
 

 

 

 

 

ATA 34: NAVIGATION 

Түүх: 

Ерөнхий Онол: 

СТАТИК, ДИНАМИК   

● Статик ба динамик даралт 
● Барометр 

 
Нэгж талбайд үйлчлэх агаарын харьцааг даралт гэнэ. Даралт нь 

статик ба динамик даралт гэж байдаг. Статик даралт нь хийн (шингэн) 
потенциал энергиэс хамаарах бол динамик даралт нь хийн (шингэн) 
урсгалын хурдаар тодорхойлогдох болно. Даралт хэмждэг олон 
төрлийн зарчим, тэдгээрт үндэслэсэн олон янзын хэмжих хэрэгсэл, 
хувьсгуурууд байдаг бөгөөд эдгээрийн тусламжтайгаар атмосферийн, 
илүүдэл, сийрэгжилтийн болон абсолют даралтыг хэмжинэ.  

 
Статик даралт: 

Агаарын хөлөгт статик 
даралтыг,статик хүлээн авагч 
хэмээх жижиг хоолойгоор 
авч, нисч буй агаарын 
хөлгийн өндрийг 
атмосферын даралтаар 
хэмждэг. Статик хүлээн 
авагчыг агаарын хөлгийн их 
биеийн хэд хэдэн газар 
байрлуулдаг. Учир нь нэг нь 
бөглөрөх үед өөр нэгнээс нь мэдээлэл авах,хөндлөнгийн салхитай үед 
баруун,зүүн систем агаарын даралт харилцан адилгүй учир үүрэгтэй 
юм. Тиймээс хаана байршуулах нь чухал байдаг. 

                   Зураг 2-1 Статик даралт.  
 



 

 

 
Динамик даралт: Агаар 

өөрийн масстай (молекулаас 
бүрдэх) мөн агаарын хөдөлгөөн 
динамик (кинетик) энергитэй 
эдгээр нь даралт болон 
үйлчилсэнээр биет зогсох эсвэл 
удаашрахыг эрмэлзэнэ.  Үүнийг 
динамик даралт гэнэ. Ихэвчлэн 
питот хоолойны үзүүр хэсгээр 
динамик даралт орж, статик 
порт статик даралт орон хэмжигддэг.  

                                                              Зураг 2-2 Динамик даралт 

 

 

Барометр 

Эдгээр даралтыг барометрийн үндсэн зарчим тулгуурлана 
тодорхойлдог.  Барометр (barometer) нь атмосферийн даралтыг 
(агаарын даралт) хэмжигч багаж юм. 

Агаарын даралт багажны шингэнг (ихэнх тохиолдолд мөнгөн ус, Hg) 
багана дотор хэр хэмжээтэй түлхэж байгааг хэмжин агаарын даралтыг 



 

 

тооцоолон бодож болно.  Агаарын 
даралтыг багажны шингэний 
даралттай тэнцэтгэж бодно. 

Patm = P Hg = ρHg·g·hHg 

 

Питот-статик системийн ерөнхий 
ойлголт 

● Үүрэг, ажиллагаа, 
бүрэлдэхүүн 

● Хэмжих хэрэглэлүүд 
● Дутагдалууд 

              

Үндсэн ажиллагаа нь питот хоолой 
болон статик портоос орж ирсэн 
даралтаас хамааран мэдээллэгч төхөөрөмж доторх анероид, 
мембараны тэлэлт агшилтаас тухайн агаарын хөлгийн өндөр, хурдыг 
тодорхойлно.Питот статик систем гэдэг нь агаарын хөлөгт агаарын 
хурд, Мах-ын тоо болон өндөр зэргийг тодорхойлоход ашигладаг 
даралтыг мэдрэгч хэрэгсэлүүд юм. Питот статик систем нь питот 
хоолой, статик порт болон 3 мэдээллэгч хэрэгсэлүүдээс бүрдэнэ.  

Питотын даралтын хэрэгслийн бүрэлдэхүүнд босоо хурд 
хэмжигч, өндрийн хэрэгсэл, агаарын хурд хэмжигч багтдаг ба эдгээр 
нь агаарын даралт өөрчлөгдөхөөс шууд хамааралтай ажиллана. 
Питотын хоолойгоор зөвхөн динамик даралт агаарын даралт 
хэмжигчрүү шилжин орж байхад статик даралт нь нэгэн зэрэг агаарын 
хурд хэмжигч, босоо хурд хэмжигч, өндрийн хэрэгсэлрүү даралтыг 
дамжуулдаг. Нэмэлт даралт хэмжигч үүсгүүр нь үндсэн агаар оруулах 
хоолой хаагдсан үед нисгэгчийн зөвшөөрлөөр сонгогдон агаар 
оруулах боломжтой байдаг.  



 

 

 

Зураг 2-3 Питот статик систем 

  Статик даралт нэгэн зэрэг гурван хэрэгсэлрүү даралт 
дамжуулж байхад гадаад орчны даралт зөвхөн агаарын хурд 
хэмжигчрүү даралт дамжуулж байдаг. Электрон халаагуурын эд анги 
нь питотын хоолойгоос мэдээлэл авч мөстөлтийн эсрэг систем 
ажиллуулдаг. Харин нээлттэй хоолой нь түүний чийгшилтийг 
тогтворжуулах үүрэгтэй. 

Тооцоологдсон статик даралт- Энэ даралт (P) нь агаарын 
урсгалаас хамааралгүйгээр агаарын хөлгийн тухайн цэг дээр 
мэдрэгдсэн атмосферын даралт юм. Subsonic хурданд статик 
даралтын хувьд алдаа гарах нь бага байдаг. Харин Transonic, 
Supersonic хурднуудад Статик порт буюу даралт мэдрэгчүүдэд алдаа 
маш их гардаг. Мах-ын тоо болон, дайрах өнцөгийн улмаас алдаа 
гардаг. 

Даралтын нөлөө- Impact pressure- (Qc) Энэ эь агаарын 
хөлгийн хөдөлгөөний эсрэг үйлчилж буй хүч гэж ойлгож болно. Мөн 
адил питот-статик проб нүхээр хэмжигдэнэ эсвэл нийт болон статик 
даралт өөрчлөгчийн гаралт дээр тооцоо хийж хэмжиж болно. Энэ 
тооцоог Air data computer хийнэ. 



 

 

 

Тооцоологдсон нийт даралт- (Pti) Энэ даралт нь агаарын 
хөлгийн хөдөлгөөнөөс үүссэн даралт болон статик агаарын даралтын 
нийлбэр юм. Питот хоолой үүнийг хэмжинэ. 

Агаарын хурд хэмжигч: 

Нисдэг тэрэгний агаарын хурд хэмжигч нь статик хоолойруу 
орж буй даралт болон питотын хоолойруу орж буй даралтын зөрүү 
хэр их байна гэдгээс хамааран онгоцны хурдны үзүүлэлт төдий чинээ 
их байхыг дэлгэцэнд харуулдаг. Энэ хэрэгсэл нь агаарын даралтын 
зөрүүгээр ажиллаад зогсохгүй тооцоологдсон агаарын хурдыг ч бас 
дэлгэцэнд дамжуулдаг. Үйлдвэрлэгчид нисдэг тэрэгний үр ашигтай 
байдлын үндэс нь хурд гэж үзээд нот болон мил\цаг-аар хурдыг 
харуулдаг. Сонгогдсон байрлал дээр агаарын хурд тооцоологдсон үед 
өндөр эсвэл температурыг тооцоолохгүйгээр энэ хурдыг ашиглах 
боломжтой юм. Тооцоо хийгдэхгүй байх шалтгаан нь гэвэл агаарын 
хурд хэмжигч болон нисдэг тэрэгний бүтээмж бол агаарын нягтын 
өөрчлөлтийн нийлбэр утгатай тэнцүү байдаг.[Зураг 12-2] 



 

 

 

                                    Зураг 2-4 

 Агаарын даралт хэмжигч дотор оршдог диапрамруу орчны 
даралт питотын хоолойгоор дамжин ордог. Битүүмжлэгдсэн гэр нь 
статик портруу нүх гаргасан байдаг. Диапрам тэлэх эсвэл агших 
хөдөлгөөнөөр хэрэгслийн урд нүүрэн дээрх зүүг хөдөлгөдөг. 

Өндрийг хэмжигч хэрэгсэл: 

Атмосфер дээрх агаарын даралтын өөрчлөлт мэдрэгч багаж нь 
өндрийн заалтыг фит гэсэн хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг.  Энэ нь 
барометрийн зүүгээр атмосферын даралтын өөрчлөлтийг 
тэнцвэржүүлдэг. 



 

 

 

Зураг 2-5  

Өндөр хэмжигч хэрэгслийн чухал эд ангийн нэг нь 
битүүмжлэгдсэн ялтсууд юм. Эдгээр давхарлагдсан нимгэн ялтсууд нь 
агших болон тэлэх хөдөлгөөн хийж атмосферын даралт нь тогтмол 
үүсгүүрлүү орж өөрчлөгддөг ба мөн механик хөшүүргээр дамжин 
индикаторын зүүг эргүүлдэг. Өндөр хэмжигч хэрэгслийг шалгах үндэс 
суурь нь олон улсын стандартад нийцсэн атмосферын нөхцлөөс 
гаргасан даралт, температур, температурын итгэлцүүрийг ашиглах 
явдал юм. Гэсэн хэдий ч, бодит байдал дээр агаарын үзүүлэлт нь 
стандартын  утгуудтай ховор таардаг. Үүнээс гадна тухайн газарт 
даралтын заалт нь тодорхой цаг хугацаанд өөр өөр байдаг бөгөөд нэг 
газраас нөгөөд шилжихэд даралтын утга байнга өөрчлөгддөг. Үүний 
үр дүнд өндөр хэмжигч багаж нь алдаа гаргаж болзошгүй тул энэ нь 
даралт, температур, температурын итгэлцүүр зэрэг стандартын утгаас 
хэр хэмжээгээр зөрснөөс хамааралтай. Өндөр хэмжигчийн алдааг 
бага байлгах хамгийн оновтой арга нь нислэгийн маршрутын дагуу 
хамгийн ойр мэдээллэх станцыг шинэчлэн тогтоох юм. 

Босоо хурд хэмжигч:  



 

 

Босоо хурд хэмжигч нь нисдэг тэрэгний өндрийн өөрчлөлт 
агаарын даралтын нөлөөгөөр нэг минутанд хэр хурдан өсөх эсвэл 
буурахыг хэмжих замаар нэмэгдэх болон буурах байдлаар харуулдаг. 
Босоо хурд хэмжигч нь зөвхөн агаарын даралтын өөрчлөлтийг 
хэмжих ба энэ үед агаарын температур ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй.  

 

Зураг 2-6 Битүүмжлэгдсэн сав болон диапрам нь нэгэн зэрэг 
статик порттой холбогдсон ба саван доторх агаар нь calibrated leak-
ээр хязгаарлагддаг.  Хоёр даралтын зөрүү тэнцэх үед зүү 0 утга заана. 
Диапрам доторх даралт ихсэх эсвэл багасгахад босоо байрлалын 
дагуу зүү хөдөлж эхэлнэ. Даралтын зөрүү тодорхой хэмжээнд очих 
үед зүүний өндрийн хэмжээ  мөн адил солигдоно. Энэ түвшинг 
дээшлэх эсвэл доошлохыг харуулахдаа хэдэн секундын турш 
тохируулга хийдэг ба үүнээс болж босоо хурд хэмжигч нь хоцорч 
ажилладаг. Агаарын турбулент урсгал нь хэрэгслийн хоцрох 
ажиллагааг нэмэгдүүлдэг байж болох тул зарим онгоцонд агшин 
зуурийн босоо хурд хэмжигчийг ашигладаг. Энэ хэрэгсэл нь дотроо 
хурдатгал хэмжигчийг агуулсан байдаг нь алдагдлыг багасгах 
зорилгоор ашигладаг. 

Дутагдал 

Агаарын даралт хүлээн авагч болон холбогдох хэрэглэлүүд 
ерөнхийдөө маш найдвартай байдаг. Агаар хүлээн авагчын питот 



 

 

эсвэл статик нүх хаагдсаны улмаас алдаа нь ихэвчлэн тохиолддог. Энэ 
нь шороо, мөс, эсвэл шавьжнаас үүдэлтэй байж болох юм. Иймээс 
агаарын хөлгийг газарт хөдөлгөөнгүй байх үед нь питот болон статик 
хүлээн авагч дээр хамгаалах бөглөө,тагийг хийх хэрэгтэй. 

Нислэгийн хурдны үзүүлэлт нь зөвхөн питотын хоолойн 
хэрэгсэлийг хаахаас хамаардаг юм. Систем нь хоёр аргаас болж 
бөглөрдөг. Агаар орох хоолой хаагдсан ч нүх нь онгорхой хэвээр үлдэх 
ба агаарын хурднаас үл хамаарч агаарын хурдны заалт 0 болно. Хэрэв 
агаар орох хоолой болон нүх хоёулаа хаагдвал даралт нь боогдож,  
агаарын хурдны заагч алтиметр шиг өндөрт гарахад мөн өндөрийн 
хэмжээ багасахад хурд багасахыг зааж өгнө.  

Статик порт нь ямар нэгэн саадгүй ажиллахад дээр дурьдсан 
ажиллагаа явагдана. Статик порт нь ганцаараа хаагдвал агаарын хурд 
заагч ажиллах ч гэсэн буруу заана. Заагдсан өндрөөс дээш гарахгүй 
буюу статик порт нь хаагдаж байхад агаарын хурд заагч нь бодит 
заагчааг багасаж уншигдана. Эсрэгээрээ өндөр нь багасахад заагч 
бодит заалтаас ихсэж уншигдана.  Алдааны нийт дүн нь статик систем 
хаагдсан үеийн өндрийн зайтай тэнцүү. Ялгаа нь их байх тусам алдаа 
нь их байна. Статик систем нь хаагдсан үед алтиметр нь сүүлийн 
өндөртөө тооцоологдсон утгадаа зогсож, босоо хурдны заагч 0 утга 
дээр заах ба хоёр хэрэгсэл хоёулаа ажиллагаагүй болно. Зарим нисэх 
онгоцнууд нэмэлт статик системтэй байдаг. Энэ нь кабинд дотор 
оршдог ба агаарын хурд заагч, даралт зэргийг хэвийн хэмжээнээс 
арай илүү заадаг.  

  


