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МОДИС хиймэл дагуулын Озон Стандарт Бүтээгдэхүүнийг 

ENVI програм хангамж дээр боловсруулах заавар 
 

Эрхэм хэрэглэгч таныг интернэт болон өөр эх үүсвэрээс МОДИС хиймэл 

дагуулын озон стандарт бүтээгдэхүүнийг агуулсан  *.hdf файлтай болсон гэж үзье. 

Үүнийгээ боловсруулаад өөрийн болгоод явах олон арга зам бий ч энд бид манай 

системийн озон стандарт бүтээгдэхүүн дээр өөрсдийн хэрэглэдэг арга замыг 

дурдаж байна /нөгөө талаас ENVI програм хангамжийг үнэгүй олж болно/: 

 

1. ФАЙЛ НЭЭЖ ОРУУЛАХ  

 

 

Зураг 1. HDF Мэдээг дуудаж оруулах 

Дээрх зураг дээр уг програм хангамж дээр *.hdf файлаа нээх дэс дарааллыг 

харуулж байгаа бөгөөд алхам бүрээр нь доор тайлбарлая: 

1. Уг програм хангамж дээр файл нээх байдлыг харуулж байна, File->Open 

Image File-г дарахад, 

2. Enter Data Filenames гэсэн цонх нээгдэх бөгөөд түүн дотроос нээх гэж буй 

файлаа сонгоод, 

3. Open товчийг дарна. 



4. HDF Data Selection цонх нээгдэнэ, түүн дотроос дээр зураг үзүүлсэн 3 

өгөгдлийн сонгоод 

5. /алхам 5 бас энд хийгдэнэ/, 

6. Ок товчийг дарна. 

Дээрх алхамууд хийгдсэний дараагаар дэлгэц дээр програмын төлөв дараах 

байдалтай харагдана. 

 

Зураг 2. ENVI дээр зураг нээх 

 

Ингээд уг програм хангамж дээрээ МОДИС-ийн стандарт бүтээгдэхүүн болох 

Озоныг агуулсан файлыг амжилттай нээлээ гэсэн үг юм. 

 

 

 



2. ГАЗАРЗҮЙН ТУСГАГД ТОДОРХОЙЛОХ 

 

Үүний дараагаар уг файлдаа газарзүйн холболтыг нь, тусгагтай нь /projection/ 

тодорхойлж өгөх ажил хийгдэнэ. Уг ажлыг хийх зааврыг доорх зурагт харуулсан 

бөгөөд алхам бүрийг доор сийрүүлэн тайлбарлая: 

1. Үндсэн команд цэснээс Map /Газрын зураг/ командыг сонгоход доош 

дэлгэрсэн дэд цонх дотор уг бүлэг командуудын жагсаалт гарч ирнэ. 

2. Дээрх жагсаалтаас Georeference from Input Geometry /Оролтын 

Геометрээс Газарзүйн холболт/ гэсэн дэлгэрэх командыг сонгоно. 

3. Дэлгэрч гарч ирсэн дэд командуудаас Georeference from IGM /Input 

GeoMetry/ гэсэн дэд командыг сонгоно. 

4. Input Data File гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд түүн дотроос оруулж ирсэн файлаа 

сонгоно, ө.х. тухайн файлын газарзүйн холболтыг авна гэсэн үг. 

5. Ок товчийг дарна. 

 

Зураг 3. Геометрийн хэмжигдэхүүнүүдийг зааж өгөх  



6. Хэвтээ буюу Х тэнхлэгийн дагуух геометрийн хэмжигдэхүүн дээр Уртраг 

буюу Longitute -г сонгоно. 

7. Ок дарна. 

8. Босоо буюу У тэнхлэгийн дагуух геометрийн хэмжигдэхүүн дээр Өргөрөг 

буюу Latitute -г сонгоно. 

9. Ок дарна. 

Ингэхэд дараах зураг дээр үзүүлсэн байдал гарч ирэх бөгөөд Geometry Projection 

Information гэсэн цонхон дээр эхний хэсэгт оруулж ирсэн зурагны газар зүйн 

холболтын хэмжигдэхүүнүүдийг харуулна. 

Доорх хэсэг дээр боловсруулагдаад гарах зургийн хэмжигдэхүүнүүд харагдана. 

1. Оруулж ирсэний зурагны хэмжигдэхүүнүүд дотроос газарзүйн уртраг 

өргөрөг гэдгийг сонгоно. 

2. Боловсруулагдаад гарах зургийн газарзүйн холболт нь мөн газарзүйн уртраг 

өргөрөг байна гэдгийг сонгоно. 

3. Ок дарна. 

 

Зураг 4. Газарзүйн тусгалыг тодорхойлох 

 



Build Geometry Lookup File Parameters цонх дээр: 

4. Гаралтын зураг 90 градус эргэсэн байна гэдгийг сонгоно /гэвч энэ үйлдэл 

үйлчлэхгүй байгаа учир дараах бүлэг командууд тусдаа эрүүлэх үйлдэл хийж 

байгаа/. 

5. Гаралтын файл санах ойд байрлана /одоохондоо диск рүү гаргах болоогүй 

байна/ 

6. Мөн гарах файлын санах ойд байрлана гээд, 

7. Ок дарна. 

 

 

3. ЗУРГИЙГ ГАЗАРЗҮЙН ЗӨВ БАЙРЛАЛД ОРУУЛАХ 

 

Ингээд дараах зураг дээр, дээрх үйлдлүүдийн дүнд гарч ирсэн файлыг 90 градус 

эргүүлэх үйлдэл хийж байгааг тайлбарлая. Үүний тулд: 

1. Үндсэн цэсээс Basic Tools /Үндсэн Хэрэгслүүд/ сонгоно, 

2. Rotate/Flip Data /Эргүүлэх/Холбирох/ командыг сонгоно, 

3. Дугаар андуурсан бололтой хоосон байна, уучлаарай 

4. Санах ойд байгаа файлыг эргүүлэх гэж сонгоно, 

5. Ок дарна. 

6. Эргүүлэлтийн хэмжигдэхүүнүүд гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд түүн дотор 

стандарт эргүүлэлт гээд, 

7. 90 градусыг сонгоно, 

8. “No” гэдгээрээ байна, 

9. Одоо гаралтын файлыг дискэнд хадгалах гэж байгаа тул түүний замыг зааж 

өгнө. 

10. Ок дарна. 

 



 

Зураг 5. Зургийг газарзүйн зөв байрлалд оруулах 

 

 

4. МЭДЭЭНИЙ ФИЗИК УТГЫГ ХАРАХ  

 

Ингээд анх оруулж ирсэн файл буюу Total Ozone гэсэн бүтээгдэхүүний физик утга 

руу хөрвүүлэх ажил хийгдэх ёстой, үүний тулд анх оруулж ирсэн файлынхаа 

дагалдах өгөгдлүүд /Dataset Attributes/-ийг харна. 

Үүний тулд: 

1. Үндсэн цэсээс Basic Tools /Үндсэн Хэрэгслүүд/ сонгоно, 

2. Боловсруулалт буюу Processing -г сонгоно, 

3. Өгөгдөл-Тусгай хэрэглээ цэсийг сонгоно, 

4. HDF дагалдах өгөгдлүүдийг харна гэдгийг сонгоход, 

5. Файлыг нэрийг сонгох цонх гарч ирэх бөгөөд түүн дээр тухайн файлаа 

сонгоно, 

6. Ингээд Open буюу Нээх товчийг дарна. 



 

Зураг 6. HDF Мэдээний физик утгаруу хөрвүүлэх масштабын нэгжийг харах 

Ингэхэд /доор зураг/ тус файлын өгөгдлүүдээс сонгох гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд 

түүн дээрээс: 

1. Total Ozone гэсэн бүтээгдэхүүн буюу чухам Озон гэсэн өгөгдлөө сонгоно, 

2. Ок дарна, 

3. Дагалдах өгөгдлүүд гэсэн дэд цонх нээгдэх бөгөөд түүн дээр “scale factor” 

буюу “хөрвүүлэлт хэмжигдэхүүн” /scale – масштаб гэж орчуулагдах боловч 

газарзүйн масштабтай андуурагдах учир хөрвүүлэлт гэж орчуулав/-г сонгоод, 

тэнд уг хэмжигдэхүүн = 0,100000 гэдгийг мэдэж авна. 

 

Зураг 7. Хөрвүүлэх нэгж 



5. МЭДЭЭГ ФИЗИК УТГАД ХӨРВҮҮЛЭХ  

Математик Суваг /Band Math/ гэсэн математик үйлдэл хийх командыг Үндсэн 

Хэрэгсэл /Basic Tools/ дотроос дуудсан байх бөгөөд түүн дээр үйлдэл хийх 

илэрхүүллээ бичнэ зураг 7-ийн 3 дугаар хэсэгт үзүүлсэн хөрвүүлэх нэгжийн 

тусламжтайгаар озоны бодит физик шинж чанарт хөрвүүлэлт хийж шилжүүлнэ. 

Тухайлбал энэ тохиолдолд b1*0.10000 гэнэ, b1 дээр үндсэн файл маань байх бөгөөд 

түүнийг хөрвүүлэх фактор буюу 0.10000 гэсэн утгаар үржүүлнэ – 0.1 буюу 10-т 

хуваана  гэсэн үг. Зураг 8 харуулав. 

За ингээд доорх зураг дээр үзүүлсэн үйлдлүүдийг тайлбарлая, одоо b1 гэсэн суваг 

дээр чухам яг ямар файл байх гэдгийг тодорхойлж өгнө, үүний тулд: 

1. Үндсэн цэс дээрээс Үндсэн хэрэгслүүд буюу Basic Tools-г сонгоно, 

2. Band Math буюу Математик Суваг -аа сонгоход, 

3. Enter an expression буюу томьёо оруулах / b1*0.10000/ 

4. Уг илэрхийллийг дээшээ яг бодох буюу боловсруулалтанд орох илэрхүүллүүд 

байх жагсаалтанд оруулна  

5. Previous Band Math Expressions буюу өмнө бичигдсэн томьёонуудыг харуулах 

/хэрэв уг томьёо зөв бичигдсэн бол энэ хэсэгт харагдана/ 

6. Ok дарна 

7. Суваг Хослуулах Хувьсагч /Variables to Bands Pairings/ харилцах цонх нээгдэх 

бөгөөд b1 суваг дээр Rotate:Total_Ozone – түрүүний Эргүүлсэн: Нийт Озон 

гэсэн бүтээгдэхүүнээ харгалзуулж өгнө, 

8. Дээрх үйлдлийг хийхээс өмнө доор нь боломжит бүтээгдэхүүнүүдийн 

жагсаалт гарсан байна түүн дээрээс сонгож дээш нь оруулна /тухайн озоны 

мэдээн дээр матетатик үйлдэл хийнэ гэдгээ сонгож тодорхойлж байгаа хэсэн/ 

9. Диск рүү гарах файлын нэрийг өгөөд, 

10. Ок дарна. 



 

Зураг 8. Математик үйлдэл хийх 

 

6. МЭДЭЭГ ЗУРАГ БОЛГОН ДИСК ДЭЭР ХАДГАЛАХ 

Одоо дээр бүх хийсэн үйлдлүүдээ зураг болгон диск дээр GeoTIFF /*.tif/ зураг болгон 

хадгалах үйлдэл хийнэ. 

Доорх зураг дээр уг үйлдлийг хийхийг алхам алхамаар яаж хийхийг харуулсан 

байна. 

1. Үндсэн цэсээс File командыг сонгох бөгөөд дэлгэрч гарсан ирсэн командууд 

дотроос, 

2. Save File As -г сонгоно, 

3. Гарч ирсэн командууд дотроос TIFF/GeoTIFF гэсэн төрлийг сонгоно, 

4. Яг ийм форматаар чухам ямар өгөгдөхүүнийг хадгалах вэ? гэсэн  - гаралтын 

файлыг геотиф болгоно гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд түүн дээр чухам аль 

өгөгдөхүүнийг уг форматаар хадгалах гэж байгаа – түүнийгээ сонгоно. 

5. Ок дарна, 



6. Яг энэ өгөгдлийг геотифээр гаргалаа шүү гэсэн баталгаажуулсан дэд цонх 

гарч ирэх бөгөөд түүн дээр бас Ок дарна. 

 

 

Зураг 9. Газарзүйн холболттой зургийн форматаар хадгалах (GeoTiff) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ПРОГРАМ ДЭЭР ОРУУЛЖ  ХАРАХ 

Дээрх үйлдлүүдийг хийсний дараагаар ArcMap програм дээр уг зургийг нээж 

байгааг, доор харуулж байгаа бөгөөд тэрхүү зураг нь геотиф формат дээр газарзүйн 

холболттой тул дээр нь бас хил тавьж болж байгааг харуулж байгаа юм. 

 

Зураг 10. ArcMap дээр GeoTiff мэдээг нээх 


