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ពិសោធន៍ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា

ផ្នែកទី 1 តារាវិទ្យា
    ផ្នែកទី 2 ធាតុអាកាស និងអាកាសធាត ុ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី២)

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ង និងបោះពុម្ពផ្សាយក្មការឧបត្ថម្ភផ្ន្កថវិការបស់អគ្គល្ខាធិការដ្ឋានសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ (DGD) 
និងជំនួយផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្កទ្ស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិន
ស្ថិតក្មការទទួលខុសត្ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្លហ្សុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណ:
Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported License 

លើកល្ងត្ឯកសារដ្លមិនបានរាប់បញ្ចលូ និងបញ្ជរីក្សាសិទ្ធខាងក្ម។          មនន័យថា អ្នកអាចច្កចាយ    ថតចម្លង     ប្សមួ្ល   និងយកលំនំាតាមឯកសារន្ះក្នងុន័យមិន 
រកកម្ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឡើយ ត្ប្សិនបើអ្នកបង្កើតឬក្ប្ថ្មីអ្នកត្ូវត្សុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីម្ចាស់ដើមក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាដ្ល 
បានបញ្ជាក់ខាងលើ ។ សម្ប់ព័ត៌មនបន្ថ្មអំពីអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើ សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្សាសិទ្ធិ

ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិតក្មអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទាំងន្ះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយត្ឹមត្ូវ និងទទួល 
បានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្ូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្សប្ហ្ស) ចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដ្លកើតមន 
ឡើងដោយសារការប្ើប្ស់ផ្ន្កណាមួយន្ឯកសារដ្លទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

ឯកសារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្តន្ះ បានចងក្ងឡើងជាជំនួយដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូទាំងអស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់
ការគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត និងបំណិនក្នុងការដោះស្យបញ្ហាក្នុងការបង្ៀននិងរៀន។ សម្ភារៈប្ើប្ស់
ក្នុងការពិសោធទាំងអស់មនភាពងាយៗ ដ្លអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ។

ភា្ជាប់ជាមួយឯកសារន្ះ មនឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗ ដ្លបងា្ហាញអំពីដំណើរការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយ
ស្ួលសម្ប់ការបង្ៀននិងរៀនប្កបដោយគុណភាព ។

ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមណ្នាំលើចំណុចមួយចំនួន ដើម្បីធានាឱ្យការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះប្កប 
ដោយប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ៖

១. ត្ៀមរៀបចំសម្ភារៈឱ្យបានរួចរាល់មុនព្លបង្ៀន
២. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគិត ទស្សន៍ទាយ សង្ក្ត បកស្យ និងមនការប្ុងប្យ័ត្នក្នុងអំឡុងព្លដំណើរ 

          ការពិសោធ ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សមនភាពរីកចម្ើនលើបំណិនផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត 
៣. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សធ្វើពិសោធ
៤. ផ្តល់យោបល់ដល់សិស្សបនា្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធរួច ។

ក្សួងអប់រំ សូមថ្លង្អំណរគុណយា៉ាងជ្លជ្ចំពោះគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍឯកសារ អ្នកជំនួយការបច្ចក្ទ្ស 
របស់វីវីអូប៊ី (VVOB) អ្នកពិគ្ះការបច្ច្កទ្សគម្ងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ (EEQP) និងអ្នកជំនួយការ 
បច្ច្កទ្សរបស់វិទ្យាសា្ថនបើកទូលាយ (Open Institute) ដ្លបានយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងកម្លាំង 
បញ្ញាសា្មារតីចូលរួមធ្វើឱ្យសម្ចការអភិវឌ្ឍឯកសារដ៏មនសារៈសំខាន់ន្ះ ។

ក្សួងសង្ឃឹមថា លោក លោកស្ីនឹងយកចិត្តទុកដក់អនុវត្ត និងប្ើប្ស់ឯកសារក៏ដូចជាកញ្ចប់ឌីវីឌីន្ះ 
ក្នងុការបង្ៀន និងរៀនប្ចំាថ្ង ្ដើម្បីរួមចំណ្កអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្កបដោយគុណភាពនិងប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ 





អារម្ភកថា

      ឯកសារពិសោធន៍ ផ្នដី និងបរិសា្ថនវិទ្យា ន្ះតូ្វបានរៀបចំឡើងដោយមនកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ 
រវាងក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការវីវីអូប៊ី (VVOB) ។

   គោលបំណងសំខាន់ន្ការរៀបចំឯកសារន្ះ គឺជួយពង្ឹងចំណ្ះដឹងផ្ន្កពិសោធន៍មុខវិជា្ជា
ផ្នដី និងបរិសា្ថនវិទ្យា នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សំដៅរួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់
គុណភាពនិងប្សិទ្ធភាពអប់រំផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត ។

       ឯកសារន្ះ មនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លជួយដល់សិស្សក្នងុការស្វង្យល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗ  
របស់ម្រៀនដ្លមននៅក្នងុកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលគូ្បង្ៀនកមិ្តមូលដ្ឋានបង្ៀននៅអនុវិទ្យាល័យ  
ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ។ ដោយផ្អ្កលើការណ្នាំក្នុងឯកសារន្ះ យើងបានរៀបចំសាកល្បង 
ពិសោធន៍គ្ប់ម្រៀនទាំងអស់រួចរាល់ហើយ  ។

     ឯកសារន្ះ មនភា្ជាប់ជាមួយនូវឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗ ស្តអំីពីការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយសួ្ល
ដល់លោកគូ្ អ្នកគូ្យកទៅអនុវត្តបន្ត។ ឯកសារន្ះ មនបញ្ជាក់ពីវត្ថបំុណង ខ្លមឹសារ ពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នុងកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារៈដ្លត្ូវការនៅព្លដំណើរការពិសោធ ការសង្ក្ត ការបកស្យ 
សន្និដ្ឋាន និងសំណួរ ។

     យើងខ្ញុជំឿជាក់ថា ឯកសារន្ះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំវិទ្យាសាស្្តនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា 
ឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង ។ 

      យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីសោមនស្សរីករាយរាល់ការក្លម្អពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និង 
ប្ិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ។

      សូមជូនពរលោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និងប្ិយមិត្តអ្នកអានរីករាយក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗ 
ហើយព្ញចិត្តជាមួយម្រៀនទាំងឡាយដ្លមននៅក្នុងឯកសារន្ះ ។
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1. បង្កើតនាឡិកាពែះអាទិត្យ

      រៀបរាប់អំពីដំណើរការផលិតនាឡិកាព្ះអាទិត្យបានតឹ្មតូ្វ
      បកស្យទំនាក់ទំនងរវាងចលនារង្វលិខា្ញាល់របស់ផ្នដីនិងចលនារបស់ស្មោល
      មនគំនិតច្នប្្ឌិតផលិតសម្ភារប្ើប្ស់ដោយផ្អក្លើដំណើររបស់ធម្មជាតិ

    ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (2009)
    ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1&2 (2009)

      ដ្កគោលធំមួយដើម (ប្វ្ងប្ហ្ល20cm)
      កា្តៅរមួយបន្ទះ (20cm x20cm)
      ឈើមួយដុំសម្ប់ប្ើជាស្នៀត
      វីសសំលោហៈសង្កសីទង់ដ្ងចំនួនបី

 វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

៉

ដំណ្ីរការ

      កាវបិទឈើ
      ត្ីវិស័យមួយ
      រាប៉កទ័រមួយ
      ហ្វឺតពណ៌ខ្មាមួយដើម

ម៉ាសុីនថតថតចំពីលើប៉ូល
ខាងជើង

បង្គាលនាឡិកាព្ះអាទិត្យ

ស្មោលផា្លាស់ទី
បានមុំ15o

ខ្ស្គ្ីនវិច (Greenwich 
Meridian) នៅរយៈបណ្តាយ
0oគឺជាខ្ស្បណ្តាយគោលរបស់
ពិភពលោកដ្លភា្ជាប់ពីប៉ូលខាង
ជើងទៅប៉ូលខាងត្បូងហើយកាត់
តាមតំបន់Greenwich ន្ទីក្ុង
ឡុងប្ទ្សអង់គ្ល្ស។
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នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ល្ខនៅលើមុខ
នាឡិកាដ្លប្រទៅរកម្ឃរត់ស្បទិស
ទ្និចនាឡិកា

នាឡិកាសម្ប់តំបន់អ្កា្វាទ័រតូ្វការមុខពីរ
និងបង្គាលពីរ។ មុខខាងជើងទទួលពន្លឺ
ព្ះអាទិត្យហើយដំណើរការពីខ្មីនាដល់
កញ្ញា។ ពីខ្កញ្ញាដល់មីនា មុខនាឡិកា
ខាងត្បូងដើរតួជានាឡិកាព្ះអាទិត្យវិញម្តង។

នៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង ល្ខនៅលើមុខ
នាឡិកាដ្លប្រទៅរកម្ឃរត់ច្សទិស
ទ្និចនាឡិកា។ ខ្ស្មោ៉ាងនៅលើនាឡិកា
ដ្លស្ថតិនៅខាងត្បូងអ្កា្វាទ័ររត់បញ្ចាស្ពី
ខ្ស្មោ៉ាងន្នាឡិកានៅខាងជើងអ្កា្វាទ័រ

ព្លថ្ង្ត្ង់នៅចំខ្ស្គ្ីនវិច 
(Greenwich)

ក្យ 24មោ៉ាង

កាំរស្មី
ព្ះអាទិត្យ

កាំរស្មី
ព្ះអាទិត្យ

ក្យព្ល
1មោ៉ាង ផ្នដី
វិលខា្ញាល់បាន
មុំ15o

កាំរស្មី
ព្ះអាទិត្យ

កាំរស្មី
ព្ះអាទិត្យ

ក្យព្ល
2មោ៉ាង ផ្នដី
វិលខា្ញាល់បាន
មុំ3០o

ឯកសារយោងៈ The British Sundial Society

ឯកសារយោងៈ The British Sundial Society

ឯកសារយោងៈ The British Sundial Society
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    មនុស្សសម័យដើមដឹងព្លវ្លាដោយសារចលនារបស់ព្ះអាទិត្យដ្លគ្មើលឃើញនិងស្មោល
ដ្លបង្កើតដោយកាំរស្មីព្ះអាទិត្យ។ យើងប្ើពាក្យថា "ដ្លគ្មើលឃើញ" ព្ះតាមការពិតគឺចលនា
រង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដីទៅវិញទ្ដ្លបណា្តាលឱ្យស្មោលផា្លាស់ទីដូចយើងបានឃើញរៀងរាល់ថ្ង្។ 
នៅព្លដ្លផ្នដីវិលបានមុំ15o មើលទៅហាក់ដូចជាព្ះអាទិត្យចល័តបានមុំ150នៅលើគន្លងប្ចាំថ្ង្
ដូច្នាះដ្រ។

    ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីដំណើរការរបស់នាឡិកាព្ះអាទិត្យ យើងអាចចាប់ផ្តើមដោយការស្ម្ដល់ទិដ្ឋភាព
ផ្នដីនៅប៉ូលខាងជើង។ នៅក្នុងដ្យាក្មខាងលើ ព្ះអាទិត្យហាក់ដូចជាចល័តបានមុំ15oក្នុងមួយ
មោ៉ាង។ ឧបករណ៍ដ្លបង្កើតស្មោលនៅលើនាឡិកាព្ះអាទិត្យហៅថា "របារនាឡិកាព្ះអាទិត្យ 
gnomon"។

     នាឡិកាព្ះអាទិត្យជួយឱ្យអ្នកកំណត់ចលនាព្ះអាទិត្យដ្លយើង
មើលឃើញ។ យើងប្ើពាក្យថា "ដ្លយើងមើលឃើញ" ព្ះតាម
ការពិតគឺផ្នដីទៅវិញទ្ដ្លកំពុងធ្វើចលនារង្វិលខា្ញាល់ទើបបណា្តាល
ឱ្យស្មោលមនចលនា។ ព្លដ្លផ្នដីធ្វើរង្វិលខា្ញាល់បានមុំ 15o

ហាក់ដូចជាព្ះអាទិត្យចល័តបានមុំ15oដ្រ។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
    1. ប្ើហ្វតឺនិងរាប៉កទ័រ គូររូបដូចបងា្ហាញក្នងុរូបខាងលើ។ មំុដ្លបង្កើតឡើងនៅចនោ្លាះមោ៉ាងនីមួយៗស្មើ
        នឹង 15o។ ខ្ស្តំណាងទីតំាងមោ៉ាង6ស្បនឹងផ្នក្ខាងលើន្បន្ទះកា្តៅរហើយស្ថតិនៅចម្ងាយប្ហ្ល
       2cmពីផ្្នកខាងលើន្កា្តៅរ។

    2. ដំដ្កគោលចូលក្នងុស្នៀតឈើបន្តចិ ឬសា្វានរន្ធមួយនិងប្ើកាវបិទកំណាត់ឈើមូលសម្ប់តចូល។

    3. ភា្ជាប់ស្នៀតឈើដោយប្ើវីសនិងកាវ ដើម្បីទម្តនាឡិកាព្ះអាទិត្យនៅមុំណាមួយដ្លគ្ចង់
       បាន ខុសពីបនា្ទាត់ត្ង់។ ប្ើតារាងខាងក្ម ដើម្បីរករយៈទទឹង។ រយៈទទឹងគឺជារងា្វាស់មួយដ្ល
        កំណត់ទីតំាងរបស់អ្នកជាដឺក្ នៅខាងជើងឬខាងត្បូងខ្ស្អ្កា្វាទ័រ។ ឧទាហរណ៍ នាឡិកាព្ះអាទិត្យ
       មួយដ្លបង្កើតឡើងនៅទីក្ុងកង់ប៊្ររា (35oខាងត្បូងខ្ស្រអ្កា្វាទ័រ) ទ្ត35oពីខ្ស្រឈរ 
       ឬ55oពីដី។

    4. ប្ើត្ីវិស័យ ដក់នាឡិកាព្ះអាទិត្យនៅក្មពន្លឺព្ះអាទិត្យដោយដក់មោ៉ាង "12" ប្រទៅទិស
       ខាងត្បូង (ឬខាងជើងប្សិនបើអ្នកស្ថិតនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង)។

    5. ស្មោលដ្កគោលឬកំណាត់ឈើមូលបញ្ជាក់ពីព្លវ្លា។ 

៉ 

៉ 
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2. សកម្មភាពសុលស្ទីសរដូវក្តៅ

2.1. ផ្នែកទី1: សង្កែតនិងកត់តែចលនាបែចំាថ្ងែ
       របស់ពែះអាទិត្យ

     កំណត់និងកត់ត្ចលនារបស់ព្ះអាទិត្យក្នងុអំឡុងបាតុភូត
        សុលស្ទសី
     ពន្យល់ហ្តុផលដ្លចលនារបស់ព្ះអាទិត្យប្បួ្លរៀងរាល់
       ថ្ង្
     ពន្យល់ហ្តុផលដ្លគន្លងចលនាប្ចំាថ្ងរ្បស់ព្ះអាទិត្យស្ថតិ
       នៅផ្នក្ខាងត្បូងឬខាងជើងម្ជលុ
     កត់ត្ចលនាប្ចំាថ្ងរ្បស់ព្ះអាទិត្យ
     អភិវឌ្ឍបំណិនសង្កត្និងកត់ត្ទិន្នន័យ

    ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1 (2010)

      ម្ជុល ឬឈើចាក់ធ្ម្ញ ឬចងា្កាក់ដោតសាច់អាំង
      គម្បប្អប់ក្ដសទំហំ A4
      ត្ីវិស័យ
      ក្ដសទំហំ A4
      បនា្ទាត់
      បង់ស្អិតថា្លា

    1. នៅលើក្ដស A4 ដ្លមនរាងជាចតុកោណក្ងគូសបនា្ទាត់ភា្ជាប់ចំណុចកណា្តាលន្ជ្ុងឈម
       ខ្លីរបស់ចតុកោណក្ង បនា្ទាប់មកគូសបនា្ទាត់មួយទៀតភា្ជាប់ចំណុចកណា្តាលជ្ុងឈមវ្ងរបស់
        ចតុកោណក្ង។

    2. បិទក្ដស A4 ដ្លគូសរួចភា្ជាប់នឹងផ្នក្ខាងលើន្គម្បប្អប់ក្ដស A4 ដោយប្ើបង់ស្អតិ។

    3. ដោតម្ជលុភា្ជាប់ទៅនឹងចំណុចប្សព្វន្បនា្ទាត់ទំាងពីរខាងលើ តឹ្មជម្មួយជាក់លាក់ យា៉ាងណា
        បញ្ជាក់ថាពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសោធន៍ ជម្ន្ះមិនប្បួ្លឡើយ។ ប្សិនបើកម្ពស់ម្ជលុប្បួ្ល 
        លទ្ធផលន្ចលនារបស់ស្មោលមិនអាចយកជាការបានឡើយ។

    4. ដោយប្ើដ្កឈាន ដៅអក្សរ N (ជើង) S (ត្បូង) E (កើត) W (លិច) នៅលើចំណុចកណា្តាលន្
       ជ្ុងទាំង4របស់ក្ដសA4។

 

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ
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    5. ដក់សម្ភារន្ះនៅទីវាលមួយដ្លមនពន្លព្ឺះអាទិត្យគ្ប់គ្ន់ ដោយប្រអក្សរ N ទៅរកទិសខាង
        ជើងដោយប្ើតី្វិស័យជាជំនួយ។

    6. រៀងរាល់ថ្រវ្លាកំណត់ (ឧទាហរណ៍ រៀងរាល់មោ៉ាងឬរៀងរាល់10នាទីម្តង) ដៅសម្គាល់ស្មោល
        ម្ជលុហើយកត់ត្ព្លវ្លាសម្ប់ការវាស់នីមួយៗ។    

 

    ឆ្លងកាត់ថ្ង្និងយប់ យើងអាចឃើញព្ះអាទិត្យរះពីទិសខាងកើតហើយលិចទៅវិញនៅទិសខាងលិច។
ចលនារបស់ព្ះអាទិត្យដ្លយើងមើលឃើញ តាមពិតបណា្តាលមកពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដី។
តើព្ះអាទិត្យមើលទៅដូចជាផា្លាស់ទីនៅលើគន្លងត្មួយរៀងរាល់ថ្ង្ឬ?

    ព្ញមួយឆ្នាំ គន្លងរបស់ព្ះអាទិត្យផា្លាស់ទីពីអឌ្ឍគោលខាងជើងមកអឌ្ឍគោលខាងត្បូងហើយលំនាំ
ន្ះកើតឡើងដដ្លៗជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ យើងធ្វើពិសោធន៍ខាងលើនៅប្ទ្សកម្ពុជានៅក្នុងខ្មិថុនា។ 
យើងទទួលបានលទ្ធផលស្មោលស្ថិតនៅផ្ន្កខាងត្បូងន្ក្ដសបញ្ជាក់ថាព្ះអាទិត្យកំពុងចល័តនៅ
អឌ្ឍគោលខាងជើង។ បើយើងធ្វើពិសោធន៍ន្ះម្តងទៀតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានៅខ្ធ្នូ ស្មោលនឹងស្ថិត
នៅផ្ន្កខាងជើងន្ក្ដសវិញ។ ន្ះជាលទ្ធផលមូលដ្ឋានដ្លបញ្ជាក់ថាព្ះអាទិត្យហាក់ដូចជាផា្លាស់ទី
នៅលើគន្លងផ្ស្ងៗគ្នានៅរយៈព្លផ្ស្ងៗគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំ។

ក្ងទៅនឹងប្លង់ន្គន្លងផ្នដី

អ័ក្សរង្វិលន្ផ្នដី

ប្លង់ន្
គន្លងផ្នដី

    1. តាមរយៈការសង្ក្ត ស្មោលរបស់ម្ជុលស្ថិតនៅត្ផ្ន្កខាងត្បូង
        (ឬខាងជើង) ន្ក្ដសប៉ុណ្ណោះ។ ហ្តុអ្វី?
    2. តើនៅព្លណាដ្លស្មោលម្ជុលមនប្វ្ងខ្លីបំផុត?
    3. ហ្តុអ្វីបានជាប្វ្ងស្មោលប្ប្ួលទៅតាមព្លវ្លា?

ឯកសារយោង: startswithabang.comការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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2.2. ផ្នែកទី2: គណនាមុំរបស់ពែះអាទិត្យ

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1 (2010)

      សន្លឹកកិច្ចការទំហំA4ដ្លបានប្ើនៅក្នុងពិសោធន៍ "ផ្នែកទី1: សង្កែតនិងកត់តែចលនាបែចាំថ្ងែរបស់
           ពែះអាទិត្យ"។
      បនា្ទាត់មួយ
      រាប៉កទ័រមួយ
      តារាងតម្ល្តង់សង់ (tangent)
      ម៉ាសុីនគិតល្ខដ្លអាចគណនាតម្ល្ត្ីកោណមត្បាន

     គណនាមុំបង្កើតដោយកាំរស្មីព្ះអាទិត្យនឹងផ្ទ្ផ្នដី
         ដោយប្ើការសង្ក្តនិងតារាងតម្ល្តង់សង់ (tangent)
     អនុវត្តវិធីសង្ក្តដ្លត្ឹមត្ូវ
     ផ្ទៀងផា្ទាត់លទ្ធផលពិសោធន៍របស់គ្ជាមួយការគណនា
         តម្ល្មុំតាមទ្ឹស្តីដោយប្ើរយៈទទឹងន្ទីតាំងនោះ
     ពន្យល់ហ្តុផលដ្លគប្បីធ្វើពិសោធន៍ន្ះនៅក្នុងអំឡុង
         ព្លដ្លកើតមនបាតុភូតសុលស្ទីសឬវិសមរាត្ី 
         (solstice) ឬសមរាត្ី (equinox)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

  ដំណើរការ
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    1. នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការខាងលើ ស្មោលចំនួន5ត្ូវបានគូសនៅមោ៉ាង 9ព្ឹក 10ព្ឹក 11ព្ឹក
        12ថ្ងត្្ង់ 1រសៀល 2រសៀល និងមោ៉ាង3រសៀលតាមរៀង។ ព្លដ្លខិតជិតដល់ព្លថ្ងត្្ង់នៅ
        មោ៉ាង12 សូមវាស់រៀងរាល់10នាទីម្តង។ ឧទាហរណ៍ នៅមោ៉ាង 11:30នាទីព្ឹក 11:40នាទីព្ឹក 
        11:50នាទីព្ឹក។ល។ ដើម្បីកំណត់ស្មោលខ្លីបំផុតឱ្យកាន់ត្លម្អិត។ ស្មោលដ្លខ្លីបំផុតមិន
        ចាំបាច់ថាត្ូវត្កើតមនឡើងនៅមោ៉ាង12គត់នោះទ្។ គ្ូអាចស្នើឱ្យសិស្សពិភាក្សាថាហ្តុអ្វីបាន
        ជាដូច្ន្ះ?(ដើម្បីសម្ួលការពិភាក្សា គប្បីយល់ថាផ្ទ្ផ្នដីត្ូវបានប្ងច្កតាមល្វ្ងមោ៉ាងខុសៗ
        គ្នា ដ្លល្្វងមោ៉ាងនីមួយៗមនព្លវ្លាត្មួយ។ ដូចន្ះព្ះអាទិត្យមិនអាចផា្លាស់ទីដល់ចំណុច
        ខ្ពស់បំផុតនៅមោ៉ាង12គត់គ្ប់ចំណុចនៅក្នុងល្វ្ងមោ៉ាងឡើយ។ នៅកន្ល្ងខ្លះព្ះអាទិត្យឈានដល់
        ចំណុចខ្ពស់បំផុតមុនមោ៉ាង12ថ្ង្ត្ង់ ហើយកន្ល្ងខ្លះទៀតក្យមោ៉ាង12ថ្ង្ត្ង់។

    2. ស្មោលខ្លីបំផុតកើតមននៅមោ៉ាង12ថ្ង្ត្ង់។ សូមវាស់ប្វ្ងន្ស្មោលន្ះ (I)។

    3. ដោយប្ើកម្ពស់ម្ជុល (h) និងប្វ្ងស្មោលខ្លីបំផុត (I) សូមគូររូបត្ីកោណក្ងដូចក្នុងរូប
        ខាងក្ម។ នៅក្នុងត្ីកោណន្ះមន:
         - [AB]= h តំណាងកម្ពស់ន្ម្ជុល
         - [BC] = I តំណាងប្វ្ងន្ស្មោលដ្លខ្លីបំផុត
         - [AC] តំណាងកាំរស្មីព្ះអាទិត្យមកប៉ះនឹងផ្ទ្ផ្នដី
         - α = មុំដ្លបង្កើតដោយកាំរស្មីព្ះអាទិត្យជាមួយផ្ទ្ផ្នដី

4.  ដោយប្ើរូបមន្ត Tan α = h / I និងតារាងតម្ល្តង់សង់យើងអាចគណនាតម្ល្មុំ α បាន។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

      តាមរយៈពិសោធន៍មុន យើងឃើញថាព្ះអាទិត្យហាក់ដូចជាមិន
ផា្លាស់ទីនៅលើគន្លងត្មួយព្ញមួយឆ្នាំនោះទ្។ នៅព្លវ្លា
ជាក់លាក់មួយ ព្ះអាទិត្យស្ថិតនៅទីតាំងមួយក្ងនឹងចំណុចណាមួយ
នៅលើផ្នដី។ និយាយម្យា៉ាងទៀតគឺ កាំរស្មីរបស់ព្ះអាទិត្យចាំងក្ង
ទៅនឹងផ្ទ្ផ្នដីនៅចំណុចណាមួយ។  ទន្ទឹមនឹងន្ះ នៅចំណុចផ្ស្ង
ទៀតន្ផ្នដី កាំរស្មីព្ះអាទិត្យចាំងបង្កើតបានមុំខុសពីមុំក្ង។

    គ្អាចគណនាមំុបង្កើតដោយកំារស្មព្ីះអាទិត្យនិងផ្ទផ្្នដីបានទំាង
តាមរយៈការសង្ក្តនិងតាមទ្ឹស្តី។ ធ្វើប្បន្ះសិស្សអាចមនឱកាស
ផ្ទៀងផា្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ពួកគ្។ តាមរយៈពិសោធន៍ន្ះយើងឃើញថា
ព្ះអាទិត្យហាក់ដូចជាចល័តលើគន្លងដ្លស្ថិតនៅលើអឌ្ឍគោលខាង
ជើង។ តាមរយៈការគណនាមំុបង្កើតដោយកំារស្មព្ីះអាទិត្យ និងស្មោល
ខ្លបំីផុតរបស់ម្ជលុក្នងុព្លកើតមនបាតុភូតសុលស្ទសីយើងអាចរកឃើញ
កម្ពស់របស់ព្ះអាទិត្យនៅទីតំាងដ្លក្ងនឹងផ្ទផ្្នដីដោយប្ើតារាង
តង់សង់និងរូបមន្តខាងលើ។

ព្ះអាទិត្យ

    ដ្ល h ជាកម្ពស់របស់ត្ីកោណក្ង តំណាងកម្ពស់ម្ជុល
    I តំណាងប្វ្ងស្មោលខ្លីបំផុតន្ម្ជុល
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12 0.2125 42 0.9003 72 3.0767

13 0.2309 43 0.9324 73 3.2698

14 0.2493 44 0.9656 74 3.4862 

15 0.2679 45 1.0000 75 3.7306 

16 0.2867 46 1.0354 76 4.0091 

17 0.3057 47 1.0722 77 4.3295 

18 0.3249 48 1.1105 78 4.7023 

19 0.3443 49 1.1502 79 5.1418 

20 0.3639 50 1.1916 80 5.6679 

21 0.3838 51 1.2347 81 6.3095 

22 0.4040 52 1.2798 82 7.1099 

23 0.4244 53 1.3269 83 8.1372 

24 0.4452 54 1.3762 84 9.5045 

25 0.4663 55 1.4279 85 11.4157 

26 0.4877 56 1.4823 86 14.2780 

27 0.5095 57 1.5396 87 19.0404 

28 0.5317 58 1.6001 88 28.5437 

29 0.5543 59 1.6640 89 56.9168 

តារាងតម្ល្មុំនិងតង់សង់

Angle Tangent Angle Tangent Angle Tangent

0 0.0000 30 0.5773 60 1.7317 

1 0.0175 31 0.6008 61 1.8037 

2 0.0349 32 0.6248 62 1.8804 

3 0.0524 33 0.6493 63 1.9622 

4 0.0699 34 0.6744 64 2.0499 

5 0.0875 35 0.7001 65 2.1440 

6 0.1051 36 0.7265 66 2.2455 

7 0.1228 37 0.7535 67 2.3553 

8 0.1405 38 0.7812 68 2.4745 

9 0.1584 39 0.8097 69 2.6044 

10 0.1763 40 0.8390 70 2.7467 

11 0.1944 41 0.8692 71 2.9033 
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       បម្បម្ួលល្បឿនរង្វិលជុំរបស់ផ្នដីនៅលើគន្លងរបស់វាជុំវិញព្ះអាទិត្យនឹងភាពទ្តន្អ័ក្ស
រង្វិលរបស់ផ្នដីបណា្តាលឱ្យទីតាំងស្មោលរបស់ព្ះអាទិត្យ (នៅកន្ល្ងត្មួយ នៅព្លវ្លាដូចគ្នា)
ប្ប្ួលបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ថ្ង្។ ក្នុងអំឡុងព្លមួយឆ្នាំ ដនស្មោលរបស់ព្ះអាទិត្យស្ត្ងច្ញជា
ទម្ង់ល្ខប្ំបី (8)។

       ព្ញមួយឆ្នាំ អ្នកនឹងសង្ក្តឃើញថាស្មោលដ្លបង្កើតដោយ
កាំរស្មីព្ះអាទិត្យមិនម្នត្ឹមត្ចល័តចុះឡើងនៅលើដីនោះទ្
ស្មោលនោះក៏ចល័តទៅឆ្វ្ងទៅសា្តៅំផងដ្រ ដ្លចលនាន្ះបង្កើត
ជារាងល្ខ 8។ 

       រូបដនដ្លយើងគូសបានន្ះហៅថា អាណាលីម៉ា (Analemma)
ដ្លអ្នកតារាវិទូនិងភូមិវិទូបានសា្គាល់ជាច្ើនសតវត្សរ៍មកហើយ។ 

       បើតារារណបមួយស្ថិតនៅកាន់ត្ជិតអង្គដ្លវាវិលជុំវិញ វាចាំបាច់ត្ូវធ្វើចលនាកាន់ត្លឿន។ 
គន្លងរបស់ផ្នដីដ្លវិលជុំវិញព្ះអាទិត្យមិនម្នជារង្វង់មួយជាក់លាក់ទ្ គឺជាអ្លីប។ នៅខណៈ
ដ្លផ្នដីស្ថិតនៅជិតព្ះអាទិត្យ វាមនចលនាកាន់ត្លឿន ហើយព្លដ្លវានៅឆ្ងាយ វាមនចលនា
កាន់ត្យឺត។ សា្ថនភាពន្ះបណា្តាលឱ្យព្ះអាទិត្យហាក់ដូចជាដើរលឿនជាងនាឡិកា 16នាទី និង
24វិនាទីនៅចុងខ្តុលា ហើយយឺតជាងនាឡិកា14នាទី12វិនាទីនៅក្នុងខ្កុម្ភៈ។

       ចលនាយឺតនិងលឿនន្ះបណា្តាលឱ្យស្មោលចល័តក្នុងទិសដៅខាងលិចនិងខាងកើត ខណៈដ្ល
អ័ក្សរង្វិលរបស់ផ្នដីបូករួមទាំងចលនារង្វិលជុំរបស់វាជុំវិញព្ះអាទិត្យ ជំរុញឱ្យស្មោលចល័តក្នុង
ទិសដៅខាងជើងនិងខាងត្បូង។

       ព្លដ្លគ្បញ្ចូលចលនាទាំងពីរន្ះជាមួយគ្នា ឃើញថាព្ះអាទិត្យបង្កើតជាដនរាងជាល្ខ
ប្ំបី "8" នៅលើដី ដោយការដៅទីតាំងរបស់ព្ះអាទិត្យនៅព្លវ្លាត្មួយជារៀងរាល់ថ្ង្។

សង្ក្ត ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

ឯកសារយោងៈ Wikimedia Commons
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4. ការបង្កើតកំហូង

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី5 (2009)

      ម្សៅមីឬម្សៅឆ
      កាកាវ ឬម្សៅពណ៌ ឬវត្ថុឬភាគល្អិតតូចៗដ្លមនពណ៌
      សា្លាបព្
      ថាសរាបស្មើធ្វើពីលោហៈ ឬក្ដសរឹង
      កអី
      វត្ថុរាងស្្វ៊រចំនួនបីដ្លមនទំហំផ្ស្ងៗគ្នាសម្ប់ប្ើជាគ្ប់
       អាចម៍ផា្កាយ (ក្ូច ឬគ្ប់ឃ្លីដ្លមនទំហំខុសៗគ្នា)
      ក្ដសកាស្ត
      បនា្ទាត់
      ខ្មាដ្
      ក្ដស

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមនកំហូងនៅលើព្ះចន្ទ
      ពណ៌នាអំពីទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយជាមួយទំហំន្កំហូង
      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមត់កំហូងស្ទើរត្ទាំងអស់មនរាងជារង្វង់
      អភិវឌ្ឍការប្មូលទិន្នន័យនិងបំណិនសង់ក្ប
      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមិនសូវឃើញមនកំហូងច្ើននៅលើផ្នដីដូចនៅលើព្ះចន្ទ

 វត្ថុបំណង
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        អ្នកអាចប្ើវត្ថុដ្លមិនមនរាងជាែស្វ៊រដើម្បីដឹងថាតើវានឹងបង្កើតកំហូងដ្លមនទ្ង់ទ្យខុស
ប្ល្កពីកំហូងដ្លបង្កើតដោយវត្ថុរាងជាែស្វ៊រឬទ្។ អ្នកក៏អាចសាកល្បងប្ើវត្ថុដ្លមនទម្ងន់ខុសៗគ្នា
ដ្រដើម្បីសង្ក្តមើលលទ្ធផលដ្លកើតមនចំពោះទំហំរបស់កំហូង។ ជំនួសការទម្លាក់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
អ្នកអាចចលអាចម៍ផា្កាយ (តូច) មួយនៅតម្ល្មុំមួយដ្លមិនម្នជាមុំក្ង (ចូរប្យ័ត្ន ព្ះម្សៅ និង
កាកាវអាចនឹងហុយពាសព្ញ)។ អ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថា កំហូងដ្លកើតឡើងនៅត្មន
ទ្ង់ទ្យស្ទើរត្ជារង្វង់មូលដដ្ល។

       ដើម្បីបង្កើតកំហូងរាងពងក្ពើមួយ (រាងអ្លីប) អ្នកចាំបាច់ត្ូវចលគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ ស្ទើរត្
តាមខ្ស្ដ្ក បង្អូសកាត់លើផ្ទ្ន្ម្សៅនិងកាកាវ។ តារាវិទូបានរកឃើញកំហូងដ្លមនរាងពងក្ពើត្
មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅលើព្ះចន្ទឬភពអងា្គារ។ ការប៉ះទង្គិចតាមខ្ស្ដ្កប្បន្ះ មនថាមពល
គ្ប់គ្ន់អាចរុញច្នសមសធាតុន្ព្ះចន្ទឬភពអងា្គារទៅក្នុងលំហអវកាស បង្កើតជាគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
អណ្ត្តថ្មី។

       ខ. សាកល្បងល្បឿនរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
  1. ការទម្លាក់វត្ថុមួយពីកម្ពស់កាន់ត្ខ្ពស់ បង្កើនល្បឿនធា្លាក់របស់វត្ថុនោះ។ ចាប់ផ្តើមដោយទម្លាក់
         អាចម៍ផា្កាយដ្លតូចជាងគ្បំផុត ហើយលើកដ្របស់អ្នកឱ្យបានខ្ពស់បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើ
                 បាន បនា្ទាប់មកទម្លាក់វាមកក្នុងថាសម្សៅ។ វាស់និងកត់ត្ទំហំន្កំហូង។ ប្ើសា្លាបព្ដើម្បី
      វាស់ផ្ទ្ម្សៅឱ្យស្មើ។

  2. អនុវត្តជំហានល្ខ1ឡើងវិញ។ ម្តងន្ះ ប្ើកអីដើម្បីបង្កើនកម្ពស់របស់អ្នក ហើយទម្លាក់
      អាចម៍ផា្កាយដដ្លទៅក្នុងថាសម្សៅ។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក គួរស្នើឱ្យនរណាម្នាក់ទប់
      កអីកុំឱ្យដួល។

 3. អនុវត្តជំហានទី1និងទី2 សម្ប់អាចម៍ផា្កាយនីមួយៗ។ តើល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយនិងទំហំ
          របស់កំហូងមនទំនាក់ទំនងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្ច? ជាថ្មីម្តងទៀត សូមកត់ត្ទិន្នន័យរបស់អ្នក
         នៅក្នុងតារាងនិងសង់ក្ប។ ពិភាក្សាអំពីអថ្រដ្លអ្នកនឹងតាងលើអ័ក្សអាប់សុីស (កម្ពស់
         ធា្លាក់របស់អាចម៍ផា្កាយ) និងអ័ក្សអរដោន្ (ទំហំកំហូង)។

       ក. សាកល្បងទំហំរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
  1. រោយម្សៅនៅលើថាសកម្ស់ប្ហ្ល5cmហើយប្ើ
      សា្លាបព្វាសឱ្យមនផ្ទ្រាបស្មើ។

  2. រោយម្សៅកាកាវខ្លះពីលើស្ទាប់ម្សៅខាងលើ។ ពណ៌
      ខុសគ្នាន្ះជួយឱ្យយើងមើលឃើញកំហូងច្បាស់។

  3. ដក់ថាសនៅលើឥដ្ឋដោយទ្ប់ក្ដសកាស្តពីក្ម។

  4. វាស់អង្កត់ផ្ចិតរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយដ្លមនទំហំតូច
      ជាងគ្បំផុតជាសង់ទីម្៉ត។

  5. កាន់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយនោះដោយសន្ធងឹដ្របស់អ្នកឱ្យត្ង់
      ទៅមុខ ហើយទម្លាក់វាទៅលើថាសម្សៅ។ ដើម្បីទទួល
      បានលទ្ធផលតឹ្មតូ្វ ចូរកំុគប់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយរបស់អ្នក។

  6. ចាប់យកគ្ប់អាចម៍ផា្កាយនោះច្ញហើយពិនិត្យមើល
      កំហូងរបស់វាយា៉ាងយកចិត្តទុកដក់។វាស់និងកត់ត្
      អង្កត់ផ្ចិត និងការសង្ក្តផ្ស្ងៗ ដូចជា រូបរាង កម្ទ្ច
      ម្សៅខា្ទាតជុំវិញកំហូង។ល។

  7. ប្ើសា្លាបព្ដើម្បីរៀបចំផ្ទម្្សៅឱ្យរាបស្មើឡើងវិញសម្ប់
      ការពិសោធន៍ជាមួយគ្ប់អាចម៍ផា្កាយមួយផ្ស្ងទៀត។

  8. អនុវត្តជំហានទី4 ដល់ទី7ម្តងទៀតសម្ប់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
      ពីតូចទៅធំបំផុត។ អ្នកចាំបាច់ត្ូវទម្លាក់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
      នីមួយៗនៅកម្ពស់ស្មើគ្នា។ តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វី?

  9. កត់ត្លទ្ធផលរបស់អ្នកក្នុងតារាងមួយហើយសង់ក្ប។
      ពិភាក្សាអំពីអថ្រដ្លអ្នកនឹងតាងដោយអ័ក្សអាប់សុីស
      (ទំហំគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ) និងអ័ក្សអរដោន្ (ទំហំកំហូង)។

ដំណើរការ
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       កាលណាវត្ថុមនទំហំកាន់ត្ធំ ហើយចរដោយល្បឿនកាន់ត្លឿន រណ្តាដ្លកើតដោយការទង្គិច
មនទំហំកាន់ត្ធំ។

    ចូរសង្ក្តមើលព្ះចន្ទដោយយកចិត្តទុកដក់ តាមរយៈត្ល្ទស្សន៍មួយ អ្នកនឹងឃើញថាផ្ទ្ព្ះចន្ទ
គ្បដណ្តប់ដោយកំហូងដ្លមនទំហំខុសៗគ្នា ដ្លកំហូងទាំងនោះ កើតឡើងពីការប៉ះទង្គិច។ កំហូង
ទំាងន្ះកើតឡើងដោយផា្កាយព្ះគ្ះ ឬផា្កាយដុះកន្ទយុដ្លប៉ះទង្គចិ នឹងផ្ទព្្ះចន្ទ។ ផ្នដីក៏មនកំហូង
ដ្លកើតពីការប៉ះទង្គចិដូចភពដ្លមនផ្ទរឹ្ងដទ្ទៀតដ្រ។ ផ្នដីមនស្ទាប់បរិយាកាសនិងពឹ្ត្តកិារណ៍
ភូមិសាស្តផ្្ស្ងៗដូចជាបន្ទះុភ្នភំ្លើងនិងរញ្ជយួដី ទើបឆ្លងកាត់រយៈព្លដ៏យូរ កំហូងមួយចំនួនធំតូ្វស្ថតិក្នងុ
ទីលាក់កំបាំងឬលុបបាត់ត្ម្តង។ ព្ះចន្ទមិនមនបរិយាកាសឬសកម្មភាពតិចតូនិចទ្ មនន័យថាទោះជា
ឆ្លងកាត់ព្លវ្លាដ៏យូរ ក៏កំហូងទាំងនោះមិនប្ប្ួលដ្រ។

    វត្ថរឹុងពីអវកាសដ្លចូលមកក្នងុបរិយាកាសរបស់ផ្នដី ហើយប៉ះទង្គចិនឹងផ្ទផ្្នដី ហៅថាអាចម៍ផា្កាយ 
(meteorite)។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្អាចស្វ្ងយល់អំពីអាចម៍ផា្កាយតាមរយៈការសិក្សាអំពីកំហូងដ្លវាបាន
បន្សល់ទុក។ គ្អាចសិក្សាអំពីសមសភាព ល្បឿន ទំហំ និងទម្ងន់របស់អាចម៍ផា្កាយ និងរយៈព្លដ្ល
ការប៉ះទង្គចិន្ះបានកើតឡើងគិតមកទល់នឹងបច្ចប្ុបន្ន។ នៅក្នងុសកម្មភាពន្ះ អ្នកអាចសិក្សាអំពីឥទ្ធពិល
ន្ទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយទៅលើកំហូងរបស់វាព្លដ្លវាប៉ះទង្គិច។

     ទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយមួយកំណត់ទំហំន្កំហូងដ្ល
កើតឡើងពីការប៉ះទង្គិចរបស់វា។ អាចម៍ផា្កាយដ្លមនទំហំកាន់ត្ធំ
និងមនល្បឿនកាន់ត្លឿនបញ្ច្ញថាមពលកាន់ត្ច្ើនព្លដ្ល
វាប៉ះទង្គិចជាមួយអង្គផ្ស្ងទៀត ភាគច្ើនក្នុងទម្ង់ជាថាមពល
សុីន្ទិច (មនចលនា)។ កតា្តៅផ្ស្ងៗមួយចំនួនដូចជាទម្ងន់របស់
អាចម៍ផា្កាយ សមសភាពរបស់វា មុំដ្លវាធា្លាក់ចុះ និងប្ភ្ទផ្ទ្ដ្ល
វាបុកទង្គិចក៏កំណត់ទ្ង់ទ្យនិងទំហំន្កំហូងដ្រ។ 

សន្និដ្ឋានសង្ក្ត

ការបកស្យ

ឯកសារយោង: www.nasa.gov
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5. ការបង្កើតផែនទីសង្កែតតារា

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (2010)
       ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2011)

      ក្ដសសម្ប់ធ្វើហោប៉ាទំហំ A3 និងសន្លឹកកិច្ចការសម្ប់ធ្វើជាថាស
      បង់ស្អិតថា្លា
      កន្ត្
      កាវ

   ពន្យល់មូលហ្តុដ្លយើងមិនអាចមើលឃើញតារា និង
     តារានិករដដ្លគ្ប់ព្ល
   ពណ៌នារបៀបប្ើផ្នទីតារា
   ចង្អុលបងា្ហាញតារានិករសាមញ្ញមួយចំនួននៅលើម្ឃ
   ចាប់អារម្មណ៍សង្ក្តតារានៅព្លយប់

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ

      ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវសំណចម្លងន្ហោប៉ាចំនួនពីរសន្លឹកនិងផ្នទីតារាពីរសន្លឹក។
      កាត់ហោប៉ា កាត់យឺតៗ និងប្ុងប្យ័ត្នដោយកាត់តាមដនខ្ស្។
      ក្យពីកាត់ច្ញជារូបរាងហើយ បត់ក្ដសនោះដោយមិនឱ្យមនសា្នាមជ្ួញ បនា្ទាប់មកកាត់ច្ឹប
        វាបន្តិចដើម្បីបង្កើតជារន្ធតូចមួយនៅក្នុងចនោ្លាះសម្ប់មើល។ ធ្វើប្បន្ះទើបយើងអាចស៊កកន្ត្
       ចូលទៅក្នុងរន្ធនោះដើម្បីកាត់ជាចនោ្លាះចំហសម្ប់មើលដោយមិនធ្វើឱ្យជ្ួញក្ដស។ 
      កាត់ជាចនោ្លាះចំហសម្ប់មើល។
      បត់ជាយហោប៉ាត្ឡប់ក្យឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។
      ស៊កបញ្ចូលផ្ន្កខាងក្យន្ហោប៉ាទៅក្នុងជាយដ្លយើងបានបត់ខាងលើ។
      ក្យពីស៊កផ្ន្កខាងក្យន្ហោប៉ាចូលហើយបិទវាឱ្យជាប់ដោយប្ើបង់ស្អិតថា្លា។
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      កាត់ថាសទាំងពីរ កាត់យឺតៗនិងប្ុងប្យ័ត្នដោយកាត់តាមដនខ្ស្។
      បិទថាសទាំងពីរទល់ខ្នងគ្នា ដោយប្រផ្ន្កដ្លមនអក្សរច្ញក្។ បង្វិលឱ្យកម្ិតដឺក្នៅលើ
        ថាសទាំងពីរត្ូវគ្នា។
      ការដក់ថាសទាំងពីរប្បន្ះដើម្បីរក្សាឱ្យតួល្ខស្ថិតក្នុងជួរត្មួយ និងនៅទល់ខ្នងគ្នា។ ឥឡូវន្ះ
       ជាព្លវ្លាដ្លត្ូវត្ួតពិនិត្យមើលថាតើតួល្ខអង្សាខាងមុខនឹងខាងក្យស្ថិតនៅត្ួតចំគ្នា
       ដ្រឬទ្។ វាមិនចាំបាច់ត្ូវចំឥតខ្ចាះនោះទ្ ភាពល្អៀងមួយឬពីរដឺក្មិនបណា្តាលឱ្យមនភាព
        ខុសប្ល្កគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះទ្។
      ប្ើប្ដប់កៀបក្ដសដើម្បីកៀបថាសទាំងពីរជាប់គ្នា។

      ប្ើកាវបិទផ្ន្កទាំងពីរជាប់គ្នា ដោយវាសកាវយា៉ាងស្តើងនិងស្មើ។
      ដកប្ដប់កៀបក្ដសច្ញ និងសង្កត់ផ្ន្កទាំងពីរឱ្យជាប់គ្នានិង
        បំបាត់សា្នាមជ្ួញ។
      ទុកឱ្យកាវស្ងួតមុនព្លបញ្ចូលវាទៅក្នុងហោប៉ារបស់វា បើមិន
        ដូច្នាះទ្វានឹងស្អិតជាប់ជាមួយហោប៉ារបស់វា។
      ដក់បញ្ចូលថាសទៅក្នុងហោប៉ារបស់វា។ ឥឡូវន្ះផ្នទីតារា
        របស់អ្នកតូ្វបានធ្វើរួចរាល់អាចប្ើប្ស់បាន ។

       ការប្ើប្ស់ទ្នាប់ក្មហោប៉ា

    ការបន្ថ្មទ្នាប់ក្មហោប៉ា ធ្វើឱ្យផ្នទីតារាកាន់ត្ងាយ
   ស្ួលប្ើ និងកាន់ត្រឹងមំ។
 - ចូរពិនិត្យមើលសឺមីរាងអក្សរ L ដ្លអ្នកអាចរកបាន។ វា
        មនជាយម្ខាងដ្លត្ូវបានគ្បត់ និងជាយម្ខាងទៀត
        ដ្លជាប់គ្នាដោយសារថ្ន្រ។ កាត់ថ្ន្រច្ញឱ្យបានសា្អាត
        បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន។

  - ឥឡូវន្ះ សឺមីរាងអក្សរ L របស់អ្នកមនជ្ុងបីដ្លបើក
        ចំហ។ ដក់សឺមីន្ះចូលទៅក្នុងហោប៉ាផ្នទីតារាខាងលើ 
        យា៉ាងណាឱ្យវាស្ថិតនៅចំជ្ុងន្ហោប៉ា។ ត្ូវដក់មត់
        ហោប៉ាឡើងលើទើបអាចដកថាសច្ញឬដក់ថាសចូល
        ក្នុងហោប៉ាបាន។

 - បិទបង់ស្អិតថា្លាដើម្បីរក្សាវានៅក្នុងហោប៉ា។ ទីតាំងដ្លអ្នក
        គួរបិទបង់ស្អិតថា្លា មនបងា្ហាញនៅក្នុងរូបកណា្តាល ត្ង់
        ចំណុចដ្លមនពណ៌លឿង។ អ្នកក៏អាចបិទបន្ថ្មទៀត
        នៅទីតាំងដ្លអ្នកចង់បិទ។ 

 - ត្លប់ហោប៉ា ហើយបិទបង់ស្អិតលើផ្ន្កខាងខ្នងទៀត 
        នៅទីតាំងដូចគ្នា។

 - កាត់តម្ឹមច្ញនូវបា្លាស្ទិចដ្លលយច្ញហួសហោប៉ា។
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     ដើម្បីណ្នាំរបៀបប្ើប្ស់ផ្នទីតារា សូមអនុវត្តតាមសកម្មភាព
ដូចខាងក្ម:
  - មើលកាលបរិច្ឆ្ទនៅជុំវិញជាយន្ថាស និងព្លវ្លា
    នៅជុំវិញជាយន្ហោប៉ា។
  - បញ្ចូលថាសទៅក្នុងហោប៉ាហើយបង្វិលតម្ូវផ្នទីតារា
   របស់អ្នកឱ្យចំមោ៉ាង10យប់។ សូមពិនិត្យមើលដើម្បីបញ្ជាក់
    ថាសិស្សទាំងអស់អាចធ្វើបាន។
  - តម្ូវកាលបរិច្ឆ្ទថ្ង្ន្ះឱ្យត្ូវជាមួយព្លវ្លាខាងលើ។
  - ដោយរក្សាកាលបរិច្ឆ្ទត្ូវគ្នាជាមួយព្លវ្លា ត្លប់
    ចនោ្លាះសម្ប់មើលរហូតដល់ទិសដ្លអ្នកកំពុងមើល
    ស្ថិតនៅក្នុងចនោ្លាះនោះផ្ន្កខាងក្ម។

សង្ក្ត

  - ផ្ន្កខាងក្មន្ចនោ្លាះចំហសម្ប់មើលនឹងបងា្ហាញអ្នកនូវតារានៅទិសនោះ។ អាស្័យលើ
               ទិសដ្លអ្នកកំពុងមើល អ្នកត្ូវត្លប់ផ្នទីតារារបស់អ្នកដើម្បីមើលតាមចនោ្លាះចំហនៅផ្ន្ក
               ម្ខាងទៀត។

ការបកស្យ

       ផ្នទីតារាគឺជាផ្នទីរាងជារង្វង់ដ្លបងា្ហាញទីតំាងតារាទំាងឡាយ។ ទោះជានៅព្លវ្លាណាក៏ដោយ
ក៏ផ្នទីតារាអាចបងា្ហាញតារាដ្លមនវត្តមននៅលើម្ឃ និងប្ប់ទីតាំងដ្លត្ូវរកតារាទាំងនោះ។ 
គ្ក៏អាចហៅផ្នទីតារាថាជា planisphere ដ្រ។ ផ្នទីតារាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មនប្យោជន៍សម្ប់អ្នក
សង្ក្តតារាដ្លមិនទាន់មនបទពិសោធន៍ច្ើននៅឡើយ។ ផ្នទីតារាមិនត្ឹមត្ជួយឱ្យអ្នករកឃើញ
តារាប៉ុណ្ណោះទ្ វាថ្មទាំងជួយឱ្យអ្នកយល់ពីចលនារបស់ម្ឃនៅព្លយប់ផងដ្រ។

       1. តើម្ឃមនរូបរាងយា៉ាងដូចម្ត្ច?
       ព្លដ្លអ្នកសម្លឹងមើលទៅម្ឃពណ៌ខៀវនៅព្លថ្ង្តើអ្នកឃើញម្ឃមនរាងយា៉ាងដូចម្ត្ច? 
ភ្ន្ករបស់យើងមិនអាចប្ប់បានថាម្ឃនៅឆ្ងាយប៉ុណា្ណោនោះទ្ អាស្័យហ្តុន្ះខួរក្បាលរបស់យើង
កំណត់ថាវាស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើៗគ្នា។ ដូចន្ះម្ឃមើលទៅមនរាងដូចជា ផ្ន្កខាងក្នុងន្បាល់ ឬែស្វ៊រ
មួយ។ ព្លដ្លអ្នកសម្លឹងមើលម្ឃនៅព្លយប់ដ្លម្ឃស្ឡះ តើអ្នកឃើញវាមនរាងយា៉ាង
ដូចម្ត្ច? ថ្វីបើតារាទាំងឡាយស្ថិតនៅចម្ងាយខុសៗគ្នាពីផ្នដី ភ្ន្ករបស់យើងមិនអាចមើលដឹងទ្។ 
យើងមើលឃើញតារាទាំងនោះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើៗគ្នាពីផ្នដី។ ដូចន្ះម្ឃនៅព្លយប់
មនរូបរាងដូចជាផ្ន្កខាងក្នុងន្បាល់ ឬែស្វ៊រមួយ។

                   តារាស្ថិតនៅគ្ប់ទិសទីបើមើលពីផ្នដី ថ្វីបើយើងមិនអាចមើលឃើញតារាទាំងអស់ក្នុងព្លត្មួយ
ក៏ដោយ។ ដូចន្ះយើងគិតអំពីតារាដូចជាែស្វ៊រមួយដ្លមនតារាពាសព្ញ ហៅថាែស្វ៊រម្ឃ។ តើមន
ប៉ុនា្មានភាគន្ែស្វ៊រម្ឃន្ះដ្លយើងអាចមើលឃើញក្នុងព្លវ្លាជាក់លាក់មួយ? យើងអាចមើល
ឃើញត្ឹមត្ពាក់កណា្តាលប៉ុណ្ណោះ។ ពាក់កណា្តាលស្្វ៊រដ្លយើងមើលឃើញហៅថាម្ឃ។  នៅក្នុង
ផ្នទីតារាមួយ ថាសរង្វង់គឺជាផ្នទីន្ែស្វរ៊ម្ឃទំាងមូល ហើយប្ឡោះក្ដសបងា្ហាញយើងនូវផ្នក្ដ្ល
យើងអាចមើលឃើញនៅព្លវ្លាជាក់លាក់មួយគឺម្ឃ។
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         2. រូបរាងរបស់ផ្នទីតារាដ្លមនទាំងសងខាង
        ថាសរង្វង់គឺជាផ្នទីតារាដ្លមនលើផ្ទ្ទាំងសងខាង បងា្ហាញអំពីស្៊្វរម្ឃ។ ប្សិនបើយើង
មនស្្វ៊រមួយ ហើយយើងចង់ធ្វើវាជាផ្នទីរាបស្មើមួយ យើងត្ូវទាញវាសន្ធឹង។ យើងអាចសម្គាល់
ឃើញភស្តតុាងន្ការទាញសន្ធងឹន្ះនៅផ្នក្ជាយន្ផ្នទី។ យើងមិនអាចបញ្ចលូស្្វរ៊ទំាងមូលនៅក្នងុ
ផ្នទីរាបត្មួយបានទ្ ព្ះវានឹងត្ូវទាញសន្ធឹងនៅផ្ន្កជាយរហូតដល់យើងមិនអាចមើលយល់។ 
ដោយហ្តុផលន្ះ យើងប្ើផ្នទីពីរ ហើយបិទផ្នទីនីមួយៗនៅផ្ន្កទាំងសងខាងន្ថាសក្នុង ផ្នទី
តារា។ផ្នទីនីមួយៗគ្បដណ្តប់3/4ន្ស្វ្៊រ។ គ្មិនអាចបញ្ចូលរូបភាពម្ឃទាំងមូលទៅក្នុងផា្ទាំងរូបភាព
ត្មួយបានទ្ ហ្តុន្ះហើយទើបគ្ច្កវាជាពីរផា្ទាំង។ ផា្ទាំងទាំងពីរន្ះក៏មនផ្ន្កជាច្ើនដ្លត្ួត
គ្នាដ្រ។បើយើងដក់ផា្ទាំងទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា វាតំណាងឱ្យផ្ទ្ម្ឃដ្លយើងអាចមើលឃើញក្នុងព្លមួយ
លើកគឺកន្លះែស្វ៊រ។ ជើងម្ឃគឺជាខ្ស្ដ្លព័ទ្ធជុំវិញជាយន្ម្ឃ ដូចន្ះខ្ស្ជើងម្ឃជាខ្ស្ដ្លព័ទ្ធ
ជុំវិញចនោ្លាះចំហសម្ប់មើល។ នៅក្នុងសា្ថនភាពជាក់ស្ត្ង ជើងម្ឃមនរាងជារង្វង់ ប៉ុន្ត្វាត្ូវបាន
ប្ទាញដោយការសន្ធឹងក្នុងការបង្កើតផ្នទីរាបស្មើ។ ដោយហ្តុផលទាំងន្ះហើយទើបផា្ទាំងរូបភាព
ផ្ទ្ម្ឃមនរូបរាងមិនប្ក្តី ហើយទិសខាងលិចនិងខាងកើតមិនស្ថិតនៅឈមចំមុខគ្នា។ព្លដ្លអ្នក
ដក់ថាសផ្នទីតារាទៅក្នងុហោប៉ារបស់វា ចនោ្លាះចំហបងា្ហាញតារាដ្លយើងអាចមើលឃើញនៅលើផ្នក្
មួយន្ម្ឃ នៅព្លវ្លាជាក់លាក់មួយ។

        3. ការខូចទ្ង់ទ្យរូបភាពនៅជាយផ្នទីតារា
       ផ្នទីតារា City wheel តូ្វបានសន្ធងឹមិនស្មើសាច់ដើម្បីរក្សារូបរាងរបស់តារានិករនីមួយៗដោយ
មិនគិតពីចនោ្លាះរវាងតារានិករទាំងនោះឡើយ។ ផ្នទីតារាមនប្យោជន៍សម្ប់អ្នកដ្លទើបត្
ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពសង្ក្តតារាព្ះវាបងា្ហាញទីតាំងនិងរូបរាងត្ឹមត្ូវរបស់តារានិករនៅលើម្ឃ។ រូប
ខាងសា្តៅគឺំជារូបរាងពិតប្កដរបស់តារានិករ Sickle of Leo ដូចដ្លមនបងា្ហាញលើផ្នទីតារា City
 wheel។ រូបរាងន្ះដូចគ្នានឹងរូបរាងដ្លយើងអាចមើលវាឃើញនៅលើម្ឃដ្រ។

        វិធីសាស្តន្្ះមិនអាចប្ើជាមួយថាសមីលគីវ្៉បានទ្។ ថាសមីលគីវ្៉បងា្ហាញតារាចំនួនជាច្ើន
ជាហ្តុបណា្តាលឱ្យមិនមនចនោ្លាះទំន្រគ្ប់គ្ន់សម្ប់ក្តម្ូវបានទ្។ បើមិនមនការក្តម្ូវទ្ 
តារានិករដ្លស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចំណុចកណា្តាល មើលទៅហាក់ដូចជាមនការខូចទ្ង់ទ្យ។ រូបភាពខាង
សា្តៅំបងា្ហាញតារានិករ Sickle of Leo ស្ថិតនៅជិតចំណុចកណា្តាលន្ថាសមីលគីវ៉្។ វាមនសា្ថនភាពខុស
ប្ល្កពីទីតាំងពិតប្កដរបស់វានៅលើម្ឃបន្តិច។ យា៉ាងណាមិញ ព្លដ្លវាស្ថិតនៅជិតជាយថាស
ដូចដ្លឃើញនៅទីន្ះ អ្នកអាចសង្ក្តឃើញថាវាមនភាពខុសគ្នាខា្លាំងបើប្ៀបនឹងរូបរាងពិតប្កដ
នៅលើម្ឃ។ បើអ្នកកំពុងសម្លឹងរកតារានិករមួយដ្លអាចមើលឃើញតាមចនោ្លាះចំហទាំងសងខាង 
អ្នកគួរប្ើចនោ្លាះចំហដ្លអាចមើលឃើញជិតចំណុចកណា្តាលន្ថាស។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

តារានិករ Sickle of Leo ឆ្ងាយពីចំណុចកណា្តាល
ន្ថាស

តារានិករ Sickle of Leo នៅលើម្ឃ តារានិករ Sickle of Leo 
ជិតចំណុចកណា្តាលថាស

       ផ្នទីសង្ក្តតារាជួយឱ្យសិស្សរៀនកំណត់ឈ្មាះនិងទីតាំងរបស់
តារានិករលើម្ឃនៅ ព្លយប់ នៅព្លវ្លាណាមួយក្នុង
ប្ទ្សកម្ពុជា។

       1. ចូរបង្វិលថាសក្នុងផ្នទីតារារបស់អ្នកយា៉ាងណាឱ្យមួយថ្ង្ ឬ
           មួយយប់កន្លងផុតទៅ។ តើមនតារាឬក្ុមតារាណាមួយដ្ល
          មិនដ្លលិចសោះ? ទាំងន្ះគឺជាតារាដ្លស្ថិតនៅជិតប៉ូល។ 
           ចូររាយឈ្មាះតារាទាំងនោះនៅទីន្ះ។
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       2. ចូរតមូ្វផ្នទីតារារបស់អ្នកឱ្យចំមោ៉ាង10យប់ន្ះ។ ចូររាប់ឈ្មាះ
          យា៉ាងហោចណាស់ឱ្យបានតារាឬក្ុមតារាចំនួនពីរដ្លអ្នកអាច
          មើលឃើញនៅមោ៉ាង10យប់ន្ះ។ ចូរកំុរាប់បញ្ចលូទំាងតារាដ្ល
          ស្ថិតនៅជិតប៉ូលឬតារានៅព្លយប់។

       3. ចូរតម្ូវផ្នទីតារារបស់អ្នកឱ្យត្ូវនឹងមោ៉ាង4ទៀបភ្លឺនាព្ឹកថ្ង្
           ស្អ្ក។ ចូររាប់ឈ្មាះយា៉ាងហោចណាស់ឱ្យបានតារាឬក្ុមតារា
           ចំនួនពីរដ្លអ្នកអាចមើលឃើញនៅមោ៉ាង4ទៀបភ្លឺ។ ចូរកុំរាប់
           បញ្ចូលទាំងតារាដ្លនៅជិតប៉ូលឬតារានៅព្លយប់។

       4. ចូរតមូ្វផ្នទីតារារបស់អ្នកឱ្យតូ្វនឹងមោ៉ាង12ថ្ងត្្ង់។ ដើម្បីធ្វើ
          បាន ទាញថាសច្ញខិតច្ញពីហោប៉ាបន្តចិ ហើយបង្វលិកាល
           បរិច្ឆទ្ឱ្យចំមោ៉ាង12ថ្ង្ត្ង់រួច ទើបរុញថាសចូលឱ្យស៊ប់វិញ។ 
           តារាទាំងន្ះជាតារាដ្លរះនៅព្លថ្ង្ត្ង់។ ចូររាប់ឈ្មាះតារា
          ទាំងនោះ។ តើនៅក្នុងខ្ណា ដ្លតារាទាំងន្ះរះនៅមោ៉ាង
           10យប់?
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6. វិភាគពន្លឺដោយបែើស្បុិចទស្សន៍

 វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

     ពណ៌នាអំពីរបៀបប្ើស្បុិចទស្សន៍
     បកស្យអ្វីដ្លគ្សង្ក្តឃើញដោយប្ើស្បុិចទស្សន៍
     ពន្យល់អំពីរបៀបដ្លពន្លឺកើតឡើងពីបន្សំន្ពណ៌ផ្ស្ងៗគ្នា
     ពន្យល់អំពីលំនាំដ្លធាតុអាចស្ូបនិងបញ្ច្ញពន្លឺនៅជំហានរលកជាក់លាក់

        រូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2
       ផ្នដី  និងបរិសា្ថនវិទ្យា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 និងថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 

      ស្បុិចទស្សន៍ (ប្ភ្ទដ្លយើងប្ើប្ស់ជាផលិតផលរបស់ មន្ទីរពិសោធន៍ EnVision នៅ
       សហរដ្ឋអាម្រិច www.envisionlabs.com)
      ពន្លឺភ្លុយអររ្៉សង់ (អំពូលម្៉ត្)
      ពន្លឺអំពូលពងមន់
      កញ្ចក់កុំព្យូទ័រឬទូរទស្សន៍ដ្លភ្លឺ

      ម្ឃពណ៌ខៀវ ឬកាន់ត្ល្អជាងន្ះទៅទៀតនោះគឺជញ្ជាំងភ្លឺ
       ពណ៌សដ្លបំភ្លឺដោយពន្លឺព្ះអាទិត្យ
      អំបិលនិងចំពុះបិ៊នសិន (Bunsen burner) 

ដំណើរការ

       ឧបករណ៍ស្បិុចទស្សន៍មនរាងជាតី្កោណមួយ។ ផ្នក្ដ្លរួមតូច
មនរន្ធរាងការ្មួយសម្ប់មើល។ ផ្ន្កដ្លរីកធំមនរន្ធបញ្ឈរតូចមួយ 
(ដ្លយើងត្ូវប្ើសម្ប់តម្ង់ទៅរកប្ភពពន្លឺ) ហើយក៏មនចនោ្លាះ
ចំហវ្ងដ្លមនមត្ដ្ឋានល្ខ។ ព្លមើលតាមរន្ធរាងការ្ ត្ូវ
តម្ង់រន្ធបញ្ឈរតូចទៅរកប្ភពពន្លឺមួយ។ នៅផ្ន្កម្ខាងយើងនឹងមើល
ឃើញពន្លឺដ៏ភ្លឺពីប្ភពពន្លឺដ្លចាំងចូលតាមរន្ធបញ្ឈរ រីឯនៅផ្ន្កម្ខាង
ទៀតយើងនឹងមើលឃើញពណ៌ស្បុិច។

       សូមសាកល្បងប្ើស្បុិចទស្សន៍ជាមួយប្ភពពន្លឺគ្ប់ប្ភ្ទ មិន
ត្ឹមត្ប្ភ្ទប្ភពពន្លឺដ្លអ្នកឃើញក្នុងឯកសារន្ះទ្។ អ្នកអាច
សាកល្បងជាមួយអំពូលភ្លើងនៅតាមផ្លវូ ឬជាចង្កៀងរថយន្ត ឬសាកល្បង
ដុតអំបិលផ្ស្ងៗគ្នា ពន្លឺណ្អុង ឬ អណា្តាតភ្លើងចំពុះផ្សារ (ត្ត្ូវប្ុង
ប្យ័ត្ន)។ល។
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  ព្លអ្នកសម្លឹងមើលអំពូលភ្លើងមួយ អ្នកនឹងឃើញស្បុិចជាប់
   មួយ (ដ្លមនពណ៌ទាំងអស់របស់ឥន្ធនូ)។

  ព្លសម្លឹងមើលពន្លឺអំពូល UV ឬភ្លុយអររ៉្សង់ (អំពូលម៉្ត្) 
   ឃើញថា នៅលើស្បុិចជាប់មួយដ្លភ្លខ្ឺសាយ យើងនឹងឃើញ
   យា៉ាងតិចមនឆ្នតូពណ៌ដ៏ភ្លចំឺនួនបី (ពណ៌សា្វាយ ប្តង និង
   ទឹកកូ្ច) ហើយអាចនឹងមនឆ្នូតផ្ស្ងទៀតដ្លមិនសូវភ្លឺ ន្ះគឺ
   ជាស្បុិចបញ្ច្ញ។

  ព្លដ្លប្ើស្បិុចទស្សន៍ជាមួយកញ្ចក់ដ៏ភ្លន្ឺកំុព្យូទ័រឬទូរទស្សន៍ 
   អ្នកនឹងឃើញបង់ដ្លមនពណ៌បី: ក្ហម ប្តង ខៀវ។ ន្ះក៏ជា
  ស្បិុចបញ្ចញ្ដ្រ បុ៉ន្តម្នទម្ង់ជាបង់ពន្លធំឺជំនួសឱ្យឆ្នតូដច់ៗ។
    ពណ៌ទាំងអស់នៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រឬទូរទស្សន៍ត្ូវបានផ្សំឡើង
   ដោយពណ៌ទាំងបីន្ះ។

         ព្លសម្លឹងមើលជញ្ជាំងពណ៌សដ៏ភ្លឺមួយដ្លស្ថិតក្មពន្លឺ
          ព្ះអាទិត្យ (ឬពពកដ្លបំភ្លដឺោយពន្លព្ឺះអាទិត្យនៅលើម្ឃ) 

   ទិដ្ឋភាពដ្លមើលឃើញតាមរយៈស្បិុចទស្សន៍ដ៏សាមញ្ញន្ះកាន់
   ត្មនលក្ខណៈសំាញំុា។ ដំបូងយើងអាចឃើញស្បិុចជាប់ ភ្លមួឺយ 
   បុ៉ន្តប្ើពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដក់ យើងអាចឃើញខ្ស្ឆ្នតូ
   ស្អាប់មួយចំនួន។ ន្ះគឺជាស្បិុចសមូ្បន្ពន្លព្ឺះអាទិត្យ។ ខ្ស្
   ដ្លងាយមើលឃើញបំផុតស្ថតិក្នងុបង់ពណ៌ក្ហមនិងនៅចនោ្លាះ
   ពណ៌ប្តងនិងពណ៌ខៀវ។ តើអ្នកអាចមើលឃើញខ្ស្ឆ្នូតទីបី
    ដ្លមិនសូវភ្លឺក្នុងផ្ន្កពណ៌ប្តងន្ស្បុិចន្ះដ្រឬទ្?

អំពូលពងមន់

អំពូលភ្លុយអររ៉្សង់

កញ្ចក់កុំព្យូទ័រ

ពពករងពន្លឺព្ះអាទិត្យ  
ជញ្ជាំងពណ៌ស

សង្ក្ត

       ភ្ន្កយើងមើលឃើញពន្លឺច្ញពីប្ភពពន្លឺទាំងន្ះជាពន្លឺពណ៌ស ប៉ុន្ត្បន្សំន្ពណ៌របស់វាខុសពីអ្វី
ដ្លយើងមើលឃើញឆ្ងាយណាស់។ អំពូលពងមន់ (អំពូលដ្លប្ើសរស្លោហៈឆ្មារ) ជាឧទាហរណ៍
ងាយស្ួលបំផុត វាបញ្ច្ញពន្លឺដ្លមនពណ៌ទាំងអស់ដ្លមននៅក្នុងឥន្ធនូ ថ្វីបើពណ៌ទាំងនោះមន
ពន្លឺមិនស្មើគ្នាក៏ដោយ។ អំពូលពងមន់មួយចំនួនហាក់មនពណ៌ទឹកក្ូច កម្ិតបញ្ច្ញខ្ពស់បំផុតរបស់វា
ស្ថិតនៅទីតាំងណាមួយន្ផ្ន្កពណ៌លឿង-ទឹកក្ូចន្ស្បុិច។ 

       ពន្លឺន្អំពូលUV (ភ្លុយអររ៉្សង់) ក៏មើលឃើញពណ៌សដ្រ ប៉ុន្ត្វាត្ូវបានផ្សំឡើងពីពណ៌ដច់ពីគ្នា
មួយចំនួនបុ៉ណ្ណោះ។ ភ្នក្មនុស្សលាយពណ៌ទំាងន្ះបញ្ចលូគ្នាហើយទទួលបានលទ្ធផលជាពន្លពឺណ៌ស។

ការបកស្យ

ឯកសារយោងៈ MIRA Observatory
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        ពន្លឺជាបាតុភូតរលក ពណ៌ផ្ស្ងគ្នាមនជំហានរលកផ្ស្ងគ្នា(ពណ៌ក្ហមមនជំហានរលកវ្ងហើយ
ពណ៌ខៀវមនជំហានរលកខ្លី)។ នៅខាងក្នុងអាតូមមួយ អ្ឡិចត្ុងអាចស្ថិតនៅកម្ិតថាមពលជាក់
លាក់។ នៅព្លដ្លអ្ឡិចត្ុងមួយផា្លាស់ទីទៅកាន់កម្ិតថាមពលកាន់ត្ខ្ពស់ វាស្ូបថាមពលក្នុង
បរិមណត្ូវគ្នានឹងជំហានរលកជាក់លាក់ (ពណ៌)។ ដូចន្ះ ប្សិនបើមនអាតូមប្ភ្ទន្ះច្ើនគ្ប់ពន្លឺ
ទាំងអស់នៅជំហានរលកន្ះនឹងត្ូវបានស្ូប នាំឱ្យយើងទទួលបានខ្ស្ឆ្នូតពណ៌ខ្មានៅក្នុងស្បិច។

       ផ្ទុយទៅវិញ ប្សិនបើអ្ឡិចត្ុងធា្លាក់ចុះទៅកម្ិតថាមពលទាប វានឹងបញ្ច្ញបរិមណថាមពល
មួយដ្លត្ូវគ្នានឹងជំហានរលកជាក់លាក់ (ពណ៌)។ ករណីន្ះ យើងទទួលបានខ្ស្ឆ្នូតភ្លឺនៅក្នុងស្បុិច។

         ព្លដ្លស្បុិចជាប់មួយ (ដូចជាស្បុិចដ្លយើងទទួលបានពីផ្ន្កខាងក្នុងន្ព្ះអាទិត្យ) ឆ្លងកាត់
ឧស្មន័ដ្លត្ជាក់ជាង (ដូចជាស្ទាប់ក្ន្ព្ះអាទិត្យ) អាតូមនៅក្នងុឧស្មន័ត្ជាក់ន្ះនឹងសូ្បជំហាន
រលកជាក់លាក់ ហើយយើងនឹងឃើញស្បុិចសម្ូប។ យើងអាចមើលឃើញស្បុិចដូចគ្នាន្ះចំពោះពន្លឺន្
គ្ប់តារាទាំងអស់ ប៉ុន្ត្ស្បុិចរបស់ព្ះអាទិត្យជាឧទាហរណ៍ដ្លងាយស្ួលជាងគ្។

ឯកសារយោងៈ MIRA Observatory

    ណ្ប៊ុយឡាមួយចំនួននៅក្នុងសាកលទទួលកម្តៅពីតារាមួយ ឬច្ើន
ដ្លក្តៅនៅខាងក្នុងឬនៅក្ប្រណ្ប៊ុយឡាទាំងន្ះ។ អាតូមទាំងឡាយ
នៅក្នុងពពក (ភាគច្ើនជាអុី្រដូស្ននិងអ្ល្យូម) បញ្ច្ញពន្លឺនៅ
ជំហានរលកជាក់លាក់ វាជាស្បុិចបញ្ច្ញ។

ឯកសារយោងៈ MIRA Observatory

       ភ្នក្របស់អ្នកសង្កត្ មើលឃើញពន្លច្ឺញពីគ្ប់ប្ភពពន្លទំឺាងអស់
ជាពន្លឺពណ៌ស ប៉ុន្ត្តាមការពិតពន្លឺទាំងនោះមនបន្សំខុសៗគ្នាឆ្ងាយ
ណាស់។ ស្បិុចទស្សន៍ជួយឱ្យយើងមើលឃើញពន្លនឺៅជំហានរលកខុសៗ
គ្នា ដ្លបានចូលផ្សំគ្នាបង្កើតជាពន្លឺពណ៌ស។ ស្បុិចសម្គាល់ប្ភពពន្លឺ
មួយអាចឱ្យយើងដឹងអំពីប្ភ្ទប្ភពពន្លឺឬវត្ថុស្ូបពន្លឺដ្លឆ្លងកាត់
បាច់ពន្លឺ។

សន្និដ្ឋាន
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         តើពណ៌របស់ស្បុិចមនត្ឹមត្7ពណ៌របស់ឥន្ធនូទ្ឬ?
 - ទ្ន្ះគ្ន់ត្ជាផ្នក្សំខាន់តូចមួយន្ស្បិុចទំាងមូលបុ៉ណ្ណោះ
           វាជាពណ៌ដ្លភ្នក្របស់យើងអាចមើលឃើញ។ បុ៉ន្ត ្វាសន្ធងឹ
        ហួសពណ៌ក្ហម ចូលរហូតដល់ក្ហមអំាងប្ និងរលកវិទ្យុ
        ហើយហួសពន្លពឺណ៌សា្វាយរហូតដល់UV និងសូម្បីត្កំារស្ម ីX 
        និងកាំរស្មីកាម៉ាដ៏មនគ្ះថា្នាក់

       ដោយសារភ្ន្កមនុស្សមិនអាចមើលឃើញកាំរស្មីទាំងន្ះ យើង
ចាំបាច់ត្ូវការបរិកា្ខារពិស្សជាជំនួយហើយជំហានរលកភាគច្ើនមិន
អាចមើលឃើញពីផ្នដីទ្ ព្ះវាត្ូវបានរាំងស្ទះដោយបរិយាកាស
(លើកល្ងត្រលកវិទ្យុមួយចំនួន កាំរស្មីក្ហមអាំងប្ និង កាំរស្មី
ដ្លស្ថិតនៅជិតUV)។ អាស្័យហ្តុន្ះហើយទើបបរិកា្ខារទាំងន្ះ
ត្ូវបានបំពាក់នៅលើផា្កាយរណបដ្លធ្វើដំណើរលើគន្លងជុំវិញផ្នដី។

         ប្សិនបើស្បិុចន្ពន្លរឺបស់អំពូលUV (ភ្លយុអររ្៉សង់) គឺជាស្បិុច
           បញ្ច្ញ (ខ្ស្ឆ្នូតភ្លឺ) ហ្តុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញស្បុិច
           ជាប់មួយនៅផ្ទ្ខាងក្យរូបភាព?

       ខ្ស្ឆ្នូតភ្លឺបងា្ហាញស្បុិចន្បារ៉ត (ឬបើល្អជាងន្ះទៅទៀតគឺផ្ន្ក
មើលឃើញន្ស្បុិច) ប៉ុន្ត្ផ្ន្កខាងក្នុងន្តួអំពូលត្ូវបានពាសដោយ
ផូស្វ័រ។ ស្បុិចន្បារ៉តមួយភាគធំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់UV ហើយមិនអាច
មើលឃើញដោយភ្ន្កទទ្ឡើយ។ ភា្នាសផូស្វ័របំល្ងខ្ស្ស្បុិចUV 
ទាំងន្ះទៅជាស្បុិចជាប់នៅជំហានរលកន្ពន្លឺមើលឃើញ (បាតុភូត
ន្ះត្ូវបានគ្ហៅថា "ភ្លុយអររ៉្សង់" )។

សំណួរ        អ្វីដ្លគ្ច្ើនហៅថា "ពន្លឺពណ៌ខ្មា" ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់នៅក្នុងកន្ល្ងរាំឌីស្កូ តាមពិតគ្ន់ត្
ជាបំពង់ភ្លុយអររ៉្សង់ដ្លមិនមនផូស្វ័រប៉ុណ្ណោះ។ វាគ្ន់ត្បញ្ច្ញពន្លឺមួយចំនួនតូចនៅក្នុងស្បុិចមើល
ឃើញ ប៉ុន្ត្ពន្លឺរបស់វាភាគច្ើនស្ថិតក្នុងតំបន់ស្បុិចUVដ្លមើលមិនឃើញ។

ឯកសារយោងៈ MIRA Observatory
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7. ការបង្កើតផ្កាយដុះកន្ទុយ

      ពន្យល់អំពីទម្ង់ន្ផា្កាយដុះកន្ទុយ
      បង្កើតគំរូផា្កាយដុះកន្ទុយងាយមួយ
      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លផា្កាយដុះកន្ទុយកើតមនកន្ទុយព្លវាខិតជិតព្ះអាទិត្យ

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី5 (2009)

      ទឹកកកស្ងួត (CO2 កក) ពីរព្ង
      ទឹកពីរព្ង
      ដីខ្សាច់ ធូលី... (ពីរសា្លាបព្)
      អាម៉ូញាក់ (រាវ) មួយសា្លាបព្
      លំអងផ្ស្ង ឬអ្វីដ្លខ្មា (ធ្យូងម៉ដ្ឋ?)
      ញញួរកស៊ូ ឬឈើ
      ស្មដ្ក្ស់សម្ប់ការពារ និងវ្នតាការពារភ្ន្ក
      ចានគោម
      ថង់បា្លាស្ទិច
      អង្គធាតុសរីរាង្គមួយចំនួនសម្ប់បងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងន្ការកកើតជីវិតនៅលើផ្នដី 
       (ឧទាហរណ៍: ប្ហុក)្

      ជាដំបូងចូរប្ុងប្យ័ត្ន! ទឹកកកស្ងួតមនសីតុណ្ហាភាព -790C
       ដូច្ន្ះកុំកាន់វាដោយប្ើដ្ទទ្រយៈព្លយូរ ហើយប្ើ
       សំលៀកបំពាក់ការពារ ស្មដ្ និងវ្នតាការពារភ្ន្ក។ 
       អ្នកមិនគួរពិសោធនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតទ្ (ត្ូវមនខ្យល់
       គ្ប់គ្ន់ បើកបង្អួច) ហើយពុំគួរដក់ទឹកកកស្ងួតនៅក្នុងប្អប់
       បិទជិតទ្។
      ដក់ទឹក ខ្សាច់ ធូលីក្នុងថង់បា្លាស្ទិច។ ដក់អាម៉ូញាក់និងប្ហុក
        ចូលដោយប្ុងប្យ័ត្ន។
      លាយអង្គធាតុទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា 
      ពាក់ស្មដ្ការពារ រួចដក់ទឹកកកស្ងួតនៅក្នុងថង់ទីពីរ បនា្ទាប់
        មកប្ើញញួរដំវា 
      បញ្ចូលល្បាយក្នុងថង់ទីមួយទៅក្នុងថង់ទីពីរ បនា្ទាប់មកច្បាច់
        វាបញ្ចូលគ្នា (ត្ូវពាក់ស្មដ្!)
      កាត់ថង់ច្ញ ព្លនោះអ្នកនឹងទទួលបានផា្កាយដុះកន្ទុយមួយ

 វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ
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      លំអងផ្ស្ងមួយសា្លាបព្ គ្ប់គ្ន់អាចធ្វើឱ្យផា្កាយដុះកន្ទុយទាំង
        មូលមនពណ៌ខ្មាបាន។ រូបភាពដ្លទទួលដោយយានអវកាស
        ស្វជ្វ មើលឃើញផា្កាយដុះកន្ទយុមនពណ៌ខ្មាខា្លាងំ ហ្តុដូច្នះ្
         ហើយបានជាវាមនប្តិកម្មខា្លាងំ (រំហើរ) ព្លខិតជិតព្ះអាទិត្យ។ 
      ទឹកកកស្ងួតមិនរលាយឡើយ (ពីកំណកទៅអង្គធាតុរាវ)ប៉ុន្ត្ជា
        លំនាំរំហើរ (ពីកំណកទៅឧស្ម័ន) ។ ជួនកាលយើងអាចមើល
        ឃើញចរន្តឧស្ម័នបាញ់ច្ញពីផា្កាយដុះកន្ទុយដ៏តូចរបស់យើង។

       គន្លងរបស់ផា្កាយដុះកន្ទយុជាធម្មតាជាអ្លីបដ្លលូតវ្ងស្តចួខា្លាងំ
ដូច្ន្ះវាចំណាយព្លភាគច្ើននៅឆ្ងាយពីព្ះអាទិត្យ (aphelion)។
ប៉ុន្ត្ព្លខិតជិតព្ះអាទិត្យ (perihelion) វាចាប់ផ្តើមក្តៅ(ចូរចងចាំ
ថា វាមនពណ៌ខ្មាខា្លាំងដោយសារត្កាបូន) ហើយស្ទាប់ក្របស់
វាកើតមនលំនាំរំហើរ។ ដោយសារត្ចលនាបម្លាស់ទីរបស់វា និង
សកម្មភាពន្ខ្យល់ព្ះអាទិត្យ  រូបធាតុដ្លរសាត់ច្ញ (ឧស្មន័ និងធូលី)
មនទំនោរនឹងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតួផា្កាយដុះកន្ទុយ បង្កើតជា "កន្ទុយ"
ដ៏ល្បីល្បាញរបស់វា។ 

      ផា្កាយដុះកន្ទយុចាស់ៗ ដ្លបានធ្វើដំណើរមកជិតព្ះអាទិត្យជាច្ើន
ដង អាចនឹងប្កខា្ចាត់ខា្ចាយកា្លាយជាផា្កាយដុះកន្ទុយតូចៗ (ដំណើរបំប្ក
ប្បន្ះលើកចុងក្យបំផុតដ្លយើងបានឃើញបានកើតឡើងចំពោះ
ផា្កាយដុះកន្ទុយ 73P/Schwassmann-Wachmann 3 ក្នុងឆ្នាំ2006។

    ព្ះផា្កាយដុះកន្ទុយមនផ្ទុកឧស្ម័ន ជួនកាលឧស្ម័នច្លច្ញ
ព្លដ្លទឹកកក ព័ទ្ធជុំវិញវារងរំហើរអស់ ចរន្តឧស្ម័នដ្លបាញ់ច្ញ
ន្ះរុញច្នផា្កាយដុះកន្ទយុឱ្យមនលំងាកច្ញពីគន្លងរបស់វាបន្តចិបន្តចួ

    ផា្កាយដុះកន្ទយុគឺជាដំុទឹកកកកខ្វក់ដ៏ធំមួយដ្លសម្បូរទឹកកក ឧស្មន័ ធូលីនិងសារធាតុសរីរាង្គ។ ព្ល
ផា្កាយដុះកន្ទយុខិតចូលជិតព្ះអាទិត្យ មួយផ្នក្ន្ផា្កាយដុះកន្ទយុរងលំនំារំហើរហើយបង្កើតជាទម្ង់ដូច
កន្ទុយរបស់វា។ លំនាំន្ះបង្កើនពន្លឺរបស់ផា្កាយដុះកន្ទុយ ធ្វើឱ្យយើងអាចមើលឃើញផា្កាយដុះកន្ទុយមួយ
ចំនួនដោយភ្ន្កទទ្។ ផា្កាយដុះកន្ទុយទាំងឡាយមនគន្លងរបស់វាជុំវិញព្ះអាទិត្យ។

(ដូចដំណើរការរបស់រ៉ុកក្តដ្រ)។ ដោយចរន្តឧស្ម័នប្បន្ះអាចកើតមនឡើងនៅគ្ប់ផ្ន្កន្ផា្កាយ
ដុះកន្ទុយ ហើយអាចមនទិសដៅតម្ង់ទៅគ្ប់ទិសទី យើងស្ទើរត្មិនមនវិធីណាមួយអាចកំណត់ឱ្យ
បានប្កដនូវគន្លងរបស់ផា្កាយដុះកន្ទុយទ្។

    ហ្តុអ្វីបានជាផា្កាយដុះកន្ទុយហាឡីជាផា្កាយដុះកន្ទុយមួយដ៏ល្បីល្បាញ?

    ហាឡីជាផា្កាយដុះកន្ទុយត្មួយគត់ដ្លមិនម្នជាឈ្មាះរបស់អ្នករកឃើញវា។ ជំនួសដោយការយក
ឈ្មាះអ្នករកឃើញដក់ឱ្យផា្កាយដុះកន្ទយុន្ះ តារាវិទូជនជាតិអង់គ្លស្ឈ្មាះ Edmund Halley ជាមនុស្ស
ដំបូងដ្លបានរកឃើញថាផា្កាយដុះកន្ទុយទាំងឡាយធ្វើដំណើរលើគន្លងជុំវិញព្ះអាទិត្យ។ មុនការរក
ឃើញរបស់លោកហាឡី តារាវិទូភាគច្ើនបានគិតថាផា្កាយដុះកន្ទុយជាបាតុភូតក្នុងបរិយាកាសផ្នដីដូច
ពពក ផ្ល្កបនោ្ទារ និងទ្ពច្យុតដ្រ។
    លោកហាឡីបានកត់សម្គាល់ឃើញថា "ផា្កាយដុះកន្ទុយដ៏ធំ" មួយបងា្ហាញខ្លួនកាលពី76ឆ្នាំមុនហើយគត់
ដឹងថាន្ះគឺជាផា្កាយដុះកន្ទុយដដ្លដ្លគត់បានឃើញ។

    ក្ពីនោះផា្កាយដុះកន្ទុយហាឡីក៏ជាផា្កាយដុះកន្ទុយមួយដ៏ធំ ដូចន្ះរៀងរាល់ព្លដ្លវាបងា្ហាញខ្លួន
យើងអាចមើលវាឃើញយា៉ាងច្បាស់ (លើកល្ងត្នៅឆ្នាំ1986)។ ហើយរង្វិលជុំរៀងរាល់76ឆ្នាំម្តងមន
ន័យថាមនុស្សមួយចំនួនអាចមនសំណាងបានឃើញផា្កាយដុះកន្ទុយន្ះពីរដងក្នុងមួយជីវិតរបស់គ្។

សង្ក្ត

ការបកស្យ

 សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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ទំនាក់ទំនងរវាងផា្កាយដុះកន្ទុយនឹងអាចម៍ផា្កាយក្នុងលំហ/អាចម៍ផា្កាយដ្លធា្លាក់ចូលក្នុងបរិយាកាស
ផ្នដី/ទ្ពច្យុត

    អាចម៍ផា្កាយតូចៗភាគច្ើនដ្លយើងឃើញនៅលើម្ឃកើតច្ញពីផា្កាយដុះកន្ទុយ (រីឯអាចម៍ផា្កាយ
ធំៗដ្លមិនឆ្ះអស់ទំាងសុ្ងក្នងុបរិយាកាសផ្នដី កើតច្ញពីអង្គតូចៗក្នងុប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ)។ អាចម៍
ផា្កាយតូចៗទាំងន្ះគឺជាធាតុដ្លមនទំហំប៉ុនធូលីនិងប៉ុនគ្ប់ខ្សាច់ក្នុងផា្កាយដុះកន្ទុយ ដ្លផា្តៅច់ច្ញ
ព្លដ្លផ្ន្កក្ន្ផា្កាយដុះកន្ទុយហួតហើយបង្កើតជាកន្ទុយ។

        ន្ះជាមូលហ្តុដ្លនៅយប់ខ្លះអ្នកអាចឃើញទ្ពច្យុតជាច្ើន គឺជាព្លដ្លផ្នដីធ្វើដំណើរឆ្លង
កាត់គន្លងរបស់ផា្កាយដុះកន្ទុយមួយ។
    ថ្ង្ទី 12-13 សីហា "Perseids" កើតច្ញពីផា្កាយដុះកន្ទុយ109P/Swift-Tuttle
    ថ្ង្ទី 13-14 ធ្នូ "Geminids" ដ្លកើតច្ញពីអង្គតូចក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យឈ្មាះ 3200
       Phaethon
    ថ្ង្ទី 3-4មករា "Quadrantids (Boötids)" ដ្លគ្មិនដឹងច្បាស់ពីប្ភពរបស់វាឡើយ
    ថ្ង្ទី 17-18 វិច្ឆិកា "Leonids" កើតច្ញពីផា្កាយដុះកន្ទុយ 55P/Swift-Tuttle



26

8. ការបង្កើតនិងបង្ហាញគំរូមាតែដ្ឋានបែព័ន្ធពែះអាទិត្យ

       ពន្យល់អំពីចម្ងាយធៀបរវាងភពក្នងុដ្លតូចជាងច្ើនដងបើ
        ធៀបនឹងចម្ងាយធៀបរវាងភពក្
       ពណ៌នាអំពីមត្ដ្ឋានចម្ងាយនិងអង្កត់ផ្ចតិដ៏ធំនៅក្នងុប្ព័ន្ធ
         ព្ះអាទិត្យ
       ប្ើប្ស់គំរូតាងសាមញ្ញមួយដើម្បីពន្យល់អំពីចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយនៅ
        ក្នងុប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ        

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី6 (2011)

      ទីធា្លាធំទូលាយមួយ ឬផ្លូវដ៏វ្ងមួយ។ បើអ្នកមនទីកន្ល្ងកាន់ត្
       ទូលាយ អ្នកអាចបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានបានកាន់ត្ធំដ្រ។ អ្នកអាច
       នឹងគិតចង់ប្ើផ្ទប្្ទ្សកម្ពជុាទំាងមូលដើម្បីបង្កើតជាគំរូមត្ដ្ឋាន

        ដ្រ។
      បោះពុម្ពរូបភាពភពនីមួយៗ និងព្ះអាទិត្យ។

      បិទរូបភាពឬគំរូមត្ដ្ឋានតំណាងព្ះអាទិត្យនៅទីតាំងចាប់ផ្តើម។
      ចាប់ផ្តើមដើរដោយប្ើតារាងនៅក្នុងទំព័រទី 28-29 ហើយបិទ (រូបភាពឬគំរូមត្ដ្ឋានន្) ភព
        នីមួយៗនៅទីតាំងត្ឹមត្ូវរបស់វា។
      កុំភ្ល្ចបិទរូបភាពព្ះចន្ទផង! (នៅជិតផ្នដី)
      ប្សិនបើអាចធ្វើបាន យើងអាចតំាងវាជាការបងា្ហាញអចិន្តយ៍្ក្នងុទីធា្លាសាលារៀន។ ធ្វើប្បន្ះសិស្ស
        អាចសំុាជាមួយឈ្មាះភព លំដប់លំដោយរបស់ភព និងមត្ដ្ឋាន។ ក្ពីន្ះ គ្ក៏អាចបញ្ចលូ
       ព័ត៌មនមួយចំនួនផ្ស្ងទៀតដូចជាអង្កត់ផ្ចតិ ចំនួនភពរណប (ព្ះចន្ទ) និងចំនួនប្សកកម្មអវកាស
        ផងដ្រ។

      ប្សិនបើអាចធ្វើបាន អ្នកអាចប្ើវត្ថុតូចៗសម្ប់តំណាងភពនីមួយៗ (អាស័្យលើមត្ដ្ឋាន
           ដ្លអ្នកកំពុងប្ើប្ស់ អ្នកអាចនឹងប្ើចាប់ពីគ្ប់ធូលីដ៏តូចល្អតិសម្ប់តំណាងភពដ្លតូចជាង
        គ្រហូតដល់បោ៉ាងបោ៉ាងដ៏ធំមួយតំណាងព្ះអាទិត្យ)។
      សម្ភារមួយចំនួនសម្ប់វាស់ចម្ងាយដ្លអាចជាម៉្តវាស់ដ៏វ្ងមួយ ឬគ្ន់ត្ប្ើជំហានជើងរបស់
       អ្នកក៏បាន (មួយជំហាន ស្មើនឹង_ មួយម៉្ត)។

វត្ថបំុណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

+

ដំណើរការ
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      ចាប់ផ្តើមដំបូង (រហូតដល់ភពអងា្គារឬភពព្ហស្បតិ៍) ភពទាំងអស់ស្ថិតនៅជិតៗគ្នា
      ប៉ុន្ត្នៅព្លដ្លយើងទៅដល់ភពឧស្ម័នធំៗ គម្លាតរវាងភពកើនឡើងយា៉ាងរហ័ស
      ភាពផ្ទុយគ្នារវាងចម្ងាយឆ្ងាយនិងអង្កត់ផ្ចិតតូចមើលឃើញកាន់ត្ច្បាស់

       ភពនីមួយៗអាចជាអង្គធំៗ ប៉ុន្ត្វាមើលឃើញតូចដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យដ្ល
មនទំហំធំ។ តាមការពិត ន្ះមនន័យថាប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យមនដង់សីុត្ទាបជាងមជ្ឈដ្ឋានសុញ្ញាកាសល្អ
បំផុតដ្លយើងអាចបង្កើតបានក្នុងទីពិសោធន៍នៅលើផ្នដីទៅទៀត។

       ចម្ងាយរវាងព្ះអាទិត្យនិងភពកើនឡើងយា៉ាងរហ័ស ដ្លចំណុចន្ះត្ូវបានកត់សម្គាល់រួចមក
ហើយនៅសតវត្សរ៍ទី18ដោយលោក Johann Titius និង Johann Bode។ អ្នកវិទ្យាសាស្្តទាំងពីរធ្វើការ
សិក្សារៀងៗខ្លួន បង្កើតបានជា "ច្បាប់ Titius-Bode" (ថ្វីបើនៅមិនទាន់ប្កដថាជាច្បាប់រូបវិទ្យាមួយដ៏
ពិតប្កដ ឬគ្ន់ត្ជារឿងដ្លកើតឡើងដំណាលគ្នាប៉ុណ្ណោះ)។

       យើងអាចសង្ខ្បច្បាប់ន្ះមកជា "a=0.4 + 0.3 x 2m" [a គឺជាចម្ងាយគិតជា AU (Astronomical 
Unit) = ចម្ងាយពីព្ះអាទិត្យមកផ្នដី] ហើយ m គឺជាចំនួនភព (ភពពុធ = ដកអនន្ត, ភពសុក្ = 0,  
ផ្នដី = 1, ភពអងា្គារ = 3, ស៊្រ = 4 ។ល។)។ រូបមន្តន្ះអាចប្ើបានរហូតដល់ភពអ៊ុយរា៉ានុស។

       យើងអាចរកឃើញតក្កភាពស្ដៀងគ្នាន្ះនៅក្នុងប្ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀតដូចជា ព្ះចន្ទសំខាន់ៗន្ភព
ព្ហស្បតិ៍ និងភពអ៊ុយរា៉ានុសនិងសូម្បីត្ចំពោះប្ព័ន្ធភពថ្មីៗដ្លគ្ទើបត្រកឃើញនៅជុំវិញតារា
ផ្ស្ងៗទៀត។

សង្ក្ត

ការបកស្យ

បើយើងប្ៀបធៀបជាមួយវិសាលភាពរបស់ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យដ្លភព
ទាំងនោះតាំងនៅ។  សកម្មភាពបង្កើតមត្ដ្ឋានមួយជួយឱ្យយើងយល់
កាន់ត្ច្បាស់នូវចម្ងាយធៀបរវាងភពទាំង8នៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។

      តើភពទាំងន្ះត្ងត្ស្ថិតនៅលើបនា្ទាត់ត្មួយឬ?

       យើងមើលឃើញគំរូមត្ដ្ឋានដ៏ត្ឹមត្ូវមួយក្នុងសា្ថនភាពវិមត្
ពីរ (ធរណីមត្ក្នុងប្លង់) ព្ះភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្ះអាទិត្យ
ដោយល្បឿនខុសៗគ្នា។លទ្ធភាពដ្លភពទាំងអស់ស្ទើរត្ស្ថិតនៅក្នុង
បនា្ទាត់ត្មួយមនដល់តូចអនន្ត ដូចន្ះវានឹងមិនអាចកើតឡើងបានទ្
ក្នុងអំឡុងវដ្តជីវិតន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យរបស់យើង។  ហ្តុអ្វីយើងមិនអាច
មើលវាឃើញក្នុងសណា្ឋានធរណីមត្ក្នុងលំហ (វិមត្បី)? តាមការ
ពិត អង្គភាគច្ើននៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ(លើកល្ងត្ផា្កាយ
ដុះកន្ទុយ) ចល័តស្ទើរត្នៅក្នុងប្លង់ត្មួយដ្លយើងហៅប្លង់ន្ះថា
ប្លង់អ្គ្លីប (Ecliptic plane)។

       ជួនកាលមនភពពីរឬបីដ្លស្ទើរត្ស្ថតិនៅលើបនា្ទាត់ត្មួយ បង្កើត
ជាទស្សនីយភាពដ៏ស្ស់សា្អាតនៅលើម្ឃ (ជាពិស្សចំពោះភពដ្ល
មនពន្លឺភ្លឺដូចជាភពសុក្ ភពព្ហស្បតិ៍ ភពអងា្គារ។ល។)

      តើយើងគួរបញ្ចូលអង្គផ្ស្ងៗទៀតនៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ 
       (ព្ះចន្ទ ភពក្ិស ផា្កាយដុះកន្ទុយ)ទៅក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានរបស់
       យើងដ្រឬទ្? 

        ក្នុងចំណមអង្គទាំងន្ះ មួយភាគធំមនទំហំតូច ដ្លនាំឱ្យយើង
មិនអាចមើលវាឃើញទ្ប្សិនបើយើងបញ្ចូលវាក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានទោះ
ជានៅក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានដ្លធំបំផុតក៏ដោយ។ មនត្អង្គធំៗមួយចំនួន
ប៉ុណ្ណោះ (ែស៊រ ព្ះចន្ទធំៗទាំងបួនរបស់ភពព្ហស្បតិ៍ ព្ះចន្ទរបស់
ភពសៅរ៍គឺទីតាន។ល។) អាចមនទំហំធំល្មម អាចបញ្ចូលក្នុងគំរូ
មត្ដ្ឋានបាន។

សំណួរ

        ភពទាំងឡាយជាអង្គដ្លមនទំហំធំមហិម ប៉ុន្ត្ភពទាំងនោះមើលទៅមនទំហំតូចណាស់ប្សិន

សន្និដ្ឋាន
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ពែះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុកែ ផែនដី  អង្គារ ភពពែហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 3 5 8 11 39 71 144 225 296

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

70,0 0,2 0,6 0,6 0,3 7,1 6,0 2,6 2,4 0,1

មត្ដ្ឋាន  1/20.000.000.000ត្ូវការទីធា្លាសាលារៀនមួយ

មត្ដ្ឋាន 1/10.000.000.000ត្ូវការទីធា្លាសាលារៀនធំជាងមុន

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (0,2 mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 19mm ពីផ្នដី

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (0,3mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 39mm ពីផ្នដី

ពែះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុកែ ផែនដី ភពអង្គារ ភពពែហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 6 11 15 23 78 143 287 450 591

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

140,0 0,5 1,2 1,3 0,7 14,3 12,1 5,1 4,9 0,2
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នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (3mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 385mm ពីផ្នដី។

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (35cm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 385m ពីផ្នដី។

ពែះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុកែ ផែនដី ភពអង្គារ ភពពែហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 58 108 150 228 778 1427 2871 4497 5913

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

1400 5 12 13 7 143 121 51 49 2

ពែះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុកែ ផែនដី ភពអង្គារ ភពពែហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(km)

0 6 11 15 23 78 143 287 450 591

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (m)

140,0 0,5 1,2 1,3 0,7 14,3 12,1 5,1 4,9 0,2

   មត្ដ្ឋាន 1/1.000.000.000ត្ូវការភូមិ ឬទីក្ុងមួយ

មត្ដ្ឋាន 1/10.000.000ត្ូវការដើរលើផ្ទ្ដីប្ទ្សកម្ពុជាទាំងមូល!
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        ថ្វីបើយើងមិនប្កដថានឹងបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានន្ះក៏ដោយ ក៏យើង
អាចនឹងគូសនៅលើផ្នទីប្ទ្សកម្ពុជាបានដ្រ! យើងអាចប្ើ
វិមនឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញជាតំណាងទីតាំងរបស់ព្ះអាទិត្យហើយ
ភពពុធស្ថិតនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្ញ ភពសុក្នៅ
តាខ្មា  ភពព្ហស្បតិ៍នៅជិតខ្ត្តតាក្វ ភពសៅរ៍នៅខ្ត្តបាត់ដំបងរីឯ
ព្លុយតុងមិនស្ថិតនៅក្នុងផ្នទីប្ទ្សកម្ពុជាទ្។

        ប្សិនបើអ្នកអាចរកនិងប្ើប្ស់បាននូវកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអំពីភព 
(ដូចជាកម្មវិធីឥតគិតថ្ល្ "Astronomy Lab for Windows") ឬគ្ហទំព័រ  
www.heavens_above.comអ្នកអាចបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានន្ះនៅក្នុងប្លង់
មិនត្ឹមត្មនចម្ងាយត្ឹមត្ូវប៉ុណ្ណោះទ្ថ្មទាំងទីតាំងត្ឹមត្ូវលើ
ផ្នទី ទៀតផង។
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9. សង្កែតពែះអាទិត្យដោយបែើតែលែទស្សន៍សង្កែតពែះអាទិត្យ

 វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ

      ឱ្យនិយមន័យរបស់សាន់ស្ពត
      សង្ក្តនិងគូររូបសាន់ស្ពត
      ជៀសវាងការមើលព្ះអាទិត្យដោយផា្ទាល់ដោយភ្ន្កទទ្ព្ះ   អាចបណា្តាលឱ្យមនគ្ះថា្នាក់
           ប្សិនបើមិនមនឧបករណ៍ដូចជាត្ល្ទស្សន៍សង្កត្ព្ះអាទិត្យឬតម្ងការពារពន្លព្ឺះអាទិត្យ

        ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី5 (2011)

      ត្ល្ទស្សន៍សង្ក្តព្ះអាទិត្យ
      ក្ដសសដើម្បីគូររូបព្ះអាទិត្យ និងសាន់ស្ពត
      ប៊ិក ឬខ្មាដ្

      សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តទៅបានទាមទារម្ឃស្លះ មិនសូវ
        មនពពកបាំងព្ះអាទិត្យ។
      ដក់ក្ដសសមួយសន្លឹកនៅខាងក្ម (ខាងក្នុង) ឧបករណ៍
        ត្ល្ទស្សន៍សង្ក្តព្ះអាទិត្យ ក្ដសន្ះត្ូវប្ើសម្ប់
       ទទួលរូបភាពព្ះអាទិត្យនិងសម្ប់គូរសាន់ស្ពត។
      តមូ្វមំុន្ឧបករណ៍សង្កត្ព្ះអាទិត្យ (តមូ្វឆ្វង្សា្តៅដំោយរំកិល
        ជើងទម្ តមូ្វឡើងចុះដោយរំកិលតួខាងលើន្ឧបករណ៍សង្កត្
        ព្ះអាទិត្យ) ព្ះអាទិត្យតូ្វបញ្ចញ្រស្មក្ីងនឹងឡង់ទី និងផ្នក្
        ខាងមុខន្ឧបករណ៍។ ឧបករណ៍សង្ក្តព្ះអាទិត្យមនចលន
        ការពីរដ្លជួយសម្ួលការតម្ូវន្ះដូចជាចង្កះឹលោហៈខ្លមួីយ
        (ចង្កះឹនាឡិកាព្ះអាទិត្យ) ដ្លចំាបាច់តូ្វចង្អលុតម្ង់ចំ
         ព្ះអាទិត្យ(បញ្ជាក់ដោយភាពមិនមនស្មោល) និងរន្ធតូចៗពីរ 
         ដ្លមួយនៅខាងឆ្វង្ និងមួយទៀតនៅខាងសា្តៅឡំង់ទីដ្លបញ្ចាំង
        ពន្លឺព្ះអាទិត្យជាចំណុចភ្លឺតូចមួយ ទៅលើរន្ធមូលពណ៌សតូចពីរ
        នៅផ្ន្កខាងក្យ  (ខាងក្នុង) ន្ឧបករណ៍សង្ក្តព្ះអាទិត្យ។
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       បនា្ទាប់មក អ្នកអាចឃើញរូបភាពរបស់ព្ះអាទិត្យដ្លបញ្ចាំងលើក្ដសស។

      ជាទូទៅ (លើកល្ងត្នៅក្នុងអំឡុងសកម្មភាពព្ះអាទិត្យអប្បបរម) អ្នកអាចមើលឃើញសា្នាម
        អុចៗនៅលើផ្ទ្របស់ព្ះអាទិត្យ ដ្លគ្ហៅថាសាន់ស្ពត។
      ប្សិនបើអ្នកអាចសង្ក្តមើលព្ះអាទិត្យជារៀងរាល់ថ្ង្ អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាវាហាក់ដូចជា
       កំពុងផា្លាស់ទី និងប្បួ្លរូបរាងនិងទំហំរបស់វា។ នៅថ្ងខ្្លះអ្នកអាចឃើញសាន់ស្ពតថ្មីៗ បងា្ហាញរូបរាង
       បុ៉ន្តក៏្មនថ្ងខ្្លះដ្លអ្នកសង្កត្ឃើញថាមនសាន់ស្ពតមួយចំនួនបាត់រូបរាងដ្រ។ ហើយសាន់ស្ពត
       មួយចំនួនហាក់ដូចជារំកិលទៅផ្ន្កខាងក្យន្ព្ះអាទិត្យ។

សង្ក្ត
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សំណួរ

       សាន់ស្ពតគឺជាទីតាំងនៅលើព្ះអាទិត្យដ្លមនសីតុណ្ហាភាពទាបជាងផ្ន្កផ្ស្ងៗទៀត។
សីតុណ្ហាភាពមធ្យមន្ផ្ទ្ព្ះអាទិត្យគឺ5700oC រីឯសាន់ស្ពតអាចមនសីតុណ្ហាភាព4200oC  (ផ្ន្កខាង
ក្ដ្លមើលទៅមនពណ៌ប្ផ្ះ) រហូតដល់3500oC (ផ្នក្ខាងក្នងុពណ៌ខ្មាស្អាប់)។ សាន់ស្ពតកើត
ឡើងពីការរំខានម៉ាញ៉្ទិច នៅផ្ន្កខាងក្ន្ព្ះអាទិត្យដ្លធ្វើឱ្យកម្តៅនៅផ្ន្កខាងក្នុងន្ព្ះអាទិត្យ
ពិបាកនឹងច្ញមកខាងក្បាន (អាស្័យហ្តុន្ះហើយទើបផ្ទ្ព្ះអាទិត្យត្ង់ចំណុចដ្លមន
សាន់ស្ពតមិនសូវក្តៅ)។

       សាន់ស្ពតតូចៗអាចស្ថិតនៅត្រយៈព្លប៉ុនា្មានថ្ង្ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្សាន់ស្ពតធំបំផុតអាចស្ថិតនៅរហូត
ដល់ច្ើនខ្។ 

       បម្លាស់ទីរបស់សាន់ស្ពតដ្លយើងមើលឃើញតាមការពិតគឺជាចលនារង្វិលរបស់ព្ះអាទិត្យ។ មួយ
ជំុន្រង្វលិខា្ញាល់របស់ព្ះអាទិត្យចំណាយព្លប្ហ្ល25ទៅ30ថ្ង ្(ផ្នក្ខ្លះវិលយឺតជាងផ្នក្ផ្ស្ងទៀត)
ដូចន្ះពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្ អ្នកនឹងមើលឃើញផ្ន្កផ្ស្ងៗគ្នា។  សាន់ស្ពតធំៗអាចស្ថិតនៅរយៈព្ល
ច្ើនខ្ ហើយអាចមើលឃើញក្នុងអំឡុងរង្វិលខា្ញាល់មួយចំនួនរបស់ព្ះអាទិត្យ។ សាន់ស្ពតទាំងនោះនឹង
បាត់រូបរាងដោយបាំងនៅក្យជាយខាងលិចន្ព្ះអាទិត្យ ហើយពីរសបា្តៅហ៍ក្យមក វានឹងល្ច
ច្ញមកវិញនៅផ្ន្កខាងកើត។

ការបកស្យ

       ត្ល្ទស្សន៍សង្ក្តព្ះអាទិត្យ (sunspotter) ជួយឱ្យយើងអាចសង្ក្តមើលផ្ទ្ព្ះអាទិត្យ
(មណ្ឌលហ្វូតូ) ដើម្បីកំណត់រកសាន់ស្ពតដោយមិនមនផលប៉ះពាល់ដល់ភ្ន្ករបស់យើង។ សាន់ស្ពត
ជាតំបន់នៅលើផ្ទ្ព្ះអាទិត្យដ្លមនសីតុណ្ហាភាពទាបជាងតំបន់ផ្ស្ងៗទៀត ហ្តុន្ះហើយបានជា
សាន់ស្ពតមនពណ៌ខ្មា។

សន្និដ្ឋាន

       ហ្តុអ្វីបានជាសាន់ស្ពតមនពណ៌ខ្មា?

       សាន់ស្ពតគឺជាចំណុចនៅលើផ្ទ្ព្ះអាទិត្យដ្លមនសីតុណ្ហាភាព
ទាបជាងបើប្ៀបធៀបនឹងផ្ន្កផ្ស្ងៗទៀតន្ផ្ទ្ព្ះអាទិត្យ។
សីតុណ្ហាភាពទាបជាងមនន័យថាមនថាមពលតិចជាង ហើយថាមពល
តិចជាងមនន័យថាបញ្ច្ញពន្លឺតិចជាង។

           ប៉ុន្ត្វាគ្ន់ត្ជាការប្ៀបធៀបប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ប្សិនបើ
អ្នកកំពុងត្ហោះហើរ (ដោយជិះរុ៉កក្ត) នៅចំពីមុខសាន់ស្ពតមួយ
ពន្លឺព្ះអាទិត្យដ៏ខា្លាំងធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចមើលវាបានដោយមិនប្ើតម្ង
ការពារពន្លឺព្ះអាទិត្យនោះទ្។ លុះត្ត្ប្ៀបធៀបជាមួយផ្ន្ក
ផ្ស្ងៗទៀតន្ផ្ទ្ព្ះអាទិត្យ ទើបឃើញថាសាន់ស្ពតហាក់មនពណ៌
ស្អាប់ជាង។
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       ផ្នដី និងបរិសា្ថនវិទ្យា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (2011)
       រូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី1-4 (2011)

      ត្ល្ទស្សន៍ (ឬក្វយឹត) រួមទាំងឧបករណ៍បនា្ទាប់បន្សំរបស់វា (ជើងត្ល្ទស្សន៍ ក្វពង្ីក 
អូគុយល្ (eyepieces) ឆ្នាប់សម្ប់តម្ូវរូបភាពឱ្យច្បាស់(finder scope) កូនទម្ងន់ 
(counter weights)

       ចាប់ផ្តើមដោយការបកស្យ និងបងា្ហាញតារានិករងាយៗមួយចំនួនអាស្័យទៅតាមរដូវ។ 
ឧទាហរណ៍ៈ តារានិករកូនក្មំុ (Cassiopeia)ឬ តារានិករអ្នកប្មញ់ (Orion) នៅអំឡុងខ្ធ្នូដល់ខ្
កុម្ភៈ តារានិករខ្យាដំរី (Scorpion) និង តារានិករ Sagittarius នៅរដូវក្តៅ តារានិករកូនភ្លាះ (Gemini) ឬ
តារានិករខា្លាឃ្មុធំំ (Big Dipper) នៅអំឡុងខ្មីនាដល់ខ្ឧសភាដ្លគ្ហៅថាតី្កោណរដូវក្តៅ 
(ផ្គុឡំើងដោយតារា Deneb, Altair និង Vega ដ្លជាតារាភ្លបំឺផុតន្តារានិករ Swan, Eagle និងLyre)  នៅ
ក្នុងអំឡុងខ្កញ្ញាដល់ខ្តុលា។ សូមមើលពិសោធន៍ "ការបង្កើតនិងប្ើប្ស់ផ្នទីតារា"។        
 
       ដំឡើងត្ល្ទស្សន៍ឱ្យរួចរាល់នៅព្លថ្ង្ (សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តទៅបានត្ូវការម្ឃស្លះ
មិនសូវមនពពក)  ហើយដក់ឧបករណ៍ទាំងអស់ឱ្យមនលំនឹងល្អ។  គ្អាចផា្លាស់ទីកូនទម្ងន់តាមអ័ក្ស  
(លំនឹងរវាងខាងឆ្វង្និងសា្តៅ)ំ ហើយភាគច្ើនបំពង់ត្ល្ទស្សន៍អាចផា្លាស់ទីទៅមុខឬមកក្យក្នងុរង្វង់
របស់វា។  វិធីដ្លងាយស្ួលគឺបន្ធូរខ្ចាទាំងពីរដ្លរឹតបន្តឹងអ័ក្សទាំងពីរន្ជើងត្ល្ទស្សន៍។

10. ការបែើបែស់តែលែទស្សន៍

     រៀបរាប់ដំណើរការន្ការប្ើប្ស់ត្ល្ទស្សន៍
     ពន្យល់ចលនការទទួលពន្លឺនិងផ្តល់រូបភាពរបស់ត្ល្ទស្សន៍
     អភិវឌ្ឍបំណិនសង្ក្តនិងតម្ូវត្ល្ទស្សន៍

វត្ថបំុណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ
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       បនា្ទាប់មកដក់ត្ល្ទស្សន៍តូច (ឆ្នាប់តម្ូវរូបភាពឱ្យច្បាស់) ឱ្យស្បទៅនឹងតួត្ល្ទស្សន៍ វិធី
ដ្លងាយស្ួលគឺគ្ប្ើក្វពង្ីកដ្លតូចជាងគ្របស់ត្ល្ទស្សន៍ធំ (ប្ើក្វពង្ីក eyepiece ដ្ល
មនប្វ្ងកំណុំវ្ង ជាធម្មតាគឺប្វ្ងពី 20mm ទៅ 24mm)។ នៅព្លថ្ង្ ព្យាយាមដក់តួត្ល្ទស្សន៍
តម្ង់ទៅកន្ល្ងដ្លងាយមើលវត្ថុដ្លនៅឆ្ងាយ (យា៉ាងហោចណាស់ចម្ងាយ500m) ដូចជាចុងឈើឬ
ដំបូលវិហារក្នុងវត្តជាដើម។ បនា្ទាប់មកព្យាយាមរឹតបន្តឹងដើម្បីបងា្អាក់ចលនាន្អ័ក្សទាំងពីររបស់ជើងទម្
រួចមើលតម្ង់តាមត្ល្ទស្សន៍តូច (ឆ្នាប់តម្ូវរូបភាពឱ្យច្បាស់)។ ប្សិនបើអ្នកចង់មើលវត្ថុផ្ស្ងទៀត
អ្នកអាចបន្ធូរ រួចបន្តឹងដោយខ្ចាបន្តឹងទាំង3 (ឬទាំង6)។

       ក្យពីការដំឡើងរួចរាល់អ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្ើត្ល្ទស្សន៍ន្ះបាន។

       វាអាស្័យលើអ្វីដ្លអ្នកអាចមើលឃើញបាននៅលើម្ឃដូចជាអ្នកអាចមើលឃើញព្ះចន្ទ ភព
ផ្ស្ងៗកម្ងតារា កាឡាក់សុីណ្ ប៊ុយឡាតារាភ្លាះ ជួនកាលអ្នកក៏អាចមើលឃើញផា្កាយដុះកន្ទុយដ្រ... 
ការលំបាកជាងគ្ក្នុងការប្ើប្ស់ត្ល្ទស្សន៍គឺការស្វ្ងយល់អំពីម្ឃ អ្នកត្ូវដឹងទីតាំងដ្លវត្ថុ
ជាក់លាក់មួយស្ថិតនៅ ជាពិស្សវត្ថុដ្លមិនសូវភ្លឺ ហើយព្លន្ះអ្នកអាចរៀនដោះស្យបញ្ហាក្នុង
ករណីព្លម្ឃងងឹត។

ប្ព័ន្ធតម្ូវរូបភាពឱ្យច្បាស់

តួត្ល្ទស្សន៍

កូនទម្ងន់

អ័ក្សប៉ូល

ឆ្នាប់តម្ូវតតួ្ល្
ទស្សន៍តាមរយៈ
បណ្តាយ

ឆ្នាប់តម្ូវតតួ្ល្
ទស្សន៍តាមរយៈ
ទទឹង

ឆ្នាប់តម្ូវរូបភាព

       ប្សិនបើជើងទម្ន្ត្ល្ទស្សន៍របស់អ្នកគឺជាប្ភ្ទជើងទម្
ដ្លអាចចល័តបានលើសពីចលនាតាមទិសដ្ក ឬឈរទៅទៀតនោះ 
គ្អាចតម្ង់"អ័ក្សប៉ូល (polar axis)" ទៅកាន់ផា្កាយប៉ូល។ មនន័យ
ថាអ័ក្សន្ះចង្អុលទៅជើង ចង្អុលចំរយៈកម្ពស់10-150 (សម្ប់រយៈ
ទទឹងនៅកម្ពុជា)។

       ការធ្វើប្បន្ះអ័ក្សអាប់សុីសនឹងស្បទៅនឹងអ័ក្សរង្វិលរបស់
ផ្នដីហើយបង្កលក្ខណៈងាយស្ួលក្នុងការសង្កត្វត្ថកុ្នងុលំហរយៈ
ព្លយូរ ។ ចលនារបស់ម្ឃដ្លមើលឃើញគឺ បណា្តាលមកពីចលនា
រង្វិលរបស់ផ្នដី។ ដូច្ន្ះនៅព្លយើងដក់អ័ក្សរង្វិលរបស់ជើងទម្
ត្ល្ទស្សន៍ស្បនឹងអ័ក្សផ្នដី ដើម្បីរក្សាវត្ថុឱ្យនៅចំកណា្តាល យើង
គ្ន់ត្ក្តម្ូវអ័ក្សមួយរបស់ត្ល្ទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះ (ដ្លគ្ហៅថា
"Right Ascension" ឬ "RA") ។ ត្ល្ទស្សន៍ដ្លមនតម្ល្ថ្ល្ មន
ម៉ូទ័រសម្ប់តម្ូវ ។

       ការតម្ង់ត្ល្ទស្សន៍ពុំម្នជាការលំបាកឡើយ នៅព្លដ្ល
យើងមនចំណ្ះដឹង អំពីម្ឃហើយសុំាទៅនឹងលក្ខណៈម្កានិច
របស់ត្ល្ទស្សន៍ ។ បន្ធូរអ័ក្សរង្វិលរបស់ជើងទម្ត្ល្ទស្សន៍ទាំង
ពីរតិចៗ (ការធ្វើប្បន្ះពុំធ្វើឱ្យអ័ក្សខូចខាតឡើយ បើមនករណីដួល
កើតឡើង) រួចប្ើ ត្ល្ទស្សន៍តូច (finder scope) ដើម្បីចង្អុលវត្ថុ។ 
ការធ្វើប្បន្ះ យើងអាចមើលឃើញវត្ថុនៅក្នុងត្ល្ទស្សន៍បានដោយ
ប្ើក្វពង្ីកដ្លទាបជាងគ្ ។ កុំភ្ល្ចក្តម្ូវរូបភាពឱ្យច្បាស់ 
(Focus) ដូចលំនាំដ្លអ្នកប្ើមីក្ូទស្សន៍ដ្រ (ចូរចងចាំថាមនុស្ស
ម្នាក់ៗមនភ្ន្កខុសៗគ្នា) ។



36

ការតមូ្វចម្ងាយកំណំុ (focus) ផ្ស្ងៗគ្នា ។ ខាងឆ្វង្គឺត្ល្ទស្សន៍ 
Newtonian ឯខាងសា្តៅំគឺ ត្ល្ទស្សន៍ឡង់ទី

 

 

      ព្ះចន្ទ ជាអង្គដ៏អសា្ចារ្យមួយដ្លគ្សង្កត្ដោយប្ើត្ល្ទស្សន៍
       ពោរព្ញដោយកំហូង ភ្ន ំផ្ទង្ងឹតធំៗ (ដ្លគ្ហៅថាជា "សមុទ្", 
       គ្មានទឹកប៉ុន្ត្ជាលំហូរម៉ាក់ម៉ា) ហើយងាយស្ួលសង្ក្ត។
     ភពព្ហស្បតិ៍ នៅព្លមើលឃើញភពយក្ស (នៅពីរឬបីឆ្នាំខាង
       មុខយើងអាចមើលវាឃើញនៅព្លលា្ងាចន្រដូវរងា) យើងសង្កត្
       ឃើញព្ះចន្ទធំបំផុតរបស់ភពន្ះចំនួន 4 (ហៅថា"ព្ះចន្ទរបស់
        ហា្កាលីល្" ព្ះវាតូ្វបានរកឃើញដោយលោក Galileo Galilei)។ 
        នៅព្លយើងសង្ក្តពីមួយលា្ងាចទៅមួយលា្ងាច យើងនឹងកត់
       សម្គាល់ឃើញថាវាផា្លាស់ទីជុំវិញភពព្ហស្បតិ៍(ដូចព្ះចន្ទវិល
       ជុំវិញផ្នដីដ្រ)។  
      ភពសៅរ៍ នៅព្លដ្លយើងមើលភពន្ះឃើញ (នៅពីរ ឬបី
       ឆ្នាំខាងមុខ យើងនឹងអាចមើលឃើញភពសៅរ៍នារដូវផា្ការីកនិង
       រដូវក្តៅ) យើងអាចមើលឃើញរង្វង់របស់វាដោយងាយ។  នៅព្ល
       យើងសង្ក្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ យើងនឹងកត់សម្គាល់ឃើញនូវ
       បម្បម្ួលន្ទម្តរបស់វា។ 

សង្ក្ត

      ភពសុក្ ព្លដ្លយើងអាចមើលឃើញភពសុក្ (អាចមើលឃើញព្ញមួយឆ្នាំ នៅព្លព្ឹក
       ឬលា្ងាច) ជាវត្ថុដ្លភ្លឺជាងគ្នៅលើម្ឃ។ នៅព្លយើងមើលភពន្ះដោយប្ើត្ល្ទស្សន៍យើង
       ងាយសង្ក្តវគ្គរបស់វា (ដូចជាវគ្គរបស់ព្ះចន្ទយើងដ្រ)។
      សម្ប់អ្នកសង្កត្ដ្លមនបទពិសោធន៍ស្ប់ៈ ព្យាយាមសង្កត្ Pleiades (M45) និង
       ណ្ប៊ុយឡា Orion (M42) នៅរដូវរងាឬកាឡាក់សីុ Andromeda (M31) នៅរដូវស្លកឹឈើជុ្ះ។
       បនា្ទាប់មកព្យាយាមស្វ្ងរក ពពកម៉ាស្លឡានិចធំតូចក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្ុះ និងរដូវរងា ឬកម្ង
       តារាភ្លាះនៅក្នុងតារានិករ Perseus (NGC 884 និង NGC 869)។

        ត្ល្ទស្សន៍មិនត្ឹមត្ពង្ីករូបភាពប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្មុខងារសំខាន់ជាងន្ះទៅទៀតជា
ភ្ន្កយក្ស។ ភ្ន្កមនុស្សមនអង្កត់ផ្ចិត7mm (នៅព្លយប់ក្នុងទីងងឹត)។ ប្វ្ង 7mm យើងអាចមើល
ឃើញផា្កាយរាប់ពាន់។ត្ល្ទស្សន៍មនកញ្ចក់ ឬឡង់ទីដ្លមនទំហំធំជាងភ្ន្កយើងច្ើនដង ហើយ
ចាប់ពន្លឺបានច្ើនជាង។ ហ្តុដូច្ន្ះហើយបានជាយើងអាចមើលឃើញតារាដ្លមិនសូវភ្លឺជាច្ើន និង
វត្ថុផ្ស្ងៗទៀត។ 

ការបកស្យ

ត្ល្ទស្សន៍គឺជាភ្ន្កដ៏ធំមួយ
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        ការពង្ីករបស់ត្ល្ទស្សន៍មិនសូវសំខាន់ទ្ ភាគច្ើនគឺកំណត់ដោយកតា្តៅខាងក្ជាច្ើន
(ភាពមិនទៀងទាត់ន្បរិយាកាសផ្នដី...)។ ត្ល្ទស្សន៍ធម្មតាមនក្វពងី្កភ្នក្ពីរឬបីសម្ប់ការ
ពងី្កខុសៗគ្នា។ ជាការប្សើរគឺយើងប្ើត្ការពងី្កដ្លទាបជាងគ្ (ក្វពង្ីកដ្លមនប្វ្ង
កំណុំធំជាងគ្ភាគច្ើនគឺពី 20 ទៅ 24mm)។

        គ្អាចគណនាការពង្ីករបស់ត្ល្ទស្សន៍បាន គឺយកប្វ្ងកំណុំរបស់ត្ល្ទស្សន៍ច្កនឹង
ប្វ្ងកំណំុ របស់ក្វពងី្ក (eyepiece)។ ត្ល្ទស្សន៍ធម្មតាមួយនឹងមនប្វ្ងកំណំុពី 700mm ទៅ
900mm(ជាទូទៅមនសរស្រនៅលើបំពង់ f = 900 mm)។ នៅព្លយើងប្ើក្វពង្ីកប្វ្ង
20mm លើទំហំប្វ្ង 900mm ការពង្ីកនឹងស្មើ 900/20 = 45ដង។ ប្សិនបើយើងពង្ីកជាងន្ះ
ទៅទៀត ដ្នដ្លយើងអាចមើលឃើញ នឹងរួមតូចធ្វើឱ្យលំបាករកទីតាំងវត្ថុ។

      ត្ល្ទស្សន៍ 2ប្ភ្ទដ្លព្ញនិយមសម្ប់អ្នកសង្ក្តដំបូងគឺត្ល្ទស្សន៍ចំណាំងប្រ(ត្ល្
ទស្សន៍ឡង់ទី) ជាទូទៅមនឡង់ទីមួយដ្លមនអង្កត់ផ្ចិតប្វ្ងពី60ទៅ90mmនិងត្ល្ទស្សន៍កញ្ចក់

ម៉ាកNewtonian (ជាទូទៅមនកញ្ចក់ដ្លមនអង្កត់ផ្ចិតប្វ្ងពី
114ទៅ150mm។

សន្និដ្ឋាន

       ត្ល្ទស្សន៍មិនត្ឹមត្ពង្ីករូបភាពប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្សំខាន់ជាង
ន្ះទៅទៀតនោះគឺវាថ្មទាំងមនតួនាទីជាភ្ន្កដ៏ធំថ្មទៀតផង។ 
សមត្ថភាពពង្ីករបស់ត្ល្ទស្សន៍ មនសារសំខាន់តិចជាងអង្កត់ផ្ចិត
របស់ឡង់ទីដ្លកំណត់បរិមណពន្លឺដ្លត្ល្ទស្សន៍អាច
ទទួលបាន។

       1. ព្យាយាមរកមើលចំណិតព្ះចន្ទស្តើង ពីរឬបីថ្ង្ដំបូងន្ខ្ដើម
           ខ្នើត។ តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វី?
           "ផ្ន្កងងឹត" របស់ព្ះចន្ទមិនងងឹតទាំងស្ុងទ្ វាត្ូវបាន
          បំភ្លឺដោយពន្លឺព្ះអាទិត្យដ្លចាំងផា្លាតពីផ្ទ្ផ្នដី ។ យើង
          អាចមើលឃើញផ្ន្កងងឹតរបស់ព្ះចន្ទត្នៅរយៈព្លពីរឬ
          បីថ្ង្មុននិងក្យថ្ង្15រោច ជាព្លដ្លយើងមើលឃើញ
           ចំណិតព្ះចន្ទស្តើង។ ចំណិតព្ះចន្ទកាន់ត្ធំមនពន្លឺភ្លឺខា្លាំង
          ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចសង្ក្តពន្លឺស្អាប់ន្ះឡើយ។    
       2. របៀបកំណត់សមត្ថភាពរបស់ត្ល្ទស្សន៍របស់អ្នក
           យើងត្ូវប្ៀបធៀបការចាប់ពន្លឺរបស់ត្ល្ទស្សន៍ជាមួយ
           នឹងភ្ន្ករបស់យើង (អង្កត់ផ្ចិត 7mm)។ ត្ល្ទស្សន៍ធម្មតា
           មួយមនឡង់ទីបឋម (objective lenses) ប្វ្ង 60mm  
             (ជួនកាល ពី80-90mm)  ឬកញ្ចក់ 114mm (ជួនកាល 
           150mm) អ្វីដ្លយើងត្ូវធ្វើគឺប្ៀបធៀបផ្ទ្ន្វត្ថុនោះជាមួយ

សំណួរ
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           ភ្ន្កមនុស្ស ។ ឡង់ទី 60mm នឹងចាប់បានពន្លឺស្ទើរត្ 75ដង
           ច្ើនជាងភ្ន្ករបស់យើងអាចធ្វើបាន។ ដូច្ន្ះដោយប្ើ
           ឧបករណ៍ន្ះ អ្នកអាចសង្ក្តមើលតារាដ្លមនពន្លឺ75ដង
           ខ្សាយជាងសម្ប់ភ្ន្កមនុស្ស។ កញ្ចក់114mm នឹងចាប់ពន្លឺ
           បាន 260ដងច្ើនជាងភ្ន្កមនុស្សអាចធ្វើបាន។ ត្ល្ទស្សន៍
           ដ្លល្អ (Spanish GTC-telescope) មនកញ្ចក់ 10.4m
           គឺវាមនសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងភ្ន្កមនុស្សធម្មតាពីរលានដង។
       3. មនុស្សភាគច្ើន ជាពិស្សក្ម្ងៗគូររូបផា្កាយប្បន្ះ "*"
           បុ៉ន្តន្ៅព្លយើងមើលក្នងុត្ល្ទស្សន៍គឺយើងឃើញត្ចំណុច
           តូចមួយបុ៉ណ្ណោះ ទោះជាយើងប្ើក្វពងី្កដ្លមនសមត្ថភាព
           ពង្ីកកម្ិតខ្ពស់យា៉ាងណាក៏ដោយ។ 
           តារាមនទំហំធំសម្បើម ប៉ុន្ត្វានៅឆ្ងាយស្នឆ្ងាយ សូម្បីត្
           ត្ល្ទស្សន៍ដ្លមនសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតត្ឹមត្អាចមើល
           ឃើញតារាធំបំផុតជាបន្ទះឌីសមួយប៉ុណ្ណោះ។ រូបភាពតារាក្នុង
           សៀវភៅរឿងកុមរនិងក្នុងគំនូរដ្លជាទូទៅមន5-6ជ្ុងស្ួច 
           ប្ហ្ល បណា្តាលមកពីគំហើញមិនសូវល្អ គឺពន្លឺត្ូវ បាចសាច
           ដោយរោមភ្ន្ករបស់យើង។



ក្សួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា 3
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012

ពិសែធន៍ផែនដី និងបរិសា្ថែនវិទ្យា

ផ្នែកទី 2 ធាតុអាកាស និងអាកាសធាតុ





ផ្ន្រកទី 2 
ធាតុអាកាស 

និងអាកាសធាតុ





សែចក្តីផ្តើម

ឯកសារន្ះបងា្ហាញពិសោធន៍ងាយៗមួយចំនួនដើម្បីជួយគ្ូឧទ្ទ្សនិងគ្ូក្នុងការបង្ៀនអំពី
អាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស។ ពិសោធន៍ទាំងន្ះផ្តៅតទៅលើចំណ្ះដឹងសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹង
ធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុដូចជាសីតុណ្ហាភាព សម្ពាធ ដង់សុីត្ ចរន្តវិលវល់ កម្តៅខុសៗគ្នា និង
កំណជាញើស។ ពិសោធន៍មួយចំនួនក៏នឹងបងា្ហាញផងដ្រនូវរបៀបដ្លកតា្តៅ ទាំងន្ះចូលផ្សំគ្នា
បង្កើតបានជាអង្គដ្លមនចលនាគឺខ្យល់និងពពក។ ពិសោធន៍ខ្លះអាចប្ើជាព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗ 
ហើយខ្លះទៀតសក្តិសមនឹងប្ើសម្ប់សកម្មភាពស្វជ្វតាមប្បរិះរករបស់សិស្ស។ លោកគ្ូ 
អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ http://www.
krou.moeys.gov.kh។

ឯកសារន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយយកចិត្តទុកដក់។ យា៉ាងណាមិញ យើងជឿជាក់ថា
កំហុសឆ្គងនៅត្កើតមន ដូចន្ះយើងសង្ឃឹមថាលោកគូ្អ្នកគូ្និងអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុស
ឆ្គងដ្លកើតមនក្នងុការរៀបចំឯកសារន្ះ។ សូមលោកគូ្អ្នកគូ្ម្តា្តៅចូលរួមផ្តល់យោបល់ក្លម្អ
ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរឡើង។ សូមជូនពរលោកគ្ូអ្នកគ្ូទទួលបាន
ជោគជ័យក្នងុការបង្ៀនមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថនវិទ្យាតាមរយៈការប្ើប្ស់ឯកសារពិសោធន៍ន្ះ។
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ខ្លមឹសរសំខាន់ៗ
    តួនាទីរបស់ចរន្តវិលវល់ក្នុងការបង្កើតខ្យល់បក់ៈ
    ថាមពលព្ះអាទិត្យគឺជាកម្លាំងចលករដ្លជំរុញឱ្យមន
    ធាតុអាកាស។
    ផ្ទ្ផ្នដីឡើងក្តៅមិនស្មើគ្នាដោយសារភាពទ្តន្ផ្នដី
    ទៅរកព្ះអាទិត្យ។
    ការឡើងកម្តៅមិនស្មើគ្នាន្ផ្នដីដោយសារកម្តៅព្ះអាទិត្យ
     បណា្តាលឱ្យមនខ្យល់ដ្លមនសីតុណ្ហាភាពខុសៗគ្នា ជា
     ហ្តុនាំឱ្យខ្យល់មនដង់សុីត្ខុសៗគ្នាពីទីតាំងមួយទៅ
     ទីតាំងមួយផ្ស្ងទៀត។
    ព្ះអាទិត្យផ្តល់ថាមពលដ្លបង្កើតជាចរន្តវិលវល់នៅលើ
     ភពផ្នដី។
    កម្តៅធ្វើឱ្យម៉ូល្គុលចល័តកាន់ត្លឿន ហើយទង្គិចគ្នា
     ទៅវិញទៅមក ជាហ្តុនាំឱ្យម៉ូល្គុលទាំងនោះឃ្លាតច្ញ
     ឆ្ងាយពីគ្នា។
    ដូចន្ះ មនមូ៉ល្គុលខ្យល់កាន់ត្តិចនៅក្នុងលំហមួយ
     បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខ្សាយ។ ខ្យល់ដ្លមនដង់សីុត្ទាប
     (ស្ល) ជាងខ្យល់ដ្លនៅជំុវិញ នឹងអណ្តត្ឡើងទៅលើ 
     ហើយខ្យល់ដ្លមនដង់សុីត្ខ្ពស់ (ធ្ងន់) នឹងធា្លាក់
     ចុះក្ម។
    ខ្យល់ជាវត្ថុរាវ (ស្ដៀងទឹក) ហើយវាមនចលនាដោយ
     សារភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព និងដង់សុីត្ន្ះឯង។ វដ្ត
     បន្តឥតដច់របស់ខ្យល់ហៅថាចរន្តវិលវល់។
    ខ្យល់បក់គឺជាចលនាតាមទិសដ្ករបស់ខ្យល់ ដ្ល
     បរិយាកាសមនអំពើដើម្បីឱ្យមនដង់សុីត្ស្មើគ្នាជាមួយ
     ខ្យល់ដ្លនៅជំុវិញដ្លភាពខុសគ្នាន្ដង់សីុត្ន្ះបណា្តាល
     មកពីការទទួលបានកម្តៅខុសៗគ្នា។ ចរន្តវិលវល់កើតមន
     ឡើង ក្នុងបរិយាកាសមនទំហំផ្ស្ងៗ ពីគ្នា។
    ចរន្តវិលវល់ទ្ង់ទ្យធំកើតមនក្នុងបរិយាកាសបង្កើត
     បានជាខ្យល់តំបន់។

    តួនាទីន្សម្ពាធនិងការឡើងកម្តៅខុសៗគ្នាក្នុងការបង្កើតខ្យល់បក់
    ដង់សីុត្និងសម្ពាធមនទំនាក់ទំនងផា្ទាល់ជាមួយគ្នា។ នៅព្លដ្លដង់សុីត្កើន សម្ពាធ
      ក៏កើនឡើងដ្រ។
    ភាពខុសគ្នាន្ដង់សុីត្បង្កើតឱ្យមនតំបន់សម្ពាធខា្លាំងនឹងតំបន់សម្ពាធខ្សាយ។ តំបន់ដ្ល
      មនដង់សុីត្ខ្ពស់ (មនម៉ូល្គុលច្ើនជាង) មនសម្ពាធខា្លាំងជាង។ ខ្យល់បក់ពីតំបន់ដ្ល
      មនសម្ពាធខា្លាំងទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយ ហើយបង្កើតបានជាលក្ខណៈពិស្សនិង
      ព្ំខ័ណ្ឌ (ព្ំ)ន្ម៉ាសខ្យល់។
    ខ្យល់បក់គឺជាចលនាតាមខ្ស្ដ្ករបស់ខ្យល់នៅព្លដ្លបរិយាកាសមនអំពើដើម្បីតមូ្វឱ្យ
      ស្មើគ្នានូវដង់សុីត្ន្ម៉ាសខ្យល់ដ្លស្ថិតនៅជិតៗគ្នា ដ្លដង់សុីត្ខុសៗគ្នាន្ះបណា្តាល
      មកពីការឡើងកម្តៅខុសៗគ្នា។

    ប្ព័ន្ធខ្យល់បក់ប្ចាំទី
    ដីសូ្បនឹងបញ្ចញ្កម្តៅលឿនជាងទឹក។ ខ្យល់បក់ពីសមុទ្ទៅទ្វបី និងខ្យល់បក់ពីទ្វបីទៅសមុទ្កើត
ឡើងដោយសារការកើនឡើងកម្តៅខុសគ្នារវាងដីនិងទឹក។

    នៅព្លថ្ងផ្្ទទ្្វបីឡើងក្តៅឆប់ជាងផ្ទទឹ្កសមុទ្បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខ្សាយនៅលើផ្ទទ្្វបី 
     ដោយខ្យល់ក្តៅអណ្តត្ឡើងលើរីឯនៅលើផ្ទស្មុទ្វិញ ខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្ម បណា្តាល
     ឱ្យមនសម្ពាធខា្លាងំ។ ប្ព័ន្ធន្ចរន្តវិលវល់ប្បន្ះបង្កើតជាខ្យល់បក់នៅលើផ្ទពី្សមុទ្ទៅទ្វបី 
     (ខ្យល់ជំនោរសមុទ្)។
    នៅព្លយប់ ទ្វបីចុះត្ជាក់ឆប់ជាងទឹកសមុទ្ ហើយខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្មនៅលើផ្ទ្
      ទ្វបីបណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខា្លាងំ រីឯសមុទ្វិញ កើតមនតំបន់សម្ពាធខ្សាយ។ ប្ព័ន្ធន្ចរន្ត
      វិលវល់ប្បន្ះបង្កើតជាខ្យល់បក់នៅលើផ្ទពី្ទ្វបីទៅសមុទ្ (ខ្យល់ជំនោរទ្វបី)។
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    នៅលើផ្នដី ចរន្តវិលវល់កើតមនឡើងមនទំហំខុសៗគ្នា អាស័្យទៅលើភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព
របស់ម៉ាសខ្យល់ដ្លស្ថិតនៅជិតៗគ្នា។ ចំពោះតំបន់ដ្លខ្យល់មនចលនាជាបនា្ទាត់ឈរ នៅរយៈកម្ពស់ 
0o, 30o, 60o, និង 90o មនខ្យល់បក់តិចនៅជិតផ្ទ្ផ្នដី។

    នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ខ្យល់បក់ស្បទិសដៅទ្និចនាឡិកា មនទិសដៅច្ញក្និងចុះក្មជំុវិញ
ប្ព័ន្ធសម្ពាធខា្លាំងមួយ។ ខ្យល់បក់ច្សទិសដៅទ្និចនាឡិកា មនទិសដៅចូលក្នុង និងឡើងលើជុំវិញ
ប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្សាយមួយ។ ចលនារបស់ខ្យល់រងឥទ្ធិពលន្ ចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដី (កម្លាំងកូរី
យ៉ូលីស)។

    ខ្្សដ្លខ័ណ្ឌច្កម៉ាសខ្យល់ដ្លមនលក្ខណៈផ្ស្ងពីគ្នា (សម្ពាធខា្លាងំ និងខ្សាយ) ហៅថាពំ្។

    តើពពកកើតឡើងដោយរបៀបណា?
          ខ្យល់ចុះត្ជាក់នៅព្លដ្លវាអណ្ត្តឡើងលើ។

    ទម្ង់ខ្យល់សាកលនិងចរន្តវិលវល់
    មនទំនាក់ទំនងមិនផា្ទាល់មួយរវាងរយៈកម្ពស់និងការទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យ។ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ  
តំបន់តូ្ពិចដ្លស្ថតិនៅរយៈកម្ពស់ចនោ្លាះពី 0-30o ទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យច្ើនបំផុត ផ្ទយុពីតំបន់
ប៉ូលដ្លស្ថិតនៅចនោ្លាះរយៈកម្ពស់ពី 60o-90o ដ្លទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យតិចបំផុតជាហ្តុនាំ
ឱ្យតំបន់ប៉ូលត្ជាក់ជាងតំបន់អ្កា្វាទ័រ។

    ខ្យល់ផា្លាស់ទីពីតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខា្លាងំទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយជានិច្ចកាលបណា្តាលមកពី
ការទទួលបានកម្តៅមិនស្មើគ្នា។ ករណីដ្លកើតមនញឹកញាប់បំផុតគឺចរន្តវិលវល់។

   ខ្យល់អណ្ត្តឡើងលើនៅព្លដ្លមនសម្ពាធខ្សាយ
                បណា្តាលឱ្យមនការកកើតពពក។ ពពកច្ើនកើតមននៅ
                ក្នុងប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្សាយ (ឧទាហរណ៍ ព្ំត្ជាក់)។
    ខ្យល់ដ្លធា្លាក់ចុះក្មជាប់ទាក់ទងនឹងសម្ពាធខា្លាំងដ្ល
                មិនមនលំនាំបង្កើតពពក ជាហ្តុបណា្តាលឱ្យមនពពក
                តិច ឬគ្មានពពកត្ម្តង។

          ពពកកើតមនឡើងនៅព្លដ្លៈ
  1) មនចំហាយទឹកគ្ប់គ្ន់ (ទឹកក្នងុទម្ង់ជាឧស្មន័) 
       ដើម្បីប្កា្លាយជាដំណក់ទឹកឬទឹកកក។
  2) ខ្យល់ចុះត្ជាក់គ្ប់គ្ន់ដោយសារការអណ្តត្ឡើងលើ។
  3) មនភាគល្អិត (ខ្សាច់ ធូលី អំបិល) ដ្លចំហាយទឹកអាច
        តោងភា្ជាប់ដើម្បីឱ្យលំនាំកំណជាញើសកើតឡើងបាន។

    ភ្លៀងកើតមនឡើងនៅព្លដ្លដំណក់ពពករីកធំ និងមនទម្ងន់
ធ្ងន់គ្ប់គ្ន់ អាចយកឈ្នះលើខ្យល់អណ្តត្ឡើងលើដ្លបង្កជាពពក។
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ថាមពល កម្តៅ និងផលផ្ទះកញ្ចក់
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1. ផលផ្ទះកញ្ចក់

     ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការន្ផលផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការពិសោធ
     ពន្យល់មូលហ្តុដ្លបណា្តាលឱ្យផ្នដីកើនកម្តៅ
     ប្ៀបធៀបលំនំាកើនកម្តៅន្ផ្នដីជាមួយលំនំាកើនកម្តៅក្នងុរថយន្តដ្លចតចលក្មកម្តៅថ្ង្
     ព្យាយាមសង្ក្តបាតុភូតកើនកម្តៅ

កម្មវិធីសិក្សា

        ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី5 (2011)
       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (2011)

     ដបក្វមួយ
     ទ្រម៉ូម៉្តចំនួន2

ដំណើរការ

     ដក់ទ្ម៉ូម៉្តមួយចូលក្នុងដប យា៉ាងណាឱ្យទ្ម៉ូម៉្តស្ថិតនៅក្នុង
       ដបទាំងស្ុង។
     មួលគម្បដបឱ្យជិតហើយដក់វាហាលថ្ង្។ សូមជៀសវាងដក់
       ដបនៅលើផ្ទ្ចម្លងកម្តៅដូចជាតុដ្លធ្វើពីលោហៈ។ អ្នកអាច
       ដក់ដបនៅលើដុំឈើបាន។
     ដក់ទ្ម៉ូម៉្តទី2ហាលថ្ង្នៅជិតទ្ម៉ូម៉្តទីមួយគឺលើផ្ទ្ដ្លមិន
       ចម្លងកម្តៅដូចគ្នា។
     អានសីតុណ្ហាភាពនៅលើទ្ម៉ូម៉្តទាំងពីរមុនព្លចាប់ផ្តើម។
     អានសីតុណ្ហាភាពរៀងរាល់5នាទីម្តងហើយកត់ត្ទុក។ បនា្ទាប់មក
       ប្ើទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីសង់ជាក្បដោយដៅរយៈព្លនៅ
       លើអ័ក្សអាប់សុីស និងសីតុណ្ហាភាពនៅលើអ័ក្សអរដោន្។

វត្ថុបំណង

សម្ភារ
សា្ថនភាពដូចបាតុភូតដ្លកើតមនក្នុង រថយន្ត
ដ្រ ដ្លធ្វើឱ្យខ្យល់នៅខាងក្នុង(និងទ្ម៉ូម៉្ត) 
ឡើងក្តៅកាន់ត្លឿន។
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កាំរស្មីព្ះអាទិត្យមួយ
ភាគធំផា្លាត ព្លប៉ះនឹង
ផ្ទ្លោហៈ

ឯកសារយ្ាង: Ernst, 2010.

កាំរស្មីដ្លឆ្លងកាត់កញ្ចក់
ត្ូវបានបងា្ខាំងជាប់ ធ្វើឱ្យផ្ន្ក
ខាងក្នុងរថយន្តកើនកម្តៅ

     តើអ្នកសង្កត្ឃើញមនភាពខុសប្លក្គ្នាដូចម្តច្ខ្លះរវាងសីតុណ្ហាភាព
       ន្ទ្មូ៉ម្៉តទំាងពីរ?
      ចូរធ្វើការទស្សន៍ទាយពីការវិវត្តន្សីតុណ្ហាភាពរបស់ទ្មូ៉ម្៉តទំាងពីរ 
       ប្សិនបើអ្នកទុកវាហាលថ្ងប្ន្តទៅទៀត?

សង្ក្ត

       កាំរស្មីព្ះអាទិត្យអាចឆ្លងកាត់ផ្ទ្ក្វបានដោយងាយ។ ក្យព្លឆ្លងកាត់ដល់ខាងក្នុងក្វហើយ
កាំរស្មីទាំងនោះត្ូវបានស្ូបនិងបំប្ល្ងទៅជាកម្តៅ។ កាំរស្មីកម្តៅមិនអាចឆ្លងកាត់ក្វបានទាំងអស់ទ្
ហ្តុន្ះហើយទើបកំារស្មកីម្តៅមួយផ្្នកតូ្វបានជះត្លប់ទៅវិញ។ ដោយសារការជះត្លប់ន្ះ ខ្យល់
នៅក្នងុក្វឡើងក្តៅធ្វើឱ្យសីតុណ្ហាភាពកើនឡើង។

       កំារស្មមីើលឃើញរបស់ព្ះអាទិត្យ ឆ្លងកាត់ស្ទាប់បរិយាកាសរបស់ផ្នដីក្នងុលំនំាដូចខាងលើដ្រ។ 
កាំរស្មីមួយចំនួនត្ូវបានស្ូបដោយផ្ទ្ផ្នដី ហើយត្ូវបានបញ្ច្ញសារជាថ្មីជាកាំរស្មីកម្តៅ(ក្ហម
អំាងប្)។មូ៉ល្គុលឧស្មន័មួយចំនួនដូចជាឧស្មន័កាបូនិច(CO2)ចំហាយទឹក និងម្តាន ជះត្លប់មួយ
ផ្ន្កន្កាំរស្មីខាងលើ បណា្តាលឱ្យបរិយាកាសកើនកម្តៅ។

    ក្នងុអំឡុង50ឆ្នាចុំងក្យន្ះ គ្សង្កត្ឃើញកំណើនជាសាកលន្សីតុណ្ហាភាពមធ្យម ដ្លជាទូទៅ
បណា្តាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ កំណើនន្កំហាប់ឧស្មន័កាបូនិច(CO2) នៅក្នងុបរិយាកាស ដ្ល
បណា្តាលមកពីចំហ្ះន្ផូសីុលឥន្ធនៈដូចជាប្ង ធ្យូងថ្ម និងឧស្មន័ធម្មជាតិ បានបង្កើនផលផ្ទះកញ្ចក់។ 

ការបកស្យ
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សន្និដ្ឋាន

    ផ្នដីកើនកម្តៅដោយសារផលផ្ទះកញ្ចក់។ ផលផ្ទះកញ្ចក់កើតឡើងដោយសារឧស្ម័នមួយចំនួននៅក្នុង
បរិយាកាសដ្លស្ូបនិងបញ្ច្ញកាំរស្មីអាំងប្ក្ហមពីផ្នដី។

យន្តការជាច្ើនសម្ប់ទទួលព័ត៌មនត្លប់ និងតួនាទីមិនច្បាស់លាស់របស់ពពក ធ្វើឱ្យគ្មិនអាច
ទស្សន៍ទាយសីតុណ្ហាភាពជាក់លាក់បានទ្។ 

    ផលផ្ទះកញ្ចក់មិនជាប់ទាក់ទងនឹងស្ទាប់អូសូនទ្ កំណើនកំហាប់អូសូននៅរយៈកម្ពស់ប្ហ្ល25km
ដ្លការពារយើងទល់នឹងផលប៉ះពាល់ន្កាំរស្មីសា្វាយអ៊ុលត្ពីព្ះអាទិត្យ។

សំណួរ

    1)  ចូរធ្វើការទស្សន៍ទាយពីហ្តុការណ៍ដ្លនឹងកើតឡើង ប្សិនបើអ្នកដក់វត្ថុពណ៌ខ្មាមួយនៅក្នុង
         ដប។ តើអ្នកនឹងទទួលបានក្បប្បណា? វត្ថពុណ៌ខ្មាបណា្តាលឱ្យផលកម្តៅកើតមនខា្លាងំជាងមុន។
    2)  ហ្តុអ្វបីានជាផលផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់សម្ប់មនុស្ស? ប្សិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់ទ្ (មនន័យ
          ថាមនតឹ្មត្ កម្តៅន្ផ្ទផ្្នដីទទួលបានពីពន្លព្ឺះអាទិត្យ និងពីស្ទាប់ខាងក្នងុន្ផ្នដី) 
          ផ្នដីនឹងមនសីតុណ្ហាភាពទាប។
    3)  តើការកើនកម្តៅផ្នដី ជាបញ្ហាមួយដ្លគួរត្ដោះស្យដោយប្ទ្សអភិវឌ្ឍឬ? ចូរផ្តល់
          ហ្តុផលគំទ្គំនិតរបស់អ្នក ដូចជា:
    បាទ/ចាស ព្ះថាប្ទ្សអភិវឌ្ឍ ជាប្ភពចម្បងន្ឧស្ម័ន CO2ដ្លត្ូវបានបញ្ច្ញទៅ
      ក្នុងបរិយាកាស។     
    ទ្ ន្ះជាបញ្ហារបស់មនុស្សគ្ប់រូបនៅក្នុងពិភពលោក។ ប្សិនបើមនុស្សគ្ប់រូបផា្លាស់ប្តូរ
      របៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនត្បន្តិច យើងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលដោយ CO2បានយា៉ាង
      ច្ើន។ យើងត្ូវចូលរួមទាំងអស់គ្នា ចាប់ផ្តើមដោយការក្ប្ខ្លួនឯង។
       ទ្ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្ទ្សចិន និងឥណា្ឌកំពុងរីកចម្ើនយា៉ាងឆប់រហ័ស។ ការថយ
     ចុះន្ការបញ្ចញ្ CO2 ដោយប្ទ្សអភិវឌ្ឍ និងល្ងមនប្សិទ្ធភិាពយា៉ាងឆប់រហ័សដោយ
     ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍកា្លាយជាប្ភពន្ការបញ្ច្ញវិញម្តង។
       ទ្ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្ូវរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកើនកម្តៅផ្នដី។



46

     រៀបរាប់ដំណើរការពិសោធន៍ដ្លបញ្ចាក់ថាតំបន់អ្កា្វាទ័រទទួល
      បានកម្តៅពីកាំរស្មីព្ះអាទិត្យច្ើនជាងតំបន់ប៉ូល
     ពន្យល់មូលហ្តុដ្លកំារស្មព្ីះអាទិត្យចំាងក្ងមកលើផ្ទផ្្នដី
       មនកម្តៅក្តៅជាងកំារស្មដ្ីលចំាងទ្ត
     ស្លាញ់ចូលចិត្តសកម្មភាពសង្កត្បាតុភូតដ្លកើតមនលើ
       ផ្នដី

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4

2. តំបន់អែកា្វាទ័រក្តៅជាងតំបន់ប៉ូល

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ

សង្្កត

      ពិល
      បោ៉ាងបោ៉ាង

     ដៅចំណុចសម្គាល់ប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅលើបោ៉ាងបោ៉ាងដើម្បីតំណាងផ្នដី។ ពិលតំណាង
      ព្ះអាទិត្យ។
     បញ្ចាំងពន្លឺព្ះអាទិត្យទៅលើ "អ្កា្វាទ័រ" ន្បោ៉ាងបោ៉ាងរបស់អ្នកបនា្ទាប់មកចល័តពន្លឺឱ្យចាំងទៅជិត
      ប៉ូលណាមួយ។ រក្សាពិលនៅក្នុងសា្ថនភាពផ្ត្កជានិច្ច។

      កត់សម្គាល់បរិមណពន្លឺនៅទីតាំងពីរផ្ស្ងគ្នាន្ះ។
      តើពន្លឺនៅទីតាំងទាំងពីរមនកម្តៅស្មើគ្នាឬទ្? ហ្តុអ្វី?
      តើពន្លឺព្ះអាទិត្យដ្លចាំងមកលើតំបន់ប៉ូលមនអាំងតង់សុីត្ស្មើពន្លឺព្ះអាទិត្យដ្លចាំងមក
       លើតំបន់អ្កា្វាទ័រដ្រឬទ្?
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       នៅព្លដ្លអ្នកបញ្ចាំងពន្លឺពិលទៅលើបោ៉ាងបោ៉ាង អ្នកកត់សម្គាល់ឃើញថាពន្លឺដ្លចាំងប៉ះលើ
តំបន់ប៉ូលមនផ្ទ្ធំជាងពន្លឺដ្លចាំងលើតំបន់អ្កា្វាទ័រ។ មនន័យថាក្ឡាផ្ទ្1m2 នៅតំបន់ប៉ូលទទួល
បានពន្លព្ឺះអាទិត្យ (និងថាមពល) តិចជាងក្ឡាផ្ទ1្m2 នៅតំបន់អ្កា្វាទ័រ។   

រូបPការបកស្យ

       ភាពខុសប្ល្កគ្នាន្ះ ពិតជាកើតមនប្កដម្ន។ អាស្័យហ្តុន្ះហើយបានជានាំឱ្យមនការ
សន្និដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយដ្លជួយឱ្យយើងយល់អំពីធាតុអាកាសរបស់ផ្នដី។ តំបន់អ្កា្វាទ័រទទួលបាន
ថាមពលព្ះអាទិត្យច្ើនជាងតំបន់ប៉ូល ធ្វើឱ្យទីនោះក្តៅជាងតំបន់ប៉ូល។ បណ្តូរថាមពលកម្តៅរវាងតំបន់
អ្កា្វាទ័រនិងតំបន់ប៉ូលកើតមនជាប់ជានិច្ច។ ជាលទ្ធផលតំបន់អ្កា្វាទ័រកាន់ត្ក្តៅទៅៗ ហើយតំបន់បូ៉ល
កាន់ត្ត្ជាក់ទៅៗ។ លទ្ធផលន្ះពំុម្នបណា្តាលមកពីការបញ្ជនូកម្តៅរវាងតំបន់អ្កា្វាទ័រនិងតំបន់បូ៉ល
ឡើយ។ កម្តៅត្ូវបានផា្លាស់ប្តូរថ្ររវាងតំបន់អ្កា្វាទ័រនិងតំបន់ប៉ូល។

ឯកសារយោងៈ Wikipedia

ប៉ូលខាងជើង

ប៉ូលខាងត្បូង បរិយាកាសផ្នដី

បាច់ន្ថាមពល
ព្ះអាទិត្យ
ដ្លស្បនិងស្មើគ្នា

ផ្ទ្ផ្នដី

       កំារស្មចំីាងក្ងរបស់ព្ះអាទិត្យក្តៅជាងកំារស្មដ្ីលចំាងទ្ត។ នៅ
ក្នុងកាំរស្មីដ្លចាំងទ្ត បរិមណថាមពលត្ូវបានពង្យនៅលើ
ក្ឡាផ្ទ្ធំជាង។

សន្និដ្ឋាន
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     រៀបរាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហាភាពនិងល្បឿនន្មូ៉ល្គុល
     បកស្យដ្យាក្មប្ៀបធៀបល្បឿនមូ៉ល្គុលនៅសីតុណ្ហាភាព
      ទាបនិងសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់
     បុ្ងប្យ័ត្ននៅព្លពិសោធន៍ដ្លទាក់ទងនឹងសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី9

3. បន្សាយនែថាមពលកម្តៅ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

      ទឹកក្តៅ
      ទឹកត្ជាក់
      ក្វពីរដូចគ្នា
      ល័ក្ខរាវសម្ប់ដក់អាហារ

សម្ភារ

ដំណើរការ

សង្ក្ត

      ចាក់ទឹកត្ជាក់ទៅក្នុងក្វមួយ ហើយចាក់ទឹកក្តៅទៅក្នុងក្វមួយទៀត
      ដក់ល័ក្ខ3ដំណក់ទៅក្នុងក្វនីមួយៗ

      តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងក្វទាំងពីរ?
      តើក្នុងក្វមួយណាដ្លល័ក្ខសាយលឿនជាង? ហ្តុអ្វី?
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ចលនាយឺត=សីតុណ្ហាភាពទាប ចលនាលឿន=សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់

       នៅក្នងុទឹកក្តៅ ល័ក្ខសាយលឿនជាងក្នងុទឹកត្ជាក់។ មូ៉ល្គុលទឹកនៅក្នងុទឹកក្តៅផា្លាស់ទីលឿនជាង
ក្នុងទឹកត្ជាក់។ ចលនារបស់ម៉ូល្គុលទឹកកាន់ត្លឿន ធ្វើឱ្យល័ក្ខសាយកាន់ត្លឿន ព្ះវាទង្គិច
ជាមួយមូ៉ល្គុលទឹក។ ដូចន្ះ យើងប្ហ្លជារំពឹងទុកថា សីតុណ្ហាភាពមនឥទ្ធពិលច្ើនទៅលើល្បឿន
ន្មូ៉ល្គុល។ ល្បឿនមធ្យមកើនឡើងមនន័យថា សីតុណ្ហាភាពកើនឡើង ផ្ទុយទៅវិញបើល្បឿនមធ្យម
ថយចុះ មនន័យថាសីតុណ្ហាភាពថយចុះ។ យើងហៅលំនាំន្ះថាបន្សាយ។

       សា្ថនភាពន្ះកើតមនដូចគ្នាចំពោះឧស្ម័ន ក៏ដូចជាចំពោះខ្យល់។ ល្បឿនមធ្យមន្ម៉ូល្គុលខ្យល់
ក្តៅ ខ្ពស់ជាងម៉ូល្គុលខ្យល់ត្ជាក់។ ភាពខុសគ្នារវាងទម្ង់ន្ខ្យល់ប្បន្ះ គឺជាគោលការណ៍
មូលដ្ឋានន្ធាតុអាកាស។

ការបកស្យ

       សីតុណ្ហាភាពមនទំនាក់ទំនងជាមួយល្បឿនន្ម៉ូល្គុល។ ល្បឿន
មធ្យមន្ម៉ូល្គុលខ្យល់ក្តៅខ្ពស់ជាងខ្យល់ត្ជាក់។ ភាពខុសគ្នាន្ះជា
មូលដ្ឋានន្បាតុភូតធាតុអាកាស។

សន្និដ្ឋាន
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សមា្ពាធបរិយាកាស ដង់សីុតែ និងការទទួលកម្តៅមិនដូចគ្នា



51

4. ឥទ្ធិពលនែពណ៌ចំពោះសីតុណ្ហាភាព

     ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងពណ៌និងសីតុណ្ហាភាព
     អនុវត្តតាមដំណើរការពិសោធន៍បានត្ឹមត្ូវ
     បកស្យក្បតាងបម្បម្ួលសីតុណ្ហាភាពទឹកក្នុងកំប៉ុងដ្លមនពណ៌ខុសៗគ្នា
     ឈា្លាសវ្ក្នុងការជ្ើសរីសពណ៌សម្ភារប្ើប្ស់សមស្បព្លស្ថិតក្មកម្តៅព្ះអាទិត្យ

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (1999)

     កំប៉ុងទទ្ចំនួន3
     ថា្នាំលាបពណ៌ស និងខ្មា
     ទឹកក្តៅ
     ទឹកត្ជាក់
     ទ្រម៉ូម៉្ត
     ក្ដស
     ខ្មាដ្
     ក្ដសរឹង
     ថាស

     លាបកំប៉ុងទីមួយពណ៌ស 
      កំប៉ុងទីពីរពណ៌ខ្មាហើយ
      ទុកផ្ទ្កំប៉ុងទីបីពណ៌ប្ក់
      ដើមរបស់វាដដ្ល (ប្សិន
      បើផ្ទ្កំប៉ុងន្ះមនពណ៌ 
      ត្ូវកោសជាតិពណ៌ច្ញ។ 
     ច្កទឹកក្តៅដ្លក្តៅ
       ខា្លាំងមនសីតុណ្ហាភាពដូចៗគ្នា
       ទៅក្នុងកំប៉ុងទាំង3ខាងលើ ហើយវាស់និងកត់ត្សីតុណ្ហាភាព
       ទឹកក្នុងកំប៉ុងនីមួយៗ។
     គ្បកំប៉ុងទាំង3ដោយប្ើក្ដសរឹង ហើយទុកកំប៉ុងទាំងបីក្នុង
       ទីកន្ល្ងមួយដ្លមនម្លប់។
     កត់ត្សីតុណ្ហាភាពទឹកនៅក្នុងកំប៉ុងនីមួយៗ រៀងរាល់5នាទីម្តង
       រហូតដល់គ្ប់រយៈព្ល20នាទី។ ព្យាយាមធ្វើការកត់ត្ឱ្យ
       បានត្ឹមត្ូវ។

     កត់ត្ទិន្នន័យន្ការសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងមួយ។ 
       បនា្ទាប់មកសង់ក្បចំនួនពីរ ដ្លក្បមួយតំណាងលំនាំចុះ
       ត្ជាក់ និងក្បមួយទៀតតំណាងលំនាំកើនកម្តៅ។ 
       (សូមមើលក្បខាងក្ម)
     តើសីតុណ្ហាភាពក្នុងកំប៉ុងទាំង3ប្ប្ួលដូចម្ត្ច?
     តើកំប៉ុងណាមួយដ្លនៅក្តៅបានយូរជាងគ្បំផុត? តើអ្នកគិត
       ថាបណា្តាលមកពីអ្វី?

វត្ថុបំណង

ដំណើរការ

សង្ក្ត
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លំនាំទឹកចុះត្ជាក់

ទឹកក្តៅ - កន្ល្ងត្ជាក់

ស ខ្មា ប្ក់

ចាប់ផ្តើម 55 55 55

5 53 54 52

10 50 52 49

15 47 49 45

20 45 46 40

     ឥឡូវន្ះ ចូរចាក់ទឹកច្ញពីក្នុងកំប៉ុងទាំង3 ជូតវាឱ្យស្ងួត ហើយ
      ដក់ទឹកត្ជាក់ដ្លត្ជាក់ខា្លាំងចូលកំប៉ុងទាំង3នោះវិញម្តង។
     កត់ត្សីតុណ្ហាភាពទឹកនៅក្នុងកំបុ៉ងនីមួយៗ។
     ចូរគ្បកំប៉ុងទាំង3ដោយប្ើក្ដសរឹងហើយដក់ហាលថ្ង្។
     កត់ត្សីតុណ្ហាភាពទឹកនៅក្នងុកំបុ៉ងទំាង3នោះរៀងរាល់5នាទីម្តង 
      រហូតដល់គ្ប់រយៈព្ល20នាទី។  
     តើកំប៉ុងណាមួយដ្លឆប់ចុះត្ជាក់ជាងគ្បំផុត? តើអ្នកគិតថា
       ហ្តុអ្វី?

លំនាំទឹកឡើងក្តៅ

ទឹកត្ជាក់ - កន្ល្ងក្តៅ

ស ខ្មា ប្ក់

ចាប់ផ្តើម 14 14 14

5 24 29 22

10 28 33 24

15 30 35 29

20 34 38 32

ស

សី
តុ
ណ្ហា
ភាព 
(Co)

ទឹកចុះត្ជាក់

រយៈព្ល (នាទី)

ខ្មា
ស

ប្ក់

សី
តុ
ណ្ហា
ភាព 
(Co)

ទឹកឡើងក្តៅ

រយៈព្ល (នាទី)

ខ្មា
ស

ប្ក់
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       ក្នងុករណីទំាងពីរខាងលើ ទឹកក្នងុកំបុ៉ងពណ៌ខ្មាមនសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាងគ្បំផុត ខណៈដ្លទឹកក្នងុ
កំបុ៉ងពណ៌ប្ក់ត្ជាក់ជាងគ្បំផុត។ 

       កំបុ៉ងពណ៌ខ្មាសូ្បពន្លបឺានច្ើនជាងគ្ដ្លពន្លទំឺាងនោះតូ្វបានបំប្លង្ទៅជាកម្តៅ។ កំបុ៉ងពណ៌ស
និងកំប៉ុងពណ៌ប្ក់បំផា្លាតពន្លឺមួយចំនួនធំត្លប់ទៅវិញ មុនព្លដ្លពន្លឺត្ូវបានបំប្ល្ងទៅជាកម្តៅ។

រូបPការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

       ផ្ទ្ពណ៌ខ្មាស្ូបបរិមណពន្លឺច្ើនជាងផ្ទ្ពណ៌ស ខណៈដ្លផ្ទ្ពណ៌សបំផា្លាតពន្លឺច្ើនជាងផ្ទ្
ពណ៌ខ្មា។ ដូចន្ះ ផ្ទ្ពណ៌ខ្មាឡើងក្តៅឆប់្ជាងផ្ទ្ពណ៌សចំពោះបរិមណថាមពលស្មើគ្នា។ រូបធាតុ
ដ្លស្ូបថាមពលក្នុងទ ម្ង់ជារលកអ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិចបានល្អ ក៏បញ្ច្ញថាមពលប្ភ្ទន្ះបានល្អ
ដ្រ។ មនន័យថាផ្ទ្ពណ៌ស និងផ្ទ្ពណ៌ទឹកប្ក់។

សំណួរ

      ប្សិនបើអ្នកបន្តកត់ត្សីតុណ្ហាភាពរយៈព្លយូរបន្តទៀត តើសីតុណ្ហាភាពនិងវិវត្តយា៉ាងដូចម្ត្ច?
       ចូរសង់ក្បបញ្ចាក់។

       សីតុណ្ហាភាពទឹកក្នុងកំប៉ុងនិងបន្តកើនឡើងឬថយចុះរហូតដល់ស្មើនឹងសីតុណ្ហាភាពមជ្ឈដ្ឋាន។
       កំប៉ុងពណ៌ខ្មាដ្លបញ្ច្ញថាមពលអ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិចបានល្អជាងគ្ នឹងឈានដល់សីតុណ្ហាភាព
       មជ្ឈដ្ឋានមុនគ្ជានិច្ច រីឯកបុ៉ងពណ៌ទឹកប្ក់ដ្លជាអី៊សូឡង់ដ៏ល្អចំពោះថាមពលអ្ឡិចតូ្ម៉ាញ្ទិច
       នឹងឈានដល់សីតុណ្ហាភាពមជ្ឈដ្ឋានក្យគ្បំផុតជានិច្ច។

      ប្សិនបើអ្នកធ្វើពិសោធន៍ដោយប្ើកំប៉ុងដ្លលាបពណ៌ក្ហម
        វិញ តើអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចម្ត្ច? ចូរសង់ក្ប
        បញ្ជាក់។
       ផ្ទ្កំប៉ុងពណ៌ក្ហមស្ូបកាំរស្មីពន្លឺច្ើនជាងផ្ទ្ពណ៌ស (តាម
      ពិត ផ្ទ្ពណ៌ក្ហមស្ូបគ្ប់ជំហានរលកទាំងអស់ លើកល្ង
       ត្ពណ៌ក្ហមដ្លវាបំផា្លាត) ប៉ុន្ត្វាស្ូបតិចជាងផ្ទ្ពណ៌ខ្មា។

ត្ួតពិនិត្យកំនើនសីតុណ្ហាភាពទឹកត្ជាក់

ការថយចុះន្សីតុណ្ហាភាពទឹកក្តៅ
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5. ឥទ្ធពិលនែរូបធាតុទៅលើសីតុណ្ហាភាព

   ពណ៌នាអំពីភាពខុសគ្នារវាងល្បឿនកើនកម្តៅន្ទឹកនិងដី 
   អនុវត្តការសង្កត្និងសង់ក្បតាងល្បឿនកើនកម្តៅន្ដី
     និងទឹក
   ស្លាញ់ការសិក្សាស្វង្យល់ពីលំនំាវិទ្យាសាស្តដ្្លកើត
     មនក្នងុជីវភាពរស់នៅ

វត្ថុបំណង       ក្វបា្លាស្ទចិ2
      ទឹកកន្លះក្វ
      ដីកន្លះក្វ
      ទ្រមូ៉ម្៉តពីរដូចគ្នា

សម្ភារ

ដំណើរការ

      សួរសិស្សឱ្យគិតអំពីបទពិសោធន៍ផា្ទាល់ខ្លនួរបស់គ្ទាក់ទងនឹងសីតុណ្ហាភាពរបស់ដីខ្សាច់និងទឹក។ សួរឱ្យ
        គ្គិតអំពីការដើរនៅលើដីខ្សាច់ដោយជើងទទ្។ តើមនអារម្មណ៍ប្បណា (ត្ជាក់ ក្តៅឧណ្ណៗ
        ឬក្តៅ)? ឥឡូវន្ះ ចូរស្ម្ថាអ្នកដើរចូលទៅក្នងុទឹកនៅក្ប្រខ្សាច់នោះ។ តើអ្នកមនអារម្មណ៍ប្ប
        ណា (ក្តៅជាងឬត្ជាក់ជាងដីខ្សាច់)?

      ផ្តល់ឱ្យក្ុមនីមួយៗនូវក្វបា្លាស្ទិចចំនួន2 ដ្លក្វមួយមនដីខ្សាច់ ហើយក្វមួយទៀតមនដក់ទឹក
        ដ្លមនមឌស្មើដីខ្សាច់ដ្រ។ សួរឱ្យសិស្សទស្សន៍ទាយថារវាងទឹកនិងដីតើមួយណានឹងឡើង
        ក្តៅលឿងជាង? ហ្តុអ្វី? 

      ចម្លងគំនិតរបស់សិស្សនៅលើកា្តៅរខៀន។ សំណូមពរឱ្យសិស្សប្មូលព័ត៌មនដើម្បីបញ្ជាក់គំនិត
        របស់ខ្លួនត្ឹមត្ូវឬមិនត្ឹមត្ូវ។

      ដក់ទឹកចូលទៅក្នងុក្វបា្លាស្ទចិមួយ និងដីទៅក្នងុក្វបា្លាស្ទចិមួយទៀត រួចដក់ក្វទំាងពីរនៅក្នងុកន្លង្
       ត្ជាក់ឬក្នុងម្លប់ (ត្ជាក់បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន) ហើយវាស់សីតុណ្ហាភាពសារធាតុក្នុងក្វ
       ទាំងពីរ។

      ប្ប់ឱ្យសិស្សដក់ក្វបា្លាស្ទិចទាំងពីរហាលថ្ង្។ ដក់ទ្រម៉ូម៉្តមួយនៅក្នុងក្វនីមួយៗ ដោយកាន់
        ទ្រមូ៉ម្៉តឱ្យនៅចំកណា្តាលដីឬទឹក ដោយមិនឱ្យប៉ះបាតក្វឡើយ។ ប្ប់ឱ្យសិស្សកត់ត្សីតុណ្ហាភាព
       ទឹកនិងដីនៅក្នងុសន្លកឹកិច្ចការរៀងរាល់2នាទីម្តងរហូតដល់រយៈព្ល15នាទី។ក្យរយៈព្ល15នាទី
       សិស្សយកក្វទាំងពីរទៅដក់ក្នុងម្លប់ (ឬកន្ល្ងត្ជាក់) វិញ ហើយកត់ត្សីតុណ្ហាភាពរបស់ដីនិង
       ទឹកម្តងទៀតរៀងរាល់ 2នាទីម្តងរហូតដល់រយៈព្ល15នាទី។

        ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (1999)

កម្មវិធីសិក្សា
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      សិស្សសង់ក្បដោយប្ើទិន្នន័យដ្លកត់ត្បាន នៅលើក្ដសសង់ក្ប ដោយយកអ័ក្ស
       អាប់សុីស (x) តាងរយៈព្ល និងអ័ក្សអរដោន្ (y) តាងសីតុណ្ហាភាព។ សិស្សត្ូវគូសខ្ស្ពីរ
       ផ្ស្ងគ្នា មួយសម្ប់ដី និងមួយទៀតសម្ប់ទឹក។

សង្ក្ត

     សិស្សសិក្សាក្បរបស់ខ្លួន។ គ្ូចង្អុលបងា្ហាញថាក្បអាចជួយឱ្យយើងមើលទិន្នន័យរបស់យើង
       ឃើញជាទម្ង់រូបភាព។ តើធាតុមួយណាឡើងក្តៅលឿនជាងគ្? តើជាដីឬទឹក? តើធាតុមួយណា
       ចុះត្ជាក់លឿងជាងគ្? សួរសិស្សអំពីមូលហ្តុដ្លបណា្តាលឱ្យមនសា្ថនភាពន្ះ។

     សិស្សអាចនឹងឆ្លើយដូចតទៅ:
 - ដីឡើងក្តៅឆប់ជាងទឹកព្ះដីមនពណ៌ ត្ទឹកថា្លា។

 - ដីឡើងក្តៅឆប់ជាងទឹកព្ះវាមនពណ៌ស្អាប់ជាងទឹក។ វត្ថុដ្លមនពណ៌ស្អាប់ស្ូប 
    ពន្លឺច្ើនជាង។

 - ដីឡើងក្តៅឆប់ជាងទឹកព្ះដីជាអង្គធាតុរឹងហើយទឹកជាអង្គធាតុរាវ។

     ឥឡូវន្ះ សិស្សអាចប្ើគំនិតទាំងន្ះដើម្បីបង្កើតនិងផ្ទៀងផា្ទាត់សម្មតិកម្មអំពីកម្តៅ។ ដោយផ្អ្ក
      លើអ្វីដ្លគ្បានសង្ក្ត សិស្សបង្កើតសម្មតិកម្មមួយអំពីល្បឿនដ្លរូបធាតុផ្ស្ងគ្នាឡើងក្តៅនិង
      ចុះត្ជាក់។ គួររំឭកសិស្សថាសម្មតិកម្មមួយគួរត្ទាក់ទងនឹងការពន្យល់មួយ។ ដើម្បីជួយឱ្យសិស្ស
      សរស្រសម្មតិកម្មបានល្អ គូ្អាចស្នើឱ្យពួកគ្បំព្ញប្យោគន្ះ: "ដីឡើងក្តៅឆប់ជាងទឹកព្ះ....។" 
      សកម្មភាពន្ះអាចផ្តល់ជាគំនិតដល់ពួកគ្អំពីកតា្តៅដ្លអាចនឹងបណា្តាលឱ្យមនល្បឿនឡើងក្តៅ
      និងចុះត្ជាក់ខុសគ្នា។ សិស្សអាចនឹងត្ូវការការណ្នាំទើបអាចធ្វើសកម្មភាពន្ះបាន។ គ្ូក៏អាច

ឱ្យសិស្សចូលរួមធ្វើព្យុះគំនិតទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកកតា្តៅផ្ស្ងៗដ្លអាច
បកស្យបាតុភូតដ្លពួកគ្បានសង្ក្ត។ ពួកគ្អាចនឹងគិតដល់:
 - ពណ៌: សិស្សអាចនឹងគិតថាសារធាតុដ្លមនពណ៌
                ស្អាប់និងឡើងក្តៅឆប់ជាងសារធាតុដ្លមនពណ៌
               ស្ល។ ពណ៌ស្អាប់ស្ូបពន្លឺនិងកម្តៅច្ើនជាង ហើយ
               ពណ៌ស្លបំផា្លាតពន្លឺ និងកម្តៅច្ើនជាង។

 - ទម្ងន់ឬដង់សុីត្: សិស្សអាចគិតថាសារធាតុដ្លធ្ងន់ជាង
               និងមនដង់សុីត្ធំជាងឡើងក្តៅយឺតជាងសារធាតុដ្ល
               ស្លនិងមនដង់សុីត្ទាប។

 - អង្គធាតុរាវនិងអង្គធាតុរឹង: សិស្សអាចគិតថាអង្គធាតុរាវនឹង
               ឡើងក្តៅឆប់ជាងអង្គធាតុរឹងឬគិតផ្ទុយពីន្ះវិញ។

     ជាការពិតណាស់ សិស្សប្ហ្លជាមិនអាចពន្យល់បានដោយ
       យោងតាមកំដៅម៉ាសនោះទ្ ចំណុចសំខាន់គឺគ្អាចឆ្លើយនឹង
       សំណួរថាហ្តុអ្វីបានជារូបធាតុមួយចំនួនឡើងក្តៅឬចុះត្ជាក់
       លឿនជាងរូបធាតុផ្ស្ងៗទៀត?

     ក្ុមនីមួយៗគួរបង្កើត (ឬជ្ើសរីស) សម្មតិកម្មមួយដើម្បី
       ផ្ទៀងផា្ទាត់។ សួរសិស្សថាតើសមត្មកម្មរបស់ក្ុមគ្អាចផ្ទៀតផា្ទាត់
       បានឬទ្ ហើយសួរឱ្យគ្គិតរកវិធីដើម្បីផ្ទៀតផា្ទាត់សម្មតិកម្មនោះ។

    សកម្មភាពបន្ថ្មផ្ស្ងទៀតគឺ:
      សិស្សប្មូលសម្ភារដ្លអាចប្ើដើម្បីផ្ទៀងផា្ទាត់សម្មតិកម្ម              
        របស់ពួកគ្។ សម្ភារទាំងនោះអាចជា:
  - ល្បាយដីនិងទឹក
  - ទឹកអំបិល
  - ត្ (នៅសីតុណ្ហាភាពបន្ទប់)
  - ធូលី (ឬដីមនជីជាតិសម្ប់ដំដំណាំ)
  - ភក់ (សាកល្បងប្ើភក់ប្ភ្ទផ្ស្ងៗដ្លមនកំហាប់
               ខុសៗគ្នា និងមនបរិមណទឹកខុសៗគ្នា)
  - គ្ួស
  - ថ្ម
  - ស្លឹកឈើ
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     គូ្ចង្អលុបងា្ហាញថាសិស្សនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយដូចគ្នាប្ះបិតទៅនឹង
       របៀបដ្លអ្នកវិទ្យាសាស្្តធ្វើពិសោធន៍។ គ្ូបងា្ហាញសិស្សនូវ
       សម្ភារផ្ស្ងទៀត។ សិស្សតូ្វប្ៀបធៀបការឡើងក្តៅនិងចុះត្ជាក់
       ន្សារធាតុទាំងន្ះធៀបនឹងដីនិងទឹក។ សួរឱ្យសិស្សសរស្រ
       សម្មតិកម្ម (ការពន្យល់) របស់ពួកគ្ហើយដោយផ្អក្លើសម្មតិកម្ម
       ទាំងន្ះ គ្ត្ូវសរស្រនូវអ្វីដ្លគ្រំពឹងថានឹងកើតឡើង (ការ
       ទស្សន៍ទាយរបស់ពួកគ្): តើសម្ភាររបស់ពួកគ្នឹងឡើងក្តៅនិង
       ចុះត្ជាក់ឆប់ជាងឬយឺតជាងដីឬទឹកដ្រឬទ្?

     សិស្សវាស់សីតុណ្ហាភាពរូបធាតុថ្មីដ្លដក់ហាលថ្ង្រយៈព្ល
       15នាទី និងនៅក្នុងម្លប់រយៈព្ល15នាទី។

     ទន្ទឹមនឹងន្ះ ចូរបង្កើតតារាងសង្ខ្បមួយនៅលើកា្តៅរខៀនដ្ល
       បងា្ហាញល្បឿនធៀបន្ការឡើងក្តៅឬចុះត្ជាក់ន្រូបធាតុទំាងអស់។

     ក្ុមនីមួយៗសង់ក្បតាងលទ្ធផលរបស់ក្ុមរៀងៗខ្លួនហើយ
       ពិភាក្សាជាមួយសមជិកក្ុមអំពីបាតុភូតដ្លបានកើតឡើង។ 
       តើលទ្ធផលរបស់គ្ស្បឬផ្ទុយពីសម្មតិកម្មដ្លគ្បានបង្កើត?

      ដើម្បីបងា្ហាញលទ្ធផលរបស់ក្ុមនីមួយៗទៅកាន់ក្ុមផ្ស្ងៗទៀត 
       សូមតំណាងម្នាក់ក្នុងក្ុមនីមួយៗ មកឈរខាងមុខដើម្បីបងា្ហាញ
       លទ្ធផលរបស់ក្ុមខ្លួន។ 

     ក្យពីក្ុមទាំងអស់បានបងា្ហាញលទ្ធផលរួចហើយ សួរសិស្ស
       ទាំងអស់គ្នាអំពីការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់ពួកគ្ចំពោះលទ្ធផល
       ទាំងនោះ។ តើគ្នៅត្គិតថាសម្មតិកម្មដ្លគ្បានបង្កើតជា
       សម្មតិកម្មដ្លល្អបំផុតដ្រឬទ្? តើគ្បាននឹកគិតដល់ការពន្យល់
       ថ្មីមួយក្យការធ្វើពិសោធន៍ន្ះដ្រឬទ្? តើគ្អាចនឹង
       ផ្ទៀងផា្ទាត់ការពន្យល់ទាំងនោះយា៉ាងដូចម្ត្ច? ល្បឿនន្ការឡើង
       ក្តៅនិងចុះត្ជាក់ន្រូបធាតុផ្ស្ងគ្នាប្ហ្លជាមិនមនទម្ង់ណា
       មួយពិតប្កដឡើយ ប៉ុន្ត្ចំណុចសំខាន់គឺរូបធាតុផ្ស្ងគ្នាឡើង
       ក្តៅនិងចុះត្ជាក់នៅល្បឿនខុសៗគ្នា។

       គោលការណ៍រូបវិទ្យាសំខាន់ដ្លត្ូវយកមកពិភាក្សានៅព្លន្ះគឺកម្តៅម៉ាសន្រូបធាតុខុសៗគ្នា។ 
បើគូ្ប្ើពិសោធន៍ន្ះសម្ប់ជាលំនំាចូលទៅក្នងុការសិក្សាម្រៀនថ្ម ីសិស្សប្ហ្លជាមិនទាន់ចំាបាច់
តូ្វយល់លម្អិតអំពីកម្តៅម៉ាសឡើយ។ ចំណុចដ្លសំខាន់ត្ូវការឱ្យសិស្សយល់គឺរូបធាតុផ្ស្ងគ្នាឡើង
ក្តៅនិងចុះត្ជាក់នៅល្បឿនខុសៗគ្នា ដ្លចំណ្ះដឹងន្ះសំខាន់ណាស់ចំពោះជីវភាពរស់នៅ។

       កម្តៅម៉ាសរបស់រូបធាតុមួយគឺជាបរិមណកម្តៅ (ឬថាមពល)ដ្លត្ូវការដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហាភាព
1oCន្រូបធាតុនោះ1kg។ អ្នកអាចគិតដល់កម្តៅម៉ាសជា "និចលភាពកម្តៅ"។ ដូចគ្នាន្ះដ្រ ចំពោះវត្ថុ
ដ្លមននិចលភាពរូបច្ើន អ្នកត្ូវការប្ើថាមពលច្ើនទើបអាចធ្វើឱ្យវាមនចលនាបាន។ ចំពោះវត្ថុ
ដ្លមននិចលភាពកម្តៅច្ើន អ្នកត្ូវប្ើថាមពលច្ើនដើម្បីឱ្យវាឡើងក្តៅ។ គ្ប់រូបធាតុទាំងអស់ 
មនកម្តៅម៉ាសយថាប្ភ្ទរបស់វា។

       ទឹកមនកម្តៅម៉ាសខ្ពស់ជាងដី។ មនន័យថាគ្តូ្វការបរិមណកម្តៅច្ើនជាង ដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហាភាព
ទឹកបើធៀបនឹងបរិមណកម្តៅដ្លត្ូវការដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហាភាពដីដ្លមនបរិមណស្មើគ្នា។    

       គ្តូ្វការថាមពលច្ើនដើម្បីបង្កើនកម្តៅទឹក។ ចំពោះផ្ទទឹ្កធំដូចជាមហាសមុទ្ ក្នងុមួយឆ្នាំៗ  មិន
សូវប្ប្ួលសីតុណ្ហាភាពរបស់វាឡើយ។ មូលហ្តុមួយផ្ន្កគឺ នៅតំបន់ឆ្ន្រ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ឬរវាងថ្ង្និង
យប់ សីតុណ្ហាភាពមិនសូវប្ប្ួលច្ើនទ្។ មហាសមុទ្រក្សាសីតុណ្ហាភាពនៅលើដីគោកឱ្យមន
លំនឹង។

       លើសពីន្ះទៅទៀត ដីមនពណ៌ស្អាប់ជាងទឹក ទើបវាស្ូបកម្តៅបានល្អជាង។ នៅក្នុងទឹកកម្តៅ
អាចដលទៅដល់ទីជម្ហើយសាយភាយពាសព្ញ។ ដីរក្សាទុកកម្តៅនៅលើផ្ទ្។ បើអ្នកជីកដីខ្សាច់
នៅលើឆ្នរ្ដ៏ក្តៅមួយ អ្នកនឹងឃើញថាខ្សាច់នៅខាងក្មត្ជាក់។ ពន្លព្ឺះអាទិត្យមិនអាចឆ្លងកាត់ផ្ទដី្
ឡើយ។ហ្តុន្ះហើយទើបផ្ទ្ដីខាងលើឡើងក្តៅខា្លាំង។ 

       នៅជិតសមុទ្ ជានិច្ចកាលមនខ្យល់ដ្លបក់ពីមហាសមុទ្មកកាន់ទ្វីបនៅព្លថ្ង្ និងខ្យល់ដ្ល
បក់ពីទ្វីបទៅមហាសមុទ្វិញនៅព្លយប់។ ខ្យល់ទាំងន្ះកើតឡើងដោយសារល្បឿនខុសគ្នាន្ការ
ឡើងក្តៅនិងចុះត្ជាក់ន្ដីនិងទឹក។ នៅព្លថ្ង្ ដីឡើងក្តៅខា្លាំងជាងទឹក។ ខ្យល់ដ្លស្ថិតលើ
ផ្ទ្ដីដ្លក្តៅក៏ឡើងក្តៅហើយអណ្ត្តឡើងលើ នាំឱ្យសម្ពាធបរិយាកាសនៅតំបន់នោះថយចុះ។ រីឯ
ខ្យល់នៅលើមហាសមុទ្ឡើងក្តៅយឺតជាង បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធបរិយាកាសខុសគ្នា។ សម្ពាធ
បរិយាកាសខុសគ្នាបង្កើតឱ្យមនខ្យល់បក់ពីតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខា្លាំងទៅតំបន់សម្ពាធខ្សាយ។ នៅ
ព្លថ្ង្ ខ្យល់បក់ពីមហាសមុទ្ទៅដីគោក។

ការបកស្យ
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       ព្លព្ះអាទិត្យលិច លំនាំមួយផ្ទុយពីលំនាំខាងលើកើតឡើង។ ដីចុះត្ជាក់លឿនជាងមហាសមុទ្
នាំឱ្យដីត្ជាក់ជាងមហាសមុទ្។ ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្យល់នៅលើដីនិងមហាសមុទ្ប្ប្ួលសីតុណ្ហាភាពទៅ
តាមដីនិងមហាសមុទ្ដ្រ។ ដូចន្ះនៅព្លយប់ ខ្យល់បក់ពីដីទៅមហាសមុទ្វិញ។

       ទោះជាមិនមនទម្ង់មួយច្បាស់លាស់ក៏ដោយ សូមអ្នកកំុពួ្យបារម្ភ អ្នកអាចបងា្ហាញឱ្យសិស្សឃើញថា
ជានិច្ចកាលវិទ្យាសាស្តគឺ្ប្បន្ះហើយ។ យើងមិនបានរកឃើញចម្លើយជាក់លាក់មួយទៅនឹងសំណួរដ្ល
សួរថា "ហ្តុអ្វីបានជារូបធាតុមួយចំនួនឡើងក្តៅនិងចុះត្ជាក់នៅល្បឿនផ្ស្ងៗគ្នា?" ប៉ុន្ត្យើងយល់
ដឹងច្ើនជាងព្លដ្លយើងចាប់ផ្តើមពិសោធន៍ដំបូងទៅទៀត។ ហើយយើងរកឃើញវិធីផ្ស្ងៗទៀតដ្ល
យើងអាចធ្វើបានដើម្បីយល់ដឹងកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត។ ន្ះជារបៀបដំណើរការរបស់វិទ្យាសាស្្ត ជា
និច្ចកាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្មិនអាចឆ្លើយសំណួរមួយបានដោយប្ើពិសោធន៍ត្មួយនោះទ្។ គត់អាចត្ូវ
ធ្វើពិសោធន៍ជាច្ើន ឆ្លងកាត់រយៈព្លជាច្ើនឆ្នាំដើម្បីយល់ដឹងបន្តិចម្តងៗអំពីសំណួរន្ះ។

       កម្តៅម៉ាសទឹកខ្ពស់ជាងដី។ មនន័យថា ចំពោះទឹកនិងដីដ្លមនបរិមណស្មើគ្នា ទឹកតូ្វការបរិមណ
កម្តៅច្ើនជាងដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហាភាព។ ន្ះជាមូលហ្តុដ្លបណា្តាលឱ្យដីខ្សាច់លើឆ្នរ្សមុទ្ និងទឹក
សមុទ្មនសីតុណ្ហាភាពខុសគ្នា បណា្តាលឱ្យកើតមនខ្យល់ជំនោរទ្វបីនិងខ្យល់ជំនោរសមុទ្។

សន្និដ្ឋាន
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     ក្វថា្លា
     ក្ដសជូតមត់ ឬក្ដសកាស្ត
     ចានគោម (ជ្អាចពន្លិចក្វបាន)
     ទឹក

     ពណ៌នាដំណើរការពិសោធន៍អំពីវត្តមនរបស់ខ្យល់បានតឹ្មតូ្វ
     ទាញសន្នដិ្ខានអំពីវត្តមនរបស់ខ្យល់តាមរយៈការពិសោធន៍
     ស្លាញ់ចូលចិត្តសិក្សាស្វង្យល់ពីបាតុភូតធាតុអាកាសដ្ល
           ជាប់ទាក់ទងយា៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយជីវភាពរស់នៅ

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (1999)
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2011)

     ចាក់ទឹកចូលក្នុងចានគោម (ល្មមអ្នកអាចជ្មុជក្វចូលក្នុងទឹកនោះបាន)។ ញីក្ដសជូតមត់
          ឱ្យតូច ហើយញាត់វាចូលឱ្យណ្នទៅក្នុងបាតក្វ (បើអ្នកញាត់ក្ដសនោះជាប់ណ្ននៅបាត
       ក្វក្ដសនោះនិងមិនជុ្ះព្លដ្លអ្នកផា្កាប់ក្វ ប្សិនបើចំាបាច់ អ្នកអាចប្ើបង់ស្អតិបិទ
        ក្ដសន្ះជាប់នឹងបាតក្វ)។

     ផា្កាប់មត់ក្វចុះក្ម ហើយជ្មុជក្វឱ្យត្ង់ទៅក្នុងទឹក។ កាន់ក្វនៅស្ងៀមរយៈព្ល3វិនាទី។

     ទាញក្វច្ញពីទឹកយឺតៗដោយរក្សាសា្ថនភាពក្វឈរត្ង់ដូចដើម។ ព្លច្ញផុតពីទឹក កាន់
       ក្វឱ្យត្ង់ដើម្បីទុកឱ្យទឹកដ្លជាប់ក្វហូរអស់។

     ទាញក្ដសជូតមត់ច្ញពីក្នុងក្វដោយប្ុងប្យ័ត្នហើយពិនិត្យមើលក្ដសនោះ។

6. សមា្ពាធបរិយាកាស (1)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ
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     មុនព្លពិសោធន៍: តើក្នុងក្វមនខ្យល់ឬទ្?
     ព្លកំពុងពិសោធន៍: តើក្នុងក្វនៅមនខ្យល់ឬទ្?
     ក្យពិសោធន៍: 
 - តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វី?
 - តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះក្ដសជូតមត់?
 - ក្នុងព្លកំពុងពិសោធន៍ តើអ្នកសង្ក្តឃើញកម្ពស់ទឹក ប្ប្ួលដ្រ ឬទ្?
 - ក្នុងព្លកំពុងពិសោធន៍ តើខ្យល់ស្ថិតនៅឯណា?

សង្ក្ត

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

       ខ្យល់ត្ូវការលំហដើម្បីតាំងនៅ ។ ក្ពីក្ដសជូតមត់ នៅក្នុងក្វមនខ្យល់។ ខ្យល់តាំងនៅក្នុង
លំហនោះ ហើយមិនឱ្យទឹកហូរចូលក្នងុក្វបាន។ ខ្យល់នៅក្នងុក្វតូ្វបានបងា្ខាងំនៅចនោ្លាះក្ដស
ជូតមត់និងទឹក។ ប្សិនបើអ្នកដក់ក្វផ្អៀងចូលក្នុងទឹក ខ្យល់អាចជ្ៀតច្ញហើយទឹកនឹងហូរចូលធ្វើ
ឱ្យក្ដសសើម។

       ចូរអ្នកផ្អៀងក្វបន្តិចដើម្បីឱ្យពពុះខ្យល់ជ្ៀតច្ញ ហើយអណ្ត្តឡើងមកខាងលើផ្ទ្ទឹក។ ពពុះ
ខ្យល់បញ្ជាក់ថាពិតជាមនវត្តមនខ្យល់នៅក្នុងក្វប្កដម្ន។ព្លដ្លខ្យល់ ជ្ៀតច្ញពីក្នុងក្វ
លំហនោះត្ូវបានជំនួសដោយទឹក។

       ខ្យល់ពិតជាមនវត្តមនប្កដម្ន។ ខ្យល់ត្ូវការលំហដើម្បីតាំងនៅ ហើយខ្យល់បង្កើតសម្ពាធ។

    1. ហ្តុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្ូវជ្មុជក្វបញ្ឈរត្ង់? 
        ប្សិនបើយើងមិនធ្វើដូចន្ះទ្ ខ្យល់អាចនឹងចល័តច្ញ
        ពីក្នុងក្វ។

សំណួរ
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     ចាក់ទឹកចូលក្នុងក្វឱ្យព្ញ។ ប្ើក្វដ្លមនមត់រលោង។
     ដក់ក្ដសរឹងគ្បលើមត់ក្វ ដោយដក់ផ្ន្ករលោងផា្កាប់ចុះក្ម។
     ផា្កាប់ក្វចុះក្មយា៉ាងរហ័ស។ គួរធ្វើសកម្មភាពន្ះ ដោយដក់ធុងទឹកត្ងពីក្ម។

     ពណ៌នាដំណើរការពិសោធន៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្យល់បង្កើតសម្ពាធ
     បកស្យលទ្ធផលពិសោធន៍តាមរយៈចំណ្ះដឹងអំពីសម្ពាធ
       បរិយាកាស
     ចូលចិត្តការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្តប្្បពឹ្ត្តកិារណ៍ប្លក្ៗ

     តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើង?
     ព្យាយាមពន្យល់ពិសោធន៍ន្ះ និងគូររូប។

       ខ្យល់មននៅគ្ប់ទីកន្លង្ ហើយមនចលនាសង្កត់ទៅគ្ប់ទិសដៅទំាងអស់។ ប្សិនបើក្វផា្កាប់ចុះ
ក្ម មនសម្ពាធខ្យល់ដ្លមនទិសដៅពីក្មឡើងលើទល់នឹងក្ដសរឹង។ ពីខាងលើ ទឹកសង្កត់
មកលើក្ដសរឹងដោយទម្ងន់របស់វា។ យា៉ាងណាមិញ ទឹកមិនកំពប់ច្ញពីក្វនោះទ្ ព្ះខ្យល់សង្កត់
ពីក្មក្ដសរឹងខា្លាំងជាងទឹក។

     ក្វមួយដ្លមនទឹកព្ញ
     ក្ដសរឹងមួយសន្លឹកដ្លមនផ្ទ្ម្ខាងរលោង (កាតអ៊ុតរលោង រូបថត)
     ធុងទឹកមួយ

7. សមា្ពាធបរិយាកាស (2)

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

ដំណើរការ

សង្ក្ត

ការបកស្យ

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (1999)
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2011)

កម្មវិធីសិក្សា
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

      ខ្យល់សង្កត់ដោយកម្លាំងប្ហ្លនឹងម៉ាស1kgលើក្ឡាផ្ទ្1cm2(1kg/cm2 ឬ 10N/cm2)ទល់
នឹងគ្ប់វត្ថទំុាងអស់ ដូចជាក្ដសរឹងក្នងុករណីពិសោធន៍ន្ះជាដើម។ ទឹកមួយលីត្មនម៉ាសប្ហ្ល
1kg។ គ្ប់1cm2ន្ក្ឡាផ្ទ្វត្ថុមួយ អាចទ្ទឹកមួយលីត្បាន។ មត់ក្វមួយមនក្លាផ្ទ្ប្ហ្ល
15cm2។ ដូចន្ះអ្នកអាចកាន់ក្វទឹកផា្កាប់ចុះក្មបានដោយងាយ ដោយប្ើក្ដសរឹងមួយសន្លឹក។

      ក្ពីសម្ពាធខ្យល់ តំណឹងផ្ទទឹ្កនិងភាពស្អតិរវាងទឹកនិងក្ដសរឹងជួយទប់ក្ដសរឹងមិនឱ្យជុ្ះ។

      លទ្ធផលពិសោធន៍ន្ះបញ្ជាក់ថាខ្យល់ពិតជាមនវត្តមនប្កដម្ន។ ខ្យល់បង្កើតសម្ពាធបរិយាកាស។
 សម្ពាធន្ះអាចមនតម្ល្ធំជាងសម្ពាធដ្លបង្កើតដោយអង្គធាតុរាវ។

    1. តើបរិមណទឹកព្ញក្វ ឬកន្លះក្វធ្វើឱ្យមនអ្វីប្ប្ួលឬទ្? ហ្តុអ្វី? 
        បើទឹកមនត្កន្លះក្វ ខ្យល់នៅក្នងុក្វរុញច្នក្ដសចុះក្ម។   

    2. តើលទ្ធផលនឹងប្ជាដូចម្ត្ចប្សិនបើយើងប្ើខ្សាច់ជំនួសទឹក? ហ្តុអ្វី?
        មិនម្នមនត្សម្ពាធខ្យល់ត្មួយមុខនោះទ្ តំណឹងផ្ទ្ទឹកនិងភាពស្អិតរវាងទឹកនិងក្ដសរឹង
        ក៏ចូលរួមជួយទប់មិនឱ្យក្ដសជ្ុះដ្រ។ដើម្បីយល់ពីសារសំខាន់ន្តំណឹងផ្ទ្ទឹក សូមយកសាប៊ូ

        មកដុសលើមត់ក្វមុនធ្វើពិសោធន៍។ ការធ្វើប្បន្ះកាត់បន្ថយ
        តំណឹងផ្ទ្ទឹក។    
    3. ហ្តុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្ូវប្ើក្ដសរឹងដ្លមនផ្ទ្រលោង?
        តើពិសោធន៍ន្ះអាចបានជោគជ័យឬទ្ប្សិនបើអ្នកប្ើកន្ស្ង
        ជំនួសវិញ?
        ស្ចក្តីពន្យល់ខាងលើគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាន។ តាមពិត
        ល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់មួយដ្លជួយទប់មិនឱ្យក្ដសរឹងជ្ុះ គឺ
        ចំពោះចំណុចផ្ស្ងៗគ្នានៅលើផ្ទ្ប៉ះរវាងទឹកនិងក្ដសរឹងត្ូវ
        មនសម្ពាធប្ហាក់ប្ហ្លគ្នា។

        ចំពោះការប្ើកន្ស្ង ភាពមិនស្មើសាច់របស់កន្ស្ង បង្កើតការប៉ះ
        ជាមួយទឹកខុសៗគ្នា ដ្លបណា្តាលឱ្យកើតមនសម្ពាធខុសៗគ្នា
        ដ្រ។ ភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចន្ះ កើនធំទៅៗ រហូតដល់កន្ស្ង
        ជ្ុះ។ មិនមនអ្វីអាចបញ្ឈប់ការកើនឡើងន្ការប៉ះមិនស្មើសាច់
        របស់ទឹកបានឡើយ។ តំណឹងផ្ទ្ទឹកអាចជួយទប់ក្ដសរឹងមិន
        ឱ្យជ្ុះបានព្ះវាកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នាន្សម្ពាធរវាងផ្ទ្ប៉ះ។

ឯកសារយ្ាង: Wikipedia
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     ពណ៌នាដំណើរការពិសោធន៍បានតឹ្មតូ្វ
     ទាញសន្នដិ្ឋានអំពីវត្តមនរបស់ខ្យល់តាមរយៈដំណើរការពិសោធន៍
     ស្លាញ់ចូលចិត្តការពិសោធន៍ដ្លទាក់ទងយា៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយ
       ជីវភាពរស់នៅ

8. បរិយាកាស:  ឆ័តែយោង

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2

កម្មវិធីសិក្សា

     កាត់ផ្ទ្ថង់បា្លាស្ទិចរាងការ្មួយដ្លមនវិមត្ប្ហ្ល 25cm x25cm។

     កាត់អំបោះ4កំណាត់ដ្លមនប្វ្ងវ្ងជាងពីជ្ុងការ្ខាងលើទៅចំណុចប្សព្វអង្កត់ផ្ចិតរបស់វា
       ប្ហ្ល5cm។ បិទចុងម្ខាងន្កំណាត់អំបោះនីមួយៗជាមួយជុ្ងទំាង4ន្ការ្ខាងលើដោយប្ើ
       បង់ស្អិត។

     យកចុងម្ខាងទៀតន្កំណាត់អំបោះទាំង4មកផ្គុំគ្នា ហើយប្ើបង់ស្អិតបិទចុងអំបោះទាំងនោះទៅ
       នឹងវត្ថុស្លមួយ។ ក្យព្លធ្វើរួចរាល់ ការផ្គុំចូលគ្នាន្ថង់បា្លាស្ទិច អំបោះ និងវត្ថុស្លគួរត្
       មនរូបរាងដូចកូនឆ័ត្យោងមួយ។

     ប្ើបំណ្កថង់ដ្លនៅសល់ និងថង់បា្លាស្ទិចផ្ស្ងទៀត ដើម្បីបង្កើតឆ័ត្យោងពីរផ្ស្ងទៀតដ្ល
       មួយមនទំហំ 15cmx 15cm ហើយមួយទៀតមនទំហំ 35cm x 35cm ភា្ជាប់ជាមួយវត្ថុស្លមួយ
        ដូចខាងលើជាមួយឆ័ត្យោងនីមួយៗដូចបានធ្វើខាងលើដ្រ។

      ហៅសិស្សឱ្យកាន់ផ្ន្កខាងលើន្ឆ័ត្យោងរបស់អ្នក លើកវាឱ្យផុតក្បាលហើយទម្លាក់វាចុះ។

     ថង់បា្លាស្ទិចស្លចំនួន2
     កន្ត្
     បង់ស្អិត
     វត្ថុស្លចំនួន3 (វត្ថុប្ើក្នុងការិយាល័យ ឬដុំថ្មតូច)
     បនា្ទាត់វ្ង
     អំបោះ

សម្ភារ

ដំណើរការ
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      តើអ្នកគិតថាឆ័ត្យោងមួយណាធា្លាក់លឿនជាងគ្បំផុត? ហ្តុអ្វី?
      ហ្តុអ្វីបានជាវាមិនធា្លាក់លឿនដូចដុំថ្មមួយដុំ?
      ប្សិនបើមិនមនខ្យល់វិញ តើឆ័ត្យោង នឹងធា្លាក់ដោយរបៀបណា?
       ឆ័ត្យោងតូចជាងគ្នឹងធា្លាក់ដល់ដីមុនគ្ បនា្ទាប់មកគឺឆ័ត្យោងទំហំមធ្យមធា្លាក់ដល់ដីបនា្ទាប់ 
        រីឯឆ័ត្យោងដ្លធំជាងគ្នឹងធា្លាក់ដល់ដីក្យគ្បំផុត។

សង្ក្ត

ការបកស្យ

       ខ្យល់មិនម្នទទ្ (សុញ្ញាកាស) ឡើយ ប៉ុន្ត្វាគឺជាល្បាយន្ឧស្ម័នមួយចំនួន។ 

       ការប៉ះរវាងឆ័ត្យោងនឹងខ្យល់បង្កើតជាការកកិត។ ដូចន្ះបើផ្ទ្ឆ័ត្យោងកាន់ត្ធំ ឆ័ត្យោង
កកិតជាមួយខ្យល់កាន់ត្ខា្លាំង ធ្វើឱ្យវាធា្លាក់កាន់ត្យឺត។

       ប្សិនបើមិនមនខ្យល់ទ្ ឆ័ត្យោងទាំងបីនឹងធា្លាក់ដល់ដីក្នុងព្លត្មួយ។

       ខ្យល់មិនម្នជាមជ្ឈដ្ឋានមួយទទ្ (សុញ្ញាកាស) នោះទ្ ហើយ
ខ្យល់គឺជាល្បាយន្ឧស្ម័ន។

សន្និដ្ឋាន
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     ថង់បា្លាស្ទិច
     ទឹកកក
     ដបបា្លាស្ទិចមនគម្ប (តូច ឬធំក៏បាន)

     ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហាភាពនិងសម្ពាធរបស់ខ្យល់
     ទាញសន្នដិ្ឋានតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ព្យាយាមស្វង្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកតា្តៅមួយចំនួនក្នងុបាតុភូត
       ធាតុអាកាស

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

9. ឥទ្ធពិលនែខ្យល់ដែលឡើងក្តៅនិងចុះតែជាក់ទៅលើ
សមា្ពាធខ្យល់ (1)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

     ច្កដុំទឹកកកទៅក្នុងថង់បា្លាស្ទិច
     វាយបំប្កដំុទឹកកកទាំងនោះជាដុំតូចៗ
     ច្កកម្ទ្ចទឹកកកល្អិតៗទាំងនោះទៅក្នុងដបបា្លាស្ទិច
     មួលគម្បដបបិទឱ្យជិត
     ក្ឡុកដបនោះ

     តើមនហ្តុការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងដប?
     តើទឹកកកមនអំពើយា៉ាងដូចម្ត្ចទៅលើខ្យល់នៅក្នុងដប?
     តើមនហ្តុការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅព្លដ្លរូបធាតុមួយ (ខ្យល់) ចុះត្ជាក់?
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដប?
     តើសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដបខ្ពស់ជាងឬទាបជាងសម្ពាធខ្យល់នៅជុំវិញដប?
     តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វីនៅខាងក្នុងដប?

       ទឹកកករលាយបណា្តាលឱ្យខ្យល់ចុះត្ជាក់ ធ្វើឱ្យសម្ពាធខ្យល់ថយចុះ (ច្បាប់ឧស្មន័បរិសុទ្ធ pV ~ T)។ 
ម៉ូល្គុលខ្យល់បន្ថយសម្ពាធទៅលើផ្ទ្ដប ធ្វើឱ្យដបរួមចូលក្នុង (សម្ពាធខាងក្នុងដបទាបជាងសម្ពាធ
ខាងក្)។ ចំហាយទឹករងកំណជាញើសនៅខាងក្នងុដប។ ព្លដ្លអ្នកមួលបើកគម្បដបន្ះ ខ្យល់
ខាងក្នឹងចូលមកក្នុងដប (ពីតំបន់សម្ពាធខា្លាងំមកសម្ពាធខ្សាយ) រហូតដល់សម្ពាធខ្យល់ខាងក្នងុនិង
ខាងក្ដបស្មើគ្នា។ ដបនឹងមនទ្ង់ទ្យដូចដើមវិញ។

ដំណើរការ

សង្ក្ត

ការបកស្យ

~
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       តាមសមីការភាពឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ខ្យល់ត្ជាក់បង្កើតសម្ពាធទាបជាងខ្យល់ក្តៅ ធ្វើឱ្យដបរួមចូល។

សន្និដ្ខាន
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     ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហាភាពនិងសម្ពាធរបស់ខ្យល់
     ទាញសន្និដ្ឋានតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ព្យាយាមស្វង្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកតា្តៅមួយចំនួនក្នងុបាតុភូត
      ធាតុអាកាស

10. ឥទ្ធពិលនែខ្យល់ដែលឡើងក្តៅនិងចុះតែជាក់ទៅលើ
សមា្ពាធខ្យល់ (2)

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

កម្មវិធីសិក្សា

     ដបក្វ
     បោ៉ាងបោ៉ាង
     ទឹកក្តៅ និងទឹកត្ជាក់

សម្ភារ

     ទាញបោ៉ាងបោ៉ាងគ្បពីលើមត់ដប
     ចាក់ទឹកក្តៅបង្ហរូកាត់ពីលើផ្ទដ្ប
     ចាក់ទឹកត្ជាក់បង្ហូរពីលើផ្ទ្ដប

     ព្លគ្ចាក់ទឹកក្តៅពីលើដប តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្យល់ក្នុងដប?
     ចូរពិពណ៌នាពីហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងចំពោះបោ៉ាងបោ៉ាង។ 
       តើអ្នកអាចពន្យល់ពីហ្តុការណ៍ន្ះយា៉ាងដូចម្ត្ច?
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបធាតុព្លវាត្ូវកម្តៅ?
     ព្លគ្ចាក់ទឹកត្ជាក់ពីលើដប តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្យល់ក្នុងដប?
     ចូរពិពណ៌នាពីហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងចំពោះបោ៉ាងបោ៉ាង។ តើអ្នកអាចពន្យល់ពីហ្តុការណ៍ន្ះ
      យា៉ាងដូចម្ត្ច?
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបធាតុព្លវាចុះត្ជាក់?

       ព្លដ្លអ្នកគ្បបោ៉ាងបោ៉ាងពីលើមត់ដបដំបូង សម្ពាធបរិយាកាសខាងក្នុងនិងខាងក្ដបស្មើ
គ្នា។ នៅព្លដ្លអ្នកដក់ដបនៅលើប្ភពកម្តៅ សីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងដបកើនឡើង ហើយសម្ពាធខ្យល់
កើនឡើង។ សម្ពាធខាងក្នុងដបកើនឡើង ធ្វើឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាងរីកធំ។

       ព្លអ្នកធ្វើឱ្យដបចុះត្ជាក់ លំនាំមួយផ្ទុយពីលំនាំខាងលើកើតឡើង។ 

ដំណើរការ

សង្ក្ត

ការបកស្យ
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ការផ្តល់កម្តៅឱ្យដប និងខ្យល់ក្នុងដប បង្កើន
សម្ពាធខ្យល់ក្នុងដបធ្វើឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាងរីកធំ។

ធ្វើឱ្យដបចុះត្ជាក់ បន្ថយសម្ពាធនៅក្នុងដប 
ធ្វើឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាងរួញស្វិត។

       ការផ្តល់កម្តៅឱ្យខ្យល់នៅខាងក្នុងដបធ្វើឱ្យសម្ពាធខ្យល់កើនឡើង។ សម្ពាធខ្យល់ខាងក្នុងដបកើន
ឡើង ធ្វើឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាងរីកធំ។ព្លដ្លអ្នកបញ្ចុះសីតុណ្ហាភាពដប លំនាំកើតឡើងបញ្ចា្សពីលំនាំ
ខាងលើវិញ។ 

សន្និដ្ខាន
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     ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហាភាពនិងសម្ពាធរបស់ខ្យល់
     ទាញសន្នដិ្ឋានតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ព្យាយាមស្វង្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកតា្តៅមួយចំនួនក្នងុបាតុភូត
       ធាតុអាកាស

11. ឥទ្ធពិលនែខ្យល់ដែលឡើងក្តៅនិងចុះតែជាក់ទៅលើ
សមា្ពាធខ្យល់  (3)

វត្ថុបំណង

        ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

កម្មវិធីសិក្សា

     ដបបា្លាស្ទិចទទ្មួយ (បា្លាស្ទិចទន់)
     ទឹកក្តៅ

សម្ភារ

     ចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងដបរហូតជិតព្ញ
     ទុករយៈព្លប្ហ្ល3-4វិនាទី រួចចាក់ទឹកនោះច្ញហើយមួលគម្បដបនោះបិទភា្លាម។

     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះដបន្ះ ព្លកំពុងពិសោធន៍?
     តើសម្ពាធខ្យល់ខ្ពស់បំផុត ស្ថិតនៅត្ង់ណា?
     តើដបនោះកា្លាយទៅជាយា៉ាងណា?

ដំណើរការ

សង្ក្ត
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

        យើងបានចាក់ទឹកចូលក្នុងដបរហូតជិតព្ញ។ ទឹកក្តៅធ្វើឱ្យដបឡើងក្តៅ។ ព្លដ្លអ្នកចាក់ទឹក
ច្ញ ខ្យល់ក្តៅចូលទៅជំនួស។

       យើងមួលបិទគម្បដបភា្លាមៗ ធ្វើឱ្យខ្យល់ក្តៅត្ូវបងា្ខាំងជាប់ក្នុងដប។ ព្លដ្លខ្យល់ចុះត្ជាក់ 
សម្ពាធថយចុះ។ សម្ពាធខាងក្ដ្លខ្ពស់ជាងធ្វើឱ្យដបរួញ។

       ម៉ូល្គុលខ្យល់ក្តៅចល័តលឿនជាងម៉ូល្គុលខ្យល់ត្ជាក់បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខ្យល់ខា្លាំងជាង។
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ទឹក ទៀន

ចាន 

ក្វ

     រៀបរាប់ដំណើរការពិសោធន៍បានត្ឹមត្ូវ
     ពន្យល់បាតុភូតដោយប្ើចំណ្ះដឹងអំពីសម្ពាធនិងសីតុណ្ហាភាព
     ប្ុងប្យ័ត្នចំពោះការពិសោធដ្លមនការប្ើប្ស់ភ្លើង

12. ឥទ្ធពិលនែខ្យល់ដែលឡើងក្តៅនិងចុះតែជាក់ទៅលើ
សមា្ពាធខ្យល់ (4)

វត្ថុបំណង

        ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

កម្មវិធីសិក្សា

     ក្វវ្ងមួយ
     ឆ្នុកដបក្ស់មួយ
     ទៀន
     ថាសតូចមួយ
     ទឹក
     ល័ក្ខអាហារ (មិនសូវចាំបាច់)

សម្ភារ

     ចាក់ទឹកចូលក្នុងថាសរហូតជិតព្ញ។ អ្នកអាចបន្ថ្មល័ក្ខអាហារបន្តិចដើម្បីឱ្យងាយសង្ក្ត។
     ប្ើក្វវ្ងមួយ។ វាស់កម្ពស់ក្វ និងដៅចំណាំកម្ពស់ទឹកដ្លចូលក្នុងក្វ។
     បិទទៀនមួយដើមបញ្ឈរលើឆ្នុកដប យា៉ាងណាឱ្យវាអាចដក់ចូលទៅក្នុងក្វខាងលើបាន។
     អុចទៀន
     ដក់ក្វគ្បពីលើទៀននិងឆ្នុកដប។ ជ្មុជក្វន្ះបញ្ឈរត្ង់ចុះក្មរហូតដល់មត់ក្វប៉ះនឹង
       បាតថាស។
     រង់ចាំរហូតដល់ទៀនរលត់ ហើយគូសចំណាំលើក្វនូវកម្ពស់ទឹកដ្លចូលមកក្នុងក្វ។

       ធ្វើពិសោធន៍ន្ះម្តងហើយម្តងទៀត បើចាំបាច់។ សួរសិស្សនូវសំណួរខាងក្មៈ
   តើនៅក្នុងក្វមនអ្វី ព្លដ្លយើងគ្បវាពីលើទៀន?
      តើមនហ្តុការណ៍អ្វកីើតឡើងនៅព្លដ្លទៀនរលត់?
      តើកម្ពស់ទឹកប្ប្ួលភា្លាមៗឬយឺតៗ?
      ក្យព្លមនចំហ្ះ តើខាងក្នុងក្វមនសម្ពាធខ្សាយ  ឬសម្ពាធខា្លាំង? តើអ្នកអាចដឹង
               បានដោយរបៀបណា?

ដំណើរការ

សង្ក្ត
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ការបកស្យ

       ភ្លើងទៀនធ្វើឱ្យខ្យល់ខាងក្នុងក្វឡើងក្តៅហើយរីកមឌ។ ខ្យល់មួយចំនួន ជ្ៀតច្ញតាមមត់ក្វ 
អ្នកអាចឃើញមនពពុះមួយចំនួន។ ព្លដ្លភ្លើងទៀនរលត់ ខ្យល់នៅក្នងុក្វចុះត្ជាក់។ ខ្យល់ត្ជាក់
រួមមឌ ហើយបង្កើតជាតំបន់សុញ្ញាកាសមួយ។ សុញ្ញកាសមិនគ្ប់លក្ខណៈន្ះកើតឡើងដោយសារ
សម្ពាធខ្សាយនៅក្នុងក្វនិងសម្ពាធខា្លាងំនៅខាងក្ក្វ។ ឧស្មន័បង្កើតសម្ពាធពីតំបន់មួយដ្លមន
សម្ពាធខា្លាំងទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយ ធ្វើឱ្យកម្ពស់ទឹកកើនឡើង។

       អ្នកអាចធ្វើពិសោធន៍ន្ះឡើងវិញដោយប្ើទៀនច្ើនដើម។ ទៀនកាន់ត្ច្ើនបង្កើនកម្តៅកាន់ត្
ខា្លាំង សីតុណ្ហាភាពកាន់ត្ខ្ពស់មុនព្លដ្លទៀនទាំងនោះរលត់ ធ្វើឱ្យកម្ពស់ទឹកកើនឡើងកាន់ត្ខ្ពស់
ព្លដ្លចុះត្ជាក់។

        ភាពខុសគ្នាន្កម្ពស់ទឹករវាងទៀនមួយដើម និងទៀនច្ើនដើមបងា្ហាញថាអវត្តមនន្អុកសុីស្នមិន
អាចជាកតា្តៅចម្បងឡើយ ព្ះបរិមណអុកសុីស្នដូចគ្នាត្ូវបានប្ើប្ស់ក្នុងករណីនីមួយៗ។

       បាតុភូតន្ះក៏កើតមនឡើងក្នងុជីរភាពរស់នៅជាក់ស្តង្ដ្រហើយជាលំនាំដ្លបង្កើតឱ្យមនខ្យល់
បក់។ ព្លមនសម្ពាធខ្សាយ ខ្យល់អណ្ត្តឡើងលើ ហើយខ្យល់នៅទីតាំងដ្លមនសម្ពាធខា្លាំងបក់
ទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយហើយបំព្ញលំហនៅទីតំាងនោះ។

       ការពន្យល់មិនត្ឹមត្ូវមួយដ្លត្ងត្ូវបានយកមកប្ើគឺ កម្ពស់ទឹកក្នុងក្វកើនឡើងបណា្តាលមក
ពីចំហ្ះអុកសុីស្នបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិចដ្លរលាយក្នុងទឹក។ តើអ្នកធ្វើយា៉ាងណាអាចផ្ទៀតផា្ទាត់ថា
ការពន្យល់ប្បន្ះត្ូវឬខុស? យើងអាចធ្វើពិសោធដោយប្ើទៀនផ្ស្ងគ្នា ឬទៀនធំជាងមុន (សូម
មើលការពន្យល់)។ ម្យា៉ាងទៀត ការសង្ក្តយា៉ាងយកចិត្តទុកដក់បងា្ហាញថា កម្ពស់ទឹកក្នុងក្វមិនម្ន
កើនឡើងយឺតៗនោះទ្ គឺកើនឡើងភា្លាមៗ ក្យព្លទៀនរលត់។ ហ្តុន្ះការពន្យល់ន្ះមិនត្ឹម
ត្ូវទ្។    

សកម្មភាពផ្ស្ងទៀតដ្លពាក់ព័ន្ធ
       ពិសោធន៍ន្ះផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកអង្កត្កាន់ត្សីុជម្។ អ្នកអាចឱ្យសិស្សបង្កើតសម្មតិកម្មហើយ 
អង្កត្ឥទ្ធពិលន្ទំហំរបស់ទៀន និងរូបរាងរបស់ក្វ។ សំណួរមួយចំនួនដ្លអ្នកអាចសួរមនដូចជា:
   តើទំហំរបស់ទៀនមនឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើកម្ពស់ទឹកដ្លកើនឡើង?
   តើទំហំរបស់ក្វមនឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើកម្ពស់ទឹកដ្លកើនឡើង?
   តើរូបរាងរបស់ក្វមនឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើកម្ពស់ទឹកដ្លកើនឡើង?

   ចំពោះការសង្ក្តទាំងន្ះ សូមសរស្រនូវអ្វីដ្លអ្នកគិតថា
     នឹងកើតឡើង។
   តើអ្នកអាចគិតឃើញវិធីដើម្បីផ្ទៀងផា្ទាត់គំនិតរបស់អ្នកដ្រឬ
    ទ្? (អ្នកអាចរកវិធីច្ើនជាងមួយសម្ប់ការសង្ក្ត
     នីមួយៗ)
   តើការសង្ក្តរបស់អ្នកទាំងអស់គំទ្ការពន្យល់របស់អ្នក
    ដ្រឬទ្? បើមិនគំទ្ទ្ហ្តុអ្វី?

       ឧស្មន័បង្កើតសម្ពាធពីតំបន់សម្ពាធខា្លាងំទៅតំបន់សម្ពាធខ្សាយ
ព្ះតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍កមិ្តកម្ពស់ទឹកកើនឡើង។

សន្និដ្ឋាន
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     ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហាភាពនិងសម្ពាធរបស់ខ្យល់
     ទាញសន្នដិ្ឋានតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ព្យាយាមស្វង្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកតា្តៅមួយចំនួនក្នងុបាតុភូត
      ធាតុអាកាស

13. ឥទ្ធពិលនែខ្យល់ដែលឡើងក្តៅនិងចុះតែជាក់ទៅលើ
សមា្ពាធខ្យល់ (5)

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

កម្មវិធីសិក្សា

     ដបដ្លមនមត់ធំល្មម
     ស៊ុតឆ្អិន បកសំបករួច
     កន្ស្ងឬស្មដ្
     ទឹកក្តៅ និងទឹកត្ជាក់

សម្ភារ

     ដំបូង គ្លុកលាងដបដោយប្ើទឹកក្តៅ។ ការពារដ្របស់អ្នកដោយប្ើកន្ស្ងឬស្មដ្។ 
       វិធីម្យា៉ាងទៀតគឺដុតក្ដសមួយចម្ៀកហើយទម្លាក់ចូលក្នុងដប។
     បនា្ទាប់មក ដក់ស៊ុតនៅលើមត់ដប។
     ដក់ដប (ដ្លមនស៊ុតនៅលើមត់ដប) ក្នុងឆ្នាំងដ្លមនទឹកត្ជាក់។

ដំណើរការ

សង្ក្ត
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       មុនព្លពិសោធន៍:
   រវាងមត់ដប និងស៊ុត តើមួយណាមនអង្កត់ផ្ចិតធំជាង?
      តើអ្នកធ្វើយា៉ាងណាអាចបញ្ចលូសុ៊តទៅក្នងុដបដោយមិនប៉ះសុ៊ត?

       ព្លកំពុងពិសោធន៍:
      តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វីខ្លះព្លកំពុងពិសោធន៍?
   តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្យល់ក្នុងដប?
   តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះសម្ពាធខ្យល់ខាងក្នុងដប?
   ហ្តុអ្វីបានជាស៊ុតធា្លាក់ចូលក្នុងដប?       

       ក្យព្លពិសោធន៍: 
   តើអ្នកអាចសម្ចលទ្ធផលពិសោធន៍ន្ះដ្រឬទ្ប្សិនបើអ្នកមិនបកសំបកស៊ុតច្ញ?
      តើយើងគួរធ្វើយា៉ាងណាទើបអាចយកសុ៊តច្ញពីក្នងុដបវិញ?

ការបកស្យ

       ប្សិនបើអ្នកដក់ស៊ុតនៅលើមត់ដប វាមិនអាចចូលទៅបានទ្ព្ះវាមនអង្កត់ផ្ចិតធំជាងមត់
ដប។ សម្ពាធខ្យល់នៅខាងក្និងខាងក្នងុដបស្មើគ្នា ដូចន្ះកម្លាំងត្មួយគត់ដ្លអាចនាំឱ្យស៊ុតចូល
ទៅក្នុងដបបានគឺកម្លាងំទំនាញផ្នដី។ បុ៉ន្តក្ម្លាងំទំនាញផ្នដីមិនគ្ប់គ្ន់ដើម្បីទាញស៊ុតន្ះចូលទៅ
ក្នុងដបបានទ្។

      នៅព្លដ្លអ្នកផា្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហាភាពខ្យល់ក្នុងដប អ្នកក៏បានធ្វើឱ្យប្ប្ួលសម្ពាធខ្យល់ក្នុងដប
ដ្រ។ ប្សិនបើអ្នកមនមឌខ្យល់ថ្រ ហើយអ្នកកម្តៅវា សម្ពាធខ្យល់កើនឡើង។ ប្សិនបើអ្នកបញ្ចុះ
សីតុណ្ហាភាពខ្យល់នោះ សម្ពាធរបស់វាថយចុះ។ ប្សិនបើអ្នកអាចបញ្ចះុសីតុណ្ហាភាពនៅក្នងុដបដល់កមិ្ត
មួយជាក់លាក់ សម្ពាធខ្យល់ពីខាងក្នឹងរុញច្នស៊ុតចូលទៅក្នុងដប។

       អ្នកអាចមើលឃើញដោយងាយពីបម្បម្ួលន្សម្ពាធ នៅព្លដ្លអ្នកបញ្ចះុសីតុណ្ហាភាពដប 
បុ៉ន្្តមូលហ្តុអ្វបីានជាសុ៊តតូ្វបានរុញច្នចូលទៅក្នុងដបនៅព្លដ្លគ្ប្ើកម្តៅ? ព្លដ្លអ្នក
កម្តៅ ដបនឹងខ្យល់ឡើងក្តៅ។ មូ៉ល្គុលខ្យល់ច្ញពីដបរហូតដល់សម្ពាធខាងក្នុងនិងខាងក្ដបស្មើ
គ្នា។ ព្លដ្លដបនិងខ្យល់ក្នុងដបបន្តចុះត្ជាក់ ភាពខុសគ្នារវាងសម្ពាធខាងក្នងុនិងខាងក្ដបកើត
មនឡើង ហើយសុ៊តតូ្វបានរុញច្នចូលទៅក្នងុដប។

បញ្ចុះសីតុណ្ហាភាពដប
ក្នុងទឹកកកធ្វើឱ្យខ្យល់
នៅក្នុងដបរួមមឌ 
បន្ថយសម្ពាធខ្យល់។ 
ជម្លសម្ពាធទាញ 
ស៊ុតចូលទៅក្នុងដប។

       សម្ពាធខុសគ្នា ដ្លបណា្តាលមកពីសីតុណ្ហាភាពខុសគ្នា រុញច្នឱ្យ
សុ៊តចូលទៅក្នងុដប។

សន្និដ្ឋាន

    1. តើយើងធ្វើរបៀបណាទើបអាចយកសុ៊តច្ញមកក្ដបវិញបាន? 
        អ្នកអាចយកសុ៊តច្ញមកក្វិញបានដោយបង្កើនសម្ពាធខ្យល់
        នៅខាងក្នងុដបឱ្យខ្ពស់ជាងខាងក្ដប។ ប្មៀលសុ៊តយា៉ាងណា
        ឱ្យផ្ន្កដ្លតូចស្ថិតនៅក្នុងមត់ដប។ ផ្អៀងដបត្ឹមកម្ិតដ្ល
        អ្នកអាចផ្លុខ្ំយល់ចូលទៅក្នងុដបបាន។ ប្មៀលសុ៊តជំុវិញមត់ដប
        មុនព្លអ្នកដកមត់របស់អ្នកច្ញ។ កាន់ដបផា្កាប់ចុះក្មហើយ
        ពិនិត្យមើលស៊ុត  "ធា្លាក់" ច្ញពីមត់ដប។
    2. តើអ្នកអាចសម្ចលទ្ធផលពិសោធន៍ន្ះដ្រឬទ្ប្សិនបើអ្នក
         មិនបកសំបកសុ៊តច្ញ?  
        អ្នកមិនអាចអនុវត្តពិសោធន៍ន្ះបានជោគជ័យនោះទ្ ប្សិនបើ
       អ្នកមិនបកសំបកសុ៊តច្ញ។ សំបកសុ៊តមិនមនភាពបត់ប្នទ្ 
        ហើយសុ៊តន្ះនឹងមិនអាចជ្ៀតចូលមត់ដបដ្លមនអង្កត់ផ្ចតិ
        តូចជាងវាបានឡើយ។

សំណួរ
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     ពណ៌នាដំណើរការរបស់បារូ៉ម្៉តបានតឹ្មតូ្វ
     អនុវត្តដំណើរការផលិតបារូ៉ម្៉ត
     ស្លាញ់ចូលចិត្តការផលិតសម្ភារឧបទ្សដោយប្ើសម្ភារងាយៗ

14. ដំណើរការរបស់បារ៉ូម៉ែត

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2011)

កម្មវិធីសិក្សា

     ទាញសន្ធឹងបោ៉ាងបោ៉ាងគ្បលើមត់ក្ឡ
     ចងរុំបោ៉ាងបោ៉ាងជំុវិញមត់ក្ឡដោយប្ើកស៊ូកង
     ប្ើកាវបិទចុងម្ខាងន្បំពង់បឺតផ្តក្លើបោ៉ាងបោ៉ាងពីចំណុចផ្ចតិន្មត់ក្ឡ ហើយចុងម្ខាងទៀតលយ
       ច្ញពីមត់ក្ឡ
     ភា្ជាប់ម្ជុលនៅចុងម្ខាងទៀតន្បំពង់បឺត
     រៀបចំក្ដសមួយសន្លឹកដ្លមនក្ិត ដើម្បីតាមដនចលនារបស់បំពង់បឺត 
     គូសបនា្ទាត់ដ្កមួយនៅលើក្ដសនៅកម្ពស់ស្មើនឹងក្ឡ។ គូសបនា្ទាត់បួនខាងលើនិងខាងក្ម
       បនា្ទាត់ទីមួយគម្លាតពីគ្នាប្ហ្ល0.5cm។ សរស្រពាក្យថា ខា្លាំងនិងខ្សាយនៅលើក្ដស។
     នៅលើក្ដស ដៅចំណាំចំណុចដ្លបំពង់បឺតចង្អុល និងកាលបរិច្ឆ្ទដ្លអ្នកកត់ត្ យា៉ាង
      ហោចណាស់5ថ្ង្។

ដំណើរការ

     បោ៉ាងបោ៉ាង
     ក្ឡដ្លមនមត់តូចល្មម (ឧទាហរណ៍: ដបកាហ្្វ)
     កស៊ូកង
     បំពង់បឺត
     កាវ
     ក្ដស
     ប៊ិក

សម្ភារ
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ការបកស្យ

       ចុងម្ខាងរបស់បំពង់បឺត (សម្ប់ចង្អុល) ជួនកាលចង្អុលឡើងលើ ជួនកាលចង្អុលចុះក្ម។ 

        សម្ពាធខ្យល់ខាងក្នុងក្ឡថ្រជានិច្ច។

       ព្លដ្លសម្ពាធបរិយាកាសកើន សម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងក្ឡទាបជាងសម្ពាធនៅខាងក្ ដូចន្ះ
ផ្ទ្បោ៉ាងបោ៉ាងត្ូវបានសង្កត់ចុះក្មហើយចុងចង្អុលន្បំពង់បឺតចង្អុលឡើងលើ។ ចុងម្ជុលនិងចង្អុល
ទៅផ្ន្ក  "សម្ពាធខា្លាំង" នៅលើក្ដស។ ព្លដ្លសម្ពាធបរិយាកាសថយចុះ ខ្យល់ខាងក្នុងក្ឡរុញ
ច្នខា្លាំងជាងខ្យល់នៅខាងក្។ ផ្ទ្បោ៉ាងបោ៉ាងត្ូវបានរុញឱ្យបោ៉ាងឡើងតឹង ហើយចុងចង្អុលន្បំពង់
បឺតចង្អុលចុះក្ម ទៅផ្ន្ក "សម្ពាធខ្សាយ" នៅលើក្ដសក្ិត។

       បារ៉ូម៉្តបោ៉ាងបោ៉ាងរបស់អ្នក ដំណើរការដូចគ្នានឹងបារ៉ូម៉្តអាន្រ៉ូអីុដដ្រ។ គម្បដ្លមនភាពរស់
អាចបត់ប្នបាន ផតនិងបោ៉ាងទៅតាមបម្បមួ្លសម្ពាធបរិយាកាស ធ្វើឱ្យទ្និចចង្អលុចល័តជំុវិញមត្
ដ្ឋានមួយនៅផ្ន្កខាងមុខន្ឧបករណ៍។

       នៅប្ទ្សកម្ពុជា សម្ពាធបរិយាកាសកំណត់រដូវ។ វដ្តខ្យល់មូសុងត្ូវបានបញ្ជាដោយវដ្តន្បម្
បម្ួលសម្ពាធខ្យល់ នៅលើតំបន់អាសុីកណា្តាល។ នៅព្លដ្លសម្ពាធថយចុះចាប់ពីខ្មិថុនាដល់ខ្
តុលា ខ្យល់សើមបក់ពីមហាសមុទ្មកទ្វបី ដោយនំាមកជាមួយនូវភ្លៀងមូសុងពីទិសនិរតីមកកាន់ប្ទ្ស
កម្ពុជា។ ក្នុងអំឡុងរដូវរងារ ធាតុអាកាសត្ូវបានកំណត់ដោយតំបន់សម្ពាធខា្លាំងមួយនៅលើតំបន់អាសុី
កណា្តាលភាគខាងជើងដ្លនំាមកជាមួយនូវខ្យល់ត្ជាក់បក់កាត់ប្ទ្សកម្ពជុា។ ចាប់ពីខ្កុម្ភៈទៅ សម្ពាធ
ខ្យល់កើនឡើងវិញ បង្កើតជារដូវបំ្ងមិនមនភ្លៀងធា្លាក់។

សន្និដ្ឋាន

       បារ៉ូម៉្តពឹងផ្អ្កលើគោលការណ៍មួយគឺខ្យល់ត្ជាក់បង្កើតសម្ពាធទាបជាងខ្យល់ក្តៅ។
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សមា្ពាធបរិយាកាស បែព័ន្ធខ្យល់បក់ក្នងុតំបន់ និងខ្យល់បក់បែចំាទី
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15. ចលនារង្វិលនែវត្ថុដែលមានរាងជារង្វែល

     រៀបរាប់អំពីលំនាំម៉ាសខ្យល់ស្ទុះឡើងលើនិងធា្លាក់ចុះក្ម
     ពន្យល់ពីកំណកំណើតន្ខ្យល់បក់ដោយសារភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព
     សិស្សស្លាញ់ចូលចិត្តការពិសោធន៍ដោយប្ើសម្ភារងាយៗ

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

     ក្ដសរាងជារង្វ្ល (ធ្វើពីក្ដសមួយសន្លឹក)
     ទៀន

វត្ថុបំណង      ដក់រង្វ្លក្ដសចំពីមុខអ្នក។ តើអ្នកសង្ក្តឃើញដូចម្ត្ច?
     ដក់រង្វ្លក្ដសចំពីលើប្ភពកម្តៅមួយ។ តើអ្នកសង្ក្ត
       ឃើញដូចម្ត្ច?

       តើប្ភពកម្តៅមនឥទ្ធិពលអ្វី?

ដំណើរការ

សង្ក្ត
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ចលនការរបស់ខ្យល់

ចរន្តខ្យល់ខាងលើ

ខ្យល់បក់

ធា្លាក់ចុះក្ម ស្ទុះឡើង

សម្ពាធខ្សាយសម្ពាធខា្លាំង

       ខ្យល់ដ្លនៅពីលើភ្លើងទៀន ឡើងក្តៅហើយរីកមឌ។ ដង់សុីត្
ខ្យល់ថយចុះ ហើយខ្យល់ស្ទុះឡើងលើ។ ខ្យល់ស្ទុះឡើងមកប៉ះនឹង
រង្វ្លក្ដស ធ្វើឱ្យរង្វ្លក្ដសវិល។ ខ្យល់ត្ជាក់ន្មជ្ឈដ្ឋានក៏
ចល័តចូលទៅជំនួសទីតាំងរបស់ខ្យល់ក្តៅដ្លបានស្ទុះឡើងលើ។ ភ្លើង
ទៀនធ្វើឱ្យខ្យល់ត្ជាក់ឡើងក្តៅហើយស្ទុះឡើងលើទៀត។ លំនាំន្ះ 
ធ្វើឱ្យរង្វ្លក្ដសបន្តវិលជាប់ជានិច្ច។

ឯកសារយោងៈ HITACHI Environment

ការបកស្យ

       ខ្យល់ក្តៅស្ទុះឡើងលើ រីឯខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្ម។ ន្ះជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានន្ប្ព័ន្ធ
ខ្យល់បក់។

សន្និដ្ឋាន
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16. គំរូខ្យល់បក់

     រៀបរាប់អំពីលំនាំម៉ាសខ្យល់ស្ទុះឡើងលើនិងធា្លាក់ចុះក្ម
     ពន្យល់ពីកំណកំណើតន្ខ្យល់បក់ដោយសារភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព
     សិស្សស្លាញ់ចូលចិត្តការពិសោធន៍ដោយប្ើសម្ភារងាយៗ

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (2010)

      ដបជ័រធំចំនួនមួយ
      ទៀនតូចមួយដើម
      វត្ថដ្ុលបង្កើតផ្ស្ង (ឧទាហរណ៍: ធូប)

វត្ថុបំណង
      កាត់ផ្ន្កខាងក្មន្ដបជ័រធំច្ញ
      កាត់ផ្ទ្រាងចតុកោណក្ងច្ញពីផ្ន្កចំហៀងន្ដបខាងលើ
      ដក់កំណាត់ដបខាងលើនៅលើតុដោយមួលគម្បច្ញ
      ដក់ទៀននៅខាងក្នុងដបជ័រ ហើយអុចទៀន
      កាន់ធូបកំពុងឆ្ះនៅក្ប្រប្ហោងរាងចតុកោណក្ងនៅ
       ចំហៀងដប

ដំណើរការ

      តាមសង្ក្តមើលចលនារបស់ផ្ស្ង
      តើអ្នកអាចពន្យល់បាតុភូតន្ះបានទ្?

    ផ្ស្ងចល័តពីខាងក្ចូលទៅក្នងុដបតាមប្ហោងរាងចតុកោណ
ក្ង ចល័តឡើងលើនៅក្នុងដប ច្ញតាមមត់ដប ហើយចល័តចុះ
ក្មវិញនៅខាងក្ដប។

សង្ក្ត
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ខ្យល់ក្តៅមន
ដង់សុីត្ទាប

ខ្យល់ក្តៅចុះត្ជាក់
ដង់សុីត្ខ្យល់កើនឡើង   
ហើយចុងក្យក៏ធា្លាក់
ចុះក្ម

ខ្យល់ត្ជាក់ខា្លាំង 
ដង់សុីត្ធំរុញខ្យល់
ក្តៅឡើងលើ

       ចលនារង្វិលន្ខ្យល់ប្បន្ះ ត្ូវបានគ្ហៅថាជាចរន្តវិលវល់។
ខ្យល់ក្តៅដ្លនៅខាងលើភ្លើងទៀនមនដង់សីុត្ទាបជាងខ្យល់ត្ជាក់
នៅខាងក្ដប។ ខ្យល់ត្ជាក់ចូលទៅជំនួសទីតំាងរបស់ខ្យល់ក្តៅក្យ
មកក៏ឡើងក្តៅដោយសារភ្លើងទៀនដ្រ ហើយក៏អណ្ត្តឡើងលើ។

        ខ្យល់ក្តៅស្ទុះឡើងលើ រីឯខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្មបង្កើតឱ្យមន
ចរន្តវិលវល់។ ចរន្តវិលវល់បញ្ជូនថាមពលកម្តៅក្នុងបរិយាកាសផ្នដី។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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17. ផលកូរីយ៉ូលីស

     ពណ៌នាលំនំាដ្លបណា្តាលឱ្យកើតមនផលកូរីយូ៉លីស
     ពន្យល់អំពីឥទ្ធពិលន្ផលកូរីយូ៉លីសទៅលើប្ព័ន្ធខ្យល់បក់និងទម្ង់ធាតុអាកាសទ្ង់ទ្យធំ
     ស្លាញ់ចូលចិត្តការពិសោធន៍ដោយប្ើសម្ភារងាយៗ

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី5 (2011)

     ក្ដស (កាត់ជារាងថាសរង្វង់)
     ចង្កឹះឈើតូច
     ខ្មាដ្ ឬហ្វឺត

វត្ថុបំណង
     ដក់ក្ដសលើផ្ទ្រលោងរាបស្មើមួយ
     សំុឱ្យសិស្សម្នាក់បង្វលិក្ដសន្ះតាមទិសដៅផ្ទយុទិសដៅទ្និច
       នាឡិកា។ 
     ព្លកំពុងបង្វលិក្ដស ប្ើខ្មាដ្របស់អ្នក ព្យាយាមគូសបនា្ទាត់
       ត្ង់មួយដ្លភា្ជាប់ពីផ្នក្ខាងក្ទៅចំនុចកណា្តាលន្ក្ដស។
     ឥឡូវន្ះចូរត្ឡប់ទៅផ្ន្កខាងខ្នងន្ក្ដសវិញម្តង។
      សុំឱ្យសិស្សបង្វិលក្ដសន្ះតាមទិសដៅស្បទ្និចនាឡិកា។ 
      ព្យាយាមគូសបនា្ទាត់ត្ង់ដ្លភា្ជាប់ពីគ្មក្ដសទៅចំណុច
        កណា្តាល។

ដំណើរការ
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     ហ្តុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចគូសបនា្ទាត់ត្ង់បាន?
     សូមពន្យល់ពីចំណុចខុសគ្នារវាងបនា្ទាត់ទាំងពីរ។
     តាមរយៈបនា្ទាត់ទាំងន្ះ តើយើងអាចទទួលបានការយល់ដឹង
      ដូចម្ត្ចខ្លះអំពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដី?     
  - តើផ្ន្កណាទាក់ទងនឹងតំបន់ប៉ូល ហើយផ្ន្កណាទាក់ទង
               នឹងអ្កា្វាទ័រ?
  - តើបនា្ទាត់នោះងាកច្ញយា៉ាងដូចម្ត្ច?

សង្ក្ត

       នៅលើស្្វ៊រមួយដ្លកំពុងវិល ល្បឿនន្វត្ថុមួយនៅលើបនា្ទាត់ត្ង់
ប្បួ្លអាស័្យលើចម្ងាយរបស់វាពីអ័ក្សរង្វលិ។ ភាពខុសគ្នាន្ល្បឿន
ន្ះ មនឥទ្ធិពលទៅលើទិសដៅខ្យល់បក់។ ផ្នដីជាអង្គមួយដ្លធ្វើ
ចលនារង្វលិខា្ញាល់។ ប្សិនបើអ្នកកំពុងសម្លងឹមើលមកផ្នដីពីខាងលើ
ប៉ូលខាងជើង អ្នកឃើញថាផ្នដីវិលច្សទិសដៅទ្និចនាឡិកា។

       ផលកូរីយ៉ូលីសកើតឡើងពីល្បឿនខុសគ្នារបស់វត្ថុនៅរយៈកម្ពស់
ផ្ស្ងៗគ្នា។ វត្ថុមួយនៅអ្កា្វាទ័រចល័តនៅល្បឿនប្ហ្ល1700km/h 
ខណៈដ្លវត្ថុមួយនៅតំបន់ប៉ូលចល័តនៅល្បឿន0km/h។

       ចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដីជុំវិញអ័ក្សរង្វិលរបស់ខ្លួនធ្វើឱ្យខ្យល់
បក់ងាកច្ញពីបនា្ទាត់ត្ង់។ ទម្ង់ទៀងទាត់ន្ខ្យល់បក់ន្ះ បក់ក្នុង
ទឹកដៅត្មួយស្ទើរត្គ្ប់ព្ល។ ធាតុអាកាសពិភពលោកមួយភាគធំ
អាស័្យលើប្ព័ន្ធន្ខ្យល់បក់ន្ះ។ ទម្ង់រង្វលិខា្ញាល់ន្ខ្យល់ជំុវិញ
ចំណុចកណា្តាលន្ព្យុះហូ៊រីកាន(hurricane) ក៏ជារូបភាពន្ផលកូរីយូ៉លីស
ដ្រ។

ការបកស្យ

ប្ព័ន្ធសម្ពាធទាបក្ប្រប៉ូល

ប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ក្ប្រត្ូពិច

តំបន់ជំនួបគ្នាចនោ្លាះត្ូពិច (ITCZ)

ប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ក្ប្រត្ូពិច

ប្ព័ន្ធសម្ពាធទាបក្ប្រប៉ូល

ឯកសារយោងៈ www.nasa.gov
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       ពាក្យថា "កម្លាំងកូរីយ៉ូលីស" ជួនកាលត្ូវបានគ្ប្ើ។ ដោយសារមិនមនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងពីខាង
ក្ពាក្យថា "ផលកូរីយ៉ូលីស"ត្ឹមត្ូវជាង។

       បើអ្នកមនស្្វរ៊ឬបាល់បា្លាស្ទចិមួយនិងហ្វតឺមួយ អ្នកអាចប្ើសម្ភារទំាងន្ះដើម្បីបងា្ហាញផលកូរីយូ៉លីស។
ព្យាយាមគូសបនា្ទាត់ត្ង់ភា្ជាប់ពីអ្កា្វាទ័រទៅប៉ូលខណៈដ្លសិស្សម្នាក់ទៀតបង្វិលស្្វ៊រឬបាល់។

សន្និដ្ឋាន

       ផលកូរីយ៉ូលីសកើតឡើងដោយសារចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដី។ ដោយសារផលន្ះ វត្ថុផ្ស្ងៗ
នៅលើរយៈទទឹងផ្ស្ងគ្នា ចល័តដោយល្បឿនខុសៗគ្នា។ ផលកូរីយ៉ូលីសនៅលើផ្នដីបង្វ្រទិសរបស់
ខ្យល់បក់និងទឹកហូរឱ្យងាកច្ញពីបនា្ទាត់ត្ង់។
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18. ពិសោធន៍អំពីខ្យល់បញ្ចែស (Air Inversion)

     បងា្ហាញអំពីបាតុភូតធាតុអាកាសន្ខ្យល់បញ្ចា្ស (air inversion)
     ពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់ដ្លបង្កឡើងដោយបាតុភូតខ្យល់បញ្ចា្ស
     មនបម្ុងប្យ័ត្នចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដ្លបង្កដោយបាតុភូតន្ះ

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 (2011)

វត្ថុបំណង

ឯកសារយោង: Wikipedia

     ថូក្វ2 (ឧទាហរណ៍ដបកាហ្វ្) 
     ទឹកក្តៅ
     ទឹកត្ជាក់
     ក្ដសរឹង
     ឈើគូសឬដ្កក្ះ
     វត្ថុដ្លបង្កើតផ្ស្ង (ឧទាហរណ៍: ធូប)

សម្ភារ
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រូបទី1.2 រូបទី1.3

រូបទី 2.2 រូបទី2.3

រូបទី2.1

    ផ្ន្កទី1
      ក្ឡុកលាងថូក្វទីមួយដោយប្ើទឹកត្ជាក់
      ក្ឡុកលាងថូក្វទីពីរដោយទឹកក្តៅ
      សម្ងួតឱ្យវាស្ងួតល្អ
       បនា្ទាប់មកដក់ផា្កាប់ថូដ្លសម្អាតដោយទឹកត្ជាក់លើមត់
                 ថូដ្លសំអាតដោយទឹកក្តៅដោយស៊កក្ដសរឹងនៅចនោ្លាះ
                មត់ថូទាំងពីរ
      អុចធូបដើម្បីឱ្យមនផ្ស្ង
      បង្ហុយផ្ស្ងចូលទៅក្នុងថូខាងក្មដោយបង្ហើបក្ដស
               រឹង(រូបទី1.1)
      នៅព្លថូក្វខាងក្មព្ញដោយផ្ស្ងអ្នកអាចទាញ
                ក្ដសរឹងច្ញ (រូបទី1.3)

ដំណើរការ

    ផ្នក្ទី2
     ធ្វើដូចក្នុងដំណើរការផ្ន្កទី1ដ្រប៉ុន្ត្ដក់ថូក្វដ្លសម្អាតដោយទឹកត្ជាក់នៅខាងក្ម
                វិញម្តង
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     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះផ្ស្ង? សូមពន្យល់ការសង្ក្តផ្ស្ងគ្នានៅក្នុងពិសោធន៍ទាំងពីរ។

សង្ក្ត

ការបកស្យ

       ក្នងុករណីដ្លយើងដក់ថូក្វក្តៅខាងក្ម ផ្ស្ងផា្លាស់ទីពីថូក្មទៅថូខាងលើ។ ព្លដ្លខ្យល់
ត្ជាក់ស្ថិតនៅខាងក្មវិញ ផ្ស្ងត្ូវបានបងា្ខាំងជាប់ហើយមិនអាចផា្លាស់ទីទៅខាងលើបានឡើយ។ 
ផ្ស្ងផា្លាស់ទីឡើងលើព្លដ្លខ្យល់ក្តៅហើយស្លផា្លាស់ទីឡើងលើរីឯខ្យល់ត្ជាក់ហើយមនដង់សីុត្
ធំធា្លាក់ចុះក្ម។ ប៉ុន្ត្នៅព្លដ្លខ្យល់ត្ជាក់តូ្វបានបងា្ខាងំជាប់ពីក្មខ្យល់ក្តៅ ផ្ស្ងមិនអាច
ផា្លាស់ទីច្ញបានឡើយ។

       ជាទូទៅនៅក្នងុមណ្ឌលអាកាសរចល់ ខ្យល់ដ្លស្ថិតនៅក្ប្រផ្ទ្ផ្នដីក្តៅជាងខ្យល់ដ្លនៅពីលើវា
ដោយសារបរិយាកាសត្ូវបានដុតកម្តៅមកពីក្ម ព្លកាំរស្មីព្ះអាទិត្យដុតកម្តៅផ្ទ្ផ្នដី បណា្តាល
ឱ្យផ្ទ្ផ្នដីកម្តៅស្ទាប់បរិយាកាសខាងលើវាដោយផា្ទាល់។

       ជួនកាលសា្ថនភាពន្ះមនដំណើរបញ្ចា្សដ្លធ្វើឱ្យខ្យល់នៅផ្ទ្ផ្នដីត្ជាក់ជាង។ ម៉ាសខ្យល់
ក្តៅនិងមិនសូវហាប់ណ្នផា្លាស់ទីទៅលើម៉ាសខ្យល់ត្ជាក់និងហាប់ណ្ន។

      បនា្ទាប់មក ខ្យល់ក្តៅមួយស្ទាប់ដ្លសម្បូរភាគល្អិតធូលីស្ថិតនៅក្នុងស្ទាប់ខ្យល់ត្ជាក់នៅជិតផ្ទ្
ផ្នដី។ គ្ហៅបាតុភូតន្ះថា "ខ្យល់បញ្ចា្ស"។

        ការត្ឡប់បញ្ចា្សន្ះអាចធ្វើឱ្យមនការបំពុលដូចជាផ្ស្ងអ័ព្ទក្ស់និងកខ្វក់ដ្លជាប់នឹងផ្ទ្
ផ្នដី។ វាមនផលអវិជ្ជមនចំពោះសុខភាពដូចជាធ្វើឱ្យយើងក្អកនិងពិបាកដកដង្ហើម។

ខ្យល់ក្តៅចល័តឡើងលើ

ហើយចុះត្ជាក់យឺត

ស្ទាប់បញ្ចា្សរាំងស្ទះ

ដំណើរធម្មតា

ទម្ង់ធម្មតា

បញ្្ចាសកម្តៅ

ខ្យល់ត្ជាក់

ស្ទាប់ខ្យល់ក្តៅបញ្ចា្ស

ខ្យល់ក្តៅ

ខ្យល់ត្ជាក់

ខ្យល់ត្ជាក់ខា្លាំង

ខ្យល់ត្ជាក់

ឯកសារយោង: minnesota.publicradio.org

       បាតុភូតខ្យល់បញ្ចាស្មនន័យថាស្ទាប់ខ្យល់ក្តៅស្ថតិនៅខាងលើ
ស្ទាប់ខ្យល់ដ្លមនសីតុណ្ហាភាពទាបជាង។ លំនាំន្ះកើតឡើង
បញ្ចាស្ពីសា្ថនភាពធម្មតានៅក្នងុមណ្ឌលអាកាសរចល់ ដ្លសីតុណ្ហាភាព
ថយចុះព្លដ្លអ្នកឡើងកាន់ត្ខ្ពស់។

      ផ្ស្ងអ័ព្ទន្ះជាប្ភ្ទម្យា៉ាងន្កង្វក់ខ្យល់។ ពាក្យន្ះវាកា្លាយមកពី
បន្សំពាក្យពីរគឺ"ផ្ស្ង" និង"អ័ព្ទ"។ ប្ភពដ៏សំខាន់ន្ផ្ស្ងអ័ព្ទន្ះគឺការ
បញ្ច្ញផលចំហ្ះឥន្ទនៈពីរថយន្តនិងចំហ្ះធ្យូងថ្ម។

សន្និដ្ឋាន
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សំណើមអាកាស និងពពក
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19. រំហួតនិងកំណជាញើស

     ពណ៌នាអំពីលំនំារំហួតនិងកំណជាញើសបានតឹ្មតូ្វ
     ពន្យល់អំពីតួនាទីរបស់ចំហាយទឹកក្នងុធាតុអាកាស
     ស្លាញ់ចូលចិត្តសកម្មភាពពិសោធន៍ងាយៗ

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូក1 ម្រៀនទី1 (2011)

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

     ក្វធំ
     ចានធ្វើពីក្វដ្លមនបាតធំជាងមត់ក្វបន្តិច
     ទឹកត្ជាក់

     ចាក់ទឹកត្ជាក់ចូលក្នុងក្វ ឱ្យបានកម្ពស់ប្ហ្ល5cm
     ដក់ចានក្វលើមត់ក្វល្យា៉ាងណាគ្បមត់ក្វឱ្យជិត
     ដក់ក្វនិងចានដ្លរៀបចំរួចខាងលើ ហាលថ្ង្រយៈព្ល5នាទី

     តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីនៅចនោ្លាះទឹកត្ជាក់ និងចានដ្ល
       ធ្វើពីក្វ?
     តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីនៅក្មបាតចាន?
     តើអ្នកបកស្យបាតុភូតន្ះយា៉ាងដូចម្ត្ច?

       នៅចនោ្លាះទឹកត្ជាក់និងចានដ្លធ្វើពីក្វអ្នកអាចមើលឃើញ
ចំហាយទឹករងកំណជាញើសកា្លាយជាដំណក់ទឹកតូចៗ។ កំណជាញើស
កើតមនព្លដ្លខ្យល់ឆ្អ្តដោយចំហាយទឹក។ ខ្យល់ត្ជាក់ផ្ទុក
ចំហាយទឹកតិចជាងខ្យល់ក្តៅ។ ចំហាយទឹកអាចកើតឡើងពីរំហួត 
ឬរំពុះន្ទឹករាវ ឬពីរំហើរ (លំនំាផា្លាស់ប្តរូភាពរូបពីភាពរឹងទៅជាឧស្ម័ន
ត្ម្តង) ន្ទឹកកក។

       ស្ថិតនៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌបរិយាកាសធម្មតា ចំហាយទឹកត្ូវបង្កើត
ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ឥតឈប់ឈរពីរំហួតនិងបាត់បង់តាមរយៈកំណជា
ញើស។

ដំណើរការ

សង្ក្ត

ការបកស្យ
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       ខ្យល់អាចផ្ទុកបរិមណជាក់លាក់ន្ចំហាយទឹក។ ខ្យល់ក្តៅអាចផ្ទុក
ចំហាយទឹកបានច្ើនជាងខ្យល់ត្ជាក់។ នៅព្លដ្លខ្យល់ចុះត្ជាក់ 
ចំហាយទឹកនឹងរកកំណជាញើសកា្លាយជាដំណក់ទឹក។

       ចូររកឧទាហរណ៍ន្រំហួតនិងកំណជាញើសក្នុងជីវភាពប្ចាំថ្ង្។
  1. ព្លយើងកំពុងដំទឹក ម៉ូល្គុលទឹកហួតនិងរងកំណជា
                 ញើស (អ្វីដ្លអ្នកមើលឃើញមិនម្នចំហាយទឹកទ្ គឺជា
                ដំណក់ទឹកដ្លកើតពីលំនាំកំណជាញើស)។
  2. ដំណក់ទឹកកើតមននៅលើក្វដ៏ត្ជាក់មួយ។ ការដកដង្ហើម
                 ច្ញលើកញ្ចក់វ៉្នតា ធ្វើឱ្យចំហាយទឹករងកំណជាញើស
                នៅលើផ្ទ្កញ្ចក់នោះ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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20. ការវាស់សំណើមធៀប

     រៀបរាប់អំពីដំណើរការផលិតនិងប្ើប្ស់សីុកូ្ម្៉តបានតឹ្មតូ្វ
     អនុវត្តដំណើរការប្ើប្ស់សីុកូ្ម្៉តបានតឹ្មតូ្វ
     ប្ើប្ស់តារាងកំណត់សំណើមធៀបបានតឹ្មតូ្វ
     ចូលចិត្តការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្តង្ាយដោយប្ើសម្ភារដ្លមនតម្លថ្ោក

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី8 (2011)

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

     ប្អប់ក្ដសរឹង ឬដបបា្លាស្ទិច (សម្ប់បិតភា្ជាប់ទ្រម៉ូម៉្ត)
     ទ្រម៉ូម៉្ត្ធម្មតា2
     ក្ណាត់មួយចម្ៀកតូច
     អំបោះសម្ប់ចងចម្ៀកក្ណាត់
     កស៊ូកងសម្ប់ចងទ្រម៉ូម៉្តភា្ជាប់នឹងប្អប់

     ពិនិត្យមើលទ្រមូ៉ម្៉តទំាងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនសីតុណ្ហាភាពដូចគ្នា
     ប្ើចម្ៀកក្ណាត់ដ្លមនទទឹង5cmដើម្បីរុំទ្រម៉ូម៉្តមួយ។
      ប្ើអំបោះចងដោយទុកកន្ទយុមួយនៅចុងម្ខាងន្ចម្ៀកក្ណាត់
        ដូចក្នុងរូបខាងក្ម។ 

ដំណើរការ

ឯកសារយោង: Churchill, E. R. et al., 1997
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សីតុណ្ហាភាព
ទ្រម៉ូម៉្ត្
ស្ងួត
 (០C)

គម្លាតរវាងសីតុណ្ហាភាពទ្រម៉ូម៉្ត្ស្ងួតនិងទ្រម៉ូម៉្ត្សើម

0.5 1 1.5 2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

15 95 90 85 80 75 70 66 61 57 52 31 12

20 95 91 87 82 78 74 70 66 62 58 40 24 8

22.5 96 92 87 83 80 76 72 68 64 61 44 28 14 1

25 96 92 88 84 81 77 73 70 66 63 47 32 19 7

27.5 96 92 89 85 82 78 75 71 68 65 50 36 23 12

30 96 93 89 86 82 79 76 73 70 67 52 39 27 16

32.5 97 93 90 86 83 80 77 74 71 68 54 42 30 20

35 97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 56 44 33 23

37.5 97 94 91 87 85 82 79 76 73 70 58 46 36 26

40 97 94 91 88 85 82 79 77 74 72 59 48 38 29

42.5 97 94 91 88 86 83 80 78 75 72 61 50 40 31

     ប្ើកស៊ូកងចងភា្ជាប់ទ្រម៉ូម៉្តទាំងពីរទៅនឹងមុខ2ន្ប្អប់។
     ចះរន្ធតូចមួយលើមុខម្ខាងន្ប្អប់ចំពីក្មទ្រម៉ូម៉្តដ្ល
       មនរុំក្ណាត់។
     រុញកន្ទុយចម្ៀកក្ណាត់ចូលតាមរន្ធខាងលើ។
     ចាក់ទឹកចូលក្នុងប្អប់រហូតដល់រន្ធដ្លបានចះដើម្បីឱ្យកន្ទុយ
       ចម្ៀកក្ណាត់សើមជានិច្ច។
     អានសីតុណ្ហាភាពនៅលើទ្រម៉ូម៉្តស្ងួតនិងទ្រម៉ូម៉្តសើម។

       ទ្រមូ៉ម្៉តទំាងពីរវាស់បានសីតុណ្ហាភាពខុសគ្នា។ ទ្រមូ៉ម្៉តរំុក្ណាត់
បងា្ហាញសីតុណ្ហាភាពទាបជាង។

    ទឹកដ្លហួតពីទ្រមូ៉ម្៉តរំុក្ណាត់សើមសូ្បកម្តៅ ដូចន្ះសីតុណ្ហាភាព
ធា្លាក់ចុះ។ ទឹកដ្លជក់នឹងចម្ៀកក្ណាត់ដ្លរំុជំុវិញកណ្តក់ទ្រមូ៉ម្៉ត
សើមនឹងបន្តហួតជាប់ជានិច្ចដរាបណាខ្យល់អាចផ្ទកុចំហាយទឹកបាន។ 
ខ្យល់ស្ងួតអាចផ្ទុកចំហាយទឹកបានច្ើនជាងខ្យល់សើម។

       ខ្យល់កាន់ត្ស្ងួត (សំណើមកាន់ត្តិច) តម្ល្សីតុណ្ហាភាពលើទ្រ
ម៉ូម៉្តទាំងពីរមនគម្លាតកាន់ត្ធំ។ នៅព្លដ្លទ្រម៉ូម៉្តទាំងពីរមន
តម្ល្សីតុណ្ហាភាពស្មើគ្នា សំណើមមន100%។ សីតុណ្ហាភាពកាន់ត្ខ្ពស់ 
ខ្យល់ផ្ទកុចំហាយទឹកកាន់ត្ច្ើននៅសីតុណ្ហាភាពជាក់លាក់មួយ។

       ពិនិត្យមើលតម្ល្ សីតុណ្ហាភាពលើទ្រម៉ូម៉្តទាំងពីរហើយប្ើតារាង
ខាងក្មដើម្បីកំណត់សំណើមធៀប។

សង្ក្ត

ការបកស្យ
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សន្និដ្ខាន

       សុីក្ូម៉្តប្ើបរិមណចំហាយទឹកអតិបរមដ្លខ្យល់អាចផ្ទុកបានដើម្បីវាស់សំណើមធៀបរបស់
ខ្យល់។ ប្សិនបើគម្លាតសីតុណ្ហាភាពរវាងទ្រមូ៉ម្៉តស្ងតួ និងទ្រមូ៉ម្៉តសើមមនតម្លក្ាន់ត្ធំ នោះសំណើម
ធៀបកាន់ត្ទាប ឬខ្យល់កាន់ត្ស្ងួត។
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ប្ើសរស្សក់
មនុស្សដើម្បី
បង្កើតសុីក្ូម៉្ត្
ងាយមួយ

21. ការបង្កើតសីុកែម៉ូែតែ

សម្ភារ

     របុំក្ដសអនាម័យ
     ម្ជុលមួយគូ
     បន្ទះខាត់ក្ចក
     សក់ដ៏វ្ងមួយសរស្
     ម្ជុល
     ឈើចាក់ធ្ម្ញ

វត្ថុបំណង

     រៀបរាប់បានតឹ្មតូ្វនូវដំណើរការបង្កើតសីុកូ្ម្៉តដោយប្ើសក់
     ច្នប្្ឌិតពិសោធន៍ដ្លប្ើសម្ភារងាយៗ
     សង្កត្បម្បមួ្លសម្ពាធបរិយាកាស
     ស្លាញ់ចូលចិត្តពិសោធន៍ងាយៗដ្លទាក់ទងនឹងជីវភាព
       រស់នៅ

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក3 ម្រៀនទី8 (2011)

     ប្ើម្ជុលចះរន្ធនៅលើចុងទាំងពីរន្បន្ទះខាត់។
     ចាក់ម្ជុលទាំងពីរភា្ជាប់ទៅនឹងរបំុក្ដសអនាម័យដូចក្នុងរូបខាងក្ម។
     ភា្ជាប់បន្ទះខាត់នៅចនោ្លាះម្ជុលនិងរបុំក្ដសអនាម័យផ្ន្កខាងក្ម។
     ឥឡូវចងចុងម្ខាងន្សក់ទៅនឹងម្ជលុខាងក្ម រួចដក់សន្ធងឹវាទៅលើនិងរំុជំុវិញម្ជលុខាងលើ បនា្ទាប់
       មកចងវាកាត់តាមប្ហោងនៅចុងម្ខាងទៀតន្បន្ទះខាត់។
     មុនព្លចងចំណងចុងក្យអ្នកត្ូវតម្ូវប្វ្ងសរស្សក់រហូតដល់អ្នកអាចធ្វើវាបានដូចមន
      បងា្ហាញក្នុងរូបភាព។
     អ្នកអាចភា្ជាប់ឈើចាក់ធ្ម្ញមួយដើមទៅនឹងបន្ទះខាត់ឱ្យមននាទីជាទ្និចចង្អុល ហើយប្ើរបុំ
      ក្ដសអនាម័យមួយទៀតជាឧបករណ៍ក្ិតដើម្បីវាស់ការប្ប្ួលសំណើម។
     ចល័តសីុកូ្ម្៉តរបស់អ្នកឆ្លងកាត់កន្លង្ស្ងតួមួយ (ឧទាហរណ៍ ទូរទឹកកក) និងកន្លង្មួយដ្លមន
      សំណើមដើម្បីពិនិត្យដំណើរការរបស់វា។

ដំណើរការ
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       សរស្សក់សូ្បនិងបញ្ចញ្ទឹកព្លដ្លសំណើមប្បួ្ល។ នៅព្លសំណើមកើនឡើង សក់សូ្ប
ទឹកកាន់ត្ច្ើន ធ្វើឱ្យសក់លូតកាន់ត្វ្ង។ ការប្បួ្លប្វ្ងសក់បណា្តាលឱ្យចុងបន្ទះខាត់ចល័តឡើងលើ
ឬចុះក្ម។ ឥឡូវន្ះ ចំណ្ះដឹងអំពីការសូ្បនិងបញ្ចញ្ទឹករបស់សក់ ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លសក់របស់
យើងមិនសា្អាតនៅថ្ងដ្្លមនសំណើមច្ើន។

       សុីក្ូម៉្តធ្វើពីសក់អាចមនដំណើការបានតាមរយៈគោលការណ៍ដ្លសរស្សរីរាង្គ ដូចជាសក់
ស្ូបជាតិទឹកពីបរិយាកាស។ កាលណាសក់សូ្បទឹកកាន់ត្ច្ើន វាលូតកាន់ត្វ្ង ផ្ទយុទៅវិញកាលណា
ខ្យល់កាន់ត្ស្ងតួ សក់រួញកាន់ត្ខ្ល។ី ប្សិនបើគ្ចងចុងសរស្សក់ម្ខាង និងចុងម្ខាងទៀតចងនឹងទ្និច
ចង្អលុនោះវានឹងធ្វើឱ្យទ្និចចង្អុលនោះចល័តនៅព្លសំណើមធៀបប្ប្ួល។

       តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនការប្ប្ួលឬទ្ប្សិនបើអ្នកដក់សុីក្ូម៉្តក្នុងកន្ល្ងដ្លមនសំណើម
ច្ើន?

       នៅក្នងុខ្យល់ស្ងតួ ចុងបន្ទះខាត់ចល័តឡើងលើ រីឯនៅក្នងុខ្យល់សើមចុងបន្ទះខាត់ចល័តចុះក្ម។

       ហ្តុអ្វីបានជាអ្នកមនអារម្មណ៍មិនសុខស្ួលព្លមនសំណើមច្ើន? តើអ្នកអាចពន្យល់បានឬ
ទ្ពីមូលហ្តុដ្លអ្នកមនអារម្មណ៍ថាស្ួលព្លនៅមុខកងា្ហារ?

ការបកស្យ

សង្ក្ត

សំណួរ

95



22. ការកកើតពពក (1)

វត្ថុបំណង

     ពណ៌នាលំនំាពិសោធន៍បង្កើតពពកបានតឹ្មតូ្វ
     បកស្យលំនំាកកើតពពកបានតឹ្មតូ្វ
     ស្លាញ់ចូលចិត្តពិសោធន៍ងាយៗដ្លទាក់ទង នឹងជីវភាព
       រស់នៅ
     មនបមុ្ងប្យ័ត្ននៅព្លធ្វើពិសោធន៍ដ្លមនប្ើភ្លើង

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក3 ម្រៀនទី8 (2011)

     បិទក្ដសឬផា្ទាងំក្ណាត់ពណ៌ខ្មានៅផ្នក្ខាងក្យន្ដបដើម្បីបង្កើតផ្ទព្ណ៌ខ្មានៅខាងក្យ។
     ចាក់ទឹកក្តៅទៅក្នុងដប
     គូសឈើគូសហើយផ្លុំពន្លត់ រួចចាំមួយភ្ល្តមុននឹងទម្លាក់វាចូលក្នុងដប
     ដក់ថង់ទឹកកកលើមត់ដបដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសត្ជាក់នៅខាងលើ
     មូយស្បក់ក្យមកលើកថង់ឡើង

     ដបដ្លមនមត់ធំ (ឧទាហរណ៍: ដបកាហ្វ្)
     បង់ស្អិត
     ឈើគូស
     ទឹកក្តៅ
     ក្ដសឬផា្ទាងំក្ណាត់ពណ៌ខ្មា (ដើម្បីងាយពិនិត្យមើលបានច្បាស់)
     ថង់បា្លាស្ទិចដក់ទឹកកក

ដំណើរការ

សម្ភារ
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       ចំហាយទឹកដ្លអណ្តត្ឡើងរងកំណជាញើសដោយតោងជាប់ជាមួយភាគល្អតិន្ផ្ស្ងបង្កើតជា
ពពកន្ដំណក់ទឹកតូចៗ។ នៅព្លអ្នកលើកថង់បា្លាស្ទិចឡើង ពពកនឹងអណ្ត្តច្ញតាមមត់ដប។

       ពពកកើតឡើងដោយសារខ្យល់សើមនិងក្តៅអណ្ត្តឡើង ត្ូវបានរុញច្នទៅលើដោយខ្យល់
ត្ជាក់ដ្លនៅជុំវិញ។ ព្លខ្យល់សើម និងក្តៅនោះចុះត្ជាក់ វាត្ជាក់គ្ប់គ្ន់អាចឱ្យចំហាយទឹក
ក្នុងខ្យល់រងកំណជាដំណក់ទឹកតូចៗដ្លឈានដល់ការបង្កើតពពក។

     កត់ត្អ្វីដ្លអ្នកសង្ក្តឃើញ។
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះទឹកក្តៅ?
     តើមនអ្វីកើតឡើងព្លវាឡើងដល់មត់ដប?
     តើអ្នកអាចសង្ក្តឃើញការចល័តចុះក្មន្អ័ព្ទពណ៌សឬទ្?
     តើអ្នកអាចពន្យល់យា៉ាងដូចម្ត្ចសម្ប់ការសង្ក្តរបស់អ្នក?

        ពពកកើតឡើងព្លដ្លខ្យល់ក្តៅហើយសើមស្ទុះឡើងលើ។ ព្លដ្លខ្យល់ក្តៅន្ះចុះត្ជាក់ 
ចំហាយទឹកនៅក្នុងខ្យល់រងកំណជាញើសដោយរុំព័ទ្ធជុំវិញភាគល្អិតដ្លយើងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលកំណ
ជាញើស (condensation nuclei) ជាដំណក់ទឹកតូចៗដ្លបង្កើតជាពពក។

ការបកស្យ

សង្ក្ត

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

    1. ដោយមិនមនផ្ស្ងឈើគូស តើអ្នកអាចបង្កើតពពកបានដ្រឬទ្?
       ភាគល្អតិន្ផ្ស្ងផ្តល់ជាមូ៉ល្គុលដ្លចំហាយទឹកអាចតោងភា្ជាប់
       បាន នាំឱ្យចំហាយទឹករងកំណជាញើសជាដំណក់ទឹកតូចៗ និង
       បង្កើតជាពពក។ ភាគល្អិតតូចៗដូចជាភាគល្អិតផ្ស្ងគ្ហៅថា
       មជ្ឈមណ្ឌលកំណញើស(condensation nuclei)។ ជាទូទៅ 
       ចំហាយទឹកត្ូវការវាដើម្បីបង្កើតពពក។ ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
       ជាក់ស្ត្ង មជ្ឈមណ្ឌលកំណជាញើសអាចជាផ្ស្ង អំបិលក្នុង
       ខ្យល់(ជិតសមុទ្) ធូលី ឬអាចជាការបំពុលផងដ្រ។

    2. ហ្តុអ្វបីានជាយើងតូ្វប្ើទឹកក្តៅ?
       ដើម្បីបង្កើតពពក អ្នកតូ្វការខ្យល់សើមនិងសីតុណ្ហាភាពខុសគ្នា។
       ខ្យល់ក្តៅផ្ទុកចំហាយទឹកច្ើនជាងខ្យល់ត្ជាក់។ ព្លដ្ល
       ខ្យល់ក្តៅអណ្ត្តឡើងលើហើយចុះត្ជាក់ ខ្យល់ប្ជាឆ្អ្ត
       ហើយលំនាំកំណជាញើសកើតមនឡើង។ អ្នកមិនចាំបាច់ត្ូវត្
       ប្ើត្ទឹកក្តៅនោះទ្ ដរាបណាអ្នកមនខ្យល់សើមនិងសីតុណ្ហាភាព
       ខុសគ្នា។
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23. ការកកើតពពក (2)

សម្ភារ

     ដបមនគម្ប (ដបបា្លាស្ទិចដ្លអាចច្បាច់បាន)
     ឈើគូស
     ទឹកក្តៅ

វត្ថុបំណង

     ពណ៌នាលំនំាពិសោធន៍បង្កើតពពកបានតឹ្មតូ្វ
     បកស្យលំនំាកកើតពពកបានតឹ្មតូ្វ
     ស្លាញ់ចូលចិត្តពិសោធន៍ងាយៗដ្លទាក់ទងនឹងជីវភាព
       រស់នៅ
     មនបម្ុងប្យ័ត្ននៅព្លពិសោធន៍ដ្លត្ូវប្ើភ្លើងឬទឹកក្តៅ

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក3 ម្រៀនទី8 (2011)

     ចាក់ទឹកក្តៅបន្តិចទៅក្នុងដប
     គូសឈើគូសឱ្យឆ្ះរួចផ្លុំពន្លត់ ហើយទម្លាក់ទៅក្នុងដប
     មួលបិទគម្បដប
     ច្បាច់ដប

ដំណើរការ

សង្ក្ត

     តើមនអ្វីកើតឡើងព្លដ្លអ្នកមួលបិទគម្បដប? អ័ព្ទពណ៌សកើតឡើង។
     តើមនអ្វីកើតឡើងព្លដ្លអ្នកច្បាច់ដប? បាត់អ័ព្ទពណ៌ស។
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       ព្លដ្លអ្នកមួលបិទគម្បនិងច្បាច់ដប អ្នកបន្ថយមឌ ធ្វើឱ្យសម្ពាធខ្យល់ក្នុងដបកើនឡើង
 (ព្ះគ្អាចចាត់ទុកថាសីតុណ្ហាភាពថ្រ)។ សម្ពាធខា្លាំងបង្កើនចំណុចកំណជាញើសធ្វើឱ្យបាត់ពពក។ 
ព្លអ្នកឈប់ច្បាច់ដប សម្ពាធថយចុះហើយចំណុចកំណជាញើសក៏ថយចុះដ្រ។ អ័ព្ទពណ៌សកើត
ឡើងវិញ។

       សា្ថនភាពន្ះកើតមនដូចគ្នាក្នុងសា្ថនភាពជាក់ស្ត្ង។ តំបន់សម្ពាធខា្លាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់
ចល័តចុះក្ម។ មនន័យថាខ្យល់ន្ះមិនជួបប្ទះនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌសីតុណ្ហាភាពចុះទាបឬសម្ពាធថយចុះ
ដ្លជាល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្កើតពពកឡើយ។ តំបន់សម្ពាធខា្លាងំជាទូទៅមនម្ឃស្ឡះ រីឯតំបន់សម្ពាធខ្សាយ
ច្ើនបណា្តាលឱ្យម្ឃមនពពកច្ើន។

       ពពកកើតឡើងព្លដ្លខ្យល់ឆ្អ្តចំហាយទឹក។ សា្ថនភាពន្ះកើតមនឡើងព្លដ្លខ្យល់ចុះ
ត្ជាក់ប៉ុន្ត្ក៏កើតមនឡើងព្លដ្លសម្ពាធខ្យល់ថយចុះដ្រ។ ការបង្កើនសម្ពាធ (ដោយច្បាច់ដប) 
ធ្វើឱ្យចំណុចកំណជាញើសកើនឡើងហើយពពកក៏បាត់រូបរាង។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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24. ការបាចសចនែបាច់ពន្លឺ និងមែឃពណ៌ខៀវ

     រៀបរាប់លំនាំពិសោធន៍អំពីការបាចសាចបាច់ពន្លឺបានត្ឹមត្ូវ
     ទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋានបានត្ឹមត្ូវតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ស្លាញ់ចូលចិត្ពពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្ងាយៗដ្លទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ

    ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (2010)

     ក្វធំមួយ
     ជីឡាវមួយ
     ទឹក
     ទឹកដោះគោឆៅ ឬម៉្សៅទឹកដោះគោបន្តិច
     ពិលមួយ
     បន្ទប់ងងឹត

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ

    ផ្ន្កទី1
      ចាក់ទឹកចូលឱ្យព្ញក្វ
      បន្ថ្មទឹកដោះគោឆៅឬម៉្សៅទឹកដោះគោចូលក្នុងទឹក 
    (ដក់ចូលយឺតៗ ព្ះអ្នកត្ូវការត្បន្តិចប៉ុណ្ណោះ)
      បិទភ្លើងក្នងុបន្ទប់
      បញ្ចាំងពិលពីក្មកាត់តាមបាតក្វ
      សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លឆ្លងកាត់ក្វ

    ផ្ន្កទី2
      បន្ថ្មម្សៅទឹកដោះគោបន្តិចទៀត
      ប្សិនបើពណ៌មិនប្ប្ួលទ្ អ្នកចាំបាច់ត្ូវបន្ថ្មម្សៅ
               ទឹកដោះគោថ្មបន្តិចទៀត ហើយប្សិនបើពន្លឺមិនអាច
               ឆ្លងកាត់ក្វទ្ មនន័យថាអ្នកបានប្ើម្សៅទឹកដោះគោ
               ច្ើនព្កហើយ។

ឯកសារយោងៈ Ahrens, 2007
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       ទឹកដោះគោមនផ្ទុកដំណក់ខា្លាញ់តូចៗនៅក្នុងទឹក។ ពន្លឺពណ៌ស
ច្ញពីពិលរបស់អ្នក ផ្សំឡើងដោយពណ៌ទំាងអស់ដ្លមនក្នងុឥន្ធនូ។ 
នៅព្លដ្លពន្លប៉ឺះនឹងដំណក់ខា្លាញ់តូចៗ បាច់ពន្លមួឺយចំនួនងាកច្ញ
ពីទិសដៅដើម។

      ពណ៌ខៀវងាកឆប់ជាងពណ៌ក្ហម (ដោយពណ៌ប្តងស្ថតិនៅ
ចនោ្លាះពណ៌ទំាងពីរខាងដើម) មនន័យថាប្សិនបើអ្នកបញ្ចាំងពិល
ឆ្លងកាត់ល្បាយមួយ ពន្លឺដ្លឆ្លងកាត់បានគឺពន្លឺពណ៌ក្ហម។ នៅ
ផ្ន្កខាងក្ម មនបាច់ពន្លឺពណ៌ខៀវជាច្ើនដ្លបាចសាចច្ញ
តាមផ្ន្កចំហៀងន្ក្វ ទើបយើងមើលឃើញពណ៌ខៀវស្ល

ការបកស្យ

       មូ៉ល្គុលខ្យល់ និងភាគល្អតិផ្ស្ងៗក្នងុបរិយាកាសបំព្ញមុខងារដូចមូ៉ល្គុលខា្លាញ់ក្នងុទឹកដោះគោ
ដ្រគឺធ្វើឱ្យបាច់ពន្លពឺណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាំងជាងពណ៌ក្ហម។ តាមការពិត ព្ះអាទិត្យមនពណ៌ស 
ប្សិនបើមើលពីក្នងុអវកាស បុ៉ន្តប្ើពន្លព្ឺះអាទិត្យឆ្លងកាត់បរិយាកាស បាច់ពន្លពឺណ៌ខៀវមួយចំនួនមន
លំងាកច្ញ បន្សល់ទុកត្ពណ៌លឿង ទើបយើងមើលឃើញព្ះអាទិត្យមនពណ៌លឿង។

       នៅព្លព្ះអាទិត្យរះឬលិច ពន្លឆឺ្លងកាត់បរិយាកាសនៅកមិ្តមំុដ៏តូចបណា្តាលឱ្យពន្លឺត្ូវឆ្លងកាត់
បរិយាកាសកាន់ត្ឆ្ងាយ។ អាស្័យហ្តុន្ះ បាច់ពន្លឺត្មួយគត់ដ្លអាចឆ្លងកាត់បានគឺបាច់ពន្លឺពណ៌
ក្ហមធ្វើឱ្យយើងមើលឃើញព្ះអាទិត្យលិចពណ៌ក្ហម។ ប្សិនបើមនធូលីច្ើនក្នងុបរិយាកាស ដោយ
មូលហ្តុអគ្គិភ័យឬបន្ទុះភ្នំភ្លើងបណា្តាលឱ្យមនភាគល្អិតកាន់ត្ច្ើនក្នុងបរិយាកាសដ្លនឹងបង្កឱ្យមន
លំងាកន្បាច់ពន្លឺ ធ្វើឱ្យថ្ង្លិចមនពណ៌ក្ហមកាន់ត្ខា្លាំង។

ប្សិនបើអ្នកដក់ទឹកដោះគោកាន់ត្ច្ើនអ្នកមិនអាចឃើញពន្លឺពណ៌ខៀវទ្មនត្ពណ៌ក្ហមនិង
ប្តងប៉ុណ្ណោះ ទើបធ្វើឱ្យអ្នកមើលឃើញពណ៌លឿងបនា្ទាប់មកពណ៌ទឹកក្ូច។

សង្ក្ត

     សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លដលត្ង់ឆ្លងកាត់បាតក្វ។
     សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លដលច្ញពីចំហៀងក្វ។
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះពណ៌?

ឯកសារយោង: www.sciencetheatre.org

ឯកសារយោង: www.sciencetheatre.org
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       ទឹកនិងភាគល្អតិធូលីធ្វើឱ្យពន្លពឺណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាងំជាងពន្លពឺណ៌ក្ហម។ បាតុភូតន្ះ ជាមូលហ្តុ
ដ្លបណា្តាលឱ្យយើងមើលឃើញម្ឃពណ៌ខៀវ និងព្ះអាទិត្យពណ៌ក្ហមព្លរះនិងលិច។

    ហ្តុអ្វីបានជាពណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាំងជាងពណ៌ផ្ស្ងទៀត?
    ពន្លឺជារលក វាជាផ្ន្កមួយន្ស្បិចអ្ឡិចត្ូម៉ាញ៉្ទិចដ្លរួមមនរលកវិទ្យុ រលកដ្លមនជំហាន
    រលកខ្ល ីកំារស្មXី កំារស្មហីា្កាម៉ា។ល។ ដូចរលកផ្ស្ងៗទៀតដ្រ រលកពន្លមឺនជំហានរលក (400-700nm)។
    ពន្លដ្ឺលមនជំហានរលកខុសគ្នាមនពណ៌ខុសគ្នាដ្រ។ ពន្លដ្ឺលមនជំហានរលកវ្ងគឺពន្លពឺណ៌ក្ហម
    រីឯពន្លឺដ្លមនជំហានរលកខ្លីគឺពណ៌ខៀវ (ដោយពណ៌ប្តងនៅចនោ្លាះពន្លឺទាំងពីរ)។

    ជំហានរលកន្ពន្លពឺណ៌ក្ហម វ្ងជាងទំហំន្ភាគល្អតិ។ ប្សិនបើអ្នកគិតអំពីបង្គាលមួយដើមនៅ
កំពង់ផ្មួយ និងរលកសមុទ្មួយដ្លមនជំហានរលកវ្ង បង្គាលន្ះមនទំហំតូចណាស់ មិនអាចធ្វើ
ឱ្យទឹកជះទៅទិសដៅផ្ស្ងបានទ្ (ភាពខុសគ្នារវាងកម្ពស់រលកនៅផ្ន្កទាំងសងខាងន្បង្គាលតូច
ណាស់ ដូចន្ះមិនមនអ្វីសម្ប់ជះទៅទិសដៅផ្ស្ងនោះទ្)។

      ប្សិនបើអ្នកងាកច្ញពីព្ះអាទិត្យ ហើយសម្លងឹទៅទិសដៅផ្ស្ងទៀត ពន្លដ្ឺលអ្នកឃើញជាពន្លឺ
ដ្លមនលំងាក ដ្លជានិច្ចកាលជាពណ៌ខៀវ ទើបយើងឃើញម្ឃពណ៌ខៀវ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       ផ្ទយុទៅវិញ ប្សិនបើមនរលកដ្លមនជំហានរលកខ្លដ្ឺល
មនទំហំប្ហាក់ប្ហ្លនឹងបង្គាលមកប៉ះនឹងបង្គាលន្ះវិញ (ប្ៀប
ដូចជាបាច់ពន្លឺពណ៌ខៀវ) អ្នកនឹងឃើញទឹកត្ូវបានរុញជារលកតូចៗ
ទៅទិសដៅផ្ស្ងៗ។

103



ឯកសារយោង

-	 Ahrens,	C.D.	(2007)	Meteorology	Today:	An	Introduction	to	Weather,	Climate,	and	

the	Environment,	8th	ed.	Brooks	Cole.

-	 Arny,	T.	(2008)	Explorations:	An	Introduction	to	Astronomy,	Volume	1	(Solar	System),	

5th	ed.	McGraw-Hill	Science/Engineering/Math.

-	 Bohren,	C.F.	(2001)	Clouds	in	a	Glass	of	Beer:	Simple	Experiments	in	Atmospheric	

Physics,	Dover	Publications.

-	 Churchill,	E.R.,	Loeschnig,	L.V.	and	Mandell,	M.	(1997)	365	Simple	Science	

Experiments	with	Everyday	Materials,	Unk.	Black	Dog	&Leventhal	Publishers.

-	 Strahler,	A.H.	and	Strahler,	A.	(2002)	Introducing	Physical	Geography,	3rd	ed.	Wiley.

104





ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012

ពិសោធន៍ផ្រនដី និងបរិសា្ថ្រនវិទ្រយា

	 	 	 	 			 ផ្នែកទី	1 តារាវិទ្យា
		ផ្នែកទី	2	ធាតុអាកាស	និងអាកាសធាតុ

ព
ិសោ

ធ
ន

៍ផ
្រន

ដ
ី ន

ិង
ប

រិសា
្ថ្រន

វ
ិទ

្រយា




