэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.2.60 Хучилттай хоёр ЯЗ-ын огтлолцол дээр завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 
хийсэн газарт явгалж буй агаарын хөлөг хоорондын аюулгүйн зайг хангахын тулд 
тэдгээр нь огтолсон ЯЗ-ын ойрын захаас хангалттай зайтайгаар ЯЗ дээр хөндлөн 
хийгдэнэ. Уг тэмдэглэгээ нь “Зогс” тэмдэг гэрэлтэй, эсхүл Хэрэв байгаа бол завсрын 
хүлээх байршлын гэрэлтэй байрлалын хувьд давхацна. 
 
Шинж чанар  
 
5.2.61 Завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ нь Зураг 5-5-т үзүүлсний дагуу нэг 
тасалдсан шугам хэлбэртэй байна. 
 
- Явгалах замыг заах тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ  
 
5.2.62 ЯЗ-ын дугаарын тэмдэглэгээг  НХУ-ын цамхагаас агаарын хөлгийг явгалах ЯЗ-ыг 
заадаг тохиолдолд ЯЗ дээр тавигдаж болно. 
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Байрлал 
 
5.2.63 ЯЗ-ын дугаарын тэмдэглэгээг ЯЗ руу орох гол шугамын зүүн талд байрлана. Үсэг, 
эсхүл тоон тэмдэглэгээний суурь нь ХБЗ-ны хязгаарын тэмдэглэгээтэй, ЯЗ-ын 
огтололцол бол хязгаарын тэмдэглэгээтэй нэг түвшинд байна. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.64 ЯЗ-ын дугаарын тэмдэглэгээ нь үсэг, эсхүл тооноос бүрдэх ба зогсоолын 
тэмдэглэгээтэй ижил хэмжээтэй байна. 
 
- Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ  
 
5.2.65 Аэродром дээр VOR шалгах цэг байгаа үед түүнийг аэродромын VOR шалгах 
цэгийн тэмдэглэгээ болон тэмдгээр тэмдэглэнэ. 
 
Аэродромын  VOR  шалгах цэгийн тэмдгийн талаар 5.4.66-р зүйлийг үз. 
 
Байрлал 
 
5.2.66 Хяналтын VOR дохиог хүлээн авах агаарын хөлгийн зогсох газар нь аэродромын 
VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээний төв болно. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.67 Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээ нь 15 см-ийн өргөн шугамаар 
татагдсан 6 м-ийн диаметртэй тойрог байна. (Зураг 5-8 (А)-г үзнэ үү) 
 
5.2.68 Агаарын хөлгийг тодорхой чиглэлд тавих шаардлагатай үед тойргийн төвийг 
дайруулан шаардлагатай азимут руу шугам татна. Шугамыг шаардлагатай чиглэлд 
тойргоос 6 м илүү гарган татаж үзүүрт нь сум тэмдэглэнэ. Шугамын өргөн нь 15 см байх 
ёстой. (Зураг 5-8 (Б)-г үзнэ үү) 
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Зураг. 5-8. Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээ 
 

- Агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ  
 
5.2.69 Агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээг хучилттай апрон болон мөс арилгах/ 
мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламж дээр тогтоосон зогсоолын байршил дээр тэмдэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.2.70 Хучилттай апрон болон мөс арилгах/мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламж дэх 
агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээг урд талын дугуй зогсоолын тэмдэглэгээн дээр 
байхад 3.12.6-д заасан аюулгүй зайг хангахуйцаар тэмдэглэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.71 Агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээ нь зогсоолын байршлын схем ба бусад 
хэрэгслийг нэмж байрлуулахтай холбоотойгоор өөртөө зогсоолын дугаар, чиглүүлэх 
шугам, эргэлтийг заах тэмдэг, эргэх шугам, тэгшлэх шугам, “Зогс” шугам ба гарахад 
чиглүүлэх шугам гэсэн элементийг багтаана.  
 
- Чиглүүлэх шугам, гарахад чиглүүлэх шугам 
 
5.2.72 Чиглүүлэх шугам, эргэлтийн шугам болон гарахад чиглүүлэх шугам гол төлөв 
нийт уртынхаа дагуу тасралтгүй үргэлжлэх бөгөөд 150 мм-ээс багагүй өргөнтэй байна. 
Зогсоолын тэмдэглэгээн дээр нэг болон хэд хэдэн төрлийн зогсоолын тэмдэглэгээ 
давхацсан тохиолдолд хамгийн их эргэлтийн радиустай агаарын хөлгийн шугам 
тасралтгүйгээр үргэлжлэх ба бусад агаарын хөлгийнх тасархай шугамтай байна. 
 
5.2.73 Чиглүүлэх шугам, эргэлтийн шугам болон гарахад чиглүүлэх шугамын муруй 
хэсгийн радиус нь тухайн зориулсан агаарын хөлгийн хамгийн их эргэлтийн радиустай 
тохирч байх ёстой. 
 

А. ЧИГЛҮҮЛЭХ ШУГАМГҮЙ              Б. ЧИГЛҮҮЛЭХ ШУГАМТАЙ 

Тайлбар. Агаарын хөлгийг тодорхой чигт харуулан байрлуулах тохиодолд 

чиглүүлэх шугам хэрэглэгдэнэ. 
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5.2.74 Агаарын хөлөг зөвхөн нэг чиглэлд хөдлөх зориулалттай хэсэгт чиглүүлэх ба 
гарахад чиглүүлэх шугам дээр чиг заасан сумыг нэмж тэмдэглэнэ.  
 
- Агаарын хөлгийн зогсоолын дугаар 
 
5.2.75 Агаарын хөлгийн зогсоолын дугаар нь (тоо ба/, эсхүл үсэг) чиглүүлэх шугамын нэг 
хэсэг бөгөөд чиглүүлэх шугамын эхлэлээс их биш зайд байрлавал зохино. 
 
5.2.76 Тэмдэглэгээ нь тухайн зогсоолыг ашиглаж буй агаарын хөлгийн нисгэх багийн 
бүхээгээс ялгаж харагдахуйц хангалттай өндөртэй байх ёстой. 
 
5.2.77 Шар өнгөтэй зогсоолын дугаарын хэмжээг Зураг 5-9-т үзүүлсэн болно. Зогсоолыг 
заасан тэмдгийн талаар 5.4.75-аас үзнэ үү.  
 
5.2.78 Апроныг илүү уян хатан ашиглах зорилгоор агаарын хөлгийн зогсоолын 2 
тэмдэглэгээ нэг нь нөгөө дээрээ давхцаж тавигдсанаас аль тэмдэглэгээг нь дагахыг 
тодорхойлход хүндрэлтэй, эсхүл зохих тэмдэглэгээг дагаагүй нөхцөлд аюулгүй байдал 
алдагдаж болзошгүй зэргээс үүдэн тухайн тохиолдолд зогсоолын дугаар дээр тухайн 
зогсоолыг ашиглах агаарын хөлгийн маягийг нэмэлтээр тэмдэглэнэ. Жнь: 2А-В747, 2В-
HS748. 
 
- Эргэлтийг заах тэмдэг 
 
5.2.79 Эргэлтийг заах тэмдгийг эргэлтийн цэгийн эхлэл дээр, нисгэх багийн зүүн талд, 
чиглүүлэх шугамд тэгш өнцгөөр байрлуулбал зохино. Эргэлтийг заах тэмдгийн урт нь 6 
м-ээс, өргөн нь 15 м-ээс багагүй байвал зохих бөгөөд эргэлтийн чигийг заасан сумтай 
байх ёстой. 
 
Эргэлтийг заах тэмдгийн болон чиглүүлэх шугам хоорондын зай нь нисгэх багийн 
харах бүсийг тооцсон агаарын хөлгийн төрөл загвараас хамааран өөрчлөгдөж болно. 
 
5.2.80 Хэрэв зогсоол нь нэгээс илүү агаарын хөлөгт үйлчлэх зориулалттай бол 
эргэлтийг заах тэмдэг нь аль маягийн агаарын хөлөгт зориулснаас хамааран 
үргэлжилсэн, эсхүл тасархай явгалах шугамын дэргэд байна. 
 
5.2.81 Энэ тохиолдолд TURN үгийг агаарын хөлгийн маягийн хамт тухайн шугамын дээр 
бичнэ, тухайлбал TURN B737. 
 
5.2.82 Хэрэв нэгээс илүү эргэлтийг заах тэмдэг ба/, эсхүл “Зогс” шугам шаардлагатай 
бол тэдгээрийг томъёолсон тэмдгээр тэмдэглэвэл зохино. 
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Зураг 5-9. Агаарын хөлгийн зогсоолын дугаарын тэмдэглэгээ 
 
- Тэгшлэх шугам 
 
5.2.83 Тэгшлэх шугамыг заасан газарт зогсох агаарын хөлгийн гол шугамын 
үргэлжлэлтэй давхцахаар бөгөөд зогсоолд зогсох эцсийн шатанд нисгэгчид харагдаж 
байхаар хийнэ. Түүний өргөн 15см-ээс багагүй байх ёстой.  
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- “Зогс” шугам 
 
5.2.84 “Зогс” шугамыг зогсохоор тооцоолсон цэг дээр, нисгэх багийн зүүн талд, тэгшлэх 
шугамд тэгш өнцгөөр тэмдэглэнэ. Түүний урт нь 6м-ээс, өргөн нь 15см-ээс багагүй байх 
ёстой. 
 
5.2.85 “Зогс” шугамыг тэмдэглэхдээ боломжтой тохиолдолд тухайн шугамыг ашиглах 
агаарын хөлгийн маягийн хамт тэмдэглэх хэрэгтэй. 
 
5.2.86 “Зогс” шугам ба чиглүүлэх шугам хоорондын зай нь нисэх багийн харах бүсийг 
тооцсон агаарын хөлгийн төрөл загвараас хамааран өөр өөр байна. Түгээмэл агаарын 
хөлгийн төрлийн зайг доор үзүүлэв 
 
Агаарын хөлгийн төрөл Урд дугуйн чиглүүлэх шугамаас сум хүртэлх зай 

В 747 13 м 

В 767 10 м 

В 737 ба түүнээс доош 6 м 

 
- Урд дугуйг зогсоох блок 
 
5.2.87 Урд дугуйг зогсоох блокыг зогсоолыг ашиглах агаарын хөлгийн маяг бүрд 
тохируулж, маршаллер буюу агаарын хөлгийн дохиологч инженерт зориулан хийгддэг. 
Түүнчлэн урд дугуйг зогсоох блок нь тухайн зогсоолын газар зүйн хяналтын цэг болдог. 
Тиймээс зогсоол бүр дээр маршаллеад зориулан будган тэмдэглэгээ хийгдсэн байна.  
 
5.2.88 Урд дугуйг зогсоох блок нь тухайн тэмдэглэгээн дээрх агаарын хөлөг байрлах үед 
шатахуун цэнэглэх газрын цэг дөхөмтэй байх ба бусад агаарын хөлөг, тоног төхөөрөмж 
ба барилга байгууламжаас аюулгүй зайд байхаар байрлана. 
 
5.2.89 Урд дугуйг зогсоох блок нь 0.5 м өргөн ба 1 м урт, чиглүүлэх шугамд хөнлөн 
байрлана. Хэрэв тухайн зорчигч үйлчилгээний хоолой нь нэгээс олон маягийн агаарын 
хөлөгт үйлчлэхээр бол тухайн агаарын хөлгийн төрлийг урд дугуйг зогсоох блокын 
дэргэн, маршаллер руу харуулан, 0.5 м-ээс хэтрэхгүй өндөртэйгээр будгаар тэмдэглэнэ. 
 
- Тоног төхөөрөмжийн аюулгүйн шугам 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.90 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүйн шугамыг агаарын хөлгийг тоног төхөөрөмжөөс 
аюулгүй зайд байлгахад хэрэглэнэ.  
 
Байрлал 
 
5.2.91 Тухайн тооцоот агаарын хөлгийн далавчны уртаас гадагш 3.13.6-д тодорхойлсон 
аюулгүй зайд аюулгүйн шугам байрлана. 
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Шинж чанар  
 
5.2.92 Апрон дахь аюулгүйн шугам нь 100 мм өргөнтэй улаан шугам байна. Хэрэв илүү 
их харагдацтайгаар хийх шаардлагатай гэж үзвэл тэмдэглэгээг цагаан өнгийн шугамтай 
хосолсон байж болно.  
 
- Тоног төхөөрөмжийг байршуулах талбай  
 
Хэрэглээ 
 
5.2.93 Тухайн талбайг агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний зориулалттай машин ба 
тоног төхөөрөмжийг байршуулахаар тодорхойлно. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.94 Тус талбай нь 100 мм өргөнтэй улаан шугамаар хүрээлэгдсэн байна. Тухайн 
шугамын хажуу талд “Equipment Limit” үгийг 300 мм өндөртэй будаж тэмдэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.2.95 Тоног төхөөрөмжийн талбай нь агаарын хөлөг, хөдөлгөөн үйлдэж байгаа 
тээврийн хэрэгсэл, эсхүл явган зорчигчид саад болохооргүй газарт байрлана. 
 
Апрон дээр манёвр үйлдэх агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн цоргилтыг тооцох нь 
ёстой болно. 
 
- “No parking” талбай 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.96 Аль ч цагт машин болон тоног төхөөрөмж байрлаж болохгүй талбай. 
 
Байрлал 
 
5.2.97 “No parking” талбай нь жишээлбэл апрон дээрх хөдөлгөөнт бүс болон зорчигч 
үйлчилгээний хөдөлгөөнт хоолой хоорондын зай, эсхүл хөдөлгүүрийн цоргилт өндөртэй 
талбай зэрэг болно.  
 
Шинж чанар 
 
5.2.98 Тус талбайг 100 мм өргөн улаан шугамаар хүрээлнэ. Талбайг тодруулахын тулд 
хөндлөн ташуу зураасаар нэмж будна. 
 
-Зорчигчийн явган замын шугам  
 
Хэрэглээ  
 
5.2.99 Зорчигчийн явган замын шугамыг апрон дээр дараах тохиолдолд хэрэглэнэ: 

(a) Зорчигч үйлчилгээний терминал ба агаарын хөлөг хооронд зорчигч апрон дээгүүр 

явганаар зорчих; болон 
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(b) Ачаа ачиж буулгах үед аюулгүй байдлын зааварчилгаа нь тоног төхөөрөмж, 

бусад агаарын хөлөг, үйлчилгээний үйл ажиллагаа, сэнсээс зайлсхийх хэрэгтэй, 

эсхүл 

(c) Аюулгүй байдлын шаардлагаар хийх ёстой гэж үзвэл. 

 
5.2.100 Дээрх шаардлагад хамаарахгүй байсан ч зорчигчын явган замын шугамыг апрон 
дээгүүр хөндлөн явах бүх зорчигчдын хөдөлгөөнд зориулан хийх нь зүйтэй. 
 
Байрлал 
 
5.2.101 Зорчигчийн явган замын шугам нь тухайн агаарын хөлөгт зорчигч аль болох 
хурдан очихоор байрлана. Зорчигчийн явган замын шугам нь агаарын хөлөг, тоног 
төхөөрөмж байрлах талбай ба хөдөлгөөнт бүс дэх машинаас чөлөөтэй байхыг анхаарах 
ёстой. Манёврлах талбайг хөндлөн гарах шугамын урт аль болох богино байна. 
 
Шинж чанар 
 
5.2.102 Зорчигчийн явган замын шугам нь цагаан өнгийн хос шугамаас тогтох ба 100 мм 
өргөн ба 1 м зайтай байна. Тэдгээр шугам нь 3 м-ээс 5 м зайтай хөндлөн шугамаар 
холбогдоно. Хөндлөн шугамын оронд хөлийн мөрийн тэмдэглэгээг хүрэх газар хүртэл 
тэмдэглэж зорчигдод зориулалтыг нь таниулна. Явган замын шугам нь хөдөлгөөнт бүс 
дэх тээврийн хэрэгсэлтэй огтлолцох тохиолдолд замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан 
явган зорчигчийн цагаан эрээн тэмдэглэгээг хийнэ. 
 
- Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.103 Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ нь ХБЗ-тай огтлолцсон тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөний маршрутын бүх огтлолцол дээр тавигдана. 
 
Байрлал 
 
5.2.104 Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
маршрутад хүлээх байршил дээр хөндлөн байрлана. 
 
Шинж чанар  
 
5.2.105 Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ нь замын хөдөлгөөний дүрэмд тохирсон 
байна. 
 
- Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.106 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээг тавих боломжгүй газарт 5.4.12-ын дагуу 
дээрх тэмдэглэгээг хучилтын гадаргуу дээр тэмдэглэнэ. 
 
5.2.107 Ашиглалтын талаас нь авч үзэхэд тухайлбал 60 м-ээс дээш өргөнтэй ЯЗ дээр 
заавал мөрдөх зааварлах тэмдгийг мөн агуулгатай нэмэгдэл  тэмдэглэгээтэйгээр 
хийвэл зохино. 
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Байрлал 
 
5.2.108 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээг Зураг 5-10 (А)-т үзүүлсний дагуу А, В, С 
болон D үсгэн кодтой ЯЗ–ын гол шугамын тэмдэглэгээнд тэгш хэмтэйгээр, ХБЗ-ны 
хүлээх байршлын тэмдэглэгээний хүлээлтийн талд нь тавина. Тэмдэглэгээний хамгийн 
ойрын ирмэг болон ХБЗ дэргэдэх хүлээх байршлын тэмдэглэгээ, эсхүл ЯЗ-ын гол 
шугамын тэмдэглэгээ хоорондын зай 1 м-ээс доошгүй байна. 
 
5.2.109 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээг Зураг 5-10 (Б)-т үзүүлсний дагуу Е ба F 
үсгэн кодтой ЯЗ–ын гол шугамын тэмдэглэгээний хоёр талд ХБЗ-ны хүлээх байршлын 
тэмдэглэгээний хүлээлтийн талд нь тавина. Тэмдэглэгээний хамгийн ойрын ирмэг болон 
ХБЗ дэргэдэх хүлээх байршлын тэмдэглэгээ, эсхүл ЯЗ-ын голын тэмдэглэгээ хоорондын 
зай 1 м-ээс доошгүй байна. 
 
Тайлбар. Ашиглалтын талаас нь авч үзэхэд  шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд 
заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээг ХБЗ дээр тавихгүй байвал зохино. 
 

 
Зураг 5-10. Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээ 
 
Шинж чанар  
 
5.2.110 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээ нь улаан дэвсгэр дээр цагаан өнгийн 
бичиглэл хэлбэрээр хийгдэнэ. “NO ENTRY” тэмдэглэгээнээс бусад бичээс нь зааврыг 
заавал мөрдөх зааварлах тэмдэгтэй ижил утгатай мэдээллийг дамжуулна. 
 
5.2.111 “NO ENTRY” тэмдэглэгээ нь улаан дэвсгэр дээр цагаанаар “NO ENTRY” 
бичээстэй байна.  
 

А) А, В, С эсхүл D 

кодын үсэгтэй ЯЗ 

Б) E эсхүл F кодын 

үсэгтэй ЯЗ 
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5.2.112 Тэмдэглэгээ нь түүний хучилтын гадаргуугаас ялгарах харагдац муутай бол 
заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээг зохих өнгөөр, боломжтой бол цагаан, эсхүл хар 
өнгөөр хүрээлнэ. 
 
5.2.113 А бо В үсгэн кодтэй тохиололд тэмдэглэгээний өндөр 2м, C, D, E болон F үсгэн 
кодтой тохиолдолд тэмдэглэгээний өндөр 4 м байна. Тэмдэглэгээний хэмжээ болон 
хэлбэр нь Хавсралт 3-ын шаардлагад нийцсэн байна. 
 
5.2.114 Дэвсгэр нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй байх бөгөөд түүний хүрээ нь доторх бичээсээс 
0.5 м-ээс багагүй зайтай байх ёстой. 
 
- Мэдээлэх тэмдэглэгээ 
 
Хэрэглээ 
 
5.2.115 Зохих эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тэмдэг тавих шаардлагагүй гэж үзсэн 
тохиолдолд мэдээлэх тэмдэг тавигддаг газарт хучилтын гадаргуу дээр мэдээлэх 
тэмдэглэгээг хийнэ. 
 
5.2.116 Ашиглалтын нөхцөлөөс шаадлагатай гэж үзвэл мэдээлэх тэмдэг дээр нэмж 
мэдээлэх тэмдэглэгээг хийнэ.  
 
Байрлал 
 
5.2.117 Мэдээлэх тэмдэглэгээг ойртон ирж буй агаарын хөлгийн бүхээгээс аль болох 
хялбар харагдахаар газарт, апрон, эсхүл ЯЗ–ын гадаргуу дээр хөндлөнгөөр 
байрлуулбал зохино.  
 
Шинж чанар  
 
5.2.118 Мэдээлэх тэмдэглэгээ нь:  

(a) Байршлыг заах тэмдгийн нэмэлтээр, эсхүл түүнийг орлуулж байгаа нөхцөлд 

тэмдэглэгээ нь шар өнгийн бичлэгтэй байна. 

(b) Чиглэл, эсхүл очих газрыг мэдээлэх тэмдгийн нэмэлтээр, эсхүл түүнийг орлуулж 

байгаа тохиолдолд тэмдэглэгээг хар өнгөөр бичнэ.  

 

5.2.119 Тэмдэглэгээний дэвсгэр өнгө нь хучилтын гадаргуугаас ялгарах харагдац  
хангалтгүй нөхцөлд тэмдэглэгээг: 

(a) хар өнгийн бичиглэлтэй бол шар өнгийн дэвсгэр, болон  

(b) шар өнгийн бичиглэлтэй бол хар өнгийн дэвсгэр будна. 

 
5.2.120 Тэмдгийн өндөр нь 4 м байвал зохино. Бичиглэлийн хэлбэр ба хэмжээ нь 
Хавсралт 3-т заасан шаардлагад нийцсэн байна. 
 
- Будган тэмдэглэгээний шаардлага 
 
ХБЗ ба ЯЗ 
 
5.2.121 Будган тэмдэглэгээний хэмжээсийн максимум хүлээн зөвшөөрөгдөх алдаа нь: 
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(a) сигментийн хоорондын зайн урт  ± 300 мм. 

(b) сигментийн урт ± 150 мм. 

(c) шугамын өргөний хувьд: 

 
(i) 150 мм хүртэл өргөнд, +10 мм -5 мм, эсхүл 

(ii) 150 мм-ээс дээш өргөнд, +15 мм -10 мм. 

(d) Будган тэмдэглэгээний шугам дээр анивчдаг гэрэл, эсхүл гэрэл ойлгогч байгаа 

тохиолдолд будган тэмдэглэгээ нь гэрэл хүртэл ба түүнээс хойш 150 мм-д тасалдаж 

болно. 

 
Апрон 
 
5.2.122 Апрон дээр дараах өнгөний стандартыг хэрэглэнэ: 
 

Шар өнгө 356 Алтан шар 

Улаан өнгө 537 Дохионы улаан 

Цэнхэр өнгө 112 Арктикийн цэнхэр 

 
5.2.123 Бүх гэрлийн бэхэлгээн дээр шүршсэн будгийн ямар ч хальсан зөрүү, эсхүл 
үсэргэсэн хэсгийг цэвэрлэх ёстой. 

5.3 Гэрэл 

- Агаарын хөлгийн аюулгүй байдалд аюул учруулж болзошгүй гэрэл 
 
5.3.1 Аэродромын ойролцоо байрлаж байгаа аливаа нисэхийн бус газрын гэрэл агаарын 
хөлгийн аюулгүй байдалд аюул учруулж болзошгүй бөгөөд тэдгээрийг унтраах, халхлах, 
эсхүл зохих аргаар өөрчилж эх үүсвэрийг аюулгүй болгох арга хэмжээ авна. 
 
- Төөрөгдүүлж болох гэрэл 
 
5.3.2 Гэрэл түүний тодорц, хэлбэр, эсхүл өнгөөрөө нисэхийн газрын гэрлийг нарийн 
тодорхой таньж мэдэхэд саад учруулан, төөрөлдүүлж болох нисэхийн бус гэрлийг дээрх 
таагүй боломжийг арилгахын тулд унтраах, халхлах, эсхүл ямар нэг байдлаар өөрчлөх 
нь зүйтэй. Агаараас ажиглаж байгаа дараах бүсийн доторх нисэхийн бус аливаа гэрэлд 
онцгой анхаарал хандуулбал зохино: 

(a) кодын дугаар 4, хэрэглэлийн ХБЗ: 

 
ХБЗ-ны босгоноос өмнөх болон түүний төгсгөлөөс хойш хамгийн багадаа 4500 м-
ээс доошгүй урттай, ХБЗ-ны гол шугам болон түүний үргэлжлэлээс 2 тийш 750 м 
өргөнтэй талбай 

(b) кодын дугаар 2, эсхүл 3, хэрэглэлийн ХБЗ: 

 
дээрхтэй ижил буюу (а)-д заасантай ижил хэмжээтэй ба зөвхөн урт нь хамгийн 
багадаа 3000м-ээс доошгүй байна 

(c) кодын дугаар 1, хэрэглэлийн болон хэрэглэлийн бус ХБЗ: 

 
ойртолтын бүсийн хязгаар дотор. 
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- Өргөгдсөн ойртолтын гэрэл 
 
5.3.3 Өргөгдсөн ойртолтын гэрэл болон тэдгээрийг тогтоох сууриуд нь хэврэг байх 
бөгөөд ХБЗ-ны босгоноос 300 м-ээс цааших ойртолтын гэрэл хөнгөн жинтэй ба 
хэврэмтгий байна. Ойртолтын гэрэл, эсхүл тулгуурын харагдац нь муу бол зохих ёсоор 
тэмдэглэгдсэн байна. 
 
- Өргөгдсөн гэрэл 
 
5.3.4 ХБЗ, зогсоох зам болон ЯЗ-ын өргөгдсөн гэрэл нь хэврэг байна. Тэдгээрийн 
өндрийн хэмжээ нь сэнсний үзүүр болон жэт-агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн доод 
өехигөөс хангалттай тусгаарлах зай хадгалахаар намхан байна.  
 
- Гадаргууд суулгасан гэрэл 
 
5.3.5 ХБЗ, зогсоох зам, явгалах зам болон апроны гадаргууд суулгасан гэрлийн бэхлэх 
суурийг, дээгүүр өнгөрч байгаа агаарын хөлгийн дугуйнаас ирэх ачааллыг дааж, 
агаарын хөлөгт, эсхүл гэрэлт өөрт нь эвдрэл гэмтэл учруулахааргүйгээр зохион бүтээж, 
суурилуулсан байна. 
 
- Гэрлийн тодорц болон удирдлага 
 
5.3.6 ХБЗ-ны гэрэлтүүлгийн тодорц нь, ХБЗ-ыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа алсын 
барааны харагдацын минимум болон гадна орчны гэрлийн нөхцөлтэй тохирч байх, 
хэрэв ойртолтын гэрэлтүүлгийн системээр хангагдсан бол түүний хамгийн ойрын 
хэсэгтэй ижил тэнцүү байна. 
 
Ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн гэрэлтүүлэг ХБЗ-ны гэрэлтүүлгээс их байж 
болох боловч тодорцын огцом шилжилтээс аль болохоор зайлсхийх нь зүйтэй. Учир 
нь иймэрхүү шилжилт буултанд орох үед үзэгдэлтийн талаар нисгэгчид хуурамч 
мэдрэхүй төрүүлж болзошгүй байдаг байна. 
 
5.3.7 Давамгайлсан нөхцөлийн шаардлагыг хангах зорилгоор гэрлийн тодорцыг 
тохируулах тохиромжтой удирдлагыг хийсэн байна.  
 
Хэрэв дараах системийг суурилуулсан бол тухайн системийг тохирсон тодорцтой 
ажиллаж чадахыг бататгах зорилгоор тусдаа тодорцын удирдлага, эсхүл бусад тохирох 
аргаар хангасан байна: 

(a) ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем, 

(b) ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл, 

(c) ХБЗ-ны босгоны гэрэл, 

(d) ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл,  

(e) ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл,  

(f) ХБЗ-ны газардах бүсийн гэрэл, 

(g) ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл 

(h) Ил харааны налууг заагч систем. 
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- Аэродромын гэрэлт дохио 
Хэрэглээ 
 
5.3.8 Шөнийн цагаар ашиглах зориулалттай аэродром дээр дараах нэг, эсхүл хэд хэдэн 
нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд аэродромын гэрэлт дохиог хэрэглэнэ:  

(a) агаарын хөлөг гол төлөв навигацийг ил харааны туслах хэрэгслийн 

тусламжтайгаар гүйцэтгэж байгаа;  

(b) үзэгдэлтийн хязгаарлагдмал нөхцөл давтагддаг, эсхүл 

(c) орчны гэрэлтүүлэг, эсхүл газар орны онцлогоос шалтгаалан аэродромын 

байршлыг агаараас тодорхойлоход хүндрэлтэй. 

 
Байрлал 
 
5.3.9 Аэродромын гэрэлт дохиог аэродром дээр, эсхүл түүний ойролцоо дэвсгэрийн 
гэрэлтүүлэг багатай бүсэд байрлуулна. Гэрэлт дохиог байрлуулахдаа хамгийн чухал 
чиглэлд түүнийг бусад объект халхлахааргүй, цамхагийн гэрэл нь ойртолт үйлдэх үед 
нисгэгчийг гялбуулахгүй байна. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.10 Аэродромын гэрэлт дохиог цагаантай ээлжлэх олон өнгийн анивчих, эсхүл  
зөвхөн цагаанаар анивчих гэрэл гаргана. Анивчих давтамж нь минутад 20-30 байна. 
Гэрлийн тархац нь босоо хавтгайд өндөржилтийн 1°-аас илүүгүй өнцгөөс, тухайн гэрэлт 
дохиог хэрэглэх гэж байгаа газрын максимум өнцгийн баримжаанд хэрэглэх боломжтой 
гэж тодорхойлсон өнцөг хүртэл дээш тархана. 
 
- Ялгах гэрэлт дохио 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.11 Ялгах гэрэлт дохиог шөнийн цагаар ашиглахад зориулсан бөгөөд бусад 
хэрэгслийн тусламжтайгаар агаараас хялбар таних боломжгүй аэродром дээр 
суурилуулна. 
 
Байрлал 
 
5.3.12 Ялгах гэрэлт дохиог аэродром дээрх суурь гэрэлтүүлэг муутай бүсэд 
суурилуулна. Байрлал заах гэрэлт дохиог байрлуулахдаа хамгийн чухал чиглэлд нь 
түүнийг бусад объект халхлахгүй байхаар, дохионы гэрэл нь ойртолт үйлдэх нисгэгчийг 
гялбуулахгүй байвал зохино.  
 
Шинж чанар  
 
5.3.13 Ялгах гэрэлт дохио нь ногоон өнгөтэй байх ба тодорц 2000 кд-ээс доошгүй байна. 
Аэродромын Байрлал заах гэрэлт дохио нь бүх чиглэлд цацрах ба хэвтээ хавтгайгаас 
дээш хамгийн багадаа 45 градусаар тархана. Байрлал заах гэрэлт дохиог олон улсын 
морзын цагаан толгойн үсгээр нэвтрүүлнэ. 
 
- Ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем 
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Хэрэглээ 
5.3.14 Ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем нь дараах нэг болон нэгээс олон 
байгууламжаас тогтоно: 

(a) Бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем (1 улаан хөндлөвч гэрэлтэй) 

(b) Бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем (2 улаан хөндлөвч гэрэлтэй) 

(c) Өндөр тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем (CAT I-ийн нарийвчлалтай  

ойртолт) 

(d) Өндөр тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем (CAT II ба III-ын 

нарийвчлалтай ойртолт). 

 
5.3.15 Ойртолтын гэрэлтүүлгийн системд нэмэлтээр дараах байгууламж байж болно. 

(a) ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн систем (RLLS) 

(b) Тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрэл (CGL) 

(c) ХБЗ-нытөгсгөлийг тодорхойлох гэрэл (REIL). 

 
5.3.16 ХБЗ-ны ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн бүх гэрэл нь буулт үйлдэхээр 
ойртож байгаа, хөөрөлт үйлдэж байгаа, явгалж байгаа, агаарын хөлгийн нисгэгчийг 
гялбуулахгүй ба төөрөгдүүлэхгүй байхаар зохион бүтээгдсэн ба суурилагдсан байна. 
 
- 1 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем  
 
Хэрэглээ 
 
5.3.17 Боломжтой тохиолдолд 1 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын 
гэрэлтүүлгийн систем нь бүх хэрэглэлийн ХБЗ, эсхүл олон улсын аэродромын 
хэрэглэлийн туслах ХБЗ дээр байх ёстой минимум стандарт юм. Боломжтой 
тохиолдолд тухайн систем, эсхүл бусад ил харааны туслах туслах хэрэгслийг ил 
харааны нэмэлт удирдлагаар хангах зорилгоор шөнийн цагт ашигладаг хэрэглэлийн бус 
ХБЗ-д хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.18 Систем нь ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэл дээр суурилагдах 1 эгнээтэй гэрлээс 
тогтох бөгөөд ХБЗ-ны босгоноос 420 м-ээс багагүй зайд үргэлжлэх ба ХБЗ-ны босгоноос 
300 м-ийн зайд хөндлөвч гэрэл үүсгэсэн байна. Зураг 5-11 үзнэ үү. 
 
5.3.19 Гол шугамыг үүсгэж буй гэрлийн чигийн баримжааг сайжруулахын тулд 30м-ийн 
үечлэлийг ашиглаж болохоос бусад тохиолдолд 60м-ийн дагуу үечлэлтэй байна. Гол 
шугамын гэрэлд тогтоосон дагуу үечлэлээс хамааран хамгийн ойрын гэрэл нь ХБЗ-ны 
босгоноос 30 м, эсхүл 60 м-ийн зайд оршино. 
 
5.3.20 Хөндлөвч гэрлийг үүсгэж байгаа гэрэл нь гол шугамын гэрэлтэй тэгш өнцөг 
үүсгэсэн хэвтээ чигт хөндлөн байрлана. Хөдлөвч гэрэл нь 30 м урттай байх ба тал бүр 
нь 5 гэрлээс тогтоно. Гэрэл хоорондын зай нь шугам болж харагдахаар хэмжээтэй байх 
ба гол шугамын гэрлээс, тал бүрийн хөндлөвч гэрлийн эхний гэрэл хооронд 6м-ээс 
ихгүй завсартай байна. 
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5.3.21 Систем нь, ХБЗ-ны босгыг дайрах хэвтээ хавтгайд орших ба (Зураг 5-11-ийг үзнэ 
үү) дараах үүрэгтэй: 

(a) Агаарын хөлөг ойртолт үйлдэж чиглэлд ямар ч гэрэл халхлагдаагүй байх;  

(b) Системийн гол шугамаас 60 м зайд ойртолтын гэрлийн хавтгайгаас аливаа 

объект цухуйж болохгүй. Хэрэв тухайн объектыг зайлуулах боломжгүй тохиолдолд 

саадын тэмдэглэгээ, гэрлээр тэмдэглэнэ. 

 
Шинж чанар  
 
5.3.22 Системийн гэрэл нь байнга гэрэлтдэг, эсхүл анивчдаг байх ба өнгөний хувьд 
нисэхийн газрын гэрлийн өнгөнөөс ялгарч харагдаж (ихэвчлэн улаан), ойртолтын 
гэрлийн бэлэн байдлыг илтгэхээр байна. 
 
5.3.23 Ойртолтын төгсгөлийн шатанд гэрэл нь нисгэгчид бүх талаас харагдаж байх 
ёстой. Гэрэл шөнийн болон өдрийн цагаар үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан, цаг агаарын 
тааламжгүй нөхцөлтэй үед хэвийн асч, харагдац сайтай байх, нисэх багт зөв баримжааг 
өгч байхаар суурилагдсан байна. 

 
Зураг 5-11. 1 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн 
систем 
 
- 2 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.24 Боломжтой тохиолдолд 1 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын 
гэрэлтүүлгийн системийг CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын орон нутгийн ХБЗ дээр 
ашиглана. 
 
Байрлал 
 
5.3.25 Систем нь ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэл дээр суурилагдах 2 эгнээтэй гэрлээс 
тогтох бөгөөд ХБЗ-ны босгоноос 900 м зайд үргэлжлэх ба ХБЗ-ны босгоноос 300 м 
болон 600 м зайд байрлана. (Зураг 5-12-ыг үзнэ үү) 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 95 ИНЕГ 

 
5.3.26 Гол шугамыг үүсгэж буй гэрлийн чигийн баримжааг сайжруулахын тулд 30 м-ийн 
үечлэлийг ашиглаж болохоос бусад тохиолдолд 60 м-ийн дагуу үечлэлтэй байна. Гол 
шугамын гэрэлд тогтоосон дагуу үечлэлээс хамааран хамгийн ойрын гэрэл нь ХБЗ-ны 
босгоноос 30 м, эсхүл 60 м-ийн зайд оршино. 
 
5.3.27. Хөндлөвч гэрлийг үүсгэж байгаа гэрэл нь гол шугамын гэрэлтэй тэгш өнцөг 
үүсгэсэн хэвтээ чигт хөндлөн байрлана. Босгоноос 300 м-т орших хөндлөвч гэрэл тал 
бүрдээ 5 гэрлээс тогтоно. Гол шугамтай ойрхон 2 гэрэл нь ойролцоогоор 4 м зайд 
байрлах ба үлдсэн гэрэл ойролцоогоор 3 м-т байна. Босгоноос 600 м-т орших хөндлөвч 
гэрэл нь 7 гэрлээс бүрдэх ба хоорондын зай хэмжээ нь өмнөхтэй ижил байна.  
 
5.3.28 Систем нь, ХБЗ-ны босгыг дайрах хэвтээ хавтгайд орших ба (Зураг 5-13-ыг үзнэ 
үү) дараах үүрэгтэй: 

(a) Агаарын хөлөг ойртолт үйлдэж чиглэлд ямар ч гэрэл халхлагдаагүй байх;  

(b) Системийн гол шугамаас 60 м зайд ойртолтын гэрлийн хавтгайгаас аливаа 

объект цухуйж болохгүй. Хэрэв тухайн объектыг зайлуулах боломжгүй тохиолдолд 

саадын тэмдэглэгээ, гэрлээр тэмдэглэнэ. 

 
Шинж чанар  
 
5.3.29 Системийн улаан гэрэл нь байнга гэрэлтдэг, эсхүл анивчдаг байна. 
 
5.3.30 Ойртолтын төгсгөлийн шатанд гэрэл нь нисгэгчид бүх талаас харагдаж байх 
ёстой. Гэрэл шөнийн болон өдрийн цагаар үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан, цаг агаарын 
тааламжгүй нөхцөлд хэвийн асч, харагдац сайтай байх, нисэх багт зөв баримжааг өгч 
байхаар суурилагдсан байна. 
 
 

 
Зураг 5-12. 2 улаан хөндлөвч гэрэлтэй бага тодорцтой ойртолтын гэрэлтүүлгийн 
систем 
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Зураг 5-13. Босоо суурилуулалт 
 
- Өндөр тодорцтой CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем 
 
Хэрэглээ 
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5.3.31 Хэрэгжүүлэх боломжтой газарт CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын, олон улсын 
болон орон нутгийн ХБЗ дээр CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын тохирох 
гэрэлтүүлгийн системээр үйлчилнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.32 CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем нь ХБЗ-ны босгоноос 
900 м-ийн зай дотор ХБЗ-ны босгоноос 5 эгнээ хөндлөвч гэрлээс тогтох бөгөөд эгнээ 
хоорондын үечлэл 150 м байна. (Зураг 5-14)  
 
5.3.33 ХБЗ-ны босгоноос эхний 300 м-ийн зайд 30 м-ийн зайд эхэлж 30 м-ийн 
интеварлтайгаар тавигдах нэг гол шугамын гэрлээс тогтоно.  
 
5.3.34 Дараагийн 300 м-т 30 м-ийн үечлэлтэйгээр гол шугамын 2 талаар 2 цагаан гэрэл 
байрлана. Хоёр гэрлийн хоорондох зай 0.75 м байна. 
 
5.3.35 Сүүлчийн 300 м гол шугамын дагуу 30 м үечлэлтэйгээр гэрэл байрлах ба тухайн 
гэрлийн хоёр талд 1.5 м зайтай гэрэл нийт 3 гэрэл байрлана. 
 
5.3.36 Хөндлөвч гэрлийг үүсгэж байгаа гэрэл нь гол шугамын гэрэлтэй тэгш өнцөг 
үүсгэсэн хэвтээ чигт хөндлөн байрлана. Босгоноос 300 м-т орших хөдлөвч гэрэл тал 
бүрдээ 5 гэрлээс тогтоно. Хамгийн захын гэрэл нь гол шугамаас 15 м-т байрлах бусад 
нь 4 м үечлэлтэй байна. Хамгийн захын төгсгөл нь: 

(a) Босгоноос 300 м зайд нэг шулуун дээр, эсхүл  

(b) Гол шугамтай зэрэгцээ 2 шулуун дээр тус тус  оршино. 

 
5.3.37 Систем нь, ХБЗ-ны босгыг дайрах хэвтээ хавтгайд орших ба (Зураг 5-14-ийг үзнэ 
үү) дараах үүрэгтэй: 

(a) Агаарын хөлөг ойртолт үйлдэж чиглэлд ямар ч гэрэл халхлагдаагүй байх;  

(b) Системийн гол шугамаас 60 м зайд ойртолтын гэрлийн хавтгайгаас аливаа 

объект цухуйж болохгүй. Хэрэв тухайн объектыг зайлуулах боломжгүй тохиолдолд 

саадын тэмдэглэгээ, гэрлээр тэмдэглэнэ. 

 
Шинж чанар  
 
5.3.38 Гол шугамын гэрэл болон CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрлийн 
системийн хөндлөвч гэрлийн гэрэл нь хувьсах цагаан өнгийн, байнга гэрэлтдэг гэрэл 
байна. 
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Зураг 5-14. CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем 
 
 
 
 
 
 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 99 ИНЕГ 

- Өндөр тодорцтой CAT II, эсхүл III-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн 
систем 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.39 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр тус гэрэлтүүлгийн 
системээр үйлчилнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.40 Ойртолтын гэрэлтүүлгийн энэ систем нь ХБЗ-ны босгоноос 900 м-ийн зайд ХБЗ-
ны гол шугамын үргэлжлэл дээр тавьсан гэрлийн эгнээнээс тогтоно. Түүнээс гадна уг 
систем нь Зураг 5-15-т үзүүлсний дагуу ХБЗ-ны босгоноос 270 м-ийн зайд үргэлжилсэн 
хажуугийн 2 эгнээ ба ХБЗ-ны босгоноос нэг нь 150 м-ийн нөгөө нь 300 м-ийн зайд орших 
гэрлийн 2 хөндлөвч гэрэлтэй байна. Гол шугамыг үүсгэж буй гэрэл 30 м-тэй тэнцүү 
үечлэлтэйгээр байрлах бөгөөд энэ тохиолдолд хамгийн ойрын гэрэл нь ХБЗ-ны 
босгоноос 30 м-ийн зайд байна. 
 
5.3.41 ХБЗ-ны босгоноос 150 м-ийн зайд орших хөндлөвч гэрэл гол шугамын болон 
хажуугийн эгнээ хоорондын тасалдлыг дүүргэж өгнө. ХБЗ-ны босгоноос 300 м-ийн зайд 
орших хөндлөвч гэрэл гол шугамын гэрлийн хоёр талаар ХБЗ-ны гол шугамын 
үргэлжлэлээс 15 м-ийн зайд үргэлжилнэ.  
 
5.3.42 Хэрэв босгоноос 300 м дотор гол шугаман гэрлээс илүү гэрэл хэрэглэх бол 
нэмэлт хөндлөвч гэрлийг босгоноос 450 м, 600 м ба 750 м-т суурилуулна. Эдгээр 
хөндлөвч гэрлийн захын гэрэл, гол шугамтай зэрэгцээ 2 шугам дээр байрлана. 
 
5.3.43 Систем нь, ХБЗ-ны босгыг дайрах хэвтээ хавтгайд орших ба (Зураг 5-13-ыг үзнэ 
үү) дараах үүрэгтэй: 

(a) Агаарын хөлөг ойртолт үйлдэж чиглэлд ямар ч гэрэл халхлагдаагүй байх; 

(b) Системийн гол шугамаас 60 м зайд ойртолтын гэрлийн хавтгайгаас аливаа 

объект цухуйж болохгүй. Хэрэв тухайн объектыг зайлуулах боломжгүй тохиолдолд 

саадын тэмдэглэгээ, гэрлээр тэмдэглэнэ. 

 
Шинж чанар 
 
5.3.44 ХБЗ-ны босгоноос эхний 300 м-ийн хэсэг дэх CAT II ба CAT III-ын нарийвчлалтай 
ойртолтын  гэрэлтүүлгийн системийн гол шугамын гэрэл ХБЗ-ны босго 300 м, эсхүл 
түүнээс дээш шилжсэн бөгөөд гол шугам нь хувьсах тодорцтой цагаан гэрэл цацруулах 
нэг гэрлийн үүсвэрээс тогтосноос бусад тохиолдолд хувьсах цагаан өнгийн шугаман 
гэрэл хэлбэртэй байна. Шугаман гэрлийн урт нь 4 м-ээс доошгүй байна. Шугаман гэрэл 
нэг гэрлийн үүсвэртэй жишихүйц гэрлээс тогтож буй тохиолдолд ижил хэмжээний 1.5 м-
ээс хэтрэхгүй үечлэлтэйгээр байрлана. 
 
5.3.45 ХБЗ-ны босгоноос 300 м-ээс цааш гол шугамын гэрлийн блок бүр нь: 

(a) ХБЗ-ны босгоноос эхний 300 м-т орших шугаман гэрэлтэй адил, эсхүл 

(b) 300 м-ийн урттай гол шугамын дунд хэсэгт гэрлийн хоёр үүсвэрийн болон ХБЗ-ны 

босгоноос цааш хамгийн сүүлчийн 300 м-ийн урттай гол шугамын хэсэгт хамтатгасан 

гэрлийн эх үүсвэр байх бөгөөд тэдгээр нь бүгд хувьсах цагаан гэрэл цацруулна. 
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5.3.46 Хэрэв ХБЗ-ны босгоноос 300м-ээс цааших гол шугамын гэрэл нь шугаман гэрлээс 
тогтож байгаа бол 300 м-ээс цааш орших гэрэл бүрийг цаг агаарын нөхцөлийн онцлог 
болон системийн шинж байдлаас шалтгаалан импульсын гэрэл тавих хэрэггүй гэж 
үзсэнээс бусад тохиолдолд импульсын гэрлээр нэмэгдүүлж өгнө. Анивчдаг гэрэл бүхэн 
нь системийн хамгийн алсын гэрлээс эхлэн ХБЗ-ны босгонд хамгийн ойрын гэрлийг 
хүртэлх чиглэлд, тогтоосон дарааллаар секундэд 2 гялсхийлт үйлдэнэ. Ийм тохиолдолд 
ойртолтын гэрлийн системийн бусад гэрлээс хамааралгүйгээр дээрх гэрлийг удирдах 
цахилгаан хэлхээний бүдүүвчийг ашиглана. 
 
5.3.47 Хажуугийн эгнээ нь улаан өнгийн шугаман гэрлээс тогтоно. Хажуугийн эгнээний 
шугаман гэрлийн урт болон түүний гэрэл хоорондын үечлэл нь газардах бүсийн 
шугаман гэрлийнхтэй адил байна. Улаан гэрлийн тодорц нь цагаан гэрлийнхтэй 
жишихүйц хэмжээнд байна. 
 
5.3.48 Хөндлөвч гэрэл нь хувьсах цагаан өнгийн тогтмол цацрагтай гэрэл байна. Ижил 
хэмжээнд байрлуулсан гэрэл хоорондын үечлэл нь 2.7 м-ээс хэтрэхгүй байвал зохино. 
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Зураг 5-15. CAT II ба III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны босгоноос 300 м 
зайд байрлалтай ойртолтын ба ХБЗ-ны гэрэл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газардах 

18-22.5м 

30 эсхүл 60м 

RVR алсын барааны хараа 350м-ээс 

бага байх нөхцөлд 15м 
ХБЗ-ын хажуугийн хязгаарын гэрэл 

ХБЗ-ын тэнхлэгийн гэрэл 

Хамгийн ихдээ 60м 

ХБЗ-ын босго 
ХБЗ босгоны гэрлүүд хоорондын интервал 

хамгийн ихдээ 3м 

Хажуугийн эгнээний шугаман гэрэл 

Газардах бүсийн гэрэл хоорондын зайтай адил 

Хамгийн багадаа 

4м 

Хөндлөвч гэрлүүд 

ХБЗ-ын тэнхлэгийн шугам босгоноос 300м зайд 

 шугаман гэрлүүдээс тогтож байгаа тохиололд 

нэг үүсвэртэй гэрэл эсхүл тэнхлэгийн шугамын 

шугаман гэрлүүд 

Тэнхлэгийн шугамын шугаман гэрэл 

Хөндлөвч гэрлүүд 
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- Ил харааны ойртолтын налууг заах систем 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.49 Дараах аль нэг нөхцөл байгаа тохиолдолд, тухайн зурвас нь бусад ил харааны 
ойртолтын туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ, эсхүл ил харааны бус туслах хэрэгсэл, 
тэмдэглэгээтэй эсэхээс үл хамааран, ойртолт үйлдэх зорилгоор тухайн ХБЗ-ыг VASIS-
ээр хангасан байх ёстой:  

(a) тухайн ХБЗ-ыг турбо-жэт, турбо-фэн, эсхүл ойртолтын чиглүүлэх шаардлага нь 

ижил төстэй бусад нисэх онгоц ашигладаг, 

(b) дараах нөхцөлөөс шалтгаалан, бүх маягийн нисэх онгоцны нисгэгчид ойртолт 

үйлдэх шийдвэр гаргахад хүндрэл үүсэж болзошгүй: 

 
(i) өдрийн цагаар ус, эсхүл онцлох шинж тэмдэггүй газар дээгүүр, эсхүл 

шөнийн цагаар ойртолтын бүсэд гадна орчны хангалттай гэрэлгүй 

нөхцөлд ойртолт үйлдэх үед үүсдэг хангалтгүй ил харааны чиглүүлэлт, 

(ii)  хүрээлсэн газрын бартаа, эсхүл ХБЗ-ны налуу зэргээс үүдэлтэй 

төөрөгдүүлэх мэдээлэл. 

(c) нисэх онгоц хэвийн ойртолтын траектороос доогуур өндөр алдах үед ойртолтын 

бүсэд байгаа байгууламж түүнд бодит аюул учруулж болох ялангуяа тийм 

байгууламж байгааг анхааруулах өөр бусад ил харааны туслах хэрэгсэл, 

тэмдэглэгээ, эсхүл ил харааны бус туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ байхгүй, 

(d) ХБЗ-ны аль ч төгсгөлийн ерөнхий нөхцөл нь нисэх онгоц ХБЗ-нд дутуу суух, 

эсхүл ХБЗ-ыг даван гүйж гарах үед ноцтой аюул учруулах,  

(e) газрын бартаа, эсхүл голлох цаг уурын нөхцөл нь ойртолт үйлдэж байгаа нисэх 

онгоц хэвийн бус сэгсрэлт үзүүлэх. 

5.3.50 Стандарт ил харааны ойртолтын налууг заах систем нь (Зураг 5-16)-д 

үзүүлсний дагуу дараах шаардлагын аль нэгийг багтаасан байна: 

(a) 5.3.69 - 5.3.86-д агуулагдах техникийн шаардлагад тохирсон Т-VASIS ба AT-

VASIS; 

(b) 5.3.87 - 5.3.104-д агуулагдах техникийн шаардлагад тохирсон PAPI болон APAPI 

систем Зураг 5-16-т үзүүлсний дагуу багтана. 

 
5.3.51 Хэрэв тийрэлт хөдөлгүүртэй нисэх онгоцонд үйлчилдэг, олон улсын аэродром 
бол T-VASIS, эсхүл PAPI системээр ХБЗ-ыг тоноглоно. 
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Зураг 5-16. Ил харааны ойртолтын налууг заах систем 
 
5.3.52 Энэхүү АС-ын 5.3.49-д заасан нэг, эсхүл хэд хэдэн нөхцөлд ба ХБЗ-ыг олон 
улсын үйлчилгээ үзүүлдэггүй нисэх онгоц ашигладаг бол PAPI, APAPI, эсхүл AT-VASIS –
ийг суурилуулсан байна. Тэдгээр нисэх онгоцны гялбах өндөр дэх нүднээс-дугуй 
хүртэлх өндөр нь 16 м-ээс ихгүй үед PAPI ба AT-VASIS тохиромжтой байх байна. Кодын 
дугаар 1, эсхүл 2 ХБЗ-т APAPI системийг суурилуулна. 
 
- T-VASIS болон AT-VASIS систем 
 
Тодорхойлолт 
 
5.3.53 T-VASIS систем нь Зураг 5-17-д үзүүлсний дагуу тус бүрдээ глиссадын 4 гэрлээс 
тогтох, 2 хөндлөн шугамын гэрэл хэлбэртэй ба дагууд нь нэг бүрийг тэнцүү хуваах 6 
гэрлээс бүрдсэн бөгөөд эдгээр нь ХБЗ-ны гол шугамын дагуу тэгш хэмтэйгээр 
байрласан глиссадын нийт 20 гэрлээс тогтоно. 
 
5.3.54 AT-VASIS ситем нь глисадын 4 гэрлээс тогтох жигүүрийн нэг гэрэл хэлбэртэй ба 
дагууд нь нэг бүрийг тэнцүү хуваах 6 гэрлээс бүрдэх бөгөөд ХБЗ-ны нэг талд тавьсан 
глиссадын нийт 10 гэрлээс тогтоно. 
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Зураг 5-17. T-VASIS системийн глисадын гэрлийн байршил 

 
5.3.55 Глиссадын гэрэл нь ойртолт үйлдэж байгаа нисгэгчид:  

 

(a) глиссадаас дээш байхдаа хөндлөн шугамын гэрлийг цагаанаар, нэг, хоёр, эсхүл 

гурван “доогуур нис” гэрлийг харж байхаар буюу нисгэгч хэдий чинээ глиссадаас 

дээгүүр оршиж байна төдий чинээ олон “доогуур нис” гэрэл харагдаж байхаар,  

(b) глиссадан дээр оршиж байхдаа хөндлөн шугамын гэрлийг цагаанаар,  
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СУУРИЛУУЛАХАД ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХҮЛЦЭЛ 

Зохих байгуулагаас дараах өөрчлөлт оруулахыг 

зөвшөөрнө. 

(a) а) стандартын глиссад ILS ба хамгийн 
бага глиссад MLS-ээр хангагдсанаас 
бусад тохиолдолд ХБЗ-н босгон дээр 
“Глиссад дээр” гэсэн дохио өгөх үед 
нисгэгчийн нүдний номинал өндрийг 12-
16м-ийн хязгаарт өөрчлөх, энэ 
тохиолдолд ил харааны ойртолтын 
налууг заагч болон ашиглагдаж буй ILS 
ба/эсхүл MLS глиссадын хоорондын 
аливаа хэсэгийн зөрчлийг арилгах 
зорилгоор ХБЗ-н босгон дээрх өндрийг 
өөрчилбөл зохино.  

(b) б) нийт системийн уртын дагуу глиссадын 
салангид гэрэл хоорондын дагуу зайг 
10%-иас илүүгүйгээр өөрчлөх. 

(c) в) системийн хөндлөн шилжилтийг ХБЗ-н 

захаас 3м-ээс хэтрэхгүйгээр өөрчлөх.  

Системүүдийг ХБЗ-н тэнхлэгийн дагуу 
тэгш хэмтэйгээр хөдөлгөвөл зохино.  

(d) Тайлбар. Системүүдийг ХБЗ-ны 
тэнхлэгтэй тэгш хэмтэйгээр шилжүүлнэ. 

(e) г) Газрын гадаргуу дагуу налуутай бол 
гэрлийн болон ХБЗ-н босгоны түвшний 
ялгааг нөхөхийн тулд глиссадын гэрлийг 
дагуу чигт хөдөлгөх. 

(f) д) Газрын гадаргуу хөндлөн налуутай бол 
5.3.5.17-д агуулагдсан шаардлагыг 
биелүүлэхэд хэрэгцээтэй байж болох 
түвшин хоорондын ялгааг нөхөхийн  тулд 
глиссадын хоёр гэрэл эсхүл жигүүрийн 
хоёр нэмэлт гэрлийг дагуу чигт хөдөлгөх. 

  

      Жигүүрийн хаяа болон ХБЗ-н босго хоорондын 

зай тэгш ХБЗ-тай харьцуулахад 3
0

 байх глиссадын  

налуугийн үндсэн дээр тодорхойлогдох бөгөөд энэ 

тохиолдолд ХБЗ дээрх нисэгчийн нүдний түвшний 

номинал өндөр  15м байна. Амьдрал дээр ХБЗ-н 

босго болон жигүүрийн нэмэлт гэрэл хоорондын 

зай: 

(a) а) Глиссадын сонгосон налуугаар, 
(b) б) ХБЗ-н дагуу налуугаар, 
(c) в) ХБЗ дээрх нисэгчийн нүдний түвшний 

сонгон авсан номинал өндрөөр тус тус 
тодорхойлогдоно. 

Х
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(c) глиссадаас доош байхдаа хөндлөн шугамын гэрэл болон нэг, хоёр, эсхүл гурван 

“дээгүүр нис” гэрлийг цагаанаар буюу нисгэгчид глиссадаас хэдий чинээ доогуур 

оршиж байна төдий чинээ олон “дээгүүр нис” гэрлийг олж харах бөгөөд нисгэгч 

глиссадаас хэт доогуур нисч орж ирвэл хөндлөн шугамын гэрэл ба “дээгүүр нис” 

гэсэн 3 гэрлийг улаан өнгөөр харагдаж байхаар тус тус үйлдвэрлэгдэх ба байрлана. 

 
5.3.56 Глиссадаар, эсхүл түүнээс дээгүүр нисч буй үед глиссадын “дээгүүр нис” гэрэл 
харагдахгүй глиссадаар, эсхүл түүнээс доогуур нисч буй үед “доогуур нис” глиссадын 
гэрэл мөн үзэгдэхгүй байна.  
 
Байрлал 
 
5.3.57 Глиссадын гэрлийг суурилуулалтын үед мөрдөх журмыг баримтлан Зураг 5-17-т 
үзүүлсний дагуу байрлуулна. 
 

Глиссадын налуугийн өнцөг 30, ХБЗ босго дээрх нисгэгчийн нүдний түвшний номинал 

өндөр 15 м (5.3.5.7 ба 5.3.5.20-ыг үз) байхад ХБЗ босго дээрх нисгэгчийн нүдний 

түвшний өндөр 13-17 м-ийн хэмжээнд байж зөвхөн хөндлөн шугамын гэрэл харагдаж 

байна. Хэрэв ХБЗ-ны босгоны дэргэд нисгэгчийн нүдний түвшний өндрийг их байхаар 

авах шаардлагатай (дугуй болон ХБЗ хоорондын зохих зайг хангахын тулд) бол нэг, 

эсхүл хэд хэдэн “доогуур нис” гэрэл харагдаж байгаа тохиолдолд ойртолт гүйцэтгэж 

болно. Тийм тохиолдолд ХБЗ-ны босго дээрх нисгэгчийн нүдний түвшний өндөр 

дараах хэмжээнд байна:  

Хөндлөн шугамын гэрэл болон нэг “доогуур нис” гэрэл харагдаж байхад     17-22м; 

Хөндлөн шугамын гэрэл болон хоёр “доогуур нис” гэрэл харагдаж байхад     22-28м; 

Хөндлөн шугамын гэрэл болон гурван “доогуур нис” гэрэл харагдаж байхад     

28-54м. 

 
Глиссадын гэрлийн шинж чанар 
 
5.3.58 Уг систем нь өдөр шөнийн аль ч цагт нислэгт үйлчлэхэд боломжтой байна. 
 
5.3.59 Глиссадын гэрэл бүрийн гэрлийн цацрагийн хувиарлалт нь ойртолтын чиглэл 
дагуу хэвтээ чигт  өргөн өнцгөөр харагдах дэвүүр хэлбэртэй байна. Хөндлөн шугамын 
гэрлийн глиссадын гэрэл нь 1054’–ын босоо өнцгөөс 60-ын босоо өнцгийн секторын 
хязгаарт цагаан өнгийн цацраг, мөн 00-аас 1054’ босоо өнцөг хүртэлх секторын хязгаарт 
улаан өнгийн цацраг үүсгэнэ. Глиссадын “доогуур нис”  гэрэл 60-ын босоо өнцгөөс 
ойролцоогоор глиссадын налуугийн өнцөг хоорондын секторт цагаан өнгийн гэрлийн 
цацраг үүсгэж тэнд огцом таслагддаг. Глиссадын “дээгүүр нис” гэрэл ойролцоогоор 
глиссадын налуугийн өнцөг болон 1054’–ын босоо өнцөг хоорондох секторт цагаан 
өнгийн гэрлийн цацраг, 1054’-аас доош улаан өнгийн гэрлийн цацраг үүсгэнэ. Хөндлөн 
шугамын гэрлийн глиссадын гэрлийн цацрагийн дээд хязгаарын болон “дээгүүр нис” 
гэрлийн өнцөг 5.3.5.22-ыг хангах үүднээс нэмэгдэж болно.  
 
5.3.60 Глиссадын “доогуур нис” гэрэл, хөндлөн шугамын гэрэл болон “дээгүүр нис” 
гэрлийн тодорцын хуваарилалт нь Хавсралт 2-ын Зураг А2-22-т  үзүүлсэн 
хуваарилалтад тохирч байх ёстой. 
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5.3.61 Босоо хавтгайд улаан өнгөнөөс цагаан өнгөнд шилжих шилжилт нь 300 м-ээс 
багагүй зайд байгаа ажиглагч 15’–аас илүүгүй босоо өнцгийн хязгаарт түүнийг харахаар 
байх ёстой. 
 

5.3.62 Улаан гэрлийн  координат бүрэн хэмжээний эрчмийн үед 0.320-иос хэтрэхгүй 
байна. 
 
5.3.63 Давамгайлах нөхцөлийг тооцох зорилгоор тохирууга хийх, эсхүл буулт болон 
ойртолт үйлдэх үед нисгэгчийг гялбуулах явдлыг арилгах зорилгоор гэрлийн тодорцын 
тохируулгатай байна. 
 
5.3.64 Хөндлөн шугамын гэрлийн глиссадын гэрэл, эсхүл “доогуур нис” ба “дээгүүр нис” 
хамтатгасан хослолыг үүсгэж байгаа глиссадын гэрэл нь тэдгээрийг ойртолт үйлдэж 
байгаа нисэх онгоцны нисгэгч үндсэндээ хэвтээ чиглэлийн нэг шугаман дээр оршиж 
байгаагаар харахуйц суурилагдана. Глиссадын гэрлийг аль болохоор доогуур 
суурилуулах нь зүйтэй бөгөөд тэдгээр нь хэврэг хийцтэй  байна. 
 
5.3.65 Глиссадын гэрэл нь тэдгээрийн шилэн болон цацруулах гадаргууд үүсч болох 
уур, цан, тоос шороо зэрэг бохирдлын нөлөө аль болох багатай, уг бохирдол гэрлэн 
дохионы дамжуулалтанд хамгийн багаар нөлөөлж, ямар нэг байдлаар өндөржилтийн 
өнцгийг өөрчлөх, эсхүл улаан, цагаан гэрэл хоорондын ялгаралтыг алдагдуулахгүй 
байхаар бүтээгдсэн байх ёстой. Мөн түүнчлэн глиссадын гэрлийг түүний бүрхүүлийн 
цацруулах завсарт цас, мөс бүрэн, эсхүл бүрэн бус байдлаар хуримтлагдаж гэрлийн 
үйлчлэлийг алдагдуулах боломжийг аль болох хамгийн доод хэмжээнд байлгахаар 
бүтээсэн байвал зохино. 
 
Глиссадын налуу ба глиссадын гэрлийн өндөржилтийн өнцгийн тохируулга 
 
5.3.66 Глиссадын налуугийн өнцөг нь тухайн орон зайг ойртолт үйлдэхэд ашиглаж 
байгаа нисэх онгоцонд тохиромжтой байна. 
 
5.3.67 ХБЗ дээр T-VASIS систем суурилагдсан ба ILS ба/, эсхүл MLS системээр 
тоноглогдсон бол глиссадын гэрлийн өндөржилтийн өнцөг болон тавилтын байршлыг 
боломжийн хэрээр ил харааны глиссад нь ILS ба/, эсхүл MLS глиссадтай аль болохуйц 
давхацсан байхаар сонгож авна.   
 
5.3.68 ХБЗ-ны хоёр талд хөндлөн шугамын гэрлийн глиссадын гэрлийн цацрагийн босоо 
өнцөг ижил байна. Хөндлөн шугамын гэрэл нэг бүрд ойр байгаа “дээгүүр нис” глиссадын 
гэрлийн цацрагийн дээд хязгаарын босоо өнцөг болон хөндлөн шугамын гэрэл нэг бүрд 
ойр байгаа “доогуур нис” глиссадын гэрлийн цацрагийн доод хязгаарын босоо өнцөг нь 
ижил бөгөөд глиссадын налуугийн өнцөгтэй тохирсон байна. “Дээгүүр нис” глиссадын 
дараагийн гэрлийн хязгаарын таслалтын өнцөг хөндлөн шугамын гэрлээс гадагш 
чиглэлийн дараагийн гэрэл бүрийн босоо өнцөг дахь нумыг 5’-аар багасгана. “Доогуур 
нис” глиссадын гэрлийн цацрагийн доод хязгаарын таслалтын өнцөг хөндлөн шугамын 
гэрлээс гадагш чиглэлийн дараагийн гэрэл бүрийн нумыг 7’-аар багасгана. 
 
5.3.69 Хөндлөн шугамын гэрлийн “дээгүүр нис”  глиссадын гэрлийн улаан цацрагийн 
дээд хязгаарын босоо өнцөг нь хөндлөн шугамын гэрэл болон “дээгүүр нис” гэсэн 
глиссадын гурван гэрлийг харж байгаа нисгэгч ойртолт үйлдэхдээ нэг ч улаан өнгөтэй 
гэрэл харагдахгүй байгаа тохиолдолд ойртолтын бүс дэх бүх объект дээгүүр нислэгийн 
аюулгүй байдлыг хангах хангалттай нөөц өндөртэйгөөр өнгөрөхөөр суурилагдсан байна. 
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5.3.70 Холбогдох системийн саадыг хамгаалах гадаргуугийн гадна талд оршиж буй 
боловч түүний гэрлийн цацрагийн хажуугийн хязгаарын дотор багтах, мөн саадыг 
хамгаалах гадаргуугийн түвшингээс дээш өргөгдсөн объектийг нисэхийн судалгааны үр 
дүнд нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх нь тогтоогдсон бол гэрлийн 
цацрагийн тархалтын азимутын өнцөг зохих ёсоор хязгаарлагдана. Хязгаарлалтын 
зэрэглэл нь тухайн объект нь гэрлийн цацрагийн хязгаарын гадна үлдэхээр байна. 
 

 
Зураг 5-18. Т-VASIS ба AT-VASIS системийн гэрлийн цацраг ба  

өнцгийн тохируулга 
 

- PAPI болон APAPI 
 
Тодорхойлолт 
 
5.3.71 PAPI систем нь ижил хэмжээний зайд байрласан, өнгөний огцом шилжилттэй, 
дөрвөн буюу олон ламптай (, эсхүл хосолсон нэг ламптай) хөндлөн шугамын гэрлээс 
тогтоно. Бодит байдал дээр боломжгүй байхаас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны зүүн талд 
байрлана. 
 
5.3.72 PAPI систем нь ижил хэмжээний зайд байрласан, өнгөний огцом шилжилттэй, 
хоёр буюу олон ламптай (, эсхүл хосолсон нэг ламптай) хөндлөн шугамын гэрлээс 
тогтоно. Бодит байдал дээр боломжгүй байхаас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны зүүн талд 
байрлана. 

Хэрэв ХБЗ нь бусад гадны хэрэгслээр хангагдаагүй, ил харааны тойруу удирдлага 

шаарддаг агаарын хөлөгт ашиглах бол ХБЗ-ны эсрэг талд хоёр дахь хөндлөн 

шугамын гэрэл суурилагдаж болно. 

 
5.3.73 PAPI системийн хөндлөн шугамын гэрэл дараах байдлаар үйлдвэрлэгдэх ба 
суурилагдах бөгөөд ойртолт үйлдэж буй агаарын хөлгийн нисгэгчид:  

(a) глиссад дээр, эсхүл түүнд ойр байгаа нөхцөлд ХБЗ-т ойр орших хоёр гэрэл 

улаан, ХБЗ-аас зайтай орших хоёр  гэрэл цагаан өнгөөр харагдахаар;  

(b) глиссадаас дээш гарсан тохиолдолд ХБЗ-т ойр орших нэг гэрлийг улаан, ХБЗ-аас 

зайтай орших гурван гэрлийг цагаан, глиссадаас дээшлэх тутамд бүх гэрэл цагаан 

өнгөөр харагдахаар;  

(c) глиссадаас доош орсон тохиолдолд ХБЗ-т ойр орших гурван гэрлийг улаан, ХБЗ-

аас зайтай орших нэг гэрлийг цагаан, глиссадаас доошлох тутамд бүх гэрлийг улаан 

өнгөөр харагдахаар суурилуулна.  

 

ХБЗ-
Жигүүр “Дээгүү“Доогу
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5.3.74 APAPI системийн хөндлөн шугамын гэрэл дараах байдлаар үйлдвэрлэгдэх ба 
суурилагдах бөгөөд ойртолт үйлдэж буй агаарын хөлгийн нисгэгчид: 

(a) глиссад дээр, эсхүл түүнд ойр байгаа нөхцөлд ХБЗ-т ойр орших гэрэл улаан, 

түүнээс зайтай орших гэрэл цагаан өнгөөр харагдахаар; 

(b) глиссадаас дээш орших үед хоёр гэрэл хоёулаа цагаан өнгөөр харагдахаар; 

(c) глиссадаас доош орших үед хоёр гэрэл хоёулаа улаан өнгөөр харагдахаар 

суурилуулна. 

 
Байрлал 
 
5.3.75 Гэрэл нь суурилуулахад зөвшөөрөгдөх хүлцэлийг баримтлан Зураг 5-19-т заасан 
үндсэн бүдүүвчээр байрлана. Хөндлөн шугамын гэрэл үүсгэж буй гэрлийг ойртолт 
үйлдэж байгаа нисэх онгоцны нисгэгч тэдгээрийг үндсэнд нь бүгдийг хэвтээ шугам дээр 
харж байхаар байрлуулна. Глиссадын гэрлийг аль болохоор доогуур тавих бөгөөд 
тэдгээрийн бүтээц нь хэврэг байна. 
 
Глиссадын гэрлийн шинж чанар 
 
5.3.76 Систем нь нислэгийг өдөр шөнийн аль ч цагаар үйлчлэхэд тохиромжтой байна. 
 
5.3.77 Босоо хавтгайд улаан өнгөнөөс цагаан өнгөнд шилжих шилжилт нь 300 м-ээс 
багагүй зайд байгаа ажиглагч босоо өнцгийн 30–аас илүүгүй хязгаарт түүнийг харахаар 
байна. 
 

5.3.78 Бүрэн эрчмийн үед улаан гэрэл 0.320-иос хэтрэхгүй  солбилцолтой байна. 
 
5.3.79 Глиссадын гэрлийн тодорцын тархалтын Зураг 5-20-д үзүүлсэнтэй тохирно. 
 
5.3.80 Давамгайлах нөхцөлийг тооцох зорилгоор тохируулга хийх, эсхүл буулт болон 
ойртолт үйлдэх үед нисгэгчийг гялбуулах явдлыг арилгах зорилгоор гэрлийн эрчмийн 
тохируулгатай байна. 
 
5.3.81 Глиссадын гэрэл бүхэн цацрагийн цагаан секторын доод хязгаар 1030’-аас 
хамгийн багадаа 4030’–ын диапазон дахь өндөржилтийн аливаа хүссэн өнцгөөр 
тавигдаж болохоор босоо хавтгайд тохируулагддаг байна. 
 
5.3.82 Глиссадын гэрэл нь тэдгээрийн шилэн болон цацруулах гадаргууд үүсч болох 
уур, цан, тоос шороо зэрэг бохирдлын нөлөө аль болох багатай, уг бохирдол гэрлэн 
дохионы дамжуулалтанд хамгийн багаар нөлөөлж, улаан цагаан гэрэл хоорондын 
ялгаралтыг болон шилжилтийн секторын өндөржилтийн өнцгийг алдагдуулахгүй 
байхаар бүтээгдсэн байх ёстой. 
 
Глиссадын налуу ба глиссадын гэрлийн  өндөржилтийн өнцгийн тохируулга 
 
5.3.83 Зураг 5-21-д заасан глиссадын налуугийн өнцөг ойртолт үйлдэж байгаа нисэх 
онгоцонд тохиромжтой байна. 
 
5.3.84 Хэрэв ХБЗ ILS ба/, эсхүл MLS системээр тоноглосон бол глиссадын гэрлийн 
байрлал болон өндөржилтийн өнцгийг ил харааны ILS глиссад, эсхүл хамгийн бага MLS 
глиссадтай боломжийн хэрээр давхцаж байхаар сонгож авна. 
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5.3.85 PAPI–ийн хөндлөн шугамын гэрлийн глиссадын өндөржилтийн өнцөг нь нэг 
цагаан, гурван улаан гэрэл харж байгаа ойртолт үйлдэж байгаа нисэх онгоцны нисгэгч 
ойртолтын бүс дэх бүх объект дээгүүр хангалттай хэмжээний нөөц өндөртэйгөөр нисч 
гарахаар хийгдэнэ. 
 
5.3.86 APAPI –н хөндлөн шугамын гэрлийн глиссадын гэрлийн өндөржилтийн өнцөг нь 
глиссадын хэрэгслийн хамгийн доод талд орших дохио буюу өөрөөр хэлбэл нэг цагаан, 
нэг улаан гэрлийг харж байгаа ойртолт үйлдэж буй нисэх онгоцны нисгэгч ойртолтын 
бүс дэх бүх объект дээгүүр хангалттай хэмжээний нөөц өндөртэй нисч гарахаар 
хийгдэнэ. 
 
5.3.87 APAPI ба PAPI системийн саадыг хамгаалах гадаргуугийн гадна талд орших 
боловч түүний гэрлийн цацрагийн хажуугийн хязгаар дотор багтах объект саадаас 
чөлөөт гадаргуугийн түвшин дээр товойн гарч байгаа болон нисэхийн судалгааны үр 
дүн тухайн объектын нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэдгийг 
тогтоосон бол гэрлийн цацрагийн тархалтын азимутын өнцөг зохих ёсоор 
хязгаарлагдана. Гэрлийн цацрагийн зэрэглэл нь тухайн объект гэрлийн цацрагийн 
хязгаарын гадна талд үлдэхээр хэмжээнд байна. 
 
5.3.88 Хэрэв хөндлөн шугамын гэрэл нь ХБЗ-ны хоёр талаар тавигдсан бол тойруу 
удирдлагыг хангах үүднээс, глиссадын холбогдох гэрэл нь нэг өнцгөөр суурилагдах ба 
тус бүрийнх нь дохио нэгэн зэрэг, тэгш хэмтэйгээр өөрчлөгдөж байна 
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Зураг 5-19. PAPI болон APAPI-ийн байршил 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х ХБ
о

Б
о

Жигүүрийн гэрлийн 

загвар PAPI 

Жигүүрийн гэрлийн 

загвар АPAPI 

СУУРИЛУУЛАХАД ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХҮЛЦЭЛ 

 А) PAPI ба APAPI системүүд нь ILS ба/эсхүл MLS системээр тоноглогдоогүй ХБЗ дээр 

суурилуулж байгаа бол ойртолтын траекторийг зөв заахыг нисгэгч ажиглаж болох 

хамгийн бага өндрийг баталгаажуулдаг (зур 5-20 дээр PAPI системийн хувьд өнцөг В, 

APAPI системийн хувьд өнцөг А), тухайн ХБЗ-т байнга ашиглагддаг агаарын 

хөлгүүдийн хувьд 5-2 дахь хүснэгтэд заагдсан ХБЗ-ын босгон дээрх нөөц өндрийг хангах 

D1 зайг тооцоолон гаргана. 

 Б) Харин PAPI ба APAPI системүүдийг ILS буюу MLS системээр  тоноглогдсон ХБЗ 

дээр суурилуулж байгаа бол тухайн ХБЗ-г байнга ашигладаг агаарын хөлгийн антенн 

болон нисгэгчийн нүдний түвшин хоорондын босоо зайн диапазоны хувьд ил харааны ба 

ил харааны бус  хэрэгслүүдийн зүй зохистой нийцлийг хангахын тулд D1 зайг 

тооцоолно. Энэхүү зай нь ХБЗ-н босго болон ILS эсхүл хамгийн бага MLS глиссадын 

эхлэлийн бодит цэг хоорондын зай дээр нисэгчийн нүдний түвшин ба тухайн агаарын 

хөлгүүдийн антенн хоорондын эгц босоо зайн ялгавар дээр засварын коэффициентыг 

нэмсэнтэй тэнцүү байна. Засварын коэффициентыг нисгэгчийн нүдний түвшин ба 

эдгээр агаарын хөлгийн антенн хоорондын дундаж босоо зайг глиссадын налуугийн 

өндрийн котангенсараар үржүүлж тодорхойлно. Гэвч уг ХБЗ-н босгон дээрх нөөц өндөр 

5-2 дахь хүснэгтийн багана (3) –д заасан утгаас ямар ч тохиолдолд багагүй байхаар 

сонгож авна.  

     Тайлбар: Оновчтой газардах цэгийн тэмдэглэгээнд тавигдах техникийн 

шаардлагууд 5.2.5 дахь зүйлд, PAPI, ILS ба/эсхүл MLS-н дохио зохицуулалтын зааварлах 

материал Аэродром төслөлтийн заавар (Док 9157) 4 дэх хэсэгт агуулагдсан болно.  
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Хүнсэгт 5-2. PAPI ба APAPI системийн босго дээрх дугуй хоорондын аюулгүй 
зайчлал  
 

 

Ойртолт үеийн агаарын 
хөлгийн дугуйн болон 
нисгэгчийн нүдний түвшин 
хоорондын босоо зайa 

ХБЗ-ныбосгон дээр  
байгаа агаарын хөлгийн 
дугуйн тохиромжтой нөөц 
өндөр (м) bс.  

ХБЗ-ныбосгон дээр байгаа 
агаарын хөлгийн дугуйн 
нөөц өндрийн хамгийн 
доод хэмжээ. (м)b 

(1) (2) (3) 

3 м хүртэл ба  3 м нь орохгүй 
 

3 - 5 м хүртэл ба 5 м нь орохгүй 
 

5 - 8 м хүртэл ба 8 м нь орохгүй 
 

8 - 14 м хүртэл ба 14 м нь 
орохгүй 

 

6 
 

9 
 

9 
 

9 

3e 
 
4 
 
5 
 
6 
 

(a) Нисэгчийн нүдний түвшин ба агаарын хөлгийн дугуй хоорондын босоо зайн бүлгийг 
сонгохдоо зөвхөн тухайн системийг байнга ашиглах агаарын хөлгийг авч үзнэ. 
Эдгээр агаарын хөлөг дотроос хамгийн эрсдэлтэй байж болох загварын агаарын 
хөлгийн хувьд дээрх бүлэг  сонгоно. 

 
(b) ХБЗ-ны босгон дээр байгаа агаарын хөлгийн дугуйн тохиромжтой нөөц өндөр 

багана (2)-т зааснаар хангагдана. 
 
(c) ХБЗ-ны босгон дээр байгаа агаарын хөлгийн дугуйн 2 дах баганад заасан нөөц 

өндрийг багана (3)-т заасан хэмжээнд хүртэл бууруулж (гэвч түүнээс бага бус) 
болох хэдий ч энэ тухай нисэхийн судалгааны үр дүнгээр уг зайг бууруулах 
боломжтойг  тодорхойлсон байна.  

 
(d) ХБЗ-ны шилжүүлсэн босгон дээрх агаарын хөлгийн дугуйн бууруулсан нөөц өндрийг 

хангах бөгөөд дээр бүлэгт сонгосон агаарын хөлөг ХБЗ-ныэхлэлийн захын цэг 
дээгүүр нисч өнгөрөх үед дугуй ба нисгэгчийн нүдний түвшин хоорондын босоо зайг 
багана (2)-т заасан агаарын хөлгийн дугуйн тохиромжтой нөөц өндөр хангах болно. 

 
(e) Гол төлөв хөнгөн тийрэлтэд бус агаарын хөлөгт ашиглаж буй  ХБЗ дээр ХБЗ-ны 

босгон дээрх нөөц өндөр 1.5 м хүртэл буурч болно. 
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Зураг 5-20.  PAPI and APAPI системийн гэрлийн тодорцын тархалт  
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Зураг 5-21. PAPI болон APAPI-ийн гэрлийн цацраг ба  

өнцгийн өндөржилтийн тохируулга 
 
Саадыг хамгаалах гадаргуу 

Дараах техникийн шаардлага нь T-VASIS, AT-VASIS, PAPI болон APAPI системд 

хэрэглэгдэнэ. 

 
5.3.89 Саадыг хамгаалах гадаргуу ил харааны ойртолтын налууг заах системийг 
хэрэглэдэг газарт тогтоогдоно. 
 

Босго PAPI 

жигүүри

Агаарын хөлгийн глиссадын ILS антенн ба/эсхүл MLS антенн 

дээрх нисгэгчийн нүдний өндөр онгоцны загвар болон ойртолт 

үйлдэх үеийн агаарын орон зай дахь түүний байрлалаас 

хамааран өөрчлөгдөнө. PAPI дохио ба ILS глиссад ба/эсхүл 

А. 3º 

глиссады

Б. 3º 

глиссады

Босго АPAPI 

жигүүрий
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5.3.90 Саадыг хамгаалах гадаргуугийн үзүүлэлт өөрөөр хэлбэл эхлэл, зөрүү, урт болон 
хажуугийн өнцөг нь 5-3. дахь хүснэгтийн зохих баганын заалтын дагуу байна. 
 
5.3.91 Шинээр баригдах объект, эсхүл барилгыг давхарлаж барих нь зохих бүрэн эрх 
бүхий байгууллагын тогтоосноор оршиж байгаа хөдөлгөөнгүй объектаар халхлагдана 
гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд саадыг хамгаалах гадаргуугаас давж гарах объектыг 
шинээр барих, эсхүл хуучин объектыг давхарлаж барихыг хориглоно. 

Объектын халхлалтын тухай Бүлэг 4-ийн 4.4-т заасан.  

 
5.3.92 Хуучин байсан объект зохих бүрэн эрхт байгууллагын тогтоосноор оршиж байгаа 
хөдөлгөөнгүй объектоор халхлагдана гэж тооцогдож байгаа, эсхүл нисэхийн судалгаа 
явуулсаны эцэст тухайн объект нь нисэх онгоцны нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй гэж тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд саадыг хамгаалах гадаргуугаас 
товойн гарч байгаа объектыг зайлуулна. 
 
5.3.93 Саадыг хамгаалах гадаргуугаас товойн гарч байгаа хуучин объект нисэх онгоцны 
нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж болох тухай нисэхийн судалгааны 
дүн гарсан тохиолдолд дараах арга хэмжээний нэг, эсхүл хэд хэдэн хэлбэрийг 
хэрэглэнэ. 

(a) Тухайн обьектыг зайлуулах 

(b) Глиссадын системийн налуугийн өнцгийг нэмэгдүүлэх; 

(c) Системийн цацрагийн тархалтын азимутын өнцгийг тухайн объект цацрагийн 

хязгаарын гадна талд оршихуйцаар багасгах;  

(d) Системийн тэнхлэг болон зохих саадыг хамгаалах гадаргууг 50 – аас илүүгүй 

хэмжээнд шилжүүлэх; 

(e) ХБЗ-ны босгоноос цааш систем шилжих ба ингэхдээ OPS-оос гадагш обьект 

гарахааргүй байна. 

 
- Салхины чиглэл заах хэрэгсэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.94 Шөнийн цагт ашиглах зориулалттай ХБЗ-ны хоёр талын салхи заагч нь гэрэлтэй 
байна. 
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Хүснэгт 5-3. Саадыг хамгаалах гадаргуугийн  
хэмжээ болон налуу 

 
 

ХБЗ-ны х элб эр / кодын дугаар 

 

  

 
Тоноглолгүй ХБЗ Тоноглосон ХБЗ 

 
Кодын дугаар Кодын дугаар 

Гадаргуугийн хэ мжээ 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Дотоод хязгаарын урт 
 
Ил харааны налууг заагч 
системээс цааш зай

e
 

 
Хазайлт (2 тийш)    
 
Нийт урт 

 
Налуу 

 
а/ Т-VASIS ба AT-VASIS 
 
 
в/  PAPI

d
 

 
 
с/ APAPI

d
  

  

 
60м 

 
D1+30м 

 
 

10% 
 

7500м 
 
 
 

-
с
 

 
 
- 
 
 

А-0.9° 

 
80м

а 

 

D1+60м 
 
 

10% 
 

7500м
b
 

 
 
 

1.9° 
 
 

А-0.57° 
 
 

А-0.9° 

 
150м 

 
D1+60м 

 
 

10% 
 

15000м 
 
 
 

1.9° 
 
 

А-0.57° 
 
 
- 
 

 
150м 

 
D1+60м 

 
 

10% 
 

15000м 
 
 
 

1.9°
 

 

 

А-0.57° 
 
 
- 

 
150м 

 
D1+60м 

 
 

15% 
 

7500м 
 
 
 
- 
 
 

А-0.57°
 

 
 

А-0.9° 

 
150м 

 
D1+60м 

 
 

15% 
 

7500м
b
 

 
 
 

1.9°
 

 

 

А-0.57°
 

 
 

А-0.9° 

 
300м 

 
D1+60м 

 
 

15% 
 

15000м 
 
 
 

1.9°
 

 
 

А-0.57°
 

 
 
- 
 

 
300м 

 
D1+60м 

 
 

15% 
 

15000м 
 
 
 

1.9°
 

 
 

А-0.57°
 

 
 
- 
 

а.   T-VASIS  бу юу AT-VASIS  системүүдийн хувьд  энэ уртгыг 150м хүрт эл н эмэгдүүлж болно. 

b.   T-VASIS  бу юу AT-VASIS   системүүдийн хувьд  энэ уртыг 15000м хүрт эл н эмэгдүүлб эл зохино. 

с.  Заагдсан кодын дугаар бүхий ХБЗ дээр дээрх системийг ашиглах магадлал багатай учраас налууг 
тодорхойлоогүй. 

d.  Налуугийн өнцгүүдийг 5-21 дахь зурагт заасан. 
e.  D1 нь ХБЗ-ын босгоноос ил харааны налууг заагч систем хүртэлх зай бөгөөд OPS –оос илүү гарсан объектоос үүсэлтэй 

асуудлыг шийдвэрлэхээр шилжэхийн өмнөх. (зураг 5-19-ийг үзнэ үү) OPS-ын эхлэл ил харааны налууг заагч системийн 
байрлалтай холбогдох ба PAPI-ийн шилжилт нь мөн OPS-ийн эхлэлийг адилхан шилжиж байна. 

 

 
- Тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.95 Хэрэглэж байгаа ойртолтын болон ХБЗ-ны гэрэл нь тойргоор нисч байгаа 
агаарын хөлгийн бүхээгээс ХБЗ болон/, эсхүл ойртолтын бүсийг хангалттай хэмжээнд 
олж таних бололцоогүй тохиолдолд тухайн ХБЗ-ыг ашиглах нөхцөлийг хангахын тулд 
тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрлийг хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.96 Тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрлийн тоо, байрлал нь шаардлагатай 
тохиолдолд нисгэгчид дараах боломжийг олгохоор байна:  

 

(a) Хоёр ба гурав дахь эргэлтийн дунд хэсэгт гарах, эсхүл агаарын хөлгийн курсыг 

засварлах, шалгаж явцад ХБЗ-ыг зохих зайд дайрч өнгөрөхдөө ХБЗ-ны босгыг ялгаж 

таних; 
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(b) Гурав дахь эргэлт хийх болон ил харааны бусад хэрэгслийг ашиглан ойртолт 

үйлдэх сүүлчийн үе шатны ажиллагаанд шилжих шийдвэрээ гаргах боломж олгоход 

ХБЗ-ны босго болон/, эсхүл бусад ялгарах чиглүүлэгчийг байнгын хараандаа 

байлгах. 

 
5.3.97 Тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрэл нь өөртөө:  

(a) ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамын үргэлжлэлийг заах ба/, эсхүл ойртолтын гэрлийн 

аливаа системийн хэсгийг заах гэрэл, эсхүл 

(b) ХБЗ-ны босгоны байршлыг заах гэрэл, эсхүл 

(c) ХБЗ-ны байршил, чиглэлийг заах гэрлийг, эсхүл 

(d) а, b ба c-д заасан ХБЗ дээрх гэрлийн холбогдох хослолыг багтаана. 

 
Шинж чанар  
 
5.3.98 Тойргоор үйлдэх нислэгийн удирдлагын гэрэл нь тойргоор ил хараагаар ойртолт 
үйлдэх хангалттай нөхцөлийг бүрдүүлэхүйц цацрагийн сарних өнцөг болон тодорцтой 
байнгын, эсхүл анивчдаг байх ёстой. Анивчдаг гэрэл нь цагаан өнгөтэй, харин байнгын 
цацрагийн гэрэл цагаан, эсхүл хийн цэнэгт байна. 
 
5.3.99 Эдгээр гэрлийг ойртолт, хөөрөлт, эсхүл явгалалтын үед нисгэгчийг гялбуулахгүй, 
ямар нэг төөрөгдөлд оруулахгүйгээр бүтээсэн ба суурилуулсан байвал зохино. 
 
- ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн систем 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.100 ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн системийг газар нутгийн аюултай шинж чанартай 
гадаргууг тойрох шаардлагатай холбоотойгоор ойртолтын траекторийн тодорхой 
хэсгийн дагуу ил харааны удирдлагыг хангавал зохих газарт хэрэглэвэл зохино. 
 
Байрлал 
 
5.3.101 ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн систем нь бүлэг гэрлээс тогтох бөгөөд ойртолт 
үйлдэх журмыг зааж, чиглүүлэхийн тулд эхний бүлэг гэрлийг туулж өнгөрөх явцад 
дараагийн бүлэг гэрэл харагдахаар байвал зохино. Зэргэлдээх бүлэг гэрэл хоорондын 
зай ойролцоогоор 1600 ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 
 
5.3.102 ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн систем зохих эрх бүхий байгууллагын тодорхойлсон 
цэгээс эхэлж, хэрэв байдаг бол ойртолтын гэрлийн систем, ХБЗ, эсхүл ХБЗ-ны гэрлийн 
систем харагдах тэр цэгийг хүртэл үргэлжилбэл зохино. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.103 ХБЗ руу чиглүүлэх гэрлийн системийн бүлэг бүр нь шугаман, эсхүл багц 
хэлбэртэй, анивчдаг 3-аас доошгүй гэрлээс тогтсон байна. Хэрэв тухайн системийн 
харагдацыг дэшлүүлэхээр бол түүнийг байнгын асдаг гэрлээр нэмэгдүүлж болно. 
 
- ХБЗ-ны босгыг тодорхойлох гэрэл 
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Хэрэглээ 
 
5.3.104 ХБЗ-ны босгыг тодорхойлох гэрлийг дараах тохиолдолд тавибал зохино: 

(a) Босгоны ялгарах харагдацыг дээшлүүлэх шаардлагатай бөгөөд ойртолт үйлдэхэд 

зориулсан гэрлэн дохионы бусад хэрэгсэлд уг нөхцөлийг хангаж чадахгүй байгаа 

тохиолдолд нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ-ны босгоны дэргэд; 

(b) ХБЗ-ны төгсгөлтэй харьцуулахад ХБЗ-ны босго байнга шилжиж байдаг буюу 

хэвийн байрлалтайгаа харьцангуйгаар түр хугацаанд шилжсэн бөгөөд түүний ялгарах 

харагдацыг дээшлүүлэх шаардлагатай тохиолдолд.  

 
Байрлал 
 
5.3.105 ХБЗ-ны босгыг тодорхойлох гэрэл нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш хэмтэйгээр 
ХБЗ-ны босготой нэг шугаманд бөгөөд ХБЗ-ны хязгаарын гэрлээс ойролцоогоор 10м-
ийн зайд байрлана. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.106 ХБЗ-ны босгыг тодорхойлох гэрэл нь цагаан өнгийн, импульс маягийн, минутанд 
60-аас 120 хүртэл анивчих давтамжтай байна. Тэдгээр гэрэл нь зөвхөн ХБЗ-руу ойртох 
чиглэлээс харагдахаар байна. 
 
- ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.107 ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийг 
 

• шөнийн цагаар ашиглах зориулалттай ХБЗ, эсхүл 

• өдөр ба шөнийн аль ч цагт ашиглах, нарийвчлалтай ойртолт үйлдэхээр 

тоноглосон ХБЗ дээр, эсхүл  

• ХБЗ-ны алсын барааны харагдац 800 м-ээс доош ашиглалтын 

хязгаарлалтай нөхцөлд өдрийн цагаар хөөрөлт үйлдэхэд зориулсан ХБЗ-т 

тус тус ашиглавал зохино. 

 
Байрлал 
 
5.3.108 ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл нь ХБЗ-ны нийт уртын дагуу зэрэгцээ хоёр эгнээгээр 
тэнхлэгийн шугамаас ижил зайтайгаар байрлана. ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийг ХБЗ-ны 
ирмэгээр, эсхүл тухайн ирмэгээс цааш 3 м-ээс илүүгүй зайд байрлуулна. Хэрэглэлийн 
ХБЗ-ны хувьд ирмэгийн гэрлийг 60 м-ээс илүүгүй үечлэлтэйгээр, хэрэглэлийн бус ХБЗ-т 
100 м-ээс илүүгүй жигд үечлэлтэйгээр суурилуулна. ХБЗ-ны тэнхлэгийн 2 талаар 
байрлаж байгаа гэрэл энэ шугамд тэгш өнцгөөр дайрч өнгөрөх шугам дээр оршино. 
ХБЗ-тай огтлолцох огтлолцол дээр уг гэрэл ижил бус зайтай байрлаж болох бөгөөд 
нисгэгч холбогдох чиглүүлгийн хэрэгслээр хангасан нөхцөлд уг гэрэл бүр тавигдахгүй ч 
байж болно. 
 
5.3.109 ХБЗ-ны өргөн 60 м-ээс дээш тохиолдолд ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийн цацрагийн 
тархалт болон ил харааны бусад хэрэгсэл болон нислэгийн үйлдвэрлэлийн үйл 
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ажиллагааны шинж чанар зэргийг харгалзан гэрлийн эгнээ хоорондын зайг 
тодорхойлбол зохино. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.110 Дараахаас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл нь байнгын цацрагтай 
хувьсах цагаан өнгөтэй байна. 

(a) ХБЗ-ны босго шилжсэн бол ХБЗ-ны эхлэл болон шилжсэн босго хоорондох гэрэл 

ойртолт үйлдэх чигт улаан гэрэл цацруулна, 

(b) 600 м хүртэл урттай хэсэгт болон ХБЗ-ны гуравны нэг буюу аль нь бага байхаас 

шалтгаалан, ХБЗ-ны ирмэгээс буюу төгсгөлөөс эхлэх хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх зайд 

шар өнгийн гэрэл цацруулна. 

 
5.3.111 Хөөрөлт болон буултанд ашиглахаар зориулсан ХБЗ дээрх хязгаарын гэрэл  
үзэгдэлт, гэрэлтүүлгийн тухайн нөхцөлд тохирсон тодорцтой гэрлийг хөндлөн хавтгайд 
150 хүртлэх өндөржилтийн өнцгөөр, бүх чиглэлд цацруулна. Гаднын гэрэлтүүлэггүй 
аэродром дээр нисгэх багийн гялбалтыг багасгах үүднээс хязгаарын гэрлийн хүчийг 
бууруулж болох боловч бууралтын хэмжээг  25 кд–аас хэтрүүлж болохгүй. Үүнээс бусад 
тохиолдолд гэрлийн хүч хамгийн багадаа 50 кд байх ёстой. 
 
- ХБЗ-ны босгоны гэрэл ба хөндлөн шугамын гэрэл  
 
Хэрэглээ 
 
5.3.112 Хэрэглэлийн бус болон нарийвчлалтай бус ойртолтын, босгыг шилжүүлсэн, 
эсхүл хөндлөн шугамын гэрэл суурилуулсан ХБЗ-наас бусад ирмэгийн гэрэл 
суурилуулсан ХБЗ дээр босгоны гэрлийг хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.113 Хэрэв босго нь ХБЗ-ны хязгаартай давхацсан бол босгоны гэрэл нь ХБЗ-ны гол 
шугамтай тэгш өнцгөөр эгнэн ХБЗ-ны хязгаартай аль болох ойр, эсхүл ямарч нөхцөлд 
түүний хязгаараас 3м-ээс холгүй зайд байрлана. 
 
5.3.114 Хэрэв босго нь ХБЗ-ны хязгаараас шилжсэн үед босгоны гэрлийг шилжсэн 
босгон дээр ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш өнцгөөр эгнүүлж суурилуулна. 
 
5.3.115 ХБЗ-ны босгоны гэрэлтүүлэг нь:  

(a) Хэрэглэлийн бус ХБЗ, эсхүл нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ дээр хамгийн 

багадаа 6 ширхэг гэрлээс; 

(b) CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр хамгийн багадаа ХБЗ-ны 

ирмэгийн гэрлийн эгнээ хооронд 3 м-ийн үечлэлтэйгээр жигд байрласан байхаар 

тийм шаардлагатай тооны гэрлээс; 

(c) CAT II, III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр буултын гэрлийн эгнээ хооронд 

3м-ээс илүүгүй үечлэлтэйгээр жигд байрласан гэрлээс тус тус тогтоно. 

Дээрх (a) ба (b) дэд зүйлд тодорхойлсон гэрэл нь: 
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1. ХБЗ–ын хязгаарын гэрлийн эгнээ хооронд ижил үечлэлтэйгээр байрласан 

байх, эсхүл 

2. Нэг бол ХБЗ-ны гол шугамд тэгш хэмтэй хоёр бүлгээр байрлаж болох 

бөгөөд ингэхдээ бүлэг нэг бүр дэх гэрэл ижил хэмжээний үечлэлтэйгээр, 

бүлэг хоорондын тасалдал нь газардах бүсэдэй бол тэмдэглэгээ 

хоорондын, эсхүл түүний гэрэл хоорондын хөндлөн зайтай тэнцүү 

байхаар байрлавал зохих бөгөөд эсрэг тохиолдолд энэхүү тасалдал нь 

ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийн эгнээ хоорондын зай нь хагасаас илүүгүй 

хэмжээнд байх ёстой. 

 
Шинж чанар  
 
5.3.116 ХБЗ-ны босгоны гэрэл болон хөндлөн шугамын гэрэл нь ХБЗ-т ойртох чиглэлд 
ногоон өнгийн гэрэл цацруулах, нэг чиглэлтэй байнгын гэрэл юм. Эдгээр гэрлийн тодорц 
болон цацрагийн сарних өнцөг нь тухайн нөхцөлд ашиглахаар төлөвлөж буй ХБЗ-ны 
үзэгдэлт, гэрэлтүүлгийн байдалд зохицсон байна.  
 
Хөндлөн шугамын гэрлийн хэрэглээ 
 
5.3.117 Илүү тод харагдацтай чиглүүр хэрэгцээтэй үед нарийвчлалтай ойртолт 
үйлдэхээр тоноглосон ХБЗ  дээр хөндлөн шугамын гэрлийг хэрэглэвэл зохино. 
 
5.3.118 Хөндлөн шугамын гэрлийг тоноглолгүй ХБЗ дээр, эсхүл нарийвчлалтай бус 
ойртолтын бөгөөд босго нь шилжсэн ХБЗ дээр, эсхүл ХБЗ-ны босгоны гэрэл хэрэгтэй 
боловч тавигдаагүй ХБЗ дээр хэрэглэнэ. 
 
Хөндлөн шугамын гэрлийн байрлал 
 
5.3.119 Хөндлөн шугамын гэрэл ХБЗ-ны босгоны дэргэд тэнхлэгийн шугамд тэгш хэмтэй 
хоёр бүлгээр өөрөөр хэлбэл хөндлөн шугамын гэрэл хэлбэрээр байрлана. Хөндлөн 
шугамын гэрэл нэг бүр ХБЗ-ны хязгаарын гэрлээс 3 м үечлэлтэй 5 гэрлээс бүрдэнэ. 
 
Босгоны болон хөндлөн шугамын гэрлийн шинж чанар 
 
5.3.120 ХБЗ-ны босгоны гэрэл болон хөндлөн шугамын гэрэл нь ХБЗ-т ойртох чиглэлд 
ногоон өнгийн гэрэл цацруулах, нэг чиглэлтэй байнгын гэрэл юм. Эдгээр гэрлийн тодорц 
болон цацрагийн сарних өнцөг нь тухайн нөхцөлд ашиглахаар төлөвлөж байгаа ХБЗ-ны 
үзэгдэлт, гэрэлтүүлгийн байдалд зохицсон байна. 
 
- ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.121 ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл хязгаарын гэрэлтэй ХБЗ дээр суурилагдана. Хэрэв 
босго ХБЗ-ны ирмэгтэй давхцаж байгаа бол ХБЗ-ны босгоны гэрэл маягаар тавьсан 
гэрлэн дохионы тоноглолыг ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл хэлбэрээр ашиглаж болно. 
 
Байрлал 
5.3.122 ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл ХБЗ-ны тэнхлэгтэй тэгш өнцгөөр шулуун шугам дээр 
аль болохоор ХБЗ-ны төгсгөлд ойр бөгөөд аль ч тохиолдолд  ХБЗ-ны төгсгөлийн 
хэсгийн гадна талаас 3 м-ээс холгүй зайд оршино. 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 120 ИНЕГ 

5.3.123 ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл доод тал нь 6 гэрлээс тогтвол зохино. Эдгээр гэрлийг 
дараах байдлаар байрлуулбал зохино: 

(a) ХБЗ–ны ирмэгийн гэрлийн эгнээ хооронд ижил үечлэлтэйгээр байрласан байх, 

эсхүл 

(b) Нэг бол ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамд тэгш хэмтэй хоёр бүлгээр байрлаж болох 

бөгөөд ингэхдээ бүлэг нэг бүр дэх гэрэл ижил хэмжээний үечлэлтэйгээр, бүлэг 

хоорондын тасалдал нь ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл хоорондын зайн хагасаас илүүгүй 

хэмжээтэй байх ёстой 

 
CAT III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр, ХБЗ-ны гол шугамтай ойр орших 

хоёр гэрлийн хоорондох тасалдал үүсэх зайнаас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны төгсгөлийн 
гэрлийн үечлэл 6м-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.124 ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл нь ХБЗ-ны зүгт улаан гэрэл цацруулагч нэг чигийн 
байнгын гэрэл байна. Гэрлийн цацрагийн сарних өнцөг болон тодорц нь тухайн ХБЗ-ны 
харагдац ба гэрэлтүүлгийн нөхцөлд нийцсэн байна. 
 
- ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.125 ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг хэрэглэнэ.  
 
ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл нь; 

(a) CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын хэрэглэлийн ХБЗ-т 

(b) ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр, 

ялануяа ХБЗ-ны буултын өндөр хурдтай агаарын хөлөгт ашиглах үед, эсхүл ХБЗ-ны 

ирмэгийн гэрлийн эгнээ хоорондын зай 50 м-ээс дээш байгаа нөхцөлд хэрэглэвэл 

зохино. 

(c) ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг мөн ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 400 м-ээс 

бага ашиглалтын хязгаарт хөөрөлтөд зориулсан ХБЗ-т ашиглана. 

(d) ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг алсын барааны харагдац 400 м ба түүнээс дээш 

ашиглалтын хязгаарт хөөрөлтөд зориулсан ХБЗ, эсхүл ХБЗ-ыг буултын асар өндөр 

хурдтай нисэх онгоцонд ашиглахад, ялангуяа ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийн эгнээ 

хоорондын зай 50 м-ээс дээш байгаа нөхцөлд ашиглавал зохино. 

 
Байрлал 
 
5.3.126 ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг тэдгээрийг багтаах боломжгүй бол 60 см-ээс 
илүүгүй хэмжээнд ХБЗ-ны гол шугамаас нэг чигт ижил зайтайгаар шилжүүлж болохоос 
бусад тохиолдолд ХБЗ-ны гол шугам дээр байрлуулна. ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл нь 
босгоноос ХБЗ-ны төгсгөл хүртэл ойролцоогоор 15 м-ийн үечлэлтэйгээр дагуу чиглэлд 
байрлана. Техник үйлчилгээний  үзүүлэлт хэлбэрээр ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийн 
ашиглалтын найдвартай байдал хангасан болон ХБЗ-ны түүн дээрх алсын барааны 
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харагдац 350 м, эсхүл түүнээс дээш байгаа тохиолдолд дагуу үечлэл ойролцоогоор 30 
м байж болно.  
 
Гэрэл хоорондын үечлэл нь 7.5 м байгаа одоо ашиглаж байгаа гол шугамын гэрлийн 
системийг солих шаардлагагүй. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.127 Буултанд ашигладаг ХБЗ-ны дундах цэгээс ХБЗ-ны төгсгөлөөс 300 м-т орших 
цэг хүртэлх зайд ээлж дараалан улаан болон хувьсах цагаан гэрэл тавьдаг, 1800м-ээс 
доош урттай ХБЗ-аас бусад тохиолдолд ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл нь босгоноос ХБЗ-
ны төгсгөлөөс 900 м-т орших цэг хүртэлх хэсэгт байнгын цацрагтай хувсах цагаан 
гэрлийн; 900 м-ийн цэгээс ХБЗ-ны төгсгөлөөс 300 м зайд орших цэг хүртэлх хэсэгт ээлж 
дараалсан улаан болон хувьсах цагаан болон 300 м-ийн цэгээс ХБЗ-ны төгсгөл хүртэлх 
хэсэгт улаан гэрлийн хэлбэрээр ажиллана. 
 
Цахилгаан системийн төлөвлөлтийг хийхдээ түүний зарим хэсгийн гэмтэл нь ХБЗ-
ны бусад хэсэгийн хувьд буруу ойлголтод хүргэхгүй байхаар бодож боловсруулах нь 
зүйтэй. 
 
5.3.128 Энэхүү кодолсон зам нь зөвхөн ХБЗ дээр хөдөлгөөн үйлдэж буй агаарын 
хөлгийн зохих чиглэлд хувьд харагдана. 
 
- ХБЗ-ны газардах бүсийн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.129 Газардах бүсийн гэрлийг CAT II ба III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны 
газардах бүсэд суурилуулна. 
 
Байрлал 
 
5.3.130 Систем нь бага үргэлжлэлтэй буюу уртаараа 1800 м-ээс доош  ХБЗ-аас бусад 
тохиолдолд газардах бүсийн гэрэл ХБЗ-ны босгоноос 900 м-ийн зайд үргэлжлэн 
хийгдэнэ. Гэрэл нь ХБЗ-ны гол шугамд тэгш хэмтэйгээр байрласан шугаман гэрлийн 
хослолоор үүсэх бүдүүвчээр суурилуулна. Шугаман гэрлийн хослолын, дотор талын 
гэрэл хоорондын хөндлөн зай нь газардах бүсийн тэмдэглэгээний зайтай тэнцүү байна. 
Шугаман гэрлийн хослол хоорондын дагуу зай нь 30 м, эсхүл 60 м байна. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.131 Шугаман гэрэл өөр хоорондоо 1.5 м-ээс илүүгүй завсартай орших хамгийн 
багадаа 3 ширхэг гэрлээс тогтоно. Шугаман гэрэл 3 м доошгүй, 4 м-ээс илүүгүй урттай 
байх ёстой.  
 
- Тормозлох зурвасны гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.132 ТЗ-ын гэрэл шөнийн цагаар ашиглах зориулалттай ТЗ дээр хийгдэнэ. 
 
Байрлал 
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5.3.133 ТЗ-ын гэрэл нь уг зурвасны нийт уртын дагуу ХБЗ-ны буултын гэрлийн эгнээтэй 
давхцаж, ХБЗ-ны гол шугамаас ижил хэмжээний зайд байрлах зэрэгцээ 2 эгнээгээр 
хийгдэнэ. Мөн түүнчлэн ТЗ-ын хөндлөн захын дагуу ТЗ-ын гол шугамд тэгш өнцгөөр 
орших шугам дээр уг зурвасны төгсгөлд аль болох ойр, эсхүл ямар ч нөхцөлд түүний 
төгсгөлийн гадна талаас 3 м-ээс холгүй зайд тавьж болно. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.134 ТЗ-ын гэрэл нь ХБЗ тийш чиглэсэн байнгын цацрагтай, улаан өнгийн гэрэл 
байна. Гэрэл нь өндөрсгөсөн төрлийн байж болно.  
 
- Стартерийн өргөтгөлийн хязгаарын гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.135 Стартерийн өргөтгөлийн хязгаарын гэрлийг шөнийн цагт ашиглах стартерийн 
өргөтгөл дээр хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.136 Хязгаарын гэрэл нь стартерийн өргөтгөлийн ирмэгийн нийт уртын дагуу зэрэгцээ 
2 эгнээтэйгээр, гол шугамаас ижил зайд, эсхүл тухайн талбайн ирмэгийн гадна талд 3 м-
ээс ихгүй зайд байрлана. Стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-тай ижил өргөнтэй тохиолдолд 
тухайн гэрэл нь ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлтэй ижил үечлэлтэйгээр байрлана. Хэрэв 
стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-ны өргөнөөс илүү бол гэрэл нь тухайн ХБЗ-тай ижил 
байрлалтай байна. Гол шугамын үргэлжлэлийн эсрэг талын гэрэл нь тухайн гол 
шугамтай тэгш өнцгөөр байрлах шугам дээр байна. 
 
Шинж чанар  
 
5.3.137 Стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-тай ижил өргөнтэй тохиолдолд хязгаарын гэрэл нь 
байнгын хоёр чиглэлтэй, ойртолтын ба хөөрөлтийн чиглэлд харагдах улаан өнгийн 
гэрэл байна. Стартерийн өргөтгөл нь ХБЗ-ны өргөнөөс их, эсхүл давхцаж байвал гэрэл 
нь ЯЗ-ын ирмэгийн гэрэлтэй ижил шинж чанартай, цэнхэр өнгийн байнгын цацрагтай 
байна. Тэдгээр гэрлийн тодорц нь ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлээс илүүгүй байна. Гэрлийн 
бэхэлгээ нь ХБЗ, эсхүл ЯЗ-ын эргэлтийн талбай дээр, эсхүл бусад ХБЗ дотор суурилсан 
анивчдаг гэрлийн бэхэлгээнээс бусад тохиолдолд ихэвчлэн өргөгдсөн хэлбэртэй байна.  
 
- Стартерийн өргөтгөлийн төгсгөлийн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.138 ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлээр тоноглосон ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл нь ХБЗ-тай 
хөндлөнгөөр, ХБЗ болон стартерийн өргөтгөлийн огтлолцол дээр байрлана. 
  
5.3.139 Төгсгөлийн гэрэлтэй ХБЗ-тай ба стартерийн өргөтгөлийг шөнийн цагт 
ашиглахаар болно стартерийн өргөтгөлийн төгсгөлийн гэрэл нь стартерийн өргөтгөлийн 
төгсгөл дээр хөндлөнгөөр байрлана. 
  
Байрлал 
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5.3.140 Гэрэл нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш өнцгөөр, стартерийн өргөтгөлийн аль болох 
төгсгөлийн дэргэд байрлах ба ямар ч тохиолдолд төгсгөлөөс гадна 3 м-ээс доошгүй 
зайд байрлана. Тэдгээр дараах зүйлсийг багтаана: 

(a) ХБЗ-тай ижил өргөнтэй стартерийн өргөтгөл дээр гэрэл стартерийн өргөтгөлийн 

төгсгөл дээр хөндлөнгөөр ижил зайд байрлах 6 ш гэрэл. Гадна гэрэл нь ХБЗ-ны 

ирмэгийн гэрэлтэй нэг шугам дээр байрлана. 

(b) ХБЗ-тай ижил биш өргөнтэй  стартерийн өргөтгөл дээр гэрэл нь 30 м-ээс илүүгүй 

үечлэлтэйгээр байрлана. Гадна гэрэл нь ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлтэй нэг шугам дээр 

байрлана. 

 
Шинж чанар 
 
5.3.141 ХБЗ-ны өргөнтэй ижил өргөтнтэй стартерийн өргөтгөлийн гэрэл нь байнгын 
цацрагтай нэг чиглэлтэй ХБЗ руу чиглэсэн улаан өнгийн гэрэл байна. ХБЗ-тай ижил биш 
өргөнтэй стартерийн өргөтгөлийн гэрэл нь байнгын цацрагтай, нэг чиглэлтэй ХБЗ руу 
чиглэсэн цэнхэр өнгийн гэрэл байна. Тодорц болон гэрлийн цацраг нь тухайн ХБЗ-ыг 
ашиглах орчны гэрэл ба харагдацын нөхцөлд тохирсон байх ёстой. Гэрлийн бэхэлгээ нь 
өргөгдсөн байж болно. 
 
- ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.142 ЯЗ-ын гол шугамын гэрлийг хөдөлгөөний нягтрал багатай, тэдгээр гэрлийг 
заавал тавих шаардлагагүй газраас бусад агаарын хөлгийн зогсоолд болон ХБЗ-ны гол 
шугам хоорондын хөдөлгөөний чиглүүлгээр тасралтгүй хангах, ХБЗ дээр 350 м-ээс доош 
алсын барааны харагдацтай нөхцөлд ашиглахад зориулсан гарах ЯЗ, мөс арилгах / 
мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж болон апрон дээрх ЯЗ-д мөн ЯЗ-ын хажуугийн гэрэл 
түүний гол шугамын тэмдэглэгээ нь шаардлагатай чигийн баримжааг хангахын тулд 
тавина. 
 
Байрлал 
 
5.3.143 Хэрэв тэдгээрийг ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээний дагуу байрлуулах нь 
тохиромжтой бол тэдгээр нь гол шугамаас 30 см-аас илүүгүй зайд шилжигдэж болохоос 
бусад тохиолдолд ЯЗ-ын гол шугамын гэрлийг ЯЗ–ын гол шугамын тэмдэглэгээний 
дагуу байрлуулбал зохино. Дараахаас бусад тохиолдолд ЯЗ-ын шулуун шугамын хэсэгт 
ЯЗ-ын гол шугамын гэрлийг 30 м-ээс илүүгүй үечлэлтэйгээр тавибал зохино. 

(a) Цаг агаарын давамгайлах нөхцөлийг тооцож үзсэний үндсэн дээр  зохих чигийн 

баримжааг хангах боломжийг нь харгалзан 60 м-ээс илүүгүй хэмжээний үечлэл 

ашиглаж болох; 

(b) ЯЗ-ын шулуун шугамын богино хэсэгт 30 м-ээс богино хэмжээний үечлэлтэй 

үзвэл зохино. 

(c) ХБЗ дээр 350 м-ээс доош алсын барааны харагдацтай нөхцөлд ашиглах 

зориулалттай ЯЗ дээр дагуу үечлэл 15 м-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 

 
5.3.144 Өндөр хурдтай гарах ЯЗ дээрх гол шугамын гэрлийн эхлэлийг ЯЗ-ын гол 
шугамын тохойрлын эхнээс хамгийн багадаа 60 м зай дахь цэгээс авч, тохойрол 
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өнгөрснөөс хойш нисэх онгоцны явгалалтын хурд хэвийн хэмжээнд хүрэхээр тооцсон 
цэгийг хүртэл үргэлжлүүлж тавина. ХБЗ-ны гол шугамд зэрэгцээ байх хэсэг дээрх гэрэл 
нь ямарч тохиолдолд ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийн аль ч эгнээнээс хамгийн багадаа 60 
см зайд орших ёстой. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.145 ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл болон орох ЯЗ-аас бусад тохиолдолд ЯЗ-ын гол 
шугамын гэрэл нь тэдгээрийг зөвхөн ЯЗ дээр, эсхүл түүний ойролцоо байгаа нисэх 
онгоцоос харж болох байнгын цацрагтай ногоон өнгөтэй байна. 
 
- ЯЗ-ын ирмэгийн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.146 Явагдах үйл ажиллагааны шинж байдал, чиг авалтыг гадаргууны гэрэлтүүлгийн 
замаар буюу өөр бусад аргаар хангах боломжтой, дээрх гэрэл тавигдах 
шаардлагагүйгээс бусад шөнийн цагаар ашиглах зориулалттай ХБЗ-ны эргэлтийн 
талбай, мөс арилгах/ мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламж дахь хүлээх талбай болон 
апроны хязгаар дээр болон шөнийн цагаар ашиглахаар тавьсан боловч ирмэгийн гэрэл 
тавигдаагүй ЯЗ дээр ЯЗ-ын ирмэгийн гэрлийг тавина. 
 
5.3.147 ЯЗ-ирмэгийн гэрлийг  ЯЗ-ын гол шугамын гэрэлгүй бөгөөд шөнийн цагаар 
явгалах зориулалттай, явгалах стандарт маршрутын хэсэг болох ХБЗ дээр хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.148 ЯЗ-ын ирмэгийн гэрлийг ЯЗ-ын шулуун шугамын хэсэг болон явгалалтын 
стандарт маршрутын хэсэг болох ХБЗ дээр 60 м-ээс илүүгүй, ижил үечлэлтэйгээр 
байрлуулбал зохино. Эргэлтийг тодруулах үүднээс түүн дээрх гэрэл хоорондын үечлэл 
60 м-ээс доош байна. 
 
5.3.149 Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж дэх хүлээх талбай болон апрон 
дээрх ЯЗ-ын ирмэгийн гэрлийг 60 м-ээс илүүгүй, ижил үечлэлтэйгээр тавибал зохино. 
 
5.3.150 ХБЗ-ны эргэлтийн талбай дээрх ЯЗ-ын ирмэгийн гэрлийг 30 м-ээс илүүгүй ижил 
хэмжээний дагуу үечлэлтэйгээр байрлуулбал зохино. 
 
5.3.151 Гэрлийг ЯЗ, ХБЗ-ны эргэлтийн талбай, мөс арилгах/ мөстөлтөөс сэргийлэх 
байгууламж, апрон, эсхүл ХБЗ зэргийн хүлээх талбайн захад аль болохоор ойр, эсхүл 
захаас 3 м-ээс холгүй зайд байрлуулбал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.152 ЯЗ-ын ирмэгийн гэрэл нь байнгын цацрагтай цэнхэр өнгөтэй байна. Тэдгээр нь 
хамгийн багадаа хэвтээ хавтгай дээр 750-ын өргөлттэй өнцгөөр харагдахуйц бөгөөд 
харин хэвтээ хавтгайд аль ч чиглэлд явгалж байгаа нисгэгчид баримжаа олгох 
зорилгоор бүх өнцгөөр харагдахаар гэрэлтэж байхаар хийгдэнэ. ЯЗ-ын огтлолцол, 
гаралт буюу эргэлт дээрх ЯЗ-ын ирмэгийн гэрлийг бусад гэрэлтэй андуурч төөрөгдөлд 
оруулахгүйн тулд шаардлагатай талаас нь халхлах арга хэмжээг авна. ЯЗ-ын ирмэгийн 
гэрлийн тодорц нь 0-6°–ын босоо өнцгийн диапазонд хамгийн багадаа 2 кд ба 6°-75° –
ын дурын босоо өнцөгт 0,2 кд байна. 
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- ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.153 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрэл ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м-ээс 
доош байгаа нөхцөлд ашиглах зориулалттай  ХБЗ дээрх эргэлтийн талбай дээр нисэх 
онгоц 1800–ын эргэлт үйлдэж, ХБЗ дээр эргэлтийн шугам дагуу байнгын чиглүүлгээр 
хангах зорилгоор тавина. ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрлийг шөнийн цагаар ашиглах 
зориулалттай ХБЗ-ны эргэлтийн талбай дээр суурилуулна. 
 
Байрлал 
 
5.3.154 ХБЗ-ны эргэлтийн  талбайн гэрлийг будган тэмдэглэгээн дээр байрлуулах нь 
зохимжгүй гэж үзвэл 300 мм-ээс илүүгүй зайд шилжүүлэхээс бусад үед ХБЗ-ны 
эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээн дээр байрлуулна. ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрлийг уг 
талбайн будган тэмдэглэгээний шулуун хэсэг дээр 15м-ээс илүүгүй дагуу үечлэлтэйгээр 
байрлуулна. ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрлийг уг талбайн тэмдэглэгээний муруй хэсэг 
дээр 7.5м-ээс дээш үечлэлтэйгээр тавихгүй байвал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.155 ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрэл нь түүнийг зөвхөн уг талбай дээр, эсхүл түүнд 
ойртон ирж байгаа нисэх онгоцоос харагдахуйц, ногоон өнгийн байнгын цацрагтай 
чиглэсэн гэрэл байна. 
 
- “Зогс” тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
“Зогс” тэмдгийг  НХҮ-ний албанаас гар, эсхүл автомат удирдлагаар хянана. 
 
5.3.156 Дараахаас бусад тохиолдолд “Зогс” тэмдгийг, тухайн ХБЗ-ны алсын барааны 
харагдац 350 м-ээс доош байгаа нөхцөлд ашиглах ХБЗ-ны хүлээх байршил бүхэнд 
хийгдэнэ. 

(a) ХБЗ руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг хориглосон зохих хэрэгсэл болон журам 

байгаа, эсхүл 

(b) ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 550 м-ээс доош нөхцөлд ашиглалтын зохих 

журмын дагуу дараах тоог хязгаарласан; 

 
(i) дурын цаг мөчид манёврлах талбай дотор нэг хүртэлх агаарын хөлгийг, 

ба 

(ii) манёврлах талбайд байгаа тээврийн хэрэгсэл зөвшөөрөгдөх минимумд 

хүртэл. 

 
5.3.157 Дараахаас бусад тохиолдолд “Зогс” тэмдэг тухайн ХБЗ, түүн дээрх алсын 
барааны харагдац 350 м-ээс 550 м хүртэлх хэмжээгээр байгаа нөхцөлд ашиглах 
тохиолдолд ХБЗ дэргэдэх хүлээх байршилд бүрд хийгдэнэ. 

(a) ХБЗ руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлэх зохих хэрэгсэл болон 

зохицуулалтын журам байгаа, болон 
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(b) ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 550 м-ээс доош байгаа нөхцөлд ашиглалтын 

зохих зааврын дагуу тоог хязгаарлана. 

 
(i) дурын цаг мөчид манёврлах талбай дотор нэг хүртэл агаарын хөлөг, 

(ii) Манёврлах талбайд байгаа тээврийн хэрэгсэл зөвшөөрөгдөх минимумд 

хүртэл.  

 
Байрлал 
 
5.3.158 “Зогс” тэмдгийг хөдөлгөөнийг зогсооход тохиромжтой газарт ЯЗ дээр хөндлөн 
байрлуулна. 5.3.176-д заасан туслах чанарын гэрэл ЯЗ-ын ирмэгээс 3 м-ээс багагүй 
зайд суурилуулна. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.159 “Зогс” тэмдэг нь ЯЗ-ын огтлолцол, эсхүл ХБЗ-ны хүлээх байршил руу ойртох 
чиглэлийг улаан өнгөөр заасан, 3 м-ийн үечлэлтэйгээр ЯЗ-д хөндлөн хийгдэнэ. 
 
5.3.160 Цахилгаан хэлхээг төлөвлөхдөө тухайн гэрэл асах үед хөдөлгөөн зогсох ба 
унтарсан үед хөдөлгөөн үргэлжлэхээр тооцоолно. 

 
5.3.161 5.3.176-д заасан нэмэлт гэрэл байгаа тохиолдолд тэдгээр гэрэл нь “Зогс” 
тэмдэгтэй ижил шинж чанартай байх хэдий ч “Зогс” тэмдэг ойртон ирж байгаа агаарын 
хөлөгт харагдахуйц байна. 
 
- Завсрын хүлээх байршлын гэрэл. 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.162 Завсрын хүлээх байршлын гэрлийг “Зогс” тэмдэг тавьсан газраас бусад ХБЗ 
дээрх алсын барааны харагдац 350 м-ээс доош нөхцөлд ашиглах зориулалттай завсрын 
хүлээх байршил дээр хийгдэнэ. Завсрын хүлээх байршлын гэрлийг Зогсоох замын 
гэрлээр хөдөлгөөнийг зогсоох болон үргэлжлүүлэх дохио шаардахгүй завсрын хүлээх 
байршил дээр суурилуулна. 
 
Байрлал 
 
5.3.163 Завсрын хүлээх байршлын гэрэл нь завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээний 
дагуу түүнээс 0.3 м-ийн зайд байрлана. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.164 Завсрын хүлээх байршлын гэрэл тогтмол цацрагтай шар өнгийн нэг чигийн 3 
гэрлээс тогтох бөгөөд тэдгээр нь завсрын хүлээх байршилд ойртох үед харагдах ба 
цацрагийн сарнилтийн өнцөг нь Хэрэв байдаг бол ЯЗ-ын гол шугамын гэрэлтэй ижил 
байна. Гэрэл нь ЯЗ-ын гол шугамтай тэгш хэмтэйгээр байрлах ба гол шугамтай 90 
градус үүсгэн, өөр хоорондоо 1.5 м-ийн үечлэлтэйгээр суулгагдсан байна. 
 
- Мөс арилгах/ мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламжийн гаралтын гэрэл 
Хэрэглээ 
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5.3.165 Мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийн гаралтын гэрлийг ЯЗ-тай 
нийлэх мөс арилгах/мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламжийн хязгаар дээр суурилуулна. 
 
Байрлал 
 
5.3.166 Мөс арилгах/ мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламжийн гаралтын гэрэл нь мөс 
арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламжийн хязгаарын дээр хийсэн завсрын хүлээх 
байршлын тэмдэглэгээнээс дотогш 0.3 м-ийн зайд байрлана. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.167 Мөс арилгах/мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламжийн гаралтын гэрэл нь 
хучилтанд суулгагдсан, чиглэсэн, байнгын цацрагтай шар гэрлээс тогтох бөгөөд тэдгээр 
нь бие биенээсээ 6 м-ийн үечлэлтэйгээр суурилагдах ба гарах хязгаарын чигийг заана. 
Гэрлийн сарнилт нь ЯЗ-ын гол шугамын гэрэлтэй ижил байна. (Зураг 5-22-ыг үзнэ үү) 
 

 
 
 

Зураг 5-22. Мөс арилгах/ мөстөлтөөс сэргийлэх байгууламжийн 
 тусгаарлалтын хэлбэр  

 
- ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрэл 
 
Тайлбар. ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн зорилго нь ЯЗ дээр байгаа нисгэгчид болон 
тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт ХБЗ руу нэвтрэх ойртож байгааг анхааруулахад 
оршино. Зураг 5-23-т үзүүлсэн ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн хоёр стандарт хэлбэр 
байдаг.  
 
Хэрэглээ 
 
5.3.168 ХБЗ-ны А хэлбэрийн хамгаалалтын гэрлийг ЯЗ/ХБЗ-ны огтлолцол бүр дээр хийх 
ба ингэхдээ дараах нөхцөлийг баримтална: 

(a) “Зогс” тэмдэг тавигдаагүй бөгөөд ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 550 м-ээс 

доош байгаа нөхцөлд, болон 

(b) Хөдөлгөөний нягтрал ихтэй үеийн ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 550-1200 

м байгаа нөхцөлд.  

Я

Хамгийн 

бага 

тусгаарл

ах зай 
Дундын 

хүлээх 

Мөс 

арилгах/мөстөлтө
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5.3.169 ХБЗ руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
хүрээнд, ХБЗ-ны хамгаалалтын А ба Б хэлбэрийн гэрлийг ХБЗ руу зөвшөөрөлгүй 
нэвтрэх боломжтой гэж үзсэн ЯЗ/ХБЗ-ны огтлолцол бүр дээр суурилуулах ба 
тэдгээрийг цаг агаарын ямар ч нөхцөлд өдөр, шөнийн аль ч цагт ашиглана. 
 
Байрлал 
 
5.3.170 ХБЗ-ны А хэлбэрийн хамгаалалтын гэрлийг ЯЗ-ын хоёр талаар ХБЗ-ны гол 
шугамаас хөөрөлтөд зориулсан ХБЗ-ны хувьд Хүснэгт 3-2-т заасан хэмжээнээс багагүй 
зайд байрлана. 
 
5.3.171 ХБЗ-ны Б хэлбэрийн хамгаалалтын гэрлийг ЯЗ дээр хөндлөнгөөр ХБЗ-ны гол 
шугамаас хөөрөлтөд зориулсан  ХБЗ-ны хувьд Хүснэгт 3-2-т зааснаас багагүй зайд 
байрлана. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.172 ХБЗ-ны А хэлбэрийн хамгаалалтын гэрэл нь хоёр хос шар гэрлээс тогтоно. А 
хэлбэрээр хийгдсэн бөгөөд өдрийн цагаар хэрэглэгдэх зориулалттай ХБЗ-ны 
залгагдсан ба салгагдсан хамгаалалтын гэрлийн харагдацыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийн ламп бүхэн дээр тухайн төхөөрөмжийн 
ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр түүний линзэд нарны гэрэл тусахаас хамгаалах 
хангалттай хэмжээтэй хаалт тавьж өгвөл зохино. Хаалтын оронд бусад тоноглол, эсхүл 
хэрэгсэл тухайлбал тусгайлан төслөгдсөн оптик ашиглаж болно. 
 
5.3.173 ХБЗ-ны Б хэлбэрийн гэрэл 3 м-ийн үечлэлтэйгээр ЯЗ дээр хөндлөн тавьсан шар 
гэрлээс тогтоно. Гэрлийн цацраг нь нэг чиглэлийн бөгөөд хүлээх байршлын чигт 
явгалалт үйлдэж байгаа нисэх онгоцны нисгэгчид харагдахаар байна. Гэрэл минутанд 
30-60 гялсхийх давтамжтайгаар ээлж дараалан анивчих бөгөөд аних болон гэрэлтэх 
үргэлжлэх хугацаа нь ижил ба эсрэг фазтай байна. 
 

 
Зураг 5-23. ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрэл 

 
- Апроны прожектор гэрэлтүүлэг 
 
Хэрэглээ 
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5.3.174 Апрон, мөс арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж мөн түүнчлэн тусгаарласан 
агаарын хөлгийн зогсоол нь шөнийн цагаар ашиглах зориулалттай бол прожектор 
гэрэлтүүлэгтэй байна. 
 
Байрлал 
 
5.3.175 Апроны прожекторыг нислэг үйлдэж байгаа болон газарт байгаа агаарын 
хөлгийн нисгэгчид, аэродромын болон апроны диспетчер, апроны ажилтныг аль 
болохоор гялбуулахгүй, апроны үйлчилгээний бүх бүсийн гэрэлтүүлгийг хангахуйцаар 
газарт байрлуулбал зохино. Прожекторыг суурилуулах бүдүүвч болон тэдгээрийн 
үйлчлэлийн чиглэлийг сонгохдоо агаарын хөлгийн зогсоол дахь сүүдрийг хамгийн доод 
хэмжээнд байлгахын тулд хоёр, эсхүл түүнээс дээш талаас нь гэрэлтүүлэхээр 
бодолцсон байвал зохино. 
 (Зураг 5-24 ба 5-25). 
 
5.3.176 Шууд ба шууд бус гялбалтыг бууруулахын тулд (Зураг 5-26 үзнэ үү): 

(a) хэвтээ хавтгай дахь гэрлийн шууд тусгалыг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах; 

болон 

(b) прожектор гэрлийн монтажны өндөр нь хамгийн багадаа тухайн апроны талбайг 

тогтмол ашигладаг хамгийн том агаарын хөлгийн нисгэгчийн нүдний өндрөөс 2 дахин 

их байна. 

 
Шинж чанар 
 
5.3.177 Апроны прожекторын спектрийн хувиарлалтыг агаарын хөлгийн үйлчилгээтэй 
холбоотой зогсоолын тэмдэглэгээ болон гадаргуугийн ба саадын тэмдэглэгээнд 
хэрэглэсэн өнгө зөв тодорхойлогдохоор сонгох хэрэгтэй. 
 
5.3.178 Гэрэлтүүлгийн дундаж түвшин хамгийн багадаа дараах хэмжээнд байх ёстой. 

(a) Агаарын хөлгийн зогсоол:  

(i) Хэвтээ гэрэлтүүлэг – ижил байдлын коэффициент (дундаж тодорцыг 

хамгийн багад нь харьцуулсан харьцаа) 4:1–ээс илүүгүй байхад 20 лк; 

(ii) Босоо гэрэлтүүлэг - зохих чиглэлд апроны гадаргуу дээр 2 м-ийн өндөрт 

20 лк. 

(b) Апроны бусад хэсэг: 

 
Хэвтээ гэрэлтүүлэг - ижил байдлын кэоффициент (дундаж тодорцыг хамгийн багад нь 
харьцуулсан харьцаа) 4:1–ээс илүүгүй байхад хэвтээ хавтгай дахь гэрэлтүүлэг агаарын 
хөлгийн дундаж гэрэлтүүлгийн түвшнээс 50%-тай тэнцүү байна. 
 
- Тусгаарласан агаарын хөлгийн зогсоолын прожектор гэрэлтүүлэг  
 
5.3.179 Зогсоол дээр байгаа агаарын хөлгөөс хэмжихэд гэрэлтүүлгийн хэмжээ 15 лк-ээс 
багагүй байх буюу тухайн агаарын хөлөг рүү ойртож байгаа хүнд 200 м зайд сайн 
харагдахаар тодорцтой байна. 
 
5.3.180 Аливаа агаарын хөлгийг ойртоход мэдрэгчийн тусламжтай асах гэрэлтүүлгийг 
дараах тохиолдолд ашиглана: 
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(a) Тусгаарлах агаарын хөлгийн бүх талын ойртолт нь мэдрэгчээр хүрээлэгдсэн 

байх; 

(b) Зөвшөөрөлгүйгээр ойртохоос мэдрэгч нь хамгаална; 

(c) Агшин зуур асах гэрэлтүүлэгтэй байна. Энэ тохиолдолд асахдаа халах 

шаардлагатай гэрэл нь тохиромжгүй. 

 
Зураг 5-24. Зэрэгцээ зогсоолын нийтлэг зохион байгуулалт 
 

 
Зураг 5-25. Шугаман зогсоолын нийтлэг зохион байгуулалт 
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Зураг 5-27. Гялбалтаас зайлсхийх зорилго 
 
- Зогсоолын ил харааны хөтлөх систем 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.181 Зогсоолын ил харааны хөтлөх системийг ил харааны туслах хэрэгслийн 
тусламжтай тухайн агаарын хөлгийн байршлыг зогсоол дээр заах тохиолдолд 
хэрэглэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.182 Систем нь азимутын чиглүүлгээс гадна болон агаарын хөлгийг зогсоовол зохих 
талбайг заана. 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 132 ИНЕГ 

 
5.3.183 Азимутын чиглүүлгийн блок ба зогсох  байршил заагч нь цаг агаарын, 
үзэгдэлийн, дэвсгэр гэрээлтүүлгийн ямар ч нөхцөлд болон хучилтын дурын нөхцөлд 
өдөр, шөнийн аль ч цагт ашиглахад тохиромжтой бөгөөд тэдгээр нь нигсэх багийг 
гялбуулахгүй байна. 
 
5.3.184 Азимутын чиглүүлгийн блок ба зогсох байршил заагчийг  

(a) заагчийн аль нэгнийх, эсхүл хоёулангийнх нь ажиллагаа саатсан тохиолдолд 

нисгэгч тэдгээрийн гэмтлийн тухай тодорхой мэдээллээр хангах боломжтойгоор, 

болон 

(b) агаарын хөлгийн зогсоол ашиглаагүй нөхцөлд тэдгээрийг унтраах боломжтой 

байхаар зохион бүтээсэн байвал зохино.  

 
5.3.185 Агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээ, зогсоол дээрх манёврын удирдлагын 
гэрэл болон зогсоолд ил хараагаар байрлуулахад чиглүүлэх системийг харгалзан 
тасралтгүйгээр чиглүүлэх нөхцөлийг хангахаар азимутын чиглүүлгийн блок ба зогсох 
байрлал заагчийг байрлуулна. 
 
5.3.186 Системийн нарийвчлал нь түүнийг ашиглахаар зориулсан зорчигч үйлчилгээний 
хоолойны хэлбэр болон агаарын хөлгийн үйлчилгээний суурин тоног төхөөрөмжид 
нийцсэн байна. 
 
5.3.187 Тухайн зогсоол дээрх бүх маягийн агаарын хөлөг үйл ажиллагааны 
сонголтгүйгээр системийг ашиглах боломжтой байх нь зүйтэй 
 
5.3.188 Хэрэв тодорхой маягийн агаарын хөлөгт системийг ашиглахаар бэлтгэхийн тулд 
үйл ажиллагааны сонголт шаардлагатай тохиолдолд нисгэгчийн хувьд ч, системийн 
операторын хувьд ч тухайн системийг зохих ёсоор ажилд бэлтгэгдсэний баталгаа 
болгож сонгон авсан агаарын хөлгийн тэмдгийг системд авч үзвэл зохино. 
 
- Азимутын чиглүүлгийн блок 
 
Байрлал 
 
5.3.189 Азимутын чиглүүлгийн блокыг зогсоолын гол шугамын үргэлжлэл дээр, эсхүл 
түүний ойролцоо, агаарын хөлгийн бүхээгийн зүүн талын нисгэгчид манёврын туршид 
дохио харагдаж байхаар агаарын хөлгийн урд талд байрлуулна.  
 
Шинж чанар  
 
5.3.190 Азимутын чиглүүлгийн блок нэгэн утгат дохионы тусламжтайгаар зүүн/ баруун 
тийш хийх хөдөлгөөний нэг утгат удирдлагаар хангах бөгөөд ингэснээр нисгэгчид 
хөдөлгөөний шугам дээр урагш гарч, ямар нэг илүүдэл манёвр хийхгүй байх боломжийг 
олгоно. 
 
5.3.191 Азимутын чиглүүлгийг өнгөний өөрчлөлтийн тусламжтайгаар явуулах 
тохиолдолд ногоон өнгө гол шугамыг, улаан өнгө гол шугамаас хазайсныг тодорхойлно. 
 
- Зогсох байршил заагч 
 
Байрлал 
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5.3.192 Азимутын болон зогсох байршил заах дохиог нисгэгч толгойгоо эргүүлэхгүйгээр 
нэгэн зэрэг харах боломжтой байхаар зогсох байршил заагчийг азимутын чиглүүлгийн 
блоктой хамт, эсхүл түүнтэй ойр зайд байрлуулбал зохино. Зогсох байршил заагчийг 
зүүн болон баруун гар талын суудал эзэлсэн нисгэгчдэд хоёуланд нь хэрэглэж болохоор 
суурилагдсан байвал зохих ба ямар ч тохиолдолд зүүр гар талын суудал эзэлсэн нисэгч 
хэрэглэж болохуйц суурилагдсан байна.  
 
Шинж чанар 
 
5.3.193 Тодорхой загварын агаарын хөлгийн хувьд индикаторын тусламжтайгаар гарган 
авч байгаа зогсох байршил заагчийн мэдээлэл нь, өндрөөр ба, эсхүл ажиглалтын 
өнцгөөр нисгэгчийн нүдний түвшний хүлээгдэж буй хазайлтын диапазоныг тооцсон 
байна. 
 
5.3.194 Зогсох байршил заагч нь агаарын хөлгийн зогсох талбайг зааж, ойртолтын 
хурдны талаар мэдээллээр хангах ба энэ нь нисгэгчид агаарын хөлгийн хурдыг бүрэн 
зогсох хүртэл аажмаар бууруулах боломжийг олгодог. 
 
5.3.195 Зогсох дохио нь өнгөний өөрчлөлтийн тусламжтайгаар өгөгдөж байгаа үед 
агаарын хөлгийг хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрч  байгаа нөхцөлд ногоон өнгийн 
гэрэл, зогсох байрлалд ирсэнийг улаан өнгөөр илэрхийлэх ба зогсох байршил хүртэлх 
богино зайд гуравдагч өнгөөр зогсоол ойртсоныг анхааруулж болно. 
 
- Агаарын хөлгийн зогсоол дээрх маневрын гэрэл 
 
Хэрэглээ 
 
5.3.196 Агаарын хөлгийн зогсоол дээрх маневрын гэрлийг чигийн баримжааг олгох 
зохих хэрэгсэл ашигладгаас бусад тохиолдолд хучилттай апрон дээр, эсхүл мөс 
арилгах/мөстөлт эсэргүүцэх байгууламж дээр болон үзэгдэлтийн хязгаарлагдмал 
нөхцөлд агаарын хөлгийг байршуулах ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.3.197 Агаарын хөлгийн зогсоол дээрх маневрын гэрлийг агаарын хөлгийн зогсоолын 
будган тэмдэглэгээтэй  хамтатган тавина. 
 
Шинж чанар 
 
5.3.198 Зогсоолын дугаарлалтын гэрлээс бусад агаарын хөлгийн зогсоол дээрх 
маневрын гэрэл нь байнгын цацрагтай шар өнгийн гэрэл байх ба тэдгээр гэрлийн 
тусламжтайгаар чиглүүлэг хийгдэх талбайн хязгаарт харагдах ёстой. 
 
5.3.199 Чиглүүлэх шугам, эргэлтийн шугам ба гарахад чиглүүлэх шугамыг илэрхийлэхэд 
ашиглах гэрэл нь муруй хэсэгт 7,5 м-ээс, шулуун хэсэгт 15 м-ээс илүүгүй үечлэлтэй 
байрлана. 
 
5.3.200 Зогсох байршлыг заах гэрэл нь нэг чигийн, байнгын цацрагтай, улаан өнгийн 
гэрлэ байна. 
 
5.3.201 Гэрлийн тодорц нь агаарын хөлгийн тухайн зогсоолыг ашиглах үзэгдэлт ба 
гэрэлтүүлгийн нөхцөлд тохирсон байх ёстой. 
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5.3.202 Тухайн гэрэл нь агаарын хөлгийн зогсоолыг ашиглалттай үед асаах, 
ашиглагдаагүй үед унтраах боломжтой байхаар гэрлийн цахилгаан хэлхээг төлөвлөсөн 
байна. 
 
- Ажиллагаатай гэрлийн удирдлага  
 
Гар удирдлага Manual control 
 
5.3.203 Гар удирдлагын механизм нь аэродромын гэрлийн систем рүү хөндлөнгийн 
хууль бус этгээд нэвтрэхээс сэргийлнэ. 
 
Хэт богино долгионы удирдлага (VHF) control 
 
5.3.204 Нисчгэгч идэвхжүүлэх гэрэл (PAL)-ийн хэт богино долгионы (VHF) радио 
удирдлага  нь дараах шаардлагад нийцсэн байна: 

(a) PAL ашиглахад бэлэн байх: PAL-тай аэродромын гэрлийн асах унтрах нь шөнийн 

цагт тухайн системийг Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнээс үл хамаарч үргэлж 

автоматаар ашиглахад бэлэн байхаар зохион байгуулсан байна.  

(b) Удирдлага: Гэрлийн асах унтрах тохируулга нь 5 хурдан ба богино 

дамжуулалтыг, нийтдээ эхний болон сүүлийн дамжуулалтыг 3 секундээс илүүгүй 

хугацаанд хүлээж авснаар ажиллана. 

(c) Тодорц: Гэрэл нь халах хугацаатай байж болох ч түүний дараа автоматаар 

бүрэн тодорцоор асдаг байх ёстой. 

 
Тодорцын 3 түвшин боломжтой байна. Удирдлагын механизм нь нисгэгч нь ижил 4 
богино ба 5 дахь нь удаан дамжуулалтаар гэрлийн тодорцыг ямар ч үед өөрчлөх 
боломжтой байна. 
 
Удирдлагын дамжуулалтын үргэлжлийн 5 дахь дамжуулах товчлуур сулрах хүртэл 
гэрлийн тодорц цикл үргэлжилж байна. 

(d) Гэрэл асах: 

(i) ХБЗ, ЯЗ ба хэрэв байдаг бол хучилтын захын гэрэлтүүлэг;  

(ii) ойртолтын гэрэл; 

(iii) ил харааны ойртолтын налууг заагч; 

(iv) гэрэлтүүлсэн салхины чиглэл заах хэрэгсэл; 

(v) аэродромын гэрэлт дохио. 

(e) Гэрэлтүүлгийг сонгох: Тухайн ХБЗ-д тохирох гэрлийг сонгохдоо циклийн загварын 

нэг хэсэг болохыг өмнө дурьдсан. Хэлхээ нь дараах байдлаар зохион байгуулагдана. 

 
(i) ХБЗ-ны бүх гэрлийг асаах; 

(ii) Тодорцын цикл ( 2.0 секундтэй байр); 

(iii) ХБЗ-ны төгсгөлийн эсрэг талын байгууламж руу шилжих; 

(iv) Тодорцын цикл; 

(v) Дараагийн ХБЗ руу шилжих ба эхний ХБЗ буцахаас өмнө процедурыг 

давтах ба дамжуулалт зогсох хүртэл бүхэл циклийг дахин эхлүүлнэ.  

ХБЗ дээр ойртолтын чиглэлд энэхүү удирдлагатай гэрлийн систем бүхэлдээ 
асаалттай байх тохиолдолд удирдлагаар тодорцыг тохируулна.  
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(f) Тодорцын үргэлжлэх хугацаа:  Гэрлийг 20 мин хадгалах ёстой. Энэ хугацаанд 

дурын нэг дамжуулалт нь цагийг дараагийн 20 мин-д тохируулах ёстой. 

 
5.3.205 Програм, эсхүл электрон удирдлагын алдаа: Програм, эсхүл электрон удирдлага 
бүтэлгүйтэх тохиолдолд гар удирдлагаар тохируулах хүртэл гэрэл нь сүүлд хийсэн 
сонголт дээр асна. 
 
5.3.206 Алс хэтдээ эдийн засгийн үр ашигтай ба ашиглахад эвтэйхэн болгохын тулд 
гэрлийн байгууламж өөрчлөгдөх, эсхүл нэмэгдэх бүрд холбогдох электрон удирдлагын 
программд орох өөрчлөлтийг программ дээрээ өөрчилж бичих боломжтой байх 
хэрэгтэй.  
 
- Зөөврийн, эсхүл түр ХБЗ, ЯЗ, эсхүл апроны хязгаарын гэрэлтүүлэг 
 
5.3.207 ХБЗ, ЯЗ, эсхүл апроны хязгаарын гэрэлтүүлгийн зөөврийн гэрэл нь дараах 
холбогдох стандартын дагуу зөвшөөрөгдөнө: 

(a) ХБЗ-ыг шөнийн цагт ашиглах үед физик хэмжээс болон саадаас чөлөөт налуу. 

(b) Гэрлийн схем, зайчлал ба өнгө 

5.4 Тэмдэг 

- Ерөнхий зүйл 
 
Тайлбар. Тэмдэг нь тогтмол мэдээлэлтэй, эсхүл хувьсах мэдээлэлтэй байна. 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.1 Тэмдэг нь зааврыг зайлшгүй биелүүлэх мэдээллийг дамжуулах болон тодорхой 
байрлал, эсхүл хөдөлгөөнт бүс дээр очих байрлалтай холбоотой, эсхүл 8.5.1-д заасан 
шаардлагыг биелүүлэх зорилгоор бусад мэдээллийг олгох зорилгоор хэрэглэгдэнэ. 

 
Тайлбар. Мэдээлэх тэмдэглэгээний талаарх техникийн шаардлага 5.2.115-д 

агуулсан болно. 
 
5.4.2 Хувьсах мэдээлэлтэй тэмдгийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ: 

(a) тэмдгээр илэрхийлсэн заавар, эсхүл мэдээлэл нь зөвхөн тодорхой цаг хугацааны 

туршид хэрэгтэй; болон/, эсхүл 

(b) 8.5.1-ийн дагуу сонгон авч, урьдчилан тодорхойлсон хувьсах мэдээллийг 

илэрхийлэх хэрэгцээ байдаг. 

 
Шинж чанар 
 
5.4.3 Тэмдэг нь хэврэг байна. ХБЗ-ны болон ЯЗ-д ойр байрласан тэмдэгийг агаарын 
хөлгийн хөдөлгүүрийн сэнс ба гондол хүртэлх аюулгүй зайг хангахын тулд хангалттай 
намхан байхаар хийгдэнэ. Тэмдгийн өндөр нь Хүснэгт 5-4-ийн холбогдох баганад заасан 
хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй. 
 
5.4.4 Тэмдэг нь Зураг 5-28 болон 5-29-т үзүүлсэн тэгш өнцөгт хэлбэртэй байна.  
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5.4.5 Хөдөлгөөнт бүсэд байрлах улаан өнгийн тэмдэг нь зааврыг зайлшгүй биелүүлэх 
агуулгатай тэмдэг байна. 
 
5.4.6 Тэмдэг дээрх бичиглэлийг Хавсралт 1-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэнэ. 
 
5.4.7 Дараах тохиолдолд ашиглах зориулалттай тэмдгийг Хавсралт 1-ийн зохих заалтын 
дагуу гэрэлтүүлсэн байна: 

(a) ХБЗ-ны ил харааны зай 800 м -ээс бага; 

(b) хэрэглэлийн ХБЗ дээр шөнийн цагаар; 

(c) кодын дугаар 3, эсхүл 4 хэрэглэлийн бус ХБЗ дээр шөнийн цагаар; 

 
5.4.8 Хэрэв тэмдэг нь кодын дугаар 1, эсхүл 2 хэрэглэлийн бус ХБЗ дээр шөнийн цагаар 
ашиглахаар зориулсан бол гэрэл ойлгогчтой байх ба/, эсхүл Хавсралт 1-ийн заалтын 
дагуу гэрэлтүүлсэн байна. 
 
5.4.9 Хувьсах мэдээлэлтэй тэмдэг нь ашиглагдаагүй үедээ бичиглэлгүй байна. 
 
5.4.10 Хувьсах мэдээлэлтэй тэмдэг гэмтэлтэй үед нисгэгчид, эсхүл тээврийн хэрэгслийн 
жолооч нарт мэдээлэл дамжуулах ёсгүй. 
 
5.4.11 Хувьсах мэдээлэлтэй тэмдэг дээрх нэг мэдээлэл нөгөөгөөр солигдох хугацаа 
боломжтой хэлбэрээр богино байх шаардлагатай ба 5 сек-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 
 
Хүснэгт 5-4. Явгалалтыг удирдан чиглүүлэх болон ХБЗ-аас гарах тэмдгийг 
суурилуулах зай 
 

 
Тэмдгийн өндөр (мм) 

 ЯЗ-ын хучилтын 
ирмэгээс 

тэмдэгийн наад 
тал хүртэлх 

перпендикуляр зай 

ХБЗ-ны хучилтын 
ирмэгээс 

тэмдэгийн наад 
тал хүртэлх 

перпендикуляр 
зай 

Кодын 
дугаар 

Товчлол 

Нүүр 
тал 

(хамгий
н 

багадаа
) 

Суурилуулса
н (хамгийн 

ихдээ) 

 
1, эсхүл 2 
 

200 400 700 5-11 м 3-10 м 

 
1, эсхүл 2 

 
300 600 900 5-11 м 3-10 м 

 
3, эсхүл 4 

 
300 600 900 11-21 м 8-15 м 

 
3, эсхүл 4 

 
400 800 1100 11-21 м 8-15 м 

 

- Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэг 
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Тайлбар. Зааврыг заавал биелүүлэх агуулгатай зураг болон бичээст хэлбэрт 
тэмдгийг Зураг 5-29-т, ЯЗ/ХБЗ–ны огтлолцол дээрх тэмдгийг байрлуулах жишээг 
Зураг 5-30-т үзүүлсэн болно. 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.12 НХУ-ийн цамхагаас зөвшөөрөл өгөгдөөгүй тохиолдолд явгалалт үйлдэж байгаа 
агаарын хөлөг болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг цааш үргэлжлүүлэхийг 
хориглох газар дээр зааварлах тэмдэгийг хэрэглэнэ. 
 
5.4.13 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэг нь ХБЗ-ны дугаар, CAT I, II, эсхүл III-ын хүлээх 
байршил болон ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдэг, замын хүлээх байршил болон “орохыг 
хориглоно” тэмдгийг өөртөө багтаана. 
 
Тайлбар. Замын хүлээх байршлын тэмдэг тавих техникийн шаардлага 5.4.78 -д 
агуулсан болно. 
 
5.4.14 А схемээр хийсэн ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээн дээр ЯЗ/ХБЗ-тай 
огтлолцсон болон ХБЗ/ХБЗ-ны огтлолцол дээр ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдгийг нэмэлтээр 
тавина. 
 
5.4.15 Б схемээр хийсэн ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээн дээр CAT I, II ба III-ын 
хүлээх байршлын тэмдгийг нэмэлтээр тавина. 
 
5.4.16 А схемээр, 3.12.3-ын дагуу ХБЗ-ны хүлээх байршил дээр хийсэн ХБЗ-ны хүлээх 
байршлын тэмдэглэгээн дээр нэмж ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэг тавина.  
 
Тайлбар. ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээнд хамаарах техникийн шаардалгыг 
5.2.56-ээс үзнэ үү. 
 
5.4.17 ЯЗ/ХБЗ-ны огтлолцол дээр ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдэг шаардлагатай үед гадна 
талд нь (ЯЗ-аас хамгийн их алслагдсан ) байрлуулна. 
 
Тайлбар. Байршлын тэмдгийн шинж чанартай холбогдох зүйлийг 5.4.29-аас үзнэ үү. 
 
5.4.18 Тухайн бүс рүү нэвтрэхийг хориглосон тохиолдолд “орохыг хориглоно” тэмдэг 
хийнэ. 
 
Байрлал 
 
5.4.19 ЯЗ/ХБЗ-тай, эсхүл ХБЗ/ХБЗ-ны огтлолцол дээр ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдгийг ХБЗ-
ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээний 2 талд ХБЗ руу ойртож очих талаас харагдахаар 
байрлуулна. 
 
5.4.20 CAT I, II, эсхүл III-ын хүлээх байршлын тэмдэг нь ХБЗ-ны хүлээх байршлын 
тэмдэглэгээнийн 2 талд эрсдэлтэй бүсэд ойртох талаас харагдахаар байрлуулна. 
 
5.4.21 “Орохыг хориглоно” тэмдгийг орохыг хориглосон бүсийн эхэнд буюу нисгэгчийн 
харах чиглэлд, ЯЗ-ын 2 талд байрлуулна. 
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5.4.22 ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдгийг, 3.12.3-ын дагуу, ХБЗ-ны хүлээх байршлын 2 
талд, саадыг хязгаарлах гадаргуу болон ILS/MLS–ийн эрсдэлтэй/мэдрэмтгий бүсэд 
ойртох талаас  харагдахаар байрлуулна. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.23 Заавал мөрдөр зааваррлах тэмдэг нь улаан дэвсгэр дээрх, цагаан бичиглэлээс 
тогтоно. 
 
5.4.24 ХБЗ-ны дугаарын тэмдгийн бичиг нь ХБЗ-ны төгсгөл дээр суурилуулсан ХБЗ-ны 
дугаарын тэмдэг дээр зөвхөн тухайн ХБЗ-ны төгсгөлийг заахаас бусад тохиолдолд 
огтлолцож байгаа ХБЗ-ны дугаараас тогтох бөгөөд тэмдгийг харах зохих зүгт чиглүүлсэн 
байна. 
 
5.4.25 CAT I, II, III-ын хүлээх байршлын тэмдэг дээрх бичиг нь CAT II/III, эсхүл I/II/III-ын 
хамт байх тохиолдолд ХБЗ-ны дугаарын тэмдэг нь CAT I, CAT II, CAT III, CAT II/III, эсхүл 
CAT I/II/III  гэсний аль тохиромжтойгоор хийнэ. 
 
5.4.26 “Орохыг хориглоно” тэмдэг дээрх бичээсийг Зураг 5-28-ын дагуу хийнэ. 
 
5.4.27 3.11.3-т заасны дагуу хийх ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэг дээрх бичээс нь ЯЗ-
ын дугаар болон тооноос тогтоно. 
 
5.4.28 Шаардлагатай үед Зураг 5-28-д үзүүлсний дагуу дараах бичээс/илэрхийллийг 
хэрэглэнэ. 
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Зураг 5-28 Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэг 
 
- Мэдээлэх тэмдэг 
 
Тайлбар. Зураг болон бичиглэлийн хэлбэрийн мэдээлэх тэмдгийг Зураг 5-29-т 
үзүүлсэн болно. 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.29 Хэрэв ямар нэг объектын тодорхой байршлыг тэмдгээр заах, эсхүл хөдөлгөөний 
маршрутын тухай мэдээлэл өгөх (чиглэл, эсхүл байршил) ашиглалтын шаардлага 
байгаа тохиолдолд мэдээлэх тэмдгийг хэрэглэнэ. 
 

ХБЗ-ын 

дугаар ба 

ХБЗ-ын 

дугаарууд ба 

I 

зэрэглэлийн 

II 

зэрэглэлийн 

III 

зэрэглэлийн 

II ба III 

зэрэглэлийн 

I, II ба III 

зэрэглэлийн 

Орохыг 

хориглоно 

ХБЗ-ын 

хүлээх 

Энэ тэмдгээр ХБЗ-ын хүлээх 

байрлалыг тэмдэглэх бөгөөд 

Энэ тэмдгээр ХБЗ-ын хүлээх 

байрлалыг тэмдэглэх бөгөөд 

Энэ тэмдгээр ХБЗ 25-ын 

босгоны дэргэд I 

Энэ тэмдгээр ХБЗ 25-ын 

босгоны дэргэд II 

Энэ тэмдгээр ХБЗ 25-ын 

босгоны дэргэд III 

Энэ тэмдгээр ХБЗ 

25-ын босгоны 

Энэ тэмдгээр ХБЗ 

25-ын босгоны 

Тухайн бүс 

рүү орохыг 

ХБЗ-ын хүлээх 

байрлалтын тэмдэг 
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5.4.30 Мэдээлэх тэмдэг нь чиглэлийн тэмдэг, байршлын тэмдэг, очих газрын тэмдэг, 
ХБЗ-аас гарах чиглэл болон огтлолцсон байрлалаас хөөрөх тэмдгийг багтаана. 
 
5.4.31 ХБЗ-аас гарах чиглэлийн тэмдгийг ХБЗ-аас гарах байршлыг илэрхийлэх 
ашиглалтын шаардлага байгаа үед хэрэглэнэ. 
 
5.4.32 Чөлөөлсөн ХБЗ-ны тэмдгийг гарах ЯЗ дээр гол шугамын гэрэл суурилагдаагүй 
бөгөөд ХБЗ, ILS / MLS-ийн эрсдэлтэй/мэдрэмтгий бүс болон дотоод шилжих 
гадаргуугийн доод хязгаараас гарч байгааг нисгэгчид заах шаардлагатай тохиолдолд 
чөлөөлөгдсөн ХБЗ-ны тэмдэг хэрэглэгдэнэ. 
 
5.4.33 Огтлолцсон байрлалаас хөөрөлт үйлдэх тэмдгийг огтлолцлын байрлалаас 
хөөрөлтийн гүйлт үйлдэх боломжит зайн (TORA) үлдэж байгаа хэсгийг заах ашиглалтын 
шаардлага байгаа тохиолдолд хэрэглэнэ. 
 
5.4.34 Аэродром дээрх тодорхой байршил руу хөдөлгөөнийг чиглүүлэх шаардлагатай 
үед, тухайлбал карго бүс, ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс гэх зэрэг рүү очих газрын 
тэмдгийг хэрэглэнэ. 
 
5.4.35 Байршил болон чиглэлийн тэмдгийг хамтат нь суурилуулах тохиолдолд 
тэдгээрийг ЯЗ-ын огтлолцлоос өмнө хөдөлгөөн үйлдэх замыг заах зориулалтаар 
хэрэглэнэ. 
 
5.4.36 Чиглэлийн тэмдгийг огтлолцол дээрх ЯЗ-ын чиглэл ба дугаарлалтыг заах 
зорилгоор хэрэглэнэ. 
 
5.4.37 Байршлын тэмдгийг завсрын хүлээх байршилд суурилуулбал зохино. 
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Зураг 5-29. Мэдээлэх тэмдэг 

 
 
 

ЗҮҮН 

ТАЛ

БАРУУН 
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Тайлбар. Х зайг Хүснэгт 3-2-ын дагуу тодорхойлох бөгөөд Y зайг ILS/MLS-ийн 
эрсдэлтэй/мэдрэмтгий бүсийн хязгаар дээр тодорхойлно. 

 
Зураг 5-30. ЯЗ/ХБЗ-ны огтлолцол дээрх тэмдгийн байршлын жишээ 
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5.4.38 Байршлын тэмдгийг ХБЗ-ны чиглүүлэгч тэмдгийн хамт ХБЗ/ХБЗ-ны огтлолцлоос 
бусад тохиолдолд хэрэглэнэ. 
 
5.4.39 Байршлын тэмдгийг нисэхийн судалгаагаар шаардлагагүй гэж үзсэнээр 
суурилуулахгүй байж болохоос бусад тохиолдолд чиглэлийн тэмдгийн хамт хэрэглэнэ. 
 
5.4.40 Апроноос гарах ЯЗ, эсхүл огтлолцлоос цаана орших ЯЗ-ыг илэрхийлэх 
шаардлагатай үед байршлын тэмдгийг хэрэглэнэ. 
 
5.4.41 ЯЗ нь “Т” хэлбэрийн огтлолцол дээр дуусч байгааг илэрхийлэх шаардлагатай 
тохиолдолд хаалт, чиглэлийн тэмдэг ба/, эсхүл хэрэглэж болох бусад ил харааны 
туслах хэрэгслийг хэрэглэвэл зохино. 
 
Байрлал 
 
5.4.42 5.4.44 болон 5.4.52-т зааснаас бусад тохиолдолд бололцоотой газарт мэдээлэх 
тэмдгийг Хүснэгт 5-5-ын дагуу  ЯЗ-ын зүүн гар талд байрлуулна. 
 
5.4.43 ЯЗ-ын огтлолцол дээр тэмдгийг ЯЗ-ын огтлолцлоос өмнө, завсрын хүлээх 
байршлын тэмдэглэгээний дэргэд тавина. Завсрын хүлээх байршлын тэмдэглэгээгүй 
тохиолдолд мэдээлэх тэмдгийг огтлолцож буй ЯЗ-ын гол шугамаас хамгийн багадаа 
кодын дугаар 3, эсхүл 4 үед 60 м, кодын дугаар 1, эсхүл 2 үед 40 м зайд суурилуулна. 
 
5.4.44 ХБЗ-аас  гарах тэмдгийг Хүснэгт 5-4 –д заасны дагуу ХБЗ-аас гарах  (зүүн буюу 
баруун гар талд) талд хийгдэнэ. 
 
5.4.45 ХБЗ-аас гарах тэмдэгийг ХБЗ-аас гарах цэгээс наана кодын дугаар 3, эсхүл 4 үед 
хамгийн багадаа 60 м, кодын дугаар 1, эсхүл 2 үед хамгийн багадаа 30 м-ийн зайд 
хийгдэнэ. 
 
5.4.46 Чөлөөлөгдсөн ХБЗ-ны тэмдгийг  хамгийн багадаа ЯЗ-ын нэг талд тавигдана. 
Тэмдэг болон ХБЗ-ны гол шугам хоорондын зай дараах хамгийн их утгаас доошгүй 
байна. 

(a) ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугам ба ILS/MLS–ийн эрсдэлтэй/мэдрэмтгий бүсийн 

периметр хоорондын зай, эсхүл 

(b) ХБЗ-ны гол шугам ба дотоод шилжих гадаргуугийн доод хязгаар хоорондын 

зай. 

 
5.4.47 ЯЗ-ын байршлын тэмдэг нь чөлөөлөгдсөн ХБЗ-ны тэмдэгтэй хамтдаа тавигдсан 
бол чөлөөлөгдсөн ХБЗ-ны тэмдгийн гадна талд тавигдана. 
 
5.4.48 Огтлолцсон байрлалаас хөөрөлт үйлдэх тэмдгийг орох ЯЗ-ын зүүн гар талд 
хийгдэнэ. Тэмдэг ба ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугам хоорондын зай кодын дугаар 3, эсхүл 4 
ХБЗ-ны хувьд 60 м-ээс доошгүй, кодын дугаар 1, эсхүл 2 ХБЗ-ны хувьд 45 м-ээс 
доошгүй байна. 
 
5.4.49 ЯЗ-ын байршлын тэмдэг нь ХБЗ-ны дугаарын тэмдэгтэй хамтдаа тавигдах бол 
түүний гадна талд байрлана. 
 
5.4.50 Очих газрын тэмдгийг байршлын болон чиглэлийн тэмдэгтэй хамт тавихгүй 
байвал зохино. 
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5.4.51 Байршлын тэмдгээс бусад мэдээлэх тэмдгийг  зааварлах тэмдэгтэй хамт 
хэрэглэхгүй. 
 
5.4.52 “Т” хэлбэрийн огтлолцолыг тэмдэглэхэд хэрэглэдэг чиглэлийн тэмдэг, хаалт ба/, 
эсхүл бусад хэрэглэж болох ил харааны туслах хэрэгслийг огтлолцлын эсрэг талд 
нүүрэн талд ЯЗ руу харуулан байрлуулбал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.53 Байршлын тэмдгээс бусад мэдээлэх тэмдэг нь шар өнгийн дэвсгэр дээр хар 
өнгийн бичиглэлээс тогтоно. 
 
5.4.54 Байршлын тэмдэг нь зөвхөн дангаараа тавигдах бол хар өнгийн дэвсгэр дээр 
шараар бичигдэж, шар өнгийн хүрээтэй байна. 
 
5.4.55 ХБЗ-аас  гарах чиглэлийн тэмдэг дээрх бичээс нь гарах ЯЗ-ын тэмдэглэгээ ба 
хөдөлгөөний чиглэлийг заасан сумнаас тогтоно. 
 
5.4.56 Чөлөөлөгдсөн ХБЗ-ны тэмдэг дээрх бичээс нь Зураг 5-29-т үзүүлсэн А хэлбэрийн 
ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээг дүрсэлнэ.  
 
5.4.57 Огтлолцох байрлалаас хөөрөлт үйлдэх тэмдэг дээрх бичээс нь хөөрөлтийн гүйлт 
үйлэх боломжит зайн үлдсэн хэсгийг метрээр заасан тоон мэдээлэл болон Зураг 5-29-т 
үзүүлсэн ёсоор хөөрөлтийн чигийг заах сумнаас тогтоно. 
 
5.4.58 Очих газрын тэмдэг дээрх бичээс нь үсгэн, тоо болон үсгэн, эсхүл тоон 
мэдээллээр очих газрыг заах ба нэмэх нь хөдөлгөөний чиглэлийг Зураг 5-29-т үзүүлсний 
дагуу заасан сумнаас тогтоно. 
 
5.4.59 Чиглэлийн тэмдэг дээрх бичээс нь үсгэн, эсхүл тоо болон үсгэн мэдээллээр ЯЗ-ыг 
заах нэмэх нь Зураг 5-29-т үзүүлсний дагуу зохих ёсоор чиглэсэн чиг заах сум, эсхүл 
сумнаас тогтоно. 
 
5.4.60 Байршлыг мэдээлэх тэмдэг дээрх бичээс нь агаарын хөлөг оршиж байгаа, эсхүл 
тэдгээр дээр гарч ирэх ЯЗ, ХБЗ, эсхүл бусад хучилтын байршлын тэмдгээс тогтох 
бөгөөд ингэхдээ чиг заах сум агуулдаггүй. 
 
5.4.61 Нэг ЯЗ дээрх байршлын тэмдгийг хэд хэдэн завсрын хүлээх байршил нэг бүр 
дээр заах шаардлагатай тохиолдолд ЯЗ-ын дугаарыг тэмдэг ба тоо ашиглан 
тэмдэглэнэ. 
 
5.4.62 Байршлын, эсхүл чиглэлийн тэмдэг хамтдаа ашиглаж байгаа бол: 

(a) Зүүн гар тийш эргэх эргэлтэд хамаарах чиглэлийн бүх тэмдэг байршлын 

тэмдгийн зүүн гар талд, харин баруун гар тийш эргэх эргэлтэд хамаарах чиглэлийн 

бүх тэмдэг байршлын тэмдгийн баруун гар талд байрлах бөгөөд уулзвар нь зөвхөн 

нэг огтлолцох ЯЗ байгаа бол сонголтын хувилбар хэлбэрээр байршлын тэмдгийг зүүн 

гар талд байрлуулж болно; 

(b) Чиглэлийн тэмдгийн чиг заах сумны босоо өнцөг тухайн ЯЗ-аас хазайхын хирээр 

босоо чиглэлээр нэмэгдэж байхаар тавигдсан байна; 
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(c) ЯЗ-ын байршил тийш хөдөлгөөний чиглэл огтлолцлын цаана огцом өөрчлөгдөх 

тохиолдолд тухайн чиглэлийн тэмдэг байршлын тэмдгийн дэргэд тавигдана; 

(d) Захаараа нийлсэн, зэрэгцэн орших чиглэлийн тэмдэг нь Зураг 5-29-т үзүүлсний 

дагуу хар өнгийн босоо шугамаар тусгаарлагдана. 

 

5.4.63 ЯЗ үсэг болон үсгийн хослол, эсхүл үсэг дугаараас тогтох заагчаар 
тэмдэглэгдэнэ. 
 
5.4.64 ЯЗ-ыг тэмдэглэхдээ боломжтой хэлбэрээр I, O болон Х үсгийн мөн “inner”, “outer” 
мэтийн үгийг 1 ба 0-ийн тоо болон хөдөлгөөнийг хаах утгатай тэмдэглэгээтэй 
андуурахаас зайлсхийхийн тулд ашиглахаас аль болохоор татгалзвал зохино. 
 
5.4.65 Маневрын талбай дээрх дугаарын ашиглалтыг ХБЗ-ыг тэмдэглэхэд зориулан 
нөөцөлдөг болно. 
 
- Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.66 Аэродромын VOR шалгах цэг байгаа тохиолдолд түүнийг зохих тэмдэглэгээ 
болон тэмдгээр тэмдэглэнэ. 

Тайлбар. Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээг 5.2.70-аас үзнэ үү. 

 
Байрлал 
 
5.4.67 Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдгийг аль болохоор уг цэгт ойр бөгөөд 
аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээн дээр зөв тавигдсан тэмдгийн бичээс нь 
агаарын хөлгийн багийн бүхээгээс харагдахаар байна. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.68 Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэг нь шар дэвсгэр дээр хар өнгийн 
бичээсээс тогтоно. 
 
5.4.69 Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэг дээрх бичээс нь Зураг 5-31-ийн 
хувилбарын аль нэгэнд тохирч байх ёстой, зураг дээр заасан: 
 
VOR  – VOR шалгах цэгийг илэрхийлэх товчлол; 
 
116.3 – Тухайн VOR системийн радио давтамж; 
 
1470 – VOR шалгах цэг дээр заасан байвал зохих, градус хүртэл бүхэлчилсэн VOR 
системийн пеленгийг заах жишээ. 
 
4.3 NM – Тухайн VOR системтэй хамт байрлах далайн милл-ээр DME хүртэлх зайн 
жишээ. 

Тайлбар. Тэмдэг дээр заасан пеленгийн утгын зөвшөөрөгдөх хэмжигдэхүүнийг 

ICAO Конвенцийн Хавсралт 10-ын Е-д заасан байна. Хэрэв тогтмол хяналтын 
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дүнд заасан пеленгээс хазайх хазайлт ±20–ын хязгаарт байвал тухайн шалгах 

цэгийг ашиглах боломжтой гэдгийг анхаарвал зохино. 

 

 
Зураг 5-31. Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэг 

 
- Аэродромыг таних тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.70 Аэродромыг таних тэмдгийг ил харааны бусад хэрэгсэл хангалтгүй аэродромд 
хэрэглэвэл зохино. 
 
Байрлал 
 
5.4.71 Аэродромыг таних тэмдгийг аэродром дээр боломжийн хэрээр хэвтээ хавтгай 
дээр өндөржилтийн бүх өнцгөөр харагдахуйцаар байрлуулбал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.72 Аэродромыг таних тэмдэг тухайн аэродромын нэрээс тогтоно. 
 
5.4.73 Тэмдгийн өнгө нь эргэн тойрны дэвсгэрээс сайн ялгарахаар байх ёстой.  
 
5.4.74 Үсгийн өндөр нь 3 м-ээс доошгүй байна. 
 
- Агаарын хөлгийн зогсоолыг таних тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.4.75 Агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээн дээр нэмж боломжийн хирээр агаарын 
хөлгийн зогсоолыг таних тэмдгийг хэрэглэвэл зохино. 
 

(

(

(

(

Хэрвээ DME нь VOR-той 

Хэрэв DME нь VOR-той 

цуг байрладаг бол 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 147 ИНЕГ 

Байрлал 
5.4.76 Агаарын хөлгийн зогсоолыг таних тэмдгийг агаарын хөлгийн зогсоол руу орохын 
өмнө агаарын хөлгийн бүхээгээс сайн харагдаж байхаар байрлуулсан байна. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.77 Агаарын хөлгийн зогсоолыг таних тэмдэг нь шар дэвсгэр дээрх хар өнгийн 
бичээсээс тогтоно. 
 
- Замын хүлээх байршлын тэмдэг 
 
5.4.78 Замын хүлээх байршлын тэмдэг нь ХБЗ руу нэвтрэх бүх зам дээр тавигдана. 
 
Байрлал 
 
5.4.79 Замын хүлээх байршлын тэмдэг нь замын хүлээх байршлын захаас баруун талд 
1.5 м зайд байрлана. 
 
Шинж чанар 
 
5.4.80 Замын хүлээх байршлын тэмдэг нь улаан дэвсгэр дээрх цагаан бичээсээс 
тогтоно. 
 
5.4.81 Замын хүлээх байршлын тэмдэг нь Монгол хэл дээр бичсэн, замын хөдөлгөөний 
дүрэмд тохирсон бөгөөд дараах мэдээллийг агуулсан байна: 

(a) зогсохыг шаардах; 

(b) шаардлагатай тохиолдолд;  

1) НХҮ-ний цамхагаас зөвшөөрөл авахыг шаардах, болон 

2) байршлыг таних тэмдэг 

 
5.4.82 Шөнийн цагаар ашиглах замын хүлээх байршлын тэмдэг гэрэл ойлгох, 
түрхлэгтэй, эсхүл гэрэлтүүлэгдсэн байна. 

5.5 Тэмдэг 

- Ерөнхий зүйл 
 

5.5.1 Тэмдэг нь хэврэг хийцтэй байна. ХБЗ-ны буюу ЯЗ-ын ойролцоо байрлаж байгаа 

тэмдгийг агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн сэнс болон тийрэлтэт хөдөлгүүрийн гондол 

хүртэлх аюулгүй зайг хангахын тулд аль болох нам дор тавигдах ёстой. 

- Хучилтгүй ХБЗ-ны хязгаарын тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.5.2 Хучилтгүй ХБЗ нийт уртдаа тодорхой тэмдэглэгээгүйгээс гадаргуу нь хүрээлэн буй 
газар нутгаас ялгарах байдлаараа хангалтгүй тохиолдолд тэмдгийг хэрэглэнэ.  
 
Байрлал 
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5.5.3 ХБЗ дээр хязгаарын гэрэл тавигдсан бол тэмдгийг тэдгээрийн суурьтай нэгтгэвэл 
зохино. Хэрэв хязгаарын гэрэл байхгүй бол ХБЗ-ны хязгаарыг нарийвчлан заахын тулд 
хавтгай тэгш өнцөгт, эсхүл конус хэлбэрийн тэмдгийг хэрэглэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.4 Хавтгай тэгш өнцөгт тэмдэг 1 х 3 м-ийн минимум хэмжээтэй байх бөгөөд 
тэдгээрийн урт талыг нь ХБЗ-ныгол шугамтай параллелиар байрлуулна. Конус 
хэлбэрийн тэмдэгийн өндөр 0.5 м-ээс илүүгүй байх ёстой. 
 
- Тормозлох зурвас (ТЗ)-ын хязгаарын тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.5.5 ТЗ-ын хязгаарын тэмдгийг тухайн ТЗ-ын гадаргуу хүрээлэн буй газар нутагтай 
харьцуулхад ялгарах байдлаараа хангалтгүй тохиолдолд хэрэглэвэл зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.6 Хоёр төрлийн тэмдгийг хооронд нь андуурахаас зайлсхийхийн тулд ТЗ-ын 
хязгаарын тэмдэг нь ХБЗ-ны ямарч хэлбэрийн хязгаарын тэмдгээс хангалттай өөр 
байна. 
 
- Цасаар бүрхэгдсэн ХБЗ-ны хязгаарын тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.5.7 Цасаар бүрхэгдсэн ХБЗ-ны хязгаарыг өөр аргаар тэмдэглээгүй нөхцөлд ашиглаж 
болох талбайн хязгаарыг тогтоохын тулд ХБЗ-ны хязгаарын тэмдгийг хэрэглэвэл 
зохино. 

Тайлбар. Эдгээр хязгаарыг тэмдэглэхэд ХБЗ-ны гэрлийг ашиглаж болох юм. 

Байрлал 
 
5.5.8 Цасаар бүрхэгдсэн ХБЗ-ны хязгаарын тэмдгийг ХБЗ-ны захын дагуу 100 м-ээс 
илүүгүй үечлэлтэйгээр байрлуулбал зохино.Тэдгээрийг ХБЗ-ны гол шугамд тэгш 
хэмтэйгээр, ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас далавчийн төгсгөлийн хэсэг болон хөдөлгүүр 
хүртэлх аюулгүй зайг хангахуйц зайд тавих нь зүйтэй. ХБЗ-ны төгсгөл болон босгыг 
тэмдэглэхэд хүрэлцээтэй тооны тэмдгийг тавивал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.9 Цасаар бүрхэгдсэн ХБЗ-ны хязгаарын тэмдэг нь 1.5 м орчим өндөртөй мөнх ногоон 
мод мэтийн сайтар үзэгдэх объект, эсхүл хөнгөвчилсөн хэлбэрийн тэмдгээс тогтсон 
байвал зохино. 
 
- ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
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5.5.10 ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдгийг кодын дугаар 1, эсхүл 2 бөгөөд ЯЗ-ын гол шугамын 
гэрэлгүй, эсхүл ирмэгийн гэрэлгүй, эсхүл ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэггүй ЯЗ дээр 
хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.5.11 ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдгийг хамгийн багадаа ЯЗ-ын ирмэгийн гэрэл байсан бол 
байрлаж болох тухайн газарт суурилуулбал зохино. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.12 ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдэг нь гэрэл ойлгогч Цэнхэр өнгийн түрхэлэгтэй байна. 
 
5.5.13 Нисгэгчид үзэгдэх тэмдэгийн гадаргуу тэгш өнцөгт хэлбэртэй байх бөгөөд үзэгдэх 
талбайн минимум хэмжээ нь 150 см² байвал зохино. 

5.5.14 ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдэг нь хэврэг хийцтэй байна. Тэдгээрийн өндөр нь агаарын 

хөлгийн хөдөлгүүрийн сэнс болон тийрэлтэт хөдөлгүүрийн гондол хүртэлх аюулгүй зайг 

хангахын тулд аль болох нам дор тавигдах ёстой 

- ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.5.15 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдгийг ЯЗ-ын гол шугамын гэрэлгүй, эсхүл ЯЗ-ын 
хязгаарын гэрэлгүй, ЯЗ-ын хязгаарын тэмдэггүй, эсхүл кодын дугаар 1, эсхүл 2 ЯЗ-д 
хэрэглэвэл зохино. 
 
5.5.16 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдгийг ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл байхгүй бөгөөд ЯЗ-ын гол 
шугамын тэмдэглэгээгээр явагдаж буй чигийн баримжааг сайжруулах шаардлагатай 
байгаа, кодын дугаар 3, эсхүл 4 ЯЗ-д хэрэглэвэл зохино. 
 
Байрлал 
 
5.5.17 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдгийг хамгийн багадаа гол шугамын гэрлийг хэрэглэсэн 
бол тэдгээрийг тавибал зохих тэр газарт байрлуулбал зохино. 
 
5.5.18 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдгийг зүй ёсоор ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэглэгээн дээр 
тавибал зохих боловч тэдгээрийг тэмдэглэгээн дээр тавих боломжгүй бол 0.3 м-ээс 
илүүгүй хэмжээнд шилжүүлэн байрлуулж болно. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.19 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэг нь гэрэл ойлгогч ногоон өнгийн түрхэлэгтэй байна. 
 
5.5.20 Нисгэгчид үзэгдэх тэмдэглэгээний гадаргуу гадаргуу тэгш өнцөгт хэлбэртэй 
бөгөөд үзэгдэлтийн талбайн минимум хэмжээ 20 см2 байвал зохино. 
 
5.5.21 ЯЗ-ын гол шугамын тэмдэг нь  түүний дээгүүр агаарын хөлгийн дугуй явж 
өнгөрхөд тэмдэгт болон агаарын хөлгийн дугуйнд  гэмтэл учрахгүйгээр төлөвлөгдсөн 
болон тавигдсан байна. 
 
- Хучилтгүй ЯЗ-ын ирмэгийн тэмдэг 
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Хэрэглээ 
 
5.5.22 Хучилтгүй ЯЗ-ын гадаргуу нь нийт уртдаа хүрээлэн буй газар нутгаас ялгарах 
байдлаараа хангалтгүй тохиолдолд хучилтгүй ЯЗ-ын хязгаарын тэмдгийг хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.5.23 ЯЗ дээр гэрэл тавьсан бол тэмдгийг гэрлийн суурьтай нэгтгэвэл зохино. Гэрэл 
тавигдахгүй тохиолдолд ЯЗ-ын хязгаарыг тогтоохын тулд конус хэлбэрийн тэмдгийг 
тавибал зохино. 
 
- Хил, хязгаарын тэмдэг 
 
Хэрэглээ 
 
5.5.24 Аэродром дээрх буултын талбай нь ХБЗ-гүй тохиолдолд хил, хязгаарын тэмдгийг 
хэрэглэнэ. 
 
Байрлал 
 
5.5.25 Хэрэв Зураг 5-32-т үзүүлсэн хэлбэрийн тэмдгийг хэрэглэж байгаа бол хил, 
хязгаарын тэмдгийг буултын талбайн хилийн дагуу 200 м-ээс багагүй үечлэлтэйгээр, 
эсхүл буултын талбайн буланд тавигддаг конус хэлбэрийн тэмдгийг хэрэглэж байгаа 
бол ойролцоогоор 90 м-ийн үечлэлтэйгээр байрлуулна. 
 
Шинж чанар 
 
5.5.26 Хил, хязгаарын тэмдэг нь Зураг 5-32-т үзүүлсэнтэй ижил хэлбэртэй, эсхүл 0.5 м-
ээс багагүй өндөртэй суурийн диаметр нь 0.75 м-ээс доошгүй конус хэлбэртэй байх 
ёстой. Тэмдгийг орчны дэвсгэрээс тод ялгарахуйц өнгөөр будвал зохино. Сонгосон 
өнгөн нь орчны дэвсгэр өнгөнд уусахаар биш бол улбар шар, эсхүл улаан гэсэн нэг 
төрлийн байх нь зохистой, эсхүл сайтар ялгарах улбар шар ба цагаан, улаан ба цагаан 
гэсэн өнгийн хослол байна. 
 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 151 ИНЕГ 

 
 
Зураг 5-32. Хил, хязгаарын тэмдэг 
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БҮЛЭГ 6. СААДЫГ ТЭМДЭГЛЭХ ИЛ ХАРААНЫ ТУСЛАХ ХЭРЭГСЭЛ 

6.1 Тэмдэглэгээ ба/, эсхүл саадын гэрэл хийгдэх зохих объект 

6.1.1 Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуугийн дотоод хязгаараас 3000 м-ийн дотор уг 
өндөр авах гадаргуугаас товойн гарч байгаа хөдөлгөөнгүй саадыг дараахаас бусад 
тохиолдолд тэмдэглэх ба, хэрэв ХБЗ нь шөнийн цагт ашигладаг бол гэрэлтүүлбэл 
зохино: 

(a) хэрэв тухайн саад нь бусад хөдөлгөөнгүй саадаар халхлагдаж байгаа бол 

тэмдэглэгээ болон саадын гэрэл хийхгүй байж болно. 

(b) хэрэв саад нь өдрийн цагаар дунд зэргийн тодорцтой А хэлбэрийн саадын 

гэрэлтэй бөгөөд тэдгээрийн өндөр нь хүрээлж буй газрын гадаргуугийн түвшнээс 

дээш 150 м-ээс хэтрэхгүй бол тэмдэглэгээ хийхгүй байж болно. 

(c) хэрэв тухайн саад нь өдрийн цагаар өндөр тодорцтой саадын гэрэлтэй бол 

тэмдэглэгээг хэрэглэхгүй байж болно. 

(d) хэрэв гэрэлт дохио нь өөрөө саад болж байгаа бөгөөд нисэхийн судалгаагаар 

гэрэлт дохионы гэрэл байхад хангалттай гэж үзсэн бол саадын гэрэл хийх 

шаардлагагүй. 

 
6.1.2 Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуутай залгаа, саад болохооргүй хөдөлгөөнгүй 
объектыг тэмдэглэвэл зохих ба хэрэв ХБЗ нь шөнийн цагт ашигладаг бол тэмдэглэгээ 
хийгдээгүй дараахаас бусад тохиолдолд тухайн саадтай мөргөлдөхөөс зайлсхийхийн 
тулд тэмдэглэгээ болон гэрэлтүүлэг хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд саадын 
гэрэл тавина: 

(a) Хэрэв объект нь өдрийн цагаар дундаж тодорцтой А хэлбэрийн саадын гэрэлтэй 

бөгөөд түүний өндөр нь хүрээлэн байгаа газрын түвшнээс 150 м-ээс илүүгүй бол; 

(b) Хэрэв объект нь өдрийн цагаар өндөр тодорцтой саадын гэрэлтэй бол. 

 
6.1.3 Хэвтээ гадаргуугаас товойн гарч байгаа хөдөлгөөнгүй саадыг тэмдэглэвэл зохих 
бөгөөд Хэрэв аэродромыг шөнийн цагаар ашиглах бол дараахаас бусад тохиолдолд 
саадын гэрэлтэй байвал зохино: 

(a) Тухайн тэмдэглэгээ болон саадын гэрлийг дараах тохиолдолд хэрэглэхгүй байж 

болно: 

   
(i) саад нь бусад хөдөлгөөнгүй саадаас халхлагдсан, эсхүл 

(ii) тухайн тойрог нь олон төрлийн хөдөлгөөнгүй хэлбэрийн объект, эсхүл 

газрын гадрагтай ба хангалттай нөөц өндөртэйгөөр тогтоосон нислэгийн 

траекторийн тусгайлсан дүрмийг мөрддөг, эсхүл 

(iii) нисэхийн судалгаагаар тухайн саад нь үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй 

болохыг тогтоосон; 

(b) хэрэв саад нь өдрийн цагаар дунд зэргийн тодорцтой А хэлбэрийн саадын 

гэрэлтэй бөгөөд тэдгээрийн өндөр нь хүрээлж буй газрын гадаргуугийн түвшнээс 

дээш 150 м-ээс хэтрэхгүй бол тэмдэглэгээ хийхгүй байж болно. 
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(c) хэрэв гэрэлт дохио нь өөрөө саад болж байгаа бөгөөд нисэхийн судалгаагаар 

гэрэлт дохионы гэрэл байхад хангалттай гэж үзсэн бол саадын гэрэл хийх 

шаардлагагүй. 

 
6.1.4. Саадыг хамгаалах гадаргуугаас товойн гарсан хөдөлгөөнгүй объектыг тэмдэглэх 
ба хэрэв ХБЗ нь шөнийн цагаар ашигладаг бол саадын гэрэлтэй байна. 
 
6.1.5 Аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд байгаа агаарын хөлгөөс бусад газар дээрх 
тээврийн хэрэгсэл болон хөдөлгөөнт объектыг саад гэж үзэх бөгөөд тэдгээрийг 
тэмдэглэх ба аэродром болон тээврийн хэрэгсэл нь шөнийн цагт, эсхүл харагдац 
муутай нөхцөлд ашигладаг бол зөвхөн апрон дээр ашигладаг агаарын хөлөгт үйлчлэх 
зориулалттай тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслээс бусад нь гэрэлтэй байна.  
 
6.1.6 Нисэх буудлын манёврлах талбайд байгаа газраас өргөгдсөн нисэхийн гэрлийн 
харагдацыг өдрийн цагт хангахын тулд тэмдэглэгээ хийгдсэн байна. Газраас өргөгдсөн 
гэрэл болон манёврлах талбайд байгаа тэмдэг саадын гэрэл суурилагдахгүй. 
 
6.1.7 ЯЗ-ын гол шугамаас, апрон дээрх ЯЗ, эсхүл агаарын хөлгийн зогсоолын явгалах 
шугамаас Хүснэгт 3-1-ийн багана 11, эсхүл 12-т заасан зайд байгаа бүх саад нь 
тэмдэглэгээтэй байх ба хэрэв ЯЗ, апрон дээрх ЯЗ, эсхүл агаарын хөлгийн зогсоолын 
явгалах шугам нь шөнийн цагт ашигладаг бол гэрэлтүүлэгдсэн байна. 
 
6.1.8 Тухайн саад нь өдрийн цагаар өндөр тодорцтой саадын гэрэлтэй үед тэмдэглэгээ 
хийгдээгүйгээс бусад тохиолдолд 4.3.2-т тодорхойлогдсон саадыг тэмдэглэх ба саадын 
гэрлээр тоноглоно. 
 
6.1.9 Хэрэв нисэхийн судалгаагаар тухайн саад нь (ил харааны нислэгийн маршруттай 
ойр байрлах бусад объектыг оролцуулан тухайлбал усан зам, эсхүл хурдны зам) 
агаарын хөлөгт аюултай байж болно гэж үзвэл саадыг хязгаарлах гадаргуу доторх 
бусад объектыг тэмдэглэх ба/,эсхүл саадын гэрлээр тоноглоно. Хэрэв нисэхийн 
судалгаагаар гол, усан зам, хөндий, эсхүл хурдны замыг хөндлөн агаараар татсан утас, 
эсхүл кабель нь агаарын хөлөгт аюултай гэж тогтоогдсон тохиолдолд агаараар татсан 
утас, кабель зэргийг тэмдэглэх ба тэдгээрийн суурийг тэмдэглэх ба саадын гэрлээр 
тоноглоно. 
 
6.1.10 Агаараар татсан утас, кабель г.з-ийг тэмдэглэх шаардлагатай гэж үзвэл практик 
дээр утас, кабель  г.з дээр тэмдгийг суурилуулах боломжгүй үед суурийн шон дээр 
өндөр тодорцтой В төрлийн саадын гэрлийг суурилуулна. 

6.2 Объектын тэмдэглэгээ 

- Ерөнхий зүйл 
 
6.2.1 Өөрийн хэлбэр дүрс, хэмжээ, эсхүл өнгөөрөө орчноосоо ялгардаг тул нэмэлт 
тэмдэглэгээ шаардагдахгүй объектаас бусад  хөдөлгөөнгүй бүх объектыг боломжтой 
бол будгаар будах ба эсрэг тохиолдолд тэдгээр дээр, эсхүл тэдгээр дээгүүр тэмдэг, 
эсхүл дарцаг суурилуулна. 
 
6.2.2 Тэмдэглэвэл зохих бүх хөдөлгөөнт объектыг будах, эсхүл дарцагаар 
тэмдэглэгдэнэ. 
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- Өнгөөр тэмдэглэх 
 
6.2.3 Хэрэв объект бодит байдал дээр цул гадаргуутай бол тэдгээрийг сараалж маягаар 
будвал зохих бөгөөд тэдгээрийн аливаа босоо хавтгай дахь тусгал аль аль хэмжилтээр 
4.5 м, эсхүл түүнээс дээш байна. Сараалжин зураг нь 1.5 м-ээс доошгүй боловч 3 м-ээс 
илүүгүй тал бүхий тэгш өнцөгтөөс тогтох бөгөөд тэдгээрийн өнцгийг илүү бараан өнгөөр 
будна. Хэрэглэж байгаа будгийн өнгө хоорондын ялгарах, мөн харагдах суурь 
дэвсгэрээсээ ялгарч байх ёстой. Суурь дэвсгэрт уусч харагдахааргүй бол улбар шар ба 
цагаан, эсхүл улаан ба цагаан өнгийг хэрэглэвэл зохино. (Зураг 6-1-ээс үзнэ үү)  
 
 

 
Зураг 6-1. Тэмдэглэгээний үндсэн схем 

 
6.2.4 Объектыг ялгарал сайтай сөөлжилсөн зурвасаар будвал зохих бөгөөд хэрэв: 

(a) Объект цул гадаргуутай бөгөөд түүний нэг тал нь хэвтээ, эсхүл босоо хэмжилтээр 

1.5м-ээс дээш, нөгөө тал нь мөн хэмжилтээр 4.5 м-ээс доош байгаа бол. 

(b) Объект нь каркас хэлбэрийн байгууламж бөгөөд түүний өндөр болон өргөн нь 1.5 

м-ээс илүүгүй бол. 

 
6.2.5 Зурвасыг хамгийн урт хэмжээсийн чигт перпендукляраар түүний 1/7-тэй тэнцэх 
хэмжээний өргөнтэйгөөр, эсхүл 30м-ээс, аль нь бага байхаас хамааран тэмдэглэнэ. 
Зурвасны өнгө нь хүрээлж буй орчноос ялгарч байвал зохино. Хэрэв орчны суурь 
дэвсгэрт уусч харагдахааргүй бол улбар шар, эсхүл цагаан өнгийг хэрэглэх нь зүйтэй. 
Объектын захын зурвасыг илүү бараавтар өнгөөр будвал зохино.  
 
6.2.6 Дараах Хүснэгтэд дээд доод зурвасыг илүү бараан өнгөөр будахын тулд зурвасны 
тоог сондгой байхаар өргөнийг нь сонгох томъёо өгөгдсөн болно. 

 

Хамгийн их овор хэмжээ Зурвасны өргөн 

Хамгийн багадаа Хамгийн ихдээ 
 

Цагаан 
Улаан 
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1.5м 
210м 
270м 
330м 
390м 
450м 
510м 
570м 

210м 
270м 
330м 
390м 
450м 
510м 
570м 
630м 

1/7 хамгийн их хэмжээтэй 
1/9 ˮ          ˮ           ˮ 
1/11 ˮ        ˮ           ˮ 
1/13 ˮ        ˮ           ˮ 
1/15 ˮ        ˮ           ˮ 
1/17 ˮ        ˮ           ˮ 
1/19 ˮ        ˮ           ˮ 
1/21 ˮ        ˮ           ˮ 

 
6.2.7 Хэрэв тусгал нь аливаа босоо хавтгайд 1.5 м-ээс бага өргөн болон өндөртэй бол 
объектыг сайтар үзэгдэх нэг өнгөөр будвал зохино. Хэрэв орчны суурь дэвсгэрт уусч 
харагдахгүй бол улбар шар, эсхүл улаан өнгийг хэрэглэх нь зүйтэй.  
 
6.2.8 Хөдөлгөөнт объект нь өнгөөр тэмдэглэгдэх бол тод нэг өнгийг ашиглах нь зөв: 
онцгой нөхцөлд ажиллах тээврийн хэрэгслийг улаан, эсхүл шардуу ногоон ба 
үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийг шар өнгөтэй байх нь зохимжтой.  
ˮ 
6.2.9 Манёврлах талбай дээр богино хугацаанд гарч болох тээврийн хэрэгсэл нь 2 м 
өндөртэй улаан/цагаан, эсхүл улбар шар/цагаан өнгийн 1 м-ээр шатрын хөлөг 
хэлбэртэй дөрвөлжин дарцагаар тэмдэглэх, эсхүл анивчдаг улаан гэрэлтэй байна.  
 
6.2.10 Онцгой байдлын болон аюулгүй байдлын тээврийн хэрэгсэл дээр суурилуулдаг 
бага тодорцтой саадын гэрэл нь анивчдаг цэнхэр өнгөтэй гэрэл байх ба бусад тээврийн 
хэрэгсэл дээр анивчдаг шар өнгийн гэрэл байна. 
 
- Тэмдгийг ашиглан тэмдэглэх 
 
6.2.12 Саад дээр болон саадын дэргэд байрлуулах тэмдгийг тавихдаа тэдгээрийг сайн 
харагдаж байхаар, саадын талаар ерөнхий төсөөллийг олгохуйц байх ба цаг агаарын 
таатай нөхцөлд, тухайн объект руу ойртож байгаа агаарын хөлөгт агаараас 1000 м-ээс 
багагүй зайд болон газраас 300 м дотор бүх чиглэлээс  харагдаж байхаар байрлуулна. 
Тэмдгийг бусад төрлийн мэдээлэл дамуулах тэмдэгтэй андуурахгүйн тулд ялгахуйц 
хэлбэр дүрстэй байх ба тэдгээр нь тэмдэглэж буй тухайн объектоос учрах аюулыг 
нэмэгдүүлэхгүй. 
 
6.2.13 Агаараар татсан утас, кабель г.з дээр суурилуулсан тэмдэг нь бөөрөнцөг 
хэлбэрийн 600 мм-ээс багагүй диаметртэй байна. 
 
6.2.14 Дараалсан хоёр тэмдэгийн хоорон дахь болон тэмдэг ба тулгуурын шон 
хоорондын үечлэл нь тэмдэгийн диаметртэй нийцэх бөгөөд үечлэл нь дараах 
тохиолдлоос их байж болохгүй: 

(a) тэмдэгийн диаметр 0.6 м-тэй тэнцүү бол 30 м ба тэмдэгийн диаметр аажмаар 

нэмэгдвэл дагаж нэмэгдэх ба; 

(b) тэмдэгийн диаметр 0.8 м-тэй тэнцүү болход 35 м болох ба тэмдэгийн диаметр 

аажмаар нэмэгдвэл дагаж максимум утга хүртэл нэмэгдэх ба; 

(c) тэмдэгийн диаметр хамгийн багадаа 1.3 м-тэй тэнцүү бол 40 м байна. 

 
6.2.15 Хэд хэдэн утас, кабель г.з байгаа бол тэмдэг нь хамгийн өндөр түвшинд байгаа 
утсан дээр байрлана. 
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6.2.16 Тэмдэг нь нэг өнгөтэй байна. Цагаан, улаан ба улбар шар тэмдэг нь өнгөний 
хувьд дараалсан байж болохгүй. Сонгож авсан өнгө нь орчны дэвсгэрээс ялгарахуйц 
тод байна. 
 
- Дарцагаар тэмдэглэх 
 
6.2.17 Хөдөлгөөнгүй объектын тэмдэглэгээнд ашиглах дарцаг нь тухайн объектын эргэн 
тойронд, объектын дээр, эсхүл хамгийн өндөр ирмэгийн эргэн тойронд байрлана. 
Уртаашаа ихээр сунаж тогтсон, эсхүл ойрхон байрласан бүлэг объектыг дарцагаар 
тэмдэглэх тохиолдолд тэдгээрийг 15 м тутамд байрлуулна. Дарцаг нь тэмдэглэж буй 
тухайн объектоос учрах аюулыг нэмэгдүүлэхгүй. 
 
6.2.18 Хөдөлгөөнгүй объектийг тэмдэглэхэд ашигладаг дарцаг нь 0.6 х 0.6 м-ээс багагүй 
талтай байна. Хөдөлгөөнт объектийг тэмдэглэхэд ашигладаг дарцаг нь 0,9 м-ээс 
багагүй талтай ба шатрын хөлөг хэлбэртэй байна. 
 
6.2.19 Хөдөлгөөнгүй объектын тэмдэглэгээнд хэргэлэж байгаа дарцгийн өнгө улбар 
шар, эсхүл гурвалжингийн хоёр тэнцүү хагас хэсгээс тогтох бөгөөд тэдгээрийн нэг нь 
улбар шар, нөгөө нь цагаан, эсхүл нэг нь улаан, нөгөө нь цагаан байна. Хэрэв орчны 
суурь дэвсгэрт уусч харагдаж байвал бусад ялгарах өнгийг ашиглаж болно. 
 
6.2.20 Хөдөлгөөнт объектийг тэмдэглэхэд ашигладаг дарцаг нь 0,9 м-ээс багагүй талтай 
ба шатрын хөлөг хэлбэрийн зурагтай ба зургийн дөрвөлжин бүр нь 0,3 м-ээс багагүй 
хэмжээтэй байна. Тийм зурагтай дарцгийн өнгө нь орчин тойрноос ялгарахуйц байх 
ёстой. Орчин тойрныхоо өнгөтэй уусахгүй тохиололд улбар шар ба цагаан өнгө, эсхүл 
цагаан ба улаан өнгийн сонголттойгоор хийнэ. 

6.3 Объектын гэрэлтүүлэг 

- Саадын гэрэл 
 
6.3.1 Шөнийн болон өдрийн цагт хараа муудсан үед нисгэгч нарт саад байгаа тухай 
анхаарулахын тулд объектад саадын гэрэл суурилуулна. Эдгээр гэрэл нь саад руу 
ойртож байгаа агаарын хөлгийн нисгэгчид саадын хамгийн өндөр цэгээс 450 м-т (1500 
ft) өндөрт харагдаж байхаар хийгдсэн байна. 
 
6.3.2 Хэрэв тухайн саад нь бусад хөдөлгөөнгүй саадаар халхлагдаж байгаа бол саадын 
гэрэл хийх нь үр дүнгүй байж болно. Хэдий тийм ч халхлагдсан саад нь халхалж байгаа 
саадаас бага зэрэг намхан, эсхүл зайтай бол саадын гэрлээр тоноглоно.  
 
6.3.3 Саадын гэрэл шаардлагатай объект нь бага ба дунд болон өндөр тодорцтой, эсхүл 
тэдгээрийг хослуулсан саадын гэрэлтэй байна. өндөр тодорцтой гэрэл өдөр ба шөнийн 
цагт ашиглах ба тэдгээр гэрэл нь нүд гялбуулахгүй байхад анхаарах ёстой.  
 
6.3.4 Объект нь харьцангуй бага үргэлжлэлтэй, ба түүний өндөр нь орчин тойрны газрын 
түвшин дээр 45 м-ээс бага бол бага тодорцтой А, эсхүл В төрлийн саадын гэрлийг 
ашиглана. 
 
6.3.5 Хэрэв бага тодорцтой А, эсхүл В төрлийн саадын гэрлийг ашиглах нь зохисгүй гэж 
үзвэл, эсхүл эрт анхааруулах тусгай анхааруулга шаардлагатай бол өндөр ба дунд 
тодорцтой саадын гэрлийг хэрэглэнэ. 
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6.3.6 Агаарын хөлгөөс бусад тээврийн хэрэгсэл буюу хөдөлгөөнт саад дээр С хэлбэрийн 
бага тодорцтой саадын гэрэл суурилуулдаг.  
 
6.3.7 “Follow me” тээврийн хэрэгсэл нь D хэлбэрийн бага тодорцтой саадын гэрэлтэй 
байна. 
 
6.3.8 Бага тодорцтой В төрлийн саадын гэрлийг нэг бол тусад нь, нэг бол 6.3.9-ын дагуу 
дунд тодорцтой В төрлийн саадын гэрэлтэй хослуулж хэрэглэнэ. 
 
6.3.9 Үргэлжилсэн урт объект дээр дунд тодорцтой А, В ба С төрлийн саадын гэрлийг 
ашиглана. Дунд тодорцтой А ба С төрлийн саадын гэрлийг тусад нь ашиглах нь зүйтэй, 
харин дунд тодорцтой В төрлийн саадын гэрлийг нэг бол тусад нь нэг бол бага 
тодорцтой В төрлийн саадын гэрэлтэй хослуулж ашиглана. 
 

Мод ба барилга байшингийн бүлэг объектыг үргэлжилсэн урт объект гэж үзнэ. 

 

6.3.10 Өндөр тодорцтой А төрлийн саадын гэрлээр хүрээлэн буй орчны түвшингээс 150 
м-ээс дээш орших объектыг тэмдэглэхэд болон нисэхийн судалгаагаар тухайн төрлийн 
гэрлээр өдрийн цагт саадыг танихад зайлшгүй шаардлагатай гэж тогтоосон нөхцөлд 
ашиглана. 
 
6.3.11 Өндөр тодорцтой В төрлийн саадын гэрлийг агаараар татсан утас, кабель г.з-ийг 
суурийн шонг тэмдэглэх зорилгоор хэрэглэнэ. 

(a) нисэхийн судалгаагаар агаараар татсан утас, кабель г.з-ийг тэмдэглэх зайлшгүй 

шаардлагатайн нотлогдсон бол, эсхүл 

(b) агаараар татсан утас, кабель г.з-ийг тэмдгээр тоноглох боломжгүй бол. 

 
6.3.12 Хэрэв эрх бүхий байгууллагаас өндөр тодорцтой А төрлийн, эсхүл дунд 
тодорцтой А ба В төрлийн саадын гэрэл нь аэродром орчимд нисгэгчийг гялбуулж 
болохыг тогтоовол (ойролцоогоор 10000 м радиус дотор), эсхүл экологийн бодитой 
асуудал үүсгэвэл саадын гэрэлтүүлгийн хоёр системийг суурилуулна. Энэхүү системд 
өндөр тодорцтой А төрлийн саадын гэрэл, эсхүл шаардлагатай тохиолдолд дунд 
тодорцтой А төрлийн саадын гэрлийг өдрийн цагт, харин дунд тодорцтой В, эсхүл С 
төрлийн саадын гэрлийг шөнийн цагт ашиглахаар багтана. 
 
- Саадын гэрлийн байрлал 
 
6.3.13 Хэрэв объектод саадын гэрэл суурилуулах бол нэг, эсхүл хэд хэдэн бага, дунд, 
эсхүл өндөр тодорцтой саадын гэрлийг объектын аль болох хамгийн өндөр цэгт 
суурилуулна. 
 
6.3.14 Хэрэв яндангийн, эсхүл түүнтэй ижил төрлийн бусад байгууламжийн дээд талын 
гэрлийг утаа болон бусад бохирдлоос сэргийлэн саадын хамгийн өндөр цэгээс 
хангалттай доор суулгана. (Зураг 6-2, 6-3 үзнэ үү) 
 
6.3.15 Өдрийн цагт өндөр тодорцтой саадын гэрэл суурилуулсан цамхаг, эсхүл антенн 
нь аянга зайлуулагч мэтийн нэмэлт төхөөрөмжтэй, эсхүл 12м-ээс дээш өндөртэй антенн 
байвал нэмэлт төхөөрөмжийн орой дээр өндөр тодорцтой саадын гэрэл суулгах 
боломжгүй бол аль болох өндөр цэгт гэрлийг суулгах ба хэрэв боломжтой бол орой 
дээр нь дунд тодорцтой А хэлбэрийн гэрлийг суулгана. 
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6.3.16 Хэрэв гэрлийг уртааш сунасан объектын, эсхүл зэргэлдээ орших оъектын 
ерөнхий төрхийг тодорхойлохоор суурилуулах бол 

(a) бага тодорцтой гэрэл ашиглах ба тэдгээрийн хоорондын зай 45 м-ээс ихгүй;  

(b) дунд тодорцтой гэрэл ашиглах ба тэдгээрийн хоорондын зай 900 м-ээс ихгүй 

байна. 

 
6.3.17 Саадыг хязгаарлах гадаргуу нь налуутай ба СХГ дээрх хамгийн өндөр цэг нь 
объектын хамгийн өндөр цэг биш бол тухайн объектын хамгийн өндөр цэг дээр нэмэлт 
гэрлийг суурилуулна. 
 
6.3.18 Хэрэв объект нь дунд тодорцтой А төрлийн саадын гэрлээр тэмдэглэгдсэн, харин 
объектын дээд цэг нь хүрээлэн буй орчны газрын түвшнээс, эсхүл ойр орших барилгын 
хамгийн өндөр цэг дээр 105 м-ээс дээш өндөрт оршиж байгаа бол (тэмдэглэж байгаа 
объект барилгаар хүрээлэгдсэн бол) завсрын түвшинд нэмэлт гэрлийг суурилуулна. 
Эдгээр  завсрын нэмэлт гэрэл нь боломжтой хэлбэрээр өөр хоорондоо ижил зайд орших 
ба дээд гэрэл болон газрын түвшин, эсхүл ойролцоо орших барилгын дээд цэгийн 
түвшингээр,  105 м-ээс хэтрэхгүй үечлэлтэй байна. (6.3.9-ийг үзнэ үү) 
 
6.3.19 Хэрэв объект нь дунд тодорцтой В төрлийн саадын гэрлээр тэмдэглэгдсэн, харин 
объектын дээд цэг нь хүрээлэн буй орчны газрын түвшнээс, эсхүл ойр орших барилгын 
хамгийн өндөр цэг дээр 45 м-ээс дээш өндөрт оршиж байгаа бол (тэмдэглэгдэж байгаа 
объект барилгаар хүрээлсэн бол) завсрын түвшинд нэмэлт гэрлийг суурилуулна. В 
хэлбэрийн дунд тодорцтой болон мөн В хэлбэрийн бага тодорцтой саадын гэрэл болох 
завсрын нэмэлт гэрэл нь боломжтой хэлбэрээр өөр хоорондоо ижил зайд сөөлжиж 
орших бөгөөд дээд гэрэл болон газрын түвшин, эсхүл ойролцоо орших барилгын дээд 
цэгийн түвшингээр, 52 м-ээс хэтрэхгүй үечлэлтэй байна. 
 
6.3.20 Хэрэв объект нь дунд тодорцтой С төрлийн саадын гэрлээр тэмдэглэгдсэн, харин 
объектын дээд цэг нь хүрээлэн буй орчны газрын түвшнээс , эсхүл ойр орших барилгын 
хамгийн өндөр цэг дээр 45 м-ээс дээш өндөрт оршиж байгаа бол (тэмдэглэгдэж байгаа 
объект барилгаар хүрээлсэн бол) завсрын түвшинд нэмэлт гэрлийг суурилуулна. Эдгээр 
завсрын нэмэлт гэрэл нь боломжтой хэлбэрээр өөр хоорондоо ижил зайд орших ба 
дээд гэрэл болон газрын түвшин, эсхүл ойролцоо орших барилгын дээд цэгийн 
түвшингээр,  52 м-ээс хэтрэхгүй үечлэлтэй байна. 
 
6.3.21 Өндөр тодорцтой А төрлийн саадын гэрлийг ашиглах үед тэмдэглэж байгаа 
объект барилга байгууламжаар хүрээлүүлсэн ба тэдгээр барилгын хамгийн өндөр 
цэгийг газрын түвшинтэй ижил гэж үзэж гэрлийн түвшний тоог гаргахаас бусад 
тохиолдолд тэдгээр нь 105 м-ээс хэтрэхгүй ижил үечлэлтэй, 6.3.13-д заасан дээд гэрэл 
болон газрын түвшин хооронд байрлана. 
 
6.3.22 Өндөр тодорцтой В төрлийн саадын гэрлийг хэрэглэх тохиолдолд гурван түвшинд 
суурилуулна. 

 
- шонгийн хамгийн өндөр цэг дээр, 

- агаараар татсан утас ба кабелийн унжих хамгийн доод түвшинд ба 

ойролцоогоор эдгээр хоёр түвшний голд  

 
Тайлбар. Зарим тохиолдолд эдгээр гэрлийг шонгоос гадна суурилуулж болно. 
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6.3.23 Өндөр тодорцтой А ба В төрлийн саадын гэрлийг суурилуулах өнцөг нь Хүснэгт 6-
1-ийн утгатай нийцсэн байна. 

 
 

Хүнэгт 6-1. Өндөр тодорцтой гэрлийг суурилуулах өнцөг 
 

  
 
6.3.24 Бага, дунд ба өндөр тодорцтой саадын гэрлийн тоо болон байрлал нь бүх 
түвшинд, тэмдэглэгээ хийгдсэн байх объектийг хэвтээ хавтгайд бүх чиглэлээс 
тодорхойлох боломжтойгоор хийгдэнэ. Хэрэв аль нэг чиглэлд саадын гэрэл нь объектын 
өөр хэсгээр, эсхүл ойр байрласан объектоор халхлагдаж байвал тухайн объектын өөр 
хэсэг, эсхүл ойр байрласан объект дээр нэмэлт саадын гэрэл суулгах ба тэдгээр гэрэл 
нь гэрэлтүүлсэн байх шаардлагатай объектын талаар ерөнхий төсөөлөл олгохуйц 
байрласан байна. Хэрэв халхлагдсан гэрэл нь гэрэлтүүлсэн байх объектын талаар 
ерөнхий дүрслэлийг илэрхийлэхгүй бол бүр суулгахгүй байж болно. 
 
6.3.25 Тухайн объектын тодорхой цэг, эсхүл ирмэгийг саадыг хязгаарлах гадаргуутай 
харьцангуйгаар илэрхийлэхээр орой дээрх гэрлийг угсарна. Хэрэв яндангийн, эсхүл 
түүнтэй ижил төрлийн бусад байгууламжийн дээд талын гэрлийг утаа болон бусад 
бохирдлоос сэргийлэн саадын хамгийн өндөр цэгээс 1.5-аас 3 метрийн хооронд доор 
суулгана. (Зураг 6-2 ба 6-3 үзнэ үү). Хэрэв антенн болон түүнтэй ижил цамхаг дээр 
өндөр тодорцтой саадын гэрлийг орой дээр нь байрлуулах боломжгүй тохиолдолд 
тухайн гэрлийг хамгийн боломжит дээд цэг дээр суурилуулах бөгөөд дунд тодорцтой 
цагаан өнгийн саадын гэрлийг байрлуулна. 
 
6.3.26 Уртаашаа сунаж тогтсон объектын, эсхүл зэргэлдээ байрлах бүлэг объектын 
орой дээрх гэрлийг саадыг хязгаарлах гадаргуутай харьцангуйгаар хамгийн өндөр 
орших объектын тодорхой цэг, эсхүл ирмэг дээр байрлуулж тухайн объектын 
үргэлжлэлийн ерөнхий төрх болон дүрслэлийг тодорхойлох боложтой байна. Хэрэв нэг 
болон түүнээс дээш ирмэгтэй саад нь нэг ижил өндөртэй бол буултын талбайд хамгийн 
ойр орших ирмэгийг тэмдэглэнэ. Хэрэв бага тодорцтой гэрэл ашиглах тохиолдолд 
тэдгээрийн хоорондын үечлэл 45 м-ээс ихгүй байна. Хэрэв дунд тодорцтой гэрэл 
ашиглах тохиолдолд тэдгээрийн хоорондын үечлэл 90 м-ээс ихгүй байна.  
 
6.3.27 Саадыг хязгаарлах гадаргуу нь налуутай ба СХГ дээрх хамгийн өндөр цэг нь 
объектын хамгийн өндөр цэг биш бол тухайн объектын хамгийн өндөр цэг дээр нэмэлт 
гэрлийг суурилуулна. 

 
Орчны  газрын түвшинтэй харьцангуй өндөр 

(AGL) 

Гэрлийн оргил  
тодорцын  хэвтээ 

хавтгайд харьцангуй 
өнцөг 

Хамгийн багадаа Хамгийн ихдээ  

151 м  00 

122 м 151 м 10 

92 м 122 м 20 

 92 м 30 



Зөвлөмжийн Цуврал ЗЦ139-6 Нэмэлт, өөрчлөлт 1 
 

 

2016 оны 8 сарын 9 160 ИНЕГ 

 
Зураг 6-2. Өндөр байгууламжийг тэмдэглэх ба саадын гэрлээр тоноглох жишээ 
 
- Бага тодорцтой саадын гэрэл 
 
6.3.28 Бага тодорцтой А ба В төрлийн хөдөлгөөнгүй объект дээрх саадын гэрэл нь 
байнгын цацрагтай улаан гэрлээс тогтох бөгөөд тэдгээрийн тодорц нь тухайн дэвсгэр 
дээр дэргэд байх гэрлийн тодорц ба тэдгээр бүх гэрлийн нэгдсэн гэрэлтүүлгийг тооцож 
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харагдац сайн байх ёстой. Ямар ч тохиолдолд улаан гэрэл 10 кд-аас бага тодорцтой 
байж болохгүй. 
 
6.3.29 Хөдөлгөөнт объект дээрх бага тодорцтой саадын гэрэл нь анивчдаг байх ёстой 
бөгөөд улаан, эсхүл шар өнгөтэй байна. Анивчих давтамж нь минутад 60-90 байна. 
Улаан ба шар гэрлийн идэвхтэй тодорц нь 40 кд-аас багагүй байна. 
 
Хөдөлгөөний ба хөдөлгөөнт объектыг ялгах боломжтой байхын тулд тогтмол 
цацрагтай гэрлийг хөдөлгөөнгүй объект дээр, анивчдаг гэрлийг хөдөлгөөнт объект 
дээр суурилуулна. Энэ нь мөн агаарын хөлөг ба тээврийн хэрэгслийг ялгахад 
дөхөмтэй. Гялбах хэмжээний тодорцоос сэргийлэн арчилж байх шаардлагатай. 
 

 
 
Зураг 6-3. Барилга дээрх саадын гэрэл 
 
- Дунд тодорцтой саадын гэрэл 
 
6.3.30 Дунд тодорцтой саадын гэрэл нь анивчдаг улаан гэрлээс тогтох ба хэрэв өндөр 
тодорцтой саадын гэрэлтэй хамт хэрэглэх тохиолдолд анивчдаг цагаан гэрэл байна. 
Анивчих давтамж нь минутад 20-60 байна. Улаан гэрлийн идэвхтэй тодорц нь 1600 кд-
аас багагүй байна. 
 
- Өндөр тодорцтой саадын гэрэл 
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6.3.31 Өндөр тодорцын түвшний саадын гэрэл нь анивчдаг цагаан өнгөтэй байна. 
Агаараар татсан утас, кабель зэргийн тулгуураас бусад цамхаг дээрх өндөр тодорцтой 
саадын гэрэл нь хувьсамтгай байх ба дэвсгэр дээрх харагдацаас дараах байдлаар 
хамаарна: 
 

Дэвсгэр дээрх харагдац Зохистой тодорцын түвшин 

500 кд/см²-аас их 

50-аас 500 кд/см² 

50 кд/см²-аас бага 

Хамгийн багадаа 200000кд  

20000 ± 25% кд 

4000 ± 25% кд 

 
6.3.32 Өндөр тодорцтой саадын гэрэл нь анивчдаг цагаан өнгөтэй байна. Агаараар 
татсан утас, кабель зэргийн тулгуур дээрх өндөр тодорцтой саадын гэрэл нь 
хувьсамтгай байх ба дэвсгэр дээрх харагдацаас дараах байдлаар хамаарна: 
 

Дэвсгэр дээрх харагдац Зохистой тодорцын түвшин 

500 кд/см²-аас их 

50-аас 500 кд/см² 

50 кд/см²-аас бага 

Хамгийн багадаа 100000кд  

20000 ± 25% кд 

4000 ± 25% кд 

 
6.3.33 Агаараар татсан утас, кабель зэргийн тулгуураас бусад цамхаг дээрх өндөр 
тодорцтой саадын гэрэл нь минутад 40-60 удаа зэрэг анивчдаг байна. 
 
6.3.34 Өндөр тодорцтой  саадын гэрэл нь анивчдаг цагаан өнгөтэй байна. Агаараар 
татсан утас, кабель зэргийн тулгуур дээрх өндөр тодорцтой саадын гэрэл нь ээлжилж 
анивчих ба: эхлээд дунд байрлах гэрэл, хоёрт орой дээрх гэрэл ба сүүлд нь доор 
байрлах гэрэл асна. Гэрлийн анивчих үечлэл нь ойролцоогоор дараах харьцаатай 
байна: 
 

 

Анивчих үечлэл Ерөнхий циклийн хэсэг 

дунд ба дээд гэрлийн хооронд 
дээд ба доод гэрлийн хооронд 
доод ба дунд гэрлийн хооронд 

1/13 
2/13 
 
10/13 

      
 Хүснэгт 6-2. Саадын гэрлийн үзүүлэлт 
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БҮЛЭГ 7. АШИГЛАЛТЫН ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООСОН БҮСИЙГ ЗААХ 
ИЛ ХАРААНЫ ТУСЛАХ ХЭРЭГСЭЛ 

7.1 Хаалттай ХБЗ, ЯЗ, эсхүл тэдгээрийн хэсэг 

- Хэрэглээ 
 
7.1.1 Бүх агаарын хөлгийн хувьд хөдөлгөөнийг нь байнгын хугацаагаар хаасан ХБЗ, 
ЯЗ, эсхүл тэдгээрийн хэсгийг хаалттай болохыг заасан тэмдэглэгээтэй байна. 
 
7.1.2 Хөдөлгөөнийг нь түр хугацаагаар  хаасан ХБЗ, ЯЗ, эсхүл тэдгээрийн хэсгийг 
хаалттай болохыг заасан тэмдэглэгээтэй байх ёстой боловч хөдөлгөөнийг нь богино 
хугацаанд хаасан, НХҮ-ний байгууллагаас зохих анхааруулга өгөгдсөн тохиолдолд 
тэмдэглэгээг хийхгүй байж болно. 
 
- Байрлал 
 
7.1.3 ХБЗ-ны хаалттай гэдгийг заасан тэмдэглэгээ ХБЗ-ны төгсгөл бүр дээр, эсхүл 
хаалттай нь зарлагдсан түүний хэсэг дээр тавигдах бөгөөд тэгэхдээ нэмэлт 
тэмдэглэгээг 300 м-ээс дээшгүй үечлэлтэйгээр хийнэ. ЯЗ-ын хаалттайг нь заасан 
тэмдэглэгээг түүний төгсгөл бүр дээр, эсхүл хөдөлгөөнийг нь хаасан хэсэг бүрийн 
төгсгөлд хийгдэнэ. 
 
- Шинж чанар 
 
7.1.4 Хаалттай болохыг заасан тэмдэглэгээ нь ХБЗ дээр Зураг 7-1-ийн a)-д үзүүлсэн 
хэлбэр хэмжээтэй, ЯЗ дээр мөн зургийн б)-д үзүүлсэн хэлбэр хэмжээтэй байна. 
Тэмдэглэгээ нь ХБЗ дээр тавигдахдаа цагаан, ЯЗ дээр тавигдахдаа шар өнгөтэй байна. 

Хэрэв тухайн бүс нь түр хугацаагаар хаагдсан бол түүнийг тэмдэглэх будагнаас 

гадна өөр бусад тохиромжтой аргаар тухайн хаалттай бүсийг тэмдэглэнэ. 

7.1.5 Хэрэв ХБЗ, ЯЗ, эсхүл тэдгээрийн хэсэг нь хөдөлгөөн үйлдэхэд байнгын 
хугацаагаар хаагдсан бол тэдгээрт байсан бүх тэмдэглэгээг арилгах ба гэрлийг 
унтраасан байна. 
 
7.1.6 Хөдөлгөөнийг нь хаасан ХБЗ, ЯЗ, эсхүл тэдгээрийн хэсэг нь шөнийн цагаар 
ашигладаг хэвийн ажиллагаатай ХБЗ, эсхүл ЯЗ-тай огтлолцож байгаа бол тэдгээрийн 
хаалттайг анхааруулсан тэмдэглэгээн дээр хаалттай бүс рүү орох хэсэгт хөндлөнгөөр 3 
м-ээс илүүгүй үечлэлтэйгээр (7.4.4-ийг үзнэ үү) нэмэлт гэрэл тавигдана. 

7.2 Даацын бус гадаргуу 

- Хэрэглээ 
 
7.2.1 ХБЗ-ны эргэлтийн талбай, ЯЗ, хүлээх байршил, эсхүл апроны хөвөөг болон 
даацын гадаргуугаас ялгахад бэрхшээлтэй, дээгүүр нь агаарын хөлөг явгалахад гэмтэж 
болзошгүй даацын бус бусад гадаргууг даацын гадаргуугаас ялгах зорилгоор ЯЗ-ын 
хязгаарын тэмдэглэгээгээр тусгаарлана.  
 
ХБЗ-ны хязгаарын тэмдэглэгээг 5.2.40-т тодорхойлсон. 
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Байрлал 
 
7.2.2 ЯЗ-ын хязгаарын тэмдэглэгээг даацын хучилтын ирмэг дээр хийх бөгөөд ингэхдээ 
тэмдэглэгээний гадна тал нь даацын хучилтын ирмэгтэй давхцаж  байхаар гүйцэтгэнэ. 
 
Шинж чанар 
 
7.2.3 Явгалах замын хязгаарын тэмдэглэгээ нь 150 мм-ийн өргөнтэй хоорондоо 150 мм-
ийн завсартай тасралтгүй хоёр шугамаас тогтох бөгөөд тэдгээрийн өнгө нь ЯЗ-ын гол 
шугамын тэмдэглэгээтэй ижил байна. 
 

 
Зураг 7-1. Хаалттай ХБЗ ба ЯЗ-ын тэмдэглэгээ 

7.3 ХБЗ-ны босгоны өмнөх бүс 

Хэрэглээ 
 
7.3.1 Хэрэв ХБЗ-ны босгоны өмнөх бүсэд орших хучилттай талбай нь агаарын хөлгийн 
хэвийн хөдөлгөөнд тохиромжгүй бөгөөд энэ хэсгийн урт 60 м-ээс дээш байвал түүний 
нийт уртын дагуу “шеврон” (өнцөглөсөн тууз) хэлбэрийн тэмдэглэгээг хийнэ. 
 
Байрлал 
 
7.3.2 “Шеврон” хэлбэрийн тэмдэглэгээний өнцгийг ХБЗ чиглүүлэн гүйцэтгэх ба Зураг 7-2-
т үзүүлсний дагуу байршуулна. 
 
 

ХБЗ-ын 

Байрлал а) 

ЯЗ-ын 

Байрлал б) 
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Шинж чанар 
 
7.3.3 “Шеврон” хэлбэрийн тэмдэглэгээ нь хурц өнгөтэй байх ёстой бөгөөд шар өнгөтэй 
байх нь зохистой бөгөөд ХБЗ-ны тэмдэглэгээний өнгөнөөс тодорч ялгарахаар байвал 
зохино. Түүний өргөн 0,9 м-ээс доошгүй байх ёстой. 
 

 
Зураг 7-2. ХБЗ-ны босгоны өмнөх бүсийн тэмдэглэгээ 

7.4 Ашиглалтгүй бүс 

Хэрэглээ 
 
7.4.1 ЯЗ-ын аль нэг хэсэг, апроны, эсхүл хүлээх байршил нь агаарын хөлөг хөдөлгөөн 
үйлдэхэд тэнцэхгүй болсон боловч эдгээр бүсийг аюулгүйгээр тойрч гарах боломжтой 
тохиолдолд ашиглалтгүй бүс тэмдгийг хэрэглэнэ. Хэрэв хөдөлгөөнт бүсийг шөнө 
ашигладаг бол ашиглалтгүй бүсийн тэмдэг гэрэлтэй байна. 
 
Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах тэмдэг болон гэрэл ЯЗ-ын, эсхүл апроны хучилтанд 
байгаа хотгор хэсгийн талаар нисгэгчид урьдчилан мэдээлэх, эсхүл хучилтын 
тодорхой хэсгийг тэмдэглэх, жишээлбэл засвар хийгдэж байгаа апроны хэсгийг 
тэмдэглэхэд хэрэглэнэ. Тэдгээр тэмдэг болон гэрлийг ХБЗ-ны аль нэг хэсэг 
жагсаалаас гарсан, эсхүл ЯЗ-ын өргөний нилээд хэсэг нь хөдөлгөөн үйлдэхэд 
тэнцэхгүй болсон аль ч тохиолдолд хэрэглэдэхгүй. Энэхүү тохиолдолд гол төлөв 
ХБЗ, эсхүл ЯЗ-ыг хаана. 
 
Байрлал 
 
7.4.2 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах тэмдэг ба гэрлийг хөдөлгөөн үйлдэх боломжгүй 
бүсийг дүрслэхээр өөр хооронд нь аль болохоор ойрхон байрлуулна. 
 
Шинж чанар 
 
7.4.3 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах тэмдэг нь гадаргуугаас дээш өргөгдсөн 
анзаарагдахуйц дарцаг, конус, гэрэл, эсхүл самбаран тэмдэг, эсхүл дугуй байж болно.  
 
Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах гэрлийн шинж чанар 
 
7.4.4 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах гэрэл нь тогтмол цацрагтай байнгын тусгалтай 
улаан өнгийн байна. Энэ гэрэл нь түүнийг үндсэн гэрэлтүүлгийн суурь дэвсгэр дээр 

ХБЗ-ын 
ХБЗ-

ХБЗ-ын 
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болон орчин тойрны гэрлээс ялгарах хангалттай хэмжээний тодорцтой байна. Улаан, 
эсхүл шар гэрлийн зохистой идэвхтэй тодорц нь 5 кд-ээс доош байх ёсгүй. 
 
Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах конусын шинж чанар 
 
7.4.5 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах конус 0,5 м-ээс доошгүй өндөртэй байвал зохих 
бөгөөд улаан, улбар шар, эсхүл шар өнгөөр, эсхүл эдгээрийн аль нэгийг цагаантай 
хослуулсан өнгөтэй  байвал зохимжтой. 
 
Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах дарцагын шинж чанар 
 
7.4.6 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах дарцаг 0,5 м-ээс доошгүй хэмжээний талтай шоо 
дөрвөлжин хэлбэртэй байх ёстой бөгөөд улаан, улбар шар өнгөөр, эсхүл эдгээрийн аль 
нэгийг цагаантай хослуулсан өнгөтэй байвал зохино. 
 
Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах самбаран тэмдэг, эсхүл дугуйны шинж чанар 
 
7.4.7 Ашиглалтгүй бүсийг анхааруулах самбар, эсхүл дугуй нь цагаан өнгөөр будагдсан 
байна. Самбаран тэмдэгийн өндөр нь 0,5 м-ээс багагүй, өргөн нь 0,9 м-ээс багагүй 
байна. Хэрэв урт нь 3 м-ээс дээш бол ээлж дараалсан улаан ба цагаан, эсхүл улбар 
шар ба цагаан өнгийн босоо зурвастай байна. 
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БҮЛЭГ 8. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  

8.1 Нөөц цахилгаан тэжээл 

- Ерөнхий зүйл 
 
Хэрэглээ 
 
8.1.1 Аэродромын дараах хэрэгслийн цахилгаан хангамжийн үндсэн тэжээл нь саатах 
үед цахилгаан хангамжийн нөөц тэжээлийг хэрэглэвэл зохино: 

(a) НХҮ-ний албаны ажилтан өөрийн албан үүргийг биелүүлэхийн тулд хэрэгцээтэй 

дохионы гэрэл болон наад захын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж;  

Тайлбар. Наад захын гэрлийн төхөөрөмжийг ашиглах хэрэгцээ нь цахилгаанаас 

бусад хэрэгслийг ашигласнаар хангагдаж болно. 

(b) Агаарын хөлгийн ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангахын тулд зохих бүх саадын 

гэрэл; 

(c) 8.1.5-8.1.8-т тусгасан ойртолтын гэрэл, ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл болон ЯЗ-ын 

хязгаарын гэрэл; 

(d) Цаг уурын төхөөрөмж; 

(e) Аэродром дээрх онцгой байдлын арга хэмжээг хариуцсан байгууллагын үндсэн 

төхөөрөмж ба байгууламж; 

(f) Хэрэв 5.3.179 дэх дагуу байдаг бол  тусгаарласан агаарын хөлгийн зогсоолын  

прожектор гэрэлтүүлэг; 

 
Шинж чанар 
 
8.1.2 Нөөц тэжээлтэй байвал зохих төхөөрөмжид цахилгаан хангамжийн эх үүсгүүрийг 
холбохдоо үндсэн тэжээлийг саатах үед тухайн төхөөрөмж нь нөөц тэжээлд автоматаар 
залгагддаг байхаар хийвэл зохино. 
 
8.1.3 8.1.1-д авч үзсэн тэжээлийн үндсэн үүсгүүрийн саатал болон төхөөрөмжийн 
ажиллагааг бүрэн сэргээх үйл явц хоорондын хугацаа  аль болох богино байх нь 
зохимжтой боловч, нарийвчлалтай бус ойртолтын болон нарийвчлалтай ойртолт 
үйлдэхээр тоноглосон ХБЗ, түүнчлэн хөөрөлт үйлдэхэд зориулсан ХБЗ-д хамаарах ил 
харааны туслах хэрэгсэлд Хүснэгт 8-1-д заасан шаардлага болон сэлгэн залгагдах 
хугацааны дээд утгатай хамаатай шаардлагыг хэрэглэвэл зохино.  
 
8.1.4 Нөөц цахилгаан тэжээлийг дараах байдлаар үүсгэсэн байж болно: 

(a) аэродромыг цахилгаанаар хангадаг үндсэн тэжээлийг гаргаж байгаа дэд 

станцаас өөр дэд станцаас энгийн үед ашигладаг үндсэн шугамнаас өөр шугамаар 

холбогдсон, хоёул нэгэн зэрэг гэмтэл гарах боломжгүй байх, аль болох ойр 

байрласан, энгийн бөгөөд бие даасан цахилгаан тэжээл байна.  

(b) цахилгаан, эрчим хүч гаргах боломжтой генератор, батарей зэрэг байж болно. 
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- Ил харааны туслах хэрэгсэл 
 
Хэрэглээ 
 
8.1.5 Хэрэглэлийн бус үндсэн ХБЗ дээр Хүснэгт 8-1-ийн шаардлагыг хангах цахилгааны 
нөөц тэжээлтэй байна.  
 
8.1.6 Нарийвчлалтай бус ойртолтын нэгээс дээш ХБЗ-ны хувьд ил харааны туслах 
хэрэгсэл нь тэжээлийн нөөц үүсгүүртэй байх шаардлагагүй гэж үзсэнээс бусад 
тохиолдолд үндсэн ХБЗ нь нарийвчлалтай бус ойртолтын аэродром дээр Хүснэгт 8-1-
ийн шаардлагыг хангасан цахилгааны нөөц тэжээлээр хангавал зохино. 
 
8.1.7 Нарийвчлалтай ойртолт үйлдэхээр тоноглосон ХБЗ дээр Хүснэгт 8-1-ийн 
шаардлагыг хангах цахилгааны нөөц тэжээлтэй байна. Нөөц тэжээлтэй байвал зохих 
тухайн төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжийн үүсгүүрийг залгах ажиллагаа нь тэжээлийн 
үндсэн үүсгүүр саатах үед тэдгээр нь тэжээлийн нөөц үүсгүүрт автоматаар 
холбогдохоор байх ёстой. 
 
8.1.8 ХБЗ-ны ил харааны зай 800 м-ээс доош байгаа нөхцөлд хөөрөлт үйлдэх 
зориулалттай ХБЗ-т Хүснэгт 8-1-ийн холбогдох шаардлагыг хангахуйц цахилгааны нөөц 
тэжээлтэй байвал зохино. 

8.2 Хэлхээний төлөвлөлт 

8.2.1 ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м-ээс доош нөхцөлд ашиглах  зориулалттай ХБЗ дээр 
цахилгаан системийн тэжээлийн үүсгүүр, гэрлийн төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн системийн 
хяналтын хэрэгслийг Хүснэгт 8-1-д заасны дагуу ямар нэг саатлын үед нисгэгч нь 
аливаа чиглүүлэх объекттай ил харааны зохих холбоог алдахгүй, алдаатай мэдээлэл 
хүлээж авахгүй байхаар төлөвлөнө. 
 
8.2.2 Хэрэв ХБЗ нь явгалалтын стандарт маршрутын хэсэг болж байгаа болон ХБЗ ба 
ЯЗ нь гэрэлтүүлгийн системээр хангагдсан бол гэрэлтүүлгийн хоёр системийг зэрэг 
ажиллуулахаас бусад тохиолдолд тухайн систем нь харилцан бие биенээ блоколдог 
байна. 

8.3 Хяналт 

8.3.1 Гэрэлтүүлгийн системийн найдвартай ажиллагааг бататгах хяналтын ил харааны 
туслах хэрэгслийн системийг хэрэглэвэл зохино. 
 
8.3.2 Хэрэв гэрэлтүүлгийн системийг,  агаарын хөлгийн хөдөлгөөний удирдлагыг хангах 
зорилгоор ашиглаж байгаа бол удирдлагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох аливаа 
саатлыг илрүүлэхийн тулд системийн хяналтыг автомат хэрэгслээр гүйцэтгэнэ. Энэхүү 
мэдээлэл нь НХҮ-ний байгууллагад автоматаар дамжигдана. 
 
8.3.3 ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м-ээс доош нөхцөлд ашиглах зориулалттай ХБЗ-ны 
хувьд 8.6.7-8.6.11-д заасан аль нэг элементийн ашиглалтын найдвартай байдлын 
түвшин байж болох минимум хэмжээнээс буурсан тохиолдолд хяналтын дохиоллоор 
хангахын тулд Хүснэгт 8-1-д тодорхойлсон гэрэлтүүлгийн системийн хяналтыг автомат 
хэрэгслийн тусламжтайгаар явуулна. Энэхүү мэдээллийг автоматаар техникийн 
хангалт, үйлчилгээний төвд дамжуулбал зохино.  
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8.3.4 ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м-ээс доош нөхцөлд ашиглах зориулалттай ХБЗ дээрх 
Хүснэгт 8-1-д тодорхойлсон гэрэлтүүлгийн системийн хяналтыг аль нэг элементийн 
ашиглалтын найдвартай байдлын түвшин зохих эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон 
байж болох минимум, эсхүл түүнээс доош нислэг явуулах боломжгүй хэмжээнд хүртэл 
буурсан тохиолдолд хяналтын дохиоллоор хангахын тулд автомат хэрэгслээр явуулна. 
Энэхүү мэдээллийг НХҮ-ний байгууллагад автоматаар дамжуулбал зохино. 

8.4 Үйл ажиллагааны бүсэд суурилуулсан тоног төхөөрөмж ба барилгын 

механизм 

Саадыг хязгаарлах гадаргуутай холбоотой шаардлага 4.2-т тусгагдсан. 

Бүлэг 5-д заасан ил харааны ойртолтын налууг заах систем, тэмдэг ба тэмдэгийн 

гэрлийн төлөвлөлт болон тэдгээрийн бүтцийн тухай тусгагдсан. 

 
8.4.1 Аэронавигацийн зориулалтын бус бол ямарч тоног төхөөрөмжийг дараах 
тохиолдолд байрлуулахгүй: 

(a) хэрэв агаарын хөлөгт аюул учруулахаар бол ХБЗ-ны талбай, ХБЗ-ны төгсгөлийн 

аюулгүйн зурвас болон явгалах талбай дээр, эсхүл Хүснэгт 3-1-ийн багана (11)-д 

заасан зайн хязгаар дотор, эсхүл 

(b) хэрэв агаарт байгаа агаарын хөлөгт аюул учруулахаар бол саадаас чөлөөтэй 

зурвас дээр  

(c) аэродром дээрх нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, эсхүл ил харааны навигацийн 

хэрэгсэл, эсхүл цахилгаан төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг бууруулахаар бол 

 
8.4.2 Аэронавигацийн зориулалтын, дээр заасан байрлалтай аливаа тоног 
төхөөрөмжийг дагуу саад гэж үзэх ба тэдгээр нь аль болох хөнгөн жинтэй ба өндөртэй, 
хэврэг хийцтэй байхын зэрэгцээ агаарын хөлөгт учруулах аюулыг минимум түвшинд 
бууруулахын тулд аль болох намхан суурилагдсан байна. 
 
8.4.3 Аэронавигацийн зориулалтын аливаа тоног төхөөрөмж нислэгийн зурвас дээр, 
эсхүл энэхүү зурвасны ойролцоо CAT I, II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ 

(a) Кодын дугаар 4 болон F үсэгтэй ХБЗ-ны гол шугамаас 77,5 м-ийн зайд орших 

нислэгийн зурвасны тухайн хэсэгт байрлах, эсхүл 

(b) Зурвасны төгсгөлөөс 240 м-ийн хязгаарын дотор, эсхүл дараах хязгаарын дотор 

орших;  

 
(i) кодын дугаар 3, эсхүл 4 ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэлээс 60 м-т, эсхүл 

(ii) 1, эсхүл 2 ХБЗ-ны гол шугамын үргэлжлэлээс 45 м-т, эсхүл 

(c) Ойртолтын дотоод гадаргуу, шилжилтийн дотоод гадаргуу, эсхүл аргагүйдсэн 

буултын гадаргуугаас дээш товойн гарсан тоног төхөөрөмж нь хэврэг хийцтэй байхын 

зэрэгцээ аль болох намхан байна. 

 
8.4.4 4.2.4, эсхүл 4.2.11-ийн дагуу ашиглалтын талаасаа саад гэж үзэж болох 
аэронавигацийн, эсхүл агаарын хөлгийн аюулгүй байдлыг хангахад зориулагдсан 
аливаа тоног төхөөрөмж нь хэврэг хийцтэй байхын зэрэгцээ аль болох намхан байна. 
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8.5 Газар дээрх хөдөлгөөний удирдлага болон хяналтын систем 

Хэрэглээ 
 
8.5.1 Аэродром нь газар дээрх хөдөлгөөний удирдлага хяналтын системтэй байна. 
 
Шинж чанар 
 
8.5.2 Газар дээрх хөдөлгөөний удирдлага хяналтын системийг төлөвлөхдөө дараах 
зүйлийг тооцно: 

(a) нислэгийн хөдөлгөөний эрчим; 

(b) нислэг үйлдэхээр төлөвлөж байгаа үеийн үзэгдэлтийн нөхцөл; 

(c) нисгэгчийн чиг баримжааг хангахтай холбоотой шаардлага; 

(d) аэродромын схемийн нарийн түвэгтэй байдал; 

(e) тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн. 

 
8.5.3 Газар дээрх хөдөлгөөний удирдлага хяналтын системийн ил харааны туслах 
хэрэгслийг тухайлбал тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлийг 5.2, 5.3 ба 5.4-ийн зохих техникийн 
шаардлагыг хангахуйцаар төлөвлөж бүтээвэл зохино. 
 
8.5.4 Газар дээрх хөдөлгөөний удирдлага хяналтын системийг ажиллагаатай байгаа 
ХБЗ дээр агаарын хөлөг, тээврийн хэрэгсэл тохиолдлын чанартайгаар гарч ирэхээс 
сэргийлэх, түүнийг таслан зогсооход туслах хэрэгслээр төлөвлөж бүтээвэл зохино. 
 

Хүснэгт 8-1. Цахилгаан хангамжийн нөөц үүсгүүрт тавих шаардлага (8.1.3-ыг үзэх) 
 

 
ХБЗ 

 
Цахилгаан хангамж шаардах саадын 
гэрэл дохионы хэрэгсэл 

Сэлгэн залгагдах 
хамгийн их 

хугацаа 

Тоноглолгүй Ил харааны налууг заагч система 
ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлb 
ХБЗ-ны босгоны гэрэлb 
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэлb 
Саадын гэрэлa 

 

2 c 
2 c 
2 c 
2 c 
2 c 

 
Нарийвчлалтай 
бус ойртолтын  

Ойртолтын гэрлийн систем  
Ил харааны налууг заагч системa, d 
ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлd 
ХБЗ-ны босгоны гэрэлd 
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл 
Саадын гэрэл 
 

15 с 
15 с 
15 с 
15 с 
15 с 
15 с 

CAT I-ийн  
нарийвчлалтай 
ойртолтын  

Ойртолтын гэрлийн систем  
ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлd 
Ил харааны налууг заагч системa, d 
ХБЗ-ны босгоны гэрэлd 
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл 
Үндсэн ЯЗ-ын гэрэлa 
Саадын гэрэлa 

 

15 с 
15 с 
15 с 
15 с 
15 с 
15 с 
15 с 

CAT II/III-ын 
нарийвчлалтай 

ХБЗ-ны ойрын 300 м-ийн хэсгийн ойртолтын гэрлийн 
систем 

1 с 
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ойртолтын   Ойртолтын гэрлийн системийн бусад хэсэг 
Саадын гэрэлa 
ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл 
ХБЗ-ны босгоны гэрэл 
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл 
ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл 
Газардах бүсийн гэрэл 
“Зогс” шугамын бүх гэрэл 
Үндсэн ЯЗ-ын гэрэл 
 

15 с 
15 с 
15 с 
1 с 
1 с 
1 с 
1 с 
1 с 
15 с 

ХБЗ дээрх алсын 
барааны харагдац 
800 м-ээс доош 
нөхцөлд  хөөрөлт 
үйлдэх 
зориулалттай 
ХБЗ. 
 

ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл 
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл 
ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл 
Зогсоох замын гэрэл 
Үндсэн ЯЗ-ын гэрэла 
Саадын гэрэла 

15 сс 
1 с 
1 с 
1 с 
15 с 
15 с 

a. Хэрэв тэдгээрийн ажиллагаа нь нислэгийн аюулгүй байдалдхэрэгтэй бол тэжээлийн нөөц үүсгүүрээр 
хангагдана. 

b. Аварийн гэрлийг хэрэглэх тухай 5 дугаар бүлгийн 5.3.2-ийг үз. 

c. ХБЗ-ны гол шугамын гэрэлгүй үед нэг секунд. 

d. Осолтой, эсхүл эгц, тасалданги газар орон дээр ойртолт үед нэг секунд. 

 
8.5.5 Системийг агаарын хөлөг хоорондын, агаарын хөлөг ба тээврийн хэрэгсэл, эсхүл 
хөдөлгөөнт бүсийн аль ч хэсэг дээрх объекттай мөргөлдөхөөс сэргийлэх зорилгоор 
төлөвлөж бүтээвэл зохино. 
 

8.5.6 “Зогс” тэмдгийн сонголттой асах гэрэл болон ЯЗ-ын гол шугамын гэрлээр газар 
дээрх хөдөлгөөний удирдлага хяналтын систем хангагдаж байвал дараах шаардлагыг 
биелүүлбэл зохино: 

(a) ЯЗ-ын гол шугамын гэрлээр тэмдэглэсэн явгалах маршрутын дагуух хөдөлгөөн 

“Зогс” тэмдэг ассанаар зогсож болно. 

(b) удирдлагын схемыг угсрахдаа агаарын хөлгийн өмнө “Зогс” тэмдэг асахад, ЯЗ-ын 

гол шугамын гэрлийн зохих хэсэг нь түүний хязгаарын гадна унтарч байхаар 

бүтээгдсэн байна. 

(c) “Зогс” тэмдэг унтарсны дараа агаарын хөлгийн өмнөх ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл 

асдаг байна. 

Тайлбар 1. ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл болон “Зогс” тэмдгийн талаарх 

техникийн шаардлагыг 5.3.164 ба 5.3.171-ээс үзнэ үү. 

 
8.5.7 Аэродром дээр ХБЗ-ны ил харааны зай 350 м-ээс доош байгаа нөхцөлд ашиглах 
зориулалттай маневрын талбай дээр газрын хөдөлгөөнийг удирдах радиолокатортай 
байвал зохино. 
 
8.5.8 Маневрын талбай дээрх газрын хөдөлгөөний удирдах радиолокаторыг 
хөдөлгөөний нягтрал болон ашиглалтын нөхцөл нь 8.5.7-д зааснаас ялгаатай, тээврийн 
хэрэгслийн урсгалын зохицуулалтыг өөр арга ба хэрэгслээр гүйцэтгэх боломжгүй 
нөхцөлд ашиглавал зохино. 
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8.6 Ил харааны туслах хэрэгсэл 

Тайлбар. Эдгээр техникийн шаардлага нь техник үйлчилгээний  чиглэлээр гүйцэтгэвэл 
зохих ажлын түвшинг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Тэдгээр нь гэрэлтүүлгийн системийг 
ашиглалтын талаас нь авч үзвэл эвдрэл гэмтэлтэй эсэхийг тодорхойлоход 
зориулагдахгүй. 
 
8.6.1 Гэрлийг, түүний үндсэн цацрагийн дундаж тодорц Хавсралт 2-ын зохих зурагт 
заасан утгаас 50%-иас бага байгаа тохиолдолд гэмтэлтэй гэж үзнэ. Үндсэн цацрагийн 
тооцоолсон дундаж тодорц нь Хавсралт 2-т заасан утгаас дээш байгаа гэрэлд 50%-д 
нийцэх хэмжигдэхүүн нь энэхүү тооцоолсон утгатай харьцуулж тодорхойлогдоно. 
 
8.6.2 Гэрэл дохиоллын системийн болон тэмдэглэгээний найдвартай байдлыг хангахын 
тулд ил харааны туслах хэрэгслийн урьдчилан сэргийлэх техник үйлчилгээний 
системийг хэрэглэнэ.  
 
8.6.3 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд хэрэглэж байгаа 
урьдчилан сэргийлэх техник үйлчилгээний систем нь хамгийн багадаа дараах 
шалгалтыг авч үзнэ: 

(a) Гэрэлтүүлгийн системийн бүрэлдэхүүнд орж байгаа ойртолтын болон ХБЗ-ны 

гэрлийн тодорц, цацрагийн сарних өнцөг ба гэрлийн чиглэлийн хэмжилт ба нүдэн 

үзлэг; 

(b) Ойртолтын болон ХБЗ-ны гэрэлтүүлгийн системийн бүрэлдэхүүнд ордог бүх 

схемийн цахилгааны үзүүлэлтийн хяналт ба хэмжилт; 

(c) НХҮ-ний байгууллагын хэрэглэж байгаа гэрлийн тодорцыг зохицуулах системийн 

ажиллагаа зөв байгаа эсэхийг хянах. 

 
8.6.4 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны ойртолтын болон ХБЗ-ны 
гэрэлтүүлгийн системийн бүрэлдэхүүнд багтдаг тодорцтой болон цацрагийн сарних 
өнцөг, гэрлийн чиглэлийн ашиглалтын үзүүлэлтийн хэмжилтийг Хавсралт 2-ын 
техникийн шаардлагыг мөрдөх зорилгоор хэрэв бололцоотой бол бүх гэрлийн 
үзүүлэлтийг хэмжих замаар гүйцэтгэвэл зохино. 
 
8.6.5 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны ойртолтын гэрлийн ба ХБЗ-
ны гэрлийн системийн бүрэлдэхүүнд багтдаг тодорцтой болон цацрагийн сарних өнцөг, 
гэрлийн чиглэлийн үзүүлэлтийн хэмжилтийг бие даасан гэрлийн үзүүлэлтийн дүн 
шинжилгээг хангалттай хэмжээний нарийвчлалтайгаар хийх боломжтой хэмжилтийн 
хөдөлгөөнт төхөөрөмжийг ашиглан явуулна. 
 
8.6.6 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-т хэрэглэж байгаа гэрлийн 
үзүүлэлтийн хэмжилтийн давтамжийг хөдөлгөөний  нягтрал, тухайн газар орны 
бохирдлын түвшин, тавигдсан гэрэлтүүлгийн системийн найдвартай байдал болон 
ашиглалтын хэмжилтийн үр дүнгийн байнгын үнэлгээнд үндэслэн тогтоох боловч аль ч 
тохиолдолд доош суулгасан гэрлийн хэмжилтийг жилд хоёроос доошгүй удаа, бусад 
гэрлийг нэгээс доошгүй удаа хийвэл зохино. 
 
8.6.7 CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ дээр явуулах урьдчилан 
сэргийлэх техник үйлчилгээний системийн зорилго CAT II, эсхүл III-ээр нислэг үйлдэх 
үед ХБЗ-ны болон ойртолтын бүх гэрэл ямар ч тохиолдолд хамгийн багадаа дараах 
хэмжээнд ажиллаж байхад оршино: 
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(a) дараах чухал ач холбогдолтой элементийн гэрлийн 95%: 

 
(i) CAT I, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем, ХБЗ-

аас ойрын 450 м-ийн хэсэг; 

(ii) ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл; 

(iii) ХБЗ-ны босгоны гэрэл; 

(iv) ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл; 

(b) газардах бүсийн гэрлийн 90%; 

(c) ХБЗ-т ойрын 450 м-ийн хэсэг доторх ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн гэрлийн 

85%; 

(d) ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрлийн 75%. 

 Чиглүүлгийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд сааталтай гэрлийн эзлэх 

зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь гэрэлтүүлгийн системийн үндсэн бүдүүвчийг өөрчлөхөөргүй 

байх ёстой. Үүнээс гадна зэрэгцээ орших хоёр гэрэл дараалан ажиллахгүй байж 

болдог  шугаман гэрэл болон хөндлөвч гэрлээс бусад тохиолдолд зэргэлдээ орших 

хоёр гэрэл ажиллагаагүй байж болохгүй. 

 
Тайлбар. ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл, шугаман болон хөдлөвч гэрлийн хувьд, хэрэв 
тэдгээр нь цуваагаар байрласан бол зэргэлдээх гэрэлд тооцогдоно. 
 

- нэгэн шугаман гэрэлд, эсхүл хөндлөвч гэрэл- хөндлөн чиглэлд, эсхүл  

- ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэлтэй, эсхүл шугаман гэрэлтэй нэг эгнээнд - дагуу 

чиглэлд. 

тавигдсан гэрлийн хувьд энэ тохиолдлыг тооцно. 

 
8.6.8 ХБЗ-ны ил харааны зай 350 м-ээс доош нөхцөлд ашиглах зориулалттай ХБЗ-тай 
хамтдаа ашигладаг ХБЗ-ны хүлээх байршилд тавигдсан  “Зогс” тэмдгийн урьдчилан 
сэргийлэх техникийн  үйлчилгээний  зорилт нь 

(a) хоёроос дээш тооны ажиллагаагүй гэрэл байх; 

(b) тогтоосон хэмжээнээс нилээд ойрхон зайтай тавьсанаас бусад тохиолдолд 

дараалан орших хоёр гэрэл ажиллагаагүй байх       

 
явдлыг гаргахгүй байхад оршино. 

8.6.9 ХБЗ-ны ил харааны зай 350 м-ээс доош байгаа нөхцөлд ашиглах зориулалттай 
ЯЗ-д хэрэглэж байгаа урьдчилан сэргийлэх техникийн  үйлчилгээний  системийн 
зорилго ЯЗ-ын гол шугамын зэргэлдээ орших хоёр гэрлийг ажиллагаагүй байх явдал 
гаргуулахгүй байхад оршино. 
 
8.6.10 CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-д хийгдэх урьдчилан сэргийлэх 
техникийн  үйлчилгээний  зорилго нь ямар ч үед CAT I-ээр нислэг үйлдэх тохиолдолд 
дараах систем нэг бүрийн гэрэл хамгийн багадаа 85% нь ажиллагаатай байхад оршино. 

(a) CAT I-ийн ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем, 

(b) ХБЗ-ны босгоны гэрэл, 
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(c) ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл, 

(d) ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл. 

Чиглүүлгийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд гэрэл хоорондын үечлэл тогтоосон 

хэмжээнээс нилээд бага тавигдсанаас бусад нөхцөлд ажиллагаагүй хоёр гэрэл 

зэрэгцэн орших тохиолдолд гаргаж болохгүй. 

Тайлбар. Шугаман гэрлийн болон ойртолтын гэрлийн тусламжтайгаар явагдаж 

байгаа чиглүүлэг нь зэргэлдээ орших ажиллагаагүй хоёр гэрлийн улмаас 

зөрчигдөхгүй. 

 
8.6.11 ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м-ээс доош байгаа нөхцөлд хөөрөлт үйлдэхэд 
ашиглах зориулалттай ХБЗ дээр хийх урьдчилан сэргийлэх техник  үйлчилгээний  
зорилго нь ямар ч тохиолдолд нислэг үйлдэхэд  ХБЗ-ны бүх гэрэл тэдгээрийн дотор: 

(a) ХБЗ-ны ирмэгийн гэрлийн болон ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл (Хэрэв тийм гэрэл 

тавигдсан бол) –ийн хамгийн багадаа 95%; 

(b) ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрлийн хамгийн багадаа 75% найдвартай ажиллахаар 

байхад оршино. 

Чиглүүлгийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд зэргэлдээ орших хоёр гэрэл 

ажиллагаагүй байх тохиолдол байж  болохгүй. 

 
8.6.12 ХБЗ-ны ил харааны зай 550 м, эсхүл түүнээс дээш  байгаа нөхцөлд хөөрөлт 
үйлдэхэд ашиглах зориулалттай ХБЗ дээр хийх урьдчилан сэргийлэх техникийн  
үйлчилгээний  зорилго нь нислэг үйлдэх үед ХБЗ-ны бүх гэрэл найдвартай ажиллахын 
зэрэгцээгээр ямарч нөхцөлд ХБЗ-ны ирмэг болон ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрлийн хамгийн 
багадаа 85%-ийг хэвийн ажиллагаатай байлгахад оршино. 
 
8.6.13 Үзэгдэлтийн нөхцөл хязгаарлагдмал байгаа тохиолдолд нислэг үйлдэх үед 
аэродромын цахилгаан системийн ойролцоо техник үйлчилгээний чиглэлээр барилгын 
ажил явуулахыг холбогдох эрх бүхий байгууллагын зүгээс хориглоно. 
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Хавсралт 1. Нисэхийн газрын гэрэл, тэмдэг, тэмдэглэгээ болон 

самбарын өнгө 

1. Ерөнхий зүйл 

Урьдчилсан тайлбар. Дараах нисэхийн газрын гэрэл тэмдэг, тэмдэглэгээ болон 

самбарын өнгөний солонгорлын хязгаарыг тодорхойлох техникийн нөхцөлийг авч 

үзнэ. Эдгээр нөхцөл Олон улсын гэрэл техникийн комисс (International Commission 

on Illumination) (CIE)-ын 1983 оноос үйлчилж байгаа нөхцөлийг хангаж байгаа юм. 

Өнгийг буруугаар ойлгох боломжийг бүрэн арилгах техникийн тийм нөхцөлийг 

тогтоох боломжгүй. Өнгийг найдвартай зөв танихад нүдний гэрлийг ухаж ойлгох 

босгоос давуу байх, өнгө цаг агаарын янз бүрийн нөхцөлийн сулруулах үйлчлэлийн 

улмаас өөрчлөлтөд өртөхөөргүй байхын зэрэгцээгээр ажиглагчийн харааны өнгө 

ялгах чадвар хэвийн байх нь чухал. Ойрын зайд оршиж байгаа өндөр тодорцтой 

гэрлийн үүсгүүрийн улмаас учирч болох нүдний ихээхэн хүчтэй тодорцын үед 

өнгийг гажуудалтайгаар ойлгож хүлээн авах аюултай. Эдгээр хүчин зүйлд зохих 

анхаарал тавьсан тохиолдолд хангалттай хэмжээнд таних боломжтой гэдгийг 

туршлага харуулж байгаа юм. 

Солонгорлын үзүүлэлт ойлгоцын үндсэн дээр боловсруулагдсан бөгөөд 1931 онд 

Английн Кембридж-д хуралдсан олон улсын гэрэл техникийн комисс (International 

Commission on Illumination) (CIE)-ын VIII их хурлаар баталсан солбилцлын системд 

тохирч байгаа юм. 

2. Нисэхийн газрын гэрлийн өнгө 

2.1 Солонгорол 
 

2.1.1 Нисэхийн газрын гэрлийн солонгорлын үзүүлэлт дараах хязгаарт оршино: 
 

CIE -ын тэгшитгэл (Зураг А1-1): 

(a) Улаан 

Гүн улаан (улаан хүрэн) өнгийн хавтгай   у= 0.980-x 
Шар өнгийн хавтгай              у= 0.335,  

(b) Шар 

Улаан өнгийн хавтгай                               у= 0.382 
Цагаан өнгийн хавтгай                             у= 0.790-0,667x  
Ногоон өнгийн хавтгай                             y=x-0.120 

(c) Ногоон 

Шар өнгийн хавтгай     x=0.360-0.080y 
Цагаан өнгийн хавтгай    x=0.650y 
Цэнхэр өнгийн хавтгай    y=0.390-0.171x 

(d) Цэнхэр  

Ногоон өнгийн хавтгай    y=0.805x+0.065 
Цагаан өнгийн хавтгай    y=0.400-x 
Гүн улаан өнгийн хавтгай   x=0.600y+0.133 

(e) Цагаан 
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Шар өнгийн хавтгай    x=0.500 
Цэнхэр өнгийн хавтгай   x=0.285 
Ногоон өнгийн хавтгай   y=0.440 ба y=0.150+0.640x 
Гүн улаан өнгийн хавтгай   y=0.050+0.750x  ба y=0.382 

(f) Хувьсах цагаан 

Шар өнгийн хавтгай    x=0.255+0.750y  ба  y =0.790-0.667x 
Цэнхэр өнгийн хавтгай   x=0.285 
Ногоон өнгийн хавтгай   y=0.440 ба y=0.150+0.640x 
Гүн улаан өнгийн хавтгай   y=0.050+0.750x  ба y=0.382 

Тайлбар. Гэрлийн шүүлтүүрд үзүүлэх температурын нөлөөний үр дүнд үүсэх 

солонгорлын өөрчлөлтийн талаарх заавар материал Аэродром төлөвлөлтийн 

заавар (Док 9157) Бүлэг 4-т тусгагдсан. 

 

2.1.2 Гэрлийн хүчийг бууруулах шаардлагагүй, эсхүл ажиглагч харааны гажигтай өнгө  
ялгахгүй үед гэрлийн өнгийг тодорхойлох хэрэгтэй тохиолдолд ногоон өнгийн 
дохио дараах хязгаарт оршино: 

 
Шар өнгийн хавтгай   y=0.726-0.726x 
Цагаан өнгийн хавтгай  x=0.650y 
Цэнхэр өнгийн хавтгай  y=0.390-0.171x 

 
2.1.3 Алсын барааны харагдацыг дээд зэргээр өсгөснөөс найдвартай таних чадварыг 
дээшлүүлэх нь илүү чухал байгаа бол ногоон өнгийн дохио дараах хязгаарт оршино: 
 

Шар өнгийн хавтгай   y=0.726-0.726x 
Цагаан өнгийн хавтгай   x=0.625-0.041 
Цэнхэр өнгийн хавтгай  y=0.390-0.171x 

  

2.2 Гэрэл хоорондын ялгаа 

2.2.1 Хэрэв цагаан ба шар гэрлийн (гэрлийн) хоорондын ялгааг гаргах хэрэгтэй бол 
тэдгээрийг, эсхүл ойр ойрхон байрлуулах, эсхүл богино үечлэлтэйгээр гялсхийлтийг нь 
дараалуулбал зохино. Жишээлбэл нэг ижил төрлийн гэрэлт дохионоос ажиллуулах. 
 
2.2.2 Хэрэв шар өнгийн гэрлийг ногоон ба (, эсхүл) цагаан гэрлийн (жнь: гарах ЯЗ-ын гол 

шугамын гэрлийн) хоорондын ялгааг арилгах шаардлагатай бол   солбилцлын гол 
шугамын дагуу зөөгдсөн шар гэрлийн өгөгдөхүүнин утга 0,40-өөс хэтрэхгүй байх ёстой. 

Тайлбар. Гэрлийн үүсгүүрийн үзүүлэлт (өнгөний температур) үндсэндээ тогтмол 

байна гэсэн ойлголт дээр цагаан гэрлийн хавтгай үндэслэгдсэн байна. 

2.2.3 Хувьсах цагаан өнгө эрчмийг нь тохируулах (жишээлбэл гялбалтаас зайлсхийх) 
шаардлагатай гэрэлд зориулагдсан байна. Энэ өнгийг шар өнгөнөөс ялгахын тулд 
тэдгээрийг дараах байдлаар төлөвлөж ашиглавал зохино: 

(a) шар өнгийн гэрлийн  солбилцол, цагаан өнгийн гэрлийн  солбилцлоос хамгийн 

багадаа 0,050-иар илүү; 

(b) гэрэл нь шар өнгийн гэрэл нэгэн зэрэг харагдаж байхын дээр  цагаан өнгийн 

гэрэлтэй шууд зэрэгцэн оршихоор хийгдэнэ. 
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2.2.4 Нисэхийн газрын гэрлийн өнгөний үзүүлэлт зур. А1-1 -д заасан хязгаарын хүрээнд 
орших үзүүлэлтэд тохирох зүйл дээр дотор талын хамгийн ба изокандел муруйгаар 
хязгаарлсан (Хавсралт 2-ын изоканделын диаграммыг үз) бүсийн таван цэгт, хэвийн 
хэмжээний гүйдэл хүчдэлтэй байх үед хэмжилт үйлдэх замаар шалгагдана. 
Изоканделын диаграмм эллипс, эсхүл тойрог хэлбэртэй байгаа тохиолдолд өнгөний 
үзүүлэлтийн хэмжилтийг төвд нь болон хэвтээ ба босоо хязгаарыг тодорхойлох цэгт 
хийнэ. Изоканделын диаграмм тэгш өнцөгт хэлбэртэй байгаа тохиолдолд өнгөний 
үзүүлэлтийн хэмжилтийг төвд нь болон диагоналийн захын цэгт (өнцөгт) явуулна. 
Түүнээс гадна нисгэгч дохиог буруугаар ойлгоход хүргэж болох гэрлийн тийм өөрчлөлт 
байхгүй гэдэгт итгэлтэй байхын тулд гэрлийн өнгөний үзүүлэлтийг гадна талын 
изокандел муруйгаар тодорхойлогдсон үзүүлэлттэй жишиж үзнэ. 

Тайлбар 1. Изоканделийн гадна талын муруйн хувьд өнгөний солбилцлын хэмжилт 

хийх эрх бүхий байгууллагаар хэмжилтийн дүнд дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан 

хэмжилтийн бүртгэл, тэдгээрийг хэрэглэхтэй холбоотой шийдвэр гаргах ажиллагаа 

явагдана.  

Тайлбар 2. Зарим нэг гэрэл нисгэгчийн хараанд оршиж байж болох бөгөөд тэдгээр 

нь изоканделийн гадна талын муруйд харагдахгүй чиглэлээс ажиглагдаж болно. (Жнь: 

ХБЗ-ны хүлээх байршил дахь “Зогс” тэмдэг) Энэ тохиолдолд зохих эрх бүхий 

байгууллага бодит хэрэглээг үнэлэх бөгөөд шаардлагатай бол гадна талын муруйд 

хамаарагдахгүй өнцгийн диапазонд өнгөний өөрчлөлтийг тодорхойлох зүйлийн 

шалгалт явуулах ёстой. 

2.2.5 Нэг өнгөнөөс нөгөөд шилжих шилжилтийн сектортой ил харааны ойртолтын налууг 
заагч болон гэрлийн бусад блокын өнгөний үзүүлэлт, гэрлийн бүс нь тусдаа орших ба  
шилжилтийн секторын 0,50-ын дотор нэг ч цэг нь оршихгүй гэрлийнхээс бусад нь 2.2.4-т 
заасан цэгт хэмжигдэнэ. 

3. Тэмдэг, тэмдэглэгээ болон самбарын өнгө 

Тайлбар 1. Авч үзэж байгаа дараах гадаргуугийн өнгөний үзүүлэлт зөвхөн шинэхэн 

будагдсан гадаргад хамаарна. Тэмдэг тэмдэглэгээ болон самбарт ашиглаж байгаа 

өнгө цаг хугацаа өнгөрөх тутамд ихэвчлэн өөрчлөгддөг учраас  будгийг шинэчилж 

байх хэрэгтэй. 

Тайлбар 2. Гадаргуугийн өнгөний талаарх заавар материал CIE -ын “Ил харааны 

дохиоллын гадаргуугийн өнгөний талаарх зөвлөмж” хэмээх (Док 39-2 (ТС-106) 1983 

он) баримт бичигт тусгагдсан байдаг. 

Тайлбар 3. Гэрэлтүүлэгт самбарт тавигдах 3.4-т зөвлөмж болгосон техникийн 

шаардлага нь өөрсдийн шинж чанараараа түр хугацааных бөгөөд гэрэлтэгч тэмдэг 

зориулсан CIE -ын техникийн шаардлагад үндэслэгдсэн юм. Эдгээр шаардлагыг CIE 

гэрэлтүүлэгт самбарт тавигдах техникийн шаардлагыг боловсруулсны дараа 

эдгээр техникийн шаардлагыг дахин хянан үзэж тодотгох болно.  

3.1 Жирийн өнгөний болон гэрэл ойлгогч материалын, мөн түүнчлэн тэмдэг самбарын 
(дотоод гэрэлтүүлэг бүхий) солонгорлын ба тодролтын коэффициент дараах 
стандартын нөхцөлөөр тодорхойлогдно. 
 

(a) Гэрэлтүүлэх өнцөг - 450; 
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(b) Ажиглалтын өнцөг - гадаргууд перпендикуляраар; 

(c) Гэрлийн үүсгүүр - CIE -ын гэрлийн стандарт үүсгүүр D65 

 
3.2 Гадна талын гэрэлтүүлэгтэй тэмдэг, тэмдэглэгээ, самбарын жирийн өнгөний 
коэффициент нь тэдгээрийг стандарт нөхцөлд тодорхойлсон үед дараах хязгаарт 
орших ёстой. 
 
CIE -ын тэгшитгэл (Зураг А1-2-ыг үзнэ үү): 

(a) Улаан 

Улаан өнгөний хавтгай   y=0.345-0.051x 
Цагаан өнгөний хавтгай   y=0.910-x 
Улбар шар өнгөний хавтгай   y=0.314+0.047x 

Тодролтын коэффициент   = 0.07(min) 

(b) Улбар шар 

Улаан өнгөний хавтгай   у=0.285+0.100x 
Цагаан өнгөний хавтгай   y=0.940-x 
Шар өнгөний хавтгай    y=0.250+0.220x 

Тодролтын коэффициент    =0.20(min) 

(c) Шар 

Улбар шар  өнгөний хавтгай   y=0.108+0.707x 
Цагаан өнгөний хавтгай   y=0.910-x 
Ногоон өнгөний хавтгай   y=1.35x-0.093 

Тодролтын коэффициент   =0.45(min) 

(d) Цагаан  

Гүн улаан өнгөний хавтгай   y=0.010+x 
Цэнхэр өнгөний хавтгай   y=0.610-x 
Ногоон өнгөний хавтгай   y=0.030+x 
Шар өнгөний хавтгай    y=0.710-x 

Тодролтын коэффициент   =0.75(min) 

(e) Хар  

Гүн улаан өнгөний хавтгай   y=x-0.030 
Цэнхэр өнгөний хавтгай   y=0.570-x 
Ногоон өнгөний хавтгай   y=0.050+x 
Шар өнгөний хавтгай    y=0.740-x 

Тодролтын коэффициент   =0.03(max) 

(f) Шаравтар ногоон 

Ногоон өнгөний хавтгай   y=1.317x+0.4 
Цагаан өнгөний хавтгай   y=0.910-x  
Шар өнгөний хавтгай     y=0.867x+0.4 

(g) Ногоон  

Шар өнгийн хавтгай     x=0.313 
Цагаан өнгийн хавтгай    y=0.243+0.670x 
Цэнхэр өнгийн хавтгай    y=0.493-0.524x 

Тодролтын коэффициент   =0.10 (min) 
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Тайлбар. Гадаргуугийн улаан болон улбар шар өнгөний хоорондын бага зэргийн 

ялгаа нь тэдгээрийг тус тусад нь харахад тэдгээр өнгийг өөр хооронд нь ялгахад 

хангалтгүй. 

3.3 Тэмдэг, тэмдэглэгээ, самбарт хэрэглэдэг гэрэл ойлгогч материалын өнгөний 
солонгорлын болон тодролтын коэффициент тэдгээрийг стандартын нөхцөлд 
тодорхойлсон тохиолдолд дараах хязгаарт оршино. 
 
CIE -ын тэгшитгэл (Зураг А1-3 үзнэ үү): 

(a) Улаан  

Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=0.345-0.051x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.910-x 
Улбар шар өнгөний хавтгай  y=0.314+0.047x 

Тодролтын коэффициент  =0.03(min) 
  (өдрийн цагаар)   

(b) Улбар шар 

Улаан өнгөний хавтгай  y=0.265+0.205x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.910-x 
Шар өнгөний хавтгай   y=0.207+0.390x 

Тодролтын коэффициент  =0.14(min) 

(c) Шар 

Улбар шар өнгөний хавтгай   y=0.106+0.540x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.910-x 
Ногоон өнгөний хавтгай  y=1.35x-0.093 

Тодролтын коэффициент  =0.16(min) 

(d) Цагаан  

Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=x 
Цэнхэр өнгөний хавтгай  y=0610-x 
Ногоон өнгөний хавтгай  y=0.040+x 
Шар өнгөний хавтгай   y=0.710-x 

Тодролтын коэффициент  =0.27(min) 

(e) Цэнхэр  

Ногоон өнгөний хавтгай  y=0.118+0.675x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.370-x 
Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=1.65x-0.187 

      Тодролтын коэффициент  =0.01(min) 

(f) Ногоон  

Шар өнгөний хавтгай   y=0.711-1.22x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.243+0.670x 
Цэнхэр өнгөний хавтгай  y=0.405-0.243x 

Тодорцын коэффициент  =0.03(min) 
 
3.4 Гэрэлтэгч (дотроо гэрэлтүүлэгтэй) тэмдгийн өнгөний солонгорлын болон тодролтын 
коэффициент, тэдгээрийн стандартын нөхцөлд тодорхойлсон тохиолдолд дараах 
хязгаарт оршино. 
 
CIE -ын тэгшитгэл (Зураг А1-4-ийг үзнэ үү): 
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(a) Улаан  

Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=0.345-0.051x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.910-x 
Улбар шар өнгөний хавтгай  y=0.314+0.047x 
Тодролтын коэффициент 

  (өдрийн цагаар)  =0.07(min) 
Цагаан өнгөнд харьцуулсан           5% (min) 
харьцангуй тодролт 
  (шөнийн цагаар)  20%(max) 

(b)  Шар 

Улбар шар өнгөний хавтгай  y=0.108+0.707x 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.910-x 
Ногоон өнгөний хавтгай  y=1,35x-0,093 
Тодролтын коэффициент 

 (өдрийн цагаар)   =0.45 (min) 
Цагаан өнгөнд харьцуулсан           30% (min) 
харьцангуй тодролт   80%(max) 
  (шөнийн цагаар)  

(c) Цагаан  

Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=0,010+x 
Цэнхэр өнгөний хавтгай  y=0610-x 
Ногоон өнгөний хавтгай  y=0.030+x 
Шар өнгөний хавтгай   y=0.710-x 
Тодролтын коэффициент 

 (өдрийн цагаар)   =0.75 (min) 
Цагаан өнгөнд харьцуулсан              
харьцангуй тодролт   100%  
  (шөнийн цагаар)  

(d) Хар 

Гүн улаан өнгөний хавтгай  y=x-0,030 
Цэнхэр өнгөний хавтгай  y=0,570-x 
Ногоон өнгөний хавтгай  y=0.050+x 
Шар өнгөний хавтгай   y=0.740-x 
Тодролтын коэффициент 

 (өдрийн цагаар)   =0.03 (max) 
Цагаан өнгөнд харьцуулсан              
харьцангуй тодролт   0% (min) 
  (шөнийн цагаар)  2%(max) 
  

(e) Ногоон  

Шар өнгөний хавтгай   y=0.313 
Цагаан өнгөний хавтгай  y=0.243+0.670x 
Цэнхэр өнгөний хавтгай  y=0.493-0.524x 

     Тодролтын коэффициент  =0.10(min) 
   (өдрийн цагт) 

Цагаан өнгөнд харьцуулсан              
харьцангуй тодролт   5% (min) 
  (шөнийн цагаар)  30%(max) 
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Зураг А1-1. Нисэхийн газрын гэрлийн өнгө  
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Зураг А1-2. Тэмдэг, тэмдэглэгээ болон самбарын гадны гэрэлтүүлэгтэй ердийн өнгө 
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Зураг А1-3. Тэмдэг, тэмдэглэгээ болон самбарын гэрэл ойлгогч материалын өнгө 
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Зураг А1-4. Тэмдэг болон самбарын өнгө (дотор талаасаа гэрэлтүүлэгтэй) 
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Хавсралт 2. Нисэхийн газрын гэрлийн үзүүлэлт 

 
Градус босоогоор 

 
   Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 

 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.   

 
 

2. Хэвтээ хавтгайд гэрлийг суурилуулах өнцөг нь хэвтээ хавтгайд үндсэн 

цацрагийн сарнилтын өнцөгт тавьдаг шаардлагыг хангана: 

 
ХБЗ-ны босгоноос эхлэлтэй зай   босоо хавтгай дахь үндсэн  

цацрагийн сарнилтын өнцөг 
 
 ХБЗ-ны босго – 315 м    0 - 11° 
 316 – 475 м      0.5 – 11.5° 
 476 – 640 м      1.5 – 12.5° 
 641 м ба түүнээс цааш    2.5 – 13.5° (дээр харуулснаар) 
 

3. Гол шугамын 22.5 м-ээс цааших хөндлөвч гэрэл нь 2°-ын давхцалтай байна. 

4. А2-1 – А2-11 -ын ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
Зураг А2-1. Ойртолтын гэрлийн голын эгнээний ба хөндлөвч гэрлийн изоканделийн 

диаграмм (цагаан өнгийн гэрэл) 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.   

 
 
 

2. Давхцал 2°. 

3. Хэвтээ хавтгайд гэрлийг суурилуулах өнцөг нь хэвтээ хавтгайд үндсэн цацрагийн 

сарнилтын өнцөгт тавьдаг шаардлагыг хангана: 

 
ХБЗ-ны босгоноос эхлэлтэй зай   босоо хавтгай дахь үндсэн  

цацрагийн сарнилтын өнцөг 
 
 ХБЗ-ны босго – 115м    0.5 – 10.5° 
 116 – 215м         1 – 11° 
 216 м ба түүнээц цааш    1.5 – 11.5° (дээр харуулснаар) 
 

4. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
Зураг А2-2. Ойртолтын гэрлийн захын эгнээний гэрлийн изоканделийн диаграмм (улаан 

өнгийн гэрэл) 
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b 5.0 6.0 8.0 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.  

 

2. Давхцал 3.5°. 

3. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
 
Зураг А2-3. ХБЗ-ны босгоны гэрлийн изоканделийн диаграмм (ногоон өнгийн гэрэл) 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 

 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.  

 
 

2. Давхцал 2°. 

 

3. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
 
Зураг А2-4. ХБЗ-ны босгоны хөндлөн шугамын гэрлийн  изоканделийн диаграмм (ногоон 
өнгийн гэрэл) 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 

 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.  

 
 

2. Давхцал 4°. 

 

3. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
 
Зураг А2-5. Газардах бүсийн гэрлийн изоканделийн диаграмм (цагаан өнгийн гэрэл) 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.   

2. Улаан гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.15 коэффициентээр 

үржүүлнэ. 

3. Шар гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.4 коэффициентээр үржүүлнэ. 

4. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
Зураг А2-6. ХБЗ-ны 30 м дагуу үечлэлтэйгээр байрласан гол шугамын гэрэл (цагаан 
өнгийн гэрэл) , ба хурдны гарах ЯЗ-ыг заах гэрлийн изоканделийн диаграмм (шар өнгийн 
гэрэл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 5.0 7.0 8.5 

b 3.5 6.0 8.5 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 

 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.   

 
 
 

2. Улаан гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.15 коэффициентээр үржүүлнэ. 

3. Шар гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.4 коэффициентээр үржүүлнэ. 

4. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
 
Зураг А2-7. ХБЗ-ны 15 м-ийн дагуу үечлэлтэйгээр байрласан гол шугамын гэрэл (цагаан 
өнгийн гэрэл) , ба хурдны гарах ЯЗ-ыг заах гэрлийн изоканделийн диаграмм (шар өнгийн 
гэрэл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 5.0 7.0 8.5 

b 4.5 8.5 10 

Хамгийн 

бага 

дундаж утга 

CAT III 

Хамгийн 

багадаа 

CAT III 

хувьд 500 Үндсэн 

цацраг 

хамгийн 

багадаа CAT 

Хамгийн 

багадаа 

CAT III 

хувьд 250 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.  

 
 

2. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 
 
Зураг А2-8. ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрлийн изоканделийн диаграмм (улаан өнгийн гэрэл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 6.0 7.5 9.0 

b 2.25 5.0 6.5 

Хамг

ийн 

Хамг

ийн 

Үндсэн 

цацраг 

Хамги

йн 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 + 
y2

b2 = 1.  

 
 
 

2. Давхцал 3.5°. 

 

3. Улаан гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.15 коэффициентээр үржүүлнэ. 

4. Шар гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.4 коэффициентээр үржүүлнэ. 

5. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
 
Зураг А2-9. ХБЗ-ны өргөн 45 м тохиолдолд хязгаарын гэрлийн изоканделийн диаграмм 
(цагаан өнгийн гэрэл) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 5.5 7.5 9.0 

b 3.5 6.0 8.5 

Хамг

ийн 

Хамг

ийн 

Үндсэн 

цацраг 

Хамги

йн 

бага 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 

 

1. Муруйг дараах томъёогоор тооцсон  
x2

a2 +  
y2

b2 = 1.   

 
 
 

2. Давхцал 4.5°. 

 

3. Улаан гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.15 коэффициентээр үржүүлнэ. 

4. Шар гэрлийн хувьд эдгээр утгыг 0.4 коэффициентээр үржүүлнэ. 

5. А2-1 – А2-11 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
 
Зураг А2-10. ХБЗ-ны өргөн 60 м тохиолдолд хязгаарын гэрлийн изоканделийн диаграмм 
(цагаан өнгийн гэрэл) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 6.5 8.5 10.0 

b 3.5 6.0 8.5 

Хамг

ийн 

Хамг

ийн 

Үндсэн 
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Хамги

йн 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 
Зураг А2-11. ХБЗ-ны  болон ойртолтын гэрлийн гэрэлтүүлгийн дундаж хүчий 
тооцоолоход зориулагдсан солбицлын торолсон цэг 
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Зураг А2-1 - А2-11-ийн ерөнхий тайлбар 
 

1. Зураг болгон дээрх эллипс нь босоо ба хэвтээ тэнхлэгтэй харьцангуйгаар 

тэгш хэмтэй байна. 

2. ЗурагА2-1 - А2-10 болон А2-26-т гэрлийн хүчний зөвшөөрөгдөх хамгийн доод 

хэмжээг үзүүлсэн байна. Үндсэн цацрагийн гэрлийн дундаж хүчийг 

солбилцлын торын цэг Зураг А2-11-ийн дагуу байрлах үед үндсэн цацрагийг 

тойрсон эллипсийн хүрээгээр болон түүний хязгаар дотор орших солбилцлын 

торын бүх цэгт хэмжигдсэн гэрлийн хүчний утгыг ашиглан тооцоолно. Дундаж 

утга нь солбилцлын торын авч үзэж буй бүх цэгт хэмжигдсэн гэрлийн хүчний 

хэмжигдэхүүний арифметикийн дундаж  байна. 

3. Гэрлийн бэхэлгээг зөв чиглүүлсэн бол үндсэн цацрагийн үзүүлэлтээс 

хазайхыг зөвшөөрөгдөхгүй. 

4. Гэрлийн хүчний дундаж харьцаа. Жирийн ердийн шинэ гэрлийн үндсэн 

цацрагийг тойрсон эллипс доторхи гэрлийн дундаж хүчийг, ХБЗ-ны хязгаарын 

шинэ гэрлийн үндсэн цацрагийн гэрлийн дундаж хүчинд харьцуулсан харьцаа 

дараах байдалтай байна. 

 
 Зураг А2-1 Ойртолтын гэрлийн голын    1.5 – 2.0 (цагаан өнгийн гэрэл) 
           эгнээний ба хөндлөвч гэрэл 
 
 Зураг А2-2 Ойртолтын гэрлийн захын    0.5 – 1.0 (улаан өнгийн гэрэл)  
           гэрэл 
 
 Зураг А2-3 ХБЗ-ны босгоны гэрэл         1.0 – 1.5 (ногоон өнгийн гэрэл) 
 
 Зураг А2-4 ХБЗ-ны босгоны жигүүрийн        1.0 – 1.5 (ногоон өнгийн гэрэл) 
           гэрэл 
 
 Зураг А2-5 Газардах бүсийн гэрэл         0.5 – 1.0 (цагаан өнгийн гэрэл) 
 
 Зураг А2-6 ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл        0.5 – 1.0 (цагаан өнгийн гэрэл) 
          (дагуу үечлэл нь 30м) 
 
 Зураг А2-7 ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл        0.5 – 1.0  CAT III-ын хувьд  
          (дагуу үечлэл нь 15м)          (цагаан өнгийн гэрэл) 
 
               0.25 – 0.5  CAT I ба II-ын хувьд  
                        (цагаан өнгийн гэрэл) 
 
 Зураг А2-8 ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл         0.25 – 0.5 (улаан өнгийн гэрэл) 
 
 Зураг А2-9 ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл         1.0 (цагаан өнгийн гэрэл) 
           (ХБЗ-ны өргөн 45м) 
 
 Зураг А2-10 ХБЗ-ны ирмэгийн гэрэл        1.0 (цагаан өнгийн гэрэл) 
            (ХБЗ-ны өргөн 60м) 
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5. Зурагт үзүүлсэн цацрагийн орон зайн үзүүлэлт нь ХБЗ дээрх алсын барааны 

харагдац 150 м орчим байгаа нөхцөлд ойртолт болон ХБЗ дээрх алсын 

барааны харагдац 100 м орчим байх үед хөөрөлт үйлдэх үеийн шаардлагатай 

чигийн баримжааг хангана. 

6. Хэвтээ хавтгай дахь өнцөг нь ХБЗ-ны гол шугамын дайруулан татсан босоо 

хавтгайд харьцангуйгаар хэмжигдэнэ. Гол шугамын гэрлийн бүрэлдэхүүнд 

багтдаггүй гэрлийн хувьд ХБЗ-ны гол шугам тийших чиглэл эерэгт 

тооцогдоно. Босоо хавтгай дахь өнцөг нь хэвтээ хавтгайтай харьцангуйгаар 

хэмжигдэнэ. 

7. Ойртолын гэрлийн голын эгнээ ба хөндлөвч гэрэл, эсхүл ойртолтын гэрлийн 

хажуугийн эгнээнд газрын хэлбэрийн гэрлийн оронд суулгасан гэрлийг 

хэрэглэнэ, жишээлбэл шилжсэн босготой ХБЗ дээр гэрлийн хүчний 

шаардлагыг хангахын тулд тухайн байрлал бүхэнд хоёр, эсхүл гурван гэрэл 

дохиоллын төхөөрөмжийг (хүч султай гэрэл бүхий) тавих байдлаар хангаж 

чадна. 

8. Техникийн үйлчилгээг зөв хийхийн чухалыг хэт үнэлэх хэцүү. Гэрлийн дундаж 

хүч ямарч нөхцөл байдалд зурагт үзүүлсэн утгын 50%-иас доош хэмжээнд 

хүртэл буурах ёсгүй ба нисэх буудлын эрх бүхий байгууллага гэрэл дохионы 

тоног төхөөрөмжийн цацруулалтын түвшинг гэрлийн дундаж хүчний хамгийн 

доод хэмжигдэхүүнд ойролцоо хэмжээнд хадгалахад анхаарвал зохино. 

9. Гэрлийг үндсэн цацраг нь тогтоогдсон хэмжээний 0,50-ын хүрээнд оршиж 

байхаар суурилагдсан байвал зохино. 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 
 

1. Цацрагийн эдгээр орон зайн параметр нь нисгэх багийн бүхээгийг гол 

шугамаас 12 м хүртэл зайд хазайхыг хүлээн зөвшөөрөх ба муруй шугамын 

хэсэг хүртэл ба цаана нь суурилагдах зориулалттай.  

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

3. 5.3.16.9-д заасан хурдны гарах ЯЗ-ын гол шугамын хүчитгэсэн гэрлийн 

тодорцын илүү өндөр утга нь энэхүү зурган дээр үзүүлсэн зохих тодорцын 

утгаас дөрөв дахин илүү байна. (өөрөөр хэлбэл үндсэн цацрагийн хамгийн 

бага дундаж утгын хувьд 800 кд байна.) 

 
Зураг А2-12. Ихээхэн шилжилттэй байж болох болон ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрэл нь В 
хэлбэрийн бага тодорцтой тохиолдолд ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м-ээс 

бага үед ашиглахад зориулсан ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 15 м), REL, “орохыг 
хориглоно” шугамын гэрэл ба  шулуун хэсэг дээрх “зогс” шугамын гэрлийн 

изоканделийн диаграмм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хамгий

н 

багада

Үндсэн 

цацраг 

хамгийн 

Хамгийн 

бага 

дундаж 

утга 200 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Нисгэх багийн бүхээг гол шугамаас ойролцоогоор 3м-ийн хэвийн хазайлтын 

үед гэрэл харагдац талаас нь үзвэл цацрагийн орон зайн параметр нь 

ерөнхийдөө хангалттай байдаг.  

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    
 

 

Зураг А2-13. ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м-ээс бага үед ашиглахад зориулсан 

ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 15 м), “орохыг хориглоно” шугамын гэрэл ба  
шулуун хэсэг дээрх “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 
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Градус босоогоор 
 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруй шугамын хэсэг дээрх гэрэл нь шүргэх муруй шугамын контуртай 

харьцангуйгаар дотогшоо 15.75 градусаар эргэсэн байна. Энэ нь ХБЗ руу 

орохыг заасан гэрэлд (REL) хамаарахгүй. 

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.  

 

 
 
Зураг А2-14. ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м-ээс бага үед ашиглахад зориулсан 

ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 7.5 м), REL, “орохыг хориглоно” шугамын гэрэл ба  
муруй хэсэг дээрх “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

  
 

Тайлбар: 
 

1. Өндөр тодорцтой  дэвсгэр байдаг газарт тоос, цас ба тухайн газрын 

бохирдлоос үүдэлтэйгээр гэрлийн урсгал багасах бодит нөхцөл болдог бол 

изоканделийн  утгыг 2.5 коэффициентээр үржүүлэх ёстой. 

2. Бүх чиглэлийн гэрлийг хэрэглэх үед Зурагт үзүүлсэн босоо цацрагт тавьдаг 

шаардлагыг мөрдөнө. 

3. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    
 

 
 
Зураг А2-15. ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м болон түүнээс дээш үед 

ашиглахад зориулсан ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 30, 6 0 м), “орохыг 
хориглоно” шугамын гэрэл ба шулуун хэсэг дээрх “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн 
диаграмм. 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруй шугамын хэсэг дээрх гэрэл нь шүргэх муруй шугамын контуртай 

харьцангуйгаар дотогшоо 15.75 градусаар эргэсэн байна.  

2. Өндөр тодорцтой  дэвсгэр байдаг газарт тоос, цас ба тухайн газрын 

бохирдлоос үүдэлтэй гэрлийн урсгал багасах бодит нөхцөл болдог бол 

канделийн  утгыг 2.5 коэффициентээр үржүүлэх ёстой. 

3. Цацрагийн эдгээр орон зайн параметр нь нисгэх багийн бүхээгийг гол 

шугамаас 12 м хүртэл зайд хазайх боломжтой ба энэ нь муруй шугамын 

төгсгөлд тохиолдож болно.  

4. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
 
Зураг А2-16. ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац 350 м ба түүнээс их үед ашиглахад 

зориулсан ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 7.5, 15, 30 м), “орохыг хориглоно” 
шугамын гэрэл ба муруй хэсэг дээрх “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 
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Градус босоогоор 

 
 
 
 

Тайлбар: 
 

1. Цацрагийн эдгээр орон зайн параметр нь нисгэх багийн бүхээгийг гол 

шугамаас 12 м хүртэл зайд хазайх боломжтой ба муруй шугамын хэсэг хүртэл 

ба цаана нь суурилагдах зориулалттай.  

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
Зураг А2-17. Ихээхэн шилжилттэй байж болох болон илүү өндөр тодорцтой гэрэл 
шаардлагатай тохиолдолд, газрын хөдөлгөөний удирдлага ба хяналтын сайжруулсан 

системийн бүрэлдэхүүнд ашиглахад зориулсан ЯЗ-ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 15 
м), “орохыг хориглоно” шугамын гэрэл ба муруй хэсэг дээрх өндөр тодорцтой “зогс” 
шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Градус 

Муруй 

Гэрэлтэлтий

н түвшин (кд) 
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Градус босоогоор 

 
 
 

Тайлбар: 
 

1. ЯЗ-ын ирмэг дээр үндсэн тулгуурын гадна дугуйн холбогдох байрлал дахь 

бүхээгийн хэвий хазайлтын үед гэрлийн харагдацад хамаарах шаардлагад 

эдгээр орон зайн цацрагийн параметр нийцнэ. 

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
Зураг А2-18. Илүү өндөр тодорцтой гэрэл шаардлагатай тохиолдолд, газрын хөдөлгөөний 
удирдлага ба хяналтын сайжруулсан системийн бүрэлдэхүүнд ашиглахад зориулсан ЯЗ-

ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 15 м),  “орохыг хориглоно” шугамын гэрэл ба  шулуун 
хэсэг дээрх өндөр тодорцтой “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градус 

Муруй 

Гэрэлтэлтий
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Градус босоогоор 

 
 
 

Тайлбар: 
 

1. Муруй шугамын хэсэг дээрх гэрэл нь шүргэх муруй шугамын контуртай 

харьцангуйгаар дотогшоо 17 градусаар эргэсэн байна.  

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
 
Зураг А2-19. Илүү өндөр тодорцтой гэрэл шаардлагатай тохиолдолд, газрын хөдөлгөөний 
удирдлага ба хяналтын сайжруулсан системийн бүрэлдэхүүнд ашиглахад зориулсан ЯЗ-

ын гол шугамын гэрэл (үечлэл нь 7.5 м),  “орохыг хориглоно” шугамын гэрэл ба  муруй 
хэсэг дээрх өндөр тодорцтой “зогс” шугамын гэрлийн изоканделийн диаграмм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градус 

Муруй 

Гэрэлтэлтий
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
Тайлбар: 
 

1. Үйл ажиллагааны ердийн нөхцөлд эдгээр гэрэл нь анивчих горим дээр 

ажилладаг байхаас үл хамааран, тодорц нь улайсдаг ламптай байнгын асдаг 

гэрэлтэй ижил байна. 

2. А2-12 – А2-21 ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү.    

 
 
Зураг А2-20. В хэлбэрийн өндөр тодорцтой ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн изоканделийн 
диаграмм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хамги

йн 

багада

Үндсэн 

цацраг 

хамгийн 

Хамгий

н бага 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 
Зураг А2-21. ЯЗ-ын  болон “зогс” шугамын гэрлийн гэрэлтүүлгийн дундаж хүчийг 
тооцоолоход зориулагдсан солбицлын торолсон цэг 

 
Зураг А2-12 – А2-21-ийн ерөнхий тайлбар  
 

1. Зураг А2-12 – А2-20-т үзүүлсэн гэрэлтүүлгийн түвшин нь ЯЗ-ын ногоон ба шар 

өнгөнд, ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн шар өнгөнд ба “зогс” шугамын гэрлийн 

улаан өнгөнд тус тус хамаарна. 

2. Зураг А-2-12 - А2-20-т гэрлийн хүчний зөвшөөрөгдөх хамгийн доод хэмжээг 

үзүүлсэн байна. Үндсэн цацрагийн гэрлийн дундаж хүчийг солбилцлын торын 

цэг Зураг А2-21-ийн дагуу байрлах үед үндсэн цацрагийг тойрсон элипсийн 

хүрээгээр болон түүний хязгаар дотор орших солбилцлын торын бүх цэгт 

хэмжигдсэн гэрлийн хүчний утгыг ашиглан тооцоолно. Дундаж утга нь 

солбилцлын торын авч үзэж буй бүх цэгт хэмжигдсэн гэрлийн хүчний 

хэмжигдэхүүний арифметикийн дундаж  байна. 

3. Гэрлийн бэхэлгээг зөв чиглүүлсэн бол үндсэн цацрагийн үзүүлэлтээс 

хазайхыг зөвшөөрөгдөхгүй. 

4. Хэвтээ хавтгай дахь өнцөг нь тэдгээрийг муруй контурыг шүргэх шугамтай 

харьцангуйгаар хэмжигддэг муруй хэсгээс бусад тохиололд ЯЗ-ын гол 

шугамыг дайруулан татсан босоо хавтгайд харьцангуйгаар хэмжигдэнэ. 

5. Босоо хавтгай дахь өнцгийг ЯЗ-ын гадаргуугийн дагуу налуугаас хэмжинэ. 

6. Техникийн үйлчилгээг зөв хийхийн чухалыг хэт үнэлэх хэцүү. Гэрлийн дундаж 

хүч ба холбогдох муруй изокандел нь ямар ч нөхцөлд зурагт үзүүлсэн 

утгынхаа 50%-иас доош хэмжээнд хүртэл буурах ёсгүй ба нисэх буудлын эрх 

бүхий байгууллага гэрэл дохионы тоног төхөөрөмжийн цацруулалтын түвшинг 

гэрлийн дундаж хүчний хамгийн доод хэмжигдэхүүнд ойролцоо хэмжээнд 

хадгалахад анхаарвал зохино. 

7. Гэрлийг үндсэн цацраг, эсхүл гэрлийн төв нь тогтоосон хэмжээний 0,50-ын 

хүрээнд оршиж байхаар суурилагдсан байвал зохино. 
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Азимут өнцөг 
 

T-VASIS (ШӨНӨ) СИСТЕМИЙН “ДООГУУР НИС” ГЭРЭЛ 

 
Тайлбар 1. Цагаан өнгийн тодорцтой хамгийн бага утгад нийцүүлэн муруйг байгуулсан. 
 
Тайлбар 2. Бүх улаан сигналын хувьд фильтрээр нэвтрэх нэгж коэффициент нь ажлын 
температурд хамгийн багадаа 15 % байна. 
 
Зураг А2-22. T-VASIS ба АT-VASIS системийн гэрлийн тодорцын тархалт 

 
 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Тайлбар 3-ыг 

үзнэ үү. 

Тайлбар 3-ыг 

үзнэ үү. 

Гэрэлгүй 

Цагаан 

Улаан  

Цагаан 

Улаан  

Цагаан 

Гэрэлгүй 

Азимут өнцгүүд 

T-VASIS (ШӨНӨ) СИСТЕМИЙН “ДЭЭГҮҮР НИС” ГЭРЛҮҮД 

Азимут өнцгүүд 

T-VASIS (ШӨНӨ) СИСТЕМИЙН ГЭРЛҮҮД 
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Азимут өнцөг 

T-VASIS (ШӨНӨ) СИСТЕМИЙН “ДООГУУР НИС” ГЭРЭЛ 

 
Тайлбар 3. Босоо хавтгайд цагаанаас “гэрэлгүй” төлөвт эрс шилжилт нь T-VASIS системийн 
чухал үзүүлэлт болдог. Суурилуулах өнцгийг Зураг 5-18-д заасан болно. 
 
 
Зураг А2-22. T-VASIS ба АT-VASIS системийн гэрлийн, гэрлийн тодорцын тархалт 
(үргэлжлэл) 

 
 
 
 
 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Өндөржилтийн 

өнцөг 

Тайлбар 3-ыг 

үзнэ үү. 

Тайлбар 3-ыг 

үзнэ үү. 

Гэрэлгүй 

Цагаан 

Улаан  

Цагаан 

Улаан  

Цагаан 

Гэрэлгүй 

Азимут өнцгүүд 

T-VASIS (ӨДӨР) СИСТЕМИЙН “ДЭЭГҮҮР НИС” ГЭРЛҮҮД 

Азимут өнцгүүд 

T-VASIS (ӨДӨР) СИСТЕМИЙН ГЭРЛҮҮД 
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Градус босоогоор 
 
 
 
 
 
 
 
Цагаан 

Градус хэвтээгээр 
 
 
Тайлбар 
 

1. Эдгээр муруй нь улаан гэрлийн тодорцын хамгийн бага түвшинд хамаарна. 

2. Цагаан сектор дахь цацрагийн тодорцын утга 2 дахин бага байж болохгүй 

бөгөөд улаан сектор дахь тодорцоос 6.5 дахин их байж болно. 

3. Хашилтад үзүүлсэн утга нь APAPI системд хамааралтай болно. 

 
 

Зураг А2-23. PAPI ба APAPI системийн гэрлийн тодорцын тархалт 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 
 

Тайлбар 
 

1. Ашиглалтын ердийн нөхцөлд эдгээр гэрэл нь анивчих горим дээр ажилладаг 

хэдий ч гэрлийн тодорц нь байнгын цацрагтай улайсдаг ламптай тохиолдлоор 

тодорхойлогдоно. 

2. Заасан тодорц нь шар өнгөнд хамаарна.  

 
 

Зураг А2-24. А хэлбэрийн бага тодорцтой ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн гэрэл бүрийн 
изокандел диаграмм 
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Градус босоогоор 

 
Градус хэвтээгээр 

 
 
 

Тайлбар 
 

1. Ашиглалтын ердийн нөхцөлд эдгээр гэрэл нь анивчих горим дээр ажилладаг 

хэдий ч гэрлийн тодорц нь байнгын цацрагтай улайсдаг ламптай тохиолдлоор 

тодорхойлогдоно. 

2. Заасан тодорц нь шар өнгөнд хамаарна.  

 
 

Зураг А2-25. А хэлбэрийн өндөр тодорцтой ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлийн гэрэл бүрийн 
изокандел диаграмм 
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н 
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ХАВСРАЛТ 3. Заавал мөрдөх зааварлах болон мэдээлэх тэмдэг 

Тайлбар 1. Заавал мөрдөх зааварлах болон мэдээлэх тэмдгийн хэрэглээ,  

байршил болон үзүүлэлтэд тавих  техникийн шаардлага нь 5 дугаар бүлгийн  

5.2.109-аас 5.2.123  дахь хэсэгт агуулагдсан болно. 

 

Тайлбар 2. Энэхүү Хавсралтад заавал мөрдөх зааварлах болон мэдээлэх  

тэмдгийн үсэг, тооны хэлбэр ба хэмжээсийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан  

ба хөнгөвчлөх зорилгоор 200 миллиметрийн торон дээр буулгасан болно. 
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ХАВСРАЛТ 4. Явгалалтыг удирдах тэмдгийн төлөвлөлтөд тавих 

шаардлага 
 

Тайлбар. Тэмдгийн хэрэглээ, байршил үзүүлэлтэд тавих шаардлагыг 5 дугаар 

бүлгийн 5.4 дэх хэсэгт заасан болно. 

 

1. Бичиглэлийн өндөр нь дараах Хүснэгтийн шаардлагад нийцсэн байна. 

 

 
 

ХБЗ-ны 
кодын 
дугаар 

Тэмдгийн өндрийн минимум. 

Заавал 
мөрдөх 

зааварлах 
тэмдэг 

Мэдээлэх тэмдэг 

ХБЗ-аас гарах  
болон чөлөөлөгдсөн  

ХБЗ-ны тэмдэг 

Бусад тэмдэг 

1, эсхүл 2 
 

300 м 
 

300 мм 
 

200 мм 
 

3, эсхүл 4 
 

400 м 400 мм 300 мм 

  

Тайлбар. ЯЗ-ын байршлын тэмдгийг ХБЗ-ыг дугаарын тэмдэгтэй хамт 

тавигдсан газарт бичиглэлийн хэмжээ нь заавал мөрдөх зааварлах тэмдэг 

тогтоосон хэмжээтэй ижил байна. 

 

2. Сум нь дараах хэмжээтэй байна: 

 
 Тэмдгийн өндөр                                 Зураасын өргөн 
 
  200 мм     32 мм 
  300 мм     48 мм 
  400 мм     64 мм 

3. Нэг үсэгний зураасын өргөн нь дараах хэмжээтэй байна: 

 
 Тэмдгийн өндөр                          Зураасын өргөн 
 
  200 мм     32 мм 
  300 мм     48 мм 
  400 мм     64 мм 
 

4. Тэмдгийн тодролт нь дараах утгатай байна: 

(a) ХБЗ-ны ил харааны зай 800 м-ээс доош байгаа нөхцөлд нислэг үйлдэх үед 

тэмдгийн дундаж тодролт хамгийн багадаа дараах хэмжээнд байна: 

 
Улаан   30 кд/м2; 
Шар  150 кд/м2; 
Цагаан  300 кд/м2; 

(b) 5.4.7 b) ба с) болон 5.4.8-ын дагуу нислэг үйдэх үед тэмдгийн дундаж тодролт 

хамгийн багадаа дараах хэмжээнд байна: 

 
Улаан   10 кд/м2; 
Шар  50 кд/м2; 
Цагаан  100 кд/м2; 
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Тайлбар. ХБЗ-ны ил харааны зай 400 м-ээс доош байх нөхцөлд тэмдгийн үр ашиг 

нилээд хэмжээгээр доошилно. 

 

5. Зааварлах тэмдгийн цагаан болон улаан элементийн тодролтын харьцаа 1:5 

ба 1:10-ын диапазонд оршино. 

6. Тэмдгийн дундаж тодролтыг тооцоолохдоо Зураг А4-1-д үзүүлснээр торын 

цэгийг байгуулах болон тэмдгийг илэрхийлэх тэгш өнцгийн дотор орших 

торын бүх цэгт хэмжигдсэн тодролтын утгыг ашиглана. 

7. Дундаж утга нь торын авч үзэж байгаа бүх цэгт хэмжигдсэн тодролтын утгын 

арифметикийн дундаж утга байна.  

 

Тайлбар. Тэмдгийн дундаж тодролтыг хэмжихтэй холбоотой заавар материал 

Аэродром  төлөвлөлтийн заавар Бүлэг 4 - т тусгагдсан байна. 

 

8. Торын зэргэлдээх цэгийн тодролтын утгын харьцаа 1.5 : 1-ээс илүүгүй байна. 

7.5 см-ийн торын алхамтай тэмдгийн нүүрэн талын хэсгийг торын зэргэлдээх  

цэгийн тодролтын утгын харьцаа 1.25 : 1-ээс илүүгүй байна. Нийт нүүрэн 

талын тодролтын максимум болон минимум утгын хоорондын харьцаа 5:1-ээс 

хэтрэхгүй байна. 

9. Тэмдэг нь хэлбэрийн хувьд өөрөөр хэлбэл үсэг, тоо, чиг заах сум болон 

бичиглэл нь хэв загварын хувьд Зураг А4-2-т үзүүлсэнтэй тэмдэгтэй нийцэж 

байна. Тэмдгийн өргөн болон тусдаа тавигдсан тэмдгийн хоорондын зайг 

Хүснэгт А4-1-ээр тодорхойлно. 

10. Тэмдгийн нүүрэн талын өндөр нь дараах утгатай байна: 

 
Тэмдгийн өндөр                        Нүүрэн талын өндөр (min) 
 
 200 мм     400 мм 
 300 мм     600 мм 
 400 мм     800 мм 
 

11. Тэмдгийн нүүрэн талын өргөн нь Зураг А4-3-ын дагуу тодорхойлох боловч заавал мөрдөх 
зааварлах тэмдгийг зөвхөн ЯЗ-ын нэг талд тавих тохиолдолд тэмдгийн нүүрэн талын 
өргөн нь: 

(a) кодын дугаар 3, эсхүл 4 үед  1.94 м-ээс 

(b) кодын дугаар 1, эсхүл 2 үед 1.46 м-ээс доошгүй байна. 

Тайлбар. Тэмдгийн нүүрэн талын өргөнийг тодорхойлох талаарх заавар материал 

Аэродром төлөвлөлтийн заавар (Док 9157) Бүлэг 4-т багтсан байна. 

 

12.  Хүрээ: 

(a) Хөдөлгөөний чиглэл заах хамтатгасан тэмдгийг зааглах босоо хар шугамын өргөн 

ойролцоогоор зураасны өргөний 0.7-той тэнцүү байх ёстой. 

(b) Тусдаа тавигдсан байршлын тэмдгийн шар эмжээрийн өргөн ойролцоогоор 

зураасын өргөний 0,5-тай тэнцүү байх ёстой. 
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13. Тэмдгийн өнгө нь Хавсралт 1-д заасан гадаргуу дээрх тэмдэглэгээний өнгөнд 
тавигдах техникийн шаардлагад нийцсэн байна. 

 

 
Зураг A4-1. Тэмдгийн дундаж тодролтыг тооцоолох торын цэг 
 

Тайлбар 1. Тэмдгийн дундаж тодролтыг тооцохдоо холбогдох өнгийн (заавал 

мөрдөх зааварлах тэмдгийн хувьд улаан ба мэдээлэх тэмдгийн хувьд шар) дэвсгэр 

дээрх загвар бичиглэлтэй тэмдгийн нүүрэн талд цэгийн торыг, дараахийн дагуу 

байгуулна: 

(a) нүүрэн талын зүүн дээд булангаас эхлэн зүүн ирмэг ба нүүрэн талын дээд 

талаас 7.5 см-ийн зайд суурь цэгийг байгуулах; 

(b) суурь цэгээс дагуу болон хэвтээ чиглэлд 15 см алхамтайгаар торыг 

байгуулах. Тооцоололд тэмдгийн нүүрэн талын ирмэгээс 7.5 см доторх торын 

цэгийг тооцохгүй. 

(c) тэмдгийн нүүрэн талын ирмэгээс 22.5-аас 15 см (эдгээр утгыг 

оролцуулахгүйгээр) хүртэл диапазон дахь зайд цэгэн торын эгнээ/баганад сүүлийн 

цэг байрлах тохиолдолд, тухайн цэгээс 7.5 см зайд нэмэлт цэгийг байгуулна. 

(d) торын цэг нь бичиглэл ба арын дэвсгэрийн зах дээр таарах үед, бичиглэлийн 

хязгаарт бүрэн байлгах үүднээс цэгийн тор бага зэрэг шилжинэ. 

Тайлбар 2. Бичиглэл бүрийн хязгаар дотор ижил зайд байрлах таваас доошгүй 

цэгийн тор байх үед нэмэлт цэгийн тор байгуулж болно. 

Тайлбар 3. Хэрэв нэг блокт хоёр төрлийн тэмдэг байх тохиолдолд төрөл тус 

бүрд тустаа цэг байгуулж болно. 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр (үргэлжлэл) 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр (үргэлжлэл) 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр (үргэлжлэл) 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр (үргэлжлэл) 
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Зураг A4-2. Тэмдгийн хэлбэр (үргэлжлэл) 
 
 

ХБЗ-ыг чөлөөлсөн тэмдэг (байршил заагч тэмдэг) 

“Орохыг хориглоно” тэмдэг 

Сум, цэг ба хөндлөн зураас 

Тайлбар 1. Сумны зураасын 

өргөн, цэгийн диаметр, мөн түүнчлэн 

хөндлөн зураасын өргөн ба урт нь 

тэмдгийн зураастай тэнцүү байна. 

Тайлбар 2. Тодорхой 

хэмжээтэй тэмдгийн хувьд  сумны 

хэмжээс нь чиглэлээс үл хамаарч 

тогтмолоор хадгалагдана  
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Зураг А4-3. Тэмдгийн хэмжээ 
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е) Тооны 
өргөн 

Т
о
о 

Тооны 
өндөр 
(мм) 

      200                   
300                 
400 

1 5
0 

7
4 

9
8 

2 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

3 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

4 1
4
9 

2
2
4 

2
9
8 

5 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

6 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

7 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

8 1
3
7 

2
0
5 

2
7
4 

9 1
4
3 

2
1
4 

2
8
6 

 

a) “үсэг-үсэг”  кодын дугаар 

   
Өмнөх 

үсэг 

Дараачийн үсэг 

B,D,E,F,H,I, 
K,L,M,N,P,R,U 

C,G,O,Q,S,X,Z A,J,T,V,W,Y 

A 2 2 4 

B 1 2 2 

C 2 2 3 

D 1 2 2 

E 2 2 3 

F 2 2 3 

G 1 2 2 

H 1 1 2 

I 1 1 2 

J 1 1 2 

K 2 2 3 

L 2 2 4 

M 1 1 2 

N 1 1 2 

O 1 2 2 

P 1 2 2 

Q 1 2 2 

R 1 2 2 

S 1 2 2 

T 2 2 4 

U 1 1 2 

V 2 2 4 

W 2 2 4 

X 2 2 3 

Y 2 2 4 

Z 2 2 3 

    

d) үсгийн өргөн (мм) 

 
үсэг 

Үсгийн өндөр 
  200        300         400 

өргөн мм 

A 170 255 340 

B 137 205 274 

C 137 205 274 

D 137 205 274 

E 124 186 248 

F 124 186 248 

G 137 205 274 

H 137 205 274 

I 32 48 64 

J 127 190 254 

K 140 210 280 

L 124 186 248 

M 157 236 314 

N 137 205 274 

O 143 214 286 

P 137 205 274 

Q 143 214 286 

R 137 205 274 

S 137 205 274 

T 124 186 248 

U 137 205 274 

V 152 229 304 

W 178 267 356 

X 137 205 274 

Y 171 257 342 

Z 137 205 274 

b) “тоо-тоо”  кодын дугаар 

Өмнөх 
тоо 

Дараачийн тоо 

1,5 2,3,6,8,9,10 4,7 

Кодын дугаар 

1 1 1 2 

2 1 2 2 

3 1 2       2 

4 2 2 4 

5 1 2 2 

6 1 2 2 

7 2 2 4 

8 1 2 2 

9 1 2 2 

0 1 2 2 
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ХҮСНЭГТИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ 
 

1. Үсэг ба тоо хоорондын зохих үечлэлийг 

тодорхойлохын тулд Хүснэгт a), эсхүл b)-ээр кодын 

дугаарыг тодорхойлох ба харин Хүснэгт c) дээр 

тодорхойлсон кодын дугаар болон өгөгдсөн үсэгний өндөрт 

тохирох, үечлэлийг олно. 

2. Товчлол, эсхүл бүлэг бичиглэл үүсгэсэн үг, эсхүл бүлэг тэмдгийн хоорондын 

үечлэл нь хэрэглэж байгаа тэмдгийн өндрийн  хагастай тэнцүү байх ёстой. 

Харин сумыг тусад нь тэмдэгтэй хамт байрлуулах үед, тухайлбал  “А→” үед 

ил харааны тохиромжтой тэнцлийг хангах зорилгоор тэмдгийн өндрийн 1/4-

ээс багагүй хэмжээнд хүртэл үечлэлийг багасгаж болно. 

3. Үсэгний дараагаар тоо тавигдах, эсхүл тооны дараагаар үсэг орох 

тохиолдолд код 1-ийг хэрэглэнэ.  

4. Хөндлөн зураас, цэг ба диагоналийн шугам нь үсгийн өмнө болон хойно орж 

байвал код 1-ийг хэрэглэнэ. 

 
Хүснэгт А 4-1. Үсэг ба тооны өргөн болон үсэг, эсхүл тоо хоорондын зай 

 

  

c) Тэмдэг хоорондын 
зай 

Кодын 
дугаар 

Тэмдэгний өндөр (мм) 
  200         300         400 

үечлэл   (мм) 

1 48 71 96 

2 38 57 76 

3 25 38 50 

4 13 19 26 
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Хавсралт 5. Нисэх онгоцны үзүүлэлт 

Энэ Хүснэгтэд тодорхой агаарын хөлгийн үзүүлэлтийг агуулдаг ба эдгээрийг 

аэродромын хяналтын кодыг тодорхойлоход ашигладаг нисэх онгоцны хяналтын 

талбайн урт (ARFL), далавчны урт (Wingspan) ба үндсэн тулгуурын гадна дугуй 

хоорондын зай (Outer Main Gear Wheel Span) зэргийг тусгасан. Төлөвлөлтийн 

зорилгоор өгөгдсөн агаарын хөлгийн эдгээр үзүүлэлт нь зөвхөн ойролцоо утгатай 

байна. Тиймээс агаарын хөлгийн техникийн үзүүлэлтийн тодорхой хэмжээсийг тухайн 

агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчээс хэвлэсэн баримтаас авах ёстой болно. 
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