
Air Data Computer 

Үндсэн хууль: 

● Дижитал электроник 
● Логик диаграм 

Дижитал электроник 

Дижитал электроник гэдэг нь өөрөө маш том салбар юм. Орчин үед дижитал электроникийг өдөр тутмын бүх 
хэрэглээндээ ашиглаж байгаа билээ. Дижитал электроник нь ерөнхийдөө дижитал дохион дээр ажилладаг. Дижитал дохио 
гэдэг нь 2-тын тооллын системээр илэрхийлэгдэх “ҮНЭН” буюу 1 эсвэл “ХУДАЛ” буюу 0 гэх дохиог логик элементүүдийн 
тусламжтайгаар илэрхийлнэ.  Логик элементүүд нь тодорхой хүчдэлээр зохицуулагдаж бүх төрлийн мэдээллийг кодлодог. +5В 
-д үнэн буюу 1 гэж кодлоггдог бол 0-1В -д худал буюу 0 гэж кодлогдоно. 

 

Логик элементүүд 

Логик элементүүдийн хийх үйлдэлийг Булийн алгебр буюу математик илэрхийллээр томъёолдог. Эдгээр нь тодорхой 
хууль болон үйлдлүүдтэй, тэдгээрийг доорх хүснэгтээр товч илэрхийлэв. 

 



Логик үржих-AND 

    

Логик үржих үйлдэл нь Булийн илэрхийлэлд үржих (*) тэмдгээр тэмдэглэх ба түүний хоёр хувьсагчийн 
Булийн илэрхийлэл нь f=A*B бөгөөд энэхүү илэрхийлэл нь дараах боломжит хувилбаруудтай. 

  Иймээс дээрх илэрхийллүүдэд үндэслэн A ба B хоёр хувьсагчийн утгаас Х  утгын хамаарах хамаарлын 
хүснэгтийг гаргаж болно.           

   Дээрх хүснэгт болон илэрхийллүүдээс харахад зөвхөн A ба B хувьсагч хоёулаа "1" байх тохиолдолд л 
Х=1 байна. Ихэнх тохиолдолд Булийн илэрхийлэлд (*) тэмдгийг орхин Х=AB гэж бичдэг. 

 

Цуваа холбогдсон хоёр залгуур тогтох хэлхээг авч үзье. Нийт хэлхээний хувьд хоёр залгуур хоёулаа 
залгаатай эсвэл салгаатай үед хэлхээ бүхэлдээ ямар байх вэ гэдгийг тодорхойлъё. 

    

 

Дээрх хэлхээний хувьд зөвхөн хоёр түлхүүр хоёулаа залгаатай үед л хэлхээ битүүрэх тул ийм 
хэлхээний ерөнхий шинж нь дараах илэрхийллээр тодорхойлогдоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логик нэмэх –OR 

Логик нэмэх үйлдэл нь Булийн илэрхийлэлд нэмэх (+) тэмдэгээр тэмдэглэх бөгөөд түүний хоёр хувьсагчийн Булийн 
илэрхийлэл нь C=A+B бөгөөд энэхүү илэрхийлэл нь дараах боломжит хувилбаруудтай. 

Иймээс дээрх илэрхийллүүдэд үндэслэн A ба B хоёр хувьсагчуудын утгаас С хувьсагчийн утга хамаарах 
хамаарлын хүснэгтийг гаргаж болно.  

Дээрх хүснэгт болон илэрхийллүүдээс харахад зөвхөн A ба B хувьсагч хоёулаа "1" эсвэл аль нэг 
хувьсагч нь 1 байх тохиолдолд f=1 байна. 

Энэ тохиолдолд хоёр түлхүүр хоёулаа залгаатай, эсвэл аль нэг нь залгаатай бол хэлхээ залгаатай байх 
нь илэрхий байх бөгөөд ийм хэлхээний ерөнхий шинж нь дараах илэрхийллээр илэрхийлэгдэж байна. Зэрэгцээ 
түлхүүрүүд OR үйлдлийг гүйцэтгэдэг байна 

OR gate –н AND-ээс ялгаатай нь 2 оролтын аль нэг нь HIGH байхад гаралтанд HIGH гарна 

 



Логик үгүйсгэл –NOT 

 

Логик үгүйсгэлийг өөрөөр (complement), инверс (inverse) гэх зэргээр нэрлэх 
тохиолдолд байх бөгөөд 1-ийн логик үгүйсгэл 0, 0-ийн логик үгүйсгэл нь 1 тул дараах 
илэрхийллээр тодорхойлогддог. 

Хэрэв Х=0 бол Х'=1 ба Х=1 бол Х'=0 байна. Электрон хэлхээний хувьд гүйцээлтийг 
инвертер гэнэ. 

Схемийн тэмдэглэгээний жижиг дугуй нь инверсийг илэрхийлэх ба хэрэв 
инвертерийн оролтонд логик "0" буюу нам хүчдэл харгалзаж байвал инвертерийн 
гаралтад логик "1" буюу өндөр хүчдэл, харин инвертерийн оролтонд өндөр хүчдэлтэй үед 
гаралтад эсрэгээр нам хүчдэл гарах жишээтэй.  

Логик-NAND 

Энэ логик элементийг AND-NOT буюу ихэвчлэн NAND логик элемент гэж нэрлэдэг. 
AND логикын дараа инвертер холбосонтой эквивалент байдаг.   NAND gate нь 
хоёроос дээш оролттой байж болно. Харин үүний онцлог нь бүх оролт  HIGH үед гаралт  
LOW  байна. Өөрөөр хэлбэл  АND болон NOT  гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ гэсэн үг.  



Логик-NOR 

 

Энэ логик элементийг OR-NOT буюу ихэвчлэн NOR логик элемент гэж нэрлэдэг. OR логикын дараа NOR 
холбосонтой эквивалент байдаг. 

NOR gate нь оролтууд бүгд 0 байвал гаралт 1 байна. OR-нь оролт бүгд 0 байхад л гаралт 0 байдаг 
байсан бол NOR нь инвертер ашиглаж гаралтыг 1 болгодог. Мөн OR-ын оролт бүгд HIGH байхад гаралт 
HIGH байх учир бас инвертер ашиглаж гаралтыг LOW болгоно. Boolean алгебраар NOR-ыг томъёолбол 

f = K L  энэ нь К эсвэл  нь NOT-той тэнцүү гэсэн утгыг агуулж байна.  

 

 

X-OR болон X-NOR 

 

X-OR нь үргэлж 2 оролттой байх ба оролтын дохио эсрэг байх үед 1 буюу үнэн гэж гарна. 

X-NOR нь X-OR -ын эсрэг хэлбэр нь юм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Air data computer  

● Үүрэг 
● Ажиллагааны бүдүүвч зураг 
● Хамтран ажиллах төхөөрөмжүүд 

Агаарын хөлөг нь 0,9 Мах-ын тооноос доош агаарын хурданд питот статик системийн тусламжтай босоо хурд, өндөр 
болон агаарын хурдыг тодорхойлдог билээ.  

Орчин үеийн дуунаас хурдан агаарын хөлөг илүү өндөр хурдтай болж түүнээс шалтгаалж даралтын мэдээлэл 
алдаагүй байх шаардлагатай болсон. Маш өндөр хурданд даралт агаарын хөлгийн гадна хэсэгт даралтын хэмжээ ихэснэ. 
Ийнхүү хэт их даралтын улмаас энгийн агаарын урсгал хэвийн бус болж питот статик системийн мэдрэгчинд алдаа гарах 
тохиолдол бий. Хэрэглэлүүдэд алдаатай мэдээлэл очиножишээлбэл  өндөр заагч 3000фийтээс дээш гарах үед алдаатай 
болох магадлалтай. Хэрвээ уг алдааг засварлахгүй бол агаарын хөлгийн хувьд маш өндөр аюултай юм. 

Air data computer (ADC) нь эдгээр алдааг засах зориулалттай систем юм. 

ADC-ын ерөнхий ажиллагаа нь даралт болон температур мэдрэгчүүдээс мэдээллээ аван түүнийгээ боловруулан мөн 
алдааг засан цааш агаарын хөлгийн бусад системрүү илгээдэг юм. Үүнтэй яг зэрэг температур даралтын өөрчлөлтыг 
тодорхойлж байдаг. Эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн авч даралт температурын дохио болгон гаргаж уг электрон дохио нь өндөр, 
мах-ын тоо, босоо хурд, дайрах өнцөг, агаарын хурд болон даралтын нөлөө зэргийг тодорхойлдог юм. Статик даралтыг 
засварласан хий гаралтанд мөн байна. Энэ гаралт өндөр хэмжигч барометр, агаарын хурд, босоо хурд зэрэг ADC дахь зарим 
хэсэгт хэрэглэгддэг. Доорх хүснэгтэнд ADC-н оролт болон гаралтын схем зургыг үзүүлэв. 



 

Бүх ADC систем нь 
үндсэн 4 оролттой 
байна: 

1. Нийт даралт (питот) 
2. Тооцоологдсон 
статик даралт 
3. Тооцоологдсон 
дайрах өнцөг 
4. Нийт температур 



 



 

 

Үндсэн төхөөрөмжүүд 

ADC-руу мэдээлэл өгдөг үндсэн төхөөрөмжүүдийг доор дурдав: 

1. Дайрах өнцөг хэмжигч 
2. Питот-Статик систем 
3. Нийт температур оруулагч 

 

 

Дайрах өнцөг хэмжигч 

Дайрах өнцөг гэдэг нь далавчны эхлэл хэсгийн үзүүрээс төгсгөл хэсгийн 
үзүүрийн цэгийг холбосон хамгийн урт шулуун болох “ХОРД”-ын шугам болон 
харьцангуй салхины шугам хоёрын хоорондох өнцөг юм. Дайрах өнцөг ихсэх 
тусам далавчны доор үүсэх даралт ихэсдэг.  

Зурагт үзүүлсэн хэмжигчээр агаарын хөлгийн дайрах өнцгийн өөрчлөлтийг 
тодорхойлно. Энэ нь механикаар хөдөлгөөнийг хэмжигч (трансметр) дотор 
байрлах потенциометрруу дамжуулдаг. Потенциометерийн гол ажил нь механик 
хөдөлгөөнийг пропорционалиар цахилгаан хүчдэл болгох үүрэгтэй. Тэдгээр 
хүчдэл нь нэгдсэн тооцоолох хэрэглэлрүү илгээгдэнэ. Хэмжигч (траисметр) нь 
агаарын урсгалын өөрчлөлтийг мэдрэх зориулалттай нүхнүүдтэй. Тэдгээр 
нүхнүүд нь үзүүр хэмжигчийн үзүүр хэсгийг тойрон байрласан байна. 

Агаарын урсгалын өөрчлөлт доторх сэлүүр шиг жижиг хавтанг хөдөлгөдөг, энэ 
хөдөлгөөн потенциометрыг ажиллуулах 3 хөшүүргийг хөдөлгөнө. Энэ систем нь нисгэгчид босоо тэнхлэг дэх мэдээллийг 
агаарын массын тусламжтай үзүүлнэ.  



Питот-статик систем 

Питот статик нь агаарын урсгалыг мэдрэх зориулалт бүхий систем 
юм.  Тэдгээр мэдрэгчүүд нь агаарын хөлгийг хүрээлж буй даралтын нөлөө 
болон атмосферын даралтын мэдээллээр ажиллана. Мэдээллүүд цааш ADC 
болон агаарын хөлгийн хэрэглэлүүд дээр очино.Уг систем нь 2 бие даан 
ажиллах питот-статик нүхтэй, их биений хоёр талд байрлана. ADC нь статик 
даралтыг 2 мэдрэгч нүхнээс, харин нийт даралтыг ганцхан мэдрэгч нүхнээс 
авдаг. 

Нийт температурын проб (нүх)-  Энэ  нь агаарын хөлгийн гадна 
хэсэг дэх агаарын температур  хөдөлгөөнөөс болж өсч буй температур юм. 
Температур нь проб мэдрэгч нүхээр орж ирнэ. Проб хэмээх нүх нь агаарын 
урсгалд байрхлах аэродинамик хайрцаг дотор платинум эсэргүүцэл байдаг. 
Уг эсэргүүцtх элемент нь температураас хамаарч өөрчлөгдөж, гүүрний 
хэлхээний хувьсах хэсэгтэй адил.   

ADC-руу мэдээллээ өгч гаднах агаарын температурыг ямар ч 
алдаагүй мэдэх боломжтой. Доорх хэлхээ нь температур мэдрэгч гүүрэн 
хэлхээ юм. Үүгээр температурын мэдээллийг ADC-руу илгээнэ. 

 

 


