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េសៀវេភ របូវិទយទំេនើប សំ បអ់នកវិទយ ្រស្ត នងិវិស្វករ ភគ១ េនះ្រតូវ
បនដក្រសង់បកែ្រប និងេរៀបេរៀងេ យែផ្អកសំខន់េលើខ្លឹម រេដើមៃនេសៀវេភ
របូវទិយសំ ប់អនកវទិយ ្រស្ត និងវសិ្វករ និងេសៀវេភរបូវទិយសំ ប់និស ិត

កលវទិយល័យ កដ៏ចូជេសៀវេភ បញញត្តៃនរបូវទិយទេំនើប ដចូមនកនុង្របភពឯក រ
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និងេ្របើពកយេពចន៍េដើមបីឱយនិស ិតងយយល់ ក៏ដូចជពិនិតយខ្លឹម រជេ្រចើន
េលើកេដើមបីកត់បនថយកំហុសជអតិបរម។ ករេផទ ងផទ ត់េឡើងវញិនឹងសនទ នុ្រកម និង
វចននុ្រកមក៏បនេធ្វើរចួេហើយែដរនូវពកយ ែដលខញុំមនករ្រសពិច្រសពិល។ េលើស
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្រពឹទធបុរសម វទិយល័យវទិយ ្រស្ត ផងែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត កំហុសឆគងទំងខ្លឹម រ និង
អកខ វរិទុធេ យអេចតនេនែត ចមន។ ដូេចនះ កររះិគន់ែកលំអពីសំ ក់អនកសិក
ពិតជមន រៈសំខន់ ស់សំ ប់ជួយរមួចំែណកកត់បនថយកំហុសឆគងបែនថម
េទៀត។ 

សូមអរគុណទុកជមុននូវកររះិគន់ែកលំអបែនថមេទៀតពីសំ ក់អនកសិក
របូវទិយទំងអស់! 
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េសចក្តែីថ្លងអំណរគណុ 

 េសៀវេភរបូវទិយទំេនើប ស្រមប់អនកវទិយ ្រស្ត និងវសិ្វករ ភគ១ េនះ្រតូវបន
យកចិត្តទុក ក់ពិនិតយបែនថមេ យេ ក អឹង េហង ជពិេសស េដើមបីកត់បនថយជ
អតិបរមនូវកំហុសឆគងេ យអេចតន។ េ្រកពីេនះ េនមនករយកចិត្តទុក ក់ ន
បែនថមពីសំ ក់្រកុមនិស ិតរបូវទិយឆន ំទីពីរសម្រគចិត្តពីរនក់គឺ េ ក េសង សុភ័្រក្ត និង
េ ក រនឺ រ ី  ផងែដរមុននឹងេសៀវេភេនះ្រតូវបនបញជូ នេទឱយេ ក្រពឹទធបុរស
ម វទិយល័យវទិយ ្រស្ត្រតួតពិនិតយ។ មយ៉ងេទៀត ជំនួយថវកិ មកមមវធីិ២០១១ 
របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺជវភិគទនដ៏សំខន់
មួយែផនកេទៀតេដើមបីឱយករបកែ្រប និងេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះេលចេចញជរបូ ង
េទបន។ 

 របូភព និងខ្លឹម រេសទើរទំង្រសុង្រតូវបនដក្រសង់  និងបកែ្របពីេសៀវេភ 
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics របស់អនកនិពនធ Douglas 
C. Giancoli េបះពុមពឆន ំ២០០៩ និងេសៀវេភ Physics for Scientists and Engineers 
របស់ Raymond A. Serway និង John W. Jewett េបះពុមពេលើកទី៨ ឆន ំ២០១០។ េ្រកពី
េនះ មនែផនកខ្លះ្រតូវបនដក្រសង់ និងបកែ្របពីេសៀវេភ University Physics with 
Modern Physics េ យ Young H. D. និង Freeman R. A. និងេសៀវេភ Concepts of 
Modern Physics េនឆន ំ២០០៣ េ យ Arthur B.។ 

 ករបកែ្របេនះ ថ្វីតបិតមិនមនករអនុញញ តជផ្លូវករ មួយពីអនកនិពនធ
េសៀវេភទំងអស់ខងេលើក្តី ក៏បុ៉ែន្តករបកែ្របេនះ្រគន់ែតជករបកែ្របេ្រកផ្លូវករ
េដើមបីេ្របើ្របស់ៃផទកនុងស្រមប់ កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ និងមិនមនេចតនេធ្វើ

ជីវកមមេលើ ន ៃដរបស់អនកនិពនធេដើមេ យេធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់កមមសិទធបញញ របស់ពួក
គត់េឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត អនកបកែ្រប និងេរៀបេរៀងសូមែថ្លងអំណរគុណ និងេកតសរេសើរ
យ៉ងអស់ពីចិត្តចំេពះ ន ៃដយ៉ងវេិសសរបស់ពួកគត់ទំងអស់។ 
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អ្វីជរបូវទិយទំេនើប? 

មិនខុសពីវទិយ ្រស្តដ៏ៃទេទ របូវទិយែផ្អកេលើករសេងកតេ យករពិេ ធ និង
ករ ស់បរមិណរបូមួយ។ េគលបំណងសំខន់ៃនរបូវទិយគឺរកេ យេឃើញអស់
នូវប ្ត ចបប់្រគឹះទំង យែដល្រគប់្រគងេលើ ល់បតុភូតធមមជតិកនុងេគលបំណង
េ្របើ្របស់ចបប់ទំងេនះកនុងករបេងកើត្រទឹស្តីមួយចំនួនែដល ចពយករលទធផលៃន
ពិេ ធន៍នេពលអនគត។ េគធ្ល ប់បន្របទះេឃើញជេ្រចើនេលើក ស់ែដល្រទឹស្តី
មួយ្រតឹម្រតូវែតចំេពះលកខខណ្ឌ ពិេសសមួយចំនួន េហើយមន្រទឹស្តីមួយេទៀតែដលមន
លកខណៈទូេទជង ច្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីជំនួស្រទឹស្តីមុនេនះ។ ឧទហរណ៍ 
ចបប់ៃនចលនែដលរកេឃើញេ យេ ក Isaac Newton (១៦៤២-១៧២៧) េន
សតវត រទី៍១៧ ពិពណ៌នយ៉ង្រតឹម្រតូវអំពីចលនរបស់អងគធតុមួយែដលមនេលប ន
ធមម ។ ក៏បុ៉ែន្ត្រទឹស្តី Newton ទំងេនះមិន ចយកេទអនុវត្តចំេពះចលនរបស់
អងគធតុ ឬភគល្អិតែដលមនេលប ន្រប ក់្របែហលនឹងេលប នពន្លឺបនេទ។ ផទុយ
េទវញិ ្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសស (Special Relativity) ែដល Albert Einstein (១៨៧៩-
១៩៥៥) បនបេងកើតេនេដើមសតវត រទី៍១៩ ផ្តល់លទធផល្រតឹម្រតូវទំងចំេពះករសិក
ចលនរបស់អងគធតុែដលមន េលប នយឺត និងចំេពះចលនភគល្អិតែដលមន
េលប នសឹងែតេសមើនឹងេលប នពន្លឺបន។ 

របូវទិយបុ ណែដលភ អង់េគ្លសេ ថ “Classical Physics” និងែដលសំេ
េលើរបូវទិយបេងកើតេឡើងមុន្របែហលឆន ំ១៩០០ គឺ ប់បញចូ លទំងប ្ត ្រទឹស្តី េគលគំនិត 
ចបប់ និងពិេ ធន៍កនុងេមកនិចបុ ណ ែទមូ៉ឌី មិច និងេអឡិច្រតូម៉េញទិច ។ 

សក ជថមីេនកនុងរបូវទិយ មធមម មនអតថន័យសំេ េលើ របូវទិយទំេនើប ែដល
បនចប់េផ្តើមេនចុងសតវត រទី៍១៩។ របូវទិយទំេនើប្រតូវបនបេងកើតេឡើងក៏េ្រពះែតមន
គំេហើញថមីៗ ៃនបតុភូតរបូវទិយមួយចំនួនមិន ច្រតូវបនពនយល់េ យ្រទឹស្តី ឬចបប់
េផ ងៗេនកនុងកនុងរបូវទិយបុ ណ។ ករបេងកើតបនថមីសំខន់បំផុតេនកនុងរបូវទិយទំេនើប
េនសម័យេនះគឺ្រទឹស្តេីធៀបភព និងេមកនិចកង់ទិច (Quantum Mechanics)។ ក៏បុ៉ែន្ត 
គួរកត់សំគល់ថ របូវទិយទំេនើបេក្ត បេលើែផនកជេ្រចើនៃនរបូវទិយដូចជ៖ ្រទឹស្តីេធៀបភព 
េមកនិចកង់ទិច របូវទិយ តូមិច របូវទិយនុយេក្លែអ៊ របូវទិយអងគធតុរងឹជេដើម។ 

េនឆន ំ១៩០៥ អនករបូវទិយវយ័េកមងមន យុ ២៦ឆន ំមន ក់េឈម ះ Albert Einstein 
បនបង្ហ ញអំពីរង្វ ស់ៃនេពល និងលំហែដលរងឥទធិពលេ យចលនរ ងអនកសេងកត 
និងវតថុែដលកំពុង្រតូវបនេគសេងកត។ េធៀបភពផ រភជ ប់លំហនិងេពល របូធតុ
និងថមពល អគគិសនីនិងម៉េញទិច ែដលទំងេនះសុទធសឹងមន រៈ្របេយជន៍ដល់
ករយល់ដឹងរបស់មនុស េទេលើច្រក ឡរបូ (physical universe)។ 
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១.១ េធៀបភពរបសក់លេីល-ញូតុន (GALILEAN-NEWTONIAN RELATIVITY) 

ចលនទំងអស់គឺមនលកខណៈ ្រស័យ។ េលប នៃនពន្លឺេនកនុងលំហេសរគឺីដូច
គន ចំេពះអនកសេងកតទំងអស់។ 

 ្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសរបស់ Einstein សិក អំពីថេតើេគសេងកត្រពឹត្តិករណ៍មួយ
យ៉ងដូចេម្តច ជពិេសសេតើេគសេងកតេឃើញវតថុមួយ ឬ្រពឹត្តិករណ៍មួយពីតំរយុេយង
េផ ងគន យ៉ងដូចេម្តច។ ្របធនបទេនះ មករពិត្រតូវបនសិក រចួេហើយេ យ
កលីេល និងញូតុន។  

 ្រទឹស្តីពិេសសៃនេធៀបភពសិក អំពី្រពឹត្តិករណ៍ែដលេគសេងកត និង ស់ពីតំរយុ
េយងនិចល (inertial reference frame) ែដលជតំរយុេយងមួយែដលចបប់ទីមួយ
ញូតុន ចអនុវត្តបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 

តំរយុេយងៈ 
ជបឋមេយើង្រតូវយល់េ យបនចបស់អំពីចលនសិន។ កល េយើងថវតថុអ្វី

មួយកំពុងមនចលន គឺេយើងមនន័យថទី ំងរបស់ េធៀបនឹងវតថុេផ ងេទៀតកំពុង
ែ្រប្របួល។ ឧទហរណ៍ អនកដំេណើ រផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងយន្តេ ះ យន្តេ ះផ្ល ស់ទីេធៀប
នឹងែផនដី ែផនដីផ្ល ស់ទីេធៀបនឹង្រពះ ទិតយ ្រពះ ទិតយផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងច្រក ឡៃន
ពពួកហ្វូងផក យជេដើម។ កនុងករណីនីមួយៗ តំរយុេយងជែផនកមួយៃនករពិពណ៌នអំពី
ចលន។ កល េគថវតថុអ្វីមួយកំពុងមនចលនយ៉ងដូចេម្តចបន គឺេគែតងបងកប់នូវ
តំរយុេយងពិេសស មួយកនុងេនះជនិចច។  

េនកនុងករសិក អំពីេធៀបភព ក៏ដូចជករសិក ែផនកមួយចំនួនេទៀតែដរ េយើង
នឹងេឃើញមនករេ្របើពកយថតំរយុេយងនិចល ែដលភ អង់េគ្លសេ ថ inertial 
frame of reference ឬ inertial reference frame។ តំរយុេយងនិចល កនុងបរបិទេនះ ជ
តំរយុេយងមួយែដលមិនមនវុចិទ័រសំទុះ ឬថសំទុះេសមើសូនយ1 ។ េលើសពីេនះ តំរយុ
េយងនិចល គឺជតំរយុេយងែដលេនកនុងេនះចបប់ទីមួយញូតុនៃនចលនអនុវត្តបន
្រតឹម្រតូវ។ តំរយុេយងែដលផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រេលប នេថរេធៀបនឹងតំរយុេយងនិចលគឺ
ជតំរយុេយងនិចលែដរ។ គួរកត់សំគល់ថ ពំុមនតំរយុេយង កល មួយែដល

ចេ្របើបន្រគប់លកខខណ្ឌ េទ។  

េលប នពន្លឺៈ 
ធមម េគែតងសួរថ េតើេគលករណ៍េធៀបភពរបស់េ ក គ លីេល ចអនុវត្ត 

                                                            
1 ែផ្អកេលើេសៀវេភ Concepts of Modern Physics ែដលមនអនកនិពនធេឈម ះ Arthur Beiser េបះពុមភេលើកទី៦ េ យេ ងពុមភេឈម ះ Tata 

McGraw-Hill េនឆន ២ំ០០៣ និងេបះពុមភ េឡើងវញិេនឆន ២ំ០០៨ េនឥ ្ឌ ។  
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របូ១.១ វតថុអ្វីក៏េ យែដលមនម៉ស
្រតូវែតមនចលនេ យេលប នទប
ជងេលប នពន្លឺជនិចច។ 

បនែដរចំេពះអគគិសនី ម៉េញទិច និងអុបទិចឬយ៉ង ? លទធផលពិេ ធន៍ចង្អុល
បង្ហ ញថ “េទ”។ Maxwell ធ្ល ប់បនបង្ហ ញថ េលប នពន្លឺេនកនុងលំហគឺ 3

10  m. s ។ អនករបូវទិយេនអំឡុងចុងទសវត រទី៍១៨ ៃន្រគឹះសក ជ បនគិតថរលក
ពន្លឺផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់មជឈ ្ឋ នមួយេ ថ កស (ether) េហើយេលប នដំ ល
របស់ពន្លឺគឺ c េន្រតឹមែតេពល ែដល សថិតេនកនុងតំរយុពិេសសេនេសង មេធៀប
នឹងលំហ កសបុ៉េ ្ណ ះ។ 

សមីករបំែលងេលប នរបស់ គ លីេលធ្ល ប់បនេគ
សងឃឹមថ ច្រគបដណ្ត ប់ករអនុវត្តចំេពះ ល់តំរយុ

ទំងអស់សំ ប់វុចិទ័រេលប ន  េធៀបនឹងលំហ។ េនមុន
ឆន ំ១៨០០ ករពិេ ធអំពីេលប នពន្លឺ លកនុងមជឈ ្ឋ ន
មួយេនទីពិេ ធមិនទន់ ចកំណត់ថមនលកខណៈ

យ៉ង េទ។ លុះបនទ ប់ពីឆន ំ១៨៨០ បន្តិចមក អនក
វទិយ ្រស្តបនសំេរចចិត្តេ្របើែផនដីជតំរយុែដលកំពុង

ផ្ល ស់ទីមួយ ែដលេហតុករណ៍េនះនំេ យពួកគត់ឈនដល់ករសនមតថមីេទៀតថ
េលប នពន្លឺកនុងលំហមនេល្អ ងបន្តិចេ យ មនតំៃល c v± ។ េនះគឺ លេ យ
េលប នមួយ ្រស័យនឹង កស (រហូតមកដល់េពលេ្រកយបន្តិចេគរកេឃើញថ
េលប នពន្លឺេនែត  ដែដល)។ េលប នពន្លឺ លកនុងលំហមនករ ្រស័យជមួយនឹង
េលប នរបស់ កសេធៀបនឹងចលនែផនដី ែដល មគំនិតេនះ គឺ មិនមនខុសអ្វីនឹង
ឧទហរណ៍ៃនរបូ១.២េទ។ េ យែផនដីមនចលន មទិសេ ពិេសសមួយ ្របសិនេបើ
v ជេលប នរបស់ កសេធៀបនឹងែផនដី េនះេលប នពន្លឺមនតំៃលអតិបរម c v+

េនេពល ល្រសបនឹងទិសេ កស និងតំៃលអបបបរម c v− កល ល
ប្រញច សមកវញិ។ ខុសពីេនះ កល ពន្លឺ ល មទិសមួយែកងនឹង កស
មនតំៃល 2 2 1/ 2( )c v− ។ េដើមបីងយយល់ ចូរេយើងសេងកតេមើលរបូខងេ្រកមេនះ។ 

 
របូ១.២ ្របសិនេបើេលប នរបស់ចរន្ត កសគឺ v េហើយេលប នរបស់ពន្លឺគឺ c  េនះេលប នពន្លឺ លកនុង កសេធៀប
នឹងែផនដីគឺ (a) c v+ ករណីែដលពន្លឺ ល្រសបជមួយទិសេ របស់ កស (b) កល ពន្លឺ លផទុយពីទិស
េ របស់ កស េគបនេលប នពន្លឺមនតំៃល c v−  និង (c) មនតំៃល 2 2 1/ 2( )c v− កល ល មទិសេ
មួយែដលទិស ែកងនឹងទិសរបស់ កស។ 
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េដើមបីេ យេយើងកន់ែតងយយល់ែថមេទៀត ចូរសេងកតពិេ ធន៍មួយដូចកនុង
របូខងេ្រកម។ េនកនុងពិេ ធន៍េនះ បុរសមន ក់កន់្របភពពន្លឺមួយបញច ំងេទមុខ។ 
បុរសេនះកំពុងជិះកនុងរថយន្ត្របអប់ េហើយរថយន្ត្របអប់េនះក៏កំពុងផ្ល ស់ទីេឆព ះេទខង

្ត ំេ យេលប ន  មួយ។ មេធៀបភពរបស់កលីេល កល ថ នភពដូចកនុងរបូ
េនះ អនកសេងកតែដលកំពុងឈរេនខងេ្រករថយន្ត្របអប់ (កនុងតំរយុែផនដី) នឹងេមើល
េឃើញថពន្លឺកំពុងផ្ល ស់ទីេទខង ្ត ំេ យេលប នមួយែដលមនតំៃលេសមើ ។  

 
របូ១.៣ ពន្លឺ្រតូវបនបញជូ នេចញេ យមនុស មន ក់កនុងរថយន្ត្របអប់មួយែដលកំពុងផ្ល ស់ទី។ មេធៀបភពរបស់
កលីេល េលប នពន្លឺ្រតូវមនតំៃល c v+ ចំេពះអនកសេងកតេនេ្រករថយន្ត្របអប់េនះ។ 

 សំគល់ៈ ករសនមតមួយេនះ បង្ហ ញអំពីលកខណៈៃនេធៀបភពរបស់កលីេល-
ញូតុន។ េយើងគួរពិនិតយេលប នរបស់ពន្លឺថ េនកនុងេធៀបភពរបស់កលីេល-ញូតុន ច
មនតំៃលធំជង  ែដលេ្រកយមកេទៀត អនកវទិយ ្រស្តបនបង្ហ ញថ មិនថេន
លកខខ័ណ្ឌ យ៉ង ក៏េ យ េលប នរបស់វតថុមួយមិន ចធំជង  បនេឡើយ េ្រពះ
កល េលប នរបស់ េកើនដល់  េនះសំទុះរបស់ នឹងខិតដល់សូនយេទវញិ។ េយើង
នឹងេឃើញករបក្រ យ មគណិតវទិយអំពីលកខណៈមួយេនះេនែផនកខងេ្រកយ ។ 

១.២ ពិេ ធន៍របស ់MICHELSON-MORLEY 

ពិេ ធន៍េនះ្រតូវបនេគេរៀបចំេឡើងេដើមបី ស់េលប នរបស់ កស ែដលេគ
សនមតថជមជឈ ្ឋ នមួយែដលពន្លឺឆ្លងកត់ េធៀបនឹងែផនដី។ អនកពិេ ធទំងពីរខង
េលើ (Michelson និង Morley) បនសងឃឹមទុកថនឹងរកេឃើញតំរយុេយង ច់ខតមួយ
ែដលេគ ចចត់ទុកថ សថិតេននឹង។ 

លទធភពមួយែដលអនកវទិយ ្រស្តេនសតវត រទី៍១៩ គិតទុកគឺ កស សថិតេន
នឹងេធៀបនឹង្រពះ ទិតយ េ យសូមបីញូតុនក៏បនចត់ទុកថ្រពះ ទិតយជផចិតៃន
ច្រក ឡែដរ។ ្របសិនេបើករសនមតេនះ្រតឹម្រតូវែមន េនះេលប នរបស់ែផនដី្របែហល 
3 10  m/s  េនកនុងចលនវលិជំុវញិ្រពះ ទិតយ ចបេងកើតេ យមនករែ្រប្របួលកនុង
មួយែផនកៃន 10  កនុងេលប នពន្លឺ (3 10  m/s)។ ករ ស់េ យផទ ល់នូវេលប នពន្លឺ ម
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វធីិែបបេន
របស់ E
interferom
ពិេ ធន៍
បនេរៀបចំ
បង្ហ ញកនុង

គួររ ំ

មិនមនក

របូ១.៤ ឧបក
សេងកតេមើល

ម្រទឹស
ពន្លឺគួរែត
មនទិស
ពី ផ្ល ត្រ

ះមិន ចេកើ
Edward W
meter 
េនះ្រតូវបន
ចំេឡើងវញិេ
ងរបូខងេ្រក

រលឹំកថ 

កររកិំលជយ

ករណ៍ ំែទេផរ ៉ូ
លអំពីជំេនរ ក

ស្តីជំេនរ កស
តមនតំៃល 
សេ េឆព ះេទក
្រតឡប់វញិ។ 

កើតេឡើងប
W. Morle

េដើមបី
នេធ្វើេឡើងេន
្រកមលកខខ
កម។  

ពិេ ធន៍

យៃន ងំតង

រែ៉ម៉្រត្រតូវបនេ
កស។ 

ស(ether wind)
 កល ប

កន់ M  និង 

បនេទ។ ក៏ប៉
ey បនេ
បី ស់ភពខ
នឆន ំ១៨៨
ខណ្ឌ ជេ្រចើ

ន៍្រតូវបនេគ

ង់សីុេតែដល

េ្របើេដើមបី

 េលប ន
បច់ពន្លឺ

 បនទ ប់

បុ៉ែន្ត Albert
្របើ្របស់ឧ
ខុសគន រ ង
១ េ យ M
ចនេ យ M

គេរៀបចំេឡើ
ឧបករ

េ្របើ្របស់
interferom

្រតូវប
ទិសេ ៃ
ចរន្តៃន
នឹងទិសេ
េហតុេធ្វើ

កនុងតំរយុ
កលីេល

ែដល
ឆ្លុះមុខ
មនករប្ល
េលប នព

បច់ពន្លឺទ
រមួបញចូ ល
សេងកតែដ
សំ ប់ក
េនះ េ
ពិេ ធន៍
ម្តងេទៀត
េពលែដ

ថផ្ល ស់ប្តូ
បុ៉ែន្តល

លេគបនស

របូវទិយ

t A. Miche
បករណ៍រប
េលប នពន្លឺ

Michelson 
Michelson និ

ឡងេដើមបី ស
រណ៍ពិេ ធ
ស់នេពលេន

meter។ េន
បនេរៀបចំយ
ន កស។
កស ម
ៃនចលន

ធ្វើេ យេលប
ែផនដី 
-ញូតុន គឺម
លពន្លឺេធ្វើដំេ

M  និងេ
ប្ល ត្រតលប់
ន្លឺ ។ 

ទំងពីរែដល
លគន ជថមី រចួ
ដលកំពុងេ្រ
រសេងកតរប
គទទួលប
ន៍ Michelso
េនេពលេវ
ដលចរន្ត
ប្តូរទិសេ
ទធផលបង្ហ

សេងកតេឃើញ

យទេំនើប ស្រមបអ់នក

elson េ យ
បស់ពួកគត់
ន្ល លពី្របភ
និងេ្រកយ
និង Morley

ស់េលប នរប
ធន៍សំខន់ែ
នះគឺ
នកនុងពិេ
យ៉ង េ
។ េគបន
មទិសេ មួយ
នែផនដី

លប នពន្លឺែដល
ម្រទឹស្តីេធៀ

មនតំៃល c

ណើ រេឆព ះេទ
លប ន c+

បេទ M   

លេចញពី M

ចក៏បន្ត ល
្របើ្របស់
បស់គត់។ 
ជ័យម្តង 

on-Morley ្រ
វ េផ ងៃន
កស្រតូវប
និង ំងត

ញថគម នក
ញេឡើយ។ 

កវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វ

យមនជំនួ
តមយ៉ងេ ថ
ភពេផ ងគន

យមកេទៀត្រត
y ដូចមនក

បស់ កស
ែដល្រតូវប

Michels
ធន៍ Arm 
យ្រសបនឹ

គិតទុកមុន
យគឺប្រញច
េទើប ជបុ
លេគ ស់េ
ៀបភពរបស
c v− េនេព
ទកន់កញច

v+ បនទ ប់
េ យ c ជ

M    និងM

លមកកន់អន
Telescop
កនុងករ
េហើយេទើ

្រតូវបនេគ
នឆន ំដែដល
បនេគសងឈឹ
តង់សីុេត 
ករែ្រប្របួល

សិ្វករ 

យ
ថ 

គ។ 
្រតូវ
ករ

ស។ 
បន

on 
2 

នឹង
ថ 
ស
បុព្វ
ន
ស់ 
ល

ញក់
បពី
ជ

M    
អនក
pe 
ស់
ទើប
េធ្វើ

លគឺ
ឈមឹ
ក៏

ល៖ 



 

នឹ

េន
្រតូ
ម៉
ស
េល
ប
ស
េល
គំ

ជី

ក
ខ្ល
េ
ឆន
ន
ក
ម
នឹ
្រប
ក
ជ

លទធផ
ងសមមតិកមម
ស់េលប ន
នេពលែដល
តូវបនេគយ
ម៉េញទិចែដ
សមមតិកមមស្តី
លប នដំ
បនបង្ហ ញថ
សុញញកស 
លប នេនះជ
និតែដលថ

ជវី្របវត្តរ

ករងររបស់
ខំងបំផុតៃន

យអនក
ឆំ១៩១៩ ប
នំេ យគត
ករបេងកើតេម
មនបដិវត្តន៍ ូ
នឹងគំនិតៃនប
្របែហលពីរទ
ករែស្វងរក្រ
ជករប ជ័យ

ផលខុសពីក
មម កស (

ច់ខតៃន
លមនុស ជ
យកមកពិភ
លមិន្រតូវក

សអំពីលកខណ
លរបស់ព

ថ ពន្លឺម
មិនថ្រប

ជេលប នេល
ថពន្លឺ ចម

របស់ Albe
 A
ទ
្រប
២
ែដ
្រ
ច
្រទ

ស់គត់អំពី្រទឹ
ន្រទឹស្តីេនះគ

្រស្តេទ
បនបញជ ក់អ
ត់កន់ែតលប
មកនិចកង់ទ
ន៍របូវទិយក៍េ
បតុភូតេន
ទសវត រចុ៍ង
្រទឹស្តីប្រងួប
យដ៏ធំកនុងជី

ករគិតៃនក
(ether hyp
នែផនដីេធៀប
ជេ្រចើនបន
ភក េទៀត។
ករមជឈ ្ឋ ន

ណៈរបស់
ពន្លឺេនះគឺ
មនេលប ន
បភពពន្លឺ
លឿនបំផុតែ
មនេលប ន

rt Einstein
Albert Eins
ទំងអស់គឺ
្របេទស ល្ល
២៦ឆន ំ គត
ដលបនរមួ
្រ វ្រជវវទិយ
ចត់ទុកថជ
្រទឹស្តីេធៀបភ
ទឹស្តីទូេទៃន
គឺពន្លឺែបរទិស
េទេលើភពភ្ល
អំពីភព្រតឹម

លបីេឡើងេន ូ
ទិចេនអំឡុ
េ យ។
នកនុងធមមជត
ងេ្រកយៃន
បប្រងួមែដល
ជីវតិ្រ វ្រជ

ករពិេ ធ
pothesis) ប៉
បេទនឹងតំរ
ន គ ល់អំពី
។ ពន្លឺ
នេដើមបី ល
កស
ក់ដូចជមិ
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ឬអនកសេង
ដល ចេកើ

 មិន្រ

stein (1879
ំងពីមុនរហូ

ល្លឺម៉ង់។ េន
ត់បនេបះព
មចំែណកេ
ទយ ្រស្តពី
ជវភិគទន
ភពពិេសស
នេធៀបភព
សដំ ល
ភ្លឺរបស់ផក យ

តឹម្រតូវៃន្រទឹ
នទូទំងពិភព
ឡុងឆន ំ១៩២

ជពិេសស
តិែដលជម
នជីវតិគត់
ល ចបញចូ
ជវែដលគ

Michels
បុ៉េ ្ណ ះេទ
រយុ កស
ធមមជតិរប
ន្លឺឥឡូវ្រតូវប
លេឡើយ ឬ
ែដល្រតូវប
មិនមនតេទ

 m. s  ក
ងកតមនេល
កើតមនសំ
្រតឹម្រតូវេឡើ

9-1955) ជអន
ហូតមក។  គ
នឆន ំ១៩០៥
ពុមពក្រមងឯ
យមនប

ពីរកនុងចំេ
នសំខន់បំផុ
ស។ េនឆន ំ
។ ករពយ

លេ្រកមឥទធិព
យេនបរេិវណ
ទឹស្តីរបស់ E
ពេ ក។
២០ ថ្វីេបើ
ស្របែហលជ
មជឈ ្ឋ នសនូ
គឺគត់ប

ញលគន រ ងទ
គត់ធ្ល ប់បន

របូវទិយទេំន

son-Morley
បុ៉ែន្ត បន

សបនេឡើយ
ស់ពន្លឺ គំ

បនេគ គ ល
ឬេយើង ច
បនេគគិតថ
ទេទៀតេឡើ
កល

លប នយ៉ង
ប់វតថុេនកនុ

ឡើយ។ 

អនករបូវទិយ
គត់បនេកើ
៥ គឺេនេពល
ឯក រ្រ
បដិវត្តន៍របូវទិយ

មេនះ
ផុតរបស់គ

ឆំ១៩១៦ E
យករែដលន
ពលៃនទំន
ណជិតខង
Einstein ែថម

Einstein 
បើតួនទីរបស

លជគត់មិន
សលរបស់្រទឹ
នតសូ៊ប្តូរនឹ
ទំនញ និង
នសងឃឹមថ

នើប ស្រមបអ់នកវទិយ

y មិន្រតឹម
នបង្ហ ញថ
យ។ េ្រកយ
គំនិតអំពី
ល់ថជរលក
និយយមយ៉
ថនឹងមនឥ
ឡើយ។ ដូេចន

លកនុងម
ក៏េ យ

ងច្រក ឡ

យដ៏ធំមន ក់េន
កើតេន 
លែដលគត
វ្រជវវទិយ

ទយ។ 
ឥឡូវេនះ

គត់ ែដល
Einstein ប
នំេ យម
នញែផនដី។
ងរបស់្រពះ
ថមេទៀត ែដ

្រតូវបនរកុ
ស់គត់ជអន
ន ចទទួល
ទឹស្តីកង់ទិច។
នឹងភពប ជ
ងម៉េញទិច

ចេទរចួ។

យ ្រស្ត នងិវសិ្វករ

អពំេីធៀបភព 

មែត្របឆំង
េគមិន ច
យមកេទៀត
កសែលង
កេអឡិច្រតូ
យ៉ងេទៀតថ
ឥទធិពលេលើ
ចនះលទធផល
មជឈ ្ឋ នជ
យ េ្រពះ
ឡ។ ដូេចនះ

ន្រគប់េពល
Ulm ៃន

ត់មន យុ
យ ្រស្តបួន

ឯក រ
ះ្រតូវបនេគ

លទំងេនះគឺ
បនេបះពុមព
មនវនិដកមម
។ ករ ស់

ទិតយេន
ដលជេហតុ
កកួនេ យ
អកេធ្វើេ យ
លយល់្រសប
។ 
ជ័យេទេលើ
ច ែដលេនះ
។ 

ករ 
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ករពនយល់លំអិតអំពីពិេ ធន៍ Michelson – Morley មេគលករណ៍កលីេល 

 េនកនុងពិេ ធន៍របស់ Michelson-Morley ពួកគត់បនគិតថពន្លឺរងឥទធិពល
េ យ ether ែដលកំពុងែតមនេលប ន  េធៀបនឹងែផនដី។ េហតុដូេចនះេទើបពួកគត់
បេងកើតេឡើងនូវសមមតិកមម (ether hypothesis) កនុងករ្រ វ្រជវេ យចត់ទុកថេលប ន
ពន្លឺនឹងែ្រប្របួលខុសពី  េនេពលែដល លកនុងមជឈ ្ឋ នមួយែដលរងនូវឥទធិពល
របស់ កស។ ពួកគត់បនគិតថ េបើ កសមនឥទធិពលមកេលើដំ លរបស់ពន្លឺ 
េនះលទធផលនឹងដូចកនុងករបក្រ យ មែបបគណិតវទិយខងេ្រកម។ 

បំណក្រ យ៖ េ យេ្រជើសេរ ើស M M M M L។ េយើងបន េលប នពន្លឺ លេលើ
អងកត់ M M   ្រតូវនឹង c v− េនេពលែដលបច់ពន្លឺ លេឆព ះេទ M  និងមនតំៃល c v+

កល ប្ល ត្រតលប់មកវញិ។ ដូេចនះរយៈេពលែដល លគឺជផលបូក /  
និង / ។ រយៈេពលសរបុេនះគឺៈ 

2
1

1 2 2 2

2 2 (1 )L L Lc L vt
c v c v c v c c

−= + = = −
− + −

 

ឥឡូវចូរពិនិតយបច់ពន្លឺែដល លេនចេន្ល ះ M  និង M  វញិម្តង។ ម្រទឹស្តី
េធៀបភពរបស់កលីេល-ញូតុន េ យ ែតេលប នបច់ពន្លឺេធៀបនឹងែផនដីគឺ 

2 2 1/ 2( )c v− េពលពន្លឺ លកនុងមជឈ ្ឋ ន កស េនះរយៈេពល លរបស់ពន្លឺគឺ 
2 2 1/ 2/( )L c v− េហើយរយៈេពលសរបុគឺៈ 

2 2 2 1/ 2

2
( )

Lt
c v

=
−

 

ដូេចនះ េបើេយើងគណនរយៈេពលខុសគន រ ងដំ លេទមក មអ័ក ឈរនិងអ័ក
េដកគឺៈ 

2 2
1 1/ 2

1 2 2 2

2 (1 ) (1 )L v vt t t
c c c

− −⎡ ⎤
Δ = − = − − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

ពីេ្រពះ 2 2/ 1v c <<  េយើង ចសរេសរេ យេ្របើទំនក់ទំនងខងេ្រកមេនះគឺៈ 
1 1  កល  1 

េនកនុងករណីេយើងេនះ 2 2/v c x= ។ ដូេចនះ  
2

1 2 3

Lvt t t
c

Δ = − =  

បំែរបំរលួេពលរ ងពីរខណៈែដលបច់ពន្លឺទំងពីរ លដល់េតេលទស ន៍ នឹងេធ្វើ
េ យមនបំែរបំរលួផសរ ងបច់ពន្លឺ។ 

 ឥឡូវេយើងសនមតថេលប នែផនដីវលិជំុវញិ្រពះ ទិតយគឺ 3 10  m/s។ េនកនុង
ករពិេ ធរបស់ពួកគត់ Michelson និង Morley យក្របែវង 11 m។ ដូចេនះ េគ 

(១.១) 

(១.២) 

(១.៣) 

(១.៤) 
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ចគណនតំៃល ∆  បន មកេន មខងេលើៈ 

∆
11 m 3 10  m/s

3 10  m/s 7.3 10  s 

សំ ប់ពន្លឺេមើលេឃើញៃនជំ នរលក 5.5 10  m  េ្របកង់របស់ គឺ   
ឬ  /

.  
 ដូចេនះ 5.5 10  Hz ែដលេនះមនន័យថ កំពូលរលកផ្ល ស់

ទីឆ្លងកត់ចំនុចមួយេនេរៀង ល់ 
.  H

1.8 10 s ។ ដូចេនះ ជមួយនឹង
រយៈេពល ∆ 7.3 10  s េនះ Michelson និង Morley គួរែត ចសេងកតេឃើញ
បំ ស់ទីេនកនុងគំរូ ំងែទេផរង់៉ េ្រពះឧបករណ៍ែដលពួកគត់បនេ្របើ្របស់មន
លទធភពេ យគត់ ចសេងកតេឃើញលកខណៈេនះបន។ ក៏បុ៉ែន្ត ជក់ែស្តងគត់ពំុបន
សេងកតេឃើញមនអ្វីេឡើយ។ ពួកគត់បនពយយមប្តូរទិសៃនទ្រមរឧបករណ៍ ឬេធ្វើ
ពិេ ធទំងៃថងទំងយប់ ឬរងចំដល់ចូលរដូវថមីេដើមបីេ យទិសរបស់ ether មនករ
ែ្រប្របួល ក៏បុ៉ែន្ត ពួកគត់េនែតពំុ ចសេងកតេឃើញមនករលទធផលដូចែដលពួកគត់
បនសនមតពីខងេដើមែដរ។ េ យ រែតែបបេនះេទើបេគបនសននិ ្ឋ នថ ចលនៃន
ែផនដីេធៀបនឹង ether ែដលេគបនសនមតមិន ច្រតូវបនេគរកេឃើញេឡើយ។  

១.៣ ឧបធរណ៍ៃន្រទឹស្តពីិេសសៃនេធៀបភព (POSTULATES OF THE SPECIAL 
THEORY OF RELATIVITY) 

បញ្ហ ែដលបនេកើតមនេឡើងេនេដើមសតវត រទី៍២០ទក់ទងនឹង្រទឹស្តីេអឡិច្រតូ
ម៉េញទិច និងចបប់េមកនិចរបស់ញូតុន្រតូវបនេ ះ្រ យចប់ ំងពីមនករែណនំ
េ យ គ ល់ដំបូងៃន្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសរបស់ Einstein េនឆន ំ១៩០៥។ េ យមន
ចំ ប់ រមមណ៍ ្រ វ្រជវយ៉ងសីុជំុេ អំពីេធៀបភព គត់បេងកើតឧបធរណ៍ពីរគឺៈ 

ចបប់ៃនរបូវទិយគឺដូចគន កនុងតំរយុេយងនិចលទំងអស់។ 
The laws of Physics have the same form in all inertial reference frames. 
េគ ចេពលឧបធរណ៍ទីមួយេនះបនមយ៉ងេទៀតថ មិនមនពិេ ធន៍ែដល

អនក ចេធ្វើេនកនុងតំរយុេយងនិចលមួយេដើមបី្របប់អនកថអនកកំពុងសថិតេននឹង ឬក៏
កំពុងមនចលនឯកស ្ឋ នេឡើយ។ ចំែណកឧបធរណ៍ទីពីរ្រតូវបនគត់េពលដូច
េនះថៈ 

េលប នៃនពន្លឺកនុងលំហេសរមីនតំៃលដូចគន កនុងតំរយុេយងនិចលទំងអស់។ 
The speed of light in free space has the same value in all inertial frames of 

reference. 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 
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េយើង ចនិយយមយ៉ងេទៀតេ យងយ ្ត ប់ថ ពន្លឺ លឆ្លងកត់លំហេសរេី យ
េលប នកំណត់មួយែដលមិន ្រស័យនឹងេលប នរបស់្របភព ឬរបស់អនកសេងកតេឡើយ។ 
ឧបធរណ៍ទំងពីរបនបេងកើតេ យមនយ៉ងរងឹមំនូវ្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសរបស់ 
Einstein (special theory of relativity)។ ្រទឹស្តីេនះេ ថ្រទឹស្តីពិេសស គឺេដើមបីែញកកំុ
េ យមនករ្រចឡំជមួយ្រទឹស្តីមួយេទៀតែដល Einstein បនេបះពុមពេឡើងេហើយ
ែដលគត់បន ក់េឈម ះថ ្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព (general theory of relativity) 
ែដលេគសិក អំពីភពមិននិចល (ចលនមនសំទុះ)។ ្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសពិភក
្រតឹមែតតំរយុេយងនិចលបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 អនកសិក ចពិបកនឹងទទួលយក ឬេជឿរជក់េលើឧបធរណ៍ទីពីរ ពីេ្រពះ
ក់ដូចជ្របឆំងនឹងអ្វីែដលេយើងជួប្របទះកនុងជីវភពរស់េនរបស់មនុស ។ ដំបូង

េយើងគួរពិចរ អំពីលំហទេទរ ឬសុញញកស។ ឧបធរណ៍ទីពីរ្របប់េយើងថ េលប ន
ពន្លឺ លកនុងសុញញកស្រតូវមនតំៃល 3 10  m/s  មិនថករ ស់េធ្វើេឡើងេ យអនក

ែដលកំពុងផ្ល ស់ទី ឬេននឹង ឬរេបៀប ក៏េ យ។ ដូចេនះ អនកែដលកំពុងផ្ល ស់ទី
ចកេចញ ឬចូលេទកន់្របភពពន្លឺនឹង ស់បនតំៃលដូចគន ៃនេលប នពន្លឺ ដូចែដលអនក
សេងកតេននឹង ស់បនែដរ។ េនះ្របឆំងនឹងអ្វីែដលេយើងជួប្របទះកនុងជីវភព្របចំៃថង
របស់មនុស  េ្រពះេយើង្រតូវបូកែថមេលប នរបស់អនកសេងកតឬ្របភព េបើេយើងចង់ ស់
េលប នរបស់វតថុអ្វីមួយចកេចញពី្របភពេនេពល្របភពខ្លួនឯងកំពុងមនចលនែដរ។ 
ក៏បុ៉ែន្ត ករពិេ ធរបស់ Michelson-Morley ក់ដូចបនបង្ហ ញលទធផលសីុចង្វ ក់គន
ជមួយឧបធរណ៍ទីពីររបស់ Einstein េនះ។ 

១.៤ ភពដំ លគន  (SIMULTANEITY) 

វបិកមួយដ៏សំខន់ទញេចញពី្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសរបស់ Albert Einstein គឺ
េយើងមិន ចចត់ទុកេពលេវ ថជទំហំ ច់ខតេទៀតេទ។ គម នអនក មន ក់មន
ករសង ័យអំពីករែដលេពលេវ េដើរេទមុខជនិចច និងមិន្រតឡប់េ្រកយេឡើយ។ ក៏
បុ៉ែន្ត រយៈេពលរ ង្រពឹត្តិករណ៍ពីរ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ពីរេកើតេឡើងកនុងេពលដំ លគន ឬអត់
គឺសថិតេលើតំរយុេយងរបស់អនកសេងកត។ ្រពឹត្តិករណ៍ ែដលេយើងបន និងកំពុងេ្របើ
្របស់ពកយេនះយ៉ងេ្រចើន គឺេយើងសំេ េលើអ្វីែដលេកើតមនេឡើងេនកែន្លង មួយ
និងេនខណៈេពលជក់ ក់មួយ។ 

្រពឹត្តិករណ៍ពីរេកើតកនុងេពលដំ លគន  ្របសិនេបើ កំពុងេកើតេឡើងចំេពល
គន យ៉ងពិត្របកដ។ ក៏បុ៉ែន្ត េតើេយើងដឹងយ៉ងដូចេម្តចថ ពិតជបនឬកំពុងេកើតកនុង
េពលដំ លគន េ យពិត្របកដេនះ? េបើជ្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតេឡើងេនកនុងលំហ 
ឧទហរណ៍ដូចជែផ្លប៉មពីរធ្ល ក់េលើកបលអនកកនុងេពលជមួយគន  េនះេយើង ចសនមត



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 
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មករេមើលេឃើញថ ពិតជេកើតេឡើងកនុងេពលជមួយគន ។ ក៏បុ៉ែន្ត េបើ្រពឹត្តិករណ៍ពីរ
េនះេកើតេឡើងកនុងលំហែដលមនទី ំងសថិតេនឆង យពីគន  នឹងេធ្វើេ យអនកសេងកត
លំបកកនុងករកំណត់ថ្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរេកើតកនុងេពលជមួយគន ស់។ 
ឧទហរណ៍ េបើ្រពឹត្តិករណ៍ពីរេកើតកនុងេពលជមួយគន មករសេងកតរបស់េយើង ែត
ទី ំងៃន្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរមិនសថិតេនចំងយគន េធៀបនឹងេយើងែដលជអនកសេងកត 
េនះ្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរនឹងេកើតេឡើងកនុងេពលជមួយគន យ៉ងដូចេម្តច េបើពន្លឺ ល
េចញពី្របភពេផ ងគន  ឆ្លងកត់ចំងយខុសគន ? ដូចេនះ ពកយដំ លគន េនះពិបកនឹង
បញជ ក់េ យអនកសេងកត្រពឹត្តិករណ៍ពីរ ស់។ 

ញូតុនបនសរេសរថ “Absolute, true, and mathematical time, of itself, and 
from its own nature, flows equably without relation to anything external.”។ មន័យ
េនះគឺ លកខណៈ ច់ខត ពិត និងគណិតវទិយៃនេពលេវ  និងពីធមមជតិរបស់េពល
េវ េនះ េឆព ះេទមុខេ យគម នជប់ទក់ទងនឹងអ្វីែដលេនខងេ្រកេផ ងេទៀត
េឡើយ។ េនកនុង្រទឹស្តីពិេសសៃនេធៀបភពរបស់ Albert Einstein គត់បនទត់េចល
ករសនមតខងេលើេនះ។ េដើមបីបក្រ យចំនុចេនះ Einstein បនេធ្វើករបក្រ យដូចត
េទ។ រថយន្ត្របអប់មួយផ្ល ស់ទីេ យេលប នឯកលកខណ៍ េហើយេផ្លកបេនទ លពីរបនមក
ប៉ះចុងសងខងៃនរថយន្ត្របអប់េនះដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកម េហើយ បនបន ល់
ទុកនូវកំណត់ចំ ំេលើរថយន្ត និងេលើដី។ កំណត់ចំ ំែដលមនេនេលើរថយន្ត្របអប់
គឺ  និង  ចំែណកកំណត់ចំ ំេនេលើដីគឺ   និង ។ អនកសេងកត  ែដលកំពុងផ្ល ស់
ទីជមួយនឹងរថយន្ត្របអប់សថិតេនចំក ្ត ល  និង  ចំែណកអនកសេងកតេនេលើដីគឺ 

 ែដលេនចំក ្ត ល  និង ។ ្រពឹត្តិករណ៍ែដលបនកត់្រ េ យអនកសេងកតទំងពីរ
គឺករចំងប៉ះេលើរថយន្ត្របអប់េ យេផ្លកបេនទ រទំងពីរ។ 

 
របូទី១.៥ រនទះេផ្លកបេនទ រពីរបនបញ់ចុងសងខងៃនរថយន្ត្របអប់ែដលកំពុងផ្ល ស់ទី។ ្រពឹត្តិករណ៍បង្ហ ញថេកើត
េឡើងកនុងេពលជមួយគន ចំេពះអនកសេងកតេននឹង ។ ្រពឹត្តិករណ៍បង្ហ ញថមិនេកើតេឡើងកនុងេពលជមួយគន េទ
ចំេពះអនកសេងកត ។ 

្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរេកើតេឡើង ក់
ចំេពលគន សំ ប់អនកសេងកត  ែដល
កំពុងសថិតេនេសង មក ្ត ល ។ 

្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរមិនេកើតេឡើងចំេពល
គន េទសំ ប់អនកសេងកត  ែដលចំងយពី 

’ តូចជងពី ’ សំ ប់គត់។ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

12 អពំេីធៀបភព 

ចំេពះអនកសេងកត  គត់េឃើញថ សីុញ៉ល់េផ្លកបេនទ រផ្ល ស់ទីេ យេលប នដូច
គន ចំេពះចំងយដូចគន ែដលគត់ស ្ឋ នយ៉ង្រតឹម្រតូវថ ្រពឹត្តិករណ៍ៃនករចំងប៉ះ
របស់េផ្លកបេនទ លទំងពីរេកើតេឡើងកនុងេពលដំ លគន ។ ឥឡូវចូរពិនិតយ អ្វីែដលបន
េឃើញេ យអនកសេងកត  វញិ។ េនខណៈេពលែដលសីុញ៉ល់េទដល់អនកសេងកត  
អនកសេងកត  បនផ្ល ស់ទី មែដលបង្ហ ញកនុងរបូ (b)។ ដូេចនះ សីុញ៉ល់ពី  បនដល់ 

 រចួេទេហើយ ក៏បុ៉ែន្តសីុញ៉ល់ពី  េនមិនទន់ដល់  េនេឡើយ។ េយើង ច
និយយមយ៉ងេទៀតថ  េឃើញសីុញ៉ល់ពី  មុនេឃើញសីុញ៉ល់ពី ។ មែដល
េ ក Einstein បននិយយ អនកសេងកតទំងពីរ្រតូវេឃើញថសីុញល់ពន្លឺ លេ យ
េលប នដូចគន ។ ដូេចនះ អនកសេងកត  សននិ ្ឋ នថ េផ្លកបេនទ បនមកប៉ះែផនកខងមុខ
ៃនរថយន្ត្របអប់មុនេពល ប៉ះែផនកខងេ្រកយ។ ពិេ ធន៍េនះបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ 
្រពឹត្តិករណ៍េកើតេឡើងកនុងេពលដំ លគន ចំេពះអនកសេងកត  ែតមិនេកើតេឡើងកនុង
េពលដំ លគន ចំេពះអនកសេងកត  េទ។ និយយមយ៉ងេទៀតដូេចនះថ “្រពឹត្តិករណ៍ពីរ
ែដលេកើតេឡើងកនុងេពលដំ លគន េនកនុងតំរយុេយងមួយមិន ចនិយយបនជទូ
េទេទថ េកើតេឡើងកនុងេពលជមួយគន ែដរកនុងតំរយុេយងទីពីរែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេធៀប
នឹងតំរយុទីមួយេទ េពលគឺ ករែដលអ្វីមួយេកើតេឡើងកនុងេពលដំ លគន គឺមិនែមន
ជេគលករណ៍ ច់ខតេទ ក៏បុ៉ែន្ត ្រស័យនឹង ថ នភពៃនចលនរបស់អនក
សេងកតែដរ។ ” 

 

េបះដូងៃន្រទឹស្តីេធៀបភពគឺ៖ តំរយុេយងេដើមមួយ ច្រតូវបនេគេ្របើ្របស់
េដើមបីពិពណ៌នអំពី្រពឹត្តិករណ៍មួយ និងេដើមបីពិពណ៌នអំពីបតុភូតរបូវទិយដៃទេទៀត។ 
មិនមនជំេរ ើសៃនតំរយុេដើម មួយេទែដលអនកសិក ចនិយយបនថល្អជងតំរយុ

មួយេនះ។  

១.៥ កររកីៃនេពល និង Twin Paradox (TIME DILATION AND TWIN PARADOX) 

នឡិកកំពុងផ្ល ស់ទីេដើរយឺតជងនឡិកែដលេគ ក់េននឹង! 
ករ ស់ចេន្ល ះេពលគឺរងឥទធិពលេ យចលនេធៀបរ ងអនកសេងកត និងអ្វីែដល

េគបនសេងកតេនះ។ ជលទធផល នឡិកមួយែដលផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងអនកសេងកតមន ក់
េដើរយឺតជងេពលែដល េដើរធមម េ យគម នចលន។ េហើយដំេណើ រករទំងអស់ 
(េ យ ប់បញចូ លទំងជីវតិផង) បញច ប់យឺតជងេធៀបនឹងអនកសេងកតមន ក់េនេពលែដល
េកើតមនេឡើងកនុងតំរយុេយងេផ ងមួយេទៀត។ 
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េបើអនក មន ក់កនុងយន វកសរកេឃើញថ ចេន្ល ះេពលរ ង្រពឹត្តិករណ៍ពីរ
េនកនុងយន វកសគឺ ∆  េនះេយើងែដលេនេលើែផនដីនឹងរកេឃើញថចេន្ល ះេពល
រ ង្រពឹត្តិករណ៍ដែដលមនតំៃល ∆  មួយែដលធំជងមុន (∆ ∆ )។ ទំហំ ∆  
ែដល្រតូវបនកំណត់េ យ្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរែដលេកើតេឡើងេនកែន្លងដូចគន  និងេន
កនុងតំរយុេយងរបស់អនកសេងកតគឺេគេ ថរយៈេពលពិត (proper time) ៃនចេន្ល ះេពល
រ ង្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរ។  

េនេពលែដលេមើលេឃើញពីែផនដី ្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរែដលេកើតេឡើងេនកែន្លង
េផ ងពីអនកសេងកត អនកសេងកត ស់បនរយៈេពលធំជងរយៈេពលពិត។ បតុភូតេនះគឺ
េគេ ថកររកីៃនេពល (េពលពិតរកីធំជងធមម )។ 

ពិនិតយេមើលយនជំនិះែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេទ ្ត ំេ យេលប ន v ។ កញច ក់ឆ្លុះមុខ
្រតូវបន ក់ភជ ប់នឹងដំបូលយនជំនិះ ចំែនកអនកសេងកត  ែដលកំពុងេនេសង មេនកនុង
្របព័នធេនះកន់្របភព LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) សថិតេនចំងយ ពីកញច ក់។ េនខណៈមួយ ្របភព LASER បញជូ នលំញ័រៃន
ពន្លឺេឆព ះេទកន់កញច ក់ (្រពឹត្តិករណ៍ ១) និងេនខណៈេពលេ្រកយបន្តិច បនទ ប់ពីប៉ះ
កញច ក់ពន្លឺ LASER ប្ល ត្រតលប់មកប៉ះនឹង្របភពវញិ (្រពឹត្តិករណ៍២)។ អនកសេងកត 

 កន់នឡិក  និងេ្របើ េដើមបី ស់េពលបន ptΔ ែដលជចេន្ល ះេពល្រពឹត្តិករណ៍
ទំងពីរេកើតេឡើង។ េ យេលប នដំ លៃនកំពន្លឺេចញពី ្របភព LASER គឺ c  រយៈ
េពលេដើមបីេ យពន្លឺ លេចញពី្របភព LASER េទកញច ក់រចួ្រតលប់មកវញិគឺៈ 

distance traveled 2
speedp

dt
c

Δ = =  

របូ១.៦ កញច ក់ឆ្លុះមួយ្រតូវបនេគភជ ប់នឹងដំបូលយនែដលកំពុងផ្ល ស់ទី ចំែនកលំញ័រពន្លឺ្រតវូបនបញជូ នេចញេ យ
អនកសេងកត  (a)។ េ យយនកំពុងផ្ល ស់ទីេទ ្ត ំ (b) មករសេងកត (តំរយុែផនដី) របស់អនកសេងកត  គឺពន្លឺេទះ
ផ្ល ស់ទីេលឿនយ៉ង ក៏្រតូវចំ យេពលបន្តិចេដើមបរីត់ដល់ដំបូលយន។ រយៈេពលដ៏តូចេនះ គឺយនរកិំលេទ
ខង ្ត ំបនបន្តិចែដរ។  

(១.៥) 

អនកសេងកត ’ េមើល
េឃើញពន្លឺ លេឡើង
េលើ និងចុះេ្រកម
វញិបនចមង យ 2 ។ 

អនកសេងកត េមើលេឃើញពន្លឺ ល មទិស
បេញឈ ង និងបនចមង យធំជង 2 ។ 
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ឥឡូវចូរេយើងពិនិតយ្រពឹត្តិករណ៍ទំងពីរេ យអនកសេងកត  េនកនុងតំរយុទីពីរ
វញិ។ មករសេងកតរបស់អនកសេងកតទីពីរេនះ កញច ក់និងកំពន្លឺ LASER ផ្ល ស់ទីេ យ
េលប ន v  េទខង ្ត ំ ែដលេនះេធ្វើេ យអនកសេងកតទំងពីរេលើកបង្ហ ញលកខណៈេផ ង
គន ចំេពះ្រពឹត្តិករណ៍។ េនខណៈែដលកំពន្លឺ LASER ផ្ល ស់ទីេទដល់កញច ក់ កញច ក់
ផ្ល ស់ទីេទ ្ត ំបនចំងយ 

2
v tΔ  ែដល tΔ ជរយៈេពលពន្លឺផ្ល ស់ទីពី  េទកន់កញច ក់ 

និង្រតលប់េទ្របភព LASER វញិ ស់េ យអនកសេងកត ។ និយយមយ៉ងេទៀត អនក
សេងកត  សននិ ្ឋ នបនថ េ យមនចលនរបស់យន ពន្លឺ្រតូវចកេចញពី្របភព 
laser េនមំុមួយេធៀបនឹងអ័ក ឈរ។  

ម្រទឹស្តីរបស់ពី គ័រ េគបនៈ 
2 2

2

2 2
c t v t dΔ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

ពីទំនក់ទំនងខងេលើេនះ េគ ចសរេសរៈ
2 2 2

2

2 2

1

d dt
c v vc

c

Δ = =
−

−

 

េ យ 2
p

dt
c

Δ = េយើង ចសរេសរទំនក់ទំនងេនះដូចតេទៈ 

2

21

p
p

t
t t

v
c
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េ យ រ γ ជនិចចកលមនតំៃលធំជងឯក  លទធផលេនះបង្ហ ញថរយៈេពល tΔ

ែដល ស់េ យអនកសេងកតកំពុងផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងនឡិកគឺមនតំៃលធំជង ptΔ ែដល
ស់េ យអនកសេងកតកំពុងេននឹងេធៀបនឹងនឡិក ឬ pt tΔ Δf ។ លទធផលេនះបង្ហ ញ

អំពីកររកីៃនេពល (time dilation)។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ខួបៃនេប៉លមួយមនតំៃល 3.0 s  េនកនុងតំរយុេយងៃនេប៉ល
េនះ។ េតើខួបមនតំៃលបុ៉នម នេបើករ ស់េធ្វើេឡើងេ យអនកសេងកតមន ក់កំពុងផ្ល ស់ទី
េ យេលប ន0.95c  េធៀបនឹងេប៉ល? 

ដំេ ះ្រ យៈ ជំនួសពីករែដលអនកសេងកតផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.95c េយើង ច
និយយមយ៉ងេទៀតថអនកសេងកតេននឹង ចំែនកេប៉លផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.95c ។ 
ដូេចនះ េប៉លជឧទហរណ៍ៃននឡិកកំពុងផ្ល ស់ទី។ 

រយៈេពលពិតគឺ ∆ 3.0 s។ េ យ រនឡិកកំពុងដំេណើ រករេ យផ្ល ស់ទី
េធ្វើករយឺតជងនឡិកែដលេននឹងចំនួន γ ដង េនះេគបន៖ 

(១.៦) 
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1 0.902(0.95 )1
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−

−

= =

 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ  
 ឧបមថអនកកំពុងេធ្វើដំេណើ រេទកន់កែន្លងេធ្វើកររបស់អនកេ យរថយន្តមួយ
ែដលកំពុងេបើកេ យេលប ន 30 m/s ។ ្របធនរបស់អនកកំពុងរងចំអនកេន្រតង់ចំនុច
េគលេ របស់អនក េ យគត់សងឃឹមទុកថករេធ្វើដំេណើ របស់អនក្រតូវេ្របើរយៈេពល 5 h 
គត់។ េនេពលែដលអនកេទដល់េគលេ យឺត ករេ ះ្រ យរបស់អនកគឺ នឡិក
រថយន្តរបស់អនកកត់្រ តំៃល 5 h  ្រតឹម្រតូវ ក៍បុ៉ែន្តេ យអនកេបើកេ យេលប នេលឿន 
េទើបនឡិករបស់អនកេដើរយឺតជងនឡិករបស់្របធនរបស់អនក។ ្របសិនេបើនឡិក
េនកនុងរថយន្តរបស់អនកពិតជកត់្រ រយៈេពលេធ្វើដំេណើ រ 5 h  ែមន េតើរយៈេពលបុ៉នម ន
ែដលបនកត់្រ េ យនឡិករបស់្របធនអនកែដលកំពុងេនេសង មេលើែផនដី។ 
ដំេ ះ្រ យៈ េយើងេ ះ្រ យេ យគណនតំៃលγ ពីសមីករ 2 2 1/ 2(1 / )v cγ −= − ៖ 

1

1

1

1 3 10  m/s
3 10  m/s

1
√1 10

 

េ េ្របើ្របស់របូមន្ត 
1 1 ; 1 

េគបន៖ 
1 10 1

1
2 10 1 5.0 10  

លទធផលេនះបង្ហ ញថ េនេលប នធមម របស់យនជំនិះ តំៃល γ មិនខុសពី 1 
េទ។ រយៈេពល ស់េ យ្របធនរបស់អនកគឺៈ 
 15 14(1 5.0 10 )(5.0 h) 5.0 h+2.5 10  h=5.0 h+0.09 nspt tγ − −Δ = Δ = + × = ×  

ដូេចនះ នឡិក្របធនរបស់អនកគឺេលើសពីអ្វីែដលនឡិករបស់អនក ស់បន្រតឹមែត 
0.09 ns បុ៉េ ្ណ ះ។ 

កូនេភ្ល ះពីរនក់ែដលមនករវវិត្តៃន យុផទុយគន  
 េនេពលេនះ េយើងកំពុងសថិតេនទី ំងមួយែដល្រតូវយល់ដឹងអំពី

បតុភូតេធៀបមួយែដលេគ្រគប់គន គ ល់ថ Twin Paradox។ Twin គឺេភ្ល ះ ឬកូនេភ្ល ះ។ 
Paradox គឺបរមិតិ (មតិផទុយ)។ បតុភូតេនះមនករជប់ទក់ទងនឹងនឡិកឯកលកខណ៍
ពីរ មួយគឺេគ ក់ េនេលើែផនដី េនេពលែដលមួយេទៀតេគ ក់េនកនុងយន វកស
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មួយែដលកំពុងេធ្វើដំេណើ រេ យេលប ន  និង្រតូវបននំ្រតឡប់មកវញិេនេពល
មួយ។ ជករល្អែដលេយើង្រតូវជំនួសនឡិកេ យកូនេភ្ល ះពីរនក់ដូចខងេ្រកម។ 
មនុស ពីរនក់ ែដលជកូនេភ្ល ះ មន ក់េឈម ះ Speedo និងមន ក់េទៀតេឈម ះ Goslo ពួក
គត់មនមុខមត់ដូចគន េបះបិទ និងមន យុដំ លគន ។ េន យុៃមភឆន ំ េ យ
ចូលចិត្តករផ ងេ្រពង មន ក់កនុងចំេនមអនកទំងពីរែដលមនេឈម ះ Speedo បនេចញ
ដំេណើ រេទកន់ភព  មួយែដលសថិតេនចំងយ 20 ឆន ំពន្លឺពីែផនដី។ គត់េធ្វើដំេណើ រ ម
យន វកសមួយេ យេលប ន 0.95  ចកេចញពីែផនដី។ បនទ ប់ពីេទដល់ភព  
េ យករនឹកផទះ Speedo បន្រតលប់មកកន់ភពែផនដីវញិេ យេលប ន 0.95  
ដែដល។ េនេពលមកដល់ផទះ គត់មនករភញ ក់េផ្អើលយ៉ងខ្ល ំងេ យេឃើញ Goslo 
ែដលបនទ ប់ពី 42ឆន ំ ឥឡូវមន យុដល់េទ 62ឆន ំ។ ផទុយេទវញិ Speedo េទើបេកើន

យុបន 13 ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ។ ពីលកខណៈេនះ ចេ យេយើងេលើកជសំនួរថ េតើអនក
កនុងចំេនមកូនេភ្ល ះទំងពីរបនេធ្វើដំេណើ រេ យពិត្របកដ? ចំែណកអនក េកមងជង 

មករពិេ ធខងេលើេនះ? 

មតំរយុេយងរបស់ Goslo គត់សថិតេនេសង មេនេពលែដល Speedo កំពុង
េធ្វើដំេណើ រយ៉ងេលឿន។ ែត ម Speedo គត់ខ្លួនឯងេនេសង មចំេពលែដល Goslo 
កំពុងេធ្វើដំេណើ រ។ គំនិតេនះចង់ពនយល់ថ មនុស ពីរនក់ែដលមន យុដូចគន  មុខមត់
ដូចគន  ក៏បុ៉ែន្តអនកែដលជអនក វកសមនករវវិត្ត យុតិចជងមន ក់េទៀតែដលជបង
ប្អូនេភ្ល ះេ យគត់បនេធ្វើដំេណើ ររហូត ពិេសសេលប នរបស់យន វកសមនតំៃល
ធំ។ ដូចេនះ េពលេវ មនករ ្រស័យនឹងេលប នរបស់ចលន ពិេសសគឺេនេលប ន
កន់ែតធំេគកន់ែតេឃើញចបស់។ 

 
របូ១.៧ ករបង្ហ ញអំពី Twin Paradox។ អនកទំងពីរេនកនុងរបូេនះមុនែបកគន មន យុដូចគន ។ បុ៉នម នឆន ំេ្រកយគត់
មន ក់មន យុេ្រចើនជងមន ក់េទៀត។ 

្របព័នធកំនត់ទី ំងេនេលើែផនដី (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
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 យន្តេ ះ រថយន្ត កប៉ល់ និងអនកេឡើងភនំ ក៏ដូចជអនក្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត
េ្របើ្របស់ឧបករណ៍កំនត់ទី ំងេលើែផនដីែដលេគេ ថ េ្រគ ងទទួល GPS  (global 
positioning system receiver) េដើមបីេគ ចដឹងបនយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវេពលេវ ។ ផក យ
រណបទំង២៤ ៃន្របព័នធកំនត់ទី ំងេនះ ផ យេចញេ្រកនូវសីុញល់អំពីេពលេវ
យ៉ងសុ្រកិតេ យេគេ្របើ្របស់នឡិក តូមិច (atomic clock)។ ឧបករណ៍កំនត់ទី ំង
ែដលេយើងកំពុងេ្របើ្របស់ ជទូេទ េ្រប បេធៀបេពលែដលផ្តល់េ យផក យរណបយ៉ង
េ ច ស់ចំនួនបួន ែដលនឡិកេនេលើផក យរណបទំង២៤ េនះ្រតូវបនេគេផទ ង
េពលេវ េ យដូចគន ទំងអស់។ េ យករេ្រប បេធៀបរយៈេពលខុសគន រ ងជមួយ
នឹងទី ំងរបស់ផក យរណបែដលេគ គ ល់ទី ំងចបស់ ស់ និងេលប នកំនត់របស់ពន្លឺ 
េ្រគ ងទទួល GPS  ខងេលើ ច្របប់ដល់អនកេ្របើ្របស់នូវទី ំងជក់ ក់េនេលើែផនដី 
ែដលមនេល្អ ង្រតឹមែត្របែហល 15 ែម៉្រតបុ៉េ ្ណ ះ ្របសិនេបើេគបេងកើត GPS ្របេភទេនះ
មកេ យេធ្វើករែកតំរវូដូចករណីេនកនុងលំ ត់ឧទហរណ៍ខងេ្រកម។ េនះជករ
អនុវត្តមួយអំពី្រទឹស្តីេធៀបភព។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍សំ ប់ករយល់អំពីេគលករណ៍របស់េធៀបភព 
ផក យរណប GPS  មួយផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 4 km/s។ បង្ហ ញថ េ្រគ ងទទួល 

GPS  ែដលល្អ្រតូវករែករត្រមូវេពលេវ ែដលេកើតពីកររកីេនះេពល្របសិនេបើេគចង់
េ យ បង្ហ ញលទធផល្រតឹម្រតូវេធៀបនឹងនឡិក តូមិច កនុងកំរតិេជឿរជក់្រតឹម 1 
កនុង10 ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 

ឥឡូវេយើងគណនរយៈេពលខុសគន េកើតេចញពីកររកីៃនេពលេបើេលប នរបស់ផក យ
រណប GPS គឺ 4000 m/s: 

∆ ∆
1

1
∆  

∆
1

1 4 10  m/s
3 10  m/s

∆  

∆
1

√1 1.8 10
∆  

េ យករេ្របើ 1 1  សំ ប់ 1 ែដលករណីេនះ េយើងេ្របើ្របស់ៈ 

1 1  េគបនៈ  
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∆ 1
1
2 1.8 10 ∆ 1 9 10 ∆  

រយៈេពលេល្អ ង ែចកនឹងរយៈេពលពិតៈ 

∆ ∆
∆ 1 9 10 1 10   

កររកីៃនេពល ្របសិនេបើេយើងគិតដល់  គឺបេងកើតេ យមនេល្អ ង1 កនុង10  ែដលេនះ
គឺធំជងកំរតិជក់ ក់ៃននឡិក តូមិច 1000  ដង។ េបើេយើងមិនែកតំរវូកររកីៃន
េពលមនន័យថ េ្រគ ងទទួល ចផ្តល់េល្អ ងៃនទី ំងកន់ែតធំ។ 

១.៦ កររមួខ្លីៃន្របែវង (LENGTH CONTRACTION) 

ករ ស់្របែវង ក៏ដូចជករ ស់េពលេវ ែដរ រងនូវឥទធិពលៃនចលនេធៀប។ 
្របែវង  ៃនវតថុេនកនុងចលនេធៀបនឹងអនកសេងកត គឺែតងែតបង្ហ ញេឡើងខ្លីជង្របែវង
ពិត  (proper length) ែដលជ្របែវងរបស់វតថុេននឹងេធៀបនឹងអនកសេងកត។ គួរបញជ ក់
ថ ្របែវងរបស់វតថុបង្ហ ញេឡើងខ្លីជង្របែវងពិតែត មបេ ្ត យៃនចលនបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ករែ្រប្របួល្របែវងេនះគឺេគរព មកេន មខងេ្រកម៖ 

2 21 /pL L v c= −   

ែដល  ជេលប នរបស់ចលន និង  ជេលប នពន្លឺកនុងសុញញកស។ 

  
របូ១.៨ ករបញជ ក់អំពីកររញួៃន្របែវងរបស់វតថុេពលែដលវតថុផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងអនកសេងកត។ 

្របសិនេបើ្របែវងពិត្របដករបស់វតថុមួយគឺ pL េនេពល សថិតេនេសង មេធៀបនឹង
អនកសេងកត កល ផ្ល ស់ទីេ យេលប ន v មទិសេ ្រសបនឹង្របែវង រញួេន
សល់្របែវង 2 21 /pL L v c= −  វញិ។ គួររលឹំកថL  ជ្របែវងែដលេគ ស់បន ចំែណក

pL ជ្របែវងពិត្របកដចំេពះករ ស់េ យអនក ស់និងវតថុេននឹងេធៀបនឹងគន េលើែផន
ដី (ឬសថិតេនកនុងតំរយុរមួគន )។ 

(១.៧) 
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លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ យន វកសមួយមន្របែវង 120.0 m  និងមនអងកត់ផចិត 20.0 m 
េនេពលែដល េនេសង ម។ ្របសិនេបើយនកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.99c  េតើ មន
្របែវងបុ៉នម ន មករ ស់េ យអនកសេងកតែដលកំពុងសថិតេនេ្រកយន? 

ដំេ ះ្រ យ 
 គណន្របែវងរបស់យនៈ 

មរបូមន្ត េគបន 
2 2

1/2
2 2

(0.99 )(1 ) (120.0 m) 1 17 mp
v cL L
c c

= − = − =  

គួរកត់សំគល់ថ អងកត់ផចិតេនរក តំៃល 20.0 m  ដែដលេ្រពះអងកត់ផចិតជវមិ្រតែដល
ែកងនឹងចលនរបស់យន។ ដូចបញជ ក់ខងេលើរចួមកេហើយ កររញួៃន្របែវងេកើតេឡើង
ែតេទេលើវមិ្រតវតថុែដល្រសបនឹងទិសេ ចលនបុ៉េ ្ណ ះ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ  
 អនកកំពុងេធ្វើដំេណើ រ មរថយន្តេ យេលប ន 30 m/s េនកនុងលំ ត់ឧទហរណ៍
មុន េហើយអនកបនត្អូញែតេដើមបីរចួកំហុសថ នឡិករបស់អនកេដើរយឺតជងនឡិក
របស់្របធន។ ែតករពិត រយៈេពលែដលយឺតជងេនះគឺ ចេចលបន។ ្របសិនេបើ
រថយន្តរបស់អនកមន្របែវង 4.3 m េនេពលអនកចត េនកនុងយន ្ឋ ន។ េតើ មន្របែវង
ខ្លីជង្របែវងពិតបុ៉នម នេនេពលអនកេបើកបរេ យេលប ន 30 m/s ដូេចនះ? 

ដំេ ះ្រ យ 
គណនករថយចុះៃន្របែវងរបស់យនៈ 

មរបូមន្ត េគបនៈ 

  
2 2

1/2
2 2

1(1 ) (1 )
2p p

v vL L L
c c

= − ≈ −
 

 ដូចេនះ ករថយចុះៃន្របែវងរបស់រថយន្តគឺៈ
 

2 1
2 14

2 8

4.3 m 3.0 10  m/s( ) ( )( ) 2.2 10  m
2 2 3.0 10  m/s

p
p

L vL L
c

−×
− ≈ = = ×

×  

រថយន្តថយ្របែវងអស់ៈ 2.2x10-14 m។
 

១.៧ លហំ-េពល បួនវិម្រត (FOUR-DIMENTIONAL SPACE-TIME) 

 ពិនិតយមនុស មន ក់សថិតេនេលើរថេភ្លើងែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប នមួយយ៉ង
េលឿន 0.65 ។ គត់ចប់េផ្តើមបរេិភគ រេនេម៉ង 7: 00  េហើយបញច ប់ករបរេិភគ
េនះេនេម៉ង 7: 15  មករបង្ហ ញរបស់នឡិកេនេលើរថេភ្លើង។ ្រពឹត្តិករណ៍ពីរ ករ
ចប់េផ្តើមបរេិភគ រ និងករបញច ប់ េកើតមនេឡើងេន្រតង់ចំនុចែតមួយេនេលើ
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រថេភ្លើង។ ដូេចនះ រយៈេពលពិតែដលេយើង ចកត់សំគល់បនចំេពះករបរេិភគ
ររបស់មនុស មន ក់េនះគឺ 15  នទី។ សំ ប់អនកសេងកតេនេសង មេធៀបនឹងែផនដី 

ករបរេិភគ រេនះេ្របើរយៈេពលអស់ែវងជងគឺ 20នទី។ មយ៉ងេទៀត េ យអងកត់
ផចិតរបស់ចនគឺ 20 cm  មករសេងកតរបស់អនកេនេសង មដែដលេនះគឺេ យមនករ
រញួខ្លីៃន្របែវង គឺអងកត់ផចិតេនះេន្រតឹម 15 cm បុ៉េ ្ណ ះ។ ដូចេនះ សំ ប់អនកសេងកតេន
េសង មេធៀបនឹងែផនដី ចនមនទំហំតូចជង ែតករបរេិភគ រមនរយៈេពលែវង
ជង។ 

 មន័យអំពីបតុភូតពីរ កររកីៃនេពល និងកររមួខ្លីៃន្របែវង វតថុ ក់ដូចជបត់
បង់ទំហំ ែតមនកររកីៃនេពលចំេពះ្រពឹត្តិករណ៍។ ដូចេនះ លំហ ឬ្របែវងគឺ ក់បន
ប្តូរជមួយនឹងេពលេវ វញិ មន័យមួយ។ 

 េ យគិតអំពីលកខណៈខងេលើេនះ េយើង ចឈនមួយដំ ក់េទដល់ករ
ពិចរ បនអំពីលកខណៈៃនបួនវមិ្រត គឺលំហេកើតេឡើងេ យមនបីវមិ្រត ចំែណក
េពលេវ គឺជវមិ្រតទីបួនេនកនុងករសិក របស់អនករបូវទិយ និងប ្ត អនកវទិយ ្រស្ត
ទូេទ។  

១.៨ ករបំែលងកលេីល និងឡរូង៉់ (GALILEAN AND LORENTZ TRANSFORMATIONS) 

 សមកីរបែំលងកលីេល (Galilean Transformation Equations) 
េដើមបីបក្រ យបតុភូតរបូវទិយមួយ េយើង្រតូវេ្រជើសេរ ើសតំរយុមួយជចំបច់។ 

េ យេ្រពះតំរយុនិចល (inertial frame) មួយេយើងេ យនិយមន័យថជតំរយុែដល
ចបប់ទីមួយរបស់ញូតុន ចអនុវត្តបន្រតឹម្រតូវ េយើងក៏ ចនិយយបនថ តំរយុេយង
និចលជតំរយុេយងែដលេនកនុងេនះ វតថុមួយមិនមនសំទុះេឡើយេបើគម នកំ ំង
មួយមនអំេពើេលើ  (វុចិទ័រេលប នេថរ)។  

េគថ គម នតំរយុ ជជំេរ ើសល្អជងតំរយុ េទ។ េ កកលីេលបនផ្តល់
ពំុេនលជផ្លូវករមួយែដលេគ គ ល់ថ េគលករណ៍េធៀបភពរបស់កលីេល ឬជ
ភ អង់េគ្លសគឺ Principle of Galilean Relativity ដូចខងេ្រកមេនះ៖  

“ចបប់េមកនិច្រតូវែតមនលកខណៈដូចគន ចំេពះតំរយុេយងនិចលទំងអស់។” 
The laws of mechanics must be the same in all inertial frames of reference. 

ឥឡូវចូរេយើងពិនិតយករពិេ ធមួយ ែដលជឧទហរណ៍ែដលបង្ហ ញអំពីភព
េសមើភពគន ៃនចបប់េមកនិចេនកនុងតំរយុេយងនិចលេផ ងគន ៖  
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របូ១.៩ អនកដំេណើ រែដលកំពុងេនេលើរថយន្តដឹកទំនិញតូចេមើលេឃើញថចលនរបស់បល់ែដលគត់េបះេឡើងមន
គន្លងជបនទ ត់្រតង់ (a) ចំែនកអនកែដលសេងកតេនេសង មេនេលើែផនដីេមើលេឃើញថចលនរបស់បល់មនគន្លងជ
ែខ េកង (b) 

រថយន្តដឹកទំនិញតូចមួយផ្ល ស់ទីេ យេលប នេថរដូចមនបង្ហ ញកនុងរបូ (a) ខង
េលើ។ ្របសិនេបើអនកដំេណើ រែដលេនកនុងរថយន្តេបះកូនបល់េឡើងេលើ្រតង់ និងេបើ
ផលប៉ះពល់េ យខយល់ ចេចលបន េនះអនកដំេណើ រកនុងរថយន្តសេងកតេឃើញកូន
បល់ផ្ល ស់ទី មបនទ ត់ឈរ។ ចលនរបស់កូនបល់គឺមនលកខណៈដូចគន នឹងចលន
របស់កូនបល់ែដល្រតូវបនេបះេឡើងេទេលើេ យមនុស មន ក់កំពុងឈរេសង មេនេលើ 
ដីែដរ។ ដូចេនះ ចបប់ទំនញ និងសមីករចលនេ្រកមសំទុះេថរ ចអនុវត្តបនេបើេទះ
ជរថយន្តដឹកទំនិញតូចេនះេននឹង ឬមនចលន្រតង់េសមើេ យនិចលភពក៏េ យ។ 

ឥឡូវចូរពិនិតយចំេពះអនកសេងកតែដលេនេសង មេលើ ដីវញិម្តង។ អនកសេងកតេនះ
េមើលេឃើញបល់ផ្ល ស់ទី មគន្លងមួយមន ងជែខ េកងដូចបង្ហ ញេនកនុងរបូ (b)។ 
េលើសពីេនះេទៀត មករសេងកតរបស់អនកសេងកតមន ក់េនះ ចលនរបស់បល់មន
កំបូ៉សង់ៃនវុចិទ័រេលប ន មអ័ក េដកែដរ។   

សរបុមកវញិ េបើេទះអនកសេងកតទំងពីរករណីមិនយល់្រសបគន អំពីអ្វីែដលពួក
គត់បនេឃើញក៏េ យ ពួកគត់ក៏្រសបគន ថចបប់របស់ញូតុន ចេ ះ្រ យបន
យ៉ង្រតឹម្រតូវចំេពះចលនែដលពួកគត់បនសេងកតេឃើញែដរ។ េនះបញជ ក់ថ គម ន
ករសេងកតទំងពីរករណីខងេលើ មួយែដលបង្ហ ញពីភពខុសគន រ ងតំរយុទំងពីរ
េឡើយ។ អ្វីែដល្រតូវបនរកេឃើញែតមួយគត់េនះគឺ មនែតចលនេធៀបនឹងតំរយុមួយ
េទេទើបខុសពីអ្វីែដលមនេនកនុងតំរយុមួយេទៀត។ 

សំនួរ កលបងៈ េនកនុងរបូខងេលើេនះ េតើអនកសេងកត ្រតឹម្រតូវចំេពះគន្លងរបស់
កូនបល់? 

ឧបមថ បតុភូតរបូវទិយមួយែដលេយើង ចេ ថ្រពឹត្តិករណ៍ េកើតេឡើងេន
កនុង្របព័នធនិចល (inertial system)។ ទី ំង និងេពលេវ ៃនករេកើត្រពឹត្តិករណ៍ ច
េ យេយើង ងេ យកូអរេ េនបួន ( , , , )x y z t ។ េយើងចង់បំែលងកូអរេ េនទំងេនះពី
្របព័នធេដើម េទ្របព័នធកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប នេធៀបមួយេទៀត។ ឥឡូវេយើងពិនិតយ

(a)  (b) 
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្របព័នធពីរ S និង S  ដូចកនុងរបូ១.១០ ខងេ្រកម។ ្របព័នធ S  ផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រេលប នេថរ 
 មអ័ក  'xx  ែដល  ្រតូវបន ស់េ យេធៀបនឹង្របព័នធ S ។ េយើងសនមតថ 

្រពឹត្តិករណ៍េកើតេឡើងេន្រតង់ចំនុច  មួយ េហើយគល់តំរយុរបស់ S  និង S  សថិតេន
រមួគន េន្រតង់ខណៈ 0t = ។ អនកសេងកតេនកនុងតំរយុ S  ពិពណ៌ន្រពឹត្តិករណ៍េ យ
េ្របើ្របស់្របព័នធកូអរេ េនៃន លំហរ-េពល ( , , , )x y z t  ទនទឹមេពលែដលអនកសេងកតមន ក់
េទៀតេនកនុង្របព័នធ S  េ្របើ្របស់្របព័នធកូអរេ េន ' ' ' '( , , , )x y z t  េដើមបីពិពណ៌ន
្រពឹត្តិករណ៍ែតមួយដូចគន េនះ។  

គួរកត់សំគល់ថ េពលេវ ្រតូវបនេគសនមតថដូចគន ចំេពះ្របព័នធនិចលទំង
ពីរ។ ដូចេនះ េនខណៈេពលែដល្រពឹត្តិករណ៍មួយេកើតមនេឡើងចំេពះអនកសេងកតេន
កនុង្របព័នធ S  គឺេនចំេពលជមួយគន នឹងេហតុករណ៍េកើតេឡើង ស់េ យអនកសេងកត
េនកនុង្របព័នធ S  ែដរ។ េហតុដូេចនះ ខណៈេពលែដល្រពឹត្តិករណ៍មួយេកើតមនេឡើង
គឺមិនខុសគន េទចំេពះអនកសេងកតៃន្របព័នធទំងពីរ S  និង S ។ យ៉ង ក៏េ យ 
មនលកខណៈខុសចំេពះលកខខណ្ឌ ពិេសសមួយែដលេលប ន ចេ្រប បេធៀបបន ឬ
េយើងេ ថ មនតំៃល្រប ក់្របែហលនឹងេលប នពន្លឺ។ 

សមីករខងេ្រកមេនះគឺជសមីករបំែលង លំហរ-េពល របស់កលីេល 
(Galilean Space-Time Transform Equations)។  

ឥឡូវេនះ េយើងសនមតថភគល្អិតមួយផ្ល ស់ទីបនចំងយដ៏ខ្លី dx  បនទ ប់ពី
រយៈេពល dt  មករ ស់របស់អនកសេងកតេនកនុង្របព័នធ S។ ពីទំនក់ទំនងរបូមន្តខង
េលើ ចំេពះអនកសេងកតេនកនុង្របព័នធ S  ភគល្អិតេនះគឺផ្ល ស់ទីបន 'dx េនរយៈេពល dt

ដូចគន ែដរ េហើយ 'dx dx vdt= −  ែដល S  កំពុងផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រេលប ន v  េធៀបនឹង 

'x x vt= −  
'y y=  
'z z=  
't t=  

 
 

របូ១.១០ ្រពឹត្តិករណ៍េកើតមនេន្រតង់ចំនុច P។ ្រពឹត្តិករណ៍្រតូវបនសេងកតេឃើញេ យអនកសេងកតពីរនក់ែដលេន
កនុងតំរយុពីរេផ ងគន  គឺ S និង S' ែដល្របព័នធ S' ផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រេលប នេធៀប  េធៀបនឹង្របព័នធ S។ 

្របព័នធ S។ េ យរយៈេពលដូចគន ទំងពីរករណី ( 'dt dt= ) េគបនៈ   
'

'

dx dx v
dt dt

= − ឬ '
x xu u v= −  

ទងំេនះេ ថសមកីរ

បំែលងរបស់កលីេល 
(១.៨) 

(១.៩) 
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គប់តំៃលៃន
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NTZ (Loren

រចួមកេហើយ
ស់រហូតស

v គឺ0

នពីតំរយុ S េ
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កលីេល t

ស់េ យអន
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x x
y y
z z
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=
=

( 't tγ= +
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គឺេ ក E
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' t=  ក៍បុ៉ែន្ត

អនកសេងកតែ
ន x ែដល
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+
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(១.១០)

ករ 
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េនេពល  សមីករបំែលង Lorentz ក្ល យមក្រតឹមសមីករបំែលងកលីេលវញិ
សំ ប់ករណីពិេសស។ េនះបង្ហ ញថ សមីករបំែលង Lorentz មនលកខណៈទូេទជង
សមីករបំែលងរបស់ គ លីេល។ 

េដរេីវៃនសមីករបំែលង Lorentz 
 ជថមីម្តងេទៀត េយើងគួរចំថ្របព័នធ  ជ្របព័នធេននឹង ចំែនក្របព័នធ  ជ្របព័នធ
កំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន v  មួយេធៀបនឹង្របព័នធ  ។ ឧទហរណ៍ វតថុមួយមនេលប ន 

'xu ស់កនុងតំរយុៃន្របព័នធ  ែដលៈ 
   ' '

'x
dxu
dt

=   េគបនៈ 

   
2

' ( )

' ( )

dx dx vdt
vdt dt dx
c

γ

γ

= −

= −
 

   '

2 2

'
' 1

x

dx vdx dx vdt dtu v v dxdt dt dx
c c dt

−−
= = =

− −
 

េ យផលេធៀប dx
dt  

ជកំបូ៉សង់េលប ន xu  ៃនវតថុែដល ស់េ យអនកសេងកតកនុង 

 ដូចេនះេគបនៈ 
   '
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x
x

x

u vu u v
c

−
=

−
 

្របសិនេបើវតថុមនកំបូ៉សង់វុចិទ័រេលប ន មអ័ក  y និង z  េគបនៈ 

  '

2(1 )

y
y

x

u
u u v

c
γ

=
−

 និង '

2(1 )
z

z
x

uu u v
c

γ
=

−
 

គួរកត់សំគល់ថ '
yu  និង '

zu មិនមនជប់ប៉ ៉ ែម៉្រត v េនភគយកេទ ពីេ្រពះ
េលប នេធៀបគឺេទ មអ័ក ប់សីុស។ មយ៉ងេទៀត ថ្វីេបើេលប នេធៀប  គឺេទ មអ័ក  

 ក៏េ យ ្របសិនេបើវតថុមនកំបូ៉សង់ មអ័ក   និង  េនះ រងនូវឥទធិពលៃនេលប ន
េធៀប និងកំបូ៉សង់ មអ័ក   ដូចគន ។ េនះមិនជករ្រតឹម្រតូវេឡើយសំ ប់អ្វីែដលបន
ពិភក េនកនុង្រទឹស្តីរបស់កលីេល។ េហតុេនះេហើយ េទើបេយើងសននិ ្ឋ នបនថ ្រទឹស្តី
ែដលមនេនកនុងករសិក របស់កលីេលពំុទន់មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយេន
េឡើយ ជពិេសសគឺសំ ប់ករអនុវត្តេទេលើេធៀបភព។ ក៏បុ៉ែន្ត ្រទឹស្តីរបស់ Lorentz មន
លកខណៈទូេទជងរបស់កលីេល។ េយើង ចេឃើញ មរយៈករបក្រ យែបប
គណិតវទិយបែនថមខងេ្រកមចំេពះករណីេនះ៖ 

(១.១១) 

(១.១២) 
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 េនេពលែដល xu និង v មនតំៃលតូច ស់េធៀបនឹង c េគបន '
x xu u v≈ −  

ែដលេនះជសមីករបំែលងកលីេល។ េនេពលែដល xu c=  េទជៈ 

'

2

(1 )

1 1
x

vcc v cu ccv v
c c

−−
= = =

− −

 

េដើមបីទទួលបន xu ជអនុគមន៍ៃន 'xu េគជំនួស v េ យ v− និងប្តូរ xu និង 'xu : 
'

'
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x
x

x

u vu
u v
c

+
=

+
 

 
លំ ត់ឧទហរណ៍ 
 យន វកសពីរ  និង  កំពុងផ្ល ស់ទី មទិសេ ផទុយគន ដូចបង្ហ ញកនុងរបូខង
េ្រកម។ អនកសេងកតមន ក់េនេលើែផនដី ស់េលប នរបស់យន  េឃើញ 0.75c  និងយន 

 េឃើញ0.85c។ គណនេលប នរបស់យន  េធៀបនឹងអនកដំេណើ រេលើយន ។ 

ដំេ ះ្រ យ េយើង ចេ ះ្រ យលំ ត់េនះេ យេ្រជើសេរ ើសតំរយុ  ែដលកំពុង
ភជ ប់នឹងយន  ឬ 0.75v c= េធៀបនឹងែផនដី (្របព័នធ )។ េយើង ចចត់ទុកយន  
កំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.85xu c= − េធៀបនឹងតំរយុ  ។ ដូេចនះ េយើងបនេលប នរបស់

យន  េធៀបនឹងអនកដំេណើ រកនុងយន  គឺ 

'
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0.85 0.75 0.977( 0.85 )(0.75 )11

x
x

x

u v c cu cu v c c
cc

− − −
= = = −

−
−−

 
  
 

របូ១.១២ យន វកសពីរកំពុងេ ះ មទិសេ ផទុយគន ។

 សញញ អវជិជមន្របប់ថ យន  កំពុងផ្ល ស់ទី មទិសេ អវជិជមន មករ
សេងកតរបស់អនកដំេណើ រេលើយន  ។ កត់សំគល់ថ េលប នតូចជង c  ។ 
េនះមនន័យថអងគធតុមួយែដលេលប នរបស់ តូចជង c  កនុងតំរយុមួយ្រតូវមន
េលប នតូចជង c ចំេពះ្រគប់តំរយុ។ 

សំគល់ៈ េបើសមីករបំែលងកលីេល្រតូវបនេ្របើកនុងករណីេនះេយើងនឹងបន 
' 0.85 0.75 1.60x xu u v c c c= − = − − = − ែដលេនះគឺមិន ចេកើតេឡើងបនេឡើយ។) 

លំ ត់ឧទហរណ៍ ឧបមថមូ៉តូមួយកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.80c ឆ្លងកត់អនក
សេងកតេនេសង មមន ក់ដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកម។ ឧបមថអនកជិះមូ៉តូេចលកូនបល់

(១.១៣) 
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មួយេទមុខេ យេលប ន0.70c េធៀបនឹងខ្លួនគត់ េតើេលប នរបស់កូនបល់េធៀបនឹងអនក
សេងកតែដលកំពុងសថិតេននឹងមនតំៃលបុ៉នម ន? 

ដំេ ះ្រ យ េលប នមូ៉តូេធៀបនឹងអនកសេងកតកំពុងសថិតេននឹងេនះគឺ 0.80v c= ។ 
េលប នរបស់កូនបល់កនុងតំរយុៃនអនកជិះមូ៉តូគឺ 

' 0.70xu c= ។ ដូចេនះ េលប ន xu របស់កូនបល់
េធៀបនឹងអនកសេងកតកំពុងេនេសង មគឺ៖ 

1 .
0.70 0.80

1 0.70 0.80 0.96  

 
 
លំ ត់ ឧបមថអនកជិះមូ៉តូេបើកេភ្លើងមុខែដលេធ្វើេ យបច់ពន្លឺផ្ល ស់ទីេចញពីគត់ជ
មួយនឹងេលប ន c មួយ មទិសេ េឆព ះេទមុខ។ េតើអនកសេងកតែដលកំពុងឈរេន
េសង ម ស់បនេលប នរបស់ពន្លឺមនតំៃលបុ៉នម ន?  

ចំេលើយ: c  

លំ ត់ឧទហរណ៍បែនថមៈ គណនេលប នរបស់្រគប់រ ៉ែូកតទី២ េនកនុងរបូខងេ្រកម
េ យេធៀបនឹងតំរយុែផនដី។ 

ពិនិតយតំរយុេយងែផនដី  និង្រគប់រ ៉ែូកតទី១ ។ េនកនុង ថ នភពៃនករសិក
េនះ ្រគប់រ ៉ែូកតទី២ផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.60  េធៀបនឹង្រគប់រ ៉ែូកតទី១។ ្រគប់
រ ៉ែូកតទី១ មនេលប ន 0.60  េធៀបនឹងែផនដី។ វុចិទ័រេលប នទំងអស់សថិតេនេលើ
បនទ ត់្រតង់មួយែដលេយើងចត់ទុកជអ័ក   (និង )។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
េលប នៃន្រគប់រ ៉ែូកតទី២ េធៀបនឹងែផនដីគឺៈ 

. .
. .

.
.

0.88  

្របសិនេបើេយើងេ្របើសមីករបំែលងកលីេល  
េយើងនឹងទទួលបន 1.2  (មិន្រតឹម្រតូវេឡើង)។ 
 
 
 

 

0.60 េធៀបនឹងែផនដី 

របូ ១.១៤ ្រគប់រ ៉ែូកតផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងែផនដី។

2 

1 

ែផនដី 

0.60 េធៀបនឹងរ ៉ែូកតទី១ 

របូ១.១៣ ករបង្ហ ញអំពីេលប នេធៀប។ 
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១.៩ បរមិណចលនេធៀប (RELATIVISTIC MOMENTUM) 

េនកនុងេមកនិចបុ ណ បរមិណចលន  គឺជទំហំសំខន់មួយ េ្រពះ រក
កនុង្របព័នធៃនភគល្អិតែដលមិនរងនូវកំ ំងខងេ្រក (្របព័នធ្រតេមច)។ េនេពលែដល
្រពឹត្តិករណ៍មួយេកើតមនេឡើងដូចជទងគិច ឬករផទុះកនុង្របព័នធ្រតេមចមួយ ផលបូក
វុចិទ័រៃនបរមិណចលនរបស់ភគល្អិតមុនេពលមន្រពឹត្តិករណ៍ និងេ្រកយេពលមន
្រពឹត្តិករណ៍គឺមនតំៃលេសមើគន ។ មន័យេនះ េយើង ចសរេសរ  ឬ 

។ គួរកត់សំគល់ថ កេន មេនះ្រតឹម្រតូវសំ ប់ែតលកខខណ្ឌ ែដលេលប ន
របស់ចលនមនតំៃលតូចេធៀបនឹងេលប នពន្លឺបុ៉េ ្ណ ះ។ 

បរមិណចលនេធៀប ចអនុវត្តបនចំេពះលកខខណ្ឌ េលប នរបស់ចលនគិតចប់ពី 
០ េទ  ។ េនកនុង្រទឹស្តីេធៀបភព េគថ៖ 

- បរមិណចលន p ្រតូវែតរក ចំេពះ្រគប់ទនគិចទំងអស់។ 
- តំៃលេធៀបៃនបរមិណចលន p  ្រតូវខិតជិតតំៃលេដើម mv  ែដល v  េនះ ង

វុចិទ័រេលប នដ៏េលឿនរបស់ភគល្អិត ឬវតថុមនចលនេនះ កល េលប នមន
តំៃលតូចេធៀបនិងេលប នពន្លឺ។ 

សំ ប់្រគប់ភគល្អិត ឬវតថុ សមីករសំ ប់បរមិណចលនេធៀបែដល្រតឹម្រតូវ
ចំេពះលកខខណ្ឌ ទំងេនះគឺ៖   

2

21

m m
v
c

γ= =

−

vp v  

ែដល vជវុចិទ័រេលប នរបស់ភគល្អិត េហើយm ជម៉សៃនភគល្អិត។ េនេពល vមនតំ
ៃលតូច ស់េធៀបនឹង   េគបន 2 2 1/2(1 / )v cγ −= − ខិតេទជិតឯក  និងតំៃល 

 ខិតេទជិត mv ។ ដូេចនះ សមីករសំ ប់  េទជដូចតំៃលែដលមនកនុងេមកនិច
បុ ណេនេពលែដល v តូច ស់េធៀបនឹង c។ 

កំ ំងេធៀប F  មនអំេពើេលើភគល្អិត ែដល្រតូវនឹងបរមិណចលនេធៀប p គឺៈ 
d
dt

=
pF  

លំ ត់ឧទហរណ៍ េអឡិច្រតុងមួយ្រគប់ែដលមនម៉ស 319.11 10 kg−× ផ្ល ស់ទីេ យ
េលប ន0.75c។ គណនបរមិណចលនេធៀបរបស់  និងេ្រប បេធៀបតំៃលេនះេទនឹង
បរមិណចលនែដលរកបន មកេន មរបូមន្តចស់។ 
ដំេ ះ្រ យ េ យេ្របើសមីករខងេលើចំេពះ 0.75v c= េយើងមនៈ 

31 8
22

2 2

2 2

(9.11 10  kg)(0.75 3.00 10  m/s) 3.10 10  kg.m/s
(0.75 )1 1

em vp
v c
c c

−
−× × ×

= = = ×

− −

 

(១.១៤) 

(១.១៥) 
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មកេន ម(មិន្រតឹម្រតូវ) របូមន្តចស់ េគបន៖ 
 222.05 10  kg.m/sclassical ep m v −= = ×  

ដូេចនះ ចំេលើយែដល្រតឹម្រតូវគឺមនតំៃលធំជង្របែហល 50%  ៃនចំេលើយ មកេន ម
របូមន្តចស់។ 

ម៉សេធៀប (Relativistic Mass) 
េយើង ចធ្ល ប់គិតថ ករេកើនេឡើងៃនបរមិណចលនរបស់វតថុមួយេលើតំៃលកនុង

េមកនិចបុ ណេ យមនកំេនើនៃនម៉សរបស់វតថុ។ េនកនុងករសិក អំពីេធៀបភព េគ
បនបង្ហ ញថ ម៉ស  ែដលេគេ ថម៉សេនេសង ម (rest mass) របស់វតថុនឹងេកើន
តំៃលដល់្រតឹម  េពលភគល្អិត ឬវតថុមនចលនេធៀបនឹងអនកសេងកត។ ម៉ស 

 េនះេ ថម៉សេធៀប (relativistic mass)។ ទំនក់ទំនងេនះបង្ហ ញថ កល
េលប នរបស់វតថុ ឬភគល្អិតេធៀបនឹងអនកសេងកតមនតំៃលតូច ដូចេនះបរមិណចលន
សឹងែតដូចគន នឹងបរមិណចលនេធៀប។ 

ចបប់ទីពីរេធៀប (Relativistic Second Law): 
ចំនុចេនះ បង្ហ ញអំពីទំរង់េធៀបៃនចបប់ទីពីររបស់ញូតុន។ េគ ចសរេសរ

សមីករ មចបប់ទីពីររបស់ញូតុនដូចេនះគឺ៖ 

 

ករណីេនះមនលកខណៈសមុគ ម ញជងករណីមុនែដលេយើងធ្ល ប់បនេឃើញកនុង
េមកនិចបុ ណែដលអនុវត្តចំេពះចលនរបស់វតថុមនេលប នតូចេធៀបនឹងេលប នពន្លឺ 
( )។ ចំេពះលកខខណ្ឌ េនះ  សឹងែតមនតំៃលេសមើ 1 ចំែណកបរមិណចលន  
សឹងែតមនតំៃលេសមើ  ។  

ចូរពិនិតយ្រកភិចអំពីបរមិណចលន និងបរមិណចលនេធៀបខងេ្រកម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
របូ១.១៥ បរមិណចលនៃនវតថុមួយកំពុងផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រេលប ន  េធៀបនឹងអនកសេងកត។ 

០    ០.២   ០.៤   ០.៦   ០.៨    ១.០

 

៤

៣  

២  

 

បរមិណចលន មេមកនិចបុ ណ  

បរមិណចលនេធៀប
 

អ្រ វុចិទ័រេលប ន /

បរមិណចលន

(១.១៦) 
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របូខងេលើេនះចង្អុលបង្ហ ញថ កល េលប នរបស់វតថុមនតំៃលធំ ករអនុវត្ត
េ យេ្របើកេន មបរមិណចលនេនកនុងេមកនិចបុ ណមិន្រតឹម្រតូវេឡើយ។ កេន ម 

 ចអនុវត្តបនែតេលប នធមម ៃនចលនវតថុបុ៉េ ្ណ ះ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ គណនសំទុះៃនភគល្អិតមនម៉ស  មួយែដល្រតូវនឹងវុចិទ័រ
េលប ន  េនេពលែដល រងនូវអំេពើៃនកំ ំងេថរ  មនទិសេ ្រសបនឹងេលប ន ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ  
េយើងមន  

 

េ យសំទុះ   េនះ េគបនៈ 

1 /
 

1
1 /

/
1 / /  

1 / /  

េយើងគួរកត់សំគល់ថ  គឺេសមើនឹង  ែតមិនែមន  េទ។ ករជំនួស  េ យ 
 កនុងកេន មៃនសមីករកនុងេមកនិចបុ ណមិន្រតឹម្រតូវរហូតេទ។ សំទុះរបស់ភគ

ល្អិតែដលេយើងចង់រកេនះគឺ៖ 

1 /  

េនះបញជ ក់ថ ថ្វីេបើកំ ំងមនតំៃលេថរ សំទុះៃនភគល្អិតមនករថយចុះេន
េពលែដលវុចិទ័រេលប នរបស់ េកើនេឡើង។ កល   េនះតំៃល 0  ដូេចនះ
ភគល្អិតនឹងមិន ចមនេពល មួយែដលេលប នរបស់ េសមើនឹងេលប នពន្លឺេឡើយ។ 
 
១.១០ េលបនដ៏េលឿនបំផុត (THE ULTIMATE SPEED) 

លទធផលសំខន់របស់្រទឹស្តីេធៀបភពបង្ហ ញថ េលប នរបស់វតថុមួយមិន ចេសមើ 
ឬេកើនធំជងេលប នពន្លឺបនេឡើយ។ េលប នពន្លឺេនះ គឺ មលកខណៈធមមជតិជេលប ន
កំរតិរបស់្រគប់វតថុទំងអស់ែដលសថិតេនកនុងច្រក ឡេយើងេនះ។ គួរបញជ ក់ថ េនកនុង
ច្រក ឡ មនក ក់សីុែដលេយើង ល់គន កំពុងសថិតេនេឈម ះថ Milkey Way។ ក៏

(១.១៧) 
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បុ៉ែន្ត េគមនក ក់សីុេផ ងជេ្រចើនេទៀតែដលអនក ្រស្តបនពនយល់្របប់។ ្រគប់
វតថុទំងអស់ កល េលប នរបស់ កន់ែតេកើនេឡើង េនះបរមិណចលនរបស់ ក៏
កន់ែតធំេឡើងៗែដរ។ ជករពិត កល   េកើនេឡើងេសមើនឹងតំៃល  េនះតំៃលសំទុះ
នឹងខិតេទដល់តំៃលសូនយ ែដលបរមិណចលនរបស់ នឹងេកើនដល់អនន្ត។ ដូចេនះ 
េដើមបីបេងកើនសំទុះរបស់វតថុមួយេ យេលប នរបស់ ខិតេទជិត  េគនឹង្រតូវករថមពល
អនន្តែដរ ែដលេនះគឺមិន ចេកើតេឡើងបនេឡើយ។ 

១.១១ ម៉ស និងថមពល (MASS AND ENERGY) 

 េនកនុង្រទឹស្តីេធៀបភព េគមនកេន មែដលបញជ ក់អំពីម៉ស និងថមពល 
( ) ។ ឥឡូវចូរសេងកតេមើលថ េតើេគ ចគណនកេន មេនះ មរយៈតំៃល
ែដលេយើងបន គ ល់យ៉ងដូចេម្តច។ េយើងបនដឹងថ កមមន្ត  ែដលេធ្វើេលើវតថុមួយ
េ យកំ ំងេថរែដលមន ំងតង់សីុេត  បនចំងយ  ែដល  និង  មនទិសេ
ដូចគន គឺ ។ ្របសិនេបើគម នកំ ំងដៃទេទៀតមនអំេពើេលើវតថុេនះ និងេបើវតថុចប់
េចញដំេណើ រពីភពេននឹង កមមន្តេធ្វើេលើ ក្ល យជថមពលសីុេនទិច ។ ដូចេនះ 
ថមពលសីុេនទិចគឺ  ។  

េដើមបីគណន មគណិតវទិយនូវកេន មម៉សនិងថមពល េយើងសនមតថចបប់
កមមន្ត-ថមពលេនែត្រតឹម្រតូវចំេពះលកខណៈេធៀបសំ ប់ផង់ េហើយេយើងពិនិតយចំេពះ
ចលនៃនផង់ មអ័ក  ។ កមមន្តេ្របើសំ ប់បេងកើនេលប នរបស់ផង់ពីសូនយ េទ  គឺៈ 

 

ែដល  និង  គិតចំេពះខណៈេដើម ( 0) និងខណៈបញច ប់ករេធ្វើកមមន្ត ( ។ 
េ យ  មលកខណៈ ំងេត្រកល េគបន៖ 

 
ឬ  

 

េនកនុងែផនកទី១ ៃនកេន មេនះ េយើង ចគណន៖ 

|
1

 

េនកនុងែផនកទី២ ៃនកេន ម េយើង ចគណនបនដូចខងេ្រកម៖ 
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(១.១៩) 

(១.២០) 

1 / 1  

ដូេចនះ  

1
1 1  

ចុងបញច ប់ េយើងបន៖ 

1
1  

េ យគុណេន មទី២ នឹង 1 រចួសំរលួកេន មេនះេ យងយេមើល េនះេយើង

ទទួលបន៖ 

1
 

ម្រទឹស្តីបទកមមន្ត-ថមពល កមមន្តែដលបនបំេពញេលើផង់មួយ្រតូវេសមើនឹង
ថមពលសីុេនទិចចុងេ្រកយ  ដូចេនះេគបនថមពលសីុេនទិចេធៀបគឺ៖ 

 

េ យ  េគបន៖ 

1  

លទធផលបង្ហ ញថ ថមពលសីុេនទិចៃនវតថុមួយគឺេសមើនឹងផលដករ ង  និង 
។ សមីករេនះ ច្រតូវបនេគសរេសរ ជទំរង់៖ 

 

្របសិនេបើេគចត់ទុក  ជថមពលសរបុែដលេគ ងេ យ  ៃនវតថុមួយ េគ
េឃើញថកល វតថុសថិតេនេសង ់ម េនះថមពលសីុេនទិច 0។ ពីេនះ េគបន 

 េ ថថមពលេនេសង មែដលេគ ងេ យ  ៃនវតថុមួយែដលមនម៉ស ។ 
ដូេចនះ៖ 

 

(១.២០) 

(១.២២) 

(១.១៨) 
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ថមពលេនេសង មរបស់ភគល្អិតមួយែដលមនម៉ស  គឺ៖ 

 

(េនះជអ្វីែដល Einstein បនរកេឃើញ េហើយ មធមម េគនិយមសរេសរ្រតឹម  ) 

្របសិនេបើវតថុកំពុងផ្ល ស់ទី ថមពលសរបុរបស់ គឺ៖ 

/
 

ទំនក់ទំនង  បញជ ក់ថ ម៉សជទំរង់មួយៃនថមពល ែដល 2c េនកនុងតំៃល
ថមពលេនេសង មគឺជកក្ត បំែលងេថរ (constant conversion factor)។ េបើេគ ង p ជ
បរមិណចលនេធៀប េគបន៖ 

2 2 2 2 2( )E p c mc= +  

េនេពលែដលភគល្អិតេនេសង ម 0p =  និង 2
RE E mc= =  ។ សំ ប់ភគល្អិតែដលមន

ម៉សសូនយ ឧទហរណ៍ ផូតុង(photon) ែដលមនម៉ស េសមើសូនយ េនះេគបន៖ 

E pc=  

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 េអឡិច្រតុងេនកនុងអំពូលរបូភពៃនទូរទស ន៍ជធមម ផ្ល ស់ទីេ យេលប នមួយ

ែដលមនតំៃល 0.25v c= ។ គណនថមពលសរបុ និងថមពលសីុេនទិចរបស់
គិតជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV)។ 

ដំេ ះ្រ យ េ យេ្របើទំនក់ទំនងែដលថ ថមពលេនេសង មរបស់េអឡិច្រតុងគឺ 
0.511 MeV និងសមីករខងេលើ េគបន៖ 

2

2 2

2 2

0.511 MeV 1.03(0.511 MeV)=0.528 MeV
(0.25 )1 1

em cE
v c
c c

= = =

− −

 

តំៃលេនះគឺ 3%  ធំជងថមពលេនេសង ម។ េយើង ចទទួលបនថមពល
សីុេនទិច េ យករជំនួសតំៃលថមពលេនេសង មពីសមីករថមពលសរបុ: 

0.528 MeV 0.511 MeV 0.017 MeV 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ថមពលៃន្របូតុងែដលមនេលប នបំ ស់ទីេលឿន 
ក. គណនថមពលេនេសង មៃន្របូតុងមួយគិតជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV)។ 

ដំេ ះ្រ យ ៖ 

(១.២៤) 

(១.២៥) 

(១.២៦) 

(១.២៣) 
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 2 27 8 2(1.67 10  kg)(3.00 10  m/s)R pE m c −= = × ×  

      10 19(1.50 10  J)(1.00 eV/1.60 10  J)− −= × × =938 MeV 

ខ. ្របសិនេបើថមពលសរបុរបស់្របូតុងេសមើបីដងៃនថមពលេនេសង មរបស់  េតើ
កំពុងផ្ល ស់ទីេនេលប នបុ៉នម ន? 

ដំេ ះ្រ យ 
 មសមីករខងេលើេគបន៖ 

  
2

2

2

2

3
1

p
p

m c
E m c

v
c

= =

−

 

  
2

2

13
1 v

c

⇒ =

−

 

េ ះ្រ យសមីករេនះ េគបន 
2

2

1 81
9 3

v v c
c

= − ⇒ = 82.83 10  m/s= ×  

គ. គណនថមពលសីុេនទិចៃន្របូតុងគិតជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV)។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
 2 2 2 23 2p p p pK E m c m c m c m c= − = − =  េ យ 2 938 MeV pm c = េនះ

1880 MeVK =  
ឃ. គណនបរមិណចលនេធៀបរបស់្របូតុងេនះ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
េគមន 23 pE m c= ។ ពីកេន មេនះ េគបន៖ 

 
2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2

( ) (3 )

9( ) ( ) 8( )

(938 MeV)8 8

p p

p p p

p

E p c m c m c

p c m c m c m c

m c
p

c c

= + =

= − =

= =

 

2650 MeV/c=  

លំ ត់ឧទហរណ៍ អងគមួយែដលកំពុងសថិតេននឹងផទុះែបកជពីរែផនកែដលនីមួយៗមន
ម៉ស 1.0 kg  េហើយពួក ផ្ល ស់ទីេចញពីគន េ យេលប ន 0.6  េធៀបនឹងអងគេដើម។ 
គណនម៉សៃនអងគេដើមេនះ។ 

ចំេលើយៈ 2.5 kg 
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លំ ត់ឧទហរណ៍ ថមពល្រពះ ទិតយមកដល់ែផនដីេនអ្រ ្របែហល 1.4 kW  កនុង
មួយែម៉្រតកេរៃនៃផទែដលែកងនឹងទិសេ ៃនកំរសមី្រពះ ទិតយ (របូខងេ្រកម)។ េតើេន
តំៃលបុ៉នម នែដលម៉សរបស់្រពះ ទិតយថយចុះកនុងមួយវនិទី មរយៈករបត់បង់
ថមពលេនះ? ចូរេធ្វើករកត់សំគល់ថ តំៃលមធយមៃនកំគន្លងរបស់ែផនដីគឺ្របែហល
1.5 10  m ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
ៃផទៃនែស៊្វែដលមនកំ  គឺ 4 ។ នុភពសរបុែដលបញជូ នេ យ្រពះ ទិតយ្រតូវ
េសមើនឹង នុភពទទួលបនេ យែស៊្វមួយែដលមនកំេសមើនឹងកំៃនគន្លងរបស់ែផនដីៈ 

1.4 10  W/m ) 1.5 10  m 4 4.0 10  W 
ដូចេនះ ថមពល 4.0 10  J ែដលជថមពលេនេសង មរបស់ែផនដី្រតូវបន
បត់បង់ ល់វនិទី។ ថមពលេនះ ្រតូវគន ជមួយម៉សេនេសង មៈ 

4.0 10  J 
3.0 10  m/s 4.4 10  kg 

 
 
 

 
 

 

 

របូ១.១៦ ករបង្ហ ញអំពីថមពលែដលបេញចញេ យ្រពះ ទិតយេទេលើែផនដីេរៀង ល់វនិទីែដល មរយៈករ
បេញចញថមលេនះនំេ យមនករបត់បង់ម៉សរបស់្រពះ ទិតយែដរ។ 

ថមពលសីុេនទិចេនកំរតិេលប នទប 

េនេពលែដលេលប នេធៀប មនតំៃលតូចេធៀបនឹងេលប នពន្លឺ  កេន មរបូមន្ត
សំ ប់ថមពលសីុេនទិច្រតូវថយចុះេទជ  ែដល្រតូវបនេផទ ងផទ ត់េ យករ
ពិេ ធេនកំរតិេលប នតូចេនះ។ 

ឥឡូវចូរពិនិតយេមើលថេតើ ្រតឹម្រតូវែដរឬេទ។ ថមពលសីុេនទិចេធៀបគឺ៖  

1 /
 

បន យរសមីេចញពី្រពះ ទិតយ

1.4 kW. m
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កល  / 1  េយើង ចេ្របើទំនក់ទំនងែដលមនកនុងគណិតវទិយ 
1 1  ែដល្រតឹម្រតូវចំេពះ | | 1 េគបន៖ 

1
1 /

1
1
2  

ដូេចនះ េយើងទទួលបនលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

1
1
2

1
2  

របូខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីករេ្រប បេធៀបរ ងថមពលសីុេនទិចេធៀប និង
ថមពលសីុេនទិចែដលេគគណនបនកនុងេមកនិចបុ ណ៖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

របូទី១.១៧ ករេ្រប បេធៀបរ ងថមពលសីុេនទិច និងថមពលសីុេនទិចេធៀប។ 

េតើេនេពល ែដលេគេ្របើ្របស់របូមន្តេធៀប? 

 កនុងករអនុវត្ត េយើងក្រមេ្របើ្របស់លកខណៈគណិតវទិយៃនរបូមន្តេធៀប ស់។ 
ឧទហរណ៍ េមគុណ  ែដល  ែដលេយើងែតងសេងកតេឃើញកនុងរបូមន្តេធៀប

ជេ្រចើនមនតំៃល 1.005  េនេពលែដល 0.10 ។ ដូេចនះ សំ ប់េលប នែដលមន
តំៃលដល់ 0.10 3 10 m/s  េមគុណ េនះ ផ្តល់តំៃលេល្អ ង្រតឹមែត ១ ភគរយ
បុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ ្របសិនេបើេលប នមនតំៃលតូចជង 0.10  មិនថម៉ស និងថមពល
មនលកខណៈយ៉ង ក៏េ យ េយើង ចមិនេ្របើ្របស់របូមន្តេធៀបដ៏សមុគ ម ញែដល
មនជប់កេន មេមគុណ  េនះបន ក៏បុ៉ែន្តេយើង ចេ្របើ្របស់កេន មរបូមន្តែដល
េយើងបន គ ល់េនកនុងរបូវទិយបុ ណបន។ 

 

 

ែដល  

/
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១.១២ ផល DOPPLER (DOPPLER EFFECT) 
 េហតុអ្វីបនជមនករេជឿជក់ថច្រក ឡកំពុងរកីធំ? 

 េយើងចត់ទុកជេរឿង មញញេហើយែដលថ សេម្លងកន់ែតលឺខ្ល ំងេនេពលែដល
េយើងខិតេទជិត្របភពសេម្លងេនះ េហើយ លឺកន់ែតេខ យកល េយើងចកេចញ
កន់ែតឆង យពី្របភពសេម្លង។ ក៏បុ៉ែន្ត អ្វីែដលែប្លកេលើសពីេនះេទៀត និងែដលេពលខ្លះ
េយើង ចចប់ រមមណ៍ដឹងេនះគឺ មិន្រតឹមែតមនក ្ត ប់លឺកន់ែតខ្ល ំងបុ៉េ ្ណ ះេទ
កល េយើងខិតជិត្របភពសេម្លង ឬកន់ែតេខ យេទកល េយើងចកេចញពី
្របភពសេម្លង ែតសេម្លងមនករែ្រប្របួលេទៀត។ េនះប ្ត លមកពីមនករែ្រប្របួល
េ្របកង់ៃនសេម្លងែដលេយើង ្ត ប់លឺ។ ករែ្រប្របួលេ្របកង់សេម្លង និងរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិចេនេពលែដលទី ំងរបស់្របភពសេម្លង ឬរលកេអឡិច្រតូ
ម៉េញទិចែ្រប្របួលេធៀបនឹងអនកសេងកតេ ថផល Doppler។ ឧទហរណ៍ រលកែដល

លបន្តបនទ ប់គន េ យ្របភពេឆព ះេទកន់អនកសេងកតគឺជិតគន ជងធមម  េ្រពះករខិត
េទមុខៃន្របភព។ េ យករែញក ច់ពីគន ៃនរលកគឺជំ នរលករបស់សីុញល់
សេម្លង េនះេ្របកង់ែដល្រតូវគន នឹងជំ នរលកក៏ធំជងធមម ។ េគ ចសេងខបផល 
Doppler ជបន្តបនទ ប់ដូចខងេ្រកម។ 

ផល Doppler េកើតមនចំេពះសំេឡងៈ 
េបើេ្របកង់របស់្របភពគឺ  និងេ្របកង់ែដលបនសេងកតេឃើញគឺ  

េនះេគបន៖ 
1 /
1 /obs source

v cf f
V c
+⎛ ⎞= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

ែដល  c =គឺេលប នរបស់សេម្លង 
v =េលប នអនកសេងកត (+ សំ ប់ចលនេឆព ះេទកន់្របភព និង - សំ ប់ចលន

ចកេចញពី្របភព) 
V =េលប នរបស់្របភព (+ សំ ប់ចលនេឆព ះេទកន់អនកសេងកត និង - សំ ប់

ចលនចកេចញពីអនកសេងកត) 

ផល Doppler េកើតមនចំេពះសេម្លងគឺែ្រប្របួល ្រស័យនឹង្របភព ឬអនក
សេងកត ឬទំងពីរែដលកំពុងផ្ល ស់ទី។ រលកសេម្លងេកើតេឡើងែតេនកនុងមជឈ ្ឋ នដូចជ
ខយល់ ឬទឹក េហើយមជឈ ្ឋ នេនះ ចចត់ទុកជតំរយុេយងសំ ប់ចលនរបស់្របភព 
និងអនកសេងកតែដលេគ ច ស់បន។ សំ ប់ករណីពន្លឺ ពំុមនករគិតេទេលើមជឈ ្ឋ ន
ដំ លរបស់រលកពន្លឺេទ ដូចេនះចលនេធៀបរ ង្របភពពន្លឺ និងអនកសេងកតគឺមន
ន័យ្រគប់្រគន់សំ ប់ករគណន។ 

(១.២៧) 



 

ែដ
ែដ

ពី
ក

េ្រ

របូ

 
មួ

ដ

ចំ

រល
ភ
ស

ផល 
េយើង

ដលកំពុងេដើ
ដល េដើរលឺ

ករណី
េពល

្របេ ះ្រកិ
ន្លងេទកនុង

្របកង់ែដល

ប១.១៨ េ្របកង់

ករណី
ឥឡូវ

មយ្របេ ះ
/  ែវងជង
ល់ៃនរលក

ែណកេ្របក

េ្របក
លកសេម្លង
ភពខុសគន េ
សេងកតក៏េ

Doppler េកើ
ចវភិគផ

ដើរបេញចញស
លឺសរតឹកេន

ណីទី១: អនកស
លេវ ពិតរ
កិតមួយ និង
តំរយុៃនអនក

លេគសេងកតេ

ៃនពន្លឺេឃើញេ

ណីទី២: អនកស
វអនកសេងកត
ះ្រកិតៗ ែ
ងមុនេដើមបី
កបន្តបនទ ប់េ

កង់ែដលេគ

កង់ែដលេគស
ែដលផ យ
េឡើយេទះ
យ។ 

 

 

កើតមនចំេព
ផល Dopp
សូរតឹកៗ f

នះ។ េយើងនឹ

សេងកតកំពុង
ងករេដើរល

ង្របេ ះ្រ
កសេងកត។

េឃើញ 

យអនកសេងក

សេងកតកំពុង
តផ្ល ស់ទីបន
ដលមនន័
េឆព ះេទក
េនះគឺ៖ 

1 /
1

គសេងកតេឃើ

សេងកតេឃើញ
យេចញេ
អនកសេងកត

ពះពន្លឺៈ 
pler េកើតម

sourcef ដងកនុ
នឹងគណន

ងផ្ល ស់ទីែក
លឺសូរតឹកៗ
្រកិតបនទ ប់ៃ
េ្របកង់េន

គឺតូចជង

ត ្រស័យនឹង

ងផ្ល ស់ទីច
នចំងយ 
យថរលក

កន់អនកសេងក

/
/

ឃើញគឺ៖ 
/
/

ញ  គឺតូ
យមន ្រ
ផ្ល ស់ទីេចញ

មនចំេពះ
ងមួយវនិទី
សំ ប់បី ថ

ងនឹងទិសៃ
ៗេនះគឺ 
ៃននឡិកគឺ

នះគឺ៖ 
/

1 /

េ្របកង់របស

ទិស និងេលប

កេចញពី្រប
 េចញពី

ពន្លឺពីករេដើ
ងកត។ ដូចេ

1 / 1
1 / 1

/
/

តូចជងេ្រប
្រស័យនឹងម
ញពី្របភព

របូវទិយទេំន

ពន្លឺេ យក
ទី និងបញជូ
នភពដូច

ៃនចលនរប
1/

គឺ៖ /

 

 

ស់្របភពពន្លឺ

នៃនអនកសេងកត

្របភពពន្លឺ 
ពី្របភពពន្លឺ
ដើរមួយ្របេ
នះ រយៈេ

1 /
1 /

/
/

 

កង់របស់្រប
ជឈ ្ឋ ន

ឬ្របភ

នើប ស្រមបអ់នកវទិយ

ករពិនិតយន
ញជ នរលកពន្លឺ
ចកនុងរបូ ១.១

បស់្របភព
 ដូចេនះ រ
1 /

ន្លឺ  ជ

តេធៀបនឹង្របភ

េពលនឡិ
ះ្រកិតគឺ

ពលសរបុរ

1 /
1 /

បភព។ មិន
ពំុបេងកើត

ភពផ្ល ស់ទី

 

 

យ ្រស្ត នងិវសិ្វករ

អពំេីធៀបភព 

នឡិកមួយ
ន្លឺ ល់េពល
១៨។ 

ពន្លឺ 
ងករេដើរ

 ែដលេដើរ

ជនិចច។ 

ភពពន្លឺ។ 

កេដើរបន
បេងកើតបន
ងករមក

/
/

 

នដូចករណី
េ យមន
េចញពីអនក

(១.២៩)

(១.២៨)

ករ 
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(១.៣០) 

ករណីទី៣: អនកសេងកតកំពុងផ្ល ស់ទីខិតេទរក្របភពពន្លឺ 
អនកសេងកតកនុងករណីេនះេធ្វើករផ្ល ស់ទីបនចំងយ  េឆព ះេទកន់្របភព

ពន្លឺ ល់េពលែដលនឡិកេដើរបនមួយ្របេ ះ្រកិត ដូចេនះរលកពន្លឺ្រតូវករេពល 
/  តិចជងមុនេដើមបីេទដល់។ កនុងករណីេនះ  េហើយលទធផលបង្ហ ញដូច

ខងេ្រកមគឺ៖ 

/
/

/
/

 

សរបុមក ផល Doppler េកើតមនេឡើងចំេពះសេម្លង ឬពន្លឺ ឬរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច
ទំង យេ យប ្ត លេ យេ្របកង់ៃនសេម្លង ឬពន្លឺ ឬរលកម៉េញទិចែដលេគ
សេងកតេឃើញមនករែ្រប្របួលតូចជង ឬធំជងេ្របកង់ៃនសេម្លង ឬពន្លឺ ឬរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលេចញពី្របភពេនះកល មនករខិតចូលគន  ឬចកេចញពី
គន របស់អនកសេងកត និង្របភពសេម្លង ឬពន្លឺ ឬរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចទំង យ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ អនកដំេណើ រមន ក់្រតូវបនចប់ពិន័យេ យគត់ឆ្លងកត់េភ្លើងស្តុបទំង
េភ្លើងសញញ ្រកហម។ គត់េធ្វើករត ថ េភ្លើងែដលគត់បនេឃើញពិតេនេពលកំពុងេបើក
បរឆ្លងកត់ស្តុបគឺករពិតមនពណ៌ៃបតង ( 5.60 10  Hz ) បុ៉ែន្តមិនែមនពណ៌
្រកហម ( 4.80 10  Hz) េទ េ្រពះែតផល Doppler។ អនកេធ្វើករផកពិន័យយល់
្រសបនឹងករត ៉េនះេ យចត់ទុកថ្រតឹម្រតូវសមេហតុផល ក៏បុ៉ែន្តពិន័យគត់េទេលើ
ករេបើកហួសេលប នកំនត់វញិេ យគិត 1  ដុ ្ល  សំ ប់ករហួសកនុង 1 km/h  េ យ
េលប នកំណត់គឺ្រតឹមែត 80 km/h  បុ៉េ ្ណ ះ។ េតើអនកេបើកបរ្រតូវរងករផកពិន័យេបើក
ហួសេលប នកំណត់េនះបុ៉នម នដុ ្ល ? 

ដំេ ះ្រ យៈ េ យេ្របើសមីករខងេលើ  
1 /
1 /  

ពីសមីករខងេលើេនះ េគបន៖ 

 

េ យករជំនួសតំៃលែដលេយើង គ ល់ចូលកនុងកេន មខងេលើៈ 
5.60 4.80
5.60 4.80 3.00 10  

4.59 10  m/s =1.65 10  km/h 
េ យ 1 m/s = 3.6 km/h ដូេចនះ ករផកពិន័យេនះគឺ $ 1.65 10  –  80  

 $ 164, 999, 920។ 
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គួរកត់សំគល់ថ ពន្លឺេមើលេឃើញផ ំេឡើងពីរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចសថិតេនកនុងបង់
េ្របកង់ែដលែភនកេយើងមនភពរសេទនឹង ។ រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចេផ ងេទៀតដូច
ជរលកែដលេគេ្របើសំ ប់ radar (radio detection and ranging) និងរលកេនកនុងទំនក់
ទំនងវទិយុ (radio communication) ក៏ ចប ្ត លេ យេកើតមននូវផល Doppler 
ែដរ។ ផល Doppler េកើតមនចំេពះ radar ្រតូវបនេ្របើេ យបូ៉លីសេដើមបី ស់េលប ន
របស់យនែដលកំពុងេបើកបរេន មដងផ្លូវ។ ចំែណកកនុងទំនក់ទំនងវទិយុវញិ គឺ្រតូវបន
េ្របើេ យប ្ត ផក យរណបែដលេគ ក់េនេលើែផនដី (earth satellites) ឬេ្របើសំ ប់
្របព័នធទូរគមនគមន៍កនុងន ជេដើម។ 

្រច្រក ឡកំពុងរកីធំ! 
ផល Doppler កនុងពន្លឺគឺជឧបករណ៍ (tool) សំខន់មួយេនកនុង ្រស្ត។ 

ពពួកផក យទំង យបេញចញពន្លឺែដលមនចរកិលកខណៈមួយចំនួនេ ថបនទ ត់សបុិច 
(spectral lines) និងចលនរបស់ផក យេឆព ះេទកន់ ឬចកេចញពីែផនដីបង្ហ ញអំពីករ
រកិំល Doppler (Doppler shift) េនកនុងលំ ប់េ្របកង់ទំងេនះ។ បនទ ត់សបុិចៃនកញចុ ំ
ផក យទំង យគឺ្រតូវបនរកិំលេឆព ះេទកន់ែផនកេ្របកង់ទប (្រកហម) ៃនវ ិ លគមន៍
េ្របកង់ែដលេគេ ថ “កររកិំល្រកហម (red shifts)”។ កររកិំលេនះបង្ហ ញថ កញចុ ំ
ផក យទំងេនះកំពុងែតចកេចញពីគន ។ េលប នៃនកររកិំលចកេចញពីគន េនះគឺ
សមម្រតនឹងចំងយែដលេនះបង្ហ ញថច្រក ឡទំងមូលកំពុងរកីធំ។ រឯីសមម្រត
េនះគឺ្រតូវបនេគេ ថចបប់ Hubble។ 

កររកីធំចប់េផ្តើមេកើតមន ំងពី ១៣ពន់ នឆន ំមុនមកេម្ល៉ះេនេពលែដល
ម៉សដ៏តូច និងេក្ត ខ្ល ំងៃនរបូធតុផទុះេឡើង។ ្រពឹត្តិករណ៍មួយេនះជទូេទេគេ ថ Big 
Bang។ របូធតុក៏ឆប់ក្ល យេទជ េអឡិច្រតុង ្របូតុង និងៃណ្វ យូ៉ៃនអ្វីែដលច្រក ឡ
បនកេកើតេឡើង។ កររមួផ្តុំគន ៃនធតុនីមួយៗេនះបេងកើតេ យមនកញចុ ំផក យសព្វៃថង
េនះ។ ទិននន័យទំង យបង្ហ ញថកររកីធំៃនច្រក ឡនឹងបន្តេ យគម នៃថងឈប់
េឡើយ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ កញចុ ំផក យែដលសថិតេនចំងយដ៏ែសនឆង យមួយេនកនុង និករ 
(្រកុមផក យ) Hydra គឺកំពុងចកេចញពីែផនដីេ យេលប ន 6.12 10  m/s។ េតើេន
េ្របកង់តំៃលបុ៉នម នែដលបនទ ត់សបុិចពណ៌ៃបតងៃនជំ នរលក 500 nm  ផ យេ យ
កញចុ ំផក យេនះ្រតូវបនរកិំលេឆព ះេទកន់ចុង្រកហមៃនសបុិចរលក? 

ដំេ ះ្រ យ  
េ យ /  និង  /  េគបន៖ 
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1 /
1 /  

េយើងមន 6.12 10 m/s 0.204  និង 500 nm ដូចេនះ 

500 .
.

615 nm 
ជំ នរលកេនះសថិតេនកនុងតំបន់ពណ៌ទឹក្រកូចៃនវ ិ លគមន៍េ្របកង់។ កររកិំល 
(shift) គឺ 115 nm។ េហតុដូេចនះេហើយេទើបេគេជឿជក់ថ កញចុ ំផក យសថិតេន
ចំងយ 2.9 ពន់ នឆន ំពន្លឺពីែផនដី។ 

១.១៣ ថមពលេធៀប និងបរមិណចលនេធៀប (RELATIVISTIC ENERGY AND 
RELATIVISTIC MOMENTUM) 

ពីកេន មខងេលើេយើងេឃើញរចួមកេហើយថ ថមពលសរបុគឺ៖ 

1 /
 

ក់អងគទំងពីរជកេរ េគបន៖ 

1 / 1 /  

របូមន្តសំ ប់បរមិណចលនេធៀបគឺ៖
2

21

mvp
v
c

=

−

 

ដូចេនះ េគបន៖ 
2 2 2

2 2
2

21

m v cp c
v
c

=
−

 

 ពីតំៃលខងេលើេគ ចសរេសរ៖ 
2 4 2 2 2 2 4 2 2

2 2 2 2 2
2 2

2 2

(1 / ) ( )
1 1

m c m v c m c v cE p c mc
v v
c c

− −
− = = =

− −
 

ដូេចនះ ទំនក់ទំនងរ ងថមពល និងបរមិណចលនគឺ  

2 2 2 2 2( )E mc p c= +  

ភគល្អតិែដលគម នម៉ស 
េតើេនេលើេ កេនះមនភគល្អិត មួយែដលគម នម៉សែដរឬេទ? ឬមយ៉ង

េទៀត េតើមនអ្វីែដលមនម៉សេនេសង មេសមើសូនយ ក៏បុ៉ែន្ត មនលកខណៈដូចភគ
ល្អិតទូេទ េ យមនថមពល និងបរមិណចលនែដរឬេទ? មេមកនិចបុ ណ ភគ
ល្អិត្រតូវមនម៉សេទើប ចមនថមពល និងបរមិណចលន។ ក៏បុ៉ែន្ត មេមកនិច

(១.៣១) 

(១.៣២) 
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េធៀប ចំនុចទមទរទំងពីរខងេលើេនះមិនចំបច់េឡើយ។ ពីសមីករ 
2

21

mvp
v
c

=

−

 និង

សមីករ 2 2 2 2 2( )E mc p c= +  កល  0  និង  េយើង ចេឃើញចបស់ថ 
0។ ភគល្អិតែដលមិនមនម៉ស និងែដលមនេលប នតូចជងេលប នពន្លឺមិន

ចមនទំងថមពល និងបរមិណចលនេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត េពល 0 និង  េនះ 
0/0  និង 0/0  ែដលេនះជសមីករពំុ ចមនចំេលើយ ឬពំុ ចេ ះ្រ យ

បន។ សមីករទំងពីរខងេលើេនះមនលកខណៈសីុចង្វ ក់គន ជមួយនឹងគំនិតែដល
និយយអំពីភគល្អិតគម នម៉ស ក៏បុ៉ែន្តមនថមពល និងបរមិណចលន ្របសិនេបើ
ផ្ល ស់ទីេ យេលប នមួយេសមើនឹងេលប នពន្លឺ។ សមីករទីពីរ 2 2 2 2 2( )E mc p c= + េនះ
ដែដលផ្តល់ទំនក់ទំនង  និង  សំ ប់ភគល្អិតមួយែដលមនម៉ស 0។  េគ ច
សរេសរ ។ ជសននិ ្ឋ ន ភគល្អិតគម នម៉សមិន្រតូវែតេកើតមនេឡើងេទ ្រគន់ែត
ចបប់របូវទិយមិនបនបដិេសធអំពីភពែដល ចេកើតមនេឡើងបនកល   
និង ។ ជករពិត ភគល្អិតគម នម៉ស (ផូតុង) មនពិត េហើយចរកិលកខណៈរបស់
គឺដូចែដលេយើងនឹងេឃើញេនកនុងេមេរៀនបនទ ប់។ 

េអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV): 
 េនកនុងរបូវទិយ តូមិច ខន តសមញញែដលេគេ្របើសំ ប់ថមពលគឺេអឡិច្រតុងវ ៉លុ 
(eV) ែដល 1 eV គឺជថមពលទទួលបនេ យេអឡិច្រតុងមួយ្រគប់មនសំទុះឆ្លងកត់
ផលសងបូ៉តង់ែសយល 1 វ ៉លុ។ េ យ  េនះ៖ 

1eV 1.602 10  C 1.000 V 1.602 10  J 

ទំហំពីរែដលេគែតងែតេ្របើខន តជេអឡិច្រតុងវ ៉លុគឺថមពលអីុយុ៉ងកមមៃន តូម (កមមន្ត
្រតូវករសំ ប់ផ្ត ច់េអឡិច្រតុងមួយ្រគប់) និងថមពលចងភជ ប់ៃនមូ៉េលគុល (ថមពល
្រតូវករេដើមបីផ្ត ច់ េចញជ តូមេ្រចើន)។ 

១. ១៣ ឥទធពិលៃនេធៀបភពពិេសស 

  ករពិេ ធជេ្រចើន្រតូវបនេគេរៀបចំេធ្វើេឡើង េដើមបី កលបងេផទ ងផទ ត់្រទឹស្តី
េធៀបភពពិេសសរបស់ Albert Einstein ែដលគត់បនេបះពុមភេឡើងេនឆន ំ១៩០៥។ 
េ យេគពំុបនរកេឃើញអំពីភពេល្អ ងៃន្រទឹស្តីពិេសសេនះ េទើបអនកវទិយ ្រស្តទំង

យបនទទួលយកភព្រតឹម្រតូវៃន្រទឹស្តីមួយេនះថជ្រទឹស្តីដ៏្រតឹម្រតូវពីធមមជតិ។  

 េនេលប នតូចេធៀបនឹងេលប នពន្លឺ របូមន្តេធៀបទំង យក្ល យមក្រតឹមរបូមន្ត
ែដលេយើងធ្ល ប់បន គ ល់េនកនុងរបូវទិយបុ ណវញិ។ េនះពិតជករ្រតឹម្រតូវ ស់
េ្រពះេនជំនន់មុនេនះ ញូតុននិងអនកវទិយ ្រស្តេផ ងេទៀតបនសិក បតុភូតេផ ងៗ
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េ យេ្រជើសេរ ើសេលប ន ។ េ យ្រទឹស្តីេធៀបភពរបស់ Einstein មនលកខណៈ
សីុគន នឹង្រទឹស្តីកនុងេមកនិចបុ ណ េទើបបនជ មធមម  េគេ ថ េគលករណ៍
្រតូវគន  (Correspondance Principle)។  

 េនកនុងជីវភពរស់េន េគ ចមិនេ្របើ្របស់្រទឹស្តីេធៀបភពបន្របសិនេបើេលប ន
របស់វតថុមនតំៃលតូចជង 0.10  េ្រពះសូមបីែតេលប នេសមើ 0.10  េនះក៏កំរតិេល្អ ងៃន
ករេ្របើ្របស់្រទឹស្តីកនុងេមកនិចបុ ណខុស្រតឹមែត 1% បុ៉េ ្ណ ះ។ សរបុមក កល
េលប នរបស់វតថុតូចជង 0.10  េយើង ចមិនេ្របើ្របស់្រទឹស្តីេធៀបភពែដលមន
លកខណៈសមុគ ម ញជងរបូមន្តែដលមនកនុងរបូវទិយបុ ណបន។ 

១.១៤ អគគសិន ីនិងម៉េញទិច (ELECTRICITY AND MAGNETISM) 
 េធៀបភព គឺជ ព នចំលង! 
 ្រប ន មួយកនុងចំេនម្រប ន ជេ្រចើនេទៀតែដលេធ្វើេ យ Albert Einstein ខិតខំ
សិក ្រ វ្រជវអំពី្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសេនះ គឺទំនក់ទំនងរ ងអគគិសនី និង
ម៉េញទិច និងលទធភពៃន្រទឹស្តីេនះេដើមបីគត់ ចពនយល់េ យបនចបស់អំពីទំនក់
ទំនងរ ង ទំងពីរ។  

ពីេ្រពះបនទុកអគគិសនីែដលកំពុងផ្ល ស់ទី (េអឡិច្រតុង) ែដលអន្តរកមមរបស់
បេងកើតេ យមនកំ ំងម៉េញទិចជេ្រចើនមនលកខណៈដូចមនុស  និងមនេលប នតូច
េធៀបនឹងេលប នពន្លឺ មិនែមនជករងយ្រសួលេទកនុងករពនយល់អំពីដំេណើ រកររបស់
មូ៉ទ័រអគគិសនីេ យែផ្អកេលើផលេធៀប (relativistic effect)។ ឧទហរណ៍ អន្តរកមមរ ង
េអឡិច្រតុង និង្របូតុងកនុង តូមអីុ្រដូែសនគឺមនទំហំ 10  ដងធំជងកំ ំងទំនញ
រ ងភគល្អិតទំងពីរេនះ។ ដូេចនះ េទះជករែ្រប្របួលតូចកនុងកំ ំងទំងេនះយ៉ង  
ក៏ ចបេងកើតេ យមនវបិកធំគួរពិចរណ៍មួយ ឬេ្រចើនែដរ។  

ថ្វីេបើលកខណៈេធៀបភជ ប់រ ងអគគិសនី និងម៉េញទិចមនលកខណៈសមុគ ម ញ ម
គណិតវទិយក៏េ យ មនចំនុចខ្លះរបស់ ចនឹង្រតូវបនពនយល់េ យងយ។ 
ឧទហរណ៍មួយគឺ្របភពៃនកំ ំងម៉េញទិចរ ងចរន្ត្រសបគន ពីរ។ ចំនុចសំខន់គឺដូច
ជេលប នពន្លឺែដរ។ “បនទុកអគគិសនីគឺមិនែ្រប្របួល (relativistically invariant)”។ 

បនទុកអគគិសនីែដលេគរកេឃើញថមនតំៃល  េនកនុងតំរយុេយងមួយ គឺ មនតំៃល  
េនកនុងតំរយុេយងដៃទេទៀតែដរ។ ចូរពិនិតយេមើលអងគធតុចំលងពីរដូចេឃើញកនុងរបូ a 
ខងេ្រកម។ អងគធតុចំលងទំងពីរមនបនទុកវជិជមន និងបនទុកអវជិជមនេសមើគន ។ េ យ
គម នផទុកបនទុកអគគិសនី មន័យអគគិសនី េនះរ ងអងគធតុចំលងទំងពីរគម នកំ ំង

អន្តរកមមេឡើយ។ របូ b បង្ហ ញអំពីអងគធតុចំលងទំងពីរដែដល ក៏បុ៉ែន្តមួយមនចរន្ត  



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

43អពំេីធៀបភព 

ឆ្លងកត់ និងមួយេទៀតមនចរន្ត   ឆ្លងកត់ េ យចរន្តទំងពីរមនទិសេ ដូចគន ។ 
បនទុកវជិជមនផ្ល ស់ទីេទ ្ត ំ ចំែនកបនទុកអវជិជមនផ្ល ស់ទីេទេឆ្វង ទំងពីរេ យេលប ន 

 ដូចគន េធៀបនឹងតំរយុេយងៃនទីពិេ ធ។ េ យបនទុកអគគិសនីកំពុងផ្ល ស់ទី លំហ
រ ងបនទុកគឺតូចជងេពលមុននូវតំៃល 1 / ។ េ យតំៃល  គឺដូចគន ចំេពះសំនំុ
បនទុកទំងពីរ លំហរ ងបនទុករញួខ្លីេ យទំហំេផ ងគន  េហើយអងគធតុចំលងទំងពីរសថិត
េនណឺតចំេពះអនកសេងកតែដលកំពុងសថិតេនកនុងទីពិេ ធដែដល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូ១.១៩ ករបង្ហ ញថេតើអន្តរកមមម៉េញទិចរ ងចរន្ត្រសបេកើតេឡើងយ៉ងដូចេម្តច។ 

ក៏បុ៉ែន្ត អងគធតុចំលងទំងពីរមនអន្តរកមមរ ងគន ។ េតើេហតុអ្វី? ចូរសេងកត
អងគធតុចំលង II ពីតំរយុេយងៃនបនទុកអវជិជមន មួយែដលសថិតេនកនុងអងគធតុ
ចំលង I។ េ្រពះែតបនទុកអវជិជមនេនកនុង II េមើលេទេឃើញថសថិតេននឹងកនុងតំរយុ
េយងេនះ លំហរបស់ គឺមិនមនអន្តរកមមេទ (របូ c)។ មយ៉ងវញិេទៀត បនទុកវជិជមនកនុង 
II ឥឡូវេនះមនវុចិទ័រេលប ន 2  ចំែនកលំហរបស់ មនអន្តរកមមធំជងកលែដល
សថិតេនកនុងតំរយុៃនទីពិេ ធ។ ដូចេនះ អងគធតុចំលង II េមើលេទេឃើញថមនបនទុក

I 

II 

(b) 
 

 
កំ ំងេលើ II កំ ំងេលើ I 

iI 

iII 

I 

II 

បនទុកអវជិជមន បនទុកវជិជមន 

(a) 

I 

II 

(c) 

2

កំ ំងមនអំេពើេលើបនទុកអវជិជមន 

I 

II 

(d) 
កំ ំងមនអំេពើេលើបនទុកវជិជមន 

2  
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សរបុមួយ និងមនកំ ំងអន្តរកមមមនអំេពើេលើបនទុកអគគិសនីអវជិជមនកនុងអងគធតុ
ចំលង I។ 

បនទ ប់មកេទៀតេយើងពិនិតយអងគធតុចំលង II ពីតំរយុេយងៃនបនទុកវជិជមនកនុង
អងគធតុចំលង I វញិ។ បនទុកវជិជមនកនុង II គឺសថិតេនេសង ម ចំែនកបនទុកអវជិជមនផ្ល ស់ទី
េទេឆ្វងេ យេលប ន 2 ។ ដូចេនះ បនទុកអវជិជមនគឺសថិតេនជិតគន ជងបនទុកវជិជមន 
(របូ d ) េហើយអងគធតុចំលងទំងមូលេមើលេទគឺផទុកបនទុកអគគិសនីអវជិជមន។ ដូចេនះ 
កំ ំងអន្តរកមមមនអំេពើេលើបនទុកវជិជមនកនុងអងគធតុចំលង I។ 

អំណះអំ ងដូចគន បង្ហ ញថ បនទុកវជិជមន និងអវជិជមនកនុងអងគធតុចំលង II 
មនអន្តរកមមេទកន់ I។ ដូេចនះ ្រគប់បនទុកកនុងអងគធតុចំលងនីមួយៗទទួលកំ ំងែដល
មនអំេពើេលើគន ។ ចំេពះបនទុកនីមួយៗ កំ ំងេលើ គឺជកំ ំងអគគិសនីធមម ែដល
េកើតេឡើងេ្រពះបនទុកសញញ ផទុយែដលសថិតេនកនុងអងគធតុចំលងមួយេទៀតគឺសថិតេនជិត
ជងបនទុកែដលមនសញញ ដូចគន  ដូចេនះកំ ំងអន្តរកមមសរបុខុសពីសូនយ។ ពីតំរយុៃន
ទីពិេ ធ ថ នភពគឺមនលកខណៈមិនសូវេឃើញចបស់ ស់។ អងគធតុចំលងទំងពីរ
គឺមនលកខណៈណឺត មន័យអគគិសនី េហើយ ជធមមជតិែដលេគ ចពនយល់យ៉ង
ងយអំពីអន្តរកមមរបស់ េ យករផ រភជ ប់លកខណៈម៉េញទិចរ ងចរន្តអគគិសនី។ េគក៏

ចេធ្វើករពនយល់រេបៀបដូចគន េនះែដរចំេពះអងគធតុចំលងពីរ ក់្រសបគន ឆ្លងកត់
េ យចរន្តមនទិសេ ផទុយគន ។ ថ្វីតបិត ងយ្រសួលកនុងករគិតអំពីកំ ំងម៉េញទិច
ថមនលកខណៈខុសែប្លកពីកំ ំងអគគិសនី ទំងពីរេកើតេចញពីអន្តរកមមអគគិសនី
ម៉េញទិចដូចគន ែដលេកើតេឡើងរ ងភគល្អិតផទុកបនទុកអគគិសនី។ 

១.១៥ ្រទឹស្តទីូេទៃន េធៀបភព (THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY) 

 រហូតមកដល់ចំនុចេនះ Einstein បនរកេឃើញថ ម៉សមនលកខណៈពិេសសពីរ
ែដលេយើងគួរកត់សំគល់គឺអន្តរកមមទំនញែផនដី និងលកខណៈនិចលែដល្របឆំងនឹង
សំទុះ។ េដើមបីបង្ហ ញេ យេឃើញលកខណៈទំងពីរេនះ េគបនេ្របើ្របស់លកខណៈផ រ
ភជ ប់នឹងទំហំពីរគឺទំនញែផនដី និងនិចលភព ែដលេគេ្របើ្របស់អក រ  សំ ប់ទំនញ
ែផនដី (gravitation) និងអក រ  សំ ប់និចលភព (inertial property) រចួេគនិយម
សរេសរៈ 

លកខណៈទំនញ (Gravitational property) g gF m g=  
លកខណៈនិចល (Inertial property)  iF m a=∑  

សមមតិកមមទំងពីរបញជ ក់ថម៉សទំនញ (gravitational mass) និងម៉សនិចល 
(inertial mass) មិន្រតឹមែតសមម្រតគន េទែតគឺ េសមើគន ( g im m= )។ តំៃល
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សំ ប់ទំហំេថរ  ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេ យទំហំ  និង  មនតំៃលជេលខេសមើ
គន ។ មិនថ  ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសយ៉ងដូចេម្តចេឡើយ សមម្រតៃន  និង  ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង មវធីិពិេ ធន៍េដើមបីេ យ មនដឺេ្រកខពស់។ ដូេចនះ បញជ ក់ថ ម៉ស
ទំនញ និងម៉សនិចលសមម្រតគន យ៉ងពិត្របកដ។ 

 េតើេហតុអ្វីបនជដូេចនះ? ក់មនបងកប់នូវគំនិតពីរគឺកំ ំងទំនញរ ងម៉ស
ពីរ និងករទប់ៃនម៉សមួយែដលកំពុង្រតូវបនេធ្វើេ យមនសំទុះ។ ចំងល់មួយេនះ 
ែដលេចទេឡើងជ្រប ន សំ ប់ញូតុន ក៏ដូចជអនករបូវទិយដ៏ៃទេទៀត ំងពីមុនមក ្រតូវ
បនបក្រ យេ យ Albert Einstein េនេពលែដលគត់បនេបះពុមព្រទឹស្តីទំនញ
របស់គត់ែដលេគ គ ល់ថ្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព (general theory of relativity) េនឆន ំ
១៩១៦។ េ យេហតុថ ជ្រទឹស្តីែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ មន័យគណិតវទិយ 
េទើបមនករចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ំងពីសំ ក់អនកវទិយ ្រស្តទូេទ។ 

 េនកនុងគំនិតរបស់ Einstein ភពៃចដនយែដល  និង  មនលកខណៈ
សមម្រតគន បេងកើតបនជភស្តុ ងៃនទំនក់ទំនងរ ងគំនិតទំងពីរ។ គត់បនេលើក
េឡើងថ ពំុមនករពិេ ធ មេមកនិច មួយែដល ចែញករ ង ថ នភពៃន
របូ១.២០ (a)និង (b) ខងេ្រកមៈ 

 
របូ១.២០ របូ (a) គឺអនកសេងកតសថិតេននឹងេនកនុងែដលែដលទំនញែផនដីមនលកខណៈឯកស ្ឋ ន។ របូ (b) គឺអនក
សេងកតសថិតេនកនុងតំបន់មួយែដលែដនទំនញែផនដី ចេចលបនក៏បុ៉ែន្តតំរយុេយងកំពុង្រតូវរងនូវសំទុះេ យ
កំ ំងខងេ្រក  ែដលបេងកើតេ យមនសំទុះ ។ 

ករឈនដល់េសចក្តីសននិ ្ឋ នជទូេទអំពីបតុភូតទំងអស់ (មិន្រតឹមែត
លកខណៈេមកនិចបុ៉េ ្ណ ះេទ) បនឈនដល់វបិកែដលគួរេ យចប់ រមមណ៍យ៉ង
េ្រចើន។ ឧទហរណ៍ រលកពន្លឺ្រតូវបនបញជូ ន មប្លង់េដកឆ្លងកត់ជេណ្តើ រយន្ត
េយងមួយ។ េនេពលែដលពន្លឺផ្ល ស់ទីពីចំនុច្របភព េទកន់េគលេ  ជញជ ំងៃន
ជេណ្តើ រផ្ល ស់ទីេឆព ះេទខងេលើ។ េនះេធ្វើេ យពន្លឺ លេទប៉ះនឹងចំនុចមួយែដលទប
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ជងចំនុចែដល ្រតូវេទប៉ះករណីពំុមនសំទុះៃនជេណ្តើ រ។ ដូេចនះ តំរយុេយងជេណ្តើ រពន្លឺ
លេកងចុះេទខងេ្រកម។ េ យេហតុថ ជេណ្តើ រែដលកំពុងមនសំទុះពំុ ច្រតូវ

បនេគែញកពីជេណ្តើ រែដលពំុមនសំទុះែដលសថិតេនកនុងែដនទំនញែផនដីបន 
Einstein បនេសនើរេឡើងថ បច់ពន្លឺ្រតូវផ្ល ស់ទីចុះេ្រកមេ យឥទធិពលៃនែដនទំនញ
ែផនដីែដរ។ មនករពិេ ធជេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីេផទ ងផទ ត់េ យេឃើញជក់
អំពីផលេនះ ថ្វីតបិតករងកចុះមនកំរតិតូច(េ្រពះេលប នពន្លឺមនតំៃលធំ) ក៏េ យ។ 
មនករពិេ ធមួយេធ្វើេលើបច់ពន្លឺ laser េដើមបីេ យ លឆ្លងកត់រយៈចំងយ 
6000km េហើយេនចំងយេនះ េគសេងកតេឃើញមនលំងយខិតជិតេ្រកម្រតឹមែតតំៃល
មួយតូចជង 1 cm  បុ៉េ ្ណ ះ (ែដលេនះ ្រទឹស្តីអំពីទំនញែផនដីរបស់ញូតុនពំុ ចរក
េឃើញលទធផលេនះេឡើយ)។ 

 េនកនុងចំនុចេនះ Einstein មនឧបធរណ៍ពីរសំខន់គឺៈ 
1. ្រគប់ចបប់ធមមជតិទំងអស់មនទំរង់ដូចគន សំ ប់អនកសេងកតេនកនុង្រគប់

តំរយុេ យមិនគិតថអនកសេងកតកំពុងមនសំទុះ ឬអត់។ 
2. េនកនុងបរេិវណៃនចំនុចមួយ ែដនទំនញជមួយនឹងតំរយុផ្ល ស់ទីេ យសំទុះ

មួយសថិតេនកនុង ថ នភពែដលគម នវត្តមនរបស់អំេពើៃនទំនញ។ 

 
របូ១.២១ របូភពបង្ហ ញអំពីែដនទំនញ ម្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភពែដល Albert Einstein បនរកេឃើញ។ 

មួយកនុងចំេនមផលែដលបនរកេឃើញេនកនុង្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភពគឺេពល
េវ មនករែ្រប្របួលេ យទំនញែផនដី។ នឡិកែដលសថិតេនកនុងែដនទំនញ
ែផនដីេដើរយឺតជងនឡិកមួយែដលេគ ក់េនកែន្លងែដលែដនទំនញែផនដី ច
េចលបន។ ជវបិក ្របកង់ៃនបន យេចញពី តូមទំង យេនេពលមនវត្តមនៃន
ែដនទំនញែផនដីខ្ល ំងមនកររកិំល្រកហមេទកន់េ្របកង់ទបជងមួយេបើេយើងេ្រប ប
េធៀបនឹងបន យដូចគន ែដលសថិតេនកនុងែដនទំនញេខ យ។ កររកិំល្រកហមេ យ
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រឥទធិពលៃនែដនទំនញែផនដី្រតូវបនេគសេងកតេឃើញេនកនុងបនទ ត់សបុិចផ យ
េ យ តូមេនកនុងពពួកផក យដ៏ែសនធំ។ បតុភូតេនះ្រតូវបនេគេផទ ងផទ ត់េនេលើ
ែផនដីផងែដរេ យករេ្រប បេធៀបកំរសមី Gamma ែដលផ យេចញពីៃណ្វ យូ៉ែដល
សថិតេនឆង យពីគន ចំងយ្របែហល 20 m មអ័ក ឈរ។ 

ឧបធរទីពីរេសនើរថែដនទំនញ ច្រតូវបនេគបញជូ នេចញ្រតង់ចំនុចមួយ្របសិន
េបើេយើងេ្រជើសេរ ើសតំរយុេយងកំពុងមនសំទុះ ឧទហរណ៍តំរយុទន្ល ក់េសរ។ី េ ក 
Albert Einstein បនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តមួយកនុងករពិពណ៌នសំទុះចំបច់េដើមបីបេងកើត
េ យមនែដនទំនញែផនដីបត់បង់េទវញិ។  

្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសស (Special Relativity) របស់ Einstein គិតែតចំេពះតំរយុ
េយងនិចល2បុ៉េ ្ណ ះ។ ្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព (General Theory of Relativity) របស់ 
Einstein េនឆន ំ ១៩១៦ សិក កន់ែតសីុជំេ េទេទៀតេ យគត់បនគិតអំពីឥទធិពលៃន
សំទុះរបស់វតថុែដលេគសេងកត។ កនុងករសននិ ្ឋ នសំខន់របស់គត់ កំ ំងទំនញេកើត
េឡើងពីកំេនងៃនលំហ-េពលជំុវញិវតថុមួយ (របូ១.២១)។ ជលទធផល វតថុមួយកំពុងផ្ល ស់
ទីឆ្លងកត់តំបន់ៃនលំហជទូេទគឺេធ្វើ មគន្លងែខ េកងជជង មបនទ ត់្រតង់មួយ។ 

េគលករណ៍ៃនសមមូលភព (principle of equivalence) គឺជចំនុចសំខន់របស់
្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព។  

អនកសេងកតមន ក់កនុងទីពិេ ធបិទជិតមួយមិន ចែបងែចកបនរ ងឥទធិពលេកើត
េឡើងេ យែដនទំនញ និងឥទធិពលេកើតេឡើងេ យសំទុះៃនទីពិេ ធេទ។ 

 េគលករណ៍េនះេធ្វើ មករសេងកតពិេ ធ េ យម៉សនិចលៃនវតថុមួយែដល
្រគប់្រគងសំទុះរបស់វតថុេនេពលកំ ំងមនអំេពើេលើ  េហើយជនិចចកលេសមើនឹងទំនញ
ម៉សែដល្រគប់្រគងកំ ំងទំនញែដលវតថុមួយេទៀតមនអំេពើេលើ ។ 

កំ ងំទំនញម៉ស និងពន្លឺ (Gravity and Light) 
មេគលករណ៍សមមូលភព ពន្លឺ្រតូវ ្រស័យនឹងកំ ំងទំនញម៉ស។ 

្របសិនេបើបច់ពន្លឺផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ទីពិេ ធរងសំទុះមួយដូចកនុងរបូ១.២០ គន្លងេធៀប
នឹងទីពិេ ធរបស់ នឹងមន ងជែខ េកង។ េនះមនន័យថ េបើបច់ពន្លឺ ្រស័យនឹង
ែដនទំនញម៉សេនះបច់ពន្លឺក៏មនគន្លងជែខ េកងែដរ។  

ម្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព កំពន្លឺទំង យែដលប៉ះែកបរៗនឹង្រពះ ទិតយគួរ
មនគន្លងេកងេទរក មមំុ 0.005°   អងកត់ផចិតៃនកំេនងមួយេមើលពី1.6 km  ឬ 
                                                            
2 តំរយុេយងនិចលជតំរយុេយងែដលសំទុះ េសើ មសូនយ។ 
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1 mile ។ ករគណនេនះ្រតូវបនេធ្វើករបញជ ក់ជេលើកដំបូងេនឆន ំ១៩១៩ េ យករ
ថតរបូៃនហ្វូងផក យែដលបនបង្ហ ញខ្លួនេឡើងេនេលើេមឃជិតែផនដីកនុងេពលែដលមន
សូរយ្រគស គឺេនេពលែដលេគ ចេមើលេឃើញេហតុករណ៍េនះចំេពលែដលថសៃន
្រពះ ទិតយ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យ្រពះច័នទ។ របូថតទំងអស់ែដលេគថតបន្រតូវបន
េធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយនឹងរបូថតទំង យែដលេគបនថតេនកែន្លងដែដលចំេពល
ែដល្រពះ ទិតយសថិតេនឆង យពីេមឃ (របូ១.២១)។ េ ក Einstein បនទទួលភព
លបីលបញកនុងពិភពេ កេ យលទធផលេនះ។ 

 
របូ១.២២ មេគលករណ៍សមមូលភព ្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតមនកនុងទីពិេ ធកំពុងមនសំទុះមិន ច្រតូវបនេគ
ែញកពី្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតេឡើងែដនទំនញេឡើយ។ 

 
របូ១.២៣ បនទ ត់ពន្លឺ លជិត្រពះ ទិតយគឺមនលំងកេ យមនែដនទំនញធំ។ 

េ យពន្លឺរងនូវករប្ល តកនុងែដនទំនញម៉ស ករ្របមូលផ្តុំៃនម៉សដូចជហ្វូង
ផក យទំង យ ចេដើរតួនទីជឡង់ទីេដើមបីបេងកើតេ យមនរបូភពជេ្រចើនែដល
បនពី្របភពពន្លឺេនចំងយឆង យេនទី ំងខងេ្រកយ  (របូ១.១៩)។ Quasar សនូល
ៃនកញចុ ំផក យែដលមន យុកលតិច បេញចញពន្លឺចបស់ជងផក យ 100  ពន់ នេទ

ទីពិេ ធសថិតកនុងែដនទំនញែផនដី 
ទីពិេ ធរងនូវចលនែដលមនសំទុះ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

49អពំេីធៀបភព 

េទៀត ក៏បុ៉ែន្ត មិនមនទំហំធំជង្របព័នធ្រពះ ទិតយេឡើយ។ ករសេងកតដំបូងអំពីទំនញ
ព្រងីក (gravitational lensing) គឺជគំេហើញេនឆន ំ១៩៧៩ ៃនអ្វីែដល ក់ដូចជគូរៃន 
quasars ែដលសថិតេនជិតេនះ បុ៉ែន្ត មពិតគឺជ quasar ែតមួយែដលពន្លឺរបស់ េកើត
េឡើងេ យកររងនូវឥទធិពលៃនវតថុមនម៉សធំមួយ (massive object)។ បតុភូតទំង
េនះេកើតេឡើងកនុងរលកវទិយុែដល លពីចំងយឆង យដូចកនុងពន្លឺែដរ។ 

អន្តរកមមរ ងកំ ំងទំនញម៉ស (gravity) និងពន្លឺ ក៏ប ្ត លេ យមនទំនញ
រកិំល្រកហម និងប ្ត លេ យមនរនធេខម ែដលភ អនក វទូិេ ថ រនធេខម  (black 
holes)។ 

គំេហើញដៃទេទៀតៃនេធៀបភពទូេទ (Other Findings of General Relativity) 
េជគជ័យដៃទេទៀតៃន relativity ទូេទ គឺករេធ្វើេ យយល់ចបស់ៃន្រប ន ែដល

បនេកើតមនេឡើងេនកនុង ្រស្ត។ Perihelion ៃនគន្លងភព (planetary orbit) គឺជ
ចំនុចេនកនុងគន្លងែដលសថិតេនជិត្រពះ ទិតយជងេគបំផុត។ គន្លងរបស់ផក យ្រពះពុធ 
(mercury’s orbit) មនភពចំែឡក (peculiarity) ែដល perihelion របស់ រកិំល (shift or 
precess) ្របែហល1.6° កនុង ល់មួយសតវត រ។៍ េន 43" 1" 1 arc second  1/3600 
of degree) ៃនកររកិំលេនះេកើតមនេឡើងេ យអន្តរកមមៃនភពទំង យ និងមួយរយៈ
េពល ភពមិន្រសបគន េ យអេន្លើ (discrepancy) ្រតូវបនេគេ្របើជភស្តុ ងសំ ប់ភព
ែដលេគមិនបនរកេឃើញមួយែដលេគេ ថ Vulcan ែដលគន្លងរបស់ ្រតូវបនេគគិត

ម នថសថិតេនកនុងផក យ្រពះពុធ។ េនេពលែដលទំនញថយចុះេខ យ ្រទឹស្តីទូេទៃន
េធៀបភពផ្តល់លកខណៈមួយសឹងែត្របែហលនឹងចបប់ញូតុនែដលមនរបូមន្ត 

/  ែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត ផក យ្រពះពុធសថិតេនជិត្រពះ ទិតយ ដូចេនះ ផ្ល ស់ទី
េ យែដនទំនញធំ ែបបេនះ Einstein ចបង្ហ ញពី្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភពថ ករ
រកិំល (precession) នូវតំៃល 43" កនុង ល់មួយសតវត រគឺ៍្រតូវេកើតមនេឡើងពីគន្លងរបស់
។ 

 
របូ១.២៤ គំនូសបង្ហ ញអំពីកររកិំលៃន perihelion ៃនគន្លងរបស់ផក យ្រពះពុធ។ 

វត្តមនៃនរលកទំនញ (gravitational waves) ែដល លេ យេលប នពន្លឺគឺជ
ករគណនបនេ យ្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភពែដលទល់ែតរយៈេពលដ៏យូរេ្រកយមក
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េទៀតេទើបមនករេផទ ងផទ ត់េ យដឹងថ្រតឹម្រតូវ។ េដើមបីបង្ហ ញេ យេឃើញចបស់អំពី
រលកទំនញ េយើង ចេធ្វើករគិត មគំរកូនុងរបូ ១.១៩ ែដលេនកនុងេនះ លំហពីរ
វមិ្រត្រតូវបន ងេ យ្រក សេកសូ៊ែដលរងនូវកររមួលេ យម៉សបងកប់េនកនុង
។ បនទុកអគគិសនីែដលកំពុងមនលំញ័របញជូ នេចញនូវែដនម៉េញទិចែដលជំរញុេ យ

មនលំញ័រេទេលើបនទុកេផ ងេទៀត។ 

ភពខុសគន រ ងរលកទំងពីរ្របេភទគឺសថិត្រតង់រលកទំនញមនលកខណៈ
េខ យខ្ល ំង ដូចេនះេគមិន ចសេងកតដឹងបនេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនឆន ំ១៩៧៤ ភស្តុ ង
យ៉ងចបស់អំពីវត្តមនរបស់រលកទំនញ្រតូវបនេគរកេឃើញេនកនុង្របព័នធែដលមន
ផក យពីរសថិតេនជិតគន  ែដលជភ អង់េគ្លសេ ថ Pulsar។ Pulsar េនះគឺជ្របេភទ
ផក យមួយែដលមិន ច្រតូវបនេគេឃើញ ក៏បុ៉ែន្តែដលែតងែតបញជូ នរលកសីុញល់វទិយុ
េលឿនជេរៀង ល់េពល។ ជផក យដ៏តូច ែដលពិបកនឹងពិនិតយេឃើញ េហើយេកើតេឡើង
សំខន់ពីណឺ្រតុង និងវលិេលឿន រចួែតងបេញចញពន្លឺ និងរលកវទិយុ មេពលេវ កំនត់
មួយ។ Pulsar េនកនុង្របព័នធេទ្វធតុ (binary system) បេញចញលំញ័រេនេរៀង ល់ 59 
មីលីវនិទី (ms)។ Pulsar និងគូកន (pulsar េផ ងេទៀត) មនខួបៃនគន្លង (orbital 
period) េសមើនឹង 8 េម៉ង។ ម្រទឹស្តីទូេទ relativity ្របព័នធេនះ ជលទធផល្រតូវបេងកើតនូវ
រលកទំនញ និងករបត់បង់នូវថមពល ែដលនឹងកត់បនថយនូវខួបៃនគន្លងជ spiral 
(វង់ដូចរស័ឺរ) េទកន់គន េទវញិេទមក។ 
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សេងខបេមេរៀន 

 តំរយុេយងនិចល គឺជតំរយុេយងមួយែដលចបប់និចលភពរបស់ញូតុន ច
អនុវត្តបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ តំរយុេយងនិចល ចផ្ល ស់ទីេ យេលប នេថរេធៀបនឹង
តំរយុេយងមួយេទៀត។ តំរយុេយងមួយែដលផ្ល ស់ទីេ យសំទុះខុសពីសូនយមិនែមន
ជតំរយុេយងនិចលេទ។ 

 េគលករណ៍េធៀបភពពិេសស គឺពឹងែផ្អកជសំខន់េលើេគលករណ៍ពីរៈ 
េគលករណ៍េធៀបភព ែដលេគេលើកេឡើងថចបប់របូវទិយមនលកខណៈដូចគន ចំេពះ
្រគប់តំរយុេយងទំងអស់ និងេគលករណ៍មួយេទៀតែដលេគេ ថេគលករណ៍ៃន
េថរភពៃនេលប នពន្លឺ ែដលេគបនេលើកេឡើងថ មិនថេលប នរបស់្របភពពន្លឺ 
ឬអនកសេងកតមនលកខណៈយ៉ងដូចេម្តចេឡើយ េលប នពន្លឺកនុងសុញញកសមនតំៃលេថរ
ជនិចច។ 

 វបិកសំខន់មួយរបស់េធៀបភពគឺ្រពឹត្តិករណ៍ពីរែដលេកើតេឡើងដំ លគន
មករសេងកតរបស់អនកេនកនុងតំរយុេយងមួយ មិន្របកដថេកើតេឡើងដំ ល

គន ែដរសំ ប់អនកសេងកតមន ក់េទៀតែដលសថិតេនកនុងតំរយុេយងេផ ងេឡើយ។ មនករ
ជះឥទធិពលែដលបងករេ យមនកររកីៃនេពល ែដលនឡិកកំពុងផ្ល ស់ទី្រតូវបន
េគ ស់េឃើញថ េដើរយឺតជងនឡិកែដលកំពុងសថិតេននឹង និងមួយេទៀតគឺកររមួខ្លី
ៃន្របែវង ែដលេគនិយយថ្របែវងរបស់វតថុមួយនឹងខ្លីជង្របែវងពិតេនេពលែដលវតថុ
េនះផ្ល ស់ទីេ យេលប នមួយខុសពីសូនយ។ កររកីៃនេពល និងកររមួខ្លីៃន្របែវង ច
្រតូវបនេគសេងខប មកេន មខងេ្រកមៈ 

∆
1

1
∆  

1  

ែដល ∆  និង  ជរយៈេពល និង្របែវងៃនវតថុកល េគ ស់ចំេពលែដលវតថុកំពុង
ផ្ល ស់ទីេ យេលប ន  ចំែណក ∆  និង  ជរយៈេពលពិត (េផទ ងេ យករេ្របើ្របស់
នឡិក កល នឡិករបស់អនកសេងកត និងវតថុសថិតេននឹងេធៀបនឹងគន ) និង្របែវង
ពិត (្របែវងែដលេគ ស់កល អនក ស់ និងវតថុសថិតេននឹងេធៀបនឹងគន )។ រឯី  គឺជ
េលប នពន្លឺកនុងសុញញកស ែដលមនតំៃល 3 10  m/s។  
េដើមបីងយ្រសួលកនុងករសរេសរ េគ ង  េ យ  ឬៈ 

1

1
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្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសសបនបងករេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរធំមួយអំពីសញញ ណ
លំហ-េពល ក៏ដូចជបរមិណចលន និងថមពល និងម៉សរបស់វតថុែដរ។ លំហ និង
េពលមនលកខណៈផ រភជ ប់គន  េ យេពល្រតូវបនេគ គ ល់ជថមីថជវមិ្រតទីបួនេន
កនុងករសិក ែផនកវទិយ ្រស្ត។  

សមីករបំែលង Lorentz ជប់ទក់ទងនឹងទី ំង និងេពលេវ ៃន្រពឹត្តិករណ៍
មួយែដលេកើតមនកនុងតំរយុនិចល។ េគ ចសេងខបសមីករបំែលង Lorentz ម
កេន មទំង យដូចខងេ្រកមៈ 

 
 

 
 
ែដល  ដូចេនកនុងកររកីៃនេពល និងកររមួខ្លីៃន្របែវងែដរ។ 

 ឥទធិពលៃនេធៀបភពមន រៈសំខន់ចំេពះលកខខណ្ឌ េលប នេលឿនែដល ច
េ្រប បេធៀបនឹងេលប នពន្លឺបន។ ជទូេទ កល េលប នមនតំៃលធំជង 0.10  អនក
សិក ចំបច់្រតូវេ្របើរបូមន្តេធៀបសំ ប់គណនកេន មមួយចំនួន។ េលប នពន្លឺ គឺ
ជេលប នធំបំផុតែដលវតថុធមម មិន ចមនេលប នេសមើ េឡើយ។ េលប នពន្លឺដ៏ែសន
េលឿនេនះ ្រតូវបនេគចត់ទុកថជេលប នេលឿនបំផុតេនកនុងច្រក ឡែដលេយើងកំពុង
សថិតេន (Milkey way) េនះ។ 

 បរមិណចលនេធៀបៃនវតថុមួយគឺៈ 

1
 

 កេន ម ម៉ស-ថមពលៈ 
 

្របប់េយើងេ យដឹងថ ថមពលែដល្រតូវករសំ ប់បេងកើតម៉ស  គឺ្រតូវមនតំៃល  
និងប្រញច ស់មកវញិ។ និយយមយ៉ងេទៀត េគ ចនិយយបនថម៉សជទំរង់មួយៃន
ថមពល។ 

 ថមពលសីុេនទិចេធៀបគឺៈ 

1
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ែដល  គឺជម៉សរបស់វតថុកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន  ។ ថមពលសរបុរបស់វតថុកំពុង
ផ្ល ស់ទីមួយគឺៈ 

 
ចំែណកកេន មៈ 

 
េ ថថមពលេនេសង មរបស់វតថុ។ 
បរមិណចលនរបស់វតថុមួយជប់ទក់ទងនឹងថមពល មកេន មៈ 
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លំ ត់សំ ប់និស តិហ្វកឹ ត់េធ្វើេ យខ្លួនឯងៈ 

ែផនកទី១ លំ ត់អំពីេគលករណ៍េធៀបភពរបស់កលីេល 
១. រថយន្ត 2000  kg  មួយែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 20.0  m/s  េបើកេទទងគិចនឹង
រថយន្តមនម៉ស 1500 kg មួយេទៀត រចួអូសគន ។ រថយន្តទីពីរេនះកំពុងសថិតេនេសង ម
្រតង់សញញ ឈប់។ បង្ហ ញថបរមិណចលនគឺរក េនកនុងតំរយុេយងែដលកំពុងផ្ល ស់
ទីេ យេលប ន 10.0 m/s មទិសេ ៃនរថយន្តកំពុងផ្ល ស់ទី។ 

២. កូនបល់មួយ្រតូវបនេគេបះេនេលប ន 20.0  m/s  េនកនុងរថយន្តមួយកំពុងផ្ល ស់
ទីេ យេលប ន 40.0 m/s  ។ គណនេលប នរបស់កូនបល់េធៀបនឹងដី្របសិនេបើកូន
បល់្រតូវបនេគេបះ៖ 

ក) េឆព ះេទមុខ 
ខ) េឆព ះេទខងេ្រកយ 
គ) មជញជ ំងចំេហៀ់ង 

៣. េនកនុងតំរយុេយងៃនទីពិេ ធ អនកសេងកតមន ក់កត់សំគល់េឃើញថចបប់ទីពីរ
របស់ញូតុន្រតឹម្រតូវ។ បង្ហ ញថ ្រតឹម្រតូវចំេពះអនកសេងកតកំពុងផ្ល ស់ទីេ យវុចិទ័រ
េលប នេថរ និងមនតំៃលតូចេធៀបនឹងេលប នពន្លឺែដរេធៀបនឹងតំរយុៃនទីពិេ ធ។ 

៤. បង្ហ ញថ ចបប់ទីពីរញូតុនមិន្រតឹម្រតូវេនកនុងតំរយុេយងកំពុងផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់តំរយុ
េយងៃនទីពិេ ធៃនលំ ត់េលខ៣ ែដលមនសំទុះេថរេទ។ 

ែផនកទី២ លំ ត់អំពីវបិកៃន្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសស 
៥. េតើេនេលប នបុ៉នម នែដលែម៉្រត្របែវង 1 m  ផ្ល ស់ទីេបើ្របែវងរបស់ រញួសល់្រតឹម 
0.500 m? 

៦. េតើេនេលប នបុ៉នម នែដលនឡិកពយួរជញជ ំងមួយ្រតូវផ្ល ស់ទីេដើមបីេ យេគេឃើញ
េដើរយឺតជងកន្លះដងេនេពលែដល េនេសង ម? 

៧. អនកអវកសមន ក់កំពុងេធ្វើដំេណើ រេនកនុងយនអវកសែដលមនេលប ន 0.500  េធៀប
នឹងែផនដី។ អនកអវកស ស់អ្រ ជីពចររបស់គត់បន 75.0 ដងកនុងរយៈេពល 1 នទី។ 
សីុញល់ែដលបេងកើតេ យជីពចររបស់អនកអវកសផ យេទកន់ែផនដីេនេពលែដល
យនជំនិះកំពុងផ្ល ស់ទី មទិសែកងនឹងបនទ ត់ែដលភជ ប់យនជំនិះ នឹងអនកសេងកត
េលើែផនដី។ េតើអ្រ ជីពចរបុ៉នម នែដលអនកសេងកតេលើែផនដី ស់បន? េតើេនអ្រ
ជីពចរបុ៉នម នេបើយនផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.99  វញិ? 

៨. ្របែវងពិតៃនយនអវកសមួយគឺេសមើនឹងបីដងៃន្របែវងរបស់យនមួយេទៀត។ យន
ទំងពីរផ្ល ស់ទី មទិសេ ដូចគន  ខណៈេពលែដលយនមួយផ្ល ស់ទីេទមុនយន



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

55អពំេីធៀបភព 

មួយេទៀត អនកសេងកតេលើែផនដីមន ក់ ស់បនយនទំងពីរមន្របែវងដូចគន ។ េបើយន
ែដលផ្ល ស់ទីយឺតមនេលប ន 0.350  គណនេលប នរបស់យនែដលផ្ល ស់ទីេលឿនជង
េនះ។ 

៩. នឡិក តូមិចមួយផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 1000 km/h រយៈេពល 1 េម៉ង មែដល
ស់បនេ យនឡិកដូចគន េនេលើែផនដី។ េតើមនករយឺតជងបុ៉នម ន ណូវនិទី

ែដល 
នឡិកកំពុងផ្ល ស់ទី ស់បនេនចុងៃនរយៈេពល 1 េម៉ង? 

១០. េបើអនកអវកសមន ក់ ចផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 0.950  េយើងែដលេនេលើែផនដី
និយយថ េ្របើរយៈេពលអស់ .

.
4.42  ឆន ំ េដើមបីេឆព ះេទដល់ Alpha Centauri 

ែដលជភពមួយសថិតេនចំងយ 4.20 ឆន ំពន្លឺ។ អនកអវកសមិន្រសបេយបល់។ ក) េតើ
រយៈេពលបុ៉នម នែដលេពលេវ េដើរេទមុខសំ ប់នឡិករបស់អនកអវកស? ខ) េតើេន
រយៈចំងយបុ៉នម នេទកន់ Alpha Centauri ែដលអនកអវកស ស់បន? 

១១. យនអវកសែដលមន្របែវងពិត 300 m  មួយេ្របើរយៈេពលអស់ 0.750 s  េដើមបី
េ ះឆ្លងកត់អនកសេងកតមន ក់េលើែផនដី។ គណនេលប នរបស់យនអវកសេនះ ស់
េ យអនកសេងកតេលើែផនដី។ 

១២. យនអវកសែដលមន្របែវងពិត េ្របើរយៈេពលអស់  េដើមបីេ ះឆ្លងកត់អនក
សេងកតមន ក់េលើែផនដី។ គណនេលប នរបស់យនអវកសេធៀបនឹងអនកសេងកតេលើែផន
ដី។ 

១៣. េតើ  ្រតូវមនតំៃលបុ៉នម នែដលនំេ យ γ 1.01?  ចូរកត់សំគល់ថ កល
េលប នរបស់ភគល្អិត ឬអងគធតុមនតំៃលតូចជងេនះ កររកីៃនេពល និងកររមួៃន
្របែវងគឺមនករែ្រប្របួលតូចជងមួយភគរយ។ 

១៤. មិត្តអនកមន ក់េធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត់អនកេ យយនអវកសមួយែដលកំពុងេ ះេ យ
េលប នយ៉ងេលឿន។ គត់្របប់េទអនកថ យនរបស់គត់មនបេ ្ត យ 20 m 
និងយនឯកលកខណ៍ែដលអនកកំពុងជិះមនបេ ្ត យ 19.0 m។ មករសេងកតរបស់អនក 
ក) េតើយនរបស់អនកមន្របែវងបុ៉នម ន? ខ) េតើយនរបស់មិត្តអនកមន្របែវងបុ៉នម ន? គ) 
េតើេលប នៃនយនរបស់មិត្តអនកមនតំៃលបុ៉នម ន? 

ែផនកទី៣ លំ ត់អំពីសមីករបំែលង Lorentz: 

១៥. យនអវកសមួយេធ្វើដំេណើ រេ យេលប ន 0.75  េធៀបនឹងែផនដី។ េបើយន
អវកសបញ់្រគប់រ ៉ែូកតមួយេឆព ះេទមុខ េតើេគ្រតូវបញ់្រគប់រ ៉ែូកតេនះេ យេលប ន
បុ៉នម នេធៀបនឹងែផនដីេដើមបីេ យេលប នរបស់ មនតំៃល 0.95 ? 
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១៦. យនអវកសពីរេធ្វើដំេណើ រចកេចញពីគន េ យេលប ន 0.75  េធៀបនឹងែផនដីេន
េពលែដល កំពុងសថិតេន្រតង់ចំនុចមួយៃនែផនដី។ គណនេលប នរបស់យនមួយ
េធៀបនឹងយនមួយេទៀត។ 

១៧. េឈើមួយកំ ត់្រតូវបនេគសេងកតេឃើញថមន្របែវង 2.00 m និងមនទំរផគុំបន
មំុ 30 ជមួយទិសៃនចលន (េមើលរបូ)។ េលប នរបស់កំ ត់េឈើគឺ 0.995 ។ គណន
្របែវងពិតៃនកំ ត់េឈើេនះ។ 

 

១៨. យនអវកសេឈម ះ Klingon មួយផ្ល ស់ទីេចញពីែផនដីេ យេលប ន 0.800 ។ 
យនអវកសមួយេទៀត ចរត់ដល់េលប ន 0.900  េធៀបនឹងែផនដី។ អនកសេងកតេនេលើ
ែផនដីេឃើញយនទីពីរកំពុងេធ្វើដំេណើ រេលឿនជងយន Klingon 0.100 ។ មករ
សេងកតរបស់អនកេនកនុងយនទីពីរ េតើយនទីពីរេលឿនជងយន Klingon បុ៉នម ន? 

ែផនកទី៤ លំ ត់អំពីបរមិណចលនេធៀប និងទំរង់េធៀបៃនចបប់ញូតុន 
១៩. គណនបរមិណចលនៃនេអឡិច្រតុងែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន ក) 0.010  
ខ) 0.500  គ) 0.900 ។ 

២០. បង្ហ ញថេលប នរបស់វតថុែដលមនបរមិណចលន  និងម៉ស  គឺៈ 

/
។ 

២១. កេន មបរមិណចលនកនុងករណីមិនេធៀបរបស់ផង់កំពុងផ្ល ស់ទីមួយគឺ  
ែដលេគ្រតូវេ្របើ្របស់ កនុងករណី ។ េតើេនេលប នបុ៉នម នែដលរបូមន្តបរមិណ
ចលន មេមកនិចបុ ណ (ករណីមិនេធៀប) ផ្តល់ចំេលើយខុស ក) ចំនួន ១ភគរយ?  
ខ) ចំនួន ១០ភគរយ? 

២២. កូនបល់សំ ប់េលងេ គ លមួយផ្ល ស់តីេ យេលប ន 90.0 m/s ។ េតើេនកំរតិ
ផលេធៀប ែដលបរមិណចលនេធៀប ខុសពីបរមិណចលនែដលេគរក ម
េមកនិចបុ ណ? (គន្លឹះ៖ េយើង្រតូវរក ( / ) 

ែផនកទី៥ លំ ត់អំពី នុភពេធៀប 
២៣. គណនថមពលែដល្រតូវករេដើមបីេធ្វើេ យេអឡិច្រតុងមួយផ្ល ស់ទីេ យសំទុះ
មួយ្រតូវនឹងេលប នពី 0.500  ដល់ 0.900  និងពី 0.900  ដល់ 0.990 ។ 
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២៤. គណនបរមិណចលនៃន្របូតុងមួយែដលថមពលសរបុរបស់ េសមើពីរដងៃន
ថមពលេនេសង ម។ 

២៥. ្របូតុងមួយផ្ល ស់ទី 0.95c។ គណន ក) ថមពលេនេសង មរបស់  ខ)ថមពល
សរបុ គ) ថមពលសីុេនទិច។ 

២៦. េអឡិច្រតុងមួយ្រគប់មនថមពលសីុេនទិច្របំដងធំជងថមពលេនេសង មរបស់
។ គណន ក) ថមពលសរបុរបស់  ខ) េលប នរបស់ ។ 

លំ ត់បែនថមៈ 
២៧. នុភពមធយមែដលផ្តល់េ យ្រពះ ទិតយមនតំៃលេសមើ 73 10  W ។ េ យ 
សនមតថ ជំ ៊ នរលកៃនពន្លឺែដលេចញពី្រពះ ទិតយមនតំៃលេសមើ 450 nm ។ 
ចូរគណនចំនួនផូតុងែដល លេចញពី្រពះ ទិតយកនុងរយៈេពល 3  នទី។ ឧបមថ 
េគមន្របព័នធ solar cell មួយែដលមនលទធភព្រសូបយកថមពល្រពះ ទិតយេដើមបីផទុក
េទេ យ គុយមួយ េហើយលទធភពែដល គុយេនះ ច្រសូបបនគឺ 33% ៃន
ថមពលែដលបេញចញេ យ្រពះ ទិតយ។ ចូរគណនថមពលែដល្របព័នធ solar cell 
េនះ ្រសូបបនកនុងរយៈេពល 4 េម៉ង។ 

២៨. ្រគប់រ ៉ែូកត  មួយផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ែផនដីេ យេលប ន 0.65 ។ េនខណៈេពលដូច
គន  ្រគប់រ ៉ែូកត  មួយផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ែផនដីេ យេលប ន 0.85  េធៀបនឹងែផនដី ម
ទិសេ ដូចគន ។ រកេលប នរបស់  េធៀបនឹង  េពលែដល ផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ ។ 

២៩. គណនេលប នរបស់េអឡិច្រតុងមួយែដលថមពលសីុេនទិចរបស់ េសមើនឹង 14000 
ដងៃនថមពលេនេសង មរបស់ ។  

៣០. យន វកសមួយ និងអនកបញជ រមួទំងអនកដំេណើ រទំងអស់ែដលសថិតេនេលើ
យនមនម៉សរមួ 180 000 kg។ អនកែដលសថិតេនេលើយនចង់េធ្វើដំេណើ រេទកន់ផក យ
មួយែដលសថិតេនចំងយ 35  ឆន ំពន្លឺពីយនេ យេលប ន 0.70 ។ េដើមបីបេងកើនសំទុះ 
ម៉សីុនៃនយន វកសផ្ល ស់ប្តូពីម៉សេទជថមពល។ េតើម៉សបុ៉នម នែដល្រតូវ
បំែលងជថមពលេដើមបីបេងកើនសំទុះេ យដល់េលប នេនះ? សនមតថ សំទុះមនតំៃល
ធំ ដូចេនះចលនៃនយន ចចត់ទុកថមនេលប នេថរ 0.70 ។ េតើរយៈេពលបុ៉នម ន
ែដលយនេនះ្រតូវេធ្វើដំេណើ រេទកន់ផក យេនះ? 

៣១. េនកនុង្របតិកមមនុយេក្លែអរ ផង់ឯកលកខណ៍ពីរ្រតូវបនបេងកើត េ យផ្ល ស់ទី ម
ទិសេ ផទុយគន ។ ្របសិនេបើេលប នៃនផង់នីមួយៗគឺ 0.85  េធៀបនឹងតំរយុេយងៃន
ទីពិេ ធ គណនេលប នរបស់ផង់នីមួយៗេធៀបនឹងគន ។ 
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៣២. វទូិ ស់ចំងយេទកន់ផក យមួយេឃើញ្របែវង  6.0  ឆន ំពន្លឺ ( 1  ឆន ំពន្លឺ = 
ចំងយែដលពន្លឺ លកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ)។ យន វកសមួយេធ្វើដំេណើ រេទកន់
ផក យេនះេ យេលប នេថរ េហើយេទដល់ផក យេនះេ យេ្របើរយៈេពលអស់ 2.50 ឆន ំ 

មែដលេគ ស់េ យេ្របើ្របស់នឡិកេនកនុងយន វកស។ ក) គណនរយៈេពល
ែដលេគ ស់េ យេ្របើ្របស់នឡិកេនេលើែផនដី (េ យសនមតថតំរយុែផនដីជតំរយុ
េយងនិចល)។ េតើពីែផនដីេទកន់ផក យមនរយៈចំងយបុ៉នម នេបើករ ស់េធ្វើេឡើង
េ យអនកដំេណើ រ? 

៣៣. ផង់មួយមថមពលសីុេនទិចរបស់ េសមើនឹង20ដងៃនថមពលេនេសង ម។ 
គណនេលប នរបស់ ជអនុគមន៍ៃន ។ 

៣៤. េតើេនេលប នបុ៉នម នែដលថមពលសីុេនទិចរបស់ផង់មួយេសមើនឹងថមពលេន
េសង មរបស់ ? 

៣៥. េអឡិច្រតុងមួយមនថមពលសីុេនទិចេសមើ 0.100 MeV។ គណនេលប នរបស់
េ យេ្របើ្របស់កេន មេធៀប និងបុ ណ។ 

៣៦. ចូរេផទ ងផទ ត់កេន មខងេ្រកមៈ 

1

1
1  

៣៧. េតើកមមន្តបុ៉នម ន្រតូវករចំបច់សំ ប់េ យេអឡិច្រតុងមួយផ្ល ស់ទីពីេលប ន 
1.2 10  m/s េទ 2.4 10  m/s? 

៣៨. ផង់មួយមនថមពលសីុេនទិច 62 MeV  និងមនបរមិណចលន 335 MeV/c  ។ 
គណនម៉សគិតជ  MeV/c  និងេលប នរបស់ ។ 

៣៩. សុខ និងរចនកំពុងេលងែលបងចប់កូនបល់េនកនុងតំរយុ S  មួយែដលកំពុងផ្ល ស់ទី
េ យេលប ន 0.24  េធៀបនឹងតំរយុ S  មួយ ែដលសមបត្តិជមនុស មន ក់កំពុងសេងកត ល់
សកមមភពរបស់អនកទំងពីរខងេលើ េហើយសមបត្តិេនះេនកនុងតំរយុ S ។ ឧបមថ សុខ េបះកូន
បល់េទកន់ រចន េ យេលប ន 0.95  េហើយអនកទំងពីរេនះសថិតេនចំងយពីគន  
0.5 10  m។ ក) ម ែដលរចនេមើលេឃើញ េតើកូនបល់ផ្ល ស់ទីេ យេលប នបុ៉នម ន? ខ) 

មែដលរចនេមើលេឃើញដ៏ែដល េតើរយៈេពលបុ៉នម នេទើបកូនបល់ផ្ល ស់ទីមកដល់គត់? គ) 
មែដលសមបត្តិសេងកតេឃើញ េតើសុខ និងរចនសថិតេនចំងយបុ៉នម នគីឡូែម៉្រតពីគន  និងេតើកូន
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បល់ផ្ល ស់ទីេ យេលប នបុ៉នម ន គីឡូែម៉្រតកនុងមួយវនិទី km/s ? ឃ) មសមបត្តិសេងកត
េឃើញដែដល េតើរយៈេពលបុ៉នម នែដល កូនបល់ផ្ល ស់ទីេទដល់រចន? 

 
 

៤០. ឧបមថ្រពះ ទិតយេរៀបនឹងផទុះ។ េដើមបីបេញជ សសភពករណ៍េនះ េយើងចប់េផ្តើម
េចញដំេណើ រេ យយន វកសមួយេ យេលប ន 0.800  េឆព ះេទកន់ផក យមួយ
េឈម ះថ Tau Ceti ែដលសថិតេនចមង យ 12 ឆន ំពន្លឺពីែផនដី។ េនេពលេទដល់ពក់
ក ្ត លផ្លូវ េយើងបនេឃើញ្រពះ ទិតយផទុះេឡើង េហើយសំ ង ្រកក់ េនខណៈេនះ
េយើងក៏បនេឃើញផក យ Tau Ceti ផទុះេឡើងែដរ។ ក) េនកនុងតំរយុេយងៃនយន

វកស េតើេយើង ចនិយយថ្រពះ ទិតយនិងផក យផទុះដំ លគន បនែដរឬេទ? 
្របសិនេបើមិនបន េតើមួយ ផទុះេឡើងមុន? ខ) េនកនុងតំរយុេយងែដល្រពះ ទិតយ 
និងផក យ Tau Ceti សថិតេននឹងដូចគន  េតើពួក ទំងពីរផទុះេឡើងកនុងេពលដំ លគន ែដរ
ឬយ៉ង ? េបើមិនដូេចនះ េតើមួយ ផទុះេឡើងមុន? 

៤១. ផង់ែដលផទុកបនទុក  មួយផ្ល ស់ទី មបនទ ត់្រតង់កនុងែដនអគគិសនីឯកស ្ឋ ន  
េ យេលប ន ។ កំ ំងអគគិសនីែដលមនអំេពើេលើបនទុកេនះគឺ ។ េលប នផង់ និង
ែដនអគគិសនីទំងពីរេទ មអ័ក  ។ ក) បង្ហ ញថ សំទុះៃនផង់ មអ័ក   មនទំរង់

មកេន មដូចខងេ្រកម៖ 

1  

ខ) ពិភក លកខណៈ ្រស័យៃនសំទុះេលើេលប ន។ គ) ្របសិនេបើផង់ចប់េផ្តើមផ្ល ស់ទី
េ យេលប នេសមើសូនយ្រតង់ 0 េនខណៈ 0 េតើអនកេធ្វើយ៉ងដូចេម្តចេដើមបីគណន
េលប នរបស់ផង់និងទី ំងរបស់ េនខណៈ t មួយខុសពីសូនយ? 

សុខ 

0.24 0.5 10  m 

0.95
រចន 

សមបត្តិ 
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៤២. កំរសមី  (ផូតុងមនថមពលខពស់) ចបេងកើតេអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុងែដលមន
ម៉សរបស់ពួក េសមើគន  និងចូលកនុងែដនអគគិសនីៃនៃណ្វ យូ៉ធងន់ ( )។ 
េតើកំរសមី  ែដលមនថមពលតូចបំផុតបុ៉នម នែដល ចបេងកើតលកខខណ្ឌ េនះបន? 



 

 

ជំពកូ ២ 

្រទសឹ្តកីងទ់ិចចស ់នងិគំរៃូន តមូ  
Early Quatum Theory and Models of the Atom 

េគលបំណង 
ជំពូក២ មនេគលបំណងេ យនិស ិតយល់ដឹងអំពីខ្លឹម រមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 លកខណៈមួយចំនួនៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច 
 សមមតិកមមកង់ទិចរបស់ Planck និងបន យអងគធតុេខម  
 ្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺ និងផលផូតូអគគិសនី 
 ថមពល ម៉ស និងបរមិណចលនៃនផូតុង 
 ផល Compton 
 អន្តរកមមៃនផូតុង និងផលិតកមមគូ 
 ទ្វិកភពផង់-រលក និងេគលករណ៍បំេពញគន  
 ធមមជតិរលកៃនរបូធតុ 
 មី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុង 
 គំរចូស់ៃន តូម 
 សបិុច តូម៖ គន្លឹះេឆព ះេទកន់ករ គ ល់អំពីរចនសមព័នធ តូម 
 គំរូ តូមរបស់ Bohr 
 សមមតិកមម de Broglie អនុវត្តចំេពះ តូម 
 នីវ ៉ថូមពល និងសបិុច 
 េគលករណ៍្រតូវគន  
 ចលននុយេក្លែអ៊ និងករេភញ ច តូមិច 

 

 
មី្រកទូស ន៍េអឡិច្រតុងបេងកើតរបូភពេ យេ្របើ្របស់េអឡិច្រតងុែដលមនលកខណៈរលករបស់ ដូចពន្លឺែដរ។ េ យ
ជំ នរលករបស់េអឡិច្រតងុមនតៃម្លតូចេធៀបនឹងជំ នរលករបស់ពន្លឺេមើលេឃើញ េគ ចទទួលបនរបូភពែដល

ចបស់ល្អេធៀបនឹងមី្រកូទស ន៍ធមម ។  
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េសចក្តីេផ្តើម 

គន្លឹះសំខន់ទីពីរនំេ យមនបដិវត្តរបូវទិយ េនសតវត រទី៍១៩ គឺ្រទឹស្តីកង់ទិច 
(គន្លឹះទីមួយ និងមនែតមួយេនះគឺ្រទឹស្តីេធៀបភពរបស់ Albert Einstein)។ មិនដូច្រទឹស្តី
េធៀបភពេទ ្រទឹស្តីកង់ទិច្រតូវកររយៈេពលជិតបីទសវត រេ៍ដើមបីេ យេគយល់ចបស់
អំពីភព្រតឹម្រតូវ និងភពែខងែរងរបស់ ។ បនចប់េផ្តើមេលចេឡើងេនឆន ំ១៩០០ 
ជមួយនឹងសមមតិកមមកង់ទិចរបស់ Max Planck។ បនទ ប់មកេទៀត េទើបមនករពនយល់
បែនថមេ យកន់ែតចបស់ ស់េនពក់ក ្ត លទសវត រឆ៍ន ំ ១៩២០ ជមួយនឹង
្រទឹស្តីេមកនិចកង់ទិចរបស់អនក្រ វ្រជវរបូវទិយេឈម ះ SchrÖdinger និង Heisenberg 
ែដលមន្របសិទធភពខពស់កនុងករពនយល់អំពីរចនសមព័នធរបស់របូធតុ។ 

២.១ រលកេអឡចិ្រតម៉ូេញទិច (ELECTROMAGNETIC WAVES) 

លំេយលរមួៃនអគគិសនី និងម៉េញទិច ផ្ល ស់ទីេ យេលប នមួយេសមើនឹងេលប ន
ពន្លឺ និងផ្ល ស់ទីេ យមនលកខណៈរលក។ 

េនឆន ំ១៨៦៤ អនករបូវទិយជនជតិអង់េគ្លសេឈម ះ James Clerk Maxwell បន
េលើកេឡើងថ បនទុកអគគិសនីែដលកំពុងមនសំទុះបេងកើតេ យមននូវកររខំន 
(disturbances) ជលកខណៈអគគិសនី និងម៉េញទិច ែដល ច លេ យលកខណៈដូច
គន កនុងលំហ។ េបើ លេ យបេងកើតជខួប េនះកររខំនេនះ ជរលកែដលមន
កំុបូ៉សង់អគគិសនី និងម៉េញទិចរបស់ ែកងគន  េហើយកំុបូ៉សង់ទំងពីរមនទិសែកងនឹង
ទិសេ ៃនដំ លរបស់រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចេនះ (របូ ២.១)។ 

បនទ ប់ពីពិនិតយករងរ្រ វ្រជវរបស់ Faraday រចួមក េ ក Maxwell បនដឹង
ថ កល មនបំែរបំរលួៃនែដនម៉េញទិច េនះ ចបេងកើតេ យមនចរន្ត ំង
ឌុចសយុងេនកនុងែខ ចម្លងវង់។ ដូចេនះ ែដនម៉េញទិចែ្រប្របួលេ យសមម្រតនឹង
ែដនអគគិសនីែដរេបើគិតអំពីផលរបស់ ។ ែដនអគគិសនីែដលបេងកើតេ យ ំងឌុចសយុង
េអឡិច្រតូម៉េញទិចមនភពងយ្រសួលកនុងករបក្រ យេ យអនកសិក យល់ ពី
េ្រពះេ ហៈផ្តល់នូវលកខណៈទប់ចរន្ត (េរសីុស្តង់) តូច ែដលខុសពីពពួកអងគធតុ
អីុសូឡង់។ ដូេចនះ េទះែដនតូចយ៉ង ក៏ ចប ្ត លេ យមនចរន្តកនុងេ ហៈ
មួយែដលេគ ចសេងកតេឃើញបនែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត ចំេពះែដនម៉េញទិចតូចវញិគឺេគ
ពិបកេធ្វើករសួេងកត ស់។ 

េនជំនន់របស់គត់ Maxwell មនលទធភពបង្ហ ញេ យេឃើញថ េលប ន  
ៃនបន យរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចេនកនុងលំហេសរបីនមកពីកេន ម៖ 

2.998 10  m/s (២.១) 
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ែដល ងេថរឌីេអឡិច្រទិច (electric permittivity) កនុងលំហេសរ ី និង  ងជំ ប
ម៉េញទិច (magnetic permeability)។ មនតៃម្លេសមើេលប នពន្លឺែដរ។ េនះជករៃចដនយ
េពក េហើយ មភពៃចដនយេនះ Maxwell បនសននិ ្ឋ នថពន្លឺផ ំពីរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច។ 

 

 
 
 
របូ២.១ ែដនអគគិសនី និងែដនម៉េញទិចកនុងរលកេអឡិច្រតម៉ូេញទិចែ្រប្របួលរមួគន ។ ែដនទំងពីរ្របេភទែកងគន  
េហើយែកងេទនឹងទិសេ របស់ដំ លៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច។ 
 
 

 
 
 
 

 
 

របូ២.២ សបុិចៃនបន យ (រលក) េអឡិច្រតូម៉េញទិច រមួទំងសីតុណ្ហ ភពែដល្រតូវនឹង ។ ពន្លឺេមើលេឃើញ ឬេគេ
យ៉ង មញញថពន្លឺ គឺសំេ េលើរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនជំ នរលកពី 390 េទ 750 nm។  ចំែណករសមី
មយ៉ងែដលេគទំ ប់េ ថ ្វ យអុ៊ល្រ  (ultraviolet) គឺមនជំ នរលកពី 10 េទ 400 nm។ 

(្របភពរបូៈ http://outreach.atnf.csiro.au/education/everyone/radio-astronomy) 

េនឆន ំ១៨៨៨ អនករបូវទិយជនជតិ ល្លឺម៉ង់េឈម ះ Heinrich Hertz បនបង្ហ ញថ 
រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមនពិតែមន េហើយ មនលកខណៈដូចអ្វីែដល Maxwell គត់
បនរកេឃើញពីមុនែដរ។ េ ក Hertz បនបេងកើតរលកេ យករបេងកើតចរន្តឆ្ល ស់េន
កនុងខយល់ែដលសថិតេនចេន្ល ះ បល់េ ហៈពីរ។ ទទឹងរបស់ចេន្ល ះបល់េ ហៈទំងពីរ
េនះខ្លីលមមេដើមបីេ យមនផក េភ្លើងេកើតមនេឡើងទនទឹមេពលែដលចរន្តេឡើងដល់តៃម្ល
អតិបរម។ ែខ ចម្លងវង់តូចគឺ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជឧបករណ៍អេងកត (detector) 

10  10 10 0.5 10 10 10  10

្របែហលទំហំៃន… 

ជំ នរលក (m)  Radio  Visible Ultraviole X‐ray Microwave Infrared Gamma ray

េ្របកង់ (Hz) 

សីតុណ្ហ ភពៃនអងគធតុ
ែដលផ យេចញនូវ
ជំ នរលក (K) 

គរ មនុស  សត្វឃមុំ មជុលេដរ មូ៉េលគុល តូម ៃណ្វ យូ៉ៃន តូម Protozoans

10 10  10 10 10 10  10

1K 100K 10, 000K 10 Million K 

ទិសេ ដំ លរបស់រលក 

ែដនម៉េញទិច 
ែដនអគគិសនី 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

64 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

ចំែណករលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលបេងកើតេ យមនលំេយលេនកនុងវង់គឺជអនក
បេងកើតផក េភ្លើងេនចេន្ល ះេនះ។ េ ក Hertz បនេធ្វើករគណនជំ នរលក និង
េលប នដំ លៃនរលកែដលគត់បេងកើតេឡើងេនះ េហើយលទធផលបង្ហ ញថ មនទំង
កំុបូ៉សង់អគគិសនី និងម៉េញទិច។ េ្រកពីេនះ គត់បនរកេឃើញថ ចប្ល ត (reflected) 

ចមនលំងក (refracted) និងបងកេ យមនឌី្របក់សយុង (diffracted) ផងែដរ។ 

ង ២.១ ងបង្ហ ញអំពីបង់េ្របកង់ៃនរលកវទិយុែដលេគេ្របើ្របស់កនុងទំនក់ទំនងរលកវទិយុ។ 

Band (បង់) Frequency Range
(លំ ប់េ្របកង់) 

Wavelength Range 
(លំ ប់ជំ នរលក) 

Extremely Low Frequency (ELF) 3 kHz 100 km

Very Low Frequency (VLF) 3-30 kHz 10-100 km

Low Frequency (LF) 30 -300 kHz 1-10 km

Medium Frequency (MF) 300 kHz -3 MHz 100 m – 1 km 
High Frequency (HF) 3 – 30 MHz 10 – 100 m 
Very High Frequency (VHF) 30 – 300 MHz 1-10 m

Ultra High Frequency (UHF) 300 MHz – 3 GHz 10 cm – 1 m 
Super High Frequency 3-30 GHz 1-10 cm

Extremely High Frequency 30-300 GHz 1 mm – 1 cm 

 ពន្លឺគឺមិនែមនជអ្វីែតមួយគត់ៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចេទ។ ថ្វីតបិតរលកទំង
អស់មនលកខណៈ្រគឹះធមមជតិដូចគន  លកខណៈអន្តរកមមរបស់ ជមួយនឹងរបូធតុេផ ងៗ
គឺ ្រស័យេទនឹងេ្របកង់របស់រលកនីមួយៗ។ រលកពន្លឺ ជរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច
មួយ្របេភទែដលែភនកមនភពរសួេទនឹង  េហើយេ្របកង់របស់ សថិតេនចេន្ល ះ 4.3

10  Hz  សំ ប់ពន្លឺពណ៌្រកហម និង្របែហល 7.5 10  Hz  សំ ប់ពន្លឺពណ៌ ្វ យ។ 
ទក់ទងនឹងលកខណៈធមមជតិរបស់រលកែដលអនក្រ វ្រជវបនរកេឃើញ េគមនករ
កត់សំគល់ដូេចនះគឺ៖ 

“េនេពលែដលរលកពីរ ឬេ្រចើនែដលមនធមមជតិដូចគន លឆ្លងកត់ចំនុចមួយេន
្រតង់ខណៈេពលដូចគន  េនះអំព្លីទុតខណៈរបស់ គឺជផលបូកៃនអំព្លីទុតរបស់រលក
នីមួយៗ។" 

 អំព្លីទុតខណៈសំេ េលើតៃម្លអំព្លីទុតេនកែន្លង និងខណៈ មួយរបស់បន យ
រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច។ ពកយ “អំព្លីទុត” ជភ អង់េគ្លស amplitude ែតឯង គឺ
សំេ េលើតៃម្លអតិបរមៃនអេថររលក (wave variable)។ ដូចេនះ អំព្លីទុតៃនរលកទឹកគឺ
ជកំពស់ខពស់បំផុតៃនរលកទឹក។ រឯីអំព្លីទុតៃនរលកសំេឡងគឺជបំែរបំរលួៃនសំពធ
េធៀបនឹងសំពធធមម ។ េ យទំនក់ទំនងរ ងែដនអគគិសនី និងែដនម៉េញទិចគឺ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

65្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

 1 េនះអំព្លីទុតខណៈរបស់ ចជែដនអគគិសនី  ឬែដនម៉េញទិច  ក៏បន។ 
ជធមម ែដន  ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ េ្រពះែដនអគគិសនីៃនរលកពន្លឺែដលអន្តរកមមរបស់
ជមួយនឹងរបូធតុបងករេ យមនបតុភូតអុបទិចមួយចំនួន គឺសឹងែតដូចគន ែដរ។ 

គួរកត់សំគល់ថ េនេពលែដលែខ រលកពន្លឺ (trains of light waves) ជួបគន េន
្រតង់តំបន់មួយ បងខូច (interfere) គន េដើមបីបេងកើតជរលកថមីមួយេទៀត ែដលអំព្លីទុតេន
្រតង់ខណៈេនះៃនរលកថមីបនពីផលបូកពិជគណិតៃនអំព្លីទុតរលកេដើមទំងអស់។ ែបប
េនះ េគមនពកយសំ ប់េ្របើេផ ងគន េនេពលែដលមនបតុភូត ំងែទេផរង់៉រ ងរលក
ែដលមនផសបុ៉នគន លប៉ះគន ។ េគេ ថ ំងែទេផរង់៉សង់ (constructive 
interference) ែដលេគេ្របើសំ ប់ករបូកបែនថមៃនរលកទំងអស់ែដលមនផសបុ៉នគន
េដើមបីបេងកើតអំព្លីទុតធំជងឬតូចជងអំព្លីទុតរបស់រលកេដើម។ 

 
របូ២.៣ របូបង្ហ ញអំពីបតុភូត ំងែទេផរង៉ៃនរលកទឹកែដលេគថតបន។ 

 ចំែណក ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញ ឬបងខូច (destructive interference) គឺេ្របើសំ ប់
រលកថ្វីែដលេកើតេឡើងបនទ ប់ពីមនកំហូចេ យែផនក ឬទំង្រសុងៃនរលកេដើមនីមួយៗ
ែដលមនផសខុសគន  បនទ ប់ពីរលកទំងអស់ លមកប៉ះគន េនខណៈនិងទី ំងមួយ។ 
របូខងេ្រកមេនះបង្ហ ញអំពី ំងែទេផរង់៉សង់ និង ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញែដលេយើងបន
េលើកេឡើងមកេនះ (របូ២.៤)។ ្របសិនេបើរលកេដើមមនេ្របកង់េផ ងគន  លទធផលនឹងជ
ករផ ំរ ង ំងែទេផរង់៉សង់ និង ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញដូចបង្ហ ញកនុងរបូ២.៤។ 

 
 

a                                         b  
របូ២.៤ គំនូសបង្ហ ញអំពី ំងែទេផរង់៉សង់ a  និង ំងែទេផរង៉បំផ្ល ញ b  ែដលេកើតពីរលកេដើមបួនេផ ងគន ។ 

                                                            
1 កល េគសរេសរនិមិត្តសញញ េ យេ្របើអក រដិត្រតង់គឺសំគល់ថ ជទំហំវុចិទ័រ ( មលំនំេសៀវេភសរេសរជ
ភ អង់េគ្លស របស់ប ្ត ្របេទសនិយយភ អង់េគ្លស) ែត មេសៀវេភជភ ប ងំេគនិយមសញញ ្រពួញ។ 

( ំងែទេផរង់៉សង់) ( ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញ) 

រលកទី១ 

រលកទី២ 

រលកទី១ 

រលកទី២ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

66 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

បតុភូត ំងែទេផរង់៉រ ងរលកពន្លឺ្រតូវបនបង្ហ ញេ យ Thomas Young េនឆន ំ
១៨០១ េ យគត់បនេ្របើ្របស់គូបនទះេស្តើង (a pair of slits) ែដលមនករចំងប៉ះេលើ
េ យពន្លឺមូ៉ណូ្រកូម៉ទិចេចញពី្របភពពន្លឺែតមួយ (របូ ២.៥)។ គួរកត់សំគល់ថ 

បតុភូតែដលេគេ ថ ំងែទេផរង់៉ និងឌី្របក់សយុងែតងេកើតមនែតចំេពះរលក
បុ៉េ ្ណ ះ។ ចំែណកផង់មិនមនបតុភូតទំងេនះេកើតមនេឡើងចំេពះ េឡើយ។ ម
ន័យេនះ ករពិេ ធរបស់ Young បង្ហ ញថពន្លឺផ ំេឡើងពីរលក ឬមនលកខណៈរលក
របស់ ។ ចំែណក្រទឹស្តីរបស់ Maxwell បញជ ក់បែនថមេទៀតថ ពន្លឺគឺជរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច។ េនះគួរបញជ ក់បែនថមថ ភព្រសពិច្រសពិលៃនធមមជតិរបស់
ពន្លឺេនែតបន្តមនរហូត។ េទើបែតមកដល់ចុងសតវត រទី៍១៩ េទ ែដលធមមជតិៃនពន្លឺ

ក់បីដូចជែលងមនករសង ័យេទៀតថ មនលកខណៈយ៉ងដូចេម្តច។ េនះេកើត
េចញពីវភិគទនរបស់អនក្រ វ្រជវែផនករបូវទិយ និងវទិយ ្រស្តពក់ព័នធជេ្រចើននក់
េទៀតែដលបនខិតខំ ក់កយចិត្ត េដើមបីភពរកីចំេរ ើនៃនវទិយ ្រស្តពិត។  

មនអនករបូវទិយមន ក់ (David Jonathan Gross អនកទទួលបនពនរង្វ ន់ណូែបល
របូវទិយេនឆន ំ២០០៤ ែដលបនមកេធ្វើបទបង្ហ ញមួយេនឯមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិ
ករណ៍ កមពុជ-ជបុ៉ន ៃន កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ េនឆន ំ២០០៩) បនសរេសរថ 
“របូវទិយគឺជម ៃនវទិយ ្រស្ត”។ េនះចង់បញជ ក់្របប់និស ិត្រគប់របូថ របូវទិយ្រតូវ
ករចំបច់ ស់កនុងករសិក វទិយ ្រស្ត េហើយវទិយ ្រស្តទំង យេកើតេ្រកយ
របូវទិយ ឬបនែបកេចញពីរបូវទិយបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
របូ២.៥ ្របភពៃនគំរូ ំងែទេផរង់៉កនុងពិេ ធន៍របស់ Young។ ំងែទេផរង់៉សង់េកើតមនេឡើងេនេពលែដលមនភព
ខុសគន ៃន្របែវងផ្លូវពីបនទះេស្តើងេទកន់េអ្រកង់គឺ , , 2  … ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញេកើតមនេឡើងេនេពលែដលភព

ខុសគន ៃន្របែវងផ្លូវគឺ , , ។ 

េអ្រកង់

េអ្រកង់ទី២ 
េអ្រកង់ទី១ 

្របភពពន្លឺ 

របូភព្របកដេឡើង

េនេលើេអ្រកង ់

 ងំែទេផរង៉ស់ងប់េងកើតេ យ

មនពន្លឺកនែ់តភ្ល ឺ
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របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

68 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

អនធិលេនះសមម្រតនឹងសីតុណ្ហ ភព ច់ខតៃនឧសម័ន។ ករពនយល់អំពីលកខណៈ
សមម្រតេនះផ្តល់េ យគត់ខ្លួនឯងនូវលទធភពកនុងករគណនអំពីទំហំ និងម៉ស
របស់មូ៉េលគុលទំង យ ែដលពីមុនមកេគ្រគន់ែត ចទយ េ យ្រសពិច្រសពិល
បុ៉េ ្ណ ះ។ េ ក Maxwell បនទទួលេ្រកឌីតរមួគន ជមួយ Boltzmann សំ ប់សមីករ
អំពីរបយថមពលមូ៉េលគុលេនកនុងឧសម័ន។ 

 េនឆន ំ ១៨៦៥ Maxwell បន្រតឡប់េទកន់ផទះ្រគួ រគត់េន្របេទសសកុតឡង់
វញិ។ េនទីេនះ គត់បនបន្តករ្រ វ្រជវរបស់គត់ និងបនបេងកើត អភិ្របយ 
(treatise) ស្តីអំពីអគគិសនីម៉េញទិចែដលកលេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកជអតថបទស្តង់ រ
សំ ប់មុខវជិជ េនះ ប់ទសវត រ។៍ េនឆន ំ ១៨៧១ Maxwell បនវលិ្រតឡប់េទ

កលវទិយល័យ Cambridge េដើមបីបេងកើតេឡើងនូវទីពិេ ធេឈម ះ Cavendish 
Laboratory េ យករ ក់េឈម ះេនះគឺកនុងេចតនផ្តល់កិត្តិយសេទអនករបូវទិយដ៏អ ច រយ
មន ក់េឈម ះថ Henry Cavendish។ Maxwell បន ្ល ប់េ យេ គម រកីេនេពល
ែដលគត់មន យុ ៤៨ឆន ំ េនកនុងឆន ំ១៨៧៩ ែដលជឆន ំែដល Albert Einstein បន
ចប់កំេណើ ត។ Maxwell ្រតូវបនេគ គ ល់ថជអនករបូវទិយ្រទឹស្តីលបីបំផុតេនសតវត រទី៍
១៩ ចំែណក Albert Einstein ្រតូវបនេគចត់ទុកថជអនករបូវទិយ្រទឹស្តីលបីបំផុតេន
សតវត រទី៍២០។ េនះគឺដូចគន េទនឹងអនករបូវទិយពីរនក់េទៀតេនជំនន់េដើមគឺេ ក 
Newton និងេ ក Galileo ែដរ ែដលគត់ទំងពីរនក់លបីបន្តបនទ ប់គន ។ 

២.២ សមមតិកមមកង់ទិចរបស ់ Planck និងបន យអងគធតុេខម  (PLANCK’S 
QUANTUM HYPOTHESIS AND BLACKBODY RADIATION) 

មនែត្រទឹស្តីកង់ទិចៃនពន្លឺបុ៉េ ្ណ ះែដល ចពនយល់អំពីេដើមកំេណើ តរបស់ បន។ 

ករសេងកតមួយែដលេគពំុ ចពនយល់េ យបនចបស់េនសតវត រទី៍១៩ េនះគឺ
សបុិចពន្លឺែដលផ យេចញពីវតថុេក្ត ។ សបុិចៃនពន្លឺែដលបនផ យេចញពីវតថុេក្ត ្រតូវបន
បង្ហ ញកនុងរបូ២.៦។ អងគធតុេខម  គឺជអងគធតុែដលនឹង្រសូប ល់បន យែដលប៉ះនឹង  
(េហើយេយើងក៏នឹងេមើលេឃើញ មនពណ៌េខម េ្រកមចំ ំងប្ល តេនេពលែដលមនករបំភ្លឺ
េ យ្របភពពន្លឺេផ ងេទៀត។) បន យៃនអងគធតុេខម េនះនឹងផ យេចញេ យេយើងេឃើញេន
េពលែដល មនសីតុណ្ហ ភពេក្ត  និងភ្លឺ ែដលេគេ ថ បន យអងគធតុេខម  (មិនចំបច់ែត
មនពណ៌េខម េទ)។ សីតុណ្ហ ភព 6000 K  េនកនុងរបូ២.៦ គឺសំ ប់សីតុណ្ហ ភពៃនៃផទរបស់
្រពះ ទិតយ ែដលកំពូលៃនែខ េកងសថិតេនចំសបិុចៃនពន្លឺេមើលេឃើញ។ ចំេពះសីតុណ្ហ ភពទប
ជងេនះ បន យសរបុធ្ល ក់ចុះគួរេ យកត់សំគល់ រឯីចំនុចកំពូលៃនែខ េកងសថិតេន
្រតង់កែន្លងែដលមនជំ នរលកែវងជង (ឬេ្របកង់ទបជង)។ េនះជេហតុែដលវតថុ
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(២.២) 

េឡើង្រកហមេន្រតង់ម្តុំសីតុណ្ហ ភព 1000 K ។ មរយៈពិេ ធន៍ ជំ នរលក្រតង់
ចំនុចកំពូលៃនែខ េកងៃនបនទ ត់សបុិច  ចគណនបន មកេន មខងេ្រកមៈ 

2.90 10  m. K 

ទំនក់ទំនងមួយេនះេ ថ ចបប់ Wein ឬចបប់បំ ស់ទីរបស់ Wein (Wein’s 
Displacement Law) ែដល  ងសីតុណ្ហ ភពគិតជែកលវនិ K  និង  គឺជជំ ន
រលកេន្រតង់ចំនុចខពស់បំផុតៃនែខ េកងរបស់សបុិចៃនបន យអងគធតុេខម ។ 

េ្របកង់គិតជ Hz 

     
 
របូ២.៦ សបុិចៃនជំ នរលក និងេ្របកង់ែដលផ យេចញពីអងគធតុេខម េនសីតុណ្ហ ភពបីេផ ងគន ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ សីតុណ្ហ ភពៃនៃផទរបស់្រពះ ទិតយ 
 ចូរ កលបងគណនសីតុណ្ហ ភពៃនៃផទរបស់្រពះ ទិតយ េបើេគដឹងថ្រពះ ទិតយ
ផ យពន្លឺែដលចំនុចខពស់បំផុតៃនែខ េកងសបុិចបន យៃន ំងតង់សីុេតរបស់ េកើត
េឡើង្រតង់ចំនុចែដល្រតូវនឹងជំ នរលកៃនសបុិចពន្លឺេមើលេឃើញមួយែដលមនតៃម្ល 
500 nm។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 េយើងសនមតថ ្រពះ ទិតយកំពុងេដើរតួនទីដូចជអងគធតុេខម ។ េ យដឹងថ 

500 nm  មចបប់បំ ស់ទីរបស់ Wein េគបនៈ 
2.90 10  m. K 2.90 10  m. K

500 10  m 6000 K 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ អំពីពណ៌របស់ផក យមួយ 

    ពន្លឺេមើលេឃើញ ជំ នរលកគិតជ nm 

ំងត
ង់សុី

េត
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(២.៣) 

 ឧបមថផក យមួយមនសីតុណ្ហ ភពៃនៃផទរបស់  32500 K ។ េតើផក យេនះ
បេញចញពន្លឺពណ៌អ្វី? 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 េយើងសនមតថ ផក យគឺជអងគធតុេខម មួយែដលកំពុងផ យទំង្រសុងនូវថមពល
ែដល មនបន្តិចម្តងៗ។ មចបប់បំ ស់ទីរបស់ Wein េគបនៈ 

2.90 10  m. K 2.90 10  m. K
32500 K 89.2 nm 

ជំ នរលកៃនបនទ ត់សបុិចមនចំនុចខពស់បំផុតសថិតេន្រតង់លំ ប់ៃនកំរសមី UV 

(ultraviolet)។ េនកនុងតំបន់ៃនពន្លឺេមើលេឃើញ ែខ េកងនឹងេទរចុះទបេទខង ្ត ំ។ ដូច
េនះ ជំ នរលកខ្លីបំផុតៃនពន្លឺេមើលេឃើញនឹងខ្ល ំងបំផុតែដរ។ ជលទធផល ផក យនឹង
បេញចញពន្លឺពណ៌មយ៉ងែដលជបន ំៃនពណ៌េខៀវ និងស ឬេយើងេ ថេខៀវខចី។ 

សំគល់ៈ ឧទហរណ៍មួយេនះជួយេ យេយើងយល់ចបស់ថអំពីមូលេហតុែដលផក យ
មនពណ៌េផ ងៗគន មែដលមនុស េមើលេឃើញ ( មនពណ៌ ង្រកហមេ្រព ងសំ ប់
ផក យែដល្រតជក់ជងេគ បនទ ប់មកពណ៌្រសេដៀងទឹក្រកូច រចួពណ៌ស ពណ៌េខៀវផ ំ
ជមួយសេនេពល េឡើងេក្ត កន់ែតខ្ល ំង )។  

សមមតិកមមកង់ទិចរបស់ Planck 
 បញ្ហ នំមុខេគមួយែដលអនកវទិយ ្រស្តេនទសវត រឆ៍ន ំ១៨៩០ បនជួប្របទះគឺ
លទធភពៃនករពនយល់អំពីបន យរបស់អងគធតុេខម ។ ្រទឹស្តីម៉េញទិចរបស់ Maxwell 
បនពយករេឃើញថ លំេយលៃនបនទុកអគគិសនីែដលបេងកើតេឡើងេ យរលកេអឡិច្រតូ
ម៉េញទិច និងបន យែដលភយេចញពីវតថុេក្ត  ចេកើតមនេឡើងេ យលំេយលៃន
បនទុកអគគិសនីេនកនុងមូ៉េលគុលៃនរបូធតុបន។ ថ្វីេបើ បនពនយល់អំពី្របភពៃនបន យ 
ក៏បុ៉ែន្ត ពំុបនគណនយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវសបុិចៃនពន្លឺែដលបនផ យេចញេទ។ ្រទឹស្តី
ែខ េកងពីរដ៏មន រៈសំខន់ែដលែផ្អកេទេលើគំនិតចស់្រតូវបនេសនើេឡើងេ យ W. 
Wein (១៨៩៦) និង Lord Rayleigh (១៩០០)។ ចំែណកសំេណើ ែដលបនេសនើរេឡើង
េ យ Rayleigh  ្រតូវបនែកសំរលួេ យ J. Jeans េហើយចប់ពីេពលេនះមក្រតូវបន
េគ គ ល់ថជ្រទឹស្តី Rayleigh-Jeans វញិ។ 

េនឆន ំ១៩០០  Max Planck (១៨៥៨-១៩៤៧) បនេសនើរេឡើងនូវរបូមន្តសំខន់
មួយែដលសីុគន នឹងទឹននន័យបនពីករពិេ ធខងេលើ (ែដលមកទល់េពលេនះ េគ
និយមេ ថរបូមន្តបន យអងគធតុេខម របស់ Max Planck): 

,  
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(២.៤) 

ែដល ,  ង ំងតង់សីុេតរបស់បន យអងគធតុេខម ជអនុគមន៍ៃនជំ នរលក  
ងជំ នរលកគិតជែម៉្រតៃនបន យេនះ និង  ងសីតុណ្ហ ភពគិតជែកលវនិ (K) 

ៃនៃផទរបស់អងគធតុេខម  ចំែណក  ងេថរ Boltzman និង  ងេលប នពន្លឺ លកនុង
សុញញកស។ និមិត្តសញញ   ជតៃម្លេថរថមីែដលេ្រកយមកេគេ ថជេថរ Planck ។ 
ជេថរែដលេគ ចែកតំរវូសំ ប់ទឹននន័យែដលេគបនយកមកសិក ។ តៃម្លេថរ Planck 
ែដលេគេ្របើ្របស់បចចុបបននគឺ៖ 

6.626 10  J. s 

េយើងគួរចប់ រមមណ៍ថ កល ជំ នរលកធំ សមីករែដលេយើងេឃើញខងេលើ
គឺ ,  ក្ល យមក្រតឹម ,  វញិសំ ប់ករណីពិេសស។ 

 កនុង្រទឹស្តីរបស់ Max Planck គត់មនពំេនលេ យែឡកពីរសំខន់គឺៈ 
- មូ៉េលគុលរបស់របូធតុ ចផ យថមពល មកេន ម  ែដល  ង

ចំនួនកង់ទិច (quantum number) ចំែណក  ងេ្របកង់លំេយល
របស់មូ៉េលគុល។ គួរបញជ ក់ថ ពកយ quantum េនះេនកនុងភ អង់េគ្លស មន
ន័យេសមើនឹងពកយ discrete amount ែដលជធមម មនន័យផទុយពីពកយ 
countineuous ។  

- ថមពលៃនផូតុងមួយ ្រស័យនឹងភពខុសគន ៃនថមពលរ ង ថ នភពកង់ទិច
ជប់គន ពីរ ែដលេគ ចសរេសរជ ង ។ 

ករពនយល់បែនថមអំពីបន យអងគធតុេខម  

ពកយអងគធតុេខម  (blackbody) ្រតូវបនេ្របើដំបូងេ យ Gustav Kirchhoff េនឆន ំ
១៨៦០។ េនកនុងបរបិទរបូវទិយ អងគធតុេខម មនន័យថជវតថុគំរឥូតេខច ះមួយែដល្រសូប
រសមីេអឡិច្រតូម៉េញទិចទំងអស់ែដលផ យមកេលើ  (blackbody is an idealized 
object that absorbs all electromagnetic radiation falling on it)។ អងគធតុេខម ្រសូប និង
បេញចញមកវញិនូវរសមីេ្រកមទំរង់ជសបុិច។ េ យេហតុថគម នពន្លឺ (រសមីេអឡិច្រតូ
ម៉េញទិចែដលេយើងេមើលេឃើញ) មួយ្រតូវបនប្ល ត ឬបញជូ ន វតថុែ្របជពណ៌េខម េន
េពល ចុះ្រតជក់។ ក៏បុ៉ែន្ត អងគធតុេខម ផ យេចញនូវសបុិចពន្លឺែដល ្រស័យនឹង
សីតុណ្ហ ភព។ រសមីកំេ  (thermal radiation) េចញពីអងគធតុេខម េគេ ថ ករ
បេញចញរសមរីបស់អងគធតុេខម  េហើយេនកនុងភ អង់េគ្លសេគេ្របើពកយ blackbody 
radiation។ េនកនុងសបុិចអងគធតុេខម  ជំ នរលកខ្លី្រតូវនឹងេ្របកង់ធំ េហើយេ្របកង់កន់
ែតធំទក់ទងនឹងកំេណើ នសីតុណ្ហ ភពែដរ។  
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េនកំរតិសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ អងគធតុេខម ផ យរសមីេនកំរតិជំ នរលក្រតូវ
នឹងសបុិច្រកហម ំង្រប (infrared ឬ IR)។ ក៏បុ៉ែន្ត កល សីតុណ្ហ ភពេកើនេឡើងកន់
ែតខពស់ អងគធតុេខម ចប់េផ្តើមផ យនូវពន្លឺេមើលេឃើញេ យចប់ពី្រកហម ទឹក្រកូច 
េលឿង ស និងេខៀវ កល សីតុណ្ហ ភព េចះែតេកើនេឡើង។ េនកំរតិែដលរសមីេឡើង
ពណ៌ស អងគធតុេខម ផ យនូវរសមីេ្រកមទំរង់ជ UV  ែដលមនែតែផនកខ្លះៃនបន យ
បុ៉េ ្ណ ះែដលេយើងេមើលេឃើញេ្រពះធមម េយើងេមើលមិនេឃើញរសមី UV េទ។  

 េយើងធ្ល ប់បនចប់ រមមណ៍េទេលើពន្លឺសេនធ ៃនេ ហៈមួយដំុ ែដលេគកំពុង
ដុត េ យេក្ត ថ បេញចញពន្លឺេមើលេឃើញ េហើយពណ៌របស់ ែ្រប្របួលេទ មកំរតិ
ៃនសីតុណ្ហ ភពរបស់េ ហៈេ យចប់ពីករបេញចញពន្លឺពណ៌្រកហម េទពណ៌ទឹក
្រកូច រហូតដល់ពណ៌ស កល កន់ែតេក្ត េឡើងៗ។ មពិត ចំេពះេ្របកង់ែដល
ែភនកេយើងមិន ចេមើលេឃើញក៏េកើតមនេឡើងែដរនូវបតុភូតទំងេនះ។ វតថុទំងអស់មិន
ទល់ែតេឡើងេក្ត េទើបផ យរសមីេនះេទ គឺ ផ យរសមីេន្រគប់សីតុណ្ហ ភព ក៏បុ៉ែន្ត
េ្របកង់ៃនបន យរសមីទំងេនះគឺ ្រស័យនឹងសីតុណ្ហ ភពេនះេហើយ។ េនះជេហតុនំ
េ យេយើងមិន ចដឹងេ យករេមើលនឹងែភនកេនលកខខណ្ឌ ខ្លះ។ េនសីតុណ្ហ ភព
ធមម កនុងបនទប់ បន យរសមីជេ្រចើន ចេកើតមនែដរ េ យ សថិតេនកំរតិេ្របកង់
្រកហម ំង្របៃនសបុិចរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច។ េហតុេនះេហើយេទើបែភនកមនុស មិន

ចេមើលេឃើញ េឡើយ។ របូខងេ្រកមពនយល់អំពីលកខណៈ្រសូបពន្លឺទំង្រសុងៃន
អងគធតុេខម មួយ។ 

 

 

 

 

របូ២.៧ ែផនកផតមិន បេសមើេនកនុងជញជ ំងៃនវតថុ្របេ ងកនុងគឺជរបស់ល្អបំផុតសំ ប់្របដូចេទនឹងអងគធតុេខម ។ 

លទធភពផ យរសមីរបស់អងគធតុមួយ គឺ ្រស័យនឹងលទធភពៃនករ្រសូបរបស់
ែដរ។ អងគធតុមួយេនសីតុណ្ហ ភពេថរគឺសថិតេនកនុងលំនឹងកំេ  (thermal equilibrium) 
ជមួយនឹងអ្វីែដលេនជំុវញិ  េហើយ្រតូវ្រសូបរសមីពីអ្វីៗេនជំុវញិេនះដូចែដល បេញចញ
រសមីែដរ។ ជករសមរមយែដល្រតូវចត់ទុកអងគធតុគំរមួូយែដល្រសូបរសមីទំងអស់ផ យ
េទកន់  េ យមិនគិតអំពីេ្របកង់ៃនបន យមនតៃម្លបុ៉ន ក៏េ យ។  

េនកនុងទីពិេ ធ េគ ច្របដូចអងគធតុេខម េទនឹងវតថុ្របេ ងកនុងមួយ (របូ២.៧)
ែដលមនរនធតូច និងែដល មរយៈរនធដ៏តូចេនះ ពន្លឺឬរសមីេផ ងៗ ចចូល ម រចួ

ពន្លឺចងំចូល 
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បត់បង់េនកនុងវតថុេនខណៈេ្រកយបន្តិច។ េនះក៏េ យេហតុថ ជញជ ំងខងកនុងែដល
មនលកខណៈេ្រគើមៃនវតថុ្របេ ងកនុងេនះ ចបំប្ល តជបន្តបនទ ប់នូវរសមីែដលចូល ម
រនធដ៏តូចខងេលើ េហើយទនទឹមនឹងេនះក៏្រសូបែផនកខ្លះៃនថមពលរហូតដល់អស់គម ន
សល់េឡើយេនេពលកំពុង លប៉ះនឹងជញជ ំងខងកនុងរបស់អងគធតុ្របេ ងកនុងេនះ។ 
ប ្ត សមីករខងេ្រកមគឺជសមីករបែនថមែដលេគ ចអនុវត្តបនចំេពះអងគធតុគំរ ូ
(អងគធតុេខម ) េនលកខខណ្ឌ មួយចំនួនដូចបង្ហ ញកនុងសមីករនីមួយៗ។ 

សមីករអំពីអងគធតុេខម ៈ 

ចបប់របស់ Planck ៃនករបេញចញរសមីរបស់អងគធតុេខម ៈ 

បរមិណថមពលកនុងមួយខន តៃផទ កនុងមួយខន តេពល កនុងមួយខន តមំុសូលីដ 
ែដលផ យេនលំ ប់េ្របកង់ចេន្ល ះ  និង  េ យអងគធតុេខម េនសីតុណ្ហ ភព 

 មួយគឺៈ 

,
2 1

1
  

ែដល    ,  ងបរមិណថមពលកនុងមួយខន តៃផទ  កនុងមួយខន តេពល កនុង
មួយខន តមំុសូលីដ (solid angle) ែដល្រតូវបនផ យេចញេនលំ ប់េ្របកង់រ ង 

 និង  េ យអងគធតុេខម េនសីតុណ្ហ ភព  មួយ 
  ងេថរ Planck ( 6.626 10  J. s) 
  ងេលប នពន្លឺកនុងសុញញកស 3 10  m/s  

 ងេថរ Boltzmann (េគ ចយកតៃម្ល 1.381 10  J. K ) 
 ងេ្របកង់ៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច និង 
 ងសីតុណ្ហ ភពគិតជ  Kelvins K ។ 

ចបប់ Stefan–Boltzmann: 

ចបប់េនះនិយយថ នុភពផ យកនុងមួយខន តៃផទេចញពីអងគធតុេខម  មួយគឺ  
សមម្រតនឹងស្វ័យគុណបួនៃនសីតុណ្ហ ភព ច់ខតរបស់ ។ េនះគឺៈ 

 

ែដល  ង នុភពសរបុបេញចញកនុងមួយខន តៃផទ េហើយ  ងសីតុណ្ហ ភព (កំណត់
កនុង្របព័នធសីតុណ្ហ ភពែដល 0 គឺេនសូនយ ច់ខត ឧទហរណ៍ ម្រត ្ឋ ន Kelvin រឯី
និមិត្តសញញ  5.67 10 W. m . K  ងេថរ Stefan-Boltzmann។ 

(២.៥) 

(២.៦) 
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រសមីផ យេ យខ្លួនមនុស ៈ 

ចបប់អំពីអងគធតុេខម ចអនុវត្តចំេពះខ្លួនមនុស បន។ ឧទហរណ៍ ថមពល
ខ្លះរបស់មនុស មន ក់ែដលែតងែតបេញចញេចលជេរៀង ល់ៃថង មនទំរង់ជបន យរសមី
េអឡិច្រតូម៉េញទិច ែដលេ្រចើនបំផុតគឺសថិតកនុងតំបន់្រកហម ំង្រប (IR) ។ ថមពល
សរបុ 2 ែដលបនបេញចញគឺជផលដករ ង នុភពផ យ និង នុភព្រសូប៖ 

 

េ យេ្របើ្របស់ចបប់ Stefan-Boltzmann េគបនៈ 

 

ៃផទសរបុៃនខ្លួនមនុស ធំមន ក់គឺ្របែហល 2m  េហើយករបេញចញជ្រកហម ំ្រប របស់
សំេលៀកបំពក់ និងែសបកសថិតេនែកបរឯក  (សំ ប់ រធតុមិនែមនេ ហៈ)។ 
ែសបកមនសីតុណ្ហ ភព្របែហល 33  ។ ក៏បុ៉ែន្តសំេលៀកបំពក់កត់បនថយសីតុណ្ហ ភព
េនះេន្រតឹម្របែហល 28  អ្វីៗេនជំុវញិមនសីតុណ្ហ ភព 20 ។ ដូចេនះ ករបត់បង់
ថមពលកំេ សរបុពីខ្លួនមនុស ្រតូវនឹងតៃម្ល នុភព្របែហលៈ 

100 W 

ថមពលសរបុែដលបនផ យេចញកនុងមួយៃថងគឺ្របែហល 9 MJ  ឬ្របែហល 
2000 kcal (កឡូរ ី រ)។ អ្រ េម បូលិចមូល ្ឋ ន (basal metabolic rate) សំ ប់
បុរស យុ្របែហល  40  ឆន ំ មន ក់គឺ្របែហល 35 kcal/ m . h  ែដលសមមូលនឹង 
1700 kcal កនុងមួយៃថងេ យសនមតថដូចនឹង 2 m  ែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត អ្រ េម បូលិចមធយម
សំ ប់មនុស មធយមគឺ្របែហល 50% េទ 70% ធំជង អ្រ េម បូលិចមូល ្ឋ ន។ 

ដូចគន ែដរ េ យករអនុវត្តចបប់ Wein េទេលើខ្លួនមនុស  េគ ចរកជំ ន
រលក្រតង់កំពូលែខ េកង (peak wavelength) ៃនរសមីែដលបនផ យេចញេ យ
មនុស មន ក់គឺៈ 

λ
2.898 10  K. nm

305 K 9500 nm 

ដូេចនះ ជំ នរលក្រតង់កំពូលៃនែខ េកងគឺ 9500 nm។ 

ផល Doppler េទេលើអងគធតុេខម ែដលកំពុងផ្ល ស់ទីៈ 

ផល Doppler គឺ្រតូវបនេគ គ ល់យ៉ងទូលំទូ យថជផលមួយេកើតេឡើង
ប ្ត លេ យមនករែ្រប្របលួេ្របកង់ែដលេគសេងកតេឃើញ េធៀបនឹងេ្របកង់ែដល
                                                            
2  ្របភពឯក រៈ Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_body) 
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75្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

បនផ យេចញេ យ្របភពពន្លឺ េនេពលែដល្របភពផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងអនកសេងកត។ េបើ 
ជេ្របកង់ៃនពន្លឺមូ៉ណូ្រកូម៉ទិចេចញពីអងគធតុេខម  េគនឹងេឃើញ ែ្រប្របួលេទជ 

មួយ្របសិន កំពុងផ្ល ស់ទីេធៀបនឹងអនកសេងកតៈ 
1

1
1 cos  

ែដល  ងេលប នៃន្របភពេនកនុងតំរយុេយងនិចលៃនអនកសេងកត រឯី  ងមំុរ ង
វុចិទ័រេលប នជមួយនឹងទិសេកើតពីចំនុចែដលអនកសេងកត និង្របភពសថិតេន ចំែនក   

ងេលប នពន្លឺកនុងសុញញកស។ 

មហន្ត យ ្វ យអុ៊ល្រ  (The Ultraviolet Catastrophe) 
 េហតុអ្វីសបុិចអងគធតុេខម មន ងដូចបង្ហ ញកនុងរបូ ២.៨ ខងេ្រកមេនះ? បញ្ហ
េនះ្រតូវបនេធ្វើករ កលបង្រ វ្រជវេ យ Lord Rayleigh និង James Jeans េន
ចុងសតវត រទី៍១៩។ ពួកគត់បនចប់េផ្តើមេឡើងេ យពិនិតយបន យេនសីតុណ្ហ ភព

ច់ខត  ៃនជញជ ំងរបស់វតថុមួយ ែដល ចចត់ទុកជអនកបំប្ល តរសមីៃនេស៊រ ី រលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច បនល្អឥតេខច ះ ។  

            Intensity 
 

           4000 K 
 

            3000 K 
              2000 K 

 
 
 

Wavelength in micron (1 micron =10-6 m) 
របូ២.៨ កររកិំលៃនជំ នរលកអតិបរមរបស់បន យរសមីេនេពលែដលសីតុណ្ហ ភពែ្រប្របលួ។ សីតុណ្ហ ភពបី
េផ ងគន ្រតូវបនេលើកយកមកបង្ហ ញេនកនុងរបូេនះ។ 

ជលទធផល ពួកគត់បនបេងកើតកេន មរបូមន្តសំខន់សំ ប់បន យរសមីអងគធតុ
េខម  ែដលេនកនុងេនះ េគ ចគណនថមពលសរបុកនុងមួយខន តមឌ េនកនុងរនធែដល
សថិតេនចេន្ល ះេ្របកង់  និង  មកេន មរបូមន្តរបស់គត់ដូចខងេ្រកមេនះគឺៈ 

           របូមន្ត  

ែដល  ងេ្របកង់ៃនបន យរសមីអងគធតុេខម  
  ងេថរ Boltzmann មនតៃម្ល 1.381 10  J/K 

(២.៨)

1             2              3              4   
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77្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

ចំែណកកូន្រសីពីរនក់របស់គត់្រតូវបនបត់បង់កនុងវយ័កុមរភពេនអំឡុងេពលជ
មួយគន េនះែដរ។ ផទះរបស់គត់្រតូវបនកំេទចេ យស្រងគ មេ កេលើកទី២ ចំែណកកូន
្របុសគត់េឈម ះ Erwin ្រតូវបន្រប រជីវតិេ យរបប Nazis េនឆន ំ១៩៤៤។  

 េ ក Planck បនក្ល យជ្របធនៃនវទិយ ថ ន Kaiser Wilhelm ៃនទី្រកុង 
Berlin េនឆន ំ១៩៣០។ វទិយ ថ នេនះ្រតូវបនេគប្តូរេឈម ះជវទិយ ថ ន Max Planck 
បនទ ប់ពីស្រងគ មេ កេលើកទី២។ េ ក Planck មនេឈម ះខ្ល ំងេន របប Hitler េ្រពះ
ែតគត់បនេចញមុខត ជចំហ្របឆំងនឹងករ្រប្រពឹត្តៃន Nazis  ែដលេនះជេហតុ 
នំេ យគត់្រតូវបនបងខំេ យចុះេចញពីដំែណងជ្របធនេនឆន ំ១៩៣៧។ បនទ ប់ពី 
ស្រងគ មេ កេលើកទី២ គត់្រតូវបនេគែតង ំង រជថមីជ្របធនវទិយ ថ ន Max 
Planck។ គត់បនចំ យេពលេវ េនរយៈេពលពីរឆន ំចុងេ្រកយៃនជីវតិរបស់គត់
េន Göttingen កនុងនមជអនកវទិយ ្រស្តដ៏គួរេ យេគរពមន ក់ និង្រតូវបនេគ
ទទួល គ ល់ថជអនក្របកបេ យមនុស ធម៌។ 

២.៣ ្រទសឹ្តផីូតុងៃនពន្លឺ និងផលផូតូអគគសិន ី (PHOTON THEORY OF LIGHT 
AND PHOTOELECTRIC EFFECT) 

 េនឆន ំ១៩០៥ ែដលជឆន ំៃនករេលចេចញ្រទឹស្តីេធៀបភពពិេសស េ ក Albert 
Einstein បនេធ្វើេ យមនចំ ប់ រមមណ៍ពីសំ ក់អនក្រ វ្រជវអំពី្រទឹស្តីៃនពន្លឺ។ 
ចំែណកករងររបស់ Max Planck បនជំរញុេ យមនេយបល់មួយថ ថមពលេចញ
ពីបន យៃនមូ៉េលគុលេនកនុងវតថុមួយ គឺ  ែដល  ជចំនួនគត់ធមមជតិ ចំែណក 
 ជេ្របកង់ៃនលំញ័រមូ៉េលគុល។ រឯីេ ក Einstein បនអះ ងថ េនេពលែដលពន្លឺ

្រតូវបនផ យេចញេ យលំញ័រមូ៉េលគុល ថមពល  ្រតូវែតថយចុះ្រតឹម 
1 ។ ដូចេនះ េដើមបីេ យមនកររក ថមពល ពន្លឺ្រតូវផ យេចញជ

កញច ប់ៗ ែដលកនុងភ អង់េគ្លសេគេ្របើពកយ packets ឬ quanta េហើយនីមួយៗ្រតូវ
មនថមពល  ែដល ងេ្របកង់ៃនពន្លឺែដលបនផ យេចញ ចំែណក  េ
ថេថរ Planck។ េ យ រពន្លឺទំងអស់ចកេចញពី្របភពែដលកំពុងមនបន យ 
ដូេចនះ ពន្លឺ្រតូវបនបញជូ នេចញពី្របភពមួយចបស់ ស់ េ យមនលកខណៈជផង់ ឬ
ផូតុង ដូចែដលបចចុបបននេគែតងេ ដូេចនះ េហើយក៏ជរលកដូចែដលបនពនយល់េ យ
្រទឹស្តីេអឡិច្រតូម៉េញទិចរបស់ Maxwell ែដរ។ ្រទឹស្តីកង់ទិចៃនពន្លឺគឺជចំនុចចកេចញ
ពីគំនិតចស់។ េ ក Einstein បនេសនើរេ យមនករេធ្វើេតស្ត្រទឹស្តីកង់ទិចៃនពន្លឺ ជ
ពិេសសគឺអំពីរង្វ ស់កង់ទិចេលើផលផូតូអគគិសនី។ ខងេ្រកមគឺជករេរៀប ប់អំពីផល
ផូតូអគគិសនីែដលបនរកេឃើញេ យេ ក Albert Einstein ំងពីសម័យមុនមកេម្ល៉ះ។  
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ផលផូតូអគគិសនី (THE PHOTOELECTRIC EFFECT) 
កល ពន្លឺចំងប៉ះនឹងៃផទៃនេ ហៈ េអឡិច្រតុងមួយចំនួន្រតូវបន ច់ខទ ត

េចញពីៃផទេ ហៈេនះ។ ដំេណើ រករេនះេ ផលផូតូអគគិសនី។ ចំែនកេអឡិច្រតុង
ែដល ច់ខទ តេចញពីៃផទេ ហៈេនះេ ថផូតូេអឡិច្រតុង។ គំេហើញៃនសញញ ណ
ដំបូងអំពីបតុភូតេនះគឺេ យ Hertz ែដលគត់ជអនកសិក អំពីរលកេអឡិច្រតូ
ម៉េញទិចដំបូងបង្អស់ និងបនទ ប់មក្រតូវបនគូស សបែនថមេ យ Maxwell េនះ។ 

របូ ២.៩ បង្ហ ញអំពីដយ្រកមៃនឧបករណ៍ែដល្រតូវបនេគេ្របើ្របស់សំ ប់ករ
សេងកតផលផូតូអគគិសនី។ បនទះ C  ្រតូវបនេគភជ ប់េទនឹងបូ៉លអវជិជមនៃន គុយ។ 
ចំែនកបនទះមខ ងេទៀតែដលេគេ យេឈម ះថបនទះ A ្រតូវបនផគត់ផគង់េ យបូ៉តង់ែសយល
វជិជមនៃន គុយេនះ។ េនេពលែដលបនទះ C  សថិតកនុងទីងងឹត ្រទនិចរបស់ គ ល់ ៉
ណូែម៉្រតចង្អុលទី ំងសូនយ ែដលេនះបញជ ក់ថគម នចរន្តអគគិសនីរត់ឆ្លងកត់េស្វ គ្វីែផនក
ខងេលើ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនេពលែដលពន្លឺមូ៉ណូ្រកូម៉ទិចៃនជំ នរលកសមរមយចំងប៉ះេលើ
បនទះ C េធ្វើេ យ្រទនិច គ ល់ ៉ណូែម៉្រតមនលំងកេចញពីទី ំងសូនយ។ េនះបញជ ក់
ថមនចរន្តៃនបនទុកអគគិសនីផ្ល ស់ទីពីបនទះ C េទកន់បនទះ A។ ខុសពីេនះវញិ េនេពល
ែដល  អវជិជមន ឬេនេពលែដលេគប្តូរទិសេ របស់ជនិ េនកនុងេសៀគ្វីេដើមបីេ យ
បនទះ C  វជិជមន និង A  អវជិជមនវញិ ផូតូេអឡិច្រតុង្រតូវបនរញុ្រចនេ យបូ៉ល
អវជិជមន A។ កនុងលកខខណ្ឌ េនះ មនែតេអឡិច្រតុងែដលមនថមពលសីុេនទិចធំជង 

 (  ជបនទុកេអឡិច្រតុង) បុ៉េ ្ណ ះែដល ចរត់េទបនទះ A បន។ េបើ  តូចជងឬេសមើ 
 ែដលេគេ យេឈម ះថបូ៉តង់ែសយលបញឈប់ឬពនយតឺ (stopping potential ឬ retarding 

potential) េនះនឹងគម នេអឡិច្រតុងរត់េទប៉ះនឹងបនទះ A េឡើយ ឬនំេ យចរន្តអគគិសនី
េសមើសូនយ។ 

 
របូ២.៩ ដយ្រកមេសៀគ្វីសំ ប់ករសេងកតផលផូតូអគគិសនីែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យអនករបូវទិយលបីេឈម ះមន ក់គឺ 
Albert Einstein។  

V
A

 e 
A

   C 
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បូ៉តង់ែសយលបញឈប់ខងេលើេនះ គឺមិន ្រស័យនឹង ំងតង់សីុេតពន្លឺេឡើយ។ 
តៃម្លអតិបរមៃនថមពលសីុេនទិចរបស់ផូតូេអឡិច្រតុង និងបូ៉តង់ែសយលបញឈប់មន
ទំនក់ទំនងគន មកេន ម៖ 

 

ជមួយនឹង្រទឹស្តីផង់ និង្រទឹស្តីរលកៃនពន្លឺ េគ ចពនយល់អំពីផលផូតូអគគិសនីបនដូច
តេទ៖ 

- ផលផូតូអគគិសនីមិន ចេកើតមនេឡើងេទេបើេ្របកង់របស់ផូតុងៃនពន្លឺតូចជង
េ្របកង់មួយែដលេគេ ថេ្របកង់កត់ផ្ត ច់ (cutoff frequency) ែដលេគ ង
េ យនិមិត្តសញញ  ។ ករណ៍េនះប ្ត លមកពីថមពលៃនផូតុង្រតូវែតយ៉ង

ធំជងអនុគមន៍កមមន្ត (work function) ។ ្របសិនេបើថមពលៃនផូតុងែដល
ចំងប៉ះេលើៃផទេ ហៈមិនធំជង  េទ េអឡិច្រតុងនឹងមិន ច ច់េចញពីៃផទ
េ ហៈេឡើយ េទះមន ំងតង់សីុេតពន្លឺធំយ៉ង ក៏េ យ។ េនលកខខណ្ឌ
ែដលផលផូតូអគគិសនី ចេកើតមនេឡើងបន េនះចំនួនេអឡិច្រតុងែដល ច់
េចញពីៃផទេ ហៈកន់ែតេ្រចើនេបើ ំងតង់សីុេតពន្លឺកន់ែតធំ។ 

- ថមពលសីុេនទិចអតិបរមរបស់ផូតូេអឡិច្រតុង  ឯក ជយពី ំងតង់សីុេត
ពន្លឺ។  េនះមនតៃម្លេសមើនឹង  ។ េកើនេឡើងេនេពលែដលមន
កំេណើ នៃនេ្របកង់ពន្លឺចំងប៉ះេលើៃផទេ ហៈ។ 

កនុង្រទឹស្តីរបស់ Einstein គត់បនបេងកើតកេន មលីេនែអ៊មួយដូចខងេ្រកមគឺ៖ 

 

ែដល  ងេលប នពន្លឺ ( 3.00 10  m/s)។ ជំ នរលកធំជង  ចំងប៉ះេលើៃផទៃន
េ ហៈ មិនប ្ត លេ យមនករ ច់េចញៃនផូតូេអឡិច្រតុងេឡើយ។ 

េគ ចគណនអនុគមន៍កមមន្តេ យេ្របើកេន មដូចខងេ្រកម៖ 

 

ែដល  ងអនុគមន៍កមមន្ត និង ងេ្របកង់កត់ផ្ត ច់។ គួរកត់សំគល់ថ េគ ចរក
ជំ នរលកកត់ផ្ត ច់ពីអនុគមន៍កមមន្ត មកេន មខងេ្រកម៖ 

   ែដល  ជេលប នពន្លឺកនុងសុញញកស 

(២.៩) 

(២.១០) 

(២.១១) 

(២.១២) 
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ងខង២.២ បង្ហ ញអំពីតៃម្លៃនអនុគមន៍កមមន្តសំ ប់េ ហៈមួយចំនួនែដល
អនក្រ វ្រជវបនេធ្វើករគណន និងកត់សំគល់។  

អនុគមន៍កមមន្តែដលេយើង ងេ យនិមិត្តសញញ  គឺជថមពលគិតជហ ូល
ែដលែ្រប្របួលេទ មេ ហៈនីមួយៗ េហើយ ជថមពលែដល តូមេ ហៈចង
ភជ ប់េអឡិច្រតុងេទនឹងខ្លួន ផទ ល់។ 

េនកនុងផលផូតូអគគិសនី េអឡិច្រតុងែដល ច់េចញពីៃផទៃនេ ហៈផ្ល ស់ទី
េ យេលប នមួយេលឿន ស់ែដលេគ ចេ្រប បេធៀបនឹងេលប នពន្លឺបន។ ដូចេនះ  

េគ ចគណនេលប នអតិបរមៃនផូតូេអឡិច្រតុងេ យករេ្របើកេន មៈ 

 

កល មនករសនមតថេលប នេនះមនតៃម្លតូច ស់េធៀបនឹងេលប នពន្លឺ 
េគ ចេ្របើកេន ម  េដើមបីគណនេលប នរបស់ផូតូេអឡិច្រតុងបន។ 

  ង២.២ ករបង្ហ ញអនុគមន៍កមមន្តរបស់េ ហៈមួយចំនួន 

េ ហៈ និមិត្តសញញ គីមី អនុគមន៍កមមន្ត (eV) 
Cesium Cs 1.9
Potassium K 2.2
Sodium Na 2.3
Lithium Li 2.5
Calcium Ca 3.2
Copper Cu 4.7
Silver Ag 4.7
Platinum Pt 6.4

 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ផូតូអគគិសនីសំ ប់េ ហៈសូដយូម 
ៃផទៃនេ ហៈសូដយូម្រតូវបនចំងប៉ះេ យពន្លឺែដលមនជំ នរលក 300 nm។ 

អនុគមន៍កមមន្តរបស់េ ហៈសូដយូមគឺ 2.3 eV ។ គណនថមពលសីុេនទិច
ៃនផូតូេអឡិច្រតុង បនទ ប់មកគណនជំ នរលកកត់ផ្ត ច់របស់េ ហៈសូដយូម។ 

ដំេ ះ្រ យៈ ថមពលរបស់ពន្លឺែដលបេញចញគឺ៖ 
6.626 10  J. s 3.00 10  m. s

300 10  m  

6.63 10  J
6.63 10  J

1.60 10  J
1 eV

4.14 eV 

(២.១៣) 
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ែដលេនកនុងេនះ េយើងបនេ្របើ្របស់ករបំែលងខន តថមពលពីសូល េទេអឡិច្រតុង
វ ៉លុ 1eV 1.60 10  J។ េ យេ្របើសមីករ    =  េគបនៈ 

 = 4.14 eV 2.3 eV 1.84 eV 

ជំ នរលកកត់ផ្ត ច់ (cutoff wavelength) ចគណនបន មសមីករ បនទ ប់ពី
បំែលងខន តពីេអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV) េទសូល (J) វញិ។ 

2.3 eV 2.3 eV 1.60
10  J

1 eV 3.68 10  J 

ដូេចនះ .  J. .  .
.  J

5.401 10  m = 540 nm។ 

លំ ត់អនុវត្តខ្លួនឯងៈ 
ចូរគណនេលប នអតិបរមៃនផូតូេអឡិច្រតុងេ្រកមលកខខណ្ឌ ែដលបនពិពណ៌នកនុង
លំ ត់ឧទហរណ៍ខងេលើេនះ។ 

ចំេលើយៈ  7.68 10  m. s  

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ពន្លឺ ្វ យអុ៊ល្រ ៃនជំ នរលក 350 nm  និង ំងតង់សីុេត 
1.00 W/m  មួយ លេទកន់ៃផទៃនបូ៉ សយូមមួយ។ ក) គណនថមពលសីុេនទិច
អតិបរមៃនផូតូេអឡិច្រតុង។ ខ) េបើ 0.50  ភគរយៃនផូតុងែដល លប៉ះនឹងៃផទៃន
េ ហៈបេងកើតផូតូេអឡិច្រតុង េតើមនផូតុងបុ៉នម នែដលផ យេទប៉ះៃផទេ ហៈបូ៉  
សយូមកនុងមួយវនិទីេបើៃផទរបស់បូ៉ សយូមមនទំហំ 1.00 cm ? 

ដំេ ះ្រ យៈ  
ក) គណនថមពលសីុេនទិចអតិបរមៃនផូតូេអឡិច្រតុង 

6.626 10  J. s 3 10  m. s
350  10  m 1.6 10  J  1 eV 2.2 eV 

                    3.5 eV 2.2 eV  

ដូេចនះ៖ 

 1.3 eV 

 ខ) ចំនួនផូតុងែដលផ យេចញកនុងរយៈេពលមួយវនិទី 
 ថមពលផូតុងគិតជ Joules គឺ 5.68 10  J។ ដូចេនះ ចំនួនផូតុងែដល ល
េទកន់ៃផទៃនេ ហៈបូ៉ សយូមគឺ 

/ 1.00 W/ m 1.00 10  m
5.68 10  J/photon 1.76 10  ្រគប់ កនុង1វនិទី 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

82 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

ករអនុវត្តៃនផលផូតូអគគិសនី 

 ផលផូតូអគគិសនី េ្រកពីបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់េនសម័យមុនកនុងករបញជ ក់
បែនថមអំពីភព្រតឹម្រតូវរបស់្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺ មនករអនុវត្តជេ្រចើន។ កណ្តឹ ងេ រ ិ៍ 
Burglar និងឧបករណ៍េបើកទ្វ រស្វ័យ្របវត្តិជញឹកញប់េ្របើ្របស់េសៀគ្វីពិលពន្លឺ 
(photocell) (របូ ២.១០) ែដលជករអនុវត្តរបស់ផូតូអគគិសនី។ េនេពលែដលមនុស
បញឈប់បច់ពន្លឺ ចរន្តេកើតមនមួយរេំពចេធ្វើេ យកុង ក់ស្វ័យ្របវត្តិ (ជទូេទេគ
េ្របើ្របស់ សូេលណូអីុត) ដំេណើ រករភ្ល មែដរ ែដលេធ្វើេ យ្របព័នធចប់ដំេណើ រករ
កណ្តឹ ង ឬេបើកទ្វ រស្វ័យ្របវត្តិ។ ពន្លឺែដលេ្របើ្របស់េ្របកង់លំ ប់ UV ឬ  IR ្រតូវបន
េគេ្របើឆ្ល ស់គន េនកនុងកណ្តឹ ងេ រ ិ៍ ពីេ្រពះេគេមើល មិនេឃើញ (េគមិនេ្របើ្របស់ពន្លឺ
េមើលេឃើញេទកនុងករណីេនះ)។  
 

 
របូ២.១០ ឧបករណ៍ែដលេគេ ថចង្អូរសូរយេ្របើលកខណៈអុបទិចេនកនុងហ្វីលែដលេគេ្របើ្របស់កនុងវស័ិយភពយន្ត។ 

ចំែណក ឧបករណ៍មយ៉ងែដលេគនិយមេ ជភ អង់េគ្លសថឧបករណ៍អេងកត
ែផ ង (smoke detector) ក៏េ្របើ្របស់ផលផូតូអគគិសនីេដើមបីចប់យកែផ ងែដលកំពុង
ហុយេឡើងេដើមបីបញឈប់លំហូរៃនពន្លឺ រចួបេងកើតេ យមនចរន្តអគគិសនីេនកនុងេសៀគ្វី
ែដរ។ ពន្លឺផូតូ្រកភិច (photographic light) ក៏េ្របើ្របស់េសៀគ្វីដូចគន េនះែដរ។ ពិលពន្លឺ  
្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េនកនុងេសៀគ្វីេផ ងៗៃនឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចដៃទេទៀតជេ្រចើន 
ដូចជ absorption spectrophotometers េដើមបី ស់ ំងតង់សីុេតពន្លឺជេដើម។ ្របេភទ
មួយៃន ន មសំេឡងកនុងហ្វីល (film sound track) គឺជែផនកដ៏ចេង្អ តៃន្រសេមលែដល
ែ្រប្របួលែដលសថិតេនែផនកមខ ងៃនហ្វីល (របូ២.១១)។ ពន្លឺែដលផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ហ្វីល 
្រតូវបនេគេធ្វើករប្តូរ ម (modulation) ចំែណកសីុញល់្រចកេចញែដលជសីុញល់
អគគិសនី ៃនឧបករណ៍អេងកតេ ថ photocell detector េដើរេទ មេ្របកង់ៃនសំេឡង
េនះែដរ។ សំ ប់ករអនុវត្តជេ្រចើនសព្វៃថង េគជំនួសបំពង់សុញញកស (vacuum-tube) 
photocell េ យឧបករណ៍េ្របើអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង (semiconductor) មយ៉ងែដល
េគនិយមេ ថ photodiode វញិ។  

ពិលពន្លឺ (photocell) 

ចង្អូរសូរយ  (sound track) 
របូភព 

្របភពពន្លឺឆម រ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 
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លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ថមពលរបស់ផូតុង 
 គណនថមពលរបស់ផូតុងៃនពន្លឺពណ៌េខៀវមួយែដលមនជំ នរលក 

450 nm េនកនុងខយល់ (ឬសុញញកស)។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 គណនថមពលរបស់ផូតុងៈ 
 មរបូមន្ត  
 េ យ 450 nm, 6.626 10  J. s និង 3 10  m. s  េគបនៈ 

6.626 10  J. s 3 10  m. s
45 10  m 4.4 10  J ្រតូវនឹង 2.8 eV 

២.៤ ថមពល ម៉ស និងបរមិណចលនៃនផូតុង (ENERGY, MASS, AND 
MOMENTUM OF A PHOTON) 

 េយើងេទើបបនេឃើញថ ថមពលសរបុៃនផូតុងមួយ្រគប់គឺ ។ េ យ
ផូតុងែតងមនចលនជនិចចេ យេលប ន 3 10  m/s គឺជផង់េធៀប (relativistic 
particle)។ ដូចេនះ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់របូមន្តេធៀបេដើមបីគណនថមពល និងបរមិណ

ចលនរបស់ផូតុង។ របូមន្តេធៀប ៃនបរមិណចលនគឺ / 1 ។ េ យ  
ដូេចនះ ភគែបងមនតៃម្លសូនយ។ េដើមបីបេញជ សពីតៃម្លអនន្តៃនបរមិណចលន (េ្រពះ
បរមិណចលនរបស់ផង់មួយនឹងមិន ចខិតេទដល់តៃម្លអនន្តបនេឡើយ) របស់ផូតុង 
េយើងសននិ ្ឋ នថ ម៉សរបស់ េសមើសូនយ។ េនះ ចមនន័យ េ្រពះផូតុងមិនែដលសថិត
េនេសង មេឡើយ ក៏បុ៉ែន្ត មនចលនេ យេលប ន  ជនិចច។ ដូចេនះ ថមពល
សីុេនទិចរបស់ផូតុងមនតៃម្លេសមើនឹងថមពលសរបុរបស់ ែដរៈ 

 

ចំែណកបរមិណចលនរបស់ផូតុង េគ ចរក បន មរបូមន្តេធៀប  
េ យេនេពលម៉សេសមើសូនយ េនះ៖ 

 

េ យ  េគបនកេន ម  គឺៈ 

 
លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ បរមិណចលន និងកំ ំងផូតុង 
 ឧបមថ ផូតុង្រតូវបនផ យេចញចំនួន 10  េនេរៀង ល់វនិទីពីអំពូល
អគគិសនី 100 W មួយ េទេលើ្រក សេខម មួយេហើយ្រសូបេ យ្រក សទំង្រសុង។  

(២.១៥) 

(២.១៦) 

(២.១៤) 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 
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ក) គណនបរមិណចលនៃនផូតុងមួយ េបើជំ នរលករបស់ផូតុងគឺ 500 nm។ ខ) 
គណនកំ ំងទំងអស់ែដលផូតុងទំងេនះមនអំេពើេលើ្រក ស។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 ក) ផូតុងនីមួយៗមនបរមិណចលនៈ 

6.626 10  J. s
500 10  m 1.3 10  kg. m/s 

 ខ) េ យេ្របើ្របស់ចបប់ទីពីររបស់ញូតុនសំ ប់ចំនួនផូតុង 10  ែដល
បរមិណចលនរបស់ ផ្ល ស់ប្តូរពី  េទ 0 េគបនៈ 

0
1

1 10  s 10  kg. m. s 10  N 

េនះជកំ ំងដ៏តូច ក៏បុ៉ែន្តពន្លឺដ៏ខ្ល ំង ចេ យេគ ស់បនកំ ំងែដលផូតុង
មនអំេពើេលើ្រក សបន (និស ិត ច កលបងពិេ ធជមួយពន្លឺដ៏ខ្ល ំង)។ េនជិត 
្រពះ ទិតយ ឬផក យ កំ ំងែដលមនឥទធិពលេ យ ផូតុងេនកនុងបន យេអឡិច្រតូ 
ម៉េញទិច ច្រតូវបនេគយកមកគិតែដរ។  

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ អំពីរសមីសំេយគ 
 កនុងបតុភូតរសមីសំេយគ ក្លរ ៉ភីូលេនកនុងរកុខជតិ្រសូបយកថមពលពី្រពះ ទិតយ
េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរឧសម័នកបូនិច (CO2) េទជកបូអីុ្រ ត (carbohydrate) និងឧសម័ន
អុកសីុែសន (O2)។ ឧទហរណ៍ ពន្លឺ្រពះ ទិតយែដលមនជំ នរលក 670 nm 
(ក្លរ ៉ភីូល្រសូបខ្ល ំងេនលំ ប់ជំ នរលកពី 650  េទ 700 nm ) េតើេនកនុងដំេណើ រករ
រសមីសំេយគ ករ្រសបូកំរសមីពី្រពះ ទិតយេនះមន្របសិទធភពយ៉ង ? េគដឹងថ 
្របតិកមមគីមីប្រញច សវញិភយេចលនូវថមពល 4.9 eV  កនុងមួយមូ៉េលគុលៃនឧសម័ន
កបូនិច។ (គន្លឹះ៖ ្របសិទធភពគឺជថមពលអបបបរមែដល្រតូវករ (4.9 eV) ែចកេ យ
ថមពលែដល្រសូបបនជក់ែស្តង គុណនឹង 9ដងៃនថមពលផូតុង ( ) មួយ្រគប់។) 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 ថមពលៃនផូតុងចំនួន្របំបួន ែដលនីមួយៗមនថមពល  គឺ៖ 

9 6.626 10  J. s 3 10  m. s 6.7 10  nm 2.7 10  J 

ថមពលេនះ ្រតូវនឹងតៃម្ល 17 eV។ 
ដូេចនះ ្របសិទធភពៃនដំេណើ រករគឺ៖ 

4.9 eV
17 eV 29% 

 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

85្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

២.៥ ពន្លឺគឺជអ្វី? 
ពន្លឺគឺជផង់ផង និងជរលកផង។ 

 សបុិចពន្លឺេមើលេឃើញ ឬពន្លឺគឺជែផនកមួយៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលែភនក
មនុស ចេមើលេឃើញ ។ ជធមម  ែភនកមនុស ចេមើលេឃើញពន្លឺែដលមនជំ ន
រលកចប់ពី 390 េទ 750 nm។  

េគលករណ៍ពន្លឺែដល លជេស៊រៃីនសំណំុតូចៗ (មនលកខណៈផង់) គឺ្របឆំង
េ យផទ ល់េទនឹង្រទឹស្តីរលកៃនពន្លឺ។ ករយល់េឃើញទំងពីរសុទធែតមនអំណះ
អំ ងេ យពិេ ធន៍េរៀងៗខ្លួន។ ម្រទឹស្តីរលក េគថរលកពន្លឺ លេចញពី្របភព
ជមួយនឹងថមពលរបស់ បេញចញជបន្តបនទ ប់ឆ្លងកត់គំររូលក។ ម្រទឹស្តីកង់ទិច 
ពន្លឺមនផូតុងជេ្រចើន ែដលនីមួយៗតូចលមមសំ ប់ ច្រសូបេ យេអឡិច្រតុងមួយេន
កនុង តូមបន។ ក៏បុ៉ែន្ត េទះ បញជ ក់អំពីរបូភពជផង់ៃនផូតុងយ៉ង  ្រទឹស្តីកង់ទិច
្រតូវករេ្របកង់ៃនពន្លឺេដើមបីពនយល់អំពីថមពលរបស់ផូតុង (មិនបដិេសធលកខណៈរលក
របស់ពន្លឺ)។ 

 េយើង ចេចទសួរថ េតើ្រទឹស្តី មួយែដលេយើង ចេជឿជក់បន? អនក្រ វ
្រជវែតងពិនិតយេឡើងវញិ ឬបដិេសធេចលនូវ្រទឹស្តី មួយកនុងចំេនម្រទឹស្តីពីរ ឬេ្រចើន
ែដលមនលកខណៈផទុយគន ។ េនទីេនះ ជដំបូង េយើង្រតូវករ្រទឹស្តីពីរេផ ងគន េដើមបី
ពនយល់អំពីបតុភូតែតមួយ។ ទំនក់ទំនង្រទឹស្តីរលក និងកង់ទិចៃនពន្លឺេផ ងពី្រទឹស្តី
ញូតុន និង្រទឹស្តីេធៀបភព ែដលមួយគឺជតៃម្ល្របែហលៃនមួយេទៀត។ 

 េ យេយងេទេលើ្រទឹស្តីរលក េគថរលកពន្លឺចកេចញពី្របភពជមួយនឹង
ថមពលែដលបនបេញចញជបន្តបនទ ប់េ្រកមទំរង់ជរលក។ ម្រទឹស្តីកង់ទិច ពន្លឺបងក
េឡើងពីផូតុងជេ្រចើន ែដលនីមួយៗ ច្រតូវបន្រសូបេ យេអឡិច្រតុង។ េ យេយង
េទ ម្រទឹស្តីទំងពីរខងេលើ េគ ចនិយយបនថ ពន្លឺមនលកខណៈជផង់ និងជ
រលក។ ឧទហរណ៍អំពីលកខណៈផង់ និងរលករបស់ពន្លឺ ច្រតូវបនេគេឃើញចបស់េន
កនុងផល Compton និងផលផូតូអគគិសនី។ ដូចេនះ មលកខណៈរបស់ពន្លឺ ្រទឹស្តីរលក 
និង្រទឹស្តីកង់ទិច (ផង់) បំេពញគន េទវញិេទមក។ 

២.៦ ប ្ត ករំសម ីX (X-RAYS) 

បន យកំរសមីX (ឬកំរសមី X) គឺជទំរង់មួយៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច។ កំរសមី 
X មនជំ នរលកចប់ពី 0.01 េទ 10 nm ែដល្រតូវនឹងេ្របកង់ចប់ពី 3  10  Hz េទ 
3  10  Hz  នឹងមនថមពលចប់ពី 120 eV េទ 120 keV។ ផលផូតូអគគិសនីផ្តល់នូវ
ភស្តុ ងសំខន់បញជ ក់ថ ផូតុងៃនពន្លឺ ចេផទរថមពលេទេ យេអឡិច្រតុងបន។ េតើ
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លកខណៈប្រញច សមកវញិ ចេកើតមនែដរឬេទ? េនះគឺ េតើែផនកខ្លះឬទំងអស់ៃន
ថមពលសីុេនទិចរបស់េអឡិច្រតុងែដលកំពុងផ្ល ស់ទី ច្រតូវបនបំែលងេ យេទជ
ផូតុងវញិបនឬេទ?  ដូចែដលបនេឃើញរចួមកេហើយ ផលផូតូអគគិសនី្រចស (inverse 
photoelectric effect) មិន្រតឹមែតេកើតមនេឡើង និង្រតូវបនរកេឃើញេនមុនករងរ
របស់ Planck និង Einstein បុ៉េ ្ណ ះេទ គឺេនឆន ំ១៨៩៥  Wilhelm Röntgen បនរក
េឃើញថមនបន យៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចផ្ល ស់ទីយ៉ងេលឿនេនេលើរបូធតុ។ 
កំរសមីX ្រតូវបនេគរកេឃើញថផ្ល ស់ទី មបនទ ត់្រតង់ែដលមិនទទួលរងនូវឥទធិពល
របស់ែដនអគគិសនី និងែដនម៉េញទិចេឡើយ។ េនេពលេអឡិច្រតុងផ្ល ស់ទីកន់ែតេលឿន 
និងចំនួនេអឡិច្រតុងកន់ែតេ្រចើន េនះ ំងតង់សីុេតៃនកំរសមី X ក៏កន់ែតធំែដរ។  

មិនឆង យពីគំេហើយេនះបុ៉នម ន េគបន គ ល់ថប ្ត កំរសមីX គឺជរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច។ ្រទឹស្តីេអឡិច្រតូម៉េញទិចបង្ហ ញថ បនទុកអគគិសនីែដលកំពុងមន
សំទុះនឹងបេងកើតេ យមនបន យរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដរ។ បន យែដលបេងកើត
េឡើងេ យលកខខណ្ឌ ែដលបនេរៀប ប់ទំងេនះគឺ្រតូវបនេគេ ជភ ល្លឺម៉ង់ថ 
“bremsstrahlung” ែដលមនន័យថបន យបនថយ។ ថមពលបត់បង់េ យបន យ
បនថយគឺសំខន់សំ ប់េអឡិច្រតុងជងសំ ប់ផង់ែដលធងន់ជងេអឡិច្រតុង េនះេ្រពះថ
េអឡិច្រតុងមនសំទុះេនេពលែដល ឆ្លងកត់គន្លងមួយជិតៃណ្វ យូ៉។ ថមពលរបស់
េអឡិច្រតុងកន់ែតធំេនះចំនួន តូមៃនៃណ្វ យូ៉ក៏កន់ែតធំែដរ ែដលេនះបងករេ យ
ថមពលបន យបនថយក៏ធំែដរ។  

 េនឆន ំ១៩១២ វធីិ ្រស្តមួយ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបី ស់ជំ នរលករបស់
កំរសមី X។ ករពិេ ធអំពីឌី្របក់សយុង (diffraction) ្រតូវបនេគទទួល គ ល់េនខណៈ
េនះ ក៏បុ៉ែន្តេ យករេលើកេឡើង រជថមីអំពីអុបទិចរបូ គំ តរ ងបនទ ត់ជិតគន េន
េលើ្រកិតឌី្របក់សយុ (diffraction grating) ្រតូវមន ំងតង់សីុេតដូចគន េទនឹងជំ ន
រលកៃនពន្លឺសំ ប់លទធផលគប់ចិត្ត ែតមិនែមនសំ ប់ ៃនកំរសមី X េទ។ 

 រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនជំ នរលកចប់ពី 0.01 nm េទ 10 nm សថិត
េនកនុងលំ ប់ៃនកំរសមី X។ កល ជំ នរលកតូចជងេនះ េគចត់ចូលកនុងលំ ប់
ៃនកំរសមី Gamma ឬ ។ េ យកំរសមី X មនជំ នរលកតូច ្រតូវបនេគចត់ទុកថ
ជរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនថមពលខពស់។ 

ជីវ្របវត្តរបស់ Wilhelm Conrad Röntgen 

េ ក Wilhelm Conrad Röntgen (១៨៤៥-១៩២៣) បនេកើតេន Lennep ៃន 
Pruissia (បចចុបបននេ ថ Remscheid ) ្របេទស ល្លឺម៉ង់ និងបនសិក េន្របេទស
ហូឡង់ និងេន្របេទសស្វីស។ បនទ ប់ពីរយៈេពលេនជមួយ កលវទិយល័យ ល្លឺម៉ង់
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ចរន្តអគគិសនីឆ្លងកត់ បេងកើតេ យមនេអឡិច្រតុងបន យែទមីញូនិច (thermionic)។ 
ផលសងបូ៉តង់ែសយលដ៏ខពស់  ជអនករក េ យមនជ្របចំនូវេអឡិច្រតុងេឆព ះេទ
ែផនកវជិជមន (របូ២.១១)។ ៃផទៃនែផនកទទួលេអឡិច្រតុង (target) គឺបេងកើតមំុមួយេធៀបនឹង
ទិសបំ ស់ទីរបស់េអឡិច្រតុងពីកតូតេឆព ះេទកន់ ណូត េហើយកំរសមី X ែដលចក
េចញពី target កត់ ម្រជុងៃនបំពង់គឺបង្ហូរេអឡិច្រតុងេចញេទកន់្រចកមួយ។  

ដូចែដលបនេរៀប ប់មុនេនះមកេហើយ េនកនុង្រទឹស្តីេអឡិច្រតូម៉េញទិចបុ ណ 
េគបនពយករនូវ bremsstrahlung េនេពលែដលេអឡិច្រតុងរងនូវសំទុះ ែដលេនះ
ជទូេទបេងកើតេ យមនេឡើងនូវកំរសមី X េ យបំពង់កំរសមី X។ 

មករពិេ ធ កំរសមី X ែដលបនបេងកើតេឡើងគឺមនជំ នរលក៖ 

.  V. m 

ែដល  ជបូ៉តង់ែសយលែដលេគបនេ្របើកនុងេពលពិេ ធន៍ និង  ជជំ ន
រលកអបបរមៃនកំរសមី X ែដលេគបនបេងកើតេឡើងកនុងពិេ ធន៍។ 

 
របូ ២.១២ បំពង់កំរសមី X ែដលេគបេងកើតេឡើងយ៉ងពិេសស និងមុនេគបង្អស់សំ ប់វស័ិយសុខភិបល។ 

េ យអនុគមន៍កមមន្តមនតៃម្ល្រតឹមែតបីឬបួនេអឡិច្រតុងវ ៉លុបុ៉េ ្ណ ះ ែដលទនទឹម
េនះបូ៉តង់ែសយល (accelerating potential) េនកនុងបំពង់កំរសមី X គឺមនតៃម្លរហូត ប់
សិុប ឬ ប់រយពន់វ ៉លុឯេ ះ។ ដូចេនះ េយើង ចមិនយកអនុគមន៍កមមន្តមកគិត
បនសំ ប់លកខខណ្ឌ េនះ។ មគំនិតេនះ ថមពលសីុេនទិចសរបុ  របស់ 

េអឡិច្រតុងែដលេបះបង់េដើមបីបេងកើតបនជផូតុងមួយៃនថមពល  ។ ដូចេនះ  

     ឬ   

.
វ ៉លុ  វ ៉លុ. ែម៉្រត     សមីករ Duane Hunt  

(២.១៨) 

(២.១៩)

(២.១៧) 
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  េ យេនកនុងសមីករខងេលើ , ,  គឺជចំនួនេថរ ងេថរ Planck, េលប នពន្លឺ
កនុងសុញញកស និងបនទុករបស់េអឡិច្រតុង មេរៀង ដូចេនះ ជំ នរលកអបបបរមគឺ

្រស័យ (្រចស់សមម្រត) ែតនឹងបូ៉តង់ែសយលសំទុះ (accelerating potential) ែដល
េគេ្របើេដើមបីផលិតកំរសមី X បុ៉េ ្ណ ះ។ 

សមីករខងេលើេនះ្រតូវបនេគ គ ល់ថ របូមន្ត Duane-Hunt។ ដូេចនះ េយើង ច
ចត់ទុកថ ករបេងកើតកំរសមី X គឺជដំេណើ រករផទុយពីផលផូតូអគគិសនី។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
គណនជំ នរលកអបបបរមែដលមនេនកនុងបន យរសមីេចញពីម៉សីុនកំរសមី X 
ែដលេគ គ ល់ថ បូ៉តង់ែសយលសទុះ (accelerating potential) គឺ 50, 000 V។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
េ យេ្របើ្របស់សមីករ .  V. m េគបនៈ 

1.24 10  V. m
5.00 10  V 2.48 10  m 0.0248 nm 

ជំ នរលកេនះ្រតូវនឹងេ្របកង់ៈ 
3.00 10  m/s
2.48 10 m 1.21 10  Hz 

២.៧ ផល COMPTON (THE COMPTON EFFECT) 

េនឆន ំ១៩១៩ Einstein បនសននិ ្ឋ នថផូតុងែដលផទុកថមពល  ផ្ល ស់ទី ម
ទិសេ ែតមួយ និងផទុកនូវបរមិណចលនេសមើ /  ឬ / ។ គត់បនេពលថ 
“្របសិនេបើបច់ពន្លឺែដល លេចញេធ្វើេ យមូ៉េលគុលមួយ្រសូប ឬបេញចញថមពល  
េនះបរមិណចលន /  ្រតូវបនបញជូ នេទេ យមូ៉េលគុល មទិសេ ៃនបច់ពន្លឺ 
សំ ប់ករ្រសូប និងផទុយពីបច់ពន្លឺសំ ប់ករបេញចញ។” ផ រភជ ប់ជមួយនឹងពំុេនល
របស់ Einstein េនឆន ំ១៩២៣ Arthur Holly Compton (១៨៩២-១៩៦២) និង Peter 
Debye ្រសបេពល និងេ យែឡកពីគន  បនេលើកយកគំនិតរបស់ Einstein មកេធ្វើករ
្រ វ្រជវ រចួបក្រ យពនយល់បែនថម។ ពួកគត់បនរកេឃើញថ ចំេពះផូតុងៃនកំរសមី 
X  (បន យរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនថមពលខពស់) ចមនអន្តរកមម
ជមួយនឹងេអឡិច្រតុងែដលសថិតេនកនុង តូមៃនរបូធតុ មរយៈទងកិចមួយ។ កល

េគបញ់កំរសមី X េទប៉ះនឹងរបូធតុ េអឡិច្រតុង ច្រតូវទទួលរងនូវទងកិច ក់បី
ដូចជផូតុងៃនកំរសមី X េនះមនលកខណៈជផង់ផទុកថមពល  និងមនបរមិណ
ចលន /  ែដរ។ មករពិេ ធរបស់ Compton គត់បនសេងកតេឃើញថ អន្តរកមម
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របស់ផូតុងជមួយនឹងេអឡិច្រតុងៃន តូមរបស់របូធតុមនលកខណៈដូចកនុងរបូ២.១៣។ 
ផូតុងែដលមនជំ នរលកយ៉ងតូចមួយ េពលេទប៉ះនឹងេអឡិច្រតុងកនុងទងកិច បត់
បង់ថមពលមួយចំនួន។ ថមពលែដលបត់បង់េនះ្រតូវ្រសូបេ យេអឡិច្រតុងេដើមបី 
បេងកើតជថមពលសីុេនទិចេពលែដលមនករផ្ល ស់ទីចកេចញពីទី ំងេដើម។ ដូេចនះ
ផូតុងរបស់កំរសមី X បនទ ប់ពីមនផល Compton មនថមពលតិចជងមុន ែដលនំ
េ យជំ នរលករបស់ ែវងជងមុន (េ្របកង់តូចជងមុន)។ 

 
របូ២.១៣ កំរសមី X ខទ តេចញពីេអឡិច្រតុងេនកនុងផល Compton។ េនកនុងផល Compton ជំ នរលកៃនកំរសមីX 
មនករែ្រប្របលួ ក៏បុ៉ែន្តមិនបត់បង់ថមពលទំង្រសុងេទ។  

របូ ២.១៤ បង្ហ ញអំពីគំនូសបំ្រពួញៃនឧបករណ៍ពិេ ធរបស់េ ក Compton។ 
ករពិេ ធេនះ Compton បន ស់ទំនក់ទំនងៃន ំងតង់សីុេតរបស់កំរសមី X 
ែដលខទ តខទ យ ជមួយនឹងជំ នរលកេនកំរតិមំុខទ តខទ យបីេផ ងគន ។ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

របូ២.១៤ ប្លុកដយ្រកមៃនករពិេ ធរបស់ Compton អំពីផល Compton  និង្រកភិចបង្ហ ញអំពីបំែរបំរលួៃនជំ ន
រលកេនកំរតិមំុខទ តបួនេផ ងគន  (0°, 45°, 90°, 135°)។ 

,

,  
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ជំ នរលក្រតូវបន ស់េ យឧបករណ៍មយ៉ងេ ថ rotating crystal 
spectrometer េ យេ្របើ្របស់កបូន្រកភិតជឧបករណ៍្រតង់យក (target)។ ចំែនក

ំងតង់សីុេត្រតូវបនគណនេ យែផនកមួយេ ថ Ionization chamber ែដលបេងកើត
ចរន្តសមម្រតនឹង ំងតង់សីុេតៃនកំរសមី X។ 

ពន្លឺសនមតថមនលកខណៈមូ៉ណូ្រកូម៉ទិច និងមនជំ នរលក 0.071 nm។ 
្រកភិចៃន ំងតង់សីុេត ជមួយជំ នរលក្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកមជមួយ
នឹងដយ្រកមៃនឧបករណ៍ពិេ ធ។ កនុង្រកភិច កំពូលពីរ្រតូវបនបង្ហ ញ ែដលមួយមន
ជំ នរលក  និងមួយេទៀតមនជំ នរលក ។ 

ម Compton េយើង ចសរេសរកេន មរបូមន្តេដើមបីបង្ហ ញអំពីផល Compton 
ដូចខងេ្រកមៈ 

1 cos  

សមីករេនះ េគ គ ល់ថជសមីកររកិំល Compton (Compton Shift Equation) 
ែដលេនកនុងេនះ  ជម៉សេអឡិច្រតុង ចំែនក /  េ ថជំ នរលក Compton 
( C) ៃនេអឡិច្រតុង។ មនតៃម្ល្របែហលដូចខងេ្រកមៈ 

0.00243 nm 

េ យករជំនួសចូលនូវតៃម្លេផ ងៗែដលេយើងបន គ ល់ពីមុន េគ ចសរេសរ
កេន មមួយចំនួនដូចខងេ្រកម។ មចបប់រក ថមពល េគបន៖ 

 

ែដល  ជថមពលផ្តល់េ យផូតុងៃន្របភពពន្លឺ ចំៃនក  ជថមពលផូតុងេ្រកយពី
មនករខទ តខច យកនុងផល Compton។  ជថមពលសីុេនទិចៃនេអឡិច្រតុងែដលធក់
ខទ តេ យផូតុង (recoilling electron)។ 

េ យេអឡិច្រតុង ចខទ តេ យេលប នមួយែដល ចេ្រប បេធៀបនឹងេលប ន
ពន្លឺ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់កេន មសមីករែដលេយើង គ ល់កនុងេធៀបភព េដើមបីបក្រ យ
ករសិក េនះ។ េនកនុងេធៀបភព េគមន ។  

ដូេចនះ េគ ចសរេសរកេន មខងេលើេឡើងវញិៈ 

 

ែដល 
/

។ 

(២.២០) 

(២.២១)

(២.២២) 

(២.២៣)
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បនទ ប់មក េយើងអនុវត្តចបប់រក បរមិណចលនេលើទងគិចកនុងផល Compton េនះចំេពះ
ទំងកំុបូ៉សង់ មអ័ក   និងកំុបូ៉សង់ មអ័ក  ។ េ យបរមិណចលនៃនផូតុងគឺ  

/  និងមយ៉ងេទៀត  េនះ៖ 

កំុបូ៉សង់ មអ័ក  ៖ cos cos  
 កំុបូ៉សង់ មអ័ក  ៖ 0 sin sin  

ែដល  ងេលប នរបស់េអឡិច្រតុង ចំែណកមំុ  និង  គឺជមំុែដលេយើងបនេឃើញ
កនុងរបូ២.១៣ ខងេលើ។ 

េនកនុងផល Compton េគថ មនកររកិំលៃនជំ នរលកពីខ្លីេទែវងៃនផូតុង
របស់កំរសមី X មុនេពលទងគិច និងេ្រកយទងគិច។ កររកិំលេនះ េគ ងេ យ Δ   េហើយ
េគ ចគណន មសមីករខងេលើគឺ៖ 

∆ 1 cos  

េតើេគគណនកររកិំល Compton បនយ៉ងដូចេម្តច? 
 ្របសិនេបើផូតុងែដលចំងប៉ះមនជំ នរលក  ដូចេនះថមពលរបស់ផូតុងគឺ៖ 

 
ឬបរមិណចលនរបស់ផូតុង៖ 

 

បនទ ប់ពីករទងកិចផូតុងែដលខទ តេនកំរតិមំុ  មនជំ នរលក ។ ថមពល និង
បរមិណចលនគឺៈ 

  និង  

ចំែណកេអឡិច្រតុង ែដលេគសនមតថសថិតេននឹងមុនេពលមនទងគិចគឺខទ តេទមខ ងេន
កំរតិមំុ ។ ដូេចនះ ថមពលសីុេនទិចរបស់េអឡិច្រតុងគឺ៖ 

1

1
1  

ែដល  ងម៉សៃនេអឡិច្រតុង និង  ងេលប នរបស់េអឡិច្រតុង។ មន័យេនះ 
បរមិណចលនរបស់េអឡិច្រតុង៖ 

(២.២៤) 

(២.២៥) 
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បណ្ឌិ ត Compton បនទទួលសញញ ប្រតកិត្តិយសជេ្រចើនរមួមនពនមស 
Rumford (Rumford  Gold Medal) ពីបណ្ឌិ តសភ េមរកិៃនសិលបៈ និងវទិយ ្រស្ត 
(American Academy of Arts and Sciences) េនឆន ំ១៩២៧ ក៏ដូចជពនមសៃន 
Radiological Society ៃន េមរកិខងេជើង េនឆន ំ១៩២៨ រមួនិងពន Franklin ពី
វទិយ ថ ន Franklin (Franklin Institute) េនឆន ំ១៩៤០ និងពនដៃទេទៀតជេ្រចើន។ ពន
រង្វ ន់ពិេសសបំផុតមួយេទៀតែដលគត់ទទួលបនេនឆន ំ១៩២៧ គឺពនរង្វ ន់ណូែបល 
េ យ រគត់បនរកេឃើញផល Compton។ 

េ ក Compton បន ្ល ប់េនៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ំ១៩៦២ េនេពលែដលគត់
េនជមួយ កលវទិយល័យ Berkley ៃនរដ្ឋកលីហ្វញ៉ របស់សហរដ្ឋ េមរកិ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ  
កំរសមី X មួយចំនួនៃនជំ នរលក 10 pm  ្រតូវបនខទ តខច យពីប្លុកមួយ។ ក) 

គណនជំ នរលកថមីៃនកំរសមី X កល មំុខទ តខច យ  មនតៃម្ល 45°។ ខ) គណន
ជំ នរលកអតិបរមែដលមនេនកនុងកំរសមី X ទំងេនះ។ គ) គណនថមពល
សីុេនទិចអតិបរមៃនេអឡិច្រតុងែដល្រតូវបនធក់ខទ ត។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
ក) មសមីករៈ 1 cos 1 cos  េគ ចសរេសរៈ 

1 cos  

េ យ 45° និង 10 pm 10  m េគបនៈ 

0.293 10 m 10.7 10  m 10.7 pm 

ខ) អតិបរមកល  1 cos 2 ្រតូវនឹង 180°។ មន័យដូចគន  េយើង
ចសរេសរៈ 

2  
2 10.0 pm 4.9 pm 14.9 pm 

គ) ថមពលសីុេនទិចអតិបរម ច្រតូវបនេគគណន មកេន មៈ 
1 1

  

ែដល  គឺជជំ នរលកែដលេយើងបនគណនេនកនុង លំ ត់ ខ  ខងេលើេនះ។ 
េ យ្រគប់តៃម្លទំងអស់្រតូវបនេគ គ ល់រចួេហើយ េគបនៈ 

6.626 10  J. s 3 10  m. s  
1

10.0 m
1

14.9 m
1

10  

6.54 10  J 40.8 keV 
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លំ ត់ កលបងេធ្វើេ យខ្លួនឯងេ យមនចំេលើយៈ 
រសមី X ៃនជំ នរលក λ 0.20 nm  មួយ្រតូវបនខទ តខច យពីប្លុកឧបករណ៍

មួយ។ េគសេងកតេឃើញកំរសមី X ែដលបនខទ តខច យេនះមនមំុខទ តខច យេសមើនឹង 45  
េធៀបនឹងទិសេដើមរបស់កំរសមី X េនះ។ គណនជំ នរលកៃនកំរសមី X េ្រកយផល 
Compton។ រចួគណន្របភគៃនថមពលែដលបនបត់បង់ (fraction of energy lost by 
photon in the collision) េ យផូតុងេនកនុងទងគិចេនះ (្របភគ = ∆λ/λ ។ 
ចំេលើយៈ λ 0.200710 nm និង ∆ 0.00354 

លំ ត់សំ ប់ហ្វកឹ ត់េធ្វើេ យខ្លួនឯង៖  
១. គណនថមពល និងបរមិណចលនៃនផូតុងមួយែដលមនជំ នរលក 700 nm។ 
២. កំរសមី X ៃនជំ នរលក 0.200 nm មួយ្រតូវបនខទ តខច យេចញពីប្លុកកបូនមួយ។ 
្របសិនេបើមំុខទ តខច យេសមើ 60° ចូរគណនៈ ក) រកិំល Compton (Compton shift)។ 
ខ) ថមពលសីុេនទិចៃនេអឡិច្រតុងែដលបនខទ តេ្រកយផល Compton។ 

២.៨ អន្តរកមមផូតុង និងផលតិកមមគ ូ (PHOTON INTERACTION AND PAIR 
PRODUCTION) 

ថមពលេទកនុងរបូធតុ! 
កល ផូតុងផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់របូធតុ មនអន្តរកមមជមួយេអឡិច្រតុង និង

តូមៃនរបូធតុេនះ។ អន្តរកមមទំងអស់្រតូវបនេគែចកជបួនគឺ៖ 
1. ផលផូតូអគគិសនីៈ ផូតុង ចេគះេអឡិច្រតុងេចញពី តូមរបស់  រចួផូតុងក៏បត់

បង់កនុងបតុភូតេនះែតម្តង។ 

2. ផូតុង ចេគះេអឡិច្រតុង តូមិចេទកន់នីវ ៉ថូមពលមួយែដលខពស់ជង 
្របសិនថមពល មិន្រគប់្រគន់េដើមបីេ យខទ តេចញេ្រក តូមទំងអស់គន ។ 
េនកនុងដំេណើ រករេនះ ផូតុងក៏្រតូវបនបត់បង់ែដរ ចំែណកថមពលទំងអស់
របស់ ក៏្រតូវផ្តល់េទេ យ តូមរបស់របូធតុបត់អស់។ តូម្របេភទេនះេគ
េ ថ តូមសថិតកនុង ថ នភពេភញ ច ែដលេយើងនឹងពិភក អំពី េនេពល
េ្រកយេទៀត។ 

3. ផូតុង ចខទ តចកេចញពីេអឡិច្រតុងបនទ ប់ពីមនករទងកិច េហើយកនុងដំេណើ រ
ករេនះ មនថមពលមួយចំនួន្រតូវបនបត់បង់ (ឧទហរណ៍ ផល Compton)។ 
ក៏បុ៉ែន្តគួរកត់សំគល់ថ ផូតុងនឹងមិនថយេលប នបំ ស់ទីរបស់ េឡើយ។ នឹង
េនែតបន្តផ្ល ស់ទីេ យេលប ន  ដែដល ក៏បុ៉ែន្តេ្របកង់របស់ នឹងថយចុះ 
(ជំ នរលកមនករេកើនេឡើង) ពីេ្រពះ បត់បង់ថមពលខ្លះ។ 
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4. ផលិតកមមគូរៈ ផូតុង ចបេងកើតជរបូធតុថមីមួយេទៀត ដូចជករផលិតេអឡិច
្រតុង និងផូសីុ្រតុង េនកនុងរបូ ២.១៥ ជេដើម។ 

 ដូចែដលេយើងបនេឃើញរចួមកេហើយ េនកនុងទងកិចរ ងេអឡិច្រតុង និងផូតុង គឺ
ផូតុង ចផ្តល់ថមពលទំងអស់ (ផលផូតូអគគិសនី) និងែផនកខ្លះ (ផល Compton) េទ
េ យេអឡិច្រតុង។  

ជលទធភពមួយសំ ប់ផូតុងមួយេធ្វើេ យមនរបូ ងថមីពី (បេងកើត) គឺេអឡិច
្រតុង និងផូសីុ្រតុង (positron) ែដលជេអឡិច្រតុងផទុកបនទុកវជិជមន (positively charged 
electron)។ ដំេណើ រករេនះ េគេ ថផលិតកមមគូ។ េនកនុងដំេណើ រករេនះ ថមពល
េអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនេនកនុងផូតុងៃនរសមីមួយ្រតូវបនបំែលងេទជភគល្អិតពីរ 
(េអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុង) (របូ ២.១៥)។ 
 
 
 
 

 
 
 
របូ២.១៥ េនកនុងដំេណើ រករផលិតកមមគូ ផូតុងែដលមនថមពល្រគប់្រគន់បេងកើតេឡើងនូវេអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតងុ 
ែដលថមពលេដើមរបស់ផូតុង្រតូវបត់បង់ទំង្រសុង េហើយផូតុងេដើមក៏បត់របូ ងែដរ។  

មិនមនេគលករណ៍រក ែដល្របឆំងគន េនេពលែដលគូរេអឡិច្រតុង-
ផូសីុ្រតុង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនជិតៃណ្វ យូ៉ៃន តូមេឡើយ (របូ២.១៥)។ ផលបូកបនទុក
ៃនេអឡិច្រតុង (  និងបនទុកៃនផូសីុ្រតុង (  គឺេសមើសូនយ ែដលេនះមនតៃម្ល
េសមើនឹងបនទុករបស់ផូតុងែដរ។ ផលបូកថមពលៃនេអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុងេសមើនឹង
ថមពលសរបុរបស់ផូតុង។ ចំែណកបរមិណចលនរបស់ មនលកខណៈរក ។ 
ថមពលេនេសង មរបស់េអឡិច្រតុង ឬផូសីុ្រតុងគឺ 0.51 MeV។  ដូចេនះផលិតកមមគូ្រតូវ
ករយ៉ងេ ច ស់ 1.02 MeV  ៃនថមពលផូតុង។ ចំែណកថមពលបែនថមពីេនះ
របស់ផូតុងគឺនំេ យមនថមពលសីុេនទិចៃនេអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុង។ តៃម្ល
អតិបរមៃនជំ នរលករបស់ផូតុងែដល្រតូវនឹងតៃម្លខងេលើេនះគឺ 1.2 pm ។ រលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមនជំ នរលក្រតូវនឹងជំ នរលកេនះេ ថកំរសមី  ែដល
េគ ងនិមិត្តសញញ   េហើយ ្រតូវបនេគេឃើញេនកនុងធមមជតិ មរយៈបន យរសមី
េចញពីៃណ្វ យូ៉វទិយុសកមម និងកំរសមីអវកស (cosmic rays)។ ប្រញច សៃនផលិតកមមគូរ
េកើតមនេឡើងេនេពលែដលផូសីុ្រតុងសថិតេនជិតនឹងេអឡិច្រតុង េហើយទំងពីរចប់
យកគន េ្រកមឥទធិពលៃនអន្តរកមម។ 

Photon 

Nuណcl

Electron

Positron+

‐

ៃណ្វ យូ៉ 
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ផង់ទំងពីរបត់បង់ភ្ល មជមួយនឹងករបត់បង់ម៉ស េដើមបីក្ល យជថមពលេន
េ្រកមទំរង់ជផូតុងរបស់កំរសមី : 

 

ថមពលសរបុៃនផូសីុ្រតុង និងេអឡិច្រតុងគឺេសមើនឹង 1.02 MeV  ែដលផូតុងនីមួយៗមន
ថមពល  ៃន 0.51 MeV  បូកពក់ក ្ត លថមពលសីុេនទិចៃនផង់េធៀបនឹងផចិតម៉ស
របស់ពួក ។ ទិសេ របស់ផូតុងគឺយ៉ង េ យេឃើញថរក ទំងថមពល និង
បរមិណចលន។ 

លំ ត់ៈ បង្ហ ញថ ផលិតកមមគូរមិន ចេកើតមនេឡើងេនកនុងលំហទេទេឡើយ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ ពីកររក ថមពល  
2  

ែដល  គឺជថមពលរបស់ផូតុង ចំែណក 2  ជថមពលសរបុៃនសមជិក
េអឡិច្រតុង-ផូសីុ្រតុង។  
 
 
 
 
 
របូ២.១៦ វុចិទ័រដយ្រកមៃនបរមិណចលនែដលមន្របសិនេបើផូតុង្រតូវបនបេងកើតេ យមននូវផលិតកមមគូ។ 

របូ២.១៦ គឺជវុចិទ័រដយ្រកមៃនបរមិណចលនរបស់ផូតុង េអឡិច្រតុង និង
ផូសីុ្រតុង។ មំុ  គឺេសមើគន សំ ប់បរមិណចលនរក េនកនុងទិសេ ប្រញច សមកវញិ។ 

មទិសេ ៃនចលន សំ ប់បរមិណចលនែដល្រតូវរក គឺ ្រតូវ៖ 
2 cos  

2 cos  

េ យ  សំ ប់ េអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុង េគបន៖ 
2 cos  

េ យ / 1  និង cos 1  េនះ 2 ។ ក៏បុ៉ែន្តកររក ថមពលតំរវូេ យ 
2 ។ ដូចេនះ ចមនលទធភពេកើតេឡើងបនសំ ប់ផលិតកមមគូេដើមបីរក

ទំងថមពល និងបរមិណចលន។ 

ករ្រសូបផូតុង (Photon Absorption) 
វធីិសំខន់បីែដលេនកនុងេនះ ផូតុងៃនពន្លឺ កំរសមី X និងកំរសមី  មនអន្តរកមមជ

មួយរបូធតុ្រតូវបនសេងខបដូចកនុងរបូ២.១៧។ េនកនុងករណីទំងអស់េនះ ថមពល

/

 

 

cos  

cos  
 
 

(២.២៦)
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ផូតុង្រតូវបនេផទរេទេ យេអឡិច្រតុងែដលបនទ ប់គឺថមពលបត់បង់េទេលើ តូមេន
កនុងករ្រសបូរបស់របូធតុ។  

េនកំរតិថមពលទបៃនផូតុង ផលផូតូអគគិសនីគឺជយន្តករៃនករបត់បង់
ថមពលសំខន់មួយ។ ចំនុចសំខន់កនុងផលផូតូអគគិសនីមនករថយចុះេនេពលែដល
មនកំេណើ នថមពល ែដលេនះ Compton បនចប់ រមមណ៍ រចួេធ្វើករ្រ វ្រជវ
បែនថម។ កល ចំនួន តូមៃនអនក្រសូបកន់ែតធំ ថមពលក៏កន់ែតខពស់ែដល
េន្រតង់េនះេហើយែដលផលផូតូអគគិសនីមន រះសំខន់។ េនកនុងធតុែដល្រ ល
ជង ករខទ តខច យ Compton (Compton Scattering) ក្ល យជ្រគបដណ្ត ប់េនកំរតិ
ថមពលផូតុង្រតឹម្របែហល ប់សិបគីឡូេអឡិច្រតុងវ ៉លុ ែដលទនទឹមនឹងេនះធតុធងន់
ជង ចេកើតមនេហតុករណ៍ដូចគន េនះទល់ែតថមពលេកើនដល់ជិត 1 MeV ។ របូ
ខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីអន្តរកមមរបស់កំរសមី X និងកំរសមី Gamma ជមួយរបូធតុេនកនុង
ផលផូតូអគគិសនី ផល Compton និងផលិតកមមគូ។ 

 
 
 
 
 
 
 
របូ២.១៦ កំរសមីX និងកំរសមី  មនអន្តរកមមជមួយរបូធតុេនកនុងផលផូតូអគគិសនី ផល Compton និងផលិតកមមគូ។ 

ផលិតកមមគូកន់ែតេកើនេឡើង្រសបេពលែដលថមពលរបស់ផូតុងេកើនេឡើងដល់
ចំនុចែញកផ្ត ច់ 1.02 MeV ។ ចំនួន តូមៃនអនក្រសូបកន់ែតេ្រចើនថមពលកន់ែតទប
េនកំរតិែដលផលិតកមមគូ្រគប់្រគងេគលករណ៍យន្តករៃនករបត់បង់ថមពលេ យ
កំរសមី ។ េនកនុងធតុែដលធងន់បំផុត ថមពលកត់ែខ្វង (crossover energy) គឺ
្របែហល 4 MeV  ក៏បុ៉ែន្ត ្របែហល 10 MeV  សំ ប់ធតុែដល្រ លជង។ ដូចេនះ 
កំរសមី េនកនុងលំ ប់ធមម ៃនថមពលៃនវទិយុសកមមមនអន្តរកមមជមួយនឹងរបូធតុជ
្រទង់្រទយធំ មរយៈផល Compton។  

ំងតង់សីុេត  ៃនកំរសមី X ឬ មួយគឺេសមើនឹងអ្រ ែដល បញជូ នថមពល
ឆ្លងកត់ៃផទ (cross-sectional area) ៃនមជឈ ្ឋ ន។ ្របភគថមពល /  បត់បង់
េ យកំរសមីែដលេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត់កំ ស់  ៃនអនក្រសូបមួយសមម្រតនឹង : 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

ផលផូតូអគគិសនី 

ផល Compton 

ផលិតកមមគូរ 

តូម តូម
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តៃម្លេថរ  េ ថេមគុណតំហយលីេនែអរ (linear attenuation coefficient) និងតៃម្ល
្រស័យនឹងថមពលៃនផូតុង និងធមមជតិៃន រធតុ។ មសមីករខងេលើ េគបនៈ 

  

ែដលេគេ ថ ំងតង់សីុេតរសមីែដល ចជកំរសមី X ឬកំរសមី Gamma។ 
ំងតង់សីុេតៃនរសមីថយចុះ មលកខណៈអិុចសពូណង់ែសយលជមួយនឹងកំ ស់

របស់អនក្រសូប  ដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកម។ មរបូេនះ បង្ហ ញអំពីរេមគុណ
តំហយលីេនែអរសំ ប់ផូតុងេនកនុងទង់ែដងជអនុគមន៍ៃនថមពលរបស់ផូតុង។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

របូ២.១៧ ្របូបបី៊លីេតេធៀបៃនផលផូតូអគគិសនី ផល Compton និងផលិតកមមគូ ជអនុគមន៍ៃនថមពលេនកនុងធតុ
កបូន និងសំណរ។ 

        
 

របូ២.១៨ របូេនះបង្ហ ញអំពីេមគុណតំហយលីេនែអរសំ ប់ផូតុងេនកនុងរបូធតុជសំណរ។ 

ករសិក ជមួយនឹងផលផូតូអគគិសនី ផល Compton និងផលិតកមមគូ្រតូវបន
បង្ហ ញែដរ។ េយើង ចេ្របើ្របស់របូេនះេដើមបីភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងកំ ស់  ៃនអនក្រសូប 
ែដល្រតូវករេដើមបីកត់បនថយ ំងតង់សីុេតៃនកំរសមី X និងកំរសមី ្រតូវបនផ្តល់នូវ

(២.២៧) 

ករណី រធតុសំណ 
ថមពលផូតុងគិតជ   
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ផលិតកមមគូរ 
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របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

100 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

បរមិណមួយេទេ យេមគុណ ។ ្របសិនេបើអ្រ ៃន ំងតង់សីុេតេដើម និងសំេរចគឺ 
/  េនះ៖ 

 ឬ  ឬ  ln
I
I   

ដូចេនះ កំ ស់អនក្រសូប (របូធតុ) គឺ 
  

លំ ត់ឧទហរណ៍ 
េមគុណតំហយលីេនែអរសំ ប់កំរសមី γ  ែដលមនថមពល 2.0 MeV  េនកនុងទឹកគឺ 
4.9 m ។ ក) គណន ំងតង់សីុេតេធៀបៃនកំរសមី γ  េនះបនទ ប់ពី បន លឆ្លងកត់ 
10 cm  ៃនទឹក។ ខ) េតើេនចមង យឆង យបុ៉ន ែដលកំរសមីេនះផ្ល ស់ទីបនេនកនុងទឹក
បនទ ប់ពី ំងតង់សីុេត ថយចុះដល់ 1 ភគរយៃនតៃម្លេដើម? 

ដំេ ះ្រ យ 
ក). គណន ំងតង់សីុេតេធៀបៃនកំរសមី γ: 
េយើងមន  

4.9 m 0.10 m  0.49 

េ យេ្របើផលេធៀប / េគបនៈ 
e . 0.61 

ដូេចនះ ំងតង់សីុេតៃនកំរសមី γ  បនថយចុះ 61  ភគរយេធៀបនឹងតៃម្លេដើមបនទ ប់ពី
លឆ្លងកត់ 10 cm ៃនទឹក។ 

ខ). គណនចមង យែដលកំរសមី ចឆ្លងកត់បនៈ 
េ យ I

I
100 េគបនៈ 

ln  ln 100
4.9 m 0.94 m 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ផលិតកមមគូ 
 ក) គណនថមពលអបបបរមៃនផូតុងែដល ចបេងកើតគូរេអឡិច្រតុង-ផូសីុ្រតុង
បន? ខ) គណនជំ នរលកៃនផូតុងេនះ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 ក) ថមពលអបបបរមៃនផូតុង  ្រតូវេសមើនឹងថមពលេនេសង ម  របស់ភគ
ល្អិតែដលេទើបបេងកើតទំងពីរ។ មន័យេនះ ថមពលសីុេនទិចរបស់ផង់ទំងពីរ្រតូវមន
តៃម្លេសមើសូនយ។ ជំ នរលក  ែដល  សំ ប់ផូតុងេដើម។ 

(២.២៨) 
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 េ យថមពលេនេសង មគឺ  ចំែណកម៉សែដលេទើបបេងកើត្រតូវេសមើនឹង
ម៉សរបស់េអឡិច្រតុង ពីរ្រគប់ ដូេចនះ ផូតុង្រតូវមនថមពលៈ 

2 9.1 10  kg 3.0 10  m. s 1.64 10  J 1.02 MeV 

1MeV 10  eV 1.6 10  J  ផូតុងែដលមនថមពលទបមិន ចឆ្លងកត់ដំេណើ រ
ករៃនករបេងកើតគូរេអឡិច្រតុង-ផូសីុ្រតុង េនកនុងដំេណើ រផលិតកមមគួរេនះបនេឡើយ។ 

ខ) េ យ េ្របើ្របស់កេន មែដលេយើង គ ល់ េគបន៖ 
6.63 10  J. s 3.0 10  m. s

1.64 10  J 1.2 10  m 

ផូតុងមួយេនះសថិតេនតំបន់កំរសមី Gamma (ឬកំរសមី X ែដលមនជំ នរលកយ៉ងខ្លី) 
ៃនសបុិចរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិច។ 

សំគល់ៈ ផូតុងែដលមនថមពលខពស់ (ជំ នរលកខ្លី) ចបេងកើតគូរេអឡិច្រតុង-
ផូសីុ្រតុងបនែដរ េ យថមពលែដលេលើស្រតូវបនបំែលងជថមពលសីុេនទិចវញិ។  

មយ៉ងេទៀត អនក្រ វ្រជវបនបញជ ក់ថ ផលិតកមមគូមិន ចមនដំេណើ រករេន 
កនុងសុញញកសបនេឡើយ េ្រពះបរមិណចលនរបស់ មិន ចរក បនេឡើយ។  

២.៩ ផូតុង និងទំនញ (PHOTON AND GRAVITY) 

ថ្វីេបើ មិនមនម៉សេនេសង មក៏ពិតែមន ផូតុងមនលកខណៈដូច មនម៉ស
ទំនញដូេចនះែដរ។ 
 េនែផនកមុនជពិេសសកនុង្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព េយើងបនដឹងថពន្លឺរងនូវ
ឥទធិពលៃនទំនញែផនដីេ យឥទធិពលៃនលំហេពលេនជំុវញិម៉សែផនដី។ េយើង ច
ពិនិតយដឹងថ ឥទធិពលេនះេកើតមនេឡើងេ យ រ មនអន្តរកមមជមួយនឹងេអឡិច
្រតុងដូចែដល មនម៉សនិចលែដរ ថ្វីេបើេគ គ ល់ថ គម នម៉សេនេសង មក៏េ យ។ 
ម៉សនិចលេនះ ច្រតូវបនេគសរេសរជទំរង់ៈ 

 

ែដលបរមិណចលនរបស់ផូតុងគឺ  និងេលប ន ។ មេគលករណ៍
សមមូលភព ម៉សទំនញែតងេសមើនឹងម៉សនិចល។ ដូចេនះផូតុងៃនេ្របកង់  ្រតូវរង
នូវឥទធិពលៃនទំនញែផនដី ដូចែដល មនម៉ស /  ែដរ។ 

លកខណៈអំពីទំនញរបស់ពន្លឺេនះ េគ ចេធ្វើករបង្ហ ញេ យេឃើញចបស់េន
កនុងទីពិេ ធបន។ េយើងក៏ធ្ល ប់បនដឹងថ េនេពលែដលេគទំ ក់ដំុថមមួយដំុមន

(២.២៩) 
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ម៉ស  ពីកំពស់  មួយជិតៃផទែផនដី ទំនញែផនដីេធ្វើេ យដំុថមធ្ល ក់ចុះេ្រកម
េ យសំទុះមួយ េហើយ េកើនថមពល ម  េពល កំពុងផ្ល ស់ទីេទកន់ែផនដី។ 
ថមពលសីុេនទិចៃនដំុថមេនខណៈចុងេ្រកយ ½  គឺេសមើនឹង  ។ ដូេចនះ េលប ន
ចុងេ្រកយរបស់ គឺ 2 ។ 

្រគប់ផូតុងទំងអស់ផ្ល ស់ទីជមួយនឹងេលប នមួយេសមើនឹងេលប នពន្លឺកនុង
សុញញកស និងមិន ចេលឿនជងេនះេឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត ផូតុងមួយ្រគប់ែដលធ្ល ក់កត់
កំពស់  ចបេងកើតេ យមនកំេណើ នៃន  កនុងថមពល  េ្រពះ មនកំេណើ នៃន
េ្របកង់ពី  េទជ  មួយ។ េ យេនកនុងទីពិេ ធ េ្របកង់េនះែ្រប្របួលតិចតួចេពក 
េគសនមតករែ្រប្របួលកនុងម៉សរបស់ផូតុង /  ថ ចេចលបន។ ដូចេនះ៖   

ថមពលផូតុងចុងេ្រកយ =ថមពលផុតុងេដើម +ថមពលែដលេកើនេឡើង 
 

មកេន មខងេលើេគ ចសរេសរៈ 
 

ដូចេនះ ថមពលផូតុងបនទ ប់ពីធ្ល ក់បនកំពស់  មួយគឺៈ 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូ២.១៩ ផូតុងែដលធ្ល ក់កនុងែដនទំនញែផនដីមនថមពលេកើនេឡើង ដូចដំុថមែដលកំពុងធ្ល ក់ចុះែដរ។ ករេកើនេនះ
េកើតេឡើងេ យ រមនកំេណើ នៃនេ្របកង់របស់ផូតុងេនះ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ 
ករេកើនេឡើងៃនថមពលរបស់ផូតុងែដលធ្ល ក់្រតូវបនសេងកត ំងពីឆន ំ១៩៦០ 

េ យ Pound និង Rebka េន កលវទិយល័យ Harvard។ េនកនុងករពិេ ធរបស់
ពួកគត់ទំងពីរេនះ កំពស់  េសមើ 22.5 m។ គណនករែ្រប្របួលៃនេ្របកង់របស់ផូតុង
ៃនពន្លឺពណ៌្រកហមែដលមនេ្របកង់េដើម  7.3 10  Hz េបើ ធ្ល ក់ចុះកំពស់ 22.5 m។ 

(២.៣០) 

 

 

0 
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ដំេ ះ្រ យៈ 
មសមីករខងេលើ េគបន៖ 

 

ជំនួសតៃម្លទំងអស់ែដលេគ គ ល់៖ 
9.8 m/s 22.5 m 7.3 10  Hz

3.0 10  m/s 1.8 Hz 

មករពិត Pound និង Rebka បនេ្របើ្របស់កំរសមី Gamma េដើមបីយកមកសិក េន
កនុងករសេងកតរបស់ពួកគត់ទំងពីរ។ 

កររកិំល្រកហមេ យឥទធិពលៃនទំនញែផនដី (Gravitational Red Shift) 
ផល ្រស្តគួរេ យចប់ រមមណ៍មួយេកើតេឡើងេ យ រឥទធិពលៃន

ទំនញែផនដីែដលេកើតមនចំេពះពន្លឺ។ ្របសិនេបើេ្របកង់ផូតុងែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេឆព ះ
េទកន់ែផនដីមនករេកើនេឡើង េនះេ្របកង់ៃនផូតុងកំពុងផ្ល ស់ទីេចញពីែដនទំនញ
ែផនដីគឺ្រតូវថយចុះវញិ។ 

 
របូ២.២០ េ យករសិក អំពីលកខណៈ រកិំល្រកហមេ យឥទធិពលែផនដី ចេ យេគដឹងថផក យកំពុងផ្ល ស់ទីចក
េចញពីែផនដី រឯីច្រក ឡកំពុងរកីកន់ែតធំេទៗ។ 

ទំនញែផនដីគឺមិនខ្ល ំង ស់េទ ក៏បុ៉ែន្តទំនញៃនផក យជេ្រចើនខ្ល ំងជង េ្រពះ
ទំងអស់មនម៉សធំៗ ស់េបើេយើងេ្រប បេធៀបនឹងម៉សរបស់ែផនដី។ ឧបមថ

ផូតុងែដលមនេ្របកង់េដើមគឺ  ្រតូវបនផ យេ យផក យែដលមនម៉ស  និងមន
កំ  មួយដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកម។ ថមពលបូ៉តង់ែសយលៃនអងគធតុមនម៉ស  
េលើៃផទរបស់ផក យេនះគឺៈ 

 

ែដល  ជសំទុះទំនញរបស់ផក យ  ងកំរបស់ផក យ  ងម៉សរបស់ផក យ និង  
ម៉សរបស់វតថុសថិតេនេលើៃផទរបស់ផក យ។ េយើង្រតូវ ក់សញញ ដកកនុងកេន មេនះ 

(២.៣១)

ផក យផ្ល ស់ទីចកេចញកន់ែតឆង យ 

កររកិំល្រកហម 

ែភ
នកម

នុស
កំពុ

ងស
េង

កត 
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េ្រពះ ជកំ ំងទញគន រ ងម៉ស  និង ។ េបើភគល្អិតជផូតុងវញិ េនះថមពល
បូ៉តង់ែសយលរបស់ផូតុងែដលមនម៉ស /  េនេលើៃផទរបស់ផក យមួយេនះគឺៈ 

 

ចំែណកថមពលសរបុ  ែដលជផលបូកៃន  និងថមពលកង់ទិចរបស់  គឺៈ 

1  

 
របូ២.២១ េ្របកង់ៃនផូតុងផ យេចញពីៃផទៃនផក យមួយថយចុះកល ផ្ល ស់ទីេចញពីផក យេនះកន់ែតឆង យ។  

េនចមង យឆង យពីផក យ ឧទហរណ៍េនេលើែផនដី ផូតុងគឺសថិតេនេ្រកែដន
ទំនញរបស់ផក យ ក៏បុ៉ែន្តថមពលសរបុ េនរក តៃម្លដែដល។ ថមពលរបស់ផូតុង
េពលេនះមលលកខណៈជេអឡិច្រតូម៉េញទិចសុទធ និងមនតំៃលៈ 

 

ែដល  គឺជេ្របកង់ៃនផូតុងែដលមកដល់ែផនដី។ ដូចេនះ 
1  

ឬ 1  

និងបំែរបំរលួេ្របកង់េធៀប ឬេ មយ៉ងេទៀតថ Gravitational red shift គឺៈ 

∆
1  

ផូតុងៃនរសមីែដលេចញពីផក យមនេ្របកង់ទបេនជិតែផនដី្រសបេពលែដល
បត់បង់ថមពលកល ចកេចញពីែដនទំនញរបស់ផក យ។ 

ដូចេនះ ផូតុងេនកនុងតំបន់េមើលេឃើញៃនសបុិចគឺរកិំលេឆព ះេទចុង្រកហម េហើយ
បតុភូតេនះ្រតូវបនេគេ យេឈម ះថ កររកិំល្រកហមេ យឥទធិពលៃនទំនញែផនដី។ 
 

 

(២.៣២)

(២.៣៣) 

   កំ  

ផចិតរបស់ផក យ  
ែដលមនម៉ស ែផនដី 

(២.៣៤) 
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រនធេខម  (Black Holes) 

សំនួរែដលគួរចប់ រមមណ៍មួយគឺេតើមនអ្វីេកើតេឡើង្របសិនេបើមនផក យមួយ
មនទំងន់ធងន់ែដល / 1 ? ្របសិនេបើករណីេនះេកើតេឡើង េយើងនឹងសេងកត
េឃើញថគម នផូតុង មួយ ចចកេចញពីផក យេឡើយ ពីេ្រពះេដើមបី ចេចញពីផក យ
បន ្រតូវករថមពលខពស់ជងថមពលេដើមរបស់   េទេទៀត។ រកិំល្រកហម ម
ន័យេនះ ្រតូវករជំ នរលករបស់ផូតុងែដលមនករេកើនដល់តៃម្លអនន្ត។ ផក យ
្របេភទេនះមិន ចផ យរសមីបនេឡើយ ដូចេនះ សថិតកនុង ថ នភពេមើលមិនេឃើញ 
ែដលេគេ ថរនធេខម  (black hole) កនុងលំហ។ 

េនកនុង ថ នភពែដលថមពលទំនញ ចេ្រប បេធៀបនឹងថមពលសរបុ 
(ឧទហរណ៍ ផូតុងមួយេនកនុងរនធេខម ) ្រទឹស្តីទូេទៃនេធៀបភព គួរែត្រតូវបន
េ្របើ្របស់សំ ប់ករពនយល់លំអិតជំុវញិបតុភូតេនះ។ លកខខណ្ឌ របស់ផក យមួយេដើមបី
េ យេទជរនធេខម គឺ / ។ កំ Schwarzschild  ៃនអងគធតុម៉ស  មួយ្រតូវ
គណន មៈ 

 

 
របូ២.២២ េតើ្របេ ងេខម ចមនករពនយល់ មែបបគណិតវទិយែដរឬយ៉ង ? 

អងគមួយគឺជរនធេខម  ្របសិនេបើម៉សរបស់ ទំងអស់គឺសថិតេនកនុងែស្វ៊ែដលមន
កំខងេលើេនះ។ តំបន់ជំុវញិរនធេខម  េ ថ event horizon របស់ ។ 

Quasars and Galaxies 

េបើេទះមនករេ្របើ្របស់េតេលទស ន៍កំរតិល្អយ៉ង  quasar មួយបង្ហ ញរបូ
ងជចំនុចពន្លឺតូចមួយ ដូចផក យមួយែដរ។ មិនដូចជផក យទូេទេទ quasars គឺជ

្របភពៃនរលកវទិយុែដលមន នុភពខ្ល ំង។ មន quasars ប់រយ្រតូវបនេគរកេឃើញ  

(២.៣៥) 
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ក៏បុ៉ែន្ត េគ
ទំង យ
ថមពលរ

 ម
គឺជរនធេខម

ទំង Milky
វទិយ ្រស
ក ក់សី

២.១០ 
DUALITY 

 ផល
្រទឹស្តីកង់ទិ
េតើករពិេ
យ៉ង
នឹងបញជ ក់

 ដូច
បញជ ក់ថ
អំណះអំ
្រតឹម្រតូវទំ
ពន្លឺ។ ែដល

របូ២.២៣ របូ

ចស់ នងិគរំៃូន តូម

ក់ដូចជ
យតូចជង្រប
បស់ក

នអនក
ខែដលម៉ស

y Way ផងម
ស្តេជឿជក់ថ
សីុ Milky Wa

ទ្វកិភពផ
 AND THE

លផូតូអគគិស
ទិចៃនពន្លឺ ែ

ធពីមុនៗ
េទវញិ េ្រព
កបែនថមពីេល

ចែដលេយើង
ពន្លឺមនល

ងទំងពី
ទំងពីរ។ អនក
លេនះ េគសំ

បភពអំពី Quas

ម 

ជមិនេឃើញ
បព័នធ្រពះ
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គឺជ
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មន
ចំនួន

មនផទុកនូវ
ថសថិតេន្រ
ay ែដលជក

ផង់-រលក 
E PRINCIP

សនី ផល C
ែដលថពន្លឺ
ៗដូចជរបស
ពះកន្លងមក
លើលកខណៈ

ងបនេឃើញ
កខណៈជផ
រ ក់ដូចជ
ករបូវទិយ េ
សំេ េលើល

sars។ 

ញមនេផ ង
ទិតយែមន
Way ប់ព

្រចើនេជឿជក
យ៉ងេ ច

ទិតយ។ ផក
េទកន់រនធ
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និងេគល
PLE OF CO

Compton និ
ន្លឺមនលកខណ
ស់ Young
កេគបនប
ៈពន្លឺែដលេយ

ញេនកនុងក
ង់ ចំែណក
ជមិនសីុគន
នទីបំផុតម
កខណៈទ្វិកភ

េ្រចើនជងេ
ក៏បុ៉ែន្តថ

ពន់ដងេទ

ក់ថ េន្រត
ច ស់េសមើ
ផក យែដលស
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ះថមពល 
េនជីវតិធមម
ញចុ ំផក យែដល
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យធ្ល ប់
ក់ថយ៉ងេ

ញក់ថក
្រតង់ផចិតរបស
បស់ក ក
ែដលមនុស

លករណ៍បំ
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និងពិេ ធ
ណៈជផង់
g និងអនក្រ
ញជ ក់ថពន្លឺ
យើងបនេឃ

រពិេ ធមួ
កអនកមួយចំ
គ ក៏បុ៉ែន្តអំ
មនករសននិ
ភពផង់-រល

របូវទិយ

នះេទៀតេទ
ថមពលបេ
េទៀត។ 

តង់េបះដូងៃ
សមើនឹងម៉សៃ
សថិតេនជិត

ែដលរបូ
េ យមន
លកំពុង្រសូ
១០ ដងេ្រចើ
មម ។ 
លេទើបេកើត

Way ផងែ
បឆ្លងកត់ផ
េម៉ចេទ ក
ក់សីុែដល

ស់ពួក ។ ដូ
ក់សីុទំងអ

ស ល់គន កំ

បេំពញគន
NTARITY

ន៍មួយចំនួន
មនភពរងឹ
្រ វ្រជវមួ
ន្លឺមនលកខណ
ឃើញកនុងែផនក

មយចំនួន
នួនេទៀតព
អំណះអំ
ននិ ្ឋ នរមួអំពី
លក របស់ព

យទេំនើប ស្រមបអ់នក

។ ថ្វីេបើ qu
េញចញរបស់

ន ល់ qua
ន 10
េនះ្រតូវប
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ចេទរចួែដ

តេឡើងថមីៗ 
ដរ។ េតើក

ផស quasa
ក៏បុ៉ែន្តមនភ

លេទើបនឹងេកើ
ដូេចនះ រនធេខម
ស់ ប់បញចូ
ពុងរស់េន

(WAVE
) 

នេទៀត កន
ងមំខ្ល ំងេឡ
មយចំនួនេទៀ
ណៈជរលក
កមុនស្តីអំពី

អនក្រ
នយល់ថពន្ល
ងទំងពីរម

ពីលកខណៈទ
ន្លឺ។ 

កវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វ

uasar ធមម
ស ចធំជ
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ែដរ។ 
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ឡើង។ ក៏បុ៉ែ
ទៀតនឹងេទជ
ក។ ចំនុចេន
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វ្រជវខ្លះប
ន្លឺគឺជរលក
មនលកខណ
ទ្វិកភពរប

សិ្វករ 
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ន
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ល
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េដើមបីបញជ ក់េ យកន់ែតចបស់អំពីលកខណៈទ្វិកភពរបស់ពន្លឺ អនករបូវទិយជតិ
ណឺម៉កមន ក់េឈម ះ Niels Bohr (១៨៨៥-១៩៦២) បនេសនើរេឡើងនូវេគលករណ៍

បំេពញគន មួយែដលមនសភពគួរេ យចប់ រមមណ៍េនសម័យេនះ។ គត់បន
េពលថ េដើមបីយល់ចបស់អំពីករពិេ ធ ជួនកលេយើងេ្របើ្របស់្រទឹស្តីរលកៃនពន្លឺ 
ែតជួនកលេយើងេ្របើ្របស់្រទឹស្តីផង់ៃនពន្លឺែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត េដើមបីយល់ចបស់អំពីលកខណៈ
ធមមជតិរបស់ពន្លឺ េគ្រតូវករ្រទឹស្តីទំងពីររមួបញចូ លគន េ្រពះពន្លឺមនលកខណៈផង់ផង 
និងលកខណៈរលកផង។ េហតុដូេចនះ េទើបេពលខ្លះេដើមបីបង្ហ ញអំពីលកខណៈរបស់ពន្លឺ េគ
េ្របើ្របស់្រកភិចដូចបង្ហ ញកនុងរបូ២.២៤ ខងេ្រកមៈ 

 
របូ២.២៤ គំនូសបំ្រពួញបង្ហ ញអំពីលកខណៈពន្លឺ (ផង់ និងរលក)។ 

២.១១ ធមមជតិរលកៃនរបូធត ុ(WAVE NATURE OF MATTER) 
 េនឆន ំ១៩២៣ អនក្រ វ្រជវរបូវទិយេឈម ះ Louis de Broglie (១៨៩២-១៩៨៧) 
បនសិក បែនថមនូវគំនិតស្តីអំពីទ្វិកភពផង់-រលក។ គត់េពញចិត្តនឹងលកខណៈធមមជតិ
របស់ពន្លឺែដលជួនកល បង្ហ ញលកខណៈជរលក និងជួនកលជផង់។ មធមមជតិៃន
ពន្លឺេនះ គត់គិតថមិន្រតឹមែតពន្លឺេទ ្របែហលជរបូធតុដ៏ៃទមួយចំនួន ឬទំងអស់សុទធ
ែតមនលកខណៈផង់ និងរលករបស់ ពីធមមជតិ។ េ ក de Broglie បនេសនើរេឡើងនូវ
ជំ នរលករបស់ផង់របូធតុមួយចំនួនថ ចនឹងមនទំនក់ទំនងនឹងបរមិណចលន
របស់ ។ េផ្ត ត រមមណ៍េទេលើគំនិតមួយេនះ េធ្វើេ យគត់រកេឃើញថ សូមបីែតវតថុ
ទូេទក៏មនលកខណៈរលករបស់ ែដរ។ េគ ចរកជំ នរលករបស់ផង់ ឬវតថុែដលកំពុង
ផ្ល ស់ទីមួយ មកេន មៈ 

 

ែដល  ជេថរ Planck និង  ជបរមិណចលនរបស់វតថុ។ កេន មរបូមន្តមួយេនះ ច
្រតឹម្រតូវទំងលកខខណ្ឌ សំ ប់បរមិណចលន មែបបបុ ណ (កល េលប នរបស់ 
វតថុទប) និងទំងលកខណៈេធៀប (េលប នមនតៃម្លធំជង 0.1 ) ែដរ។ 

 ជំ នរលកខងេលើេនះ ជួនកលេគេ ថជំ នរលក de Broglie។ ្របសិន
េបើវតថុគឺជផង់ទូេទ បរមិណចលនរបស់ផង់ែដលមនម៉ស  និងេលប ន (េលឿន) 
មួយគឺ ។ ចំែណកជំ នរលក de Broglie គឺមនទំរង់ដូចខងេ្រកមៈ 

 

(២.៣៦) 

(២.៣៦)
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កល
កេន មខ

ជីវ្របវត្តិ
Louis de B

ពីរឆន ំេ្រក
ទូេទមួយ
េកើតចំេព
ករពិេ
Broglie ទ

លំ ត់ឧ
េ គ លមួយ
្រគប់ែដល

ដំេ ះ្រ
ក) 

ជំ
ែដលេធ្វើេ
របស់ េឡើ

ខ) 

ចស់ នងិគរំៃូន តូម

បរមិណច
ខងេលើ តៃម្ល

ត្ត ិLouis de
Broglie (១

កយមក Erw
យែដលគត់ 
ពះ តូមជេ

ធរកឌី្របក
ទទួលបនព

ទហរណ៍ៈ 
យែដលមន
លកំពុងមន

យៈ 
េ យ 

នរលករ
យេយើងមិ

ឡើយ។ 
ម្តងេទៀត 

ម 

លនរបស់
ម្ល គឺៈ 

e Broglie 
៨៩២-១៩៨
និស ិតែផន
របស់បង្រ
របូវទិយមន
េនកនុងេន
លកខណៈរ
ៃនគំនិតល្អ
្រទឹស្តី Bo
បនេគច

win Schrö
ក៏ដូចជអន

េ្រចើន។ វត្ត
ក់សយុង ជមួ
ពនរង្វ ន់ណូ

គណនជំ
នម៉ស 46 

ចលនេ

 េយើង

46

បស់កូនប
មិន ចសេ

 ដូចេ

9.1

សផង់កន់ែត

៨៧) មន្រប
ផនក្របវត្តិវទិយ
្របុសមន ក់េ

មក់។ និេកខ
នះនូវសំេណ
ៈរលកែដល
ល្អែដលបន
ohr ៃន តូម
ចត់ទុកថ ម
ödinger ប
អនកដៃទេទៀត
ត្តមនៃនរល
មួយនឹងេអឡ

ណែបលែដល

ជំ នរលក
g និងមនេ
យេលប ន

ចយក 
6.626 10

10  kg

ល់សំ ប់េល
េងកតេឃើញេ

នះ ជមួយ

6.626 10
10  kg

តធំេនះជំ

1

1
 

្របភពពី្រគួ
ទយមន ក់បុ៉េ ្ណ
េឈម ះ
កបទថន ក់បណ
ណើ រែដលថ
លបំេពញេ
នផុសេចញ
មអីុ្រដូែសន
មនែតគន្ល

បនេ្របើ្របស
ៀត បនេ្រប
លក de B
ឡិច្រតុងេន
លជពនរង្វ

ក de Brog
េលប ន 30

10  m. s

1 ។ េគប
0  J. s

30 m/s

លងេ គ ល
េ្របកង់

នឹងម៉ស 

0  J. s
10  m/s

របូវទិយ

នរលកក

រជនជតិ
្ណ ះ បនទ

Maurice
ណ្ឌិ តរបស់គ

ថ អ
យលកខណ

ញេឡើងរបស់
ន ែដលេន
នងមួយជំុវញិ
ស់េគលគំន
្របើ្របស់ ស
Broglie ្រតូ
នឆន ំ ១៩២៧
ងន់ដ៏វេិសស

glie ៃន ក
m. s  និង
។  

បនៈ  

4.8 10

លតូច ស់
និងលកខណ

9.1 1

s 7.3 1

យទេំនើប ស្រមបអ់នក

កន់ែតខ្លីែដរ

តិប ងំ។ គ
នប់មកបនេ

េនកនុងម
គត់េនឆន ំ១
អងគធតុកំពុង

ណៈផង់របស់
ស់ de Brog
នកនុងេនះេអ
ញៃណ្វ យូ៉បុ៉េ
និតេនះេដើមប
សំ ប់ករពន
្រតូវបនេគប
៧ និងេនឆន
សមួយ។ 

ក) កូនបល
ង ខ) េអឡ

0  m 

សេធៀបនឹងវមិ
ណៈរលកមួយ

10  kg េយ

10  m 

កវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វ

រ។ េនកនុ

គត់ពីដំបូងជ
េដើរ មគន្ល
មុខរបរជអន
១៩២៤ ម
ងផ្ល ស់ទីម
។ ែផនកខ្ល

glie គឺបន
អឡិច្រតុង្រតូ
េ ្ណ ះ។ េ
មបបីេងកើត្រទឹ
នយល់បតុភូ
បញជ ក់េនកនុ
ឆន ំ ១៩២៩ d

ល់សំ ប់េល
ឡិច្រតុងមួ

ម្រតរបស់
យចំនួនេទៀ

យើងបនៈ 

សិ្វករ 

កនុង

ជ
ន្លង
អនក
មន
មន
ខ្លះ
នពី
្រតូវ
េន
ឹស្តី
ភូត
កនុង
de 

លង
យ

ៀត



 

ែដ
យ

ល
B

ដំ

ថ

រប

ey

របូ
េអ

វមិ្រត
តូមអីុ្រដូែស

ដលលកខណ
យល់អំពីទំរង

លំ ត់ឧទ
roglie របស

េ ះ្រ
ករគ

ថមពលេន

េ យ
បស់្របូតុងគឺ

ដូចេន

្របេឆះែដ
(្របភពៃ

yepiece 

២. ២៥ មី្រកូ
ឡិច្រតុង។ 

តរបស់ តូ
សន ឧទហ

ណៈរលកៃន
ង់ តូម និង

ហរណ៍ៈ គ
ស់ េសមើនឹង 

យៈ 
គណន ម
នេសង មរបស

យ 
គឺៈ 

នះ ថមពល

ដលកំពុងេក្ត ខ្ល
នេអឡិច្រតងុ) 

ត

កូទស រេ៍្របើ្រប
របូភព

តូមគឺ ចេ្រប
ហរណ៍ 5.3

េអឡិច្រតុង
ងលកខណៈរ

គណនថម
1.000 fm

មេធៀបភព
ស់្របូតុងៃនត

4.136

 េយើង្រតូ

លសីុេនទិចែ

ខ្ល ំង 

តង់សយុងខពស់

វតថុ 

ឡង់ទីវតថុ 

Condensing  

(ឡង់ទី) 

ស់ករបញជូ ន
ព 

្រប បេធៀបប
10  m

ងមួយកំពុង
របស់ ។ 

មពលសីុេនទ
10  m

េយើង្រតូវ
តៃម្ល 
10  eV. s

1.000

វគណនេ

0.938 GeV

ែដល្រតូវនឹ

0.617 Ge

សំនួរ ឬល
១. គណ
ែដលជំ
ជំ នរល
២. ្របសិ
ជំ នរល
ឬេនរក

េតើេអឡិច

 េយ
្រតុងគឺជ
េហើយរប

ស
ពិេ ធ។

បនជមួយ
។ ដូចេនះ
មនចលន

ទិចៃន្របូតុង
ែដលគឺជអ

គណន 
0.938 GeV

s 2.998
10  m

យេ្របើ្រទឹ

1.234

ង គឺៈ 

eV 617 M

លំ ត់សំ
ណនថមពល

នរលក
លករបស់ក

សិនេបើវតថុមួយ
លក de Br
តៃម្លេថរ?

ច្រតុង គឺជ

យើង ចសួ
ជអ្វី?” ក
បស់ J. J. T
សេនធ េនកនុង
។ មយ៉ងេទៀ

របូវទិយទេំន

នឹងរបូភព
េយើងមិនម

នជគន្លឹះសំ

ងមួយែដល
អងកត់ផចិតរប

 សំ ប់្របូ
។ េដើមបីគណ
10  m. s

ទឹស្តីេធៀបភ

40 GeV

1
MeV 

ប់គិតរយៈ
លសីុេនទិច

de Bro
កំរសមី X ៃន
យផ្ល ស់ទីក
roglie របស

? 

អ្វី? 

សួរេទកន់ខ្លួ
ករពិេ ធ

Thomson ប
ងបំពង់ែដល
ៀត ពន្លឺសេ

នើប ស្រមបអ់នកវទិយ

្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់

េនះ េន
មនអ្វីភញ ក់េ
សំ ប់េ យអ

លមនជំ
បស់្របូតុង។

បូតុងមនត
ណន េយើង

1.240

ភព។ ថម

1.555 GeV

1.555 0.9

 េពលខ្លី  
របស់េអឡិ
oglie របស
ថមពល 1

កន់ែតេលឿន
ស់ េកើនេឡើ

ខ្លួនឯងថ 
ធ ំងពីយូរ
បនបង្ហ ញ
លគត់បន
នធ េនះ នឹង

យ ្រស្ត នងិវសិ្វករ

ស នងិគរំៃូន តូម 

ះគឺកំរបស់
ផ្អើលេឡើយ
អនកសិក

នរលក de
។ 

ៃម្លតូចជង
ងរក : 

10  eV 

មពលសរបុ

V 

938  GeV

ច្រតុងមួយ
ស់ េសមើនឹង
100 keV។ 
នេឡើង េតើ

ឡើង ថយចុះ

“េតើេអឡិច
ស់មក

ថមនពន្លឺ
េ្របើកនុងករ
ផ្ល ស់ទីេន

ករ 
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របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

110 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

េពលែដលេគ ក់ កនុងែដនម៉េញទិច។ លទធផលៃនករពិេ ធមួយេនះ និងលទធផល
ពិេ ធន៍របស់អនក្រ វ្រជវមួយចំនួនេទៀតបនបញជ ក់ថ េកើតេឡើងេ យ ផង់
តូចមួយចំនួនេ ថេអឡិច្រតុង។ ពំុធ្ល ប់មនអនក បនេឃើញេអឡិច្រតុងេ យ
ផទ ល់េឡើយេ្រពះ មនទំហំតូចេពក។ កនុងករគូសរបូភពបញជ ក់អំពីេអឡិច្រតុង ជួន
កលេគគូសជ ងែស្វ៊េ យមនបនទុកអគគិសនីអវជិជមនេនេលើែស្វ៊េនះេដើមបីបង្ហ ញថ
ជេអឡិច្រតុង (ក៏បុ៉ែន្ត មកទល់េពលេនះ េគបនបដិេសធថមិនែមនជរបូភព្រតឹម្រតូវ
េទ)។ េយើង្រតូវែផ្អកេលើលទធផលពិេ ធន៍ែដលេគេ្របើ្របស់លកខណៈផង់ និងជួនកល 
លកខណៈរលកេដើមបីឆ្លុះបញច ំងអំពីេអឡិច្រតុង។ ដូេចនះ ជួនកលេយើងេ្របើ្របស់
លកខណៈជផង់ និងជរលកេដើមបីបក្រ យ ឬពនយល់បតុភូតមួយចំនួនទក់ទងនឹង 
ឬេកើតេឡើងចំេពះេអឡិច្រតុង។ មរបូវទិយទំេនើប េគក៏មនករអះ ងថេអឡិច្រតុង 
មនលកខណៈផង់ និងរលករបស់ ែដរ។ អនករបូវទិយេឈម ះ Bertrand Russel បន
និយយថ េអឡិច្រតុងគឺជករសួង់ែបបតកកមួយ (a logical construction) ែដលឃ្ល េនះ

ក់ដូចជពិបកយល់ ែតបនបញជ ក់អំពីលកខណៈរបស់េអឡិច្រតុង។ 

២.១២ មី្រកូទស នេ៍អឡចិ្រតងុ (ELECTRON MICROSCOPES) 

 គំនិតអំពីលកខណៈរលកៃនេអឡិច្រតុងរបស់អនក្រ វ្រជវរបូវទិយ បនេធ្វើេ យ
មនករបេងកើតមី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងែដល មរយៈមី្រកូទស ន៍្របេភទេនះ េគ ច
ទទួលបនរបូភពចបស់ជងមី្រកូទស ន៍ពន្លឺជេ្រចើនដង។  

របូ២.២៥ បនបង្ហ ញអំពីដយ្រកមៃនមី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងែដលេគបនបេងកើត
េឡើងេនពក់ក ្ត លសតវត រទី៍២០ ែដលេគេ យេឈម ះថមី្រកូទស រេ៍្របើ្របស់ករ
បញជូ នេអឡិច្រតុង (transmission electron microscope) ែដលមនលទធភពបេងកើត
របូភពពីរវមិ្រត និងមី្រកូទស រេ៍្របើ្របស់ករែសកនេអឡិច្រតុង (scanning electron 
microscope) ែដល ចបេងកើតរបូភពបីវមិ្រតគុណភពខពស់មួយ។ េនកនុងមី្រកូទស ន៍
ទំងពីរ្របេភទ ឡង់ទីវតថុ និងឡង់ទីរបូភពេកើតពីករេ្របើ្របស់ែដនម៉េញទិចែដល
បេងកើតកំ ំងេលើេអឡិច្រតុង េដើមបីនំយកេអឡិច្រតុងទំងេនះេទកន់កំនំុៃនឡង់ទី។ 
ែដនម៉េញទិច្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យរបំុ៊ៃនែខ ចម្លងែដលកំពុងឆ្លងកត់េ យចរន្ត
អគគិសនីែដលេគេរៀបចំេឡើងយ៉ងយកចិត្តទុក ក់។ របូភពេនកនុងរបូ២.២៦ គឺជ
ឧទហរណ៍ពីរែដលបនពីឧបករណ៍ទំងពីរ្របេភទេនះ។ ភពចបស់ជអតិបរមៃន
របូភពគឺ ្រស័យនឹងទំហំៃនជំ នរលករបស់រសមីែដលេគេ្របើ្របស់។  

េអឡិច្រតុងទំង យផ្ល ស់ទីេ យឥទធិពលៃនផលសងបូ៉តង់ែសយលទំហំ 10  V 
ែដលមនជំ នរលក្របែហល 0.004 nm ។ ដូចេនះ ភពភ្លឺចបស់ៃនរបូភពែដល
ទទួលបន្រតូវែតសថិតេនលំ ប់េនះែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនកនុងករអនុវត្ត ភពមិន្រប្រកតីេន



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

111្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

កនុងឡង់ទីម៉េញទិចជអនកកំរតិភពចបស់របស់មី្រកូទស ន៍េ យេន្រតឹមែត្របែហល 
0.1  េទ 0.5 nm  បុ៉េ ្ណ ះ។ ្រតឹមបុ៉នេនះ ក៏េគេនែតយល់ថ មនលកខណៈ្របេសើរ
េបើេ្រប បេធៀបនឹងមី្រកូទស ន៍ពន្លឺធមម ្របែហល 10  ដងែដរ ែដលេនះបង្ហ ញអំពី
កររកីចំេរ ើនែផនកវទិយ ្រស្តមួយេនសម័េនះ។ 

 
របូ២.២៦ របូភពពីរៃនវរីសុកំពុង យ្រប រេកសិកមួយៃនបក់េតរ ីEscherichia coli ែដល (a) បនពី transmission 
electron microscope និង (b) បនពី scanning electron microscope។  

២.១៣ គំរចូសៃ់ន តូម (EARLY MODELS OF THE ATOM) 

 គំនិតែដលថរបូធតុផ ំេឡើងពី តូម ្រតូវបនេគទទួលយក ំងពី្របែហល
ឆន ំ១៩៩០ មកេម៉្លះ។ ជមួយនឹងគំេហើញស្តីអំពីេអឡិច្រតុងេនអំឡុងឆន ំ១៨៩០ ប ្ត
អនកវទិយ ្រស្តទំង យបនចប់េផ្តើមគិតថ តូមមនរចនសមព័នធ មគំរមួូយែដល
េនកនុងេនះ មនធតុផ ំជេអឡិច្រតុងែដរ។ ទំរង់ធមម ែដលេគែតងេជឿជក់េនអំឡុង
ឆន ំ១៨៩០ ស្តីអំពី តូមគឺេគបនយល់ថ តូមជែស្វ៊េសមើ ច់ែដលេនកនុងេនះ
មន យឡំេ យបនទុកអគគិសនីវជិជមន និងបនទុកអគគិសនីអវជិជមន ដូចរបូ២.២៧ 
ែដរ។ 

 ្របែហលេនឆន ំ១៩១១  Earnest Rutherford (១៨៧១-១៩៣៧) និង្រកុមករងរ
របស់គត់បនេធ្វើពិេ ធន៍ជេ្រចើនេលើក ែដលលទធផលបង្ហ ញថខុសពីទំរង់ តូម
ែដលេគបង្ហ ញេនកនុងរបូ ២.២៧ េនះ។ េនកនុងករពិេ ធេនះ ផង់ផទុកបនទុកអគគិសនី
វជិជមន alpha ( ) មួយ្រតូវបនេគបញជូ នេ យេទប៉ះនឹងបនទះដ៏េស្តើងដូចជមសជ
េដើម (របូ២.២៨)។ លទធផលបង្ហ ញថ ទំរង់ តូមមិនមនលកខណៈដូចនឹងអ្វីែដលេគ
បង្ហ ញកនុងរបូ ២.២៧ េទ។ ផទុយេទវញិ Rutherford បញជ ក់ មរយៈលទធផលរបស់គត់
ថ ទំរង់ តូមមនលកខណៈដូចកនុងរបូ ២.២៩ វញិ។ 

របូ២.២៨ បង្ហ ញអំពីដយ្រកមៃនករពិេ ធរបស់ Rutherford េដើមបីសិក អំពី
ទំរង់ តូមរបស់របូធតុ។ េនកនុងពិេ ធន៍េនះ បនទះេ ហៈែដលគត់េ្របើគឺជមស។ 

(a)  (b) 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

112 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

េ ក Rutherford និង្រកុមករងររបស់គត់បន ក់សមមតិកមមមួយថេបើ តូមមន
លកខណៈដូចកនុងរបូ២.២៧ េនះផង់ alpha ែដលបញ់េចញពី្របភពនឹងមិន ចមនករ
ប្ល តគួរេ យកត់សំគល់េឡើយេ្រពះេអឡិច្រតុង្រ លជងផង់  េ្រចើនដង ដូេចនះ  
ែដលមនបនទុកវជិជមន នឹងមិនរងនូវករ្រចនេចញេ យផង់ផទុកបនទុកវជិជមនេនកនុង

តូមេឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត ជក់ែស្តងកនុងពិេ ធន៍េនះ េគបនរកេឃើញថ ផង់  
ជេ្រចើនែដលផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់បនទះមសេស្តើងេ យមិនទទួលរកនូវឥទធិពលអ្វីេឡើយ 

ក់ដូចជបនទះេ ហៈេស្តើងេនះជលំហែដរ។ មយ៉ងេទៀត ចំេពះផង់  តិចតួចែដល
បនប្ល តកនុងេពលពិេ ធេនះ មនខ្លះប្ល តេ្រកមមំុធំ និងខ្លះេទៀត្រតឡប់េ្រកយេទ
កន់្របភពែដលបេញចញផង់  វញិសឹងែតេឆព ះ្រតង់េទកន់្របភព។ ចំេពះ Rutherford 

ចេកើតេឡើងដូេចនះបនទល់ែតផង់ែដលផទុកបនទុកវជិជមន  ទំងេនះ្រតូវបនរញុ
េចញេ យបនទុកវជិជមនដ៏ធំែដលសថិតេនកនុងតំបន់ដ៏តូចៃនលំហ។  

 
 
 
 

 

 
 

របូ ២.២៧ គំរចូស់ៃន តូមរបស់របូធតុ ែដលេគធ្ល ប់បនគិតថបនទុកអគគិសនីអវជិជ មនសថិតេន យឡំជមួយ
បនទុកវជិជមន។ 

 
របូ ២.២៨ ដយ្រកមៃនករពិេ ធរបស់ Rutherford េដើមបសិីក អំពីទំរង់ តូម។ 

ជលទធផល គត់បនសននិ ្ឋ នថ តូម្រតូវផ ំេឡើងពីផង់ដ៏តូចែដលមនម៉សធំផទុក
បនទុកវជិជមនែដលជៃណ្វ យូ៉ និងែដលម៉សេ្រចើនជង99.9% របស់ តូមគឺសថិតេនកនុង
ៃណ្វ យូ៉េនះែតម្តង។ ចំែណកេអឡិច្រតុង្រតូវសថិតេនជំុវញិៃណ្វ យូ៉េនះចមង យ មួយ 

ក់បីដូចជភព និងរណបទំង យែដលកំពុងវលិជំុវញិ្រពះ ទិតយ ៃនក ក់សីុ 

បនទុកអគគិសនីវជិជមន 

10 m

េអឡិច្រតុង 

ផង់   

្របភព  

េអ្រកង់សំ ប់បង្ហ ញលទធផល 

(បនទះេ ហៈ) 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

113្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

Milky Way ែដរ ែតមិនែមនសថិតេនជប់ៃណ្វ យូ៉ ឬផង់ផទុកបនទុកវជិជមនដូចរបូ២.២៧ 
េឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត េអឡិច្រតុង្រតូវែតវលិជំុវញិៃណ្វ យូ៉ េ្រពះេបើ សថិតេនេសង ម 
េនះ នឹងរងនូវឥទធិពលអន្តរកមមអគគិសនីេធ្វើេ យ ផ្ល ស់ទីេទកន់ផចិត តូមេ យ
្រសូបទញរបស់បនទុកវជិជមនៃនៃណ្វ យូ៉។ ែត មករពិត កំ ំងអន្តរកមមអគគិសនី និង
កំ ំងចកផចិតទប់ទល់គន ។ 

ចំែណករបូ ២.២៩ ខងេ្រកមេនះជទំរង់របស់ តូមែដលេគ គ ល់ថមី មរយៈ
លទធផលពិេ ធន៍របស់ Rutherford និង្រកុមករងរ។ 

 
របូ ២.២៩ គំរូ តូមរបស់ Rutherford ែដលមនេអឡិច្រតុងរត់ជំុវញិៃណ្វ យូ៉ៃន តូមេនះ។  

២.១៤ សបុចិ តូម៖ គន្លឹះេឆព ះេទកន់ករ គ លរ់ចនសមព័នធ តូម (ATOMIC 
SPECTRA: KEY TO THE STRUCTURE OF THE ATOM) 

េយើងធ្ល ប់បនដឹងថ អងគធតុរងឹែដលេគដុតេ យេក្ត  ផ យពន្លឺែដលមនសបុិច
ៃនជំ នរលកជប់ៗគន ។ ករភយេ យលកខណៈែបបេនះ គឺ្រតូវបនេគសនមតថ
េ យមូលេហតុមនលំេយលៃន តូម និងមូ៉េលគុលជេ្រចើនបនេកើតេឡើងេ យ

រឥទធិពលរបស់ តូម និងមូ៉េលគុលែដលេនជិតពួក ទំងេនះ។ ឧសម័នក្រមរមួយ
ចំនួនក៏ ចេភញ ចេ យផ យេចញនូវពន្លឺបនែដរ។ េកើតេឡើងដូេចនះបនេបើកល
េគដុត េ យេឡើងេ្រកខ្ល ំង ឬេ យ ក់បំពង់េផទរ (discharge tube) ែដលមនផទុកនូវ
ឧសម័នេនកំរតិសំពធទប េដើមបីេ យ សថិតេ្រកមផលសងបូ៉តង់ែសយលខពស់។ បំភយ
េកើតេចញពីឧសម័នេភញ ចេនះ្រតូវបនេគសេងកតេឃើញ ំងពីេដើមសតវត រទី៍១៩ មកេម៉្លះ 
េហើយេគបនរកេឃើញបែនថមេទៀតថសបុិចៃនជំ នរលកមិនសថិតេនជប់គន េទ ក៏បុ៉ែន្ត
សថិតេនជលកខណៈ ច់ៗ (discrete)។ េ យឧសម័នេភញ ចបំភយនូវសបុិច ែដលមន
ជំ នរលកមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ េនេពលែដលពន្លឺទំងេនះ្រតូវបនេគវភិគេ យេ្របើ
សបុិច្រតូទស ន៍ (spectroscope) ឬសបុិច្រតូែម៉្រត (spectrometer) េគសេងកតេឃើញបនទ ត់
សបុិចវញិ ែតមិនែមនជសបុិចជប់គន  (continuous spectrum) េទ។ បនទ ត់សបុិចេនតំបន់
ៃនពន្លឺេមើលេឃើញមួយែដលបនភយេចញេ យរបូធតុមួយចំនួន្រតូវបនេគបង្ហ ញ
កនុងរបូ២.៣០។ បនទ ត់សបុិចែបបេនះ មនលកខណៈខុសៗគន េទ ម្របេភទៃនឧសម័ន 

+

‐

10 m 

10 m 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

114 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

េហើយេគ ចេ្របើ្របស់លកខណៈខុសគន េនះ េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណរបស់ឧសម័នមួយ
ថជអ្វីបន។ 

គួរកត់សំគល់ថ កល សបុិចជប់ផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ឧសម័នក្រមរ េគនឹងសេងកត
េឃើញសបុិចៃនបនទ ត់េខម េនជំ នរលកែដល្រតូវនឹងជំ នរលកែដលែតងែត
ផ យេចញេ យឧសម័នកំ្រមរខ្លួន ផទ ល់។ េនះេគេ ថ សបុិចសំរបូ (absorption 
spectrum) (ចូរពិនិតយរបូ២.៣០ (c)) ែដលេយើងយល់កន់ែតចបស់ថ ឧសម័ន ច្រសូប
ពន្លឺេនលំ ប់េ្របកង់ដូចគន នឹងេ្របកង់ែដល បេញចញែដរ។ េ យករេ្របើ្របស់ហ្វីល
មនភពរសួេទនឹងកំរសមី UV និងកំរសមី IR េគ ចដឹងបនថឧសម័ន្រសូប និងបេញចញ
េ្របកង់ ច់ៗេនកនុងលំ ប់េ្របកង់ UV និង IR ក៏ដូចជេនលំ ប់ពន្លឺេមើលេឃើញែដរ។ 

 
របូ២.៣០ សបុិចបន យៃនឧសម័នមួយចំនួន។ របូ (a) ជសបុិចៃន តូមអីុ្រដែូសន ចំែណករបូ (b) ជសបុិចៃន តូម
េអលយូម និង របូ (c) សបុិចសំរបូរបស់រសមី្រពះ ទិតយ។ 

                                
 

របូ២.៣១ បំពង់េផទរឧសម័នៈ (a) គឺជដយ្រកម និង (b) គឺជរបូថតៃនឧបករណ៍ពិត។ 

ចំែណកេនកនុងឧសម័នែដលមនដង់សីុេតតូច តូមសថិតេនឆង យពីគន  ែដល
ជេហតុេធ្វើេ យពន្លឺែដលបនផ យេចញពី  ឬែដល ្រសូប ្រតូវបនេគសនមតថេកើត
េឡើងេ យ តូមនីមួយៗ ែតមិនែមនេ យ រអន្តរកមមរ ង តូមទំងអស់េនះេទ។  

កតូត 

ណូត 

តង់សយុងកំរតិខពស់ 

(a)  (b)
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មូលេហតុេនះេហើយ ែដលេគ ចដឹងថ បនទ ត់សបុិចេដើរតួនទីជគន្លឹះេដើមបី
េ យេគដឹងចបស់អំពីរចនសមព័នធរបស់ តូមៈ ្រគប់្រទឹស្តីៃនទំរង់ តូមគួរែត ច
ពនយល់បនចបស់ថេហតុអ្វី តូមផ យែតពន្លឺែដលមនជំ នរលក ច់ៗ េហើយក៏
គួរែតេគ ចមនលទធភពកំណត់បនថេតើជំ នរលកែដលបនផ យេចញពី តូម
េនះគឺជជំ នរលកផ យពី តូមៃន រធតុអ្វីែដរ។ គំនិតេនះ ប ្ត លេ យេគ

ចកំណត់អត្តសញញ ណរបស់ តូមៃន រធតុមួយបន មរយៈករវភិគសបុិចៃន
បន យេចញពី តូមេនះ។ 

េស៊រសីបុចិ (Spectral Series): 
 ជងមួយទសវត រក៍ន្លងមក ជំ នរលកេនកនុងសបុិចៃនធតុមួយ្រតូវបនេគរក
េឃើញថសថិតេនកនុងសំនំុមួយែដលេគេ ថេស៊រសីបុិច។ េស៊រសីបុិចទីមួយ្រតូវបនរក
េឃើញេ យ J. J. Balmer េនកនុងឆន ំ១៨៨៥ េនកនុងករសិក របស់គត់អំពីែផនកេមើល
េឃើញៃនសបុិចអីុ្រដូែសន។ របូ២.៣២ បង្ហ ញអំពីបនទ ត់សបុិច មេស៊រ ីBalmer។  
 

 
 
 
 
 

របូ២.៣២ េស៊រ ីBalmer ៃន តូមអីុ្រដូែសន។ បនទ ត់ H មនពណ៌្រកហម  H មនពណ៌េខៀវ  H  និង H  មនពណ៌
្វ យ ចំែណកបនទ ត់េផ ងេទៀតសថិតេនជិត ្វ យអុ៊ល្រ ។ 

 
របូ២.៣៣ បនទ ត់សបុិចៃន តូមអីុ្រដូែសន។ េស៊រនីីមួយៗ្រតូវនឹងរបូមន្តៃនេស៊រ ីLyman េស៊រ ីBalmer េស៊រ ីPaschen 
និងេស៊រេីផ ងៗេទៀត។ 

បនទ ត់ែដលមនជំ នរលកែវងជងេគ 656.3 nm  គឺ្រតូវនឹងH  បនទ ប់ 
គឺ H ែដល្រតូវនឹងជំ នរលក 486.3 nm  និងមនលកខណៈបន្តបនទ ប់។ កល
ជំ នរលកថយចុះ បនទ ត់សបុិចទំងេនះសថិតេនកន់ែតជិតគន ។ មរយៈេនះ 
Balmer បនបេងកើតរបូមន្តសំ ប់ជំ នរលកៃនេស៊រមួីយមនទំរង់ដូចខងេ្រកមៈ 
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(២.៣៨) 

កំរសមី UV  ពន្លឺេមើលេឃើញ កំរសមី IR 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

116 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

3, 4, 5, … 

 ជចំនួនេថរ ែដលេគ គ ល់ថ េថរ Rydberg ( 1.097 10 m 0.01097 nm ។ 
េស៊រ ីBalmer មនជំ នរលកេនកនុងែផនកៃនពន្លឺេមើលេឃើញៃនសបុិចអីុ្រដូែសន។ ចំែនក
បនទ ត់សបុិចៃនអីុ្រដូែសនែដលសថិតេនកនុងតំបន់ UV  និង IR  គឺ្រតូវនឹងេស៊រមួីយចំនួន
េទៀត។ េនកនុងតំបន់ UV េស៊រែីដល្រតូវនឹង គឺ Lyman: 
 េស៊រ ីLyman  ែដល 2, 3, 4, … 

េ្រកពីេស៊រេីនះ មនេស៊រមួីយចំនួនេទៀតសំ ប់កររកេស៊រៃីនជំ នរលកែដលសថិតេន
កនុងតំបន់ IR ដូចខងេ្រកមៈ 

 Paschen  ែដល 4, 5, 6, … 
 Brackett  ែដល 5, 6, 7, … 
 Pfund  ែដល 6, 7, 8, … 

គួរបញជ ក់ថ េស៊រទំីងអស់េនះ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់សំ ប់កររកជំ នរលកៃនសបុិច
តូមអីុ្រដូែសន។ ្រតឹមែត តូមអីុ្រដូែសនបុ៉េ ្ណ ះ ចផ យេចញនូវេស៊រសីបុិចជ

េ្រចើនែដលេយើងេមើលេឃើញខ្លះ និងមិនេឃើញខ្លះ។ ជំ នរលកៃនបន យ ្រស័យនឹង
ចំនួនកង់ទិចែដរ។ 

២.១៥ តូមរបស ់Bohr (THE BOHR ATOM) 
 េ ក Bohr បនសិក េនទីពិេ ធរបស់ Rutherford អស់រយៈេពលជេ្រចើន
ែខេនកនុងឆន ំ១៩១២ េហើយបនយល់យ៉ងចបស់ថ គំរៃូន តូមរបស់ Rutherford មន
លកខណៈ្រតឹម្រតូវ។ េ យករសិក បែនថមេទៀត Bohr បនដឹងថ េអឡិច្រតុងេនកនុង

តូមមិន ចបត់បង់ថមពលេ យឥតមនមូលេហតុអ្វីេឡើយ ក៏បុ៉ែន្ត ចបត់បង់
ថមពលេទបនកល មនករេ តកង់ទិច (quantum jumps)។ កល មន
ករេ តរបស់េអឡិច្រតុង េគ ចសរេសរកេន មថមពលរបស់ បនដូេចនះ៖ 

 

ែដល  គឺជថមពៃន ថ នភពខពស់ និង  គឺជថមពលៃន ថ នភពទប។ 

 េលើសពីេនះេទៀត ្រទឹស្តីទីមួយៃន តូម បនជំរញុេ យមនរបកគំេហើញេ យ 
Niels Bohr េនឆន ំ១៩១៣។ េគលករណ៍រលកៃនរបូធតុែដលបនរកេឃើញេ យ de 
Broglie េធ្វើេ យមនឥទធិពលដល់ករសិក ្រ វ្រជវអំពីអំពីលកខណៈរលករបស់ផង់
ជេអឡិច្រតុងែដលកំពុងផ្ល ស់ទី មគន្លងវង់ជំុវញិៃណ្វ យូ៉េនកនុង តូមអីុ្រដូែសន។ 
េយើងបនដឹងរចួមកេហើយថ ជំ នរលក de Broglie ៃនេអឡិច្រតុងគឺៈ 

(២.៣៩) 

(២.៤០)

(២.៤១) 

ជំ នរលក λ គិតជ nm 
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  ចំេពះករណីមិនេធៀប 

ែដលេលប នរបស់េអឡិច្រតុងកំពុងវលិជំុវញិែណ្វ យូ៉ៃន តូមអីុ្រដូែសនគឺៈ 

4
 

ដូចេនះ ជំ នរលក de Broglie របស់ គឺៈ 
4  

េ យជំនួស 5.3 10 m ែដលជកំៃនគន្លងវង់របស់ តូមអីុ្រដូែសន េគបនៈ 
6.626 10 J. s

9.1 10 kg 1.6 10 4 3.1416 8.85 10 C /N. m 9.1 10 kg 5.3 10 m  

33 10 m 

ជំ នរលកមនតៃម្លដូចគន េទនឹងបរមិ្រតរបស់គន្លងេអឡិច្រតុងៈ 
2 33 10 m 

គន្លងៃនបំ ស់ទីេអឡិច្រតុងកនុង តូមអីុ្រដូែសន្រតូវនឹងមួយរលកេពញៃនេអឡិច្រតុង
េលើខ្លួន ផទ ល់  (របូ២.៣៤)។ 

 េអឡិច្រតុងមួយ ចវលិជំុវញិៃណ្វ យូ៉បន ្របសិនេបើគន្លងរបស់ ផទុកនូវចំនួន
ំងេត្រកលៃនជំ នរលក de Broglie បុ៉េ ្ណ ះ។ ្របេយគេនះផទុកទំងលកខណៈភគ

ល្អិត និងរលករបស់េអឡិច្រតុង េ្រពះជំ នរលករបស់េអឡិច្រតុង ្រស័យនឹង
េលប នៃនរង្វិលែដល្រតូវករសំ ប់េ យមនលំនឹងកនុង្របព័នធៃណ្វ យូ៉។ ជករងយ
្រសួលេដើមបីបញជ ក់អំពីលកខខណ្ឌ ែដលគន្លងវង់របស់េអឡិច្រតុងមួយមនផទុកនូវចំនួន

ំងេត្រកលៃនជំ នរលក de Broglie។ 
បរមិ្រតៃនគន្លងវង់ែដល្រតូវនឹងកំ  គឺ 2  ដូចេនះ លកខខណ្ឌ េដើមបីេ យគន្លងវង់មន
លំនឹងគឺៈ 

λ 2  ែដល 1,2,3, … 

ែដល  ងកំៃនគន្លងែដល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិច  ។ ចំនួនគត់ េ ថចំនួនកង់ទិច 
(quantum number) ៃនគន្លងវង់។ េ យករជំនួសតៃម្ល  េគបនៈ 

4
2  

ដូេចនះ គន្លងវង់េអឡិច្រតុងែដល ចេកើតមនគឺ្រតូវនឹងកំរបស់ ៈ 

    1, 2, 3, … (២.៤២) 
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កំែដលសថិតេនខងកនុងេគបំផុតេ ថកំ Bohr (Bohr radius) ៃន តូមអីុ្រដូែសន និង
្រតូវបនេគនិយម ងនិមិត្តសញញ  : 

5.292 10  m 

ដូេចនះ េគ ចគណនប ្ត កំេផ ងៗេទៀតេ យេ្របើ្របស់កេន មៈ 

 
 

 
គន្លងៃនបំ ស់ទីរបស់េអឡិច្រតុង 
រលក de Broglie របស់េអឡិច្រតុង 

របូ២.៣៤ គន្លងេអឡិច្រតុងេនកនុង តូមអីុ្រដូែសនែដល្រតូវនឹងមួយជំុេពញៃនរលក de Broglie ែដលេនេលើខ្លួន ។ 

២.១៦ នីវ៉ថូមពល និងសបុចិ (ENERGY LEVELS AND SPECTRA) 
 គន្លងេផ ងៗែដលេអឡិច្រតុងសថិតេន ឬ ច់េចញពី មននីវ ៉ថូមពលេផ ងគន
ែដរ។ ថមពលេអឡិច្រតុងែដល្រតូវនឹងកំ ៃនគន្លងវង់មួយែដលេអឡិច្រតុងមួយ
កំពុងសថិតេនេនះគឺៈ 

 

េ យករជំនួសកេន ម  កនុងសមីករអំពីនីវ ៉ថូមពល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិច ខងេលើ
េនះេគបនៈ 

   1,2,3, … 

េបើ 1  េនះ 2.18 10  J 13.6 eV ។ នីវ ៉ថូមពលែដល្រតូវនឹងចំនួន
កង់ទិចេសមើ1 េនះគឺ ។ េគេ ថនីវ ៉ថូមពលៃន តូមអីុ្រដូែសន េហើយរបូខងេ្រកម
េនះគឺបង្ហ ញអំពីនីវ ៉ថូមពលែដលេគបនគូសជតំ ង។ នីវ ៉ថូមពលទំងេនះមន
តៃម្លអវជិជមន ែដលេនះមនន័យថេអឡិច្រតុងមិនមនថមពល្រគប់្រគន់សំ ប់រត់
េចញពីសមព័នធរបស់ៃណ្វ យូ៉េទ។ េអឡិច្រតុង តូមិច (atomic electron) ចមនែត
ថមពលទំងេនះបុ៉េ ្ណ ះ។ លកខណៈរបស់ គឺមិនខុសអ្វីពីមនុស មន ក់កំពុងសថិតេនេលើ
កំ មួយៃនជេណ្ដើ រ ែដលគត់ ចឈរបនេនេលើកំេនះបុ៉ែន្តមិនែមនេនចេន្ល ះកំ
នីមួយៗេទ។  

(២.៤៥) 

(២.៤៦)

(២.៤៣) 

(២.៤៤) 
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នីវ ៉ថូមពលែដលទបជងេគគឺ ែដលជទូេទ្រតូវបនេគេ ថនីវ ៉ថូមពល
្រតូវនឹង ថ នភព្រគឹះ (ground state) ៃន តូម េហើយចំែណកនីវ ៉ខូពស់ជងេនះគឺ 

, , , …ែដលេគេ ថនីវ ៉ថូមពល្រតូវនឹង ថ នភពេភញ ច (excited states)។ កល
ចំនួនកង់ទិចេកើនេឡើង នីវ ៉ថូមពលកន់ែតខិតជិតសូនយ។ លីមីតរបស់  គឺ ∞ 

ែដល្រតូវនឹងនីវ ៉ថូមពល ∞ 0 ។ ករណីេនះគឺេអឡិច្រតុងែលងសថិតេនកនុងសមព័នធ
ជមួយនឹងៃណ្វ យូ៉ៃន តូមេហើយ។ តៃម្លវជិជមនៃនថមពលសំ ប់សមព័នធេអឡិច្រតុង-
ៃណ្វ យូ៉ បញជ ក់ថេអឡិច្រតុងសថិតេនកនុងភពេសរ ី េហើយគម នលកខខណ្ឌ កង់ទិចែដល
្រតូវបំេពញសំ ប់ េឡើយ។ 

 
របូ២.៣៥ រលកវង់បញឈរសំ ប់ជំ នរលក 2, 3, 5 េលើបរមិ្រត ចំែណក  គឺជចំនួនជំ នរលក ឬចំនួនកង់ទិច។  

កមមន្ត្រតូវករសំ ប់រេំ ះេអឡិច្រតុងមួយពី តូមមួយេនកនុង ថ នភព្រគឹះរបស់ េ
ថថមពលអីុយុ៉ងកមម (ionization energy)។ ថមពលេនះ េសមើនឹង  ែដលជ
ថមពល្រតូវករសំ ប់រញុេអឡិច្រតុងពី ថ នភព្រគឹះរបស់ េទ ថ នភព 0 ែដល
្រតូវនឹងេពល សថិតេនកនុង ថ នភពេសរ។ី កនុងករណីអីុ្រដូែសន ថមពលអីុយុ៉ងកមម គឺ 
13.6 eV េ យេហតុថថមពលេន ថ នភព្រគឹះគឺ 13.6 eV។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 េអឡិច្រតុងមួយទងគិចជមួយ តូមអីុ្រដូែសនេនកនុង ថ នភព្រគឹះ េហើយេភញ ច
េទកន់ ថ នភពែដល្រតូវនឹង 3 ។ េតើថមពលបុ៉នម នែដល្រតូវបនផ្តល់េ យ
េទ តូមអីុ្រដូែសនេនកនុងទងគិចេនះ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 បំែរបំរលួថមពលៃន តូមអីុ្រដូែសនែដលចប់េផ្តើមពី ថ នភពនិចល េទ ថ ន
ភពៃនចំនួនកង់ទិច  គឺៈ 

∆ 1 1  

3

5

2
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េពលេនះ 1, 3 េហើយ 13.6J។ ដូចេនះ៖ 
∆ 13.6

1
3

1
1 eV 12.1 eV 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 តូមអីុ្រដូែសនេន ថ នភពចំនួនកង់ទិចខពស់្រតូវបនេគបេងកើតេនទីពិេ ធ
និងសេងកតេឃើញកនុងលំហ។ េគេ ថ តូម Rydberg ។ ក) គណនចំនួនកង់ទិចៃន
គន្លង Bohr េនកនុង តូមអីុ្រដូែសនែដលមនកំ េសមើ 0.0100 mm ។ ខ) គណន
ថមពលៃន តូមអីុ្រដូែសនេនកនុង ថ នភពេនះ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
ក) ពីសមីករ  ជមួយនឹង 1.00 10  m េគបនៈ 

1.00 10  m
5.29 10 m 435 

ខ) ពីសមីករ  េគបនៈ 
13.6 eV
435 7.19 10  eV 

 គួរកត់សំគល់ថ សបុិចៃន តូម Rydberg ប់ចប់ពីេ្រកមេទពពួកេ្របកង់វទិយុ 
និងវត្តមនរបស់ ្រតូវបនេគសេងកតេឃើញពីទិននន័យបន មរយៈករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ពិេ ធមយ៉ងេ ថ េតេលទស ន៍។ 

្របភពេដើមៃនបនទ ត់សបុចិៈ 
 េនេពលែដលេអឡិច្រតុងសថិតេនកនុង ថ នភពេភញ ច ទំ ក់ខ្លួនេទ ថ នភព
ទបជង មនករបត់បង់ថមពលេ យករផ យេចញនូវផូតុង។ មន័យេនះ 
េអឡិច្រតុងមិន ចមនវត្តមនេនកនុង តូមេឡើយ េលើកែលងែតេនកនុងនីវ ៉ថូមពល
ជក់ ក់មួយ។ ករេ តរបស់េអឡិច្រតុងពីនីវ ៉ថូមពលមួយេទមួយេទៀតែដលទប
ជងគឺផ្តល់លទធផលជផូតុង។ 

 ្របសិនេបើចំនួនកង់ទិចៃន ថ នភពេដើម (ថមពលខពស់ជង) គឺ  និងចំនួនកង់
ទិចេន ថ នភពចុងេ្រកយ (ថមពលទបជង) ែដលសថិតេនែកបរគន គឺ  េនះ េគ

ចសរេសរៈ 
ថមពលេដើម - ថមពលចុងេ្រកយ =ថមពលរបស់ផូតុង 

 

ែដល គឺជេ្របកង់ៃនផូតុងែដលបនផ យេចញ។ មន័យេនះ េគបនៈ 
1 1 1 1  

(២.៤៧) 
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េ យ  អវជិជមន។ ដូចេនះ គឺវជិជមន។ េ្របកង់ៃនផូតុងែដលបនផ យគឺៈ 

 
េ យ  ឬ   េគបនៈ 

   េ ថ   

 
របូ២.៣៦ បនទ ត់សបុិចបេងកើតេឡើងរ ងនីវ ៉ថូមពលេផ ងគន ។ ករបង្ហ ញេនះគឺអំពីេស៊រសីបុិចៃនអីុ្រដូែសន។ កល  

∞ េអឡិច្រតុងគឺមនភពេសរ។ី 

សមីករេនះ បញជ ក់ថបន យេ យ តូមអីុ្រដូែសនែដលមនភពេភញ ច្រតូវផទុក
ជំ នរលកមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ។ ជំ នរលកទំងេនះ ្រតូវសថិតេនលំ ប់កំណត់មួយ
ែដល ្រស័យនឹងចំនួនកង់ទិច  ៃននីវ ៉ថូមពលចុងេ្រកយរបស់េអឡិច្រតុង។ េ យ 

េនកនុង្រគប់ករណី ថមពលមួយចំនួនែដល្រតូវបំែលងជផូតុង ្រតូវ ្រស័យនឹង
កេន មេស៊រទំីង្របំដំបូងៈ 

Lyman  ែដល 2, 3, 4, … 

Balmer  ែដល 3, 4, 5, … 

Paschen  ែដល 4, 5, 6, … 

Brackett  ែដល 5, 6, 7, … 

Pfund  ែដល 6, 7, 8, … 

( ថ នភព្រគឹះ) 

( ថ នភពេភញ ច) 

( តូមទទួលអីុយុ៉ងកមម) 

(២.៤៨) 

(២.៤៩)
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េស៊រ ី Lyman ្រតូវនឹង 1 េស៊រ ីBalmer ្រតូវនឹង 2 េស៊រ ីPaschen ្រតូវនឹង 3 
េស៊រ ីBrackett ្រតូវនឹង 4 និងេស៊រ ីPfund ្រតូវនឹង 5។ 
 េយើង ចេ្រប បេធៀបតៃម្លៃនទំហំេថរេនកនុងសមីករខងេលើទំងេនះជមួយនឹង
េថរ Rydberg។ តៃម្លៃនទំហំេថរេនះគឺៈ 

8  

9.109 10 kg 1.602 10 C
8 8.854 10 C /N. m 2.998 10 m/s 6.626 10 J. s  

1.097 10 m  
តៃម្លេនះជតៃម្លរបស់េថរ Rydberg ែដលេយើងបនេឃើញកន្លងមក មគំរ ូ Bohr ៃន

តូមអីុ្រដូែសន។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 ចូររកជំ នរលកែវងជងេគបំផុតបង្ហ ញេនកនុងេស៊រ ី Balmer ៃន តូម
អីុ្រដូែសនែដល្រតូវនឹងបនទ ត់ ។ 
 
ដំេ ះ្រ យៈ 
 េនកនុងេស៊រ ី Balmer ចំនួនកង់ទិចៃន ថ នភពចុងេ្រកយគឺ 2។ ជំ ន
រលកែដលែវងជងេគេនកនុងេស៊រេីនះ្រតូវនឹងផលដកថមពលតូចបំផុតរ ងតៃម្លៃន
នីវ ៉ថូមពល។ ដូចេនះ ថ នភពេដើម្រតូវមន 3 និងៈ 

1 1 1 1
2

1
3 0.139  

ឬ 
λ

1
0.139

1
0.139 1.097 10 m 6.56 10 m 656 nm 

ជំ នរលកេនះសថិតេនជិតចុង្រកហមៃនសបុិចពន្លឺេមើលេឃើញ។ 

២.១៧ េគលករណ៍្រតូវគន  (CORRESPONDENCE PRINCIPLE) 

“កល ចំនួនកង់ទិចកន់ែតធំ របូវទិយកង់ទិចកន់ែតខិតជិតរបូវទិយបុ ណ”។ 

របូវទិយកង់ទិច ខុសគន ពីរបូវទិយបុ ណយ៉ងខ្ល ំងេនកនុងពិភពមី្រកូ ែដលញញ ណ
េយើងមិន ចប៉ះ បន បុ៉ែន្ត ផ្តល់លទធផលដូចគន នឹងរបូវទិយបុ ណចំេពះពិភពម៉្រកូ។ 

ម្រទឹស្តីេអឡិច្រតូម៉េញទិច េអឡិច្រតុងកំពុងមនចលនេនកនុងគន្លងវង់ផ យេចញ
នូវរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចេនកំរតិេ្របកង់មួយ។ េនកនុង តូមអីុ្រដូែសន េលប នរបស់
េអឡិច្រតុងគឺៈ 
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ែដល  ជកំៃនគន្លងវង់របស់េអឡិច្រតុងជំុវញិៃណ្វ យូ៉។ ដូចេនះេ្របកង់ែដលជចំនួនជំុ
កនុងមួយវនិទីគឺៈ 

electron speed
orbit circumstance 2 2 4

  

កំ ៃនគន្លងវង់ែដល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិច  គឺៈ 

 
ដូចេនះ េ្របកង់គឺៈ 

8
2 2  

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 ក) គណនេ្របកង់រង្វិលៃនេអឡិច្រតុងេនកនុងគន្លង Bohr ្រតូវនឹង 1  និង 

2។ ខ)គណនេ្របកង់ៃនផូតុងែដលបនផ យេចញេនេពលែដលេអឡិច្រតុងេន
គន្លងែដល្រតូវនឹង 2 រត់េទកន់គន្លងែដលមន 1។ គ) មធមម  េអឡិច្រតុង
្រតូវករ 10  s  េនកនុង ថ នភពេភញ ចមុនេពលែដល ធ្ល ក់េទកន់ ថ នភពទបជង
មួយេ យករផ យផូតុង។ េតើមនគន្លងវង់ (Bohr orbit)ចំនួនបុ៉នម នែដលេអឡិច្រតុង
មួយ ចេធ្វើបនេនរយៈេពល 1.00 10  s េនេពលែដល 2? 

ដំេ ះ្រ យៈ 
ក) មសមីករ  

8
2 2  

េគបនៈ 
2

1
2.18 10 s

6.63 10  J. s 2 6.58 10  ជំុកនុងមួយវនិទី 
2

2 8 0.823 10  ជំុកនុងមួយវនិទី 
ខ) មសមីករ 

1 1  

េគបនៈ 
2.18 10  J

6.63 10  J. s
1

1
1

2 2.88 10  Hz 
េ្របកង់េនះសថិតេនចេន្ល ះ  និង ។ 
គ) ចំនួនជំុែដលេអឡិច្រតុងេធ្វើបនៈ 

(២.៥០) 

(២.៥១) 
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∆ 8.23 10 1.00 10  s 8.23 10 ជំុ 
េយើងពិនិតយេមើល ថេតើេនលកខខណ្ឌ ែដល តូម Bohr មនលកខណៈ ម្រទឹស្តី
បុ ណ។ េបើគន្លងវង់របស់េអឡិច្រតុងធំ េយើង ច ស់ បន ក៏បុ៉ែន្តកនុងករណីេនះ 
សូមបីេមើលនឹងែភនកក៏េយើងមិន ចេធ្វើេទបនផង។ មសមីករ 

ខងេលើ តូមអីុ្រដូែសនធ្ល ក់ពីនីវ ៉ថូមពលែដល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិចទី  េទនីវ ៉ ូ  
បេញចញផូតុងែដលេ្របកង់របស់ គឺៈ 

1 1  

ឥឡូវេយើងជំនួស  សំ ប់ចំនួនកង់ទិចេដើម  និង  (ែដល 1,2,3, …  សំ ប់
ចំនួនកង់ទិចេនចុងបញច ប់ ។ ជមួយនឹងករជំនួស មវធីិេនះ េយើងបន៖ 

1 1 2  

កល  ចំនួនកង់ទិច  និង  ធំ េនះ  និង៖ 
2 2  

 

ដូេចនះ េគបនេ្របកង់ៃនផូតុងគឺៈ 
2  

 កល  1  េ្របកង់ៃនបន យគឺដូចគន េទនឹងេ្របកង់ៃនរង្វិល  ៃនគន្លង
េអឡិច្រតុងែដលេគទទួលបនេនកនុងសមីរករ ។ េ្របកង់េ្រចើនបំផុតែដល
ផ យេចញគឺេនេពល 2,3,4, … ។ ដូចេនះ របូភពកង់ទិច និងបុ ណៃន តូម
អីុ្រដូែសនផ្តល់តៃម្លដូចគន េនេពលែដលចំនួនកង់ទិចធំ។ េពល 2 សមីករខងេលើ
េនះផ្តល់តៃម្លខុសគន ជមួយនឹងករណីរបូវទិយបុ ណ្របែហល 300 ភគរយ។ ក៏បុ៉ែន្តេន
េពលែដល 10,000 េនះភពខុសគន មន្រតឹមែត 0.01 ភគរយបុ៉េ ្ណ ះ។ លកខណៈ
ែដលកល ចំនួនកង់ទិចធំ នំេ យរបូវទិយកង់ទិច ដូចគន នឹងរបូវទិយបុ ណ្រតូវបន 
Bohr េ ថេគលករណ៍ Correspondence Principle។ 
គួរកត់សំគល់ថ លកខខណ្ឌ េដើមបីេ យមនលំនឹងគឺៈ 

2     1,2,3, … 

េ យជំ នរលក de Broglie របស់េអឡិច្រតុងគឺ /  េគ ចសរេសរ 
2  ែដលេគនិយយថគន្លងេអឡិច្រតុងមួយ្រតូវផទុកនូវចំនួន ំងេត្រកល 

(integration number) ៃនជំ នរលក។ 

 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

125្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

២.១៨ ចលននុយេក្លែអ៊ (NUCLEAR MOTION) 

“ម៉សនុយេក្លែអ៊រជះឥទធិពលដល់ជំ នរលកៃនបនទ ត់សបុិច” 

 កន្លងមកេយើងបនដឹងថៃណ្វ យូ៉ៃន តូមអីុ្រដូែសន(្របូតុង)សថិតេននឹងេនេពល
ែដលេអឡិច្រតុងវលិជំុវញិ ។ អ្វីែដលគួចប់ រមមណ៍េនះគឺ ទំងេអឡិច្រតុង និង្របូតុង
គឺពួក វលិជំុវញិផចិតម៉សដូចគន ។  ្របព័នធេនះសមមូលនឹងផង់មួយែដលមនម៉ស  
វលិជំុវញិទី ំងមួយៃនផង់ែដលធងន់ជង (របូខងេ្រកម)។  

្របសិនេបើ  គឺម៉សេអឡិច្រតុង និង  គឺជម៉សរបស់ៃណ្វ យូ៉ េនះ េគបន  គឺ៖ 
 

ែដល   េ ថតំហយម៉សៃនេអឡិច្រតុងេ្រពះតៃម្លរបស់ តូចជង ។ 
េដើមបីពិចរ អំពីចលនរបស់ៃណ្វ យូ៉េនកនុង តូមអីុ្រដូែសនមួយ េយើង្រតូវករ

ជំនួសេអឡិច្រតុងេ យម៉ស  ។ មវធីិេនះ នីវ ៉ថូមពលៃន តូមគឺៈ 

8
1  

នីវ ៉ថូមពលទំងអស់ៃន តូមអីុ្រដូែសនប្តូរមក មកេន មៈ 

0.99945 

 
 
 
 
 
របូ២.៣៧ ទំងេអឡិច្រតងុ និងៃណ្វ យូ៉ៃន តូមអីុ្រដូែសនវលិជំុវញិផចិតម៉សរបស់ តូម។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 ផូសីុ្រតូញូ៉ម (positronium) “ តូម“ គឺជ្របព័នធមួយែដលមនផូសីុ្រតុង និង
េអឡិច្រតុងវលិជំុវញិគន ។ េ្រប បេធៀបជំ នរលកៃនបនទ ត់សបុិចរបស់ផូសីុ្រតូញូ៉មេនះ
ជមួយអីុ្រដូែសនសមញញមួយ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
ករណីេនះ ផង់ទំងពីរមនម៉សដូចគន  ដូចេនះតំហយម៉ស គឺៈ 

2 2  

Center of mass

Axis

Hydrogen 
Nucleus 

(២.៥២)

(២.៥៣)



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

126 ្រទសឹ្តីកងទ់ចិចស់ នងិគំរៃូន តូម 

ែដល  ជម៉សេអឡិច្រតុង។ នីវ ៉ថូមពលៃនផូសីុ្រតូញូ៉មគឺៈ 

2  

េនះមនន័យថេថរ Rydberg សំ ប់ផូសីុ្រតូញូ៉មគឺេសមើនឹងពក់ក ្ត លៃនអីុ្រដូែសន
សមញញមួយ។ ជលទធផលជំ នរលករបស់បនទ ត់សបុិចៃនផូសីុ្រតូញូ៉មគឺធំជងពីរដង
ៃនបនទ ត់សបុិចែដល្រតូវគន របស់ តូមអីុ្រដូែសន។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 មុ៉យអុង (muon) មួយគឺជធតុមិនមនលំនឹង (unstable) ែដលមនម៉ស 207  
និងមនបនទុក ចេសមើនឹង  ឬ ។ មុ៉យអុងអវជិជមន (µ  ចចប់យកេ យៃណ្វ
យូ៉េដើមបីបេងកើតជ តូមមុ៉យអូនិចបន (muonic atom)។ ក) ្របូតុងចប់យក µ  ចូរ
គណនកំៃនគន្លងវង់ទីមួយរបស់ Bohr េនកនុង តូមេនះ។ ខ) គណនថមពលអីុយុ៉ង
កមម (ionization energy) របស់ តូម។ 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 ក) េយើងដឹងថ  207  និង 1826  ដូចេនះតំហយម៉សគឺៈ 

 
207 1826 

 207 1826 186  

កំគន្លងវង់ទីមួយរបស់ Bohr 1 ែដល្រតូវគន គឺៈ 

 

ែដល 5.29 10 m។ ដូចេនះ កំ  ែដល្រតូវនឹងតំហយម៉ស គឺៈ 

2.85 10 m 

មុ៉យអុងគឺសថិតេន 186 ដងជិតនឹង្របូតុងជងេអឡិច្រតុង ដូចេនះ តូមអីុ្រដូែសន មុ៉យ
អូនិចគឺតូចជងេ្រចើន ស់េធៀបនឹង តូមអីុ្រដូែសនធមម ។ 

ខ) េ យ 1 និង 13.6 eV េគបនៈ 
186 2.53 10 eV 2.53 keV 

ដូចេនះ ថមពលអីុយុ៉ងកមមគឺ 2.53 keV េសមើនឹង 186 ដងធំជងអីុ្រដូែសនធមម ។ 

 
 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 
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២.១៩ េភញ ច តូមិច (ATOMIC EXCITATION) 
“េតើ តូមមួយ្រសូប និងបេញចញថមពលយ៉ងដូចេម្តច? “ 

 មនវធីិពីរែដល តូមមួយ ចមនករេភញ ចេទកន់នីវ ៉ថូមពលខពស់ជង
នីវ ៉ថូមពលៃន ថ នភព្រគឹះរបស់ រចួក៏ ចផ យេចញនូវផូតុងបន។ វធីិមួយកនុង
ចំេនមវធីិទំងពីរេនះគឺករេធ្វើេ យមនទងកិចជមួយនឹងផង់េផ ងមួយេទៀត ែដលេន
កនុងេនះែផនកមួយៃនថមពលសីុេនទិចភជ ប់(joint kinetic energy) ្រតូវបន្រសូបេ យ

តូម។ តូមែដលេភញ ចេនះ ចវលិេទរក ថ នភព្រគឹះវញិេនរយៈេពលជមធយម 
10  s េ យផ យផូតុងមួយឬេ្រចើន (របូខងេ្រកម)។ 

េដើមបីបេងកើតបេនទរែដលមនពន្លឺភនឺចបស់ េនកនុងឧសម័នក្រមរ ែដនអគគិសនី្រតូវបន
បេងកើតេឡើងេហើយ ជួយជំរញុសំទុះេអឡិច្រតុង និងអីុយុ៉ង តូមិចរហូតដល់ថមពល
សីុេនទិចរបស់ ្រគប់្រគន់សំ ប់បេងកើតេ យមនរេំញច។ េ យករបំែលងថមពល
មនតៃម្លអតិបរមេនេពលែដលផង់រងទងគិចមនម៉សដូចគន  េអឡិច្រតុងេនកនុងបេនទរ
េនះគឺមន្របសិទធភពជងអីុយុ៉ងកនុងករផ្តល់ថមពលេទកន់េអឡិច្រតុង តូមិច។ 
អំពូលចំ យបរត គឺជឧទហរណ៍សមញញែដលេយើងជួប្របទះញឹកញប់ ែដល ច
បញជ ក់អំពីភពខ្ល ំងៃនែដនអគគិសនីែដលេគអនុវត្តរ ងេអឡិច្រតូតេនកនុងបំពង់េពញ
េ យឧសម័ន ែដល ចបងករេ យមនបន យសបុិចៃនឧសម័នេនះ។ 

 យន្តករេភញ ចមួយេទៀតគឺេនេពលែដល តូមមួយ្រសូបផូតុងៃនពន្លឺែដលមន
ថមពលលមមសំ ប់េ យ តូមេឆព ះេទនីវ ៉ថូមពលខពស់ជង។ ជឧទហរណ៍ ផូតុង
ៃនជំ នរលក 121.7 nm  ្រតូវបនផ យេនេពលែដល តូមអីុ្រដូែសនសថិតេន ថ ន
ភព 2  ធ្ល ក់េទកន់ ថ នភព 1  ែដលជ ថ នភព្រគឹះ នឹងបញជូ ន េទកន់

ថ នភព 2។ ដំេណើ រករេនះនឹងពនយល់្របភពៃនសបុិច្រសូប។ 
 
 
  
 

 
របូ២.៣៨ ករេភញ ចេ យទងគិច។ ថមពលែដលមនមួយចំនួន្រតូវបន្រសូបេ យ តូមមួយែដលឈនេទរក ថ ន
ភពេភញ ច។ េពលេនះ តូមក៏ផ យេចញនូវផូតុងេដើមបឈីនេទរក ថ នភព្រគឹះ(ធមម )វញិ។  

 េនេពលពន្លឺពណ៌ស (ផទុកនូវ ល់ជំ នរលក) ឆ្លងកត់ឧសម័នអីុ្រដូែសន ផូតុង
ៃនជំ នរលកទំងេនះ្រតូវបន្រសូប។ តូមអីុ្រដូែសនែដលបនេភញ ចផ យ
ថមពលេភញ ចរបស់ សឹងែតកនុងេពលែតមួយ ក៏បុ៉ែន្តផូតុងផ យេចញ មទិសេ
េផ ងៗគន  េ យមនែតភគតិចបុ៉េ ្ណ ះែដលរត់េទ មទិសេដើមរបស់ពន្លឺពណ៌ស

1 

2
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េដើមេនះ។ បនទ ត់ងងឹតេនកនុងសបុិច្រសូប (absorption spectrum) គឺមិនេខម េពញេទ
្រគន់ែតបង្ហ ញេឡើងដូចេចន ះជមួយនឹងែផនកខងេ្រកយែដលភ្លឺចបស់បុ៉េ ្ណ ះ។ 
េនេពលែដលពន្លឺពណ៌សែដលផទុកនូវ្រគប់ជំ នរលកទំងអស់ ្រតូវបនឆ្លងកត់
ឧសម័នអីុ្រដូែសន ផូតុងៃនជំ នរលកទំងេនះ ្រស័យេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូទី ំង 
(transitions) ៃនេអឡិច្រតុង រ ងនីវ ៉ថូមពលែដល្រតូវបន្រសូប។   

          
របូ២.៣៩ ករបង្ហ ញអំពីករេកើតេឡើងៃនករផ យ និង្រសូបរបស់បនទ ត់សបុិច។ 

ករពិេ ធរបស់ Franck-Hertz 
 សបុិច តូមមិនែមនជវធីិែតមួយគត់កនុងករសិក អំពីនីវ ៉ថូមពលេនកនុង

តូមេទ។ េស៊រៃីនពិេ ធន៍េ យែផ្អកេលើរេំញចេ យករទងគិចែដល្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេ យ James Franck និង Gustav Hertz (កមួយរបស់ Heinrich Hertz) ចប់េផ្តើម
េនឆន ំ១៩១៤។ ពិេ ធន៍េនះបនបង្ហ ញថ នីវ ៉ថូមពល តូមិចមនវត្តមនពិត
្របកដ។ 
Franck និង Hertz បន កលបងជមួយនឹងធតុជេ្រចើនែដលេអឡិច្រតុងរបស់ ្រតូវ
បនេគ គ ល់អំពីថមពល េហើយពួកគត់បនេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ពិេ ធន៍ដូចកនុងរបូ
បនទ ប់។ តៃម្លដ៏តូចៃនបូ៉តង់ែសយល  រ ង Grid និងបនទះទប់ ក ត់េអឡិច្រតុងពីករមន
ថមពលតូចជងតៃម្លអបបបរមមួយ។ កល បូ៉តង់ែសយល  េកើនេឡើង េអឡិច្រតុង
កន់ែតេ្រចើននឹងមកដល់បនទះេនះចំែនកចរន្ត I ក៏មនករេកើន។ 
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សេងខបេមេរៀន 
 ្រទឹស្តីកង់ទិចមន្របភពេចញពីសមមតិកមមកង់ទិចរបស់ Planck ែដលថលំេយល
មូ៉េលគុលគឺទទួលកង់ទិចភពៈ ថមពលរបស់ ្រតូវែតជចំនួនគត់ធមមជតិគុណនឹង
តៃម្ល  ែដល គឺជេថរ Planck និង គឺជេ្របកង់ធមមជតិៃនលំេយលៈ 

 

 សមមតិកមមេនះពនយល់អំពីសបុិចៃនបំភយថមពលផ យេ យអងគធតុេខម េន
សីតុណ្ហ ភពខពស់មួយ។ 

 េ ក Albert Einstein បនេសនើរេឡើងថ ពន្លឺ ច្រតូវបនេគចត់ទុកជផង់េន
េពលែដល្រសូប និងបេញចញថមពល ែដលេគេ ថផូតុង េហើយផូតុងេនះផទុកនូវ
ថមពលៈ 

 

និងមនបរមិណចលនេធៀបៈ 

 

 េលើសពីេនះេទៀត គត់បនេសនើរករពិេ ធអំពីផលផូតូអគគិសនីសំ ប់ជ
ករពិេ ធេផទ ងផទ ត់្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺ។ េនកនុងផលផូតូអគគិសនី ្រទឹស្តីផូតុងពន្លឺេលើក
េឡើងថ ផូតុងែដលចំងប៉ះេលើៃផទៃនេ ហៈ ចរញុ្រចនេអឡិច្រតុងេចញពីៃផទៃន
េ ហៈេនះ្របសិនេបើផូតុងមនថមពល្រគប់្រគន់។ ថមពលេនះ្រតូវជប់ទក់ទង
នឹងេ្របកង់របស់ផូតុងែដលចំងប៉ះនឹងៃផទរបស់េ ហៈ។ 

 ្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺ្រតូវបនគំ្រទផងែដរេ យករពិេ ធអំពីផល Compton 
ែដលេ ក Compton បនេធ្វើេឡើង េលើសពីេនះេទៀត ្រទឹស្តីេនះក៏្រតូវបនគំ្រទេ យ
ផងែដរ កល េគពិចរ អំពីផលិតកមមគូ។ េនកនុងផល Compton ជំ នរលកៃន
កំរសមី X មនករេកើនេឡើងបនទ ប់ពីមនទងគិច Compton។ របូមន្តសំខន់មួយបញជ ក់អំពី
ផល Compton េនះគឺរកិំល Compton ែដលេគសរេសរៈ 

Δ  1  

ែដល  េ ថជំ នរលក Compton និងមនតៃម្លេសមើ  0.00243 nm។ 

ផលិតកមមគូរបញជ ក់េ យសមីករៈ  
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កល េអឡិច្រតុង និងផូសីុ្រតុងសថិតេនជិតគន  ប ្ត លេ យមនអន្តរកមមនឹងគន
េ យបេងកើតជផូតុងវញិ។ េគេ ថថ ប្រញច សៃនផលិតកមមគូរ។ 

 ផូតុងថ្វីតបិតែតគម នម៉សេនេសង ម ែត រងនូវអន្តរកមមេ យទំនញរបស់ផក យ
េផ ងៗ និងែផនដី ក់បីដូច មនម៉សនិចលែដរ ែដលម៉សនិចលេនះ េសមើនឹងម៉ស
ទំនញ ( មេគលករណ៍សមមូលភព) និងតៃម្លរបស់ គឺៈ 

 

 ចំេពះពន្លឺ កល លកនុងមជឈ ្ឋ នមួយ ំងតង់សីុេតរបស់ នឹងថយចុះ។ 
ករថយចុះៃន ំងតង់សីុេតេនះ ្រស័យនឹងេមគុណតំហយលីេនែអររបស់មជឈ ្ឋ ន
ែដលពន្លឺ ល និងធមមជតិរបស់ពន្លឺ។ បនទ ប់ពីឆ្លងកត់មជឈ ្ឋ នមួយ ំងតង់សីុេត
របស់ពន្លឺ ចគណន មៈ 

 

 ទ្វិកភពផង់-រលក សំេ េលើគំនិតែដលថ ពន្លឺ និងរបូធតុទូេទមនលកខណៈ
ផង់ និងលកខណៈរលករបស់ ។ ជំ នរលករបស់វតថុកំពុងមនចលនគឺៈ 

 

ែដល  គឺជបរមិណចលនរបស់វតថុកំពុងមនចលន េហើយ  េ ថជំ នរលក de 
Broglie ។  

 ចំេពះពន្លឺ កល លពីកំពស់មួយេនកនុងែដនទំនញែផនដី (្រទឹស្តី
េធៀបភពទូេទរបស់ Einstein) មនករេកើនេឡើងៃនថមពល ក៏ដូចជេ្របកង់រស់
ផូតុងៃនពន្លឺេនះ។ អនក្រ វ្រជវពីរនក់គឺ Pound និង Rebka េន កលវទិយល័យ 
Harvard ៃនសហរដ្ឋ េមរកិ បនសេងកតេឃើញថេ្របកង់របស់ពន្លឺមនករថយចុះ ម
កេន មៈ 

 

 េគលករណ៍បំេពញបនេលើកេឡើងថ េគ្រតូវ គ ល់េ យបនចបស់អំពី្រទឹស្តី
ផង់ និង្រទឹស្តីរលក ៃនពន្លឺេដើមបីពនយល់អំពីលកខណៈផង់ និងលកខណៈរលក របស់ពន្លឺ ក៏
ដូចជរបស់របូធតុទូេទ។ 

 ្រទឹស្តីចស់អំពីរចនសមព័នធ តូមបង្ហ ញថ តូមេកើតពីេអឡិច្រតុង និងបនទុក
អគគិសនីវជិជមនែដលេន យលំគន កនុងែស្វ៊មួយ។ ចំែណក្រទឹស្តីរបស់ Rutherford 
បង្ហ ញថ តូមេកើតពីៃណ្វ យូ៉ និងេអឡិច្រតុងរត់ជំុវញិៃណ្វ យូ៉េនះ។  
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 េដើមបីពនយល់អំពីបនទ ត់សបុិច (line spectra) ផ យពី តូម ក៏ដូចជលំនឹងរបស់
តូម ្រទឹស្តី Bohr បនបេងកើតនូវឧបធរណ៍ដូចតេទ៖ ១) េអឡិច្រតុងែដលេនជំុវញិ
តូម ច occupy គន្លងវង់សំ ប់មូ៉ម៉ង់មំុែដលមនលកខណៈកង់ទិចភព ែដលេនះនំ

េ យេកើតមននូវតៃម្លមិនជប់ (discrete values) សំ ប់កំ និងថមពល ២) 
េអឡិច្រតុងេន ថ នភពលំនឹងមិនផ យថមពលេឡើយ ៣) ្របសិនេបើេអឡិច្រតុង
េ តេទកន់ ថ នភបទបជង ផ យេចញនូវផូតុង ែដលមនថមពលេសមើនឹង
ផលដករ ង ថ នភពកង់ទិចទំងពីរ ៤) មូ៉ម៉ង់មំុ  ៃនេអឡិច្រតុង តូមិច គឺមន
លកខណៈកង់ទិច មៈ 

2  

ែដល  េ ថចំនួនកង់ទិច (ចំនួនគត់ធមមជតិ)។ កល  1 េគេ ថ ថ នភព
្រគឹះ ែដលេបើសំ ប់ តូមអីុ្រដូែសន ថមពលេន្រតង់ ថ នភពេនះគឺ 13.6 eV។ 

ថ នភពខពស់ជង 1 គឺ្រតូវនឹង ថ នភពេភញ ច និងមនថមពលរបស់ ៈ 

13.6eV  

 តូមមនភពេភញ ចេទកន់ ថ នភពខពស់ជងកល រងនូវទងគិចជមួយ
េអឡិច្រតុង ឬជមួយ តូមដៃទេទៀត ឬេ យករ្រសូបផូតុងេនលំ ប់េ្របកង់
សមលមមែដល ចេធ្វើេ យ េភញ ចបន។  
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លំ ត់សំ ប់ហ្វកឹ ត់េ យខ្លួនឯង 

សមមតិកមមកង់ទិចរបស់ Planck និងបន យអងគធតុេខម  

១. េតើេ ហៈមួយមនសីតុណ្ហ ភពេក្ត យ៉ង េបើជំ នរលកែដល ផ យេចញ
ខពស់បំផុតគឺ 460 nm ? 

២. ចូរគណនតៃម្លអតិបរមៃនជំ នរលកសំ ប់បន យរបស់ទឹកកកមួយដំុែដលមន
សីតុណ្ហ ភព 273 K និងេអលយូមេនសីតុណ្ហ ភព 4.2 K។ 

៣. ចូរសរេសររបូមន្តបន យអងគធតុេខម របស់ Planck ជអនុគមន៍ៃនជំ នរលក។ 
៤. គណនជំ នរលកែដល្រតូវនឹងកំពូលែខ េកង (peak wavelength) ៃនពន្លឺផ យ
េចញពីែកវែភនកមនុស  (ែដលធមម េគសនមតថជអងគធតុេខម ) េ យសីតុណ្ហ ភព
ធមម របស់ខ្លួនមនុស គឺ្របែហល 37 ។ 

ផលផូតូអគគិសនីៈ 

៥. េតើជករ្រតឹម្រតូវឬេទែដលថថមពលផូតូេអឡិច្រតុងអតិបរម  សមម្រតនឹង
េ្របកង់ៃនពន្លឺចំងប៉ះេលើៃផទរបស់េ ហៈ? ្របសិនេបើមិន្រតឹម្រតូវ េតើឃ្ល ែដល្រតឹម្រតូវ
អំពីទំនក់ទំនក់រ ង  និង  គឺអ្វី? 

៦. ចូរគណនថមពលរបស់ផូតុងមួយែដលមនជំ នរលក 700nm។  

៧. ថ នីយន៍វទិយុ FM ៃន 1 kW មួយដំេណើ រករេនលំ ប់េ្របកង់ 880kHz។ គណន
ចំនួនផូតុងែដល ផ យេចញេនេរៀង ល់វនិទី។ 

៨. េតើថមពលរបស់ផូតុងមួយផ យេចញពី ថ នីយ៍វទិយុ FM 104.1 MHz មួយមនតៃម្ល
បុ៉នម ន? 

៩. េតើលំ ប់ថមពលៃនពន្លឺេមើលេឃើញ ែដលមនជំ នរលកពី 410 nm េទ 750 nm 
មនតៃម្លយ៉ងដូចេម្តច? 

១០. គណនបរមិណចលនរបស់ផូតុងៃនពន្លឺពណ៌េលឿងមួយែដលមនជំ នរលក 
6.20 10  m។ 

១១. េតើេ្របកង់អបបបរមៃនពន្លឺមួយែដល្រតូវករេដើមបីផ្ត ច់េអឡិច្រតុងមួយចំនួនេចញពី
េ ហៈមួយែដលមនអនុគមន៍កមមន្ត 4.8 10  J ្រតូវមនតៃម្លបុ៉នម ន? 

១២. គណនជំ នរលក និងេ្របកង់ៃនផូតុង 700 MeV មួយ។ 

១៣. គណនជំ នរលករបស់ផូតុងៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមួយេបើថមពលរបស់
ផូតុងេនះមួយ្រគប់េសមើនឹងបីដងៃនថមពលេនេសង មរបស់្របូតុង។ 
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១៤. េន ថ នភពខ្លះ ែភនកមនុស ចរសួេទនឹងរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដលមន
ថមពល 1.0 10  J  ។ េតើមនផូតុងបុ៉នម ន្រគប់ែដល្រតូវនឹងថមពលផូតុងខង
េលើេបើជំ នរលករបស់ គឺ 600 nm? 

១៥. ជំ នរលកអតិបរមសំ ប់បន យផូតូអគគិសនីេនកនុងតង់ែស្តនគឺ 2.30 nm ។ 
គណនជំ នរលកៃនពន្លឺែដល្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីេ យេអឡិច្រតុងែដលមន
ថមពលអតិបរមៃន 1.5 eV ្រតូវបនរេំ ះ។ 

១៦. េ្របកង់អតិបរមសំ ប់បន យផូតូអគគិសនីេនកនុងទង់ែដងគឺ 1.1 10  Hz ។ 
គណនថមពលអតិបរមៃនផូតូេអឡិច្រតុង (ជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ) េនេពលែដលពន្លឺៃន
ជំ នរលក 1.5 10  Hz ្រតូវបនបញច ំង្រតូវចំៃផទទង់ែដងេនះ។ 

១៧. គណនជំ នរលកអតិបរមៃនពន្លឺែដលនំេ យមនផូតូេអឡិច្រតុងេឡើងេចញ
ពីៃផទៃនេ ហៈសូដយូម។ េតើថមពលសីុេនទិចៃនផូតូេអឡិច្រតុងេសមើបុ៉នម នេបើពន្លឺៃន
ជំ នរលក 200 nm ចំងប៉ះេលើៃផទេ ហៈសូដយូមេនះ? 

១៨. ពន្លឺៃនជំ នរលក 400 nm មួយ្រតូវបនេគបញច ំងេលើៃផទៃនេ ហៈមួយ។ ្របសិន
េបើអនុគមន៍កមមន្តៃនេ ហៈេនះគឺ 2.50 eV។ ក) គណនតង់សយុងបញឈប់  េន្រតង់
េពលែដលចរន្តផូតូេអឡិច្រតុងែលងេកើតមនេឡើង។ ខ) គណនេលប នអតិបរមរបស់
ផូតូេអឡិច្រតុងេនកនុងផលផូតូអគគិសនី។ 

ផល Compton:  

១៩. គណនេ្របកង់ៃនផូតុងកំរសមី X មួយែដលមនបរមិណចលន 1.1

10  kg. m/s។ 

២០. គណនបរមិណចលនរបស់ផូតុងែដល្រតូវនឹងថមពល10 MeV? 

២១. កំរសមី X មូ៉ណូ្រកូម៉ទិចមួយែដលមនជំ នរលក 55.8 pm  ្រតូវបនេធ្វើេ យ
ខទ តខច យ មមំុ 46°។ គណនជំ នរលកៃនកំរសមី X បនទ ប់ពីមនផល Compton។ 

២២. ផូតុងកំរសមី X មួយែដលមនេ្របកង់េដើម 1.5 10  Hz េទទងគិចនឹងេអឡិច្រតុង
េ យបេងកើតផូតុងនូវេ្របកង់ថមី 1.2 10  Hz ។ គណនថមពលសីុេនទិចែដលផូតុង
បនផ្តល់េ យេអឡិច្រតុងេនកនុងផល Compton។ 

២៣. េតើមំុខទ តខច យេសមើនឹងបុ៉នម នេបើកំរសមី X ៃនថមពល 100 keV មួយបនខទ តេចញ
ជមួយនឹងថមពលថមីេសមើនឹង 90 keV? 

២៤. ផូតុងមួយែដលមនថមពលេសមើនឹងថមពលេនេសង មរបស់េអឡិច្រតុងមួយ្រគប់
បនរងនូវផល Compton េ យទងគិចនឹងេអឡិច្រតុង។ េបើេអឡិច្រតុងផ្ល ស់ទីេចញ
េ យមំុ 40° េធៀបនឹងទិសេ េដើមរបស់ផូតុង េតើថមពលៃនផូតុងែដលបនខទ តខច យ
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មនតៃម្លបុ៉នម ន? (Hint: េ្របើ្របស់  cos cos  និង  sin sin     
ែដលេនកនុងសមីករទំងពីរ មន 40°) 

២៥. ផូតុងៃនថមពល  មួយ្រតូវបនខទ តខច យេ យផង់ែដលមនថមពលេនេសង ម 
មួយ។ គណនថមពលសីុេនទិចអតិបរមៃនភគល្អិតែដលបនខទ តេចញេនះ 

(recoiling particle) ជអនុគមន៍ៃន  និង ។ 

២៦. េនកនុងផល Compton ផូតុងែដលមនជំ នរលក 0.160 nm មួយផ យេទប៉ះ
នឹងេអឡិច្រតុងសថិតេន ថ នភពេសរមួីយេ យខទ តេទមុខ េហើយផូតុងផ្ល ស់ទី ម
ទិសេ ថយេ្រកយ្រតង់។ េ យេ្របើ្របស់កររក ថមពលេធៀប និងបរមិណចលន 
ចូរគណន ក) ថមពលសីុេនទិចៃនេអឡិច្រតុង ខ) ជំ នរលករបស់ផូតុងែដលបន
ខទ តថយេ្រកយ។  

ផលិតកមមគូរៈ 

២៧. ផូសីុ្រតុងមួយទងគិចនឹងេអឡិច្រតុង េហើយទំងពីរចប់គន បេងកើតជផូតុង។ ផង់
នីមួយៗមនថមពលសីុេនទិច 1.00 MeV។ គណនជំ នរលកៃនផូតុងែដលេទើបេកើត
េឡើងថមីេនះ។ 

២៨. ផូសីុ្រតុងៃនថមពលសីុេនទិច 2.000 MeV  មួយេទទងគិចជមួយេអឡិច្រតុងែដល
សថិតេនេសង ម បនទ ប់មកមនផូតុងពីរេកើតមនេឡើងជលទធផលៃនបតុភូតខងេលើ។ 
ផូតុងមួយផ្ល ស់ទី មទិសេ ៃនផូសីុ្រតុង និងមួយេទៀតផ្ល ស់ទីប្រញច សទិសេ របស់
ផូសីុ្រតុង។ គណនថមពលរបស់ផូតុង។ 

២៩. បង្ហ ញថ មិនថថមពលេដើមរបស់ បុ៉នម នក៏េ យ ផូតុងមួយ្រគប់មិន ចរង
ផល Compton មមំុធំជង 60   និងេនែតបេងកើតគូរេអឡិច្រតុង-ផូសីុ្រតុងេទ។ (Hint: 
ចប់េផ្តើមេ យបញជ ក់អំពីជំ នរលក Compton ៃនេអឡិច្រតុង មជំ នរលក
អតិបរមែដល្រតូវករសំ ប់ករបេងកើតផលិតកមមគូរ។) 

ផូតុង និងទំនញៈ 
៣០. ម៉សៃន្រពះ ទិតយគឺ 2.0 10  kg  និងមនកំេសមើ 7.0 10  m។ គណនតៃម្ល
រកិំល្រកហមេ យឥទធិពលរបស់ទំនញ (gravitational red shift) ចំេពះពន្លឺៃនជំ ន
រលក 500 nm ែដល្រតូវបនផ យេ យ្រពះ ទិតយ។ 
៣១. គណនតៃម្ល្របែហលៃនរកិំល្រកហមសំ ប់ពន្លឺ 500 nm មួយែដល្រតូវបនផ យ
េ យផក យមួយែដលម៉សរបស់ េសមើម៉សរបស់្រពះ ទិតយ ែតកំ េសមើនឹងកំែផនដី 
(6.4 10  m)។ 

៣២. គណនកំ Schwarzschild របស់ែផនដីេបើម៉សរបស់ គឺ 5.98 10  kg។ 
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ធមមជតិរលក ៃនរបូធតុៈ 
៣៣. គណនជំ នរលកៃនកូនបល់មួយមនម៉ស 0.23 kg ែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេ យ
េលប ន 0.10 m/s។ 

៣៤. គណនជំ នរលករបស់ណឺ្រតុងមួយ្រគប់ (1.67 10  kg) ែដលកំពុងផ្ល ស់ទី
េ យេលប ន 8.5 10  m/s។ 

៣៥. េតើេនេ្រកមផលសងបូ៉តង់ែសយលបុ៉នម នែដលបងករេ យេអឡិច្រតុងមួយ្រតូវ
ផ្ល ស់ទីេ យសំទុះមួយបេងកើតបនជំ នរលករបស់ មនតៃម្ល 0.21 nm? 

៣៦. េលប នរបស់េអឡិច្រតុងេនកនុងឧបករណ៍បេងកើតសំទុះរបស់ផង់គឺ 0.98 ។ គណន
ជំ នរលក de Broglie របស់ ។ 

៣៧. េអឡិច្រតុងមួយមនជំ នរលក de Broglie របស់  6 10  m។  
 ក) រកបរមិណចលនរបស់ ។  
 ខ) គណនេលប នែដល្រតូវនឹងជំ នរលកេនះ។  
៣៨. គណនជំ នរលករបស់េអឡិច្រតុងមួយ្របសិនេបើថមពលរបស់ ្រតូវនឹងតៃម្ល
ដូចខងេ្រកម៖ ក)20 eV ខ) 200 eV គ) 2 keV។ 
៣៩. គណនជំ នរលក de Broglie ៃនេអឡិច្រតុងេនកនុងបំពង់របូភពៃនទូរទស ន៍
មួយ្របសិនេបើ បេងកើតសំទុះ្រតូវនឹងផលសងបូ៉តង់ែសយល 33,000 V។ េតើេយើងចត់ទុក
កនុងករណីេធៀបែដរឬេទ? េតើទំហំរបស់ ច្រតូវបនេគនិយយថយ៉ងដូចេម្តចេបើ
េ្រប បេធៀបនឹងករបស់បំពង់ែដលធមម មនតៃម្ល 5 cm? 

គំររូបស់ តូម Bohr 
៤០. គណនេថរ Rydberg េ យេ្របើ្របស់គំរ ូ Bohr រចួបង្ហ ញថតៃម្លរបស់ គឺ 

1.0974 10  m ។ 
៤១. គណនថមពលបូ៉តង់ែសយលេអឡិច្រតូ ្ត ទិច និងថមពលសីុេនទិចរបស់
េអឡិច្រតុងេនកនុង ថ នភព្រគឹះរបស់ តូមអីុ្រដូែសន។ 

លំ ត់ទូេទ្របចំជំពូកៈ 

៤២. េលប នរបស់េអឡិច្រតុងមួយគឺ 0.98 ។ គណនជំ នរលក de Broglie របស់ ។ 

៤៣. ្របសិនេបើអំពូល 75 W មួយផ យេចញនូវ 3% ៃនថមពលចូលជពន្លឺេមើលេឃើញ
ែដលមនជំ នរលកមធយម 550 nm  េទ្រគប់ទិសទំងអស់ ចូរគណនចំនួនផូតុងៃន
ពន្លឺេមើលេឃើញេនះែដលនឹងរត់េទប៉ះនឹង្រប្រសីែភនក (អងកត់ផចិត 4.0 mm ) របស់របស់
អនកសេងកតមន ក់។ 
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៤៤. េនសីតុណ្ហ ភពទប េសទើរែត្រគប់ តូមទំងអស់េនកនុងឧសម័នអីុ្រដូែសននឹងសថិត
េនកនុង ថ នភព្រគឹះ។ េតើេ្របកង់អបបបរមរបស់ផូតុង្រតូវមនតៃម្លបុ៉នម នេដើមបីេ យ
មនផលផូតូអគគិសនី? 
៤៥. ច្រងក នអគគិសនីេ្របើមី្រកូរលក (microwave oven) មួយបេងកើតរសមី
េអឡិច្រតូម៉េញទិចេនកំរតិជំ នរលក 12.2 cm  និងបេងកើត នុភព 860 W ។ 
គណនចំនួនផូតុងមី្រកូរលកែដលបេងកើតេឡើងេ យច្រងក នអគគិសនីេនះេនេរៀង ល់
វនិទី។ 

៤៦. រសមី្រពះ ទិតយែដលចំងេលើៃផទែផនដីមន ំងតង់សីុេត្របែហល 1350 W/m ។ 
គណនចំនួនផូតុងកនុងមួយែម៉្រតកេរ េនេរៀង ល់វនិទី េ យគិតថជំ នរលក
មធយមែដលផ យេ យ្រពះ ទិតយមកេលើែផនដី 550 m។ 

៤៧. បច់ពន្លឺ ែស៊ែដលមនជំ នរលក λ 633 nm  ចំងប៉ះនឹងជញជ ំងេខម  និង
្រសូបទំង្រសុងេ យជញជ ំង។ ្របសិនេបើពន្លឺេនះបេងកើតកំ ំងសរបុ 6.5 nN 
េទេលើជញជ ំង េតើមនផូតុងបុ៉នម នរត់េទប៉ះនឹងជញជ ំង? 
៤៨. ្រទឹស្តី Big Bang បនេលើកេឡើងថ ចំនុចចប់េផ្តើមៃនករកេកើតច្រក ឡគឺមនករ
េកើតេឡើងផងែដរនូវករផទុះផូតុង។ ផូតុងទំងេនះេនមនេនេឡើយរហូតមកដល់ 
បចចុបបនន េហើយ បេងកើតេ យមនរលកមយ៉ងែដលេគេ ថរសមីមី្រកូរលកអវកស 
(cosmic microwave)។ សកលបន យរសមីដូចគន នឹងអងគធតុេខម ែដរ េ យសីតុណ្ហ ភព
្របែហល 2.7 K។ គណនជំ នរលក λ ៃនបន យរសមីេនះ។ 

៤៩. េអឡិច្រតុងមួយេនកនុង តូមអីុ្រដូែសនេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពពី 2 េទកន់
ថ នភព្រគឹះ( 1)។ គណនជំ នរលក និងេ្របកង់ៃនផូតុងែដលបនផ យេចញ

ពីករេ តេនះ។ 

៥០. គណនកំៃនគន្លងេអឡិច្រតុងសំ ប់ តូម Rydberg ែដលមន 273។ 

៥១. េតើេអឡិច្រតុងផ្ល ស់ទីេ យេលប នបុ៉នម នសំ ប់ តូម Rydberb មួយែដលមន 
273? 

៥២. កំរសមី X ៃនជំ នរលក 0.200 nm មួយចំនួនខទ តខច យេចញពីប្លុកអងគធតុ
មួយ។ មករសេងកត មំុខទ តខច យ 45°។ គណនជំ នរលករបស់ប ្ត កំរសមី X 
ទំង យេ្រកយបតុភូតេនះ។ 

៥៣. អនុគមន៍កមមន្តរបស់ Zn គឺ 4.31 eV។ ក) គណនជំ នរលកកត់ផ្ត ច់របស់ Zn។ 
ខ) គណនេ្របកង់ទបបំផុតៃនពន្លឺែដលចំងប៉ះេលើបនទះ Zn  េដើមបីេ យមនផល
ផូតូអគគិសនីេកើតមនេឡើងៃនេលើៃផទៃនបនទះ Zn  េនះ។ គ) ្របសិនេបើផូតុងៃនថមពល 
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5.50 eV  ចំងប៉ះេលើបនទះ Zn  វញិ គណនថមពលសីុេនទិចអតិបរមៃនផូតូ
េអឡិច្រតុង។ 

លំ ត់បែនថម៖ 

៥៤. ផូតុងមួយមនជំ នរលក  ខទ តេចញពីេអឡិច្រតុងេ្រកមផល Compton ដូច
េឃើញកនុងរបូខងេ្រកម េ យបេងកើតផូតុងមួយថមីេទៀតែដលមនជំ នរលក ។ ផូតុង
ថមីេនះខទ តេចញពីេអឡិច្រតុងមួយេទៀត្រតង់ B េ យបេងកើតេ យមនផូតុងថមីែដលមន
ជំ នរលក  និងងផ្ល ស់ទី មទិសេ ្រចសពីទិសេ ៃនផូតុងេដើមដូចេឃើញកនុង
របូ។ គណនតៃម្ល Δ ។ 

 

៥៥. រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមួយ្រតូវបនេគេ ថ បន យអីុយុ៉ងកមម (inonizing 
radiation) ្របសិនេបើថមពលរបស់ផូតុង ធំជង 10.0 eV ែដល្រតឹមែតផូតុងែតមួយ

ចមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករបំែបក តូមមួយបន។ ជមួយនឹងរបូខងេ្រកម ចូរ
ពនយល់ថេតើេនតំបន់មួយ ឬេ្រចើន ៃនសបុិចេអឡិច្រតូម៉េញទិចែដល្រតូវនឹង
លកខណៈបន យអីុយុ៉ងកមមេនះ ឬែដលអត់។ 
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៥៦. របូខង ្ត ំេនះបង្ហ ញ្រកភិចៃនបូ៉តង់ែសយលបញឈប់ ទល់នឹងេ្របកង់ផូតុងែដល
ចំងប៉ះនឹងបនទះេ ហៈសូដយូម។ េ យេ្របើ្របស់្រកភិចេនះ ចូរគណន ក) អនុគមន៍
កមមន្តៃនេ ហៈសូដយូម ខ) ផលេធៀប /  និង គ) ជំ នរលកកត់ផ្ត ច់។ 

 



 

 

ជំពកូ ៣ 

េមកនចិកងទ់ចិ  
Quantum Mechanics 

េគលបំណង 
ជំពូក៣ មនេគលបំណងេ យនិស ិតយល់ដឹងអំពីខ្លឹម រមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 េមកនិចកង់ទិច អ្វីែដលមនេនកនុង្រទឹស្តីថមី 
 អនុគមន៍រលក និងករបកែ្របពិេ ធន៍ចំេពះបនទះេស្តើងមនរង្វះតូចពីរ (Double Slit) 
 េគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ Heisenberg 
 ករជំពក់ទក់ទងែបបទស នវជិជ  ្របូបបី៊លីេតទល់នឹងកំណត់និយម 
 សមីករ Schrödinger េនកនុងមួយវមិ្រត -ទ្រមង់ឯក ជយេពល 
 សមីករ Schrödinger ែដល ្រស័យេពល 
 ផង់េសរ ីរលកប្លង់ និងកញច ប់រលក (Free particle; plane wave and wave packet) 
 ផង់េនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្ត (្របអប់នឹង) 
 រលកបូ៉តង់ែសយលកំណត់ 
 ក ល់របំង 

 

 
របូថតរបស់អនក្រ វ្រជវធំៗេនសម័យមុន ែដលពួកគត់បនថតរមួគន កនុងេពលេទចូលរមួសននិសីទេន Solvay េន

ឆន ំ១៩២៧។  
របូពីេឆ្វង េទ ្ត ំ (ជួរខងេ្រកយ): A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Donder, E. 

Schrödinger, E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R. H. Fowler, L. Brillouin,  
របូពីេឆ្វងេទ ្ត ំ (ជួរទីពីរ): P. Debye, M. Knudsen, W. L. Bragg, H. A. Kramers, P. A. M. Dirac, A. H. Compton, 

L. de Brouglie, M. Born, N. Bohr 
របូពីេឆ្វងេទ ្ត ំ (ជួរទីទី១): I. Langmuir, M. Planck, Mme Curie, H. A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch. E. 

Guye, C. T. R. Wilson, O. W. Richardson 
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េសចក្តីេផ្តើម 

ទ្រមង់ តូមរបស់ Bohr បនផ្តល់របូភពដំបូងអំពីលកខណៈរបស់ តូមថមន
សភពយ៉ងដូចេម្តច។ បនេសនើេឡើងនូវករពនយល់ថេហតុអ្វីមនករ្រសូប និង
បេញចញពន្លឺេ យ តូម្រតឹមែតេនជំ នរលកមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ក៏បុ៉ែន្តមិនែមន្រគប់
ជំ នរលកទំងអស់។ ជំ នរលកៃនបនទ ត់សបុិច និងថមពលអីុយុ៉ងកមមសំ ប់
អីុ្រដូែសន (និង តូមែដលមនែតមួយេអឡិច្រតុងដូចអីុ្រដូែសន) បង្ហ ញករចុះស្រមុង
គន មួយជមួយនឹងពិេ ធន៍។ ក៏បុ៉ែន្ត ្រទឹស្តីរបស់ Bohr មនែដនកំណត់។ ពំុ ច
ពនយល់អំពីលកខណៈរបស់ តូមែដលមនេអឡិច្រតុងកន់ែតសមុគ ម ញបនេទ សូមបី
ែត តូមរបស់េអលយូមែដលមន្រតឹមែតេអឡិច្រតុងពីរបុ៉េ ្ណ ះ។ មយ៉ងេទៀត គំររូបស់ 
Bohr ពំុបនពនយល់ថេហតុអ្វីបនទ ត់សបុិចមួយចំនួនភ្លឺចបស់ជងមួយចំនួនេទៀតេទ។ 
េលើសពីេនះេទៀត ក៏ពំុមនលទធភពពនយល់េ យបនចបស់អំពីលកខណៈចងសមព័នធ
របស់ តូមៃនមូ៉េលគុលរបស់អងគធតុរងឹ និង វបនែដរ។ 

មគំនិតែបប្រទឹស្តីនិយម ្រទឹស្តីរបស់ Bohr ពំុ្រគប់្រគន់េទៈ េ យ ជ្រទឹស្តី
មួយែដលផ ំេឡើងពីគំនិតចស់ និងគំនិតកង់ទិចនិយម។ េ្រចើនជងេនះេទៀត ទ្វិកភព 
ផង់-រលក មិន្រតូវបនេគពនយល់េ យចបស់េឡើយ មរយៈ្រទឹស្តីមួយេនះ។ 

េយើងេលើកេឡើងដូេចនះ ក៏មិនែមនេដើមបីជំទស់នឹងភព្រតឹម្រតូវរបស់្រទឹស្តី Bohr 
ែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត េយើង្រគន់ែតបង្ហ ញថេហតុអ្វីេនេដើមទសវត រ១៍៩២០ ្រទឹស្តីថមីមួយកន់
ែតមន្របជ្របិយភពកនុងសងគមអនក្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របែហលពីរឆន ំ
េ្រកយពីសមមតិកមមរលករបស់ de Broglie េគេឃើញមន្រទឹស្តីថមីមួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើង
េ យ Erwin Schrödinger (១៨៨៧-១៩៦១) និង Werner Heisenberg (១៩០១-
១៩៧៦) េ យឯក ជយពីគន ។ េនះគឺ្រទឹស្តីេមកនិចកង់ទិច។ 

៣.១ េមកនិចកង់ទិចៈ ្រទសឹ្តថីមមីួយ (QUANTUM MECHANICS: A NEW 
THEORY) 

្រទឹស្តីថមីែដលេគេ ថ េមកនិចកង់ទិច បនទទួលេជគជ័យយ៉ងេពញេលញ។ 
បនប្រងួបប្រងួមទ្វិកភពផង់-រលក េ យក្ល យជ្រទឹស្តីរមួមួយ។ ្រទឹស្តីេនះគឺ្រតូវបន

េគេ្របើសំ ប់ករសិក អំពីសបុិចផ យេចញពី តូមែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ។ 
ពនយល់អំពីមូលេហតុែដលនំេ យមនភពភ្លឺចបស់ៃនបនទ ត់សបុិច និងលកខណៈែដល

តូមចងសមព័នធគន េដើមបីបេងកើតបនជមូ៉េលគុលមួយ។ េលើសពីេនះេទៀត ប្រងួប
ប្រងួមករសិក អំពី ល់បតុភូតកង់ទិចេ យចប់ពី បន យអងគធតុេខម  រហូតដល់

តូម និងមូ៉េលគុលែថមេទៀត។ 
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គួរកត់សំគល់ថ េមកនិចកង់ទិចសិក អំពីវតថុតូចៗេនកនុងពិភពមី្រកូទស ន៍ៃន
តូម និងពន្លឺ។ ក៏បុ៉ែន្ត មរយៈ្រទឹស្តីថមីេនះ ្របសិនេបើេយើងេ្របើ្របស់ សំ ប់អនុវត្ត

េលើបតុភូតកនុងពិភពម៉្រកូទស ន៍វញិ េយើងនឹងេឃើញថ ្រតឹម្រតូវ និងសមមូលជមួយ
នឹង្រទឹស្តីចស់វញិ។ េនះបញជ ក់ថ ្រទឹស្តីថមីេនះមនលកខណៈទូេទជង្រទឹស្តីែដលេយើង
ធ្ល ប់បនជួប្របទះកនុងរបូវទិយបុ ណ។ លកខណៈេនះ្រតូវបនេគ គ ល់ មរយៈ
េគលករណ៍្រតូវគន  (Correspondence Principle)។ ក៏បុ៉ែន្ត េនះមិនមនន័យថេយើង

ចេបះបង់្រទឹស្តីចស់ែដលបេងកើតេឡើងេ យញូតុន ឬអនក្រ វ្រជវមុនៗេទ។ េន
កនុងជីវភពរស់េនរបស់មនុស ្របចំៃថង ្រទឹស្តីរបស់ញូតុន និងប ្ត ្រទឹស្តីចស់ៗជ
េ្រចើនេទៀតមនភពងយ្រសួល មន័យគណិតវទិយ និង្រគប់្រគន់ េបើេគយក មក
េ ះ្រ យបញ្ហ របូវទិយមួយចំនួនែដលេគែតងជួប្របទះជេរឿយៗកនុងជីវភពរបស់
មនុស ។ ក៏បុ៉ែន្ត កល េគសិក បតុភូតែដលមនេលប ន្រប ក់្របែហលនឹង
េលប នពន្លឺ ( 0.1 ) វញិ េគ្រតូវេ្របើ្របស់្រទឹស្តីេធៀបភព។ មយ៉ងេទៀត កល
េគសិក អំពី តូមែដលមនវមិ្រតតូចៗ េគ្រតូវេ្របើ្របស់េមកនិចកង់ទិចវញិ ែត
មិនែមន្រទឹស្តីេមកនិចបុ ណេឡើយ។ េនកនុងជំពូកេនះ ថ្វីតបិតេយើងនឹងមិនសិក សីុ
ជំេ អំពីេមកនិចកង់ទិច េយើងនឹងពិភក អំពីគំនិតសំខន់មួយចំនួន ថេតើ មនករ
អនុវត្តេ យករបញចូ លលកខណៈរលក និងផង់ៃនរបូធតុយ៉ងដូចេម្តចេដើមបីពនយល់អំពី
រចនសមព័នធរបស់ តូម និងករអនុវត្តេផ ងៗេទៀត។ 

៣.២ អនគុមនរ៍លកនិងបំណក្រ យរបស់  នងិពិេ ធន៍រង្វះពីរ Double-Slit 
(THE WAVE FUNCTION AND ITS INTERPRETATION; THE DOUBLE-SLIT 
EXPERIMENT) 

 លកខណៈសំខន់ៃនរលកមួយគឺបញជ ក់េ យជំ នរលក េ្របកង់ និងអំព្លីទុត
របស់រលកេនះ។ សំ ប់រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមួយ េ្របកង់ (ឬជំ នរលក) កំណត់
ថពន្លឺសថិតេនតំបន់សបុិចពន្លឺេមើលេឃើញ ឬអត់ និងេបើ សថិតេនកនុងតំបន់សបុិចពន្លឺេមើល
េឃើញ េតើ មនពណ៌អ្វី។ េយើងក៏ធ្ល ប់បនេឃើញេលើសពីេនះេទៀតថ មរយៈេ្របកង់
របស់រលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចទំងេនះ សុទធសឹងែតបង្ហ ញេ យេយើងដឹងអំពី
ថមពលរបស់ផូតុងៃនពន្លឺេនះផងែដរ ( )។ អំព្លីទុត ឬបំ ស់ទីរបស់រលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិចមួយេន្រតង់ចំនុចមួយ គឺជទំហំៃនែដនអគគិសនី (ឬែដនម៉េញទិច) 
្រតង់ចំនុចេនះ េហើយ ទក់ទងនឹង ំងតង់សីុេតៃនរលក (ភពភ្លឺចបស់ៃនពន្លឺ) ែដរ។ 

 សំ ប់ផង់ៃនរបូធតុដូចជ េអឡិច្រតុង េមកនិចកង់ទិចភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ង
ជំ នរលកនឹងបរមិណចលន មរយៈរបូមន្តជំ នរលក de Broglie (λ )។ ក៏
បុ៉ែន្ត េយើង ចេចទសួរថ េតើចំេពះអំព្លីទុត ឬបំ ស់ទីវញិ មនអ្វីែដល្រតូវនឹង  េបើ
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េនះជរលករបូធតុេទវញិ េ្រពះអំព្លីទុតៃនរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមួយ ងេ យ
ែដនអគគិសនី  និងែដនម៉េញទិច ។ េនកនុងេមកនិចកង់ទិច អនុគមន៍រលកគឺជ
អនកេដើរតួនទីកនុងករបក្រ យេរឿងេនះ ែដលជទូេទេគ ង េ យ ψ (ជអក រ psi 
ធំេនកនុងអកខរ្រកម្រកិច)។ ដូេចនះ ψ  ងបំ ស់ទីរលកជអនុគមន៍ៃនេពល និង
ទី ំងៃនែដន្របេភទថមីមួយ ែដលេគេ ថែដនរបូធតុ ឬរលករបូធតុ។ 

 េដើមបីយល់ចបស់អំពីវធីិបកែ្របអនុគមន៍រលក ψ  េគបេងកើតពកយបេចចកេទសថមី
ជមួយនឹងពន្លឺេ យេ្របើ្របស់លកខណៈទ្វិកភពផង់-រលក។ េយើងធ្ល ប់បនដឹងថ 

ំងតង់សីុេតៃនរលកមួយសមម្រតនឹងកេរៃនអំព្លីទុត។ លកខណៈេនះ ្រតឹម្រតូវផងែដរ
ចំេពះរលកពន្លឺគឺ៖ 

   

ែដល  ងែដនអគគិសនី។ មគំនិតអំពីផង់ ំងតង់សីុេតៃនពន្លឺែដល្រតូវនឹងេ្របកង់
ែដលេគេ យគឺសមម្រតនឹងចំនួនរបស់ផូតុង  ែដលផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់តំបន់មួយកនុង
មួយខន តេពល។ េពលមនផូតុងកន់ែតេ្រចើន ំងតង់សីុេតក៏កន់ែតធំែដរ។ មន័យ
េនះ េគបន៖ 

     

ឬេយើង ចសរេសរលកខណៈសមម្រតេនះ្រតឹម៖ 

    

េនះមនន័យថចំនួនផូតុង (ឧទហរណ៍ ផ្ល ស់ទីេទប៉ះនឹងទំព័រ្រក សែដលអនកកំពុង
នេនះ) គឺសមម្រតនឹងកេរៃនទំហំែដនអគគិសនី។ 

 ្របសិនេបើពន្លឺេខ យ បនន័យថមនែតផូតុងបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះែដលមនេន
កនុងពន្លឺេនះ។ ជករពិត េគ ចបេងកើតរបូភពេនកនុងម៉សីុនថតេ យេ្របើ្របស់ពន្លឺ
េខ យែដលេធ្វើេ យេគ ចសេងកតេឃើញផលៃនផូតុងនីមួយៗេលើរបូភពកនុងម៉សីុន
ថតេនះបន។  

 ្របសិនេបើេយើងេ្របើ្របស់ផូតុង្រតឹមែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ ទំនក់ទំនងខងេលើ 
   ច្រតូវបនេគបក្រ យ មលកខណៈេផ ងពីេនះបន្តិច។ េនចំនុចមួយ 

កេរៃនែដនអគគិសនី េគ ស់ បនេ យ្របូបបី៊លីេតែដលផូតុងមួយ្រគប់នឹងសថិតេន
្រតង់ទី ំងមួយេនះ។ េន្រតង់ទី ំង មួយែដលមន  ធំ េនះនឹងមន
្របូបបី៊លីេតែដលផូតុងនឹងសថិតេន្រតង់ចំនុចេនះធំែដរ។ ផទុយេទវញិ កល តៃម្ល
របស់  តូចវញិ ្របូបបី៊លីេតក៏មនតៃម្លតូចែដរ។ 
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wires and tapes) េនឆន ំ១៩០៦។ បនទ ប់មកេទៀត គត់បនបញច ប់ករសិក របស់គត់
មួយឆន ំេ្រកយមក។ 

 េ ក Born បនទ ប់មកបនេទ Cambridge រយៈេពលខ្លីេដើមបីសិក ជមួយ 
Larmor និង J.J Thomson។ ្រតឡប់េទ Breslau វញិេនអំឡុងឆន ំ ១៩០៨-១៩០៩ គត់
បនេធ្វើករជមួយអនករបូវទិយេឈម ះ Lummer និង Pringsheim។ ជមួយគន េនះ គត់
បនសិក អំពី្រទឹស្តីេធៀបភពផងែដរ។ មរយៈឯក រ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តរបស់
គត់មួយ Minkowski បនអេញជ ើញគត់េធ្វើសហ្របតិបត្តិករគន េន Göttingen បនទ ប់ពី
គត់បន្រតឡប់េទកន់ទីេនះ។ េនរដូវ្រតជក់ឆន ំ១៩០៩ Minkowski ក៏បន ្ល ប់។ 
ដូេចនះ គត់ក៏មនភរៈកិចចមួយកនុងករ្របមូលឯក រែដលបនេបះពុមពេ យ 
Minkowski កនុងែផនករបូវទិយ និងបនេបះពុមពឯក រែដលពំុទន់បនបញច ប់។ េ្រកយ
មកេទៀត គត់បនក្ល យជ្រគូបេ្រង នេន Göttingen េ យមនករងរផទ ល់ខ្លួនរបស់
គត់ែផនកេអឡិច្រតុងេធៀប (relativistic electron)។ គត់បនយល់្រពមនឹងករអេញជ ើញ
របស់ Michelson េដើមបីបេ្រង នេធៀបភពេន Chicago េនឆន ំ ១៩១២ និងេនទីេនះ 
គត់បនពិេ ធសបុិចប ្ត ញឌី្របក់សយុងរបស់ Michelson (Michelson grating 
spectrograph)។ 

 េ ក Born ្រតូវបនែតង ំងជ ្រ ្ត ចរយ (Professor) េដើមបីជួយករងរ
របស់ Max Planck េនឯ កលវទិយល័យ Berlin េនឆន ំ ១៩១៥ ក៏បុ៉ែន្ត គត់្រតូវចូលរមួ 
កងកំ ំង ល្លឺម៉ង់ (German Armed Forces) េទវញិ។ េនកនុងករយិល័យ
វទិយ ្រស្តរបស់កងទ័ព គត់បនេធ្វើករេលើ្រទឹស្តីៃនករតំេរៀបសំេឡង។ គត់ក៏បន
សិក ផងែដរអំពី្រទឹស្តីៃន្រគី ្ត ល់ និងបនេបះពុមពេសៀវេភដំបូងរបស់គត់អំពី 
Dynamik der Kristallgitter ឬជភ អង់េគ្លសគឺ Dynamics of Crystal Lattices ែដល
កនុងេសៀវេភេនះ មនករសេងខបេស៊រៃីនករ្រ វរបស់គត់ចប់ ំងពីគត់បនចប់
េផ្តើមេន Göttingen មក។ 

 េនបញច ប់ស្រងគ មេ កេលើកទី១ គឺេនឆន ំ១៩១៩ Born ្រតូវបនែតង ំងជ
្រ ្ត ចរយេន កលវទិយល័យ Frankfurt-on-Main ែដលេនទីេនះ គត់បនេសនើ

េ យមនទីពិេ ធមួយេឡើង។ េនទីេនះ គត់មនអនកជំនួយកររបស់គត់េឈម ះ 
Otto Stern។ ករងរ្រ វ្រជវរបស់គត់េនទីេនះជេ្រចើន្រតូវបនេគ គ ល់ ជ
ពិេសស មរយៈករងរទំងេនះេធ្វើេ យគត់ទទួលបនរង្វ ន់ណូែបល ។ 

 Max Born បនេទកន់ Göttingen កនុងនមជ ្រ ្ត ចរយ េនឆន ំ១៩២១ 
ដំ លគន នឹង James Franck និងបនបន្តេនទីេនះអស់រយៈេពល ១២ឆន ំ មុននឹង
គត់បនេទកន់សហរដ្ឋ េមរកិេនឆន ំ១៩២៥។ េនទីេនះ ករងរសំខន់បំផុតរបស់
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គត់្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ ជដំបូង គត់េធ្វើេ យទន់សម័យេឡើងនូវេសៀវេភរបស់
គត់អំពី្រគី ្ត ល់ និងករ្រ វ្រជវជេ្រចើនេទៀត រមួទំង្រទឹស្តីកង់ទិច។ អនកសហករ
ជមួយគត់េនេពលេនះគឺមនអ្នករបូវទិយជេ្រចើន រមួមន Pauli, Heisenberg, 
Jordan, Fermi, Dirac, Hund, Hylleraas, Weisskopf, Oppenheimer, Joseph Mayer 
និង Maria Goeppert-Mayer។ ពីឆន ំ១៩២៥ ដល់ ១៩២៦ គត់បនេបះពុមពរមួគន ជមួយ
នឹង Heisenberg និង Jordan អំពីេគលករណ៍េមកនិចកង់ទិច (ម៉្រទីសេមកនិច) 
េហើយបនទ ប់ពីករងរទំងអស់េនះបន្តិច ករសិក ផទ ល់របស់គត់គឺអំពីករបកែ្រប
ែបបសថិតិៃនេមកនិចកង់ទិច។ 

 ដូចជអនកវទិយ ្រស្ត ល្លឺម៉ង់ដៃទេទៀតែដរ គត់្រតូវបនបងខំេ យផ្ល ស់លំេន
ថ ន និងបនអេញជ ើញេ យេទ Cambridge ែដលេនទីេនះ គត់បនបេ្រង នអស់

រយៈេពលបីឆន ំេន Stokes។ ករងរសំខន់របស់គត់េនេពលេនះគឺេផ្ត តេលើែផនក
េអឡិច្រតូឌី មិចមិនលីេនែអ៊ ែដលគត់បនបេងកើតរមួគន ជមួយនឹង Infeld។ 

 េនរដូវ្រតជក់ឆន ំសិក  ១៩៣៥-១៩៣៦ Born បនចំ យេពល្របំមួយែខ 
េន Bangalore េនវទិយ ថ នវទិយ ្រស្តឥ ្ឌ  ែដលេនទីេនះ គត់បនេធ្វើកររមួគន
ជមួយ Sir C.V. Raman និងកូនសិស របស់គត់ជេ្រចើននក់។ េនឆន ំ១៩៣៦ គត់្រតូវ
បនែតង ំងជ Tait Professor of Natural Philosophy េន Edinburgh ែដលេនទីេនះ 
គត់េធ្វើកររហូតដល់គត់ចូលនិវត្តេនឆន ំ ១៩៥៣។ បនទ ប់ពីករចូលនិវត្ត គត់បនរស់
េនទី្រកុង Bad Pyrmont េរៀងរហូតមក។ 

 Max Born ទទួលបនរង្វ ន់កិត្តិយសជេ្រចើនដូចជករមនងរជ fellowship ពី
ថ ប័នអប់រេំន Göttingen, Moscow, Berlin, Bangalore, Bucharest, Edinburgh, 

London, Lima, Dublin, Copenhagen, Stockholm, Washington និងេន Boston។ 
េលើសពីេនះេទៀត គត់ធ្ល ប់ទទួលបនបណ្ឌិ តកិត្តិយសពី កលវទិយល័យ Bristol, 
Bordeaux, Oxford, Freiburg/Breisgau, Edinburgh, Oslo, Brussels Universities, 
Humboldt University Berlin និង កលវទិយល័យបេចចកេទស Stuttgart។ គត់ធ្ល ប់
ទទួលបន េម យ Stokes របស់ Cambridge និង Max Planck Medaille der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft (េនះគឺជរបស់ German Physical 
Society)។ េលើសពីេនះ េនមន Hughes Medal ៃន Royal Society, London, ែដលជ 
Hugo Grotius Medal សំ ប់ចបប់អន្តរជតិ និងរង្វ ន់ MacDougall-Brisbane Prize រមួ
ទំងពន Gunning-Victoria Jubilee Prize ៃន Royal Society េន Edinburgh។ េន
ឆន ំ១៩៥៣ គត់បនទទួលកិត្តិយសជ្របជជនមនកិត្តិយសេនទី្រកុងៃន Göttingen 
និងមួយឆន ំេ្រកយមក គត់ទទួលបនរង្វ ន់ណូែបលែផនករបូវទិយេទៀត។ បែនថមពីេនះ 
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 គំរូ ំងែទេផរង់៉ក៏ ចេកើតេឡើងបនែដរេនេពលែដលេអឡិច្រតុង ឬផូតុងផ្ល ស់
ទីឆ្លងកត់រង្វះឆម រមួយម្តងៗ។ ពំុ ចេកើតេឡើងពីអន្តរកមមរ ងេអឡិច្រតុងមួយ និង
េអឡិច្រតុងមួយេទៀតេឡើយ។ េនះគឺេ្រពះែតេអឡិច្រតុងមិនែមន្រតឹមែតជផង់
បុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏បុ៉ែន្ត ជផង់ែដលមនលកខណៈដូចរលក ឬផង់ែដលមនលកខណៈ
រលក។ មយ៉ងេទៀត រលក ច លឆ្លងកត់រង្វះឆម រទំងពីរកនុងេពលែតមួយបន។ េតើនឹង
មនអ្វីេកើតេឡើង្របសិនេបើដំបូងេយើងបិទរង្វះឆម រមួយ កនុងេគលបំណងេធ្វើេ យ
េអឡិច្រតុងផ្ល ស់ទីចូល មរង្វះែតមួយ និងេ្រកយមកេយើងបិទរង្វះឆម រទីពីរវញិម្តង? 
េយើងនឹងសេងកតេឃើញថ ពំុមន ំងែទេផរង់៉េកើតមនេឡើងបនេឡើយ។ េនះបញជ ក់ថ 
េបើរង្វះឆម រទំងពីរ្រតូវបនេគេបើកចំហ គំរូ ំងែទេផរង់៉នឹងេកើតមនេឡើង ក់ដូចជ
េអឡិច្រតុងមនលកខណៈរលកែដរ។ ែតេបើេគពំុេបើករង្វះឆម រទំងពីរកនុងេពលទនទឹមគន  
េនះេគនឹងសេងកតេឃើញ្រតឹមែតចំនុចភ្លឺតូចដូចែដល ជផង់បុ៉េ ្ណ ះ។  

 ចំនុចសំខន់ៃនករពិភក ខងេលើគឺៈ េគ ចចត់ទុកេអឡិច្រតុងជរលក ឬ
មនលកខណៈរលក។ េបើេយើងចត់ទុកេអឡិច្រតុង (និងផង់ដៃទេទៀត) ជរលក េនះ ψ 
គឺជអំព្លីទុតៃនរលក។ េបើេយើងចត់ទុក ជផង់ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់លកខណៈ
្របូបបី៊លីេត េដើមបីពនយល់អំពីលកខណៈរបស់ ។ កេរៃនអនុគមន៍រលក | ψ|  ផ្តល់នូវ
្របូបបី៊លីេតៃនករេលចេចញរបស់េអឡិច្រតុងេន្រតង់ចំនុចមួយ។ េយើងមិន ច
គណនលំហូរ ឬផ្លូវៃនបំ ស់ទីរបស់េអឡិច្រតុងេនកនុងលំហ-េពលបនេឡើយ។  

៣.៣ េគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់របស ់Heisenberg (THE HEISENBERG 
UNCERTAINITY PRINCIPLE) 

 េន្រគប់េពលែដលមនករ ស់រង្វ ស់មួយ ភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ែតងេកើត
មនេឡើងជនិចច។ ឧទហរណ៍ េយើងពំុ ច ស់្របែវងពិតរបស់តុមួយបនេឡើយ។ ថ្វីេបើ
ែម៉្រត ស់មនកំរតិេល្អ ត្រតឹមែត 1 mm  បុ៉េ ្ណ ះក៏េ យ េ្រពះេយើងនឹងទទួលបន
េល្អ ង្របែហល ½ mm។ ជទូេទ េនកនុងករ ស់រង្វ ស់មួយ ឧបករណ៍ែដល្រតឹម្រតូវ
ជក់ ក់ជងនឹងផ្តល់លទធផល្រតឹម្រតូវជក់ ក់ជងែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត េទះយ៉ង  ្រគប់
ឧបករណ៍ែតងមនេល្អ ង្រតឹមកំរតិមួយេនកនុងករេ្របើ្របស់។ េយើង្រគន់ែតសងឃឹមថ 
កល ឧបករណ៍កន់ែតសុ្រកឹត នឹងផ្តល់េល្អ ងកន់ែតតូចែដរ។ 

 មេមកនិចកង់ទិច មនកំរតិ្រតឹម្រតូវពិត្របកដមួយែដលេយើង ចយកជ
ករបន។ កំរតិ្រតឹម្រតូវេនះមិនែមនសថិតេលើភពសុ្រកឹតរបស់ឧបករណ៍ែដលេគយកមក
េ្របើ្របស់េទ ក៏បុ៉ែន្ត ្រស័យនឹងភពែដលមន្រ ប់របស់ធមមជតិ។ េនះគឺជ
លទធផលៃនក ្ត ពីរៈ ទ្វិកភពផង់-រលក និងអន្តរកមមែដលេគមិន ចេជៀស ងបនៃនវតថុ
ែដលេគ ស់នឹងឧបករណ៍េនេពលកំពុង ស់។ 
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 ចូរពិនិតយកូនឃ្លីេលើតុ (េប៉ងបុ៉ង) ែដលអនកបត់កនុងបនទប់ងងឹត េហើយេយើងចង់រក
ទី ំងរបស់ ។ េយើង ចេ្របើ្របស់ៃដេដើមបីកំណត់ទី ំងរបស់ ។ ក៏បុ៉ែន្ត េពលែដល
េយើងយកៃដេទប៉ះនឹង  េប៉ងបុ៉ងរេមៀលេចញពីៃដរបស់េយើងបនចមង យមួយ (ថ្វីតបិត
ចមង យេនះតូចយ៉ង ក្តី)។ េនះមនន័យថ ្រគប់េពលែដលេយើង ស់វតថុមួយ មិនថ
ជកូនឃ្លីេលើតុ ឬជេអឡិច្រតុងេទ េយើង្រតូវប៉ះ េ យេ្របើ្របស់អ្វីមួយែដល ចផ្តល់
ពត៌មន្រតឹម្រតូវសំ ប់ករ ស់េនះ។ េដើមបីកំណត់ទី ំងរបស់កូនឃ្លីេលើតុែដលបន
បត់កនុងបនទប់ងងឹតមួយ េយើង ច កលបងេ្របើ្របស់ៃដ ឬេឈើែវងឆម រមួយ ឬេយើង

ចបញច ំងពន្លឺេដើមបីែស្វងរក ។ េយើងរកេឃើញ េ យយកៃដេទប៉ះនឹង  ឬេឈើឆម រ
ែវងេទប៉ះនឹង ។ ទនទឹមនឹងេនះេយើងក៏ ចេ្របើ្របស់ េ យេជៀសមិនផុតនូវកំ ំង
មួយេលើ  ឬបរមិណចលនមួយ។ ដូចេនះ េយើងនឹងមិនដឹងថទី ំងថមីរបស់ េន្រតង់

េទៀតេទេ្រកយពីអនុវត្តបរមិណចលន ឬកំ ំងមួយេលើ រចួ។ ដូចគន ែដរ ្របសិន
េបើេយើងសេងកតទី ំងរបស់កូនឃ្លីេលើតុេនះេ យបញច ំងពន្លឺេទេលើ ។ េដើមបីេយើង

ចេមើលេឃើញ  យ៉ងេ ច ស់មនផូតុងមួយចំនួន្រតូវបនទងគិចនឹងកូនឃ្លីេនះ
រចួប្ល ត្រតឡប់មកកន់ែភនកេយើង ឬឧបករណ៍ដៃទេទៀតែដលេយើងកំពុងេ្របើ្របស់េដើមបី
សេងកត។ កល ផូតុងរត់េទប៉ះនឹងវតថុែដលមនទំហំធមម  នឹងមិនេធ្វើេ យមន
ករផ្ល ស់ទី ំង ឬចលនរបស់វតថុេនះេឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើវតថុេនះជេអឡិច្រតុង
វញិ ផូតុងបញជូ នបរមិណចលនេទេ យេអឡិច្រតុង ែដលេធ្វើេ យទី ំង និងចលន
របស់េអឡិច្រតុងមនករែ្រប្របួលេ យមិន ចទយទុកបន។ ករែដលេយើង ស់
ទី ំងរបស់វតថុមួយេនខណៈេពលមួយ ទី ំងរបស់ េនេពលបនទ ប់ែលង្របកដ
ជក់ ក់សំ ប់េយើងែដលជអនក ស់េហើយ (សំ ប់ពិភពមី្រកូទស ន៍ ែដលករសិក
េធ្វើេឡើងចំេពះផង់តូចៗ)។ 

 ឥឡូវេនះ ចូរេយើងេមើលថេតើលកខណៈទ្វិកភពផង់-រលក មនេន្រតង់ ។ 
ពិនិតយពិេ ធន៍មួយែដលេយើងេធ្វើេដើមបី ស់ទី ំងរបស់េអឡិច្រតុង។ េយើង ច
េ្របើ្របស់មី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងេដើមបី ស់។ ដូចែដលេយើងធ្ល ប់បនដឹងរចួមកេហើយ 
េយើង ចេឃើញវតថុចបស់ជក់ ក់បំផុត្រតឹមជំ នរលករបស់បន យរសមីេ្រពះេ យ

រ ចរងនូវឌី្របក់សយុង។ ដូេចនះ ្របសិនេបើេយើងចង់ ស់បនកន់ែតជក់ ក់នូវ
ទី ំងរបស់វតថុមួយ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់រសមីែដលមនជំ នរលកកន់ែតតូចែដរ។ ក៏
បុ៉ែន្ត ជំ នរលកតូច្រតូវនឹងេ្របកង់ធំ េហើយ មរយៈេ្របកង់កន់ែតធំ េនះបរមិណ
ចលនែដលេកើតេឡើងេ យផូតុងៃនពន្លឺក៏កន់ែតធំែដរ េ្រពះ / ។ គួរកត់
សំគល់ថ បរមិណចលនរបស់ផូតុងកន់ែតធំ បរមិណចលនែដលផ្តល់េ យ
េអឡិច្រតុងក៏កន់ធំែតែដរ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើេយើងេ្របើ្របស់ផូតុងែដលមន
ជំ នរលកធំ បរមិណចលនក៏តូច ក៏បុ៉ែន្ត ចលនរបស់េអឡិច្រតុងទងគិចេ យផូតុង
នឹងមិនមនផលអ្វីខ្ល ំងេឡើយ។ អ្វីែដលពិបកគឺ កល ជំ នរលកធំ របូភពែដល
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ផ្តល់េ យមី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងនឹងមិនសូវចបស់ែដរ។ េនះេបើេយើងេ្របើ្របស់
មី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងេដើមបី ស់។ គួរកត់សំគល់ថ រហូតមកទល់េពលេនះ េគសេងកត
េឃើញថមនែតមី្រកូទស ន៍េអឡិច្រតុងេទែដលផ្តល់លកខណៈសុ្រកឹតជងមី្រកូទស ន៍
្របេភទេផ ងេទៀត។ ដូចេនះ ទី ំងរបស់េអឡិច្រតុងែដល ស់បនខងេលើក៏មិនសូវ
្រតឹម្រតូវែដរ។ េហតុដូចេនះ េគថករសេងកតេនះបេងកើតេ យមនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់

ក់ៃនទី ំង និងបរមិណចលនរបស់េអឡិច្រតុង។ េនះគឺជលកខណៈសំខន់មួយៃន
េគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់ ែដលបនពនយល់ដំបូងេ យ Heisenberg េនឆន ំ
១៩២៧។ 

 
របូ៣.២ ពិេ ធន៍េដើមបសីេងកតេអឡិច្រតុងជមួយនឹងមី្រកូទស ន៍ពន្លឺដ៏្របេសើរ។ យ៉ងេ ច ស់ មនេអឡិច្រតុង
មួយែដល្រតូវខទ តបនទ ប់ពីទងគិចនឹងវតថុែដលេយើងកំពុងសេងកតេទកន់មី្រកទូស ន៍។ 

ជីវ្របវ ្តរបស់ Werner Heisenberg (១៩០១-១៩៧៦) 

 Werner Heisenberg បនេកើតេន ៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ំ១៩០១ េន Wurzburg។ 
គត់ជកូន្របុសរបស់បណ្ឌិ ត August Heisenberg និងអនក្រសី Annie Wecklein។ ឪពុក
របស់គត់បនក្ល យជ ្រ ្ត ចរយ (Professor) ែផនកភ ្រកិចសម័យមជឈិម និង
សម័យទំេនើបេនឯ កលវទិយល័យ Munich។ ្របែហល ចមកពីឥទធិពលរបស់ 
Heisenberg េទើប បនទ ប់ពីគំេហើញរបស់អនករបូវទិយជតិជបុ៉នេឈម ះ Yukawa អំពីផង់
មយ៉ងែដលបចចុបបននេគ គ ល់ថ meson ្រតូវបនប្តូរពីពកយថ mesotron េ្រពះកនុង
ភ ្រកិចពកយ mesos មិនមន “tr” (េទើបមនករប្តូរពីពកយ mesotron េទជ 
meson)។ 
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១៩៥៤ គត់្រតូវបនអេញជ ើញេ យេទបេ្រង នេនសហរដ្ឋ េមរកិ។ េនរដូវ្រតជក់ ឆន ំ
១៩៥៥-១៩៥៦ គត់បេ្រង ន (Gifford Lectures) េន កលវទិយល័យ St. Andrews ៃន
្របេទសសកុដឡង់ ែដលេមេរៀនគត់បេ្រង នទំងេនះបនទ ប់មក្រតូវបនេគចង្រកងជ
េសៀវេភយ៉ង្រកស់មួយ។ 

 េនឆន ំ១៩៥៥  Heisenberg ជប់រវល់ជមួយនឹងករេ្រត មរះុេរ ើវទិយ ថ ន Max 
Planck សំ ប់របូវទិយេទកន់ Munich វញិ។ កនុងតួនទីជនយកវទិយ ថ នដែដល តំរវូ
េ យគត់្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនេទកន់ Munich មវទិយ ថ នេនះ។ េហើយេនឆន ំ១៩៥៨ 
គត់្រតូវបនែតង ំងជ ្រ ្ត ចរយ (Professor) េន កលវទិយល័យ Munich។ 
វទិយ ថ នរបស់គត់េពលេនះ្រតូវបនប្តូរជវទិយ ថ ន Max Planck  សំ ប់របូវទិយ និង

របូ។ 

 េឈម ះរបស់ Heisenberg ែតងសថិតេនជប់ជមួយនឹង្រទឹស្តីកង់ទិចែដលគត់
បនេបះពុមពេនឆន ំ១៩២៥ ជនិចច ែដលេពលេនះគត់មន យុ្រតឹមែត ២៣ឆន ំ
បុ៉េ ្ណ ះ។ សំ ប់្រទឹស្តី និងករអនុវត្តរបស់  ែដលជំរញុេ យមនគំេហើញៃនទ្រមង់

ឡូ្រតូភិច (allotropic form) ៃនអីុ្រដូែសន។ Heisenberg ទទួលបនរង្វ ន់ណូែបល េន
ឆន ំ១៩៣២។ 

 ្រទឹស្តីរបស់គត់ែផ្អកសំខន់េលើអ្វីែដលេគ ចសេងកតេឃើញ ឬេគេ យេឈម ះថ
បន យៃន តូម។ គត់បនេពលថ េយើងមិន ចកំណត់ទី ងំរបស់
េអឡិច្រតុងជនិចចេនកនុងលំហេនខណៈេពលមួយ ឬ គ ល់ចបស់អំពីគន្លងរបស់ េទ។ 
េហតុដូេចនះ េយើងក៏មិន ចសនមតគន្លងេដកែដលសរេសរេឡើងេ យ Niel Bohr ថ
មនពិតេនះែដរ។ ទំហំេមកនិចដូចជ ទី ំង េលប ន ជេដើម មិន្រតូវមនករ ង
េ យេលខធមម េទ ែតេ យរចនសមព័នធគណិតវទិយែដលេគេ ថម៉្រទីស។ េហតុ
ដូចេនះេហើយេទើបគត់បនសរេសររបូមន្តរបស់គត់ជទ្រមង់ម៉្រទីសេឡើង។ 

 េ្រកមមកេទៀត Heisenberg បនេលើកេឡើងអំពីេគលករណ៍ៃនភពមិនជក់
ក់ែដលបញជ ក់ថ កររកទី ំង និងបរមិណចលនរបស់វតថុមួយ្រតូវមនបងកប់នូវ

េល្អ ងជនិចចែដលមនផលគុណរបស់ មិនតូចជង  េហើយែដលេល្អ ងេនះ ចេចល
បនចំេពះករសិក កនុងពិភពម៉្រកូទស ន៍ បុ៉ែន្តមិន ចេចលបនេឡើយ
ចំេពះករសិក េនកំរតិ តូម។ 

 ចប់ពីឆន ំ១៩៥០ មក Heisenberg បនចប់ រមមណ៍េលើករសិក ែផនករបូវទិយ 
Plasma និងដំេណើ រករនុយេក្លែអ៊កំេ  (thermonuclear) េហើយករងរជេ្រចើនជប់ទក់
ទងនឹងករងរៃនវទិយ ថ នរបូវទិយ តូមិចៃន្រកុងសឺែណវ។ គត់ធ្ល ប់ជ្របធន
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គណៈកមមករេគលនេយបយវទិយ ្រស្តៃនវទិយ ថ នេនះ េហើយបនទ ប់មកក៏សថិតេន
ជសមជិកសំខន់មន ក់រហូតមក។ 

 េនេពលែដលគត់បនក្ល យជ្របធនមូលនិធិ Alexander von Humboldt េន
ឆន ំ១៩៥៣ គត់បនលះបង់កំ ំងកយចិត្តេដើមបីបេងកើតេគលនេយបយសំ ប់េ យ
មនភព្របេសើរេឡើងរបស់មូលនិធិេនះ េដើមបីអេញជ ើញអនកវទិយ ្រស្តេទកន់្របេទស

ល្លឺម៉ង់ និងេធ្វើករេនទីេនះ។  

 ចប់ ំងពីឆន ំ១៩៥៣ ករងរែផនក្រទឹស្តីរបស់គត់ផទ ល់គឺេនេលើែផនក្រទឹស្តីែដន
ភជ ប់ៃនផង់ដំបូង (unified field theory of elementary particle) ែដលសំ ប់គត់ផទ ល់ គឺ
ជគន្លឹះេដើមបីយល់ចបស់អំពីផង់ដំបូង។ 

 េ្រកពីរង្វ ន់ និងេម យជេ្រចើន Heisenberg ទទួលបនបណ្ឌិ តកិត្តិយស
ជេ្រចើនដូចជពី កលវទិយល័យ Brouxelles កលវទិយល័យបេចចកេទស 
Karlsruhe និងេនឆន ំ១៩៦៤ ក៏ទទួលបនម្តងេទៀតពី កលវទិយល័យ Budapest។ 
គត់ជអនកទទួលបន  Order of Merit of Bavaria និង Grand Cross for Federal 
Services with Star ( ល្លឺម៉ង់)។ គត់ធ្ល ប់ជ Fellow ៃន Royal Society of London និង 
Knight of the Order of Merit (លំ ប់សន្តិភព)។ គត់ធ្ល ប់ជសមជិកសភ
វទិយ ្រស្តៃន Gottingen, Bavaria, Saxony, Prussia, Sweden, Rumania, Norway, 
Spain, The Netherlands, Rome (Pontificial), the German Akademie der 
Naturforscher Leopoldina (Halle), the Accademia dei Lincei (Rome) និង American 
Academy of Sciences។ េនអំឡុងឆន ំ ១៩៤៩-១៩៥១ គត់ជ្របធន្រកុម្របឹក
្រ វ្រជវ ល្លឺម៉ង់ (German Research Council) និង េនឆន ំ១៩៥៣ គត់ជ្របធន
មូលនិធិ Alexander von Humboldt។ 

 ចំណូលចិត្តមួយរបស់គត់គឺត្រន្តីបុ ណៈ គត់ធ្ល ប់ជអនកេលងពយ៉ណូដ៏ពូែក
មន ក់។ េនឆន ំ១៩៣៧  Heisenberg បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ Elisabeth 
Schumacher។ ពួកគត់មនកូន្របំពីរនក់ និងរស់េន Munich2។ 
 ជបរមិណ េយើងគណនភព្របែហលៃនផលេនះបន។ ្របសិនេបើេយើងេ្របើ
្របស់ពន្លឺែដលមនជំ នរលក  ទី ំងរបស់វតថុមនតៃម្ល្របែហល មជំ នរលក  
េនះ។ េនះគឺ ភពមិនជក់ ក់េនកនុងរង្វ ស់ទី ំង (position measurement) ែដលេគ

ងេ យ ∆  ចគណន មកេន មៈ 

∆  

                                                            
2 ្របភពៃនជីវ្របវត្តិេនះគឺ www.nobelprize.org។ 

(៣.៤)
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ឧបមថ េគទទួលបនទី ំងរបស់វតថុេ យេ្របើ្របស់ផូតុង្រតឹមែតមួយ
បុ៉េ ្ណ ះ។ ផូតុងមួយមនបរមិណចលន / ។ េនេពលែដលផូតុងប៉ះទងគិចនឹង
វតថុ ផ្តល់ទំង្រសុងឬែផនកខ្លះៃនបរមិណចលនេនះេទេ យវតថុ។ ដូេចនះ បរមិណ
ចលនចុងេ្រកយៃនវតថុគឺមនេល្អ ង៖ 

∆  

េ យេយើងមិន ចដឹងថេតើបរមិណចលនបុ៉នម ន្រតូវបនបញជូ នេទេ យវតថុ េនះ
ផលគុណៃនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ឬេល្អ ងេនះគឺ៖ 

∆ ∆  

លទធផលៃនករ ស់ ចមនភពមិន្រតឹម្រតូវជងកំរតិេនះេទៀត េ យ ្រស័យេទ
មឧបករណ៍ពិេ ធន៍ែដលេគយកមកេ្របើ្របស់។ ករគណន មែបបគណិត

វទិយបង្ហ ញថ ផលគុណៃនភពមិនជក់ ក់េនះ្រតូវមនលកខណៈ មកេន ម៖ 
∆ ∆  

ែដល ∆ ងភពមិនជក់ ក់ៃនបរមិណចលន មអ័ក  ។ េនះេ ថ ពំេនល
ែបបគណិតវទិយៃនេគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ Heisenberg ឬជួន
កលេគេ ថ េគលករណ៍ៃនភពមិន ចកំណត់បន។ េគលករណ៍េនះពនយល់
្របប់េយើងថ េគមិន ច ស់បនយ៉ងជក់ ក់នូវទី ំង និងបរមិណចលនកនុង
េពលែតមួយេទ។ កល េគចង់ ស់ទី ំងេ យបនកន់ែត្រតឹម្រតូវេ យករ
េ្របើ្របស់ជំ នរលកៃនពន្លឺកន់ែតតូច េនះភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ ឬេល្អ ងរបស់
បរមិណចលននឹងកន់ែតធំេទវញិ។ 

 ទ្រមង់ៃនេគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់បង្ហ ញថ ថមពលរបស់វតថុមួយ
ចមិនពិត្របកដ (ឬ ច្រតូវបនេគចត់ទុកថមិនរក ) េ យេល្អ ងមនទំហំ ∆  

សំ ប់រយៈេពល ∆
∆

 ។ 

 ទំហំ  ្រតូវបនេគេឃើញញឹកញប់កនុងេមកនិចកង់ទិច។ េដើមបីសំរលួកនុងករ
សរេសរ េគជំនួសទំហំេនះ េ យ  (h-bar)។ េនះគឺ៖ 

.  J.
.

1.055 10  J. s 

ដូចេនះ កេន មខងេលើមនទំរង់ៈ 

∆ ∆  

និង 

∆ ∆   

(៣.៥) 

(៣.៦)

(៣.៧)

(៣.៨)

(៣.៩)

(៣.១០) 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

154 េមកនចិកងទ់ចិ 

 េ យេថរ Planck មនតៃម្លតូច ្រទឹស្តីអំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់បង្ហ ញថ 
េគ ចមិនគិតេគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់កនុងករសិក េនកនុងពិភព
ម៉្រកូទស ន៍បនេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនកនុងកំរតិៃនទំហំ តូម (ពិភពមី្រកូទស ន៍) 
េគលករណ៍េនះ្រតូវែតទទួលបនករយកមកគិតជចំបច់។  

លំ ត់ឧទហរណ៍ 
 េអឡិច្រតុងមួយផ្ល ស់ទី មបនទ ត់្រតង់េ យេលប នេថរ 1.10 10  m. s  
ែដល្រតូវបនេគ ស់កនុងកំរតិជក់ ក់ 0.10% ។ គណនភពជក់ ក់កំរតិអតិបរម
ែដលេគ ច ស់បនកនុងេពលទនទឹមគន េនះ។ 

(វធីិ ្រស្តៈ បរមិណចលន  និងភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់គឺ ∆ 0.0010 ។ 
មេគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់គឺតៃម្លតូចបំផុតៃន ∆ ្រតូវេ្របើ្របស់

សញញ េសមើ។) 

ដំេ ះ្រ យៈ 
 បរមិណចលនរបស់េអឡិច្រតុង 9.1 10  kg 1.10

10  m. s ។ តៃម្ល  គឺ 1.00 10  kg. m. s ។ 
េ យភពមិនជក់ ក់ៃនបរមិណចលនគឺ 0.10%  ៃនតៃម្លខងេលើេនះ េគបន 
∆ 1.0 10 kg. m. s ។ ដូេចនះ មេគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់
របស់រង្វ ស់ទី ំង េគបនកេន មដូចខងេ្រកមៈ 

∆ ∆
1.055 10  J. s

1.0 10  kg. m. s 1.1 10  m 
ឬ  

∆ 110 nm 

សំគល់ៈ តៃម្លេនះ្របែហល 1000 ដងៃនអងកត់ផចិតរបស់ តូម។ 

 
លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ 
 ចូរគណនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់េនកនុងទី ំង មេគលករណ៍អំពីភព
មិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ ចំេពះបល់មួយែដលមនម៉ស 150 g  ែដលេគេចល េ យ
េលប ន 42 1  m. s ។ 

(វធីិ ្រស្តៈ ភពមិនជក់ ក់ៃនេលប នគឺ ∆ 1 m. s ។ េយើងគុណ ∆  នឹងម៉ស
របស់បល់  េដើមបីទទួលបន ∆ ។ បនទ ប់មក គណន ∆  េ យេ្របើ្របស់
េគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់របស់ Heisenberg។) 
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ដំេ ះ្រ យៈ 
 ភពមិនជក់ ក់ៃនបរមិណចលនគឺ ∆ ∆  
េ យ 150 g និង ∆ 1 m. s  េគបន៖ 

∆ 150 g 1 m. s 0.15 kg. m. s  

ដូេចនះ ភពមិនជក់ ក់ៃនរង្វ ស់ ចមនតៃម្លតូច្រតឹម៖ 

∆ ∆
1.055 10  J. s

0.15 kg. m. s 7 10  m 

សំគល់ៈ ចមង យេនះតូចជងតៃម្លែដលេយើង ចេមើលេឃើញឆង យ ស់។ មនទំហំ
តូចជងអងកត់ផចិតរបស់ តូមជេ្រចើនដង។ មករពិត េនកនុងពិភពម៉្រកូទស ន៍ តៃម្ល
ដ៏តូចេនះមិន្រតូវបនេគយកមកគិតេឡើយ។ 

៣.៤ ករជំពកទ់ក់ទងែបបទស នវជិជ  ្របូបប៊ីលេីតទលន់ឹងកណំតន់ិយម 
(PHILOSOPHIC IMPLICATIONS; PROBABILITY VERSUS DETERMINISM) 

 មទស នៈចស់ែបបញូតុន ពិភពេ កគឺជអ្វីែដលេគ ចកំណត់បន។ 
លកខណៈសំខន់មួយៃនគំនិតេនះគឺកល េគ គ ល់ទី ំង និងេលប នរបស់វតថុមួយ
េនខណៈេពលជក់ ក់ មួយ េគ ចកំណត់ទី ំងរបស់ េនខណៈបនទ ប់ េបើេគ

គ ល់កំ ំងែដលមនអំេពើេលើ ។ ឧទហរណ៍ េបើដំុថមមួយដំុ្រតូវបនេគេចលជេ្រចើន
េលើកជមួយនឹងវុចិទ័រេលប ន និងមំុេដើមមួយ និងកំ ំងមនអំេពើេលើ េនដែដល គន្លង
របស់ នឹងមិនែ្រប្របួលេឡើយ។ េបើេគ គ ល់កំ ំង (ក៏ដូចជទំនញែផនដី និងកំ ំង
ទប់របស់ខយល់ េបើមន) គន្លងរបស់ដំុថមនឹង្រតូវបនេគរកេឃើញ ម្រទឹស្តី។ ទស នៈែបប
េនះមនន័យថ អនគតរបស់ច្រក ឡ នឹង្រតូវបនេគដឹងយ៉ងពិត្របកដ េទះមន
ករែ្រប្របួលយ៉ង ក៏េ យ។ 

 ទស នៈចស់ែបបញូតុនេនះ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរផទុយ្រសឡះចប់ ំងពីមនវត្តមន 

របស់េមកនិចកង់ទិចមក។ ដូចែដលេយើងបនេឃើញកនុងករពិេ ធអំពីលកខណៈរលក
របស់េអឡិច្រតុង េ យករេ្របើ្របស់បនទះេស្តើងែដលមនរង្វះឆម រពីរ (double-slit 
experiment)។  េអឡិច្រតុងែដលេគេរៀបចំេ យ ល មរង្វះដូចគន  ែត មិនបេងកើត
េ យមនបតុភូតដូចគន មែដលេយើងសេងកតេឃើញេឡើយ។ ផទុយេទវញិ ករេកើត
េឡើងៃន្រពឹត្តិករណ៍មនលកខណៈៃចដនយ មិនដូចករគិតទុករហូតេឡើយ។ េនះមន
លកខណៈផទុយ្រសឡះពីទស នៈចស់ែដលថគន្លងរបស់េអឡិច្រតុង ច្រតូវបនេគដឹង
យ៉ងពិត្របកដទំងទី ំង និងេលប ន កល េគ គ ល់ចបស់អំពីកំ ំងមនអំេពើ
េលើេអឡិច្រតុងេនកនុងចលនេនះ។ មេមកនិចកង់ទិច េយើងពំុ ចដឹងពិត្របកដ
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នូវទី ំង និងេលប នរបស់វតថុមួយេឡើយ។ េគបញជ ក់អំពីលកខណៈេនះេនកនុង
េគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ Heisenberg េហើយលកខណៈមិន
្របកដជក់ ក់េនះេកើតេឡើងក៏េ្រពះែតេអឡិច្រតុងពំុ្រតូវបនចត់ទុកថជផង់មួយ
ែដល មញញេទ ែត មនលកខណៈរលករបស់ ែដរ។ េមកនិចកង់ទិច ចេ យេយើង
គណនបន្រតឹមែតចំេពះ្របូបបី៊លីេតបុ៉េ ្ណ ះ។ េមកនិចកង់ទិចបង្ហ ញថ មនភព
មិន ចគណនបនពិត្របកដេនកនុងធមមជតិែដរ េបើករសិក េធ្វើេឡើងេនកនុងកំរតិ

តូម។ 

 េ យរបូធតុ្រតូវបនេគ គ ល់ថេកើតពី តូម េទះវតថុែដលមនទំហំធមម ក៏
្រតូវែតទទួលករ្រគប់្រគងេ យ្របូបបី៊លីេត ែតមិនែមនេ យភពជក់ចបស់ មួយ
ែដលេយើង ចគណនបនជទូេទេឡើយ។ ឧទហរណ៍ េមកនិចកង់ទិចគណនបន
នូវ្របូបបី៊លីេតេពលែដលេយើងេចលដំុថមមួយដំុ គន្លងរបស់ រេំពចេនះែ្របជេឆព ះេទ
ខងេលើ ែតមិនែមនសុទធែតេកងចុះេ្រកម (ចលនេចល មែខ េទរែដលរងនូវកំ ំង
ទំនញែផនដី) ដូចែដលេយើងេឃើញមុនៗេទ។  

 សរបុេសចក្តីមក សំ ប់ពិភពមី្រកូទស ន៍ េមកនិចកង់ទិចបនែចងថ មិនែមន
ចលនរបស់ផង់តូចៗសុទធែតមនលកខណៈដូចែដលេយើងេឃើញេនកនុងជីវភពរស់េន 
ែដល្រគប់ចលន ចមនភពចបស់ ស់េទ ម្រទឹស្តីញូតុន និង្រទឹស្តីៃនចលន និង
ងយ្រសួលសំ ប់ករគណនកល េយើងដឹងទី ំងេដើម េលប ន និងលកខណៈរបស់
ចលនេនះេឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត ្របូបបី៊លីេតែដល ចមនករែ្រប្របួលខុសពីធមម ្រតូវ
បនេគ្របទះេឃើញជទូេទេ្រពះរបូធតុសុទធែតបងកេ យ តូម េហើយ តូមនីមួយៗ
ផ ំេឡើងពីៃណ្វ យូ៉ និងេអឡិច្រតុងែដលទំងអស់សុទធែតមនលកខណៈផង់ និងលកខណៈ
រលករបស់  ែដលជេហតុបងកេ យមនភពៃចដនយេកើតមនេឡើងជនិចច។ 

៣.៥ សមីករ SchrÖdinger ៃនមួយវិម្រត -ទ្រមងឯ់ក ជយេពល (THE 
SCHRÖDINGER EQUATION-TIME INDEPENDENT FORM) 

េដើមបីពណ៌នអំពី្របព័នធរបូែបបបរមិណេ យេ្របើ្របស់េមកនិចកង់ទិច េយើង
្រតូវគណនអនុគមន៍រលក Ψ មែបបគណិតវទិយ។ សមីករសំខន់ដំបូងេដើមបីគណន
អនុគមន៍រលកគឺករេ្របើ្របស់សមីករ Schrödinger។ សមីករ  ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេ យញូតុនសំ ប់ពណ៌នអំពីចលនេកើតេឡើងេ យកំ ំងសរបុមនអំេពើេលើ
វតថុមួយ។ េយើងធ្ល ប់បនដឹងេហើយ កេន មចបប់ញូតុនមួយេនះមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ
ឥតេខច ះេបើេគេ្របើ្របស់ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ របូវទិយេនកនុងពិភពម៉្រកូទស ន៍។ ក៏
បុ៉ែន្ត សមីករ Schrödinger បេងកើតេ យមននូវ្រទឹស្តីថមី នឹង្រតូវបនេគបង្ហ ញថ
្រតឹម្រតូវឥតេខច ះេនកនុងពិភពមី្រកូទស ន៍។ 
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េគ ចសរេសរសមីករ Schrödinger ជពីរទ្រមង់គឺ៖ ទ្រមង់ែដល ្រស័យេពល 
និងទ្រមង់ែដលឯក ជយេពល។ កនុងចំនុចមួយេនះ េយើងនឹងសិក អំពី ថ នភពមួយ
ែដលមិនគិតអំេពល។ ទ្រមង់ឯក ជយេពល មនជប់ទក់ទងនឹងអនុគមន៍រលក និង
លំហ ែដលជទូេទេគេ្របើ្របស់និមិត្តសញញ   (េ ថ psi) សំ ប់ករណីមួយ
វមិ្រត និងចំេពះ ថ នភពបីវមិ្រត េគ ង , ,  ឬ , , ។ 

េនកនុងេមកនិចបុ ណ េយើងេ ះ្រ យបញ្ហ របូវទិយេ យេ្របើ្របស់ទិដ្ឋភព
ពីរ៖ េ យករេ្របើ្របស់ចបប់ញូតុនអំពីលកខណៈកំ ំង និងេ យេ្របើ្របស់ចបប់រក
ថមពល។ សមីករ Schrödinger គឺពឹងែផ្អកេលើទិដ្ឋភពទីពីរេនះ េពលគឺថមពល។ 
េ យេ្របើ្របស់សមីករ Schrödinger េយើង្រតូវេ្របើ្របស់លកខណៈរក ថមពលេ យ
ចត់ទុកករណី មញញមួយ៖ គឺករណីផង់េសរមួីយែដលមិនមនកំ ំង មនអំេពើ
េលើ ។ ដូចេនះ ថមពលបូ៉តង់ែសយល  មនលកខណៈរក ។ េយើងសនមតថ ផង់ផ្ល ស់
ទី មអ័ក   និងេ យគម នកំ ំង មួយមនអំេពើេលើ ។ បរមិណចលនរបស់
មិនមនករែ្រប្របួលេឡើយ។ មយ៉ងេទៀត ជំ នរលករបស់ គឺ  េនរក តៃម្លេនះ
ដែដល។ េដើមបីពិពណ៌នរលកមួយសំ ប់ផង់េសរ ី ដូចជេអឡិច្រតុងជេដើម េយើង
សងឃឹមថអនុគមន៍រលករបស់ នឹងបំេពញលកខខណ្ឌ ៃនសមីករឌីេផរង់៉ែសយល ែដល
្រប ក់្របែហលនឹងសមីកររលកចស់ែដរ។ ឧបមថមនរលកមួយែដលមនជំ ន
រលក  និងែដលបំ ស់ទីរលកគឺ sin ។ េដើមបីេ យមនលកខណៈទូេទ 
េយើងសរេសរ េ្រកមទ្រមង់៖ 

sin cos  

េ យេយើងចប់ រមមណ៍្រតឹមែតលកខណៈឯក ជយេពល េយើង្រតូវសិក ចំេពះ
ខណៈ មួយដូចជ លកខខណ្ឌ  0  ជេដើម។ ដូេចនះ េយើង ចសរេសរអនុគមន៍
រលកសំ ប់ផង់េសរបីនដូចខងេ្រកម៖ 

sin cos  

ែដល  និង  ជចំនួនេថរ និង 2 / ។ កល ផង់មនម៉ស  និងេលប ន  
េនះជំ នរលក de Broglie របស់ គឺ  ែដល  ដូេចនះ៖ 

2  

ចំនុចទមទរមួយសំ ប់សមីកររលកេនះ គឺេយើងមនអនុគមន៍រលក  
សំ ប់ករគណនចំេពះផង់េសរ។ី ចំនុចទមទរទីពីរគឺ អំពីកររក ថមពល ែដល
េយើង្រតូវសរេសរជទ្រមង់៖ 

(៣.១១)

(៣.១២)

(៣.១៣)
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ែដល  ជថមពលសរបុ  ជថមពលបូ៉តង់ែសយល និងថមពលសីុេនទិចរបស់ផង់
ម៉ស  គឺ ។ េ យ  េយើង ចបនសមីករ៖ 

 

េយើង្រតូវករសមីករឌីេផរង់៉ែសយលែដលមនឬសរបស់សមីករគឺជ  និងែដល
្រតឹម្រតូវ មលកខខណ្ឌ ៃនកររក ថមពល េទើបជចេម្លើយែដលេយើងចង់រក។ គួរកត់
សំគល់ថ េបើេយើងយកសមីករខងេលើមកេធ្វើេដរេីវទីមួយ និងទីពីរ េយើងបន៖ 

sin cos cos sin  

cos sin sin cos  

េ យគុណសមីករបនពីករេធ្វើេដរេីវទីពីរេនះនឹង /2  េគបន៖ 

2 2  

ពីលទធផលេនះ េគ ចជំនួសកនុងសមីកថមពលេដើមបីទទួលបនសមីករ
សំខន់មួយេនកនុងេមកនិចកង់ទិចែដលមិន ្រស័យេពល។ េនះគឺ៖ 

2  

 សមីករខងេលើេនះ េ ថសមីករ Schrödinger ែដលមិន ្រស័យេពល។ 
េដើមបីេ យមនលកខណៈទូេទ េគនិយមសរេសរបំ្រពួញ ។ សមីករេនះមន

រៈសំខន់កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងេមកនិចកង់ទិចមិនេធៀប ( 0.1 )។ គួរ
កត់សំគល់ថ សំ ប់ផង់កំពុងផ្ល ស់កនុងលំហ (បីវមិ្រត) េយើង្រតូវេធ្វើេដរេីវេធៀបនឹង 

, , និង ។ 

 េយើងបនដល់កររកសមីករ Schrödinger រចួេហើយ។ សមីករ Schrödinger 
មនជេ្រចើន និងមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវេ្រពះ ចយកេទេ្របើ្របស់បនេនលកខខណ្ឌ
ជេ្រចើន និង្រតូវបនេផទ ងផទ ត់េ យករេធ្វើពិេ ធ។ សំ ប់ផង់េទលមួយ 
្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់េន្រតង់ទី ំងមួយ ឬទី ំងមួយេផ ងេទៀត (េនះ
គឺផលបូក្របូបបី៊លីេតេនកនុងលំហទំងមូល) ្រតូវែតមនតៃម្លេសមើ 1  ជនិចច (ឬ100 
ភគរយ)។ សំ ប់ផង់មួយ | | ង្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់កនុងមួយខន តមឌ។ 
ដូចេនះ៖ 

| |  

(៣.១៤)

(៣.១៥)

(៣.១៦)

(៣.១៧)

(៣.១៨)
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េ ថ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់មួយកនុងមឌ  ែដល  ងតៃម្លៃនអនុគមន៍
រលកេនកនុងមឌ  េនះ។ សំ ប់ករណីមួយវមិ្រត េគបន  ដូេចនះ 
្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់កនុងចេន្ល ះ  គឺ៖ 

| |  

ដូេចនះ ផលបូក្របូបបី៊លីេតេនេលើលំហទំងអស់ ឬ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់េន
្រតង់ទី ំង មួយៃនលំហគឺ៖ 

| | | | 1 

េយើងេ លកខខណ្ឌ ែបបេនះថលកខខណ្ឌ និយមកមម (normalized condition) ចំែណក
ំងេត្រកលកំណត់េនកនុងលំហទំងមូល ែដលេនកនុងេនះផង់មួយ ច្រតូវបនេគរក

េឃើញ គឺជទូេទយកែដនពី ∞ េទ ∞។ 

៣.៦ សមីករ SchrÖdinger ែដល ្រសយ័េពល (TIME-DEPENDENT 
SCHRÖDINGER EQUATION) 

 សមីករ Schrödinger ែដលមនទ្រមង់ទូេទជងមុន និងែដល ្រស័យេពល
មនទ្រមង់ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

, Ψ , ,  

េនះគឺសមីករ  Schrödinger ្រស័យេពល ែដលមន  ងថមពលបូ៉តង់ែសយល
ៃនផង់ជអនុគមន៍នឹងទី ំង ចំែណក  គឺែផនកនិមិត្ត ែដល 1។ សំ ប់ផង់កំពុង
ផ្ល ស់ទី មបីវមិ្រត េយើង្រតូវេធ្វើេដរេីវេធៀបនឹង  និង  ផងែដរ។ មករពិត កល

ថមពលបូ៉តង់ែសយល  0  ភពដូចគន រ ងសមីកររលក Schrödinger និង
សមីកររលកបុ ណែដលមនទ្រមង់  ែដល  ងបំ ស់ទីរលក មិនមន
តៃម្លេទ។ េនកនុងសមីករទំងពីរេនះ មនេដរេីវទីពីរេធៀបនឹង  ដូចគន ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនកនុង
សមីករ Schrödinger េគមន្រតឹមែតេដរេីវទីមួយបុ៉េ ្ណ ះែដល ្រស័យេពល មិនដូច
កនុងសមីកររលកបុ ណ េដរេីវទីពីររបស់ គឺជអនុគមន៍េពលែដរ។ 

 សំ ប់ករេ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួនេនកនុងេមកនិចកង់ទិច េយើង ចសរេសរ
អនុគមន៍រលកជទ្រមង់ៃនផលគុណរ ងអនុគមន៍លំហ និងអនុគមន៍េពល៖ 

Ψ ,  

េ យករជំនួសសមីករេនះកនុងសមីករ Schrödinger ្រស័យេពល េគបន៖ 

2  

(៣.១៩) 

(៣.២០)

(៣.២១)

(៣.២២)
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(៣.២៥)

ែចកអងគទំងពីរៃនសមីករនឹង  េគបន៖ 

2
1 1  

ករេធ្វើែបបេនះ េដើមបីេ យអញញតិ ច់េចញពីគន ។ េ យែផនកខងេឆ្វងគឺជអនុគមន៍ៃន 
 និងែផនកខង ្ត ំជប់អញញតិ  េនះកេន មទំងពីរ ចេសមើគន បនកល អងគទំង

ពីរៃនសមីករេសមើនឹងចំនួនេថរមួយដូចគន ។ ដូេចនះ េគ ចសរេសរ៖ 

2
1  

 

ចំេពះសមីករទំងពីរេនះ េបើេយើងគុណសមីករទីមួយនឹង  េគទទួលបន៖ 

2  

សមីករែដលជលទធផលៃនករគុណខងេលើេនះគឺជសមីករ Schrödinger ែដលមិន
្រស័យេពល ែដលតៃម្លេថរ  េសមើនឹងថមពល ។ េនះមនន័យថ េគ ចរកសមីករ 

Schrödinger មិន ្រស័យេពល មរយៈកេន មសមីករ Schrödinger ្រស័យ
េពលបន។ 

េ យករយក  សមីករខងេលើមនទ្រមង់៖ 

 

េ យ 1 ឬ  និង មរយៈសមីករ (៣.២៧) េនះេគបន៖ 

 

េ ះ្រ យសមីករ (៣.២៨) េគបន៖ 
ln  

ឬ 

 

ដូេចនះ អនុគមន៍រលកសរបុគឺ៖ 
Ψ ,  

(៣.២៣)

(៣.២៤)

(៣.២៦) 

(៣.២៧) 

(៣.២៨) 

(៣.២៩) 

(៣.៣០)
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យេពលគឺជ
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(៣.៣២

ករ 
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Boltzmann។ េនអំឡុងឆន ំេនះេហើយែដលចំេណះចំ នរបស់ Schrödinger អំពី
ចំេ ទ eigenalue េនកនុងរបូវទិយៃនេមេឌៀរជប់បេងកើតមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករងររបស់
គត់េនេពលបនទ ប់។ បនទ ប់មក កនុងនមជអនកជំនួយកររបស់ Franz Exner គត់
ជមួយនឹងមិត្តភ័ក្តេឈម ះ K. W. F. Kohlrausch បនេធ្វើករងរអនុវត្តសំ ប់និស ិត។ 
េនស្រងគ មេ កេលើទី១ គត់បនចូលបំេរ ើករងរកនុងកងកំេភ្លើងធំ។ 

 េនឆន ំ១៩២០ គត់បនទទួលងរកនុងវស័ិយអប់រជំអនកជំនួយកររបស់ Max 
Wien រចួបនទ ប់មកេទៀត គឺេនឯ Stuttgart (ជ ្រ ្ត ចរយយ៉ងអ ច រយ) េនឯ Breslau 
( ្រ ្ត ចរយ) និងេន កលវទិយល័យ Zurich (ជំនួស von Laue) ែដលេនទីេនះ
េហើយជកែន្លងែដលគត់ ន ក់េនអស់រយៈេពល្របំមួយឆន ំ។ េនរយៈេពលេ្រកយមក
េទៀត Schrödinger បនសំឡឹងគិតេឡើងវញិេ យក្តីរកី យអំពីជីវតិរបស់គត់េនឯ 
Zurich ែដលេនទីេនះេហើយគត់បនជួបជមួយមិត្តភ័ក្ត អនករមួករងរ ែដលេនកនុង
ចំេ មេនះក៏មន Hermann Weyl និង Peter Debye ផងែដរ។ េនទីេនះក៏ជកែន្លង
្របកបេ យែផ្លផក បំផុតទក់ទងនឹងករងរ្រ វ្រជវែផនករបូវទិយ្រទឹស្តីរបស់គត់។ 
ឯក រ្រ វ្រជវរបស់គត់េនេពលេនះសងកត់ធងន់េលើែផនកកំេ ជក់ ក់ (specific 
heat) ៃនអងគធតុរងឹ ជមួយនឹងបញ្ហ ែផនកែទមូ៉ឌី មិច (គត់បនចប់ រមមណ៍យ៉ង
ខ្ល ំងេលើ្រទឹស្តី្របូបបី៊លីេតរបស់ Boltzmann) និងសបុិច តូម បែនថមពីេលើករសិក អំពី
សររី ្រស្តៃនពណ៌ (ជលទធផលៃនករជួប្របស័យទក់ទងករងរជមួយ Kohlrausch 
និង Exner និងករេរៀន មរយៈេមេរៀនរបស់ Helmhotz)។ គំេហើញធំបំផុតរបស់គត់
ដំបូងគឺ សមីកររលក Schrödinger ែដលបនរកេឃើញេនឆន ំ១៩២៦។ បនេកើតេឡើង
ក៏េ្រពះែតមនករមិនេពញចិត្តជមួយលកខខណ្ឌ កង់ទិចេនកនុង្រទឹស្តីគន្លងវង់របស់ Bohr 
និងករេជឿជក់ថសបុិច តូម្រតូវែត ចកំណត់បនេ យបញ្ហ  eigenvalue។ សំ ប់
ករងរេនះ គត់ទទួលបនរង្វ ន់ណូែបលរមួគន នឹង Dirac េនឆន ំ១៩៣៣។ 

 េនឆន ំ១៩២៧ Schrödinger បនផ្ល ស់េទេន Berlin េដើមបីសនងដំែណងរបស់ 
Planck។ មូលធនរបស់ ល្លឺម៉ង់េកើតមនេឡើងេពលេនះេ យ រសកមមភព
វទិយ ្រស្ត ចំែណកគត់ក៏មនក្តី ទរេ យករចូលរមួនឹងមិត្តភ័ក្តែដលកនុងចំេ ម
េនះសុទធសឹងជអនកែដលមន យុេ្រចើនជងគត់ និងមនេជគជ័យជីវតិេ្រចើនជង
គត់ែដរ។ ជមួយនឹងករកន់អំ ចរបស់ Hitler (១៩៣៣) គត់បនសំេរចចិត្តថនឹង
មិន ចបន្តេន ល្លឺម៉ង់េទៀតេឡើយ។ គត់បនេទកន់្របេទសអង់េគ្លស និងេនមួយ
រយៈេនទីេនះបនទទួលងរជ fellowship េន Oxford។ េនឆន ំ១៩៣៤ គត់្រតូវបន
អេញជ ើញេ យបេ្រង នេន កលវទិយល័យ Princeton និងទទួលបនមុខងរអចិៃ្រន្តយ៍
មួយេនទីេនះ ក៏បុ៉ែន្ត គត់ពំុបនទទួលយកេឡើយ។ េនឆន ំ១៩៣៦ េគបនផ្តល់េ យ
គត់នូវតួនទីមួយេន កលវទិយល័យ Graz ែដលេពលេនះគត់បនទទួល
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យកបនទ ប់ពីបនេធ្វើករសំេរចចិត្តយ៉ងយូរ និងបនទ ប់ពីមនករមិនេពញចិត្តអំពី
អសន្តិសុខរបស់្របេទសគត់។ ជមួយនឹងេទ នុពនធន៍ៃន្របេទសអូ្រទីសេនឆន ំ
១៩៣៨ គត់ជួបករលំបកេ្រពះករចកេចញពី្របេទស ល្លឺម៉ង់េនឆន ំ១៩៣៣ របស់
គត់បនក្ល យជអំេពើមិន្រសួលមួយសំ ប់គត់។ បន្តិចេ្រកយមក គត់បនសំេរចចិត្ត
រកវធីិជំេលៀសេទ្របេទសអីុ លី េ យករេទកន់ Oxford រចួបនទ ប់មកបន្តេទកន់

កលវទិយល័យ Ghent ៃន្របេទសអីុ លី។ បនទ ប់ពី ន ក់េនបនបន្តិច គត់បន
ផ្ល ស់េទកន់វទិយ ថ នថមីែដលេទើបបេងកើតេឡើងគឺវទិយ ថ នសំ ប់ករសិក កំរតិខពស់
េន Dublin។ េនទីេនះេហើយែដលគត់បនក្ល យជនយកៃន សំ ប់របូវទិយ
្រទឹស្តី ៃន កលវទិយល័យេនះ។ គត់បន្ត ន ក់េន Dublin រហូតដល់ចូលនិវត្តេនឆន ំ
១៩៥៥។ 

 Schrödinger បនបន្តកិចចករ្រ វ្រជវ និងេបះពុមពឯក រ្រ វ្រជវ
វទិយ ្រស្តអំពី្រទឹស្តីប្រងួបប្រងួមរ ងទំនញនិងេអឡិច្រតូម៉េញទិច ែដលេនះធ្ល ប់
បនចប់ រមមណ៍េ យ Einstein កន្លងមក និងេនមិនទន់េ ះ្រ យបនេនេឡើយ 
(គត់ក៏ជអនកនិពនធកូនេសៀវេភអំពី What is Life? េនឆន ំ១៩៤៤)។ គត់េនែតចប់

រមមណ៍ខ្ល ំងអំពីករកេកើតៃនរបូវទិយ តូមិច។ គត់មិនមនករេពញចិត្តករពិពណ៌ន
ទូេទអំពីទ្វិកភពផង់-រលក េនេពលែដលមនករបក្រ យ មែបបសថិតិសំ ប់រលក 
េហើយគត់ពយយមបេងកើត្រទឹស្តីរលកែតមួយគត់េដើមបីពនយល់េ យបនចបស់េ យ
មិនេ្របើលកខណៈទ្វិកភពេនះេឡើយ។ លកខណៈេនះបននំេ យគត់េឆព ះេទរកគំនិត
មិន្រសបគន កនុងចំេ មអនករបូវទិយជេ្រចើននក់។ 

 បនទ ប់ពីករចូលនិវត្ត គត់មនតំែណងកិត្តិយសេន Vienna។ គត់បន ្ល ប់េន
ៃថងទី០៤ ែខមក  ឆន ំ១៩៦១ បនទ ប់ពីធ្ល ក់ខ្លួនឈឺរយៈេពលយ៉ងយូរ និងបនពយបល
េ យយកចិត្តទុក ក់ពីសំ ក់្របពនធរបស់គត់ Annemarie Bertel ែដលគត់បន
េរៀបករជមួយ ំងពីឆន ំ១៩២០ មកេម្ល៉ះ 3។ 

៣.៧ ផងេ់សរ ី រលកប្លង់ និងកញជប់រលក (FREE PARTICLES; PLANE WAVE 
AND WAVE PACKETS) 

 ផង់េសរគឺីជផង់ែដលមិនទទួលរងនូវកំ ំង មួយ និងថមពលបូ៉តង់ែសយល
របស់ េសមើសូនយ។ សមីករ Schrödinger ែដលមន 0 មនទ្រមង់៖ 
                                                            
3  ជីវ្របវត្តិេនះ្រតូវបនសរេសរេ យេ ក Schrödinger ផទ ល់កនុងេពលែដលគត់ទទួលរង្វ ន់ណូែបល 
រចួ្រតូវបនេគេបះពុមពជភ ប ងំេលើកដំបូងកនុងេសៀវេភ Le Prix Nobel។ បនទ ប់មកេគបនែកសំរលួ
េដើមបីេបះពុមពេឡើងវញិេនកនុងេគហទំព័ររបស់ Nobel Foundation។ េនះជករបកែ្របេ្រកផ្លូវករេដើមបីទុក
ជពត៌មនសំ ប់និស ិតទទួលបនពត៌មនខ្លះអំពីជីវ្របវត្តិរបស់ Schrödinger បុ៉េ ្ណ ះ។  
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មលកខខណ្ឌ ៃនផង់េសរ ីេយើង ចសរេសរ៖ 

2
0 

េនះគឺជសមីករែដលេយើងធ្ល ប់ គ ល់ ំងពីយូរ ស់មកេហើយេនកនុងករសិក អំពី
លំេយល មូ៉និចៃនែផនកេមកនិចបុ ណ។ ចំេលើយរបស់សមីករេនះមនទ្រមង់៖ 

 sin  cos  
ែដល 

2  

េ យថមពលបូ៉តង់ែសយល 0  េនះថមពលសរបុ  គឺ  (ែដល  
ងបរមិណចលន)។ ដូេចនះ៖ 

2  

ដូេចនះ ផង់េសរែីដលមនបរមិណចលន  និងថមពលសរបុ  ច្រតូវបនេគ ង
េ យរលកប្លង់ែដលែ្រប្របួលជលកខណៈសីុនុយសូអីុតដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេ្រកម។ 

 
របូ៣.៣ (a) រលកប្លង់ពណ៌នអំពីផង់េសរមួីយ និង (b) គឺជរលកកញច ប់ែដលមនទទឹងΔ ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ 
 េអឡិច្រតុងៃនថមពល 6.3 eV មួយកំពុងសថិតេនភពេសរ ី 0 ។ 
គណន a) ជំ នរលក  និង b) អនុគមន៍រលករបស់   េ យសនមតថ 0។ 

(គន្លឹះ៖ ជំ នរលក  ែដលចំនួនរលកគឺ  ចគណន មសមីករ ។ 
ដូេចនះ អនុគមន៍រលកគឺ  sin ។) 

ដំេ ះ្រ យ 
a) ជំ នរលក៖ 

(៣.៣៣)

(៣.៣៤) 

(៣.៣៥) 
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√

 

   .  J.
.  .  V .  J/ V

 

   4.9 10  m 0.49 nm 

b) តៃម្លៃនចំនួនរលក គឺ៖ 

2
1.28 10  m  

 ដូេចនះ អនុគមន៍រលក្រតូវមនតំៃលៈ 

sin sin 1.28 10  m  

កញច ប់រលក ច ង មលកខណៈគណិតវទិយេ យផលបូកៃនរលកប្លង់េ្រចើន (រលក
សីុនុស) ៃនជំ នរលកខុសគន បន្តិចបន្តួច។ 

៣.៨ ផង់េនកនងុអណ្តូ ងប៉ូតង់ែសយលកេរជំេ អនន្ត (PARTICLE IN AN 
INFINITELY DEEP SQUARE WELL POTENTIAL (A RIGID BODY)) 

 េគ ចេ ះ្រ យសមីករ Schrödinger មវធីិវភិគបនេ យេ្របើទ្រមង់មួយ
ចំនួនៃនថមពលបូ៉តង់ែសយល ។ េយើងពិនិតយករណី មញញមួយចំនួន រចួឈនដល់
ករេ ះ្រ យសមីករសមុគ ម ញជង មរយៈដំេ ះ្រ យៃនសមីករែដលមន
លកខណៈ មញញេនះ។  

 េនកនុងករណីទីមួយេនះ េយើងសនមតថផង់មួយែដលមនម៉ស  ្រតូវបនេគ
ក់េទកនុង្របអប់ែដលមនវមិ្រតមួយ ែដលទទឹងរបស់្របអប់មន្របែវង ℓ  និងែដល

ជញជ ំងរបស់ គឺមនលកខណៈនឹង (rigid)។ ផង់្រតូវបន ងំខទប់េនកនុង្របអប់េនះ េហើយ
ទងគិច ចេកើតមនេឡើងបន េ យេយើងចត់ទុកថ ចេ្របើ្របស់របូវទិយបុ ណ
បនសំ ប់ករពនយល់េ យងយយល់បន។ កនុងករសិក  េគចត់ទុក្របអប់ខងេលើ
េនះជអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលមួយ។ សំ ប់ ថ នភពេនះ ថមពលបូ៉តង់ែសយលរបស់
អណ្តូ ងែដលធមម េគ គ ល់ថជអណ្តូ ងកេរបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្ត (infinitely deep 
square well potential) ឬ្របអប់នឹង (នឹង) មនលកខណៈដូចរបូ៣. ៤។  

 លកខខណ្ឌ េនះ េគ ចសរេសរកេន មថមពលបូ៉តង់ែសយលបនដូចខងេ្រកម៖ 

0,    0  

∞,   0   និង ℓ 
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សំ ប់តំបន់ែដលមន 0  ែដល្រតូវនឹង 0  សមីករ Schrödinger មន
ង៖ 

sin cos  

ែដលមន ។ េយើងក៏ ចេ្របើ្របស់កេន ម 
sin ែដល  េ ថេថរផសសំ ប់

ករេ ះ្រ យរកចំេលើយេដើមបីពនយល់លកខណៈៃន
អណ្តូ ង្របេភទេនះបនែដរ។  

 េនខងេ្រកអណ្តូ ង ∞  ដូេចនះ  ្រតូវ
មនតៃម្លសូនយ។ េយើងចប់ រមមណ៍្រតឹមែតអនុគមន៍
រលកបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេយើងនឹង្រតូវគណនតៃម្ល  និង  
រមួទំងតៃម្លចំនួនរលក ។  

 េយើងបនកំណត់ថ អនុគមន៍រលក្រតូវែតជអនុគមន៍ជប់។ ដូេចនះ ្របសិនេបើ 
0  េនខងេ្រកអណ្តូ ង ្រតូវែតមនតៃម្លសូនយ្រតង់ 
0 និង ℓ ែដរ ឬេយើងសរេសរ៖ 

  0 0 និង ℓ 0 

មនលកខខណ្ឌ ៃន្រពំែដនមួយចំនួនសំ ប់បញ្ហ េនះ។ េន 
0  េគបន sin 0  ក៏បុ៉ែន្ត cos 1  ដូេចនះ េគ

្រតូវសរេសរ៖ 
 0 0 sin 0 cos 0 0  

មសមីករខងេលើេនះ តៃម្ល  ្រតូវែតេសមើសូនយ។ 
ដូេចនះ សមីករេន្រតឹមែត៖ 

sin  

េ យករជំនួសលកខខណ្ឌ ៃន្រពំែដនខងេលើចូល ( 0 និង ℓ ) េគបន៖ 
0 ℓ sin ℓ 

េយើងមិនចង់បន 0  េទ ឬេយើងនឹងមិន ចមនផង់ ែដលមន | | 0  េន
្រគប់កែន្លងែដរ។ ដូេចនះ េយើង្រតូវយកតៃម្ល sin ℓ 0។ េ យសីុនុសេសមើសូនយកល

មំុមនតៃម្លេសមើ 0, , 2 , 3 , …  ឬមនន័យថ ℓ 0, , 2 , 3 , …  េយើង ចនិយយ
មយ៉ងេទៀតថ ℓ  ែដល 1,2,3, … (  ងចំនួនគត់ធមមជតិ)។ ដូេចនះ  និង  

របូ៣.៥ នីវ ៉ថូមពលែដល ចមន
សំ ប់ផង់េនកនុង្របអប់ែដលមន
ជញជ ំងនឹងឥតេខច ះ (អណ្តូ ងបូ៉តង់
ែសយលជំេ អនន្ត)។ 

(៣.៣៧) 

(៣.៣៨) 

(៣.៣៩)

 
របូ៣.៤ ករបង្ហ ញអំពីថមពល
បូ៉តង់ែសយល ទល់នឹង  សំ ប់
អណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្ត។ 

 

0  ℓ

 

∞  ∞ 

(៣.៣៦) 
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មិន ចមនតៃម្ល្រគប់លកខខណ្ឌ ទំងអស់េទ។ ក៏បុ៉ែន្ត  ចមនតៃម្ល្រតឹមែតេនេពល
ែដល៖ 

ℓ  

មរយៈតៃម្លទំងេនះ េគ ចរក  បនដូចខងេ្រកម៖ 

ℓ
  ែដល 1,2,3, … 

ដូេចនះ ផង់ែដលរងនូវករបងខ ំងកនុង្របអប់នឹង ចមនែតថមពលកង់ទិចបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ថមពលទបជងេគគឺ្រតូវនឹង 1 េហើយ មនទ្រមង់៖ 

8 ℓ  
ថមពលបនទ ប់គឺ 2 ែដលមនទ្រមង់៖ 

4  
ថមពលខពស់ជងេនះជបន្តបនទ ប់គឺ៖ 

9  
 

 

និមិត្តសញញ   េ ថចំនួនកង់ទិចៃន ថ នភព។  ថមពលែដលទបជងេគ  មិន
សូនយមនន័យថផង់េនកនុង្របអប់មិន ចេនេសង មេឡើយ។ េនះផទុយពីគំនិត និង
អំណះអំ ងែដលេគធ្ល ប់មនេនកនុងរបូវទិយបុ ណ េនលកខខណ្ឌ  0។  េ
ថថមពលចំនុចសូនយ (zero-point energy)។ ជលទធផលែដលបនពីេនះគឺ ថ្វីេបើ
សីតុណ្ហ ភពចុះដល់សូនយ ច់ខត ( 0 K ) េមកនិចកង់ទិចបង្ហ ញថផង់េនកនុង្របអប់
នឹងមិនសថិតេនេសង មេឡើយ ក៏បុ៉ែន្ត មនថមពលចំនុចសូនយ ែដលេគ្រតូវយកមកគិត។ 

 េយើងកត់សំគល់ផងែដរថ ថមពល  និងបរមិណចលន /ℓ 
េន ថ នភព្រគឹះគឺ្រចសនឹង្របែវងទទឹងរបស់្របអប់ (ឬអណ្តូ ង)។ កល ្របអប់កន់
ែតតូច បរមិណចលនរបស់ (រមួនឹងថមពលផងែដរ) កន់ែតធំ។ េយើង ចចត់ទុក
ថេនះជលទធផលេ យផទ ល់របស់េគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់
អនករបូវទិយលបីេឈម ះមន ក់គឺ Heisenberg។ 

 អនុគមន៍រលក sin  សំ ប់ករណី ថ នភពកង់ទិច  មួយ (េ យ 
/ℓ  គឺ៖ 

sin ℓ  

េយើង ចគណនតៃម្លេថរ  េ យករបេងកើតលកខខណ្ឌ ៖ 

1 sin ℓ

ℓ
 

(៣.៤១) 

(៣.៤២) 

(៣.៤៣) 

(៣.៤០) 
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ែដលករគណន ំងេត្រកលកំណត់េនះ្រតូវេធ្វើ េនលំ ប់ 0  េ្រពះេ្រកពី
លកខខណ្ឌ េនះ េគមន 0។ ករេ ះ្រ យ ំងេត្រកលេនះផ្តល់តៃម្ល មកេន ម
ខងេ្រកម៖ 

ℓ
  និង 

ℓ
sin

ℓ
 

អំព្លីទុត  មនតៃម្លដូចគន សំ ប់ ល់ចំនួនកង់ទិចែដលេគេ យ។ របូ៣.៥ បង្ហ ញអំពី
អនុគមន៍រលកែដល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិច 1,2,3,10 ។ ទំងអស់មនលកខណៈដូច
រលកជ្រញជ ុំែដរ។ 

របូ៣.៧ បង្ហ ញអំពីរបយ្របូបបី៊លីេត | |  សំ ប់ ថ នភពកង់ទិចខុសៗគន  
1,2,3,10 និងែដល្រតូវនឹងតៃម្ល  ។ 

 
របូ៣.៦ អនុគមន៍រលកែដល្រតូវនឹងចំនួនកង់ទិច 1,2,3, និង10។ ចំនួនកង់ទិចកន់ែតធំ នំេ យេ្របកង់របស់
រលកក៏កន់ែតធំែដរ។ 

 
របូ៣.៧ របយ្របូបបី៊លីេតសំ ប់ផង់េនកនុង្របអប់នឹងមិនែ្រប្របួលសំ ប់ចំនួនកង់ទិច 1,2,3 និង 10។ 

(៣.៤៤) 
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លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ េអឡិច្រតុងកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលអនន្ត 
 ក. គណននីវ ៉ថូមពលបីដំបូងែដលទបជងេគសំ ប់េអឡិច្រតុងមួយែដល្រតូវ
បងខ ំងកនុងអណ្តូ ងកេរបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្ត ែដលមនទទឹង្របែវង ℓ 1.00 10  m 
(្របែហលអងកត់ផចិតរបស់ តូមអីុ្រដូែសនេន ថ នភព្រគឹះរបស់ )។ ខ. ្របសិនេបើផូតុង
្រតូវបនផ យេនេពលែដលេអឡិច្រតុងេ តពីនីវ ៉មូន 2  េទកន់នីវ ៉ ូ 1 
គណនជំ នរលករបស់ផូតុងេនះ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ នីវ ៉ថូមពលែដលេគេ យេនកនុងេមេរៀនគឺ ℓ
។ មយ៉ងេទៀត 

កេន មថមពលរបស់ផូតុងគឺ ។ 

ដំេ ះ្រ យ 
ក. ថមពលេន ថ នភព្រគឹះគឺ៖ 

8 ℓ
6.626 10  J. s

8 9.11 10  kg 1.00 10  m 6.03 10  J 

ថមពលេនះគិតជេអឡិច្រតុងវ ៉លុគឺ៖ 

6.03
10  J

1.60 10  J/eV 37.7 eV 

ដូេចនះ ថមពលេននីវ ៉បូនទ ប់ពីរេទៀតគឺ៖ 

2 37.7 eV 151 eV 
3 37.7 eV 339 eV 

ខ. ភពខុសគន ៃនថមពលេននីវ ៉ជូប់គន គឺ៖ 
151 eV 38 eV 113 eV   ឬ  1.81 10  J 

ថមពលេនះ្រតូវេសមើនឹងថមពលែដលបនពីផូតុង ឬផ យេចញជផូតុង ( មចបប់
រក ថមពល) េនេពលមនករេ តកង់ទិច។ ដូេចនះ ជំ នរលករបស់ផូតុងគឺៈ 

6.626 10  J. s 3.00 10  m/s
1.81 10  J 1.10 10  m 

ឬេសមើ 11.0 nm ។ ជំ នរលកេនះសថិតេនតំបន់ ្វ យអុ៊ល្រ ៃនបនទ ត់សបុិចរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច។ 

លំ ត់ៈ ជំ នរលករបស់ផូតុងែដលបនផ យេចញបនទ ប់ពីមនករេ តពីនីវ ៉ែូដល
មន 3 េទ 1 គឺ៖ 

ក. 0.062 nm    ខ. 620 nm    គ. 301 nm    ឃ. 3.2 10  m    ង.4.1 nm 
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លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ គណនតៃម្លេថរ  
 បង្ហ ញថតៃម្លេថរ  សំ ប់អនុគមន៍រលកែដលពណ៌នអំពីផង់មួយេនកនុង

អណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្តៃនទទឹង្របែវងℓ មនតៃម្ល 
ℓ
។ 

វធីិ ្រស្ត៖ អនុគមន៍រលកសំ ប់ចំនួនកង់ទិច  គឺ៖ 

sin ℓ  

េដើមបីរកេថរ  មរយៈ  េយើង្រតូវេ្របើកេន ម៖ 

1 | | sin ℓ

ℓℓ
 

ដំេ ះ្រ យ 
 េយើង្រតូវេ ះ្រ យ ំងេត្រកលកំណត់ពី 0 េទ ℓ  េ្រពះ 0  សំ ប់្រគប់
តៃម្ល ។ េដើមបីេ ះ្រ យ ំងេត្រកលេនះ េយើង្រតូវយក 

ℓ
 និង

េ្របើ្របស់កេន ម្រតីេកណម្រតែដលេយើងធ្ល ប់ គ ល់ sin 1 cos 2 ។ បនទ ប់
មក ជមួយនឹង ℓ  េយើងបន៖ 

1 sin
ℓ ℓ

2 1 cos 2  

1
ℓ

2
1
2 sin 0

ℓ
2  

ដូេចនះ 
2
ℓ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ្របូបបី៊លីេតសំ ប់្របអប់នឹង (regid box) 
 េអឡិច្រតុងមួយ្រគប់សថិតេនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្តមួយ  ែដលមន
ទទឹងរបស់អណ្តូ ង្របែវង ℓ 1.00 10  m។ េបើេអឡិច្រតុេនះសថិតេន ថ នភព្រគឹះ 
េតើ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញ េនកនុងតំបន់ែដលមនទទឹង ∆ 1.0 10  m  មន
តៃម្លបុ៉នម នេន្រតង់ផចិតរបស់អណ្តូ ង (េន 0.50 10  m)? 

វធីិ ្រស្ត៖ ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់េនកនុងតំបន់តូចៃនទទឹង  គឺ | | ។ 
េ យេ្របើ្របស់  ពីឧទហរណ៍ខងេលើ េគបនអនុគមន៍រលកសំ ប់ ថ នភព្រគឹះគឺ៖ 

ℓ
sin

ℓ
។ 
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ដំេ ះ្រ យៈ 
 ែខ េកងែដលមន 1 បង្ហ ញថ  សថិតេនជិតផចិតៃនអណ្តូ ង។ ដូេចនះ េយើង

ចេជៀស ងករេធ្វើ ំងេត្រកលេលើចមង យ  និងេ យ្រគន់ែតយក ∆  េដើមបី
គណន៖ 

| | Δ
2
ℓ sin ℓ Δ  

កេន មខងេលើ ចេសមើនឹង៖ 

2
1.00 10  m sin

0.50 10  m
1.00 10  m 1.0 10  m 0.02 

ដូេចនះ ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេនកនុងតំបន់ចំផចិតអណ្តូ ងគឺ 2%។ 

សំគល់៖ េ យ ∆ 1.0 10  m  េសមើនឹង 1%  ៃនទទឹងអណ្តូ ង ែដលមនតៃម្ល 
1.00 10  m  លទធផល 2%  ៃន្របូបបី៊លីេតមិន្រតូវ មលកខណៈបុ ណេទ។ ម
របូវទិយបុ ណ េអឡិច្រតុងគួរែតសថិតេនកែន្លង ក៏បនៃន្របអប់ េហើយេយើងគួរ
ទទួលបន្របូបបី៊លីេត្រតឹមែត 1%  បុ៉េ ្ណ ះ ជជងករទទួលបន្របូបបី៊លីេតរហូត
ដល់ 2%។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ្របូបបី៊លីេត ៃនេអឡិច្រតុងសថិតេនកនុងែផនក ¼  ៃន្របអប់ 
 គណន្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងសថិតេនកនុងែផនក ¼ ៃន្របអប់នឹង 
ែដលេនះគឺអណ្តូ ងេនចេន្ល ះ 0  និង ℓ/4  ។ សនមតថ េអឡិច្រតុងសថិតេន

ថ នភព្រគឹះ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េយើងមិន ចសនមតដូចកនុងលំ ត់មុនបនទ ប់គន េនះ េ យចត់ទុកថ | |  
្របែហលនឹងតៃម្លេថរ និង Δ  តូចេនះេទ។ កនុងករណីេនះ េយើង្រតូវគណន

ំងេត្រកល | |  ពី 0  េទ ℓ  ែដល ្រតូវេសមើតំបន់េនខងេ្រកមែខ េកង
ែដលមនពណ៌ៃបតងដូចកនុងរបូ៣.៧ ខង
េ្រកម។ 

ដំេ ះ្រ យ 

េយើងមនអនុគមន៍រលកសំ ប់េន ថ នភព
្រគឹះៃនផង់កនុងអណ្តូ ង៖ 

2
ℓ sin ℓ  

របូ៣.៨ របយ្របូបបី៊លីេតេន ថ នភព្រគឹះ សំ ប់
េអឡិច្រតុងេនកនុង្របអប់នឹង។ ដូចករណី្រកភិចៃន 

1 ែដរ ក៏បុ៉ែន្ត របូមួយេនះ េយើងបង្ហ ញែខ េកង
ៃនរបយេនចេន្ល ះ 0  និង ℓ/4  ែដល ង
្របូបបី៊លីេតៃនកររកបនេអឡិច្រតុងេនកនុងតំបន់
ែដលេយើងចង់រក។ 
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េដើមបីរក្របូបបី៊លីេតៃនេអឡិច្រតុងេនែផនក ¼ ៃន្របអប់ េយើង្រតូវេធ្វើ ំងេត្រកល។ 
េនះគឺេយើង្រតូវយក

ℓ
 (ដូចេនះ ℓ/4 ្រតូវនឹង ) និង្រតូវេ្របើ្របស់កេន មៈ 

sin 1 cos 2 ។ ដូេចនះ ជមួយនឹង ℓ  េគបនៈ 

| |
ℓ/ 2

ℓ sin ℓ

ℓ/
 

1
ℓ 1 cos 2   

1 1
2 sin 2 /4 

0  

1
4

1
2 0.091 

ដូេចនះ ្របូបបី៊លីេតែដលជចំេលើយៃនលំ ត់គឺ 0.091 ឬ 9.1%។ 

សំគល់៖ េអឡិច្រតុង្រតូវករចំ យ្រតឹមែត 9.1% បុ៉េ ្ណ ះសំ ប់1/4 ៃន្របអប់។ ក៏
បុ៉ែន្ត មអនកវទិយ ្រស្ត ្រតូវករ 25% សំ ប់ករណីបុ ណ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ទី ំងទំនង និងមធយម  
 ទំហំពីរសំខន់គឺទី ំងទំនងរបស់ផង់ និងទី ំងមធយមៃនផង់(most likely and 
average positions)។ ពិនិតយេអឡិច្រតុងកនុង្របអប់នឹង ែដលមនទទឹង 1.00 10  m 
េនកនុង ថ នភពរជួំលទីមួយែដល្រតូវនឹង 2។ ក. េតើទី ំងទំនងរបស់ គឺអ្វី? េតើ
ទី ំងមធយមរបស់ គឺអ្វី? 

វធីិ ្រស្ត៖ េដើមបីរក ក. ទី ំងទំនង េយើង្រតូវរកតៃម្លធំបំផុតៃនរបយ្របូបបី៊លីេត 
| | េ យករេធ្វើេដរេីវ និងយកតៃម្លរបស់ េសមើសូនយ។ សំ ប់ ខ. ទី ំងមធយម េយើង្រតូវ
េធ្វើ ំងេត្រកល | |ℓ ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ ក. អនុគមន៍រលកសំ ប់ 2 គឺ
ℓ

sin
ℓ

។ ដូេចនះ  

| |
2
ℓ sin

2
ℓ  

េដើមបីរកចំនុចអតិបរម និងអបបបរម េយើង្រតូវយក | | 0។ េ យៈ 

| |
2
ℓ 2

2
ℓ sin

2
ℓ cos

2
ℓ  
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តៃម្លេនះេសមើសូនយេនេពលែដលសីុនុសេសមើសូនយ (
ℓ

0, , 2 , …  ឬកូសីុនុស
េសមើសូនយ (

ℓ
, , … ។ ចំនុចអតិបរម និងអបបបរមេកើតេឡើងកល  0, 

ℓ , ℓ និង ℓ , ℓ។ លកខខណ្ឌ  ℓ , ℓ គឺសំ ប់ចំនុចអតិបរម។ េហើយកល  2 
េយើងមនែខ េកង ដូចកនុងរបូ៣.៦ ចំែណកេ្រកពីេនះ គឺជចំនុចអបបរម។  

ខ. ទី ំងមធយមគឺ (េ យករេ្របើ្របស់ sin 1 cos 2 ): 

| |
ℓ 2

ℓ sin
2
ℓ

ℓ 1
ℓ 1 cos

4
ℓ

ℓ
 

េ យេ្របើ្របស់ ំងេត្រកលេ យែផនក េគបនៈ 

1
ℓ 2

ℓ
4 sin

4
ℓ

ℓ
16 cos

4
ℓ

ℓ
0

ℓ
2 

េ យែខ េកងសំ ប់| |  មនលកខណៈសីុេម្រទីេធៀបនឹងចំនុចក ្ត លរបស់្របអប់ េគ
ចរកចំេលើយរបស់ បន។ មយ៉ងេទៀត េយើងគួរកត់សំគល់ថ កល  2 

្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់េន្រតង់ចំនុច ℓ គឺេសមើសូនយ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ េមេ គតូចមួយមនម៉ស្របែហល 10  kg េហើយ្រតូវបងខ ំងទុក
កនុងឧបករណ៍មួយែដលេយើង ចចត់ទុកជអណ្តូ ងមនជញជ ំង និងែដលជញជ ំងទំង
េនះសថិតេនចមង យ 0.1 mm ពីគន ។ ក. គណនេលប នអបបបរមរបស់ ។ ខ. ្របសិន
េបើេលប នរបស់ គឺ 1 mm កនុង100s វញិ គណនចំនួនកង់ទិចៃន ថ នភពរបស់ ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េយើងសនមតថ 0 េនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល ដូេចនះ ។ សំនួរ 
ក. េនេលប នអបបបរមែដលេកើតេឡើងេន ថ នភព្រគឹះ 1 េនះ 2 /  
ែដល  គឺជថមពលេន ថ នភព្រគឹះ។ េនកនុងសំនួរ ខ. េយើងេ ះ្រ យរកចំនួន
កង់ទិច  វញិ។ 

ដំេ ះ្រ យ 
ក. ជមួយនឹងតៃម្ល 1 េយើងេ្របើ្របស់សមីករខងេលើ /8 ℓ  េដើមបី
រកេលប ន៖ 

2
4 ℓ 2 ℓ

6.6 10  J. s
2 10  kg 10  m 3 10  m/s 

េលប នេនះេយើងពិបក ស់ ស់ ែដលេហតុផលេនះេធ្វើេ យេយើងេឃើញថវតថុ
ក់ដូចសថិតេននឹងថកល់ែដរ ែដលេនះសីុចង្វ ក់នឹងរបូវទិយបុ ណែដរ។ 
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ខ. េ យេ

ពីសមីករ

សំគល់៖ 
ថមពលេ
េនះតូច
បុ ណ។ 

៣.៩ អណ្តូ

 ពិនិ
មុន។ ដូ
េឡើយ ក៏
បូ៉តង់ែសយ
ណឺ្រតុងកនុ
េ្រកពី
ជបីែផនកដូ

របូ៣.៩ ថ
សំ ប់អណ្តូ

ច 

េលប ន 

2

ខងេលើ េគ

8 ℓ

ចំនួនេនះមិ
ន ថ នភ
ស់េធៀបនឹ

េនះេបើ ម

ណ្តូ ងប៉ូតង់ែ

និតយេមើលផ
េចនះ ថម
បុ៉ែន្ត ម
លកំណត់ (
ងៃណ្វ យូ៉ៃន
រៈ្របេយជ
ដូចបង្ហ ញកន

មពលបូ៉តង់ែស
ណងកំណត់មន

10  m/1

1
2

1
2

គបនចំនួន

ℓ 0.5

មនធំែដលជ
ពជប់គន  (រ
នឹង 1 eV េហ
េគលករណ

សយលកំណ

ង់កនុងអណ្តូ
មពលបូ៉តង់
មនតៃម្ល 

(finite pote
ន តូមបន
ន៍ែដលមន
កនុងរបូ៣.៨។

 
សយល  និង  
មួយវមិ្រត។ 

100 s 10

10  kg

កង់ទិចេន

5 10  J
6.6

ជេហតុេធ្វើេ
រ ង 3

ហើយលទធផ
ណ៍្រតូវគន ។

ណត ់(FINIT

ងែដលជញជ
ែសយលេន
ដូចកនុងរបូ
ntial well)។
ន។ េយើងនឹ
នកនុងករសិ
។ ចំេពះតំ

ចេ្របើ្រ
0 ប

ដូេចនះ
េ្របើ្របស

េទះយ៉
ឬសនមតថ
េទ។  
េនកនុងតំ
នឹងលកខ

2
 

 m/s ថម

10  m/s

ថ នភពេ

8 10
626 10

យេយើងម
10 និង

លកង់ទិចគឺ
។ 

TE POTEN

ញជ ំងរបស់អ
ខងេ្រកអ
៣.៨។ ករ
។ ជឧទហ
នឹង្របទះេឃើ
សិក ករណីអ
តំបន់ II  ែដ
្របស់សមី
បន ថ្វីេបើល
កនុងដំេ
ស់កេន មៈ

II sin

ង េយើង
ថ   មន

តំបន់ I និង
ខណ្ឌ  

របូវទិយ

មពលសីុេន

s 0.5

េនះគឺៈ 

 kg 10
 J. s

មនករពិប
ង 3 1

គឺមិន ចែញ

NTIAL WEL

អណ្តូ ងមិនឥ
អណ្តូ ងនឹងមិ
រណីែបបេន
ហរណ៍ េយើង
ឃើញមន
អណ្តូ ងអន
លសថិតេន
ករ Schr

លកខខណ្ឌ ្រពំ
ះ្រ យសំ

cos

ងមិនយក
នតៃម្លដូចកនុ

III សមីករ
 គឺៈ 

 

យទេំនើប ស្រមបអ់នក

នទិចៃនេមេ

10  J 

m
3

បកកនុងករ
10 1)។ 
ញកបនពី

LL) 

ឥតេខច ះដូច
មនមនតៃម្ល
នះ េយើងេ
ង ចេ្របើ្រប
រៈ្របេយជ

ន្ត។ េយើង
ខងេ្រកអ
rödinger
ពែដនខុសគន
សំ ប់តំបន់ 

  0

0

ងសមីករ 

រ Schrödin

កវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វ

គេនះគឺៈ

10  

ែញករ ង
ថមពល
លកខណៈ

កនុងករណី
ម្លអនន្តដូចមុ

ថអណ្តូ
្របស់ សំ
ជន៍មួយចំនួ
ងែចកអណ្តូ
អណ្តូ ង េយើ
សំ ប់ករណ

គន ក៏ពិតែមន
II  េគ្រតូវែ

ℓ  

 ភ្ល មេឡើ
ℓ  

nger ជមួ

សិ្វករ 

 

មុន
ណង

ប់
នួន 

ណង
យើង
ណី 
ន។ 
ែត

យ 
ក៏

យ
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េ យសរេសរសមីករេនះេឡើងវញិ េគបនៈ 

2
0 

េយើងសនមតថ  តូចជង ។ ដូេចនះ ផង់្រតូវបនបងខ ំងេនកនុងអណ្តូ ង (យ៉ងេ ច
ស់ មរបូវទិយបុ ណ)។ េយើង ងេថរ  េ យ៖ 

2  

េដើមបីស្រមួលដល់ករេ្របើ្របស់កនុងសមីករបនទ ប់។ សរេសរសមីករ Schrödinger 
េឡើងវញិ េគបន៖ 

0 

សមីករេនះ មនចំេលើយទូេទ៖ 

I,III  

េយើង ចេផទ ងផទ ត់េ យករជំនួសចូលកនុង
សមីករ៖ 

 

េនកនុងតំបន់ I  មន  អវជិជមនជនិចច។ ដូេចនះ  
្រតូវមនតៃម្លសូនយ (េបើមិនដូេចនះ ∞ កល  

∞  ែដលនឹងផ្តល់ចំេលើយមិន្រតឹម្រតូវ)។ 
ករណីដូចគន ែដរ េនកនុងតំបន់ III ែដលមន  មន
តៃម្លវជិជមនជនិចច េគបន  េសមើសូនយ។ ដូេចនះ៖ 

I   0  

III   ℓ  

េនកនុងតំបន់  I  និង  III  អនុគមន៍រលកថយចុះ ម
អិុចសប៉ូណង់ែសយល ជមួយនឹងចមង យពីអណ្តូ ង។ 

ទ្រមង់គណិតវទិយៃនអនុគមន៍រលកេនខងកនុង 
និងខងេ្រកអណ្តូ ងមនភពខុសគន ។ ដូេចនះ 
លកខខណ្ឌ ្រពំែដនគឺមនទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ 

 
របូ៣.១០ អនុគមន៍រលក (a) និងរបយ
្របូបបី៊លីេត សំ ប់ ថ នភពបីែដលទប
ជងេគៃនផង់សថិតេនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល
កំណត់។  

(៣.៤៧) 

(៣.៤៨) 

(៣.៤៩) 
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I II  និង  I II   េបើ 0 

II III  និង  II III   េបើ ℓ 

េនជញជ ំងខងេឆ្វង 0  លកខខណ្ឌ ្រពំែដនក្ល យជ៖ 
sin 0 cos 0    ឬ  

និង 
cos 0 sin 0    ឬ  

ទំងេនះជទំនក់ទំនងពីរែដលភជ ប់េថរ , , ,  នឹងថមពល ។ 

 េយើងទទួលបនទំនក់ទំនងពីលកខខណ្ឌ ្រពំែដនកល  ℓ  និងទំនក់ទំនង
ពីអនុគមន៍រលកសំ ប់លំហទំងអស់គឺ | | 1∞

∞ ។ កេន មទំងអស់េនះ ច
េ យេយើងេ ះ្រ យេដើមបីែស្វងរកអេថរ្របំ រមួទំងថមពល  ផងែដរ។ របូ៣.៩(a) 
បង្ហ ញអំពីអនុគមន៍រលក  សំ ប់ ថ នភពទបបំផុតបី និងរបូ៣.៩(b) បង្ហ ញអំពី
របយ្របូបបី៊លីេត | | ។ េយើង ចសេងកតេឃើញថ អនុគមន៍រលកមនលកខណៈ
្របេសើរេន្រតង់ជញជ ំងៃនអណ្តូ ង។ ចំែណកេនកនុងអណ្តូ ង   មនទ្រមង់ជរលក
សីុនុយសូអីុត។ សំ ប់ ថ នភព្រគឹះ តូចជងពក់ក ្ត លជំ នរលកេនះ។  

 េ យករេ្រប បេធៀប នឹងអណ្តូ ងអនន្ត ែដលេន ថ នភព្រគឹះអនុគមន៍រលកគឺ
ជបរមិណចលនៃនផង់ ( / ) េនះចំេពះករសិក ករណីអណ្តូ ងមិនអនន្ត េគ
បន ថ នភព្រគឹះរបស់ ្រតូវែតតូចជងករណីអណ្តូ ងអនន្តទទឹងមន្របែវង ℓ ដូចគន ។  

 េនខងេ្រកអណ្តូ ងកំណត់ េយើងេឃើញថអនុគមន៍រលកធ្ល ក់ចុះ មអិុចសប៉ូ
ណង់ែសយល េន្រតង់ជញជ ំងទំងពីរ។ តៃម្ល  មិនេសមើសូនយខងេ្រកជញជ ំង មនន័យ
ថផង់ជួនកល ច្រតូវបនេគរកេឃើញេនខងេ្រកអណ្តូ ងែដរ។ េនះប្រញច ស់នឹង
ករណីបុ ណយ៉ងេពញទំហឹង។ ចំេពះរបូវទិយបុ ណ េគ្រតូវបក្រ យថេនខង
េ្រកអណ្តូ ង ថមពលបូ៉តង់ែសយលៃនផង់ធំជងថមពលសរបុរបស់  ( )។ េនះ
ផទុយនឹងេគលករណ៍រក ថមពលែដលថថមពល្រតូវែតេសមើគន ។ ក៏បុ៉ែន្ត េយើងេឃើញ
យ៉ងចបស់ េនកនុងរបូ៣.៩(b) ផង់ ចមនេពលខ្លះសថិតេនខងេ្រកអណ្តូ ង ែដល្រតូវ
នឹង  ែដរ។  

 េយើង ចពិនិតយេគលករណ៍អំពីភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ (uncertainity 
principle) េនេ្រកមទ្រមង់៖ 

∆ ∆  

(៣.៥២) 

(៣.៥៣)
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កេន មេនះ ្របប់េ យេយើងដឹងថ ថមពល ចមនលកខណៈេល្អ ង េហើយក៏ ច
មិនរក ផងែដរ។ លកខណៈមិនរក េនះ ចមនតៃម្លេល្អ ង្រតឹម ∆  សំ ប់រយៈេពលខ្លី 
∆ ~ /∆ ។ 

 ចូរពិនិតយ ថ នភពែដលមនថមពលសរបុរបស់ផង់  ធំជង  វញិ។ កនុង
ករណីផង់សថិតេនេសរ ីនិង្រតង់្រគប់កែន្លងទំងអស់ អនុគមន៍រលករបស់ មនលកខណៈ
សីុនុយសូអីុត ដូចរបូ៣.១០។ ជំ នរលករបស់ ខុសគន រ ងខងកនុង និងខងេ្រក
អណ្តូ ង។ េ យ /2  ជំ នរលកេនកនុងតំបន់ II 0  គឺៈ 

√
     0 ℓ 

ែដលេនកនុងតំបន់ I និង III មន  ជំ នរលកែវងជង និងមនតៃម្ល
ដូចខងេ្រកម៖ 

   0  និង  ℓ 

សំ ប់  ថមពល  ចេកើតមនជនិចច។ ក៏បុ៉ែន្ត សំ ប់  ដូចែដលេយើង
បនេឃើញខងេលើ ថមពលរងនូវកង់ទិចកមម និងមនែត ថ នភពមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ
ែដល ចេកើតេឡើងបន។ 

 
របូ៣.១១ អនុគមន៍រលកៃនផង់ែដលមនថមពល  និងកំពុងផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់បូ៉តង់ែសយលៃនអណ្តូ ងែដលមន  
តូចជង ។ 

លំ ត់េ ះ្រ យេ យខ្លួនឯងៈ េ្រជើសេរ ើសចំេលើយ្រតឹម្រតូវ 

 េអឡិច្រតុងមួយែដលមនថមពល 6.0 eV  សថិតេនជិតអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល
ែដលមន 4.5 eV  និងទទឹង ℓ 10.0 nm ។ គណនជំ នរលកៃនេអឡិច្រតុង 
េនេពលែដល សថិតេនកនុងអណ្តូ ង។ 

ចំេលើយៈ ក. 0.50 nm  ខ. 0.58 nm   គ. 1.0 nm   ឃ. 10 nm    ង. 20 nm 

 

 

(៣.៥៤) 

(៣.៥៥)
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៣.១០ ក លរ់បងំ (TUNNELING THROUGH A BARRIER) 

 េយើងធ្ល ប់បនេឃើញរចួមកេហើយេនែផនកមុន មេមកនិចកង់ទិច ផង់មួយដូច
ជេអឡិច្រតុង ចទម្លុះរបំងចូលេទកនុងតំបន់មួយបន។ ក៏បុ៉ែន្ត ជេរឿងមិន ចេទ
រចួេទចំេពះបតុភូតេនះ មេមកនិចបុ ណ។ េគមនករអនុវត្តយ៉ងសំខន់ជេ្រចើន
អំពីបតុភូតេនះ ជពិេសសគឺករអនុវត្តេលើរបំងេស្តើង។ 

 េយើងពិនិតយផង់ែដលមនម៉ស  និងថមពល  មួយែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេទ
កន់ែផនកខង ្ត ំ មអ័ក   េនកនុងលំហែដលមនបូ៉តង់ែសយល 0 ។ ថមពល
របស់ គឺជថមពលសីុេនទិចសុទធ ( )។ ផង់ជួប្របទះនឹងរបំងបូ៉តង់ែសយល
ចេង្អ តែដលមនកំពស់  (េនកនុងខន តថមពល) ធំជង  និងែដលកំ ស់របស់ គឺ ℓ 
(ខន តចមង យ) ចូរពិនិតយរបូ៣.១២(a)។ េ យ  េយើង ចសងឃឹមទុកថផង់មិន

ចឆ្លងកត់របំងបនេឡើយ មរបូវទិយ
បុ ណ ក៏បុ៉ែន្ត នឹងប្ល តេហើយ្រតឡប់េទ ម
ទិសេ ប្រញច សពីទិសេដើមវញិ។ មធមម
េនះជអ្វីែដលេយើងែតងជួប្របទះេនកនុងពិភព

ម៉្រកូទស ន៍។ ក៏បុ៉ែន្ត សំ ប់េមកនិចកង់ទិច 
្របូបបី៊លីេតែដលមិនែមនសូនយសំ ប់កររក
េឃើញផង់មួយេនែផនកមខ ងេទៀតៃនរបំងគឺជ

េរឿងេកើតេឡើងបន។ េយើងក៏ ចេឃើញែដរ
ករណីែបបេនះេនកនុងែផនក (b) ៃនរបូ៣.១២ 
ែដលបង្ហ ញអនុគមន៍រលក។ ផង់ែដលកំពុង
ខិតមកជិតមនអនុគមន៍រលករបស់ មន ង

ជសីុនុយសូអីុត។ េនកនុងរបំង ចំេលើយៃន
សមីករ Schrödinger គឺដូចករណីអណ្តូ ង
កំណត់ែដលេយើងធ្ល ប់បនេឃើញកនុងែផនកខង

េលើែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត មុនេពលែខ េកង
អិុចសប៉ូណង់ែសយលធ្ល ក់ដល់សូនយ របំង្រតូវ
ដល់ចំនុចចុងបញច ប់ (្រតង់ ℓ) និងកល  

 មនអនុគមន៍រលកសីុនុយសូអីុតម្តង
េទៀត។ ដូេចនះ 0  និង 0។ ក៏បុ៉ែន្ត ជរលកសីុនុសែដលអំព្លីទុតរបស់
ថយចុះគួរកត់សំគល់។ េទះយ៉ង  េ យ ែត | | មិនេសមើសូនយេនខងេ្រក
របំង េយើងេឃើញថមន្របូបបី៊លីេតមិនសូនយេកើតមនេឡើងសំ ប់ផង់ែដលេ្រជ ត
ចូលកនុងរបំង។ ដំេណើ រករេនះេ ថ ក ល់ (tunneling) ឆ្លងកត់របំង ឬករេ្រជ ត

 
របូ៣.១២ (a) របំងបូ៉តង់ែសយលៃនកំពស់  និង
កំ ស់ ℓ។ (b) អនុគមន៍រលកសំ ប់ផង់ែដលមន
ថមពល   និងផ្ល ស់ទីេទកន់ែផនកខង
េឆ្វង។ ែខ េកងសំ ប់  គឺ្រតូវបនបូកបញចូ ល
គន េលើបនទ ត់នីវ ៉ថូមពល។ 
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ឆ្លងកត់របំង (barrier penetration)។ ថ្វីេបើេយើងមិន ចសេងកតេឃើញផង់េ្រជ តចូលកនុង
របំងក៏េ យ ( ចផទុយពីលកខណៈរក ថមពល) េយើងក៏ ចពិនិតយេឃើញ បនទ ប់
ពីមនករេ្រជ តចូលកនុងរបំងេនះ។ 

 មករវភិគែបបបរមិណ េយើង ចពិពណ៌នអំពី្របូបបី៊លីេតៃនក ល់
ជមួយនឹងេមគុណបញជូ ន (transmission coefficient)  និងេមគុណបំប្ល ត (reflection 
coefficient)  បន។ ឧទហរណ៍ េបើ 0.03 និង 0.97 េនះបីផង់ចំនួន 100 ្រគប់
េទទងគិចនឹងរបំង មនជមធយមផង់ចំនួន3 ែដលឆ្លងកត់បន និង 97 នឹងប្ល ត្រតឡប់
វញិ។ គួរកត់សំគល់ថ 1  េនះ េបើផង់មិនទម្លុះ ក៏្រតូវប្ល ត្រតឡប់វញិែដរ។ 

េមគុណបញជូ ន ចកំណត់បនេ យករ
សរេសរសមីកររលកសំ ប់លកខខណ្ឌ បីែដល 

 និង  ្រតូវជប់េនែគមៃនជញជ ំង្រតង់ 
0 និង ℓ។ មករគណនបង្ហ ញថ

េបើ  តូច ( 1) េនះ៖ 
ℓ 

ែដលមន 
2  

េយើង ចេធ្វើករកត់សំគល់ថ មនកំេនើនៃន
កំពស់របស់របំង  ឬមនកំេនើនៃនកំ ស់ ℓ 
េនះតៃម្ល  នឹងថយចុះវញិ។ មករពិត 
សំ ប់ ថ នភពម៉្រកូទស ន៍  តូច ស់
ែដល្រតូវ មរបូវទិយបុ ណ ថគម ន
ក ល់ឆ្លងកត់របំងបនេឡើយ។ េនះជ

េរឿង្រតឹម្រតូវសំ ប់ករសិក កនុងពិភព
ម៉្រកូទស ន៍។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍ៈ ករេចះទម្លុះរបំង 

 េអឡិច្រតុងែដលមនថមពល 50 eV  ផ្ល ស់ទីេទកន់របំងកេរែដលមន
ថមពល 70 eV មួយ និង a. កំ ស់ 1.0 nm     b.កំ ស់ 0.10 nm។ គណន្របូបបី៊លីេត
ែដលេអឡិច្រតុងនឹងេចះទម្លុះរបំងេនះ។ 

 
របូ៣.១៣ ពន្លឺែដលកំពុងផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ែកវ

លេទក់ៃផទែញកៃនមជឈ ្ឋ នេនមំុធំជងមំុ
កំរតិ ប ្ត លេ យមនចំ ំងប្ល តទំង
្រសុង។ (b) សំ ប់ពន្លឺភគខ្លះ ចេចះទម្លុះឆ្លង
កត់ខយល់ែដលមន្របេ ងតូចែដលសថិតេន
ចេន្ល ះដំុែកវទំងពីរ។ 

(៣.៥៦) 
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វធីិ ្រស្តៈ េយើង ចបំែលង eV  ជ J  សិនរចួេ្របើ្របស់សមីករែដល គ ល់ខងេលើ 
េដើមបីេ ះ្រ យ។ 

ដំេ ះ្រ យៈ  
 ក. េនកនុងរបំងៈ 

70 eV 50 eV 1.6
10  J

1 eV 3.2 10  J 

បនទ ប់មក មករេ្របើ្របស់សមីករខងេលើ េគបន៖ 

2 ℓ 2
2 9.11 10  kg 3.2 10  J

1.055 10  J. s 1.0 10  m 46 

និង  

ℓ 1 10  

ែដលតៃម្លេនះ តូច ស់។ 

ខ. សំ ប់ℓ 0.10 nm, 2 ℓ 4.6 និង . 0.010 

ដូេចនះ េអឡិច្រតុងមនឧិកស 1%  សំ ប់ទម្លុះឆ្លងកត់របំងកំ ស់ 0.1 nm ក៏បុ៉ែន្ត 
ឧិកស្រតឹមែត 1 កនុង 10 បុ៉េ ្ណ ះសំ ប់ឆ្លងកត់របំង 1 nm ។ េ យករកត់បនថយ
កំ ស់របំងជមួយនឹងក ្ត  10  ្របូបបី៊លីេតែដល ចឆ្លងកត់ទម្លុះរបំងនឹងេកើនេឡើង 
10 ដង។ េនះបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ េមគុណបញជូ នគឺជប់ទក់ទងយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
នឹងតៃម្ល ℓក៏ដូចជតៃម្ល  និង  ែដរ។ 

ក ល់ៃនរលកពន្លឺ 

 ក ល់ (tunneling) គឺជលទធផលៃនលកខណៈរបស់រលក េហើយ េកើតមនផង
ែដរចំេពះរលកចស់។ ឧទហរណ៍ េពលរលក លកនុងែកវ និងឆ្លងកត់ៃផទែញកៃន
មជឈ ្ឋ នែកវ-ខយល់ េនមំុធំជងមំុកំរតិ េនះពន្លឺប្ល តទំង្រសុងេពលេទប៉ះនឹងៃផទែញក
មជឈ ្ឋ ន។ េយើងសិក បតុភូតចំ ំងប្ល តទំង្រសុងេនះពីរលកពន្លឺ។ ម្រទឹស្តីរលក 
េគថ មករពិតពន្លឺ ចឆ្លងកត់ចូលកនុងខយល់េនជំ នរលកមួយចំនួន។ េបើេគ ក់
កញច ក់មួយដំុេទៀតដូចេឃើញកនុងរបូ (b)  េនះេយើង ចមនភពងយ្រសួលកនុងករ
សេងកតបតុភូតែដលពន្លឺ លឆ្លងកត់ដំុកញច ក់ទីពីរជំនួសពីករ លកនុងខយល់កល
េគមិន ក់ែកវដំុទីពីរ។ េយើង ចសេងកតបតុភូតេនះេ យខ្លួនឯងបនេ យករ
សំឡឹងេមើលេទខងេ្រកមចូលកនុងទឹកមួយែកវេនមំុមួយយ៉ង េ យពន្លឺែដល

លចូលមកកន់ែភនកេយើងេកើតមនបតុភូតចំ ំងប្ល តទំង្រសុងពីៃផទែកវ (េនះ
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នឹងមនសភពដូច្របក់)។ ្របសិនេបើេយើងយក្រមមៃដេសើម ក់ប៉ះនឹងែកវ េយើង
ចេមើលេឃើញ្រកេយ៉ៃដ េ្រពះ មន ំងែទេផរង់៉េនេលើៃផទខងេ្រករបស់ែកវ។ 

ដូេចនះ េយើងេមើលេឃើញពន្លឺឆ្លងកត់ចេន្ល ះែដលជខយល់ ប្ល តេចញមក។ 

ករអនុវត្តរបស់  

 ក ល់ែបបេនះេកើតេឡើងចំេពះរលកបុ ណែដរ។ អ្វីែដលថមីេនកនុងេមកនិច
កង់ទិចគឺផង់ៃន រធតុមនលកខណៈរលករបស់  ដូេចនះ ចបេងកើតេ យមនករ
េចះទម្លុះេនះបន។ ករេចះទម្លុះេនះផ្តល់នូវ រៈ្របេយជន៍មួយចំនួនសំ ប់
ឧបករណ៍េផ ងៗ និងក៏ ចជួយពនយល់បតុភូតសំខន់មួយចំនួនែដរែដលនឹងមនករ
េរៀប ប់ខងេ្រកម។ 

 ៃណ្វ យូ៉វទិយុសកមមខ្លះរងនូវករកំេទចេចលេ យបន យផង់  ែដលផទុកនូវ
្របូតុងពីរ និងណឺ្រតុងពីរេចញេទខងេ្រក។ េនែផនកខងកនុងៃនៃណ្វ យូ៉វទិយុសកមម េយើង

ច ម នដឹងថ្របូតុង និងណឺ្រតុងកំពុងផ្ល ស់ទី និងជួនកលផង់ទំងពីរ្របេភទរមួគន
បេងកើតជផង់ថមីេ ថ  េនះ។ េយើងនឹងសិក លំអិតអំពីផង់្របេភទេនះេនជំពូកេ្រកយ
េទៀត ក៏បុ៉ែន្តេយើងគួរកត់សំគល់ថ ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលសំ ប់ផង់  េនះ 
មន្រទង់្រទយដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៣.១៤ ខងេ្រកម។  

 
របូ៣.១៤ ថមពលបូ៉តង់ែសយលេឃើញេ យផង់  (ផទុកបនទុក ) េពលមនវត្តមនរបស់ៃណ្វ យូ៉ (ផទុកបនទុក ) ែដល
បង្ហ ញអនុគមន៍រលកសំ ប់ករេចះទម្លុះេចញមកេ្រក។ 

 េ យ បូកបញចូ លនូវតៃម្ល 1/  ថមពលបូ៉តង់ែសយលគូឡំុៃនកររញុ្រចនេចញ
រ ងផង់មនបនទុកវជិជមន  និងធតុៃណ្វ យូ៉មនបនទុកវជិជមន។ របំងែដលនំេ យ
មនលទធផលែបបេនះេ ថ របំងគូឡំុ (Coulomb barrier)។ អនុគមន៍រលកសំ ប់ផង់
េចះទម្លុះដូចបង្ហ ញេនះ មនថមពលធំជងសូនយ (ឬេបើសិនជទទឹងរបស់របំងមន
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សភពធំេពក ករេចះទម្លុះេនះនឹងមិន ចេកើតេឡើងេទ) ក៏បុ៉ែន្ត ្រតូវមនតៃម្លតូចជង
កំពស់របស់របំង។ ្របសិនេបើផង់  មនថមពលខពស់ជងរបំង នឹងសថិតកនុងភពេសរ ី
ជនិចច េហើយៃណ្វ យូ៉េដើមក៏នឹងមិនមនេឡើយ។ ដូេចនះ របំងរក ៃណ្វ យូ៉រមួគន  ែតជួន
កលៃណ្វ យូ៉្របេភទេនះ ចខូចបង់េ យ រមនករេចះទម្លុះរបស់ផង់  ែដរ។ 
្របូបបី៊លីេតៃនកររចួផុតពីករខូចបង់ៃនផង់  និងជីវតិរបស់ៃណ្វ យូ៉ គឺ ្រស័យនឹង
កំពស់ និងទទឹងៃនរបំង។ ករែ្រប្របួលៃនជីវតិរបស់ៃណ្វ យូ៉របស់ធតុវទិយុសកមមសថិតេន
ចេន្ល ះ 1  និង 10  ឆន ំ។ 

 ឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចមយ៉ងែដលេគទំ ប់េ ថឌីយូ៉តទុយែណល(tunnel 
diode) េកើតេឡើងពីអងគធតុពក់ក ្ត លចំលងពីរ្របេភទែដលផទុកបនទុកសញញ ផទុយគន  
និងសថិតេន ច់ពីគន េ យតំបន់ណឺតមួយេស្តើង។ ចរន្ត ចេ្រជ តឆ្លងកត់របំងេស្តើង
េនះ និង ច្រតូវបនេគបញជ េ យករេ្របើ្របស់តង់សយុងេលើ  ែដលជេហតុេធ្វើ
េ យមនករែ្រប្របួលកំពស់ៃនរបំង។ 

 ឧបករណ៍មយ៉ងេទៀតេ ថ scanning tunneling electron-microscope ឬ STM 
ែដលេគបនបេងកើតេឡើង ំងពីទសវត រឆ៍ន ំ ១៩៨០ េគ ចេ្របើ្របស់ករេ្រជ តេនកនុង 
សុញញកសេដើមបីបេងកើត បន។ កបលសំ ប់ ស់ែដលឆម រ និងែដលចុងរបស់ មន
ទទឹង្រតឹមែត្របែហលមួយ ឬពីរ តូមបុ៉េ ្ណ ះ ជអនកផ្ល ស់ទីេទមកឆ្លងកត់ៃផទ 
(surface of specimen) ែដលេគ្រតូវ ស់។ េនះមិនខុសអ្វីពីេអឡិច្រតុងេនកនុងបំពង់
ទូរទស ន៍ ឬ CRT េទ។ កល ចុងេនះ កំពុងេធ្វើករ ចមង យរបស់ ពីៃផទេនះេសមើ
្របែហល 1 nm  បុ៉េ ្ណ ះ។ ករ ក់ េ្រកមតង់សយុងមួយប ្ត លេ យេអឡិច្រតុង
េ្រជ តឆ្លងកត់សុញញ កសបន។  

 
របូ៣.១៥ កបលសំ ប់ ស់ៃនមី្រកទូស ន៍ scanning tunneling microscope កល រត់ មប្លង់េដក ផ្ល ស់ទី
េ យស្វ័យ្របវត្តិេឡើង ឬចុះេដើមបរីក ចរន្ត ែដលេនះ ចបេងកើតេឡើងនូវរបូភពេលើៃផន (surface of specimen)។ 
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ចរន្តមនភពរសួនឹងទទឹងៃនចេន្ល ះេនះ ស់។ ដូេចនះយន្តករផ្តល់ពត៌មនេទេ យ
ែផនកេផ ងេទៀតៃនឧបករណ៍េនះមនភពងយ្រសួល េដើមបីេ យចរន្តែដលផគត់ផគង់េទ
េ យ េនះ ចរក កំរតិមួយមិនែ្រប្របួល។ ចលន មអ័ក ឈររបស់កបល ស់  
េ យែផ្អកេលើៃផទេនះ ជអនកបេងកើតរបូភពេឡើងជអនុគមន៍េទនឹងទី ំង ែដលបនទ ប់
ពីករថតេ្រចើនដងមក ចបេងកើតជរបូភពបីវមិ្រតេឡើងបន។ េ យ្របសិទធភពៃន
បេចចកវទិយេនះមនភព្របេសើរេឡើង េគ ចបេងកើតរបូភពកំរតិេមើលេឃើញ (resolution) 
0.1 nm មៃផទ ត និងរហូតដល់ 10  nm េទ 10  nm មអ័ក ឈរបន។ 
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សេងខបេមេរៀន 

 េនឆន ំ១៩២៥  Schrödinger និង Heisenberg បនសិក េ យែឡកពីគន អំពី
្រទឹស្តីថមីគឺេមកនិចកង់ទិច ែដលរហូតមកដល់េពលេនះេគចត់ទុកថជ្រទឹស្តី្រគឹះកនុងករ
សិក អំពីនីវ ៉ូ តូម។ ជ្រទឹស្តីែបបសថិតិជងែបបកំណត់និយម។ 

 លកខណៈសំខន់មួយៃន្រទឹស្តីេមកនិចកង់ទិចគឺ េគលករណ៍អំពីភពមិន 

្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ Heisenberg។ ជលទធផលបនពីទ្វិកភពផង់-រលក និង
អន្តរកមមមិន ចេចលបនរ ងអនកសេងកត និងវតថុែដលេគសេងកត។ 

 ទ្រមង់មួយៃន េគលករណ៍អំពីភព មិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ Heisenberg គឺ
ថ នភពែដលទី ំង  និងបរមិណចលន  របស់វតថុមួយមិន ច្រតូវបនេគ ស់

េ យបនតៃម្ល្របកដជក់ ក់េនខណៈេពល មួយេឡើយ។ ផលគុណៃនភពមិន
្រតឹម្រតូវជក់ ក់េនះគឺ ∆ ∆  េហើយតៃម្លរបស់ នឹងមិន ចតូចជង   
( /2  េឡើយៈ 

∆ ∆  

ទ្រមង់មួយេទៀតបញជ ក់ថ ថមពល ចមិនមនតៃម្លពិត្របកដ ឬមិនរក  កនុងតៃម្ល
េល្អ ង ∆  សំ ប់តៃម្ល ∆  ៃនរយៈេពល ែដលៈ 

∆ ∆  

ផង់មួយដូចជេអឡិច្រតុងជេដើម មនអនុគមន៍រលករបស់ ងេ យ ។ កេរៃន
អនុគមន៍រលករបស់ | |  េន្រគប់ចំនុចទំងអស់ ង្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញផង់
េន្រតង់ចំនុចមួយ។ អនុគមន៍រលករបស់ ្រតូវែតមននិយមកមម (normalized) េពលគឺ
កេន មែដលមន ង | |  ្រតូវែតមនតៃម្ល 1  េ្រពះផង់្រតូវែតសថិតេន្រតង់ចំនុច

មួយៃនលំហជនិចច។ 

 កនុងេមកនិចកង់ទិចមិនេធៀប តៃម្ល  បំេពញលកខខណ្ឌ ៃនសមីករ Schrödinger: 

2  

េនះជទ្រមង់មួយវមិ្រតៃនសមីករ Schrödinger ែដលមន  ជថមពលបូ៉តង់ែសយល
ជអនុគមន៍ៃនទី ំង និង  ថមពលសរបុៃនផង់។ 

 ផង់េសរ ី មួយសំេ េលើផង់ែដលគម នរងនូវកំ ំង ែដលមនអនុគមន៍រលក
សីុនុយសូអីុត េនះគឺ sin cos  ែដលមន /  និង  ងបរមិណ
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ចលនរបស់ផង់។ រលកែដលមនបរមិណចលនេថរេនះ បេងកើតេ យមនរលកប្លង់
េនកនុងលំហមិនកំណត់។ 

 កញច ប់រលក មនទី ំងេនកនុងលំហ គឺជផលបូកៃនរលកសីុនុយសូអីុត ម
លំ ប់ៃនបរមិណចលន។  

 សំ ប់ផង់មួយែដលសថិតេនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្ត ឬ្របអប់នឹង (rigid 
box) សមីករ Schrödinger បេងកើតអនុគមន៍រលកមនទំរង់ៈ 

sin ℓ 

ែដល  គឺជទទឹងៃន្របអប់ 
ℓ

 និង  
ℓ

 ែដលមន  ជចំនួនគត់ធមមជតិមិន
សូនយ ជចំេលើយេនកនុងអណ្តូ ង។ ថមពលគឺមនលកខណៈកង់ទិចៈ 

2 8 ℓ  

េនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលកំណត់ អនុគមន៍រលកបេងកើតលកខណៈដូចកនុងរបូវទិយបុ ណ
េនះគឺថមពលសរបុរបស់ តូចជងថមពលបូ៉តង់ែសយល។ េនះ ចេកើតេឡើងបន

មេគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់របស់ Heisenberg។ ចំេលើយៃនសមីករ 
Schrödinger េនកនុងតំបន់េនះគឺអនុគមន៍មនលកខណៈអិុចសប៉ូណង់ែសយលចុះ។ 

 េ យ រផង់េមកនិចកង់ទិច ចេចះេ្រជ តចូលតំបន់មួយេនះ ចេ្រជ ត
ចូលឆ្លងកត់របំងេស្តើង េទះ មនថមពលបូ៉តង់ែសយលេនកនុងរបំងធំជងថមពល
សរបុៃនផង់ក៏េ យ។ 
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លំ ត់សំ ប់ហ្វកឹ ត់េ យខ្លួនឯង 

លំ ត់អំពីអនុគមន៍រលក និងបនទះេស្តើងែដលមនរង្វះឆម រពីរៈ 
១. ណឺ្រតុងែដលមនថមពលសីុេនទិច 0.030 eV មួយចំនួន ផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់បនទះេស្តើង

មរង្វះឆម រពីរែដលសថិតេនចមង យ 0.60 mm  ពីគន ។ េតើចមង យពីគន បុ៉នម នែដលចំនុច
ខពស់បំផុតៃន ំងែទេផរង់៉េកើតមនេឡើងេនេលើេអ្រកង់មួយែដលសថិតេនចមង យ 1.0 m? 
(គន្លឹះ៖ ដំបូងេយើង្រតូវគណនជំ នរលករបស់ណឺ្រតុងសិន។) 

២. ដំុតូចមួយចំនួនែដលនីមួយៗមនម៉ស 3.0 g  ្រតូវបនេគបញ់ មគន្លង្រសបគន  
េ យេលប ន 150 m/s  ឆ្លងកត់រង្វះមួយែដលមនអងកត់ផចិត 3.0 mm។ េតើអនក្រតូវសថិត
េនចមង យបុ៉នម នពីរង្វះេនះ េដើមបីសេងកតេឃើញមនករផ យេចញនូវបច់ៃនដំុតូច
េ យអងកត់ផចិត  1.0 cm? 

លំ ត់អំពីេគលករណ៍ៃនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៈ 

៣. ្របូតុងមួយ្រគប់ផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 7.560 0.012 10  m/s ។ េតើេនកំរតិ
េជឿជក់បុ៉នម នែដលេយើង ចនិយយអំពីទី ំង របស់ ? 

៤. េអឡិច្រតុងែតងសថិតេនកនុង ថ នភពរជួំលេនកនុង តូមមួយរយៈេពល 10 s  មុន
នឹង ្រតឡប់មកកន់ ថ នភព្រគឹះវញិ។ គណនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៃនថមពល
របស់ ថ នភពគិតជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ (eV)។ 

៥. ្របសិនេបើទី ំងរបស់េអឡិច្រតុង ច្រតូវបនេគ ស់េឃើញនូវភពេជឿជក់្រតឹម 
2.6 10  m  គណនកំរតិជក់ ក់ៃនេលប នរបស់េអឡិច្រតុងេនះែដលេគ ចដឹង
បន។ 

៦. ្របសិនេបើ យុៃន ថ នភពរជួំលរបស់េអឡិច្រតុងេនកនុង តូមមួយមនតៃម្ល
្របែហល 10ns។ ឧបមថ តូមមួយធ្ល ក់ពីភពរជួំលេនះ និងផ យេចញនូវផូតុងពន្លឺ
ែដលមនជំ នរលក 500 nm ។ គណន្របភគភពមិនជក់ ក់ៃនថមពល Δ /  
និងភពមិនជក់ ក់ៃនជំ នរលក ∆ /  របស់ផូតុងេនះ។ 

៧. ធតុវទិយុសកមមមួយរងនូវករបំែបកេធ្វើេ យពុក  ជមួយនឹង យុរបស់  12µs។ 
្របសិនេបើមនករផ យេចញនូវផង់  ជមួយនឹងថមពលសីុេនទិច 5.5 keV  ចូរ
គណនភពជក់ ក់េនកនុងថមពលរបស់ផង់។ 

៨. ្រគប់កំេភ្លើង 12 g មួយចកេចញពីកំេភ្លើង មទិសេដកេ យេលប ន 180 m/s។ ក)
គណនជំ នរលករបស់្រគប់កំេភ្លើងេនះ។ ខ) ្របសិនេបើទី ំងរបស់្រគប់កំេភ្លើង
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្រតូវបនេគ គ ល់េនកនុងកំរតិេជឿជក់ 0.65 cm  (កំៃនកណុង) ចូរគណនតៃម្ល
អបបបរមៃនកំរតិជក់ ក់របស់បរមិណចលន មទិសឈរ។ 

៩. េអឡិច្រតុងមួយ និងបល់មួយផ្ល ស់ទីេ យេលប ន 95m/s ដូចគន មករ ស់កនុង
កំរតិេជឿជក់ 0.085%។ ចូរគណន រចួេ្រប បេធៀបភព្រតឹម្រតូវជក់ ក់របស់ទី ំង
ទំងពីរ។ 

១០. គណនកំរតិ្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៃនម៉សរបស់ធតុមុ៉យអុង (muon) (
105.7 MeV/c ) គិតជ eV/c  េបើេគដឹងថ យុរបស់ គឺ 2.20 µs។ 

១១. ណឺ្រតុងេសរមួីយ ( 1.67 10  kg)មន យុមធយមរបស់  900 s។ គណន
ភព្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៃនម៉សរបស់ គិតជ kg។ 

១២. េអឡិច្រតុងែដលកំពុងសថិតេន ថ នភព 2  ៃន តូមអីុ្រដូែសនមួយសថិតេន
ថ នភពេនះ្របែហល 10  s មុនេពល េ តមកកន់ ថ នភព 1 វញិ។ ក) ចូរ

គណនភព្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៃនថមពលរបស់  េន ថ នភព 2  េនះ។ ខ) ចូរ
គណន្របភគៃនអន្តរ (transition) ថមពលកនុង ថ នភពេនះ។ គ) គណនជំ ន
រលក និងទទឹងគិតជ nm េនកនុងបនទ ត់េនះេនកនុងសបុិចៃនអីុ្រដូែសន។ 

១៣. េតើកំរតិ្រតឹម្រតូវជក់ ក់ៃនទី ំងរបស់េអឡិច្រតុងៃនថមពល 3.50 keV ែដលេគ
ច ស់បនមនតៃម្លបុ៉នម ន េបើេគសនមតថថមពលរបស់ គឺ 1%? 

១៤. េនកនុងពិេ ធន៍អំពីបនទះេស្តើងមនរង្វះពីរ ែដលេគេធ្វើចំេពះេអឡិច្រតុង (ឬផូតុង) 
ឧបមថេគេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញថេតើរង្វះមួយ ែដលមនេអឡិច្រតុង
ផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់។ ឧបករណ៍ចង្អុលទំងេនះ្រតូវមនលទធភព ច្របប់បននូវ
កូអរេ េន  េនចេន្ល ះ /2 ែដល  គឺជចមង យរ ងរង្វះៃនបនទះេស្តើង។ េ យ
េ្របើ្របស់េគលករណ៍ៃនភពមិនជក់ ក់ ចូរបង្ហ ញថគំរូ ំែទេផរង់៉នឹង្រតូវបំផ្ល ញ
។ (សំគល់ៈ ដំបូង្រតូវបង្ហ ញថ មំុ  រ ងចំនុចអតិបរម និងអបបបរម ៃនគំរូ

ំងែទេផរង់៉គឺ ½ )។ 
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លំ ត់អំពីសមីករ Schrödinger ែដល ្រស័យនឹងេពលៈ 
១៥. បង្ហ ញថ ចំេពះសមីករ Schrödinger េបើ ψ ,  និង ψ ,  គឺជចំេលើយ 
េនះ កេន ម ψ , ψ ,  ែដលមន  និង  ក៏ជចំេលើយៃនសមីករែដរ។  

១៦. បង្ហ ញថ កេន ម ψ ,  គឺជចំេលើយៃនសមីករ Schrödinger 
ែដល ្រស័យេពលរបស់ផង់េសរមួីយែដលមន  េថរ ក៏បុ៉ែន្ត កេន ម 
ψ , cos  និងកេន ម ψ , sin  មិនែមនជចំេលើយ
របស់សមីករេទ។ បង្ហ ញថ េបើទំនក់ទំនង de Broglie មនកេន ម  និង  

/  េនះេគ ចសរេសរកេន មៈ 

2  

លំ ត់អំពីផង់េសរ ីរលកប្លង់ និង កញច ប់រលកៈ 
១៧. េអឡិច្រតុងេសរមួីយមនអនុគមន៍រលក ងេ យ sin 2.0 10  
ែដល  គិតជែម៉្រត។ គណន ក) ជំ នរលករបស់េអឡិច្រតុង ខ) បរមិណចលន
របស់េអឡិច្រតុង គ) េលប នរបស់េអឡិច្រតុង និង ឃ) ថមពលសីុេនទិចរបស់
េអឡិច្រតុង។ 

១៨. ចូរសរេសរអនុគមន៍រលកសំ ប់ ក) េអឡិច្រតុងេសរមួីយ និង ខ) ្របូតុងេសរមួីយ 
ែដលនីមួយៗមនេលប ន 3.0 10 m/s។ 

១៩. បង្ហ ញថេគលករណ៍អំពីភពមិនជក់ ក់្រគប់្រគង “កញច ប់រលក” ែដលេកើត
េឡើងពីរលកពីរមនជំ នរលក្រប ក់្របែហលគន គឺ  និង λ ។ កត់សំគល់ថ 
េដើមបីបង្ហ ញលកខណៈែបបេនះ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់កេន ម អំពី ំងែទេផរង៉ៃនរលក
សំេឡង ( 2 cos 2  sin 2  )  ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវេ្របើ្របស់រលកពីរគឺ 

sin  និង sin ។ បនទ ប់មក្រតូវបង្ហ ញថ ទទឹងរបស់កញច ប់រលក
នីមួយៗគឺ Δ 2 / 2 /Δ  (ពី t 0.05s េទកន់ t 0.15 s ចំេពះរបូខង
េ្រកមេនះ  ។ ចុងបញច ប់ ្រតូវបង្ហ ញថ Δ Δ  សំ ប់ ថ នភព មញញេនះ។ 
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លំ ត់អំពីអណ្តូ ងកេរជំេ អនន្តៈ 
២០. គណនេលប នអបបបរមៃនេអឡិច្រតុងមួយែដល្រតូវបងខ ំងកនុងអណ្តូ ងកេរជំេ
អនន្តទទឹង 0.20 nm។ 

២១. បង្ហ ញថផង់សថិតេនកនុង្របអប់នឹងឥតេខច ះមួយ ជំ នរលកៃនអនុគមន៍រលកៃន
្រគប់ ថ នភពគឺជជំ នរលក de Broglie។ 

២២. េអឡិច្រតុងមួយ្រតូវបនបងខ ំងកនុងអណ្តូ ងកេរជំេ អនន្តែដលមនថមពលៃន
ថ នភព្រគឹះរបស់  E 9.0 eV ។ គណនជំ នរលកអតិបរមៃនផូតុងែដល
ថ នភពរជួំលមួយរបស់ ចផ យផូតុងេនះេចញមក។ បនទ ប់មក គណនទទឹង

របស់អណ្តូ ងេនះ។ 

២៣. ករេ តរ ង ថ នភពកង់ទិច 4  និង 1  របស់េអឡិច្រតុងែដល្រតូវ
បងខ ំងេនកនុង្របអប់នឹងមួយបេងកើតផូតុងែដលមនជំ នរលក 340 nm។ គណនទទឹង
របស់្របអប់េនះ។ 

២៤. ជំ នរលកអតិបរមៃនបនទ ត់សបុិចផ យេចញពីេអឡិច្រតុងែដលេគបងខ ំងេន
កនុងអណ្តូ ងជំេ អនន្តមួយគឺ 610 nm។ គណនទទឹងរបស់អណ្តូ ងេនះ។ 

២៥. គណន ថ នភពទបបំផុតៃននីវ ៉ថូមពលបួនដំបូង និងអនុគមន៍រលកសំ ប់
េអឡិច្រតុងែដលេគបងខ ំងេនកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ អនន្តែដលមនទទឹង 2.0 nm 
មួយ។ 

លំ ត់អំពីអណ្តូ ងជំេ កំណត់ៈ 
២៦. េអឡិច្រតុងមួយែដលមនថមពលសីុេនទិច 180 eV េនកនុងលំហេសរផី្ល ស់ទីឆ្លង
កត់អណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល 56 eV ពី 0 េទ 0.50 nm។ គណនជំ នរលករបស់
េអឡិច្រតុង ក) េនកនុងលំហេសរ ី ខ)េពលែដល ឆ្លងកត់អណ្តូ ង។ គ) គូសដយ្រកម
បង្ហ ញអំពីថមពលបូ៉តង់ែសយល និងថមពលសរបុជអនុគមន៍នឹង ។ 

២៧. ចូរគូសអនុគមន៍រលក និងរបយ្របូបបី៊លីេតសំ ប់ ថ នភព 4 និង 5 
ៃនផង់មួយែដល្រតូវបងខ ំងកនុងអណ្តូ ងកេរជំេ កំណត់មួយ។ 

២៨. ឧបមថផង់ែដលមនម៉ស  មួយ្រតូវបនបងខ ំងកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលជំេ
កំណត់ែដលមនជញជ ំងនឹង េន្រតង់ 0  ( ∞  កល  0) និងជញជ ំងៃន
បូ៉តង់ែសយល  ្រតង់ ℓ  ដូចបញជ ក់កនុងរបូខងេ្រកម។ ក) ចូរគូសអនុគមន៍
រលកសំ ប់ ថ នភពទបជងេគបីដំបូង។ ខ) បង្ហ ញអំពីទ្រមង់របស់អនុគមន៍រលកេន

ថ នភព្រគឹះ េនកនុងតំបន់បីគឺ 0, 0 , និង ។ 
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២៩. េអឡិច្រតុងមួយ្រតូវបនបងខ ំងកនុងអណ្តូ ងកេរែដលមនទទឹង 0.16 nm ៃនកំពស់ 
2.0 keV។ េតើេនចមង យបុ៉នម នខងេ្រកជញជ ំងរបស់អណ្តូ ង ែដលអនុគមន៍រលក

េន ថ នភព្រគឹះ ធ្ល ក់ចុះ 1% ៃនតៃម្ល្រតង់ជញជ ំងអណ្តូ ងទំងអស់? 

៣០. ផង់មួយែដលកំពុងសថិតកនុង្របអប់ៃន្របែវង  មួយដំបូងសថិតេន ថ នភពេភញ ច
ទីមួយែដលមន 2 (របូខងេ្រកម)។ េតើផង់េនះនឹង្រតូវបនេឃើញេន្រតង់ ជង
េគ? ក) សថិតេនចំក ្ត ល្របអប់ ខ) សថិតេនចុងមខ ងៃន្របអប់ គ) សថិតេន្រតង់ចំនុច
មួយែដលសថិតកនុង ¼ ពីែផនកខងចុងៃន្របអប់ ឃ) លទធភពែដល ចេលចេចញេន
្រគប់កែន្លងមនតៃម្ល្របូបបី៊លីេតេសមើគន  ង) ឬគម នចេម្លើយ មួយខងេលើ្រតឹម្រតូវទល់
ែតេ ះ? 

 

 



ជំពកូ ៤ 

េមកនចិកងទ់ចិ ៃន តូម 
Quantum Mechanics of Atoms 

េគលបំណង 
ជំពូក៤ មនេគលបំណងឱយនិស ិតយល់ដឹងអំពីខ្លឹម រមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 ទស នៈែបបេមកនិចកង់ទិចរបស់ តូម 
 តូមអីុ្រដូែសន៖ សមីករ Schrödinger និងចំនួនកង់ទិច 
 អនុគមន៍រលកៃន តូមអីុ្រដូែសន 
 តូមែដលមនភព ំញំុជង េគលករណ៍បដិេសធន៍ 
 ងខួបៃនធតុគីមី 
 សបិុចកំរសមី X និងេលខ តូមិច 
 មូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិច មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសរបុ 
 Fluorescence និង Phosporescence 
 ្របភព ែស៊ 
 ករបេងកើតរបូភពបីវមិ្រត (Holography) 

 

 
បំពង់េណអុង គឺជបំពង់ែកវេស្តើងែដលេគ ចពត់ ជរបូ ងេ្រចើន មត្រមូវកររបស់មនុស  និង្រតូវបនបំេពញ
េ យឧសម័នេណអុង (ឬ ចជឧសម័នេផ ងេទៀត) ែដលបេញចញពន្លឺមនពណ៌េផ ងៗកល មនចរន្តេនក្រមិត
តង់សយុងខពស់ផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ ។ តូមៃនឧសម័ន េភញ ចេទកន់ ថ នភពថមពលទបជងេ យករេ តចុះ
េទកន់ ថ នភពទប និងបេញចញផូតុងពន្លឺ ែដលមនជំ នរលក (ឬពន្លឺ) េទ ម្របេភទៃនឧសម័នេនះ។ 
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េសចក្តីេផ្តើម 

េនជំពូកមុន េយើងបនពិភក រចួមកេហើយអំពី្រទឹស្តី Bohr ៃន តូមអីុ្រដូែសន 
និងមូលេហតុែដលេគ្រតូវករ្រទឹស្តីេនះ។ ថ្វីេបើ្រទឹស្តីេនះទទួលបនេជគជ័យកនុងកររក
ជំ នរលករបស់ពន្លឺែដលផ យេចញ និង្រសូបេ យ តូមអីុ្រដូែសន ែត នឹងមិន

ចទទួលបនេជគជ័យេឡើយស្រមប់ តូមែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញជង តូម
អីុ្រដូែសន។ េមកនិចកង់ទិចេលចរបូ ងខ្ល ំងេនចេន្ល ះឆន ំ១៩២៥ និង១៩២៦។ េនកនុង
ជំពូកេនះ េយើងនឹងេ្របើ្រទឹស្តីកង់ទិចស្រមប់ករសិក អំពីរចនសមព័នធ តូម ុ ំញំុ 
ែដល មនលកខណៈ្របេសើរជង្រទឹស្តី Bohr ចស់។ 

៤.១ ទស នៈែបបេមកនិចកង់ទិចរបស់ តូម (QUANTUM-MECHANICAL 
VIEWS OF ATOMS) 

ថ្វីេបើគំរ ូBohr ្រតូវបនបដិេសធកនុងករពិពណ៌នយ៉ង្រតឹម្រតូវអំពីធមមជតិ ែតេគ
មន្រទឹស្តីេមកនិចកង់ទិចែដល ចបញជ ក់បែនថមេទេលើ្រទឹស្តីចស់ ដូចជថ
េអឡិច្រតុងេនកនុង តូមមនែត ថ នភពថមពល ច់ៗ មិនជប់េឡើយ េហើយផូតុង
ៃនពន្លឺផ យ (ឬ្រសូប) េនេពលែដលេអឡិច្រតុងមនករេ តកង់ទិចពី ថ នភពមួយ
េទកន់ ថ នភពមួយេទៀតបុ៉េ ្ណ ះ។ េមកនិចកង់ទិចគឺជ្រទឹស្តីេ្រជ្រជះជង្រទឹស្តី
កង់ទិចៃន តូម Bohr របស់េ ក Bohr។ ្រទឹស្តីេនះនឹងផ្តល់ឱយអនកសិក យល់កន់
ែតចបស់អំពី តូម មរយៈទស នៈេផ ងស្តីអំពី តូម។ មេមកនិចកង់ទិច 
េអឡិច្រតុងមិនមនគន្លងកំណត់មួយដូចែដលេគបនេឃើញេនកនុង្រទឹស្តី Bohr េឡើយ។ 
ក៏បុ៉ែន្ត េអឡិច្រតុងទំង យ (េ យ រែតលកខណៈរលករបស់ ) ចចត់ទុកជ
ពពកេនកនុងលំហ។ ទំហំ និងរបូ ងរបស់ពពកេអឡិច្រតុង ច្រតូវេគរកបនស្រមប់

ថ នភពែដលេគ គ ល់មួយេនកនុង តូម។ េន ថ នភព្រគឹះេនកនុង តូមអីុ្រដូែសន 
ចេម្លើយៃនសមីករ Schrödinger គឺ៖ 

1  

េនទីេនះ  ងអនុគមន៍រលកជអនុគមន៍ៃនទី ំង េហើយ ្រស័យ្រតឹមែតនឹង
ចមង យកំពីផចិតបុ៉េ ្ណ ះ។ ក៏បុ៉ែន្ត មិន ្រស័យនឹងទី ំងមំុ  និង  េឡើយ។ េនកនុង
េនះ កំ  េសមើនឹងកំទីមួយរបស់ Bohr ែដរ។ ដូេចនះ ពពកេអឡិច្រតុង ែដលមនដង់
សីុេតរបស់  | |  ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដូែសនមន ងជែស៊្វរសីុេម្រទី
េ យ មនលកខណៈដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៤.១។ កររកីេលើសពីេនះៃនរបូ ងពពក
េអឡិច្រតុងេនដង់សីុេតខពស់ជងេនះចង្អុលបង្ហ ញអំពីទំហំរបស់ តូម។ កនុងេនះ ពពក
េអឡិច្រតុងមិនបញជ ក់ឱយេឃើញយ៉ងចបស់េឡើយអំពី្រពំែដនកំណត់របស់  ឬេយើង

(៤.១)



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

193េមកនចិកងទ់ចិ ៃន តូម 

ចនិយយថ តូមមិនមន្រពំ្របទល់ជក់ ក់ ឬទំហំកំណត់ចបស់េនះេទ។ េលើស
ពីេនះ មិនែមនពពកេអឡិច្រតុងទំងអស់សុទធែតមន ងជែស៊្វរេនះេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត គួរកត់
សមគ ល់ថ  ែដលេនេពល មនតៃម្លតូចស្រមប់កំកន់ែតធំ នឹងមិនេសមើសូនយ
េទ។ ដូេចនះ េមកនិចកង់ទិចបញជ ក់ថ តូមមួយមិនែមនមនលកខណៈជលំហ
ជទូេទេនះេទ។  

 
របូ៤.១ ពពកេអឡិច្រតងុ ឬរបយ្របូបបី៊លីេត | | ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដូែសន មករេមើលេឃើញពី 
ចមង យ។ ន មរង្វង់បង្ហ ញពីគន្លងវង់ៃនកំ Bohr  (ឬ ) ចំែណកសំណំុចំណុចទំង យ ងទី ំងៃនេអឡិច្រតុង
ែដលេគ ចសេងកតេឃើញ មសមមតិកមម។ កែន្លងែដលមនចំណុចសថិតេនជិតគន  ជកែន្លងែដល្របូបបី៊លីេតៃនករ
សថិតេនរបស់េអឡិច្រតុងធំែដរ (េគេ ថពពកែណនជង)។ 

េគ ចបក្រ យអំពីពពកេអឡិច្រតុងេនះ មទស នៈផង់ ឬទស នៈរលកក៏
បន។ ចូរចងចំថ មន័យផង់ េយើងចង់ បនន័យថ អ្វីែដលសថិតេនកនុងលំហ មន
ទី ំងកំណត់ េនខណៈេពលែដលេគ គ ល់មួយ។ ផទុយេទវញិ រលកមួយផ យេចញ
េទកន់លំហ ម្រគប់ទិស។ ពពកេអឡិច្រតុងផ យេចញេនកនុងលំហដូចរបូ៤.១ ដូ
េចន ះែដរ។ លកខណៈេនះេកើតេចញពីលកខណៈរលករបស់េអឡិច្រតុងែដលេគ ចបក
្រ យ មរបយ្របូបបី៊លីេត (ឬដង់សីុេត្របូបបី៊លីេត) ស្រមប់ផង់មួយ។ ដូចែដល
េយើងេឃើញកនុងែផនកមុន បនទ ប់ពីេយើង ស់ទី ំងរបស់ផង់េនខណៈមួយរចួេហើយ េយើង
មិន ចដឹងចបស់ថទី ំងថមីេនខណៈេ្រកយេទៀតថមនលកខណៈយ៉ងដូចេម្តច
េឡើយ េ្រពះករ ស់េនមុនេនះបន្តិចបនេធ្វើឱយមនបែ្រមប្រមួលទី ំងេនខណៈ
េ្រកយរចួេទេហើយេបើករសិក េធ្វើេឡើងេនកនុងពិភព តូម។ ដូេចនះ េយើង ច្រតឹមែត
គណន្របូបបី៊លីេតែដលេយើង ចនឹងរកបនអំពីទី ំងរបស់េអឡិច្រតុងមួយបុ៉េ ្ណ ះ 
េហើយលទធផលនឹងបង្ហ ញថេអឡិច្រតុងនឹងសថិតេន្រតង់កែន្លងែដលមន្របូបបី៊លីេត
ធំ មករគណនរបស់េយើង។ មនតិច ស់ែដលេអឡិច្រតុង ចសថិតេនកែន្លង
ែដល្របូបបី៊លីេតមនតៃម្លតូច។ ែបបេនះេហើយេទើបករេ្របើ្របស់្របូបបី៊លីេតស្រមប់



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

194 េមកនចិកងទ់ចិ ៃន តូម 

បញជ ក់អំពីទី ំងរបស់ផង់មួយជករចំបច់ស្រមប់ករសិក េនកនុងពិភព
មី្រកូទស ន៍។ 

៤.២ តូមអុី្រដូែសន៖ សមកីរ Schrödinger និងចំនួនកង់ទិច (HYDROGEN 
ATOM: SCHRÖDINGER EQUATION AND QUANTUM NUMBERS) 

តូមអីុ្រដូែសនជ តូម មញញជងេគ េ្រពះ តូមេនះមនេអឡិច្រតុង
ែតមួយរត់ជំុវញិៃណ្វ យូ៉ (ែដលមនែត្របូតុងមួយ) ផទុកបនទុកវជិជមន។ ដូេចនះ ករសិក
អំពីទ្រមង់ តូមេ យករចប់េផ្តើមពីករសិក អំពី តូមអីុ្រដូែសនេនះ គឺជដំេណើ រករ
្រតឹម្រតូវមួយ។ 

សមីករ Schrödinger មនបងកប់នូវករេ្របើ្របស់ថមពលបូ៉តង់ែសយល។ 
ស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសន ( H ) ថមពលបូ៉តង់ែសយលេកើតមនេឡើងពីកម្ល ំងគូឡំុរ ង   
េអឡិច្រតុងនិង្របូតុង៖ 

1
4  

ែដល  ងចមង យរ ងេអឡិច្រតុង និង្របូតុង។ 

សមីករ Schrödinger មិន ្រស័យនឹងេពល សរេសរកនុងបីវមិ្រតចំេពះករណីេនះគឺ៖ 

2
1

4  

ែដល / , /  និង /  គឺជេដរេីវេ យែផនក ម ,  និង ។ េដើមបី
េ ះ្រ យសមីករ Schrödinger ស្រមប់ តូម H េនះ េយើង្រតូវសរេសរ េនេ្រកម
ទ្រមង់ជអនុគមន៍ៃន , , ។  

ចេម្លើយៃនសមីករ Schrödinger ស្រមប់ករសិក មួយវមិ្រតចំេពះអណ្តូ ងជំេ
អនន្តគឺមនករែ្រប្របួលេទ មចំនួនកង់ទិច ។ 
េកើតេឡើងេ យករអនុវត្តលកខខណ្ឌ ្រពំែដនមួយដូច

េយើងបន គ ល់ ំងពីមុនរចួេហើយ។ ចំេពះករ
សិក កនុងបីវមិ្រតស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសនវញិ 

ចេម្លើយៃនសមីករ Schrödinger គឺ្រតូវ ្រស័យនឹង
ចំនួនកង់ទិចចំេពះលកខខណ្ឌ បីវមិ្រតែដរ។  

េមកនិចកង់ទិចបេងកើតរបូមន្តស្រមប់គណន
នីវ ៉ថូមពលេនកនុង តូមអីុ្រដូែសនដូចអ្វីែដលេយើង

ធ្ល ប់បន គ ល់កនុង្រទឹស្តីរបស់ Bohr ែដរគឺ៖ 

 
របូ៤.២ ថមពលបូ៉តង់ែសយល  
ស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសន។ កំ ៃន
េអឡិច្រតុង្រតូវបនសរេសរជទ្រមង់
កំ Bohr ។ 

(៤.៣)

(៤.២)



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

195េមកនចិកងទ់ចិ ៃន តូម 

13.6eV
    1,2,3, …, 

ែដល  ងចំនួនគត់ធមមជតិ។ េនកនុង្រទឹស្តី Bohr េគេឃើញមនែតចំនួនកង់ទិចមួយ 
គត់។ េនកនុងេមកនិចកង់ទិច េគ្រតូវមនចំនួនកង់ទិចបីេដើមបី ចបញជ ក់បនអំពី

ថ នភពនីមួយៗេនកនុង តូម។ ទំងេនះគឺ៖ 

1. ចំនួនកង់ទិច  ែដលេគបន គ ល់េនកនុង្រទឹស្តីរបស់ Bohr េ ថចំនួនកង់ទិច
េគល (principle quantum number)។ ចមនតៃម្លពី 1  េទ ∞ ។ 
ថមពលសរបុៃន ថ នភពេនកនុង តូមអីុ្រដូែសន ្រស័យនឹងចំនួនកង់ទិច  
ដូចេឃើញេនកនុងកេន មខងេលើ។ 

2. ចំនួនកង់ទិចគន្លងវង់ (orbital quantum number) ែដលេយើង ងេ យ  គឺជប់
ទក់ទងនឹងទំហំៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចៃនចលន មគន្លងវង់របស់េអឡិច្រតុងជំុវញិ
ៃណ្វ យូ៉ៃន តូម។ តៃម្ល ℓ ចយកពី 0 េទ 1 ។ ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះ ℓ 

ចមនតៃម្ល្រតឹមែតសូនយបុ៉េ ្ណ ះ។ ស្រមប់ 3 តៃម្ល ℓ ច 0, 1 ឬ 2។ តៃម្ល
ពិត្របកដៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិច  គឺទក់ទងនឹងចំនួនកង់ទិច ℓ េនះ មកេន ម៖ 

ℓ ℓ 1  

តៃម្ល ℓ  េនះេសទើរែតគម នឥទធិពលេលើថមពលសរបុេនកនុង តូមអីុ្រដូែសនេឡើយ 
េនះគឺមនែត  បុ៉េ ្ណ ះែដលជប់ទក់ទងនឹងថមពលេនះ។ េនកនុង តូម
ែដលមនេអឡិច្រតុង ពីរ ឬេ្រចើន ថមពលមិន ្រស័យ្រតឹមែត  ឬ ℓ េឡើយ។ 

3. ចំនួនកង់ទិចម៉េញទិច (magnetic quantum number)  ជប់ទក់ទងនឹង
ទិសេ ៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរបស់េអឡិច្រតុង េហើយ ចមនតៃម្លេនចេន្ល ះ ℓ 
និង ℓ។ ឧទហរណ៍ េបើ ℓ 2 េនះ ℓ ចមនតៃម្ល 2, 1, 0, 1, ឬ 2។ 
េ យមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចជទំហំវុចិទ័រ េទើបេយើងមិនមនអ្វីចំែឡកេទែដលថទំហំ 
និងទិសេ របស់ រងនូវកង់ទិចកមម។ កល  ℓ 2  េនះេគថ ចមន
ទិសេ ្របំេផ ងគន ែដលេគ ច ងេ យដយ្រកមខងេ្រកម។ ក្រមិតកំណត់
ៃនទិសេ របស់  ្រតូវបនេគេ ថ លំហបរមិណកមម (space quantization)។ 
េនកនុងេមកនិចកង់ទិច ទិសេ ៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចជធមម ច្រតូវបនេគ
កំណត់េ យកំុបូ៉សង់ មអ័ក   ។ ទំហំ  និង ចំនួនកង់ទិច  មនទំនក់
ទំនងនឹងគន មកេន មដូចខងេ្រកម៖ 

ℓ  

ចំេពះតៃម្ល  និង េគថពួក ជទំហំពំុ ចកំណត់បនេឡើយ។ ចំែណក
េឈម ះស្រមប់ ℓេគពំុបនរកេឃើញេ យ្រទឹស្តីេទ ក៏បុ៉ែន្តគឺេ យេ្របើ្របស់ករ

(៤.៤)

(៤.៥)
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ពិេ ធ។ េគបនរកេឃើញថ កល បំពង់េផទរឧសម័ន្រតូវបនេគ ក់កនុងែដន
ម៉េញទិច បនទ ត់សបុិចនឹង្រតូវបនផ្ត ច់េចញជបនទ ត់សបុិចេ្រចើនសថិតេនែកបរ
គន ។ ករផ្ត ច់រេបៀបេនះ ែដលធមម េគ គ ល់ថជផល Zeeman ្របប់េយើងថ 
នីវ ៉ថូមពលក៏្រតូវផ្ត ច់ពីគន ែបបេនះែដរ ដូចករណីរបូ៤.៤។ ដូេចនះ នីវ ៉ថូមពល

្រស័យមិន្រតឹមែត  េទ ែត ក៏ ្រស័យនឹង ℓ  ែដរ េនេពលែដលេគអនុវត្ត
ែដនម៉េញទិចេលើ ។ េហតុេនះេហើយេឈម ះចំនួនកង់ទិចម៉េញទិចបនេកើត
េឡើង មរេបៀបេនះ។ 

 
របូ៤. ៣ កង់ទិចៃនទិសេ របស់មូ៉ម៉ង់សីុេនទិច្រតូវនឹង ℓ 2។ (ទំហំរបស់  គឺ √6 )។ 

 
របូ៤.៤ កល េគផ្តល់ែដនម៉េញទិច នីវ ៉ថូមពល 3, ℓ 2 នឹង្រតូវផ្ត ច់ពីគន ជ្របំនីវ ៉ូ ្រស័យ មតៃម្លរបស់ 

ℓ (2, 1, 0, -1, -2) ។ ចំែណក 2, ℓ 1 នឹង្រតូវផ្ត ច់ឱយែញកេចញពីគន ជបី មតៃម្ល ℓ (1, 0, -1)។ ករផ្ល ស់
ប្តូរ( ថ នភពរបស់េអឡិច្រតងុ) ចនឹងេកើតេឡើងរ ងនីវ ៉ថូមពលជមួយនឹងករផ យេចលផូតុងែដលមនជំ ន
រលកេផ ងគន បន្តិចបន្តួច ែដលផលេនះេគ គ ល់ថជផល Zeeman។ 

4. ជចុងបញច ប់េគេនមនចំនួនកង់ទិចសពនី (spin quantum number)  ស្រមប់
េអឡិច្រតុងែដល ចមនតៃម្ល  េសមើ +1/2 និង -1/2។ វត្តមនៃនចំនួនកង់ទិច
ចុងេ្រកយេនះមិនបនេលចេឡើងកនុង្រទឹស្តីេដើមរបស់ Schrödinger េទ គឺមនែត 

ℓ , , និង ℓ  បុ៉េ ្ណ ះែដលមនករេលើកេឡើងេនកនុង្រទឹស្តីកង់ទិចេដើម។ ចំនួន
កង់ទិចសពីនេនះេកើតេឡើងបនទ ប់ពីមនករែកស្រមួល្រទឹស្តីរបស់ Schrödinger 
ែដលេធ្វើេឡើងេ យ P. A. M Dirac បុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងករែកស្រមួលេនះ Dirac បន



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

197េមកនចិកងទ់ចិ ៃន តូម 

ពនយល់អំពីវត្តមនរបស់ទំហំេនះ ម្រទឹស្តីេធៀបភពថជផលេកើតេចញពី
េធៀបភពបុ៉េ ្ណ ះ។ ករសិក េ យយកចិត្តទុក ក់អំពីបនទ ត់សបុិចៃន តូម
អីុ្រដូែសនបនបង្ហ ញថ ទំហំនីមួយៗេកើតមនេឡើងេ យមនបនទ ត់សបុិចសថិត
េនជិតគន ពីរ ឬេ្រចើន េបើេទះជគម នវត្តមនរបស់ែដនម៉េញទិចពីខងេ្រកក៏
េ យ។ ជដំបូង េគបន ក់ជសមមតិកមមថ ករែញកេចញពីគន ៃននីវ ៉ថូមពល
ែដលេគ គ ល់ថរចនសមព័នធវចិិ្រត (Fine structure) េកើតមនេឡើងេ យ រែត
មនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចែដលេកើតេឡើងពីសពីនៃនេអឡិច្រតុង។ េនះគឺ េអឡិច្រតុង

ចវលិជំុវញិអ័ក រង្វិលរបស់  ដូចគន នឹងៃណ្វ យូ៉ែដរ ែដលេនះមិនខុសអ្វី
ពីចលនៃន្របព័នធ្រពះ ទិតយែដលមនរណបទំង យវលិជំុវញិអ័ក រង្វិល
របស់្រពះ ទិតយេនះេទ។ អន្តរកមមរ ងចរន្តៃនេអឡិច្រតុងកំពុងមន
ចលនរង្វិលដ៏តូចជមួយនឹងែដនម៉េញទិចេកើតមនេឡើងេ យបែ្រមប្រមួលៃន
បនទុកកំពុងវលិ និងជេហតុប ្ត លឱយមនករែញកពីគន ៃននីវ ៉ថូមពល។ ដូេចនះ 
ថមពលេនះ ្រស័យទំងនឹង ℓ  និង ។ Fine structure ែដលេគេ
ស្រមប់សមគ ល់ករែញកេចញពីគន ៃននីវ ៉ថូមពល គឺេកើតមនេឡើងេ យ រ
អន្តរកមមសពីន (spin-orbit interaction)។ សព្វៃថង េយើងេសទើរែតមិន ចនិយយអំពី
េអឡិច្រតុងថជផង់មនទី ំងចបស់ ស់េឡើយ ក៏បុ៉ែន្តេអឡិច្រតុងជផង់
កំពុងវលិ។ អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ េអឡិច្រតុង ចមន ថ នភពពីរេផ ងគន
េ យ រចរកិលកខណៈៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរបស់  េហើយេយើងេនែតេ
ថសពនី។ េអឡិច្រតុង្រតូវបនេគចត់ទុកថមនចំនួនកង់ទិចសពីន 1/2 ែដល
បេងកើតឱយមនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិច៖ 

1 √  
កំុបូ៉សង់ មអ័ក   គឺ៖ 

 
ែដលតៃម្ល ចេកើតមនេឡើងរបស់ គឺ  និង  ែតង្រតូវបនេគេ ថ
តៃម្លស្រមប់ករវលិេឡើង និងវលិចុះ (spin up, spin down) ែដលេនះក៏សំេ េលើ
ទិសេ របស់មូ៉ម៉ង់សីុេនទិច (របូ៤.៥) ែដរ។ ថ នភពែដលមន  មន
ថមពលតូចជង ថ នភព្រតូវនឹង  បន្តិច។  

 
របូ៤.៥ មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរង្វិល S ចមនទិសេ ្រតឹមែតពីរបុ៉េ ្ណ ះ  ឬ  ែដលេគេ ថករវលិេឡើង ឬវលិ
ចុះ។ 

(៤.៧)

(៤.៦)
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ងខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីតៃម្លែដល ចមនរបស់ប ្ត ចំនួនកង់ទិចទំង យ៖ 
ង៤.១ ចំនួនកង់ទិចស្រមប់េអឡិច្រតុង 

េឈម ះ និមិត្តសញញ តៃម្លែដល ចមន 
ចំនួនកង់ទិចេម (principle) 
ចំនួនកង់ទិចស្រមប់ចលនរង្វិលជំុ 
(orbital) 
ចំនួនកង់ទិចម៉េញទិច  
 
ចំនួនកង់ទិចសពីន (spin) 

 
ℓ 

ℓ 
 

 

1,2,3, … , ∞

ស្រមប់តៃម្ល ែដលេគ គ ល់ ℓ ច0,1,2, … , 1 
ស្រមប់តៃម្ល  និង ℓ គឺ ℓ ចមនតៃម្ល ℓ, ℓ 1,  

… , 0, … , ℓ  
ស្រមប់្រគប់តៃម្លែដលេគឱយ , ℓ,  និង ℓ  តៃម្ល  

ច មនតៃម្ល 1/2 ឬ 1/2 

 
លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ថ នភពែដល ចមនចំេពះ 3 

 គណនចំនួន ថ នភពែដល ចេកើតមនស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយែដលចំនួន
កង់ទិចេមរបស់ គឺ 3។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
ស្រមប់ 3, ℓ ចមនតៃម្ល ℓ 2,1,0 ។ ស្រមប់ ℓ 2, ℓ ចមនតៃម្ល 
2, 1, 0, 1, 2 ែដលលទធភពែដល ចេកើតមនេឡើងគឺ 5 ។ ស្រមប់តៃម្លនីមួយៗ  

ចេទេលើ ឬេទេ្រកមបនៈ (  ឬ )។ មន័យេនះ កល  ℓ 2 េគ ចមន
ថ នភព 2 5 10។ មយ៉ងេទៀត កល  ℓ 1  េនះ ℓ  ចមនតៃម្ល 1, 0, 1 

ដូេចនះ  ចមនតៃម្ល 1/2 ឬ 1/2 ែដរ និង ថ នភពសរបុែដល ចេកើតមន
េឡើងគឺ 6។ ជចុងេ្រកយ កល  ℓ 0 េនះ ℓ ចមនតៃម្ល 0 និង ថ នភពសរបុ
គឺ 2 ែដល មរយៈតៃម្ល 2 េនះ  ្រតូវមនតៃម្ល 1/2 និង 1/2។ 

តៃម្លសរបុៃន ថ នភពគឺៈ 10 6 2 18 ។ ប ្ត ថ នភពរបស់េអឡិច្រតុងេនះ 
មនលកខណៈដូចបង្ហ ញលំអិតកនុង ងខងេ្រកម៖ 
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លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 
ភជ ប់នឹងលំ ត់ខងេលើេនះ គណន ក) ថមពល និង ខ) មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរង្វិលជំុ
ស្រមប់      េអឡិច្រតុងៃន ថ នភព តូមអីុ្រដូែសន។ 

គន្លឹះ៖ ថមពលៃន ថ នភពមួយ ្រស័យ្រតឹមែតនឹងចំនួនកង់ទិច  បុ៉េ ្ណ ះ។ េគ្រតូវ
គណនថមពល ម្រទឹស្តី Bohr ែដលមន 13.6eV/ ។ បនទ ប់មកេយើង
េ្របើ្របស់របូមន្តមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរងិ្វលជំុែដលេយើងបន គ ល់កនុងេមេរៀន េដើមបីេ ះ
្រ យសំនួរទីពីរខងេលើ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖  

ក) េ យ 3 ស្រមប់្រគប់ ថ នភព េគ ចដឹងថ មនថមពលដូចគន ទំងអស់គឺ៖ 

13.6 eV
3 1.51 eV 

ខ) ស្រមប់ ℓ 0 េគបន៖ 

ℓ ℓ 1 0 

ស្រមប់ ℓ 1 េគបន៖ 

ℓ ℓ 1 1 1 1 1.49 10  J. s 

ស្រមប់ ℓ 2 េគបន៖ 

ℓ ℓ 1 2 2 1 √6  

៤.៣ អនុគមន៍រលក តូមអុី្រដូែសន (HYDROGEN ATOM WAVE FUNCTIONS) 

ចេម្លើយៃនសមីករ Schrödinger េន ថ នភព្រគឹះស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសនមន
ថមពល 13.6 eV  ដូចែដលេយើងធ្ល ប់បនេឃើញរចួមកេហើយ។ អនុគមន៍រលក
ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះ ្រស័យ្រតឹមែត  បុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ េគថ មនលកខណៈសីុេម្រទី

មែស៊្វរ។ មនទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ 

1  

ែដល / 0.0529nm  េ ថកំ Bohr។ សនទស ន៍ 100  ងចំនួន
កង់ទិច , ℓ, ℓ ឬេគ ចសរេសរ៖ 

ℓ ℓ 

(៤.៨)
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គួរកត់សមគ ល់ថ េន ថ នភព្រគឹះ  1, ℓ 0  និង ℓ 0។ មនអនុគមន៍រលក
្រតឹមែតមួយបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវនឹង 1/2 ផង និង 1/2 ផង។ ដូេចនះ របយ
្របូបបី៊លីេត ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះគឺ៖ 

| |  

ែដលែខ េកងរបស់ ធ្ល ក់ចុះ មលកខណៈអិុចសប៉ូណង់ែសយលជអនុគមន៍ៃន ។ គួរ
កត់សមគ ល់ថ  ក៏ដូចជអនុគមន៍រលកដៃទេទៀតែដរ មនទ្រមង់និយម 
(normalized) របស់ គឺ៖ 

| |
លំហទំងអស់

1 

ទំហំ | |  ផ្តល់មកនូវ្របូបបី៊លីេត ៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេនកនុងមឌ  
ស្រមប់ចំណុចែដលេគ គ ល់។ ជនិចចកល េយើង្រតូវកំណត់តៃម្លរបយ្របូបបី៊លីេត  
ែដលេគឱយេឈម ះថ របយ្របូបបី៊លីេតៃនកំ។ េគកំណត់តៃម្ល្របូបបី៊លីេតេនះេ យ
ករគណន  ែដលជ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេនកនុងតំបន់ែដល
សថិតេនចេន្ល ះកំ  និង  មិនថ មនទិសេ យ៉ង េទ (របូ៤.៦)។ 

 
របូ៤.៦ សំបកែស៊្វរែដលមនកំ ស់  េ យកំៃនែស្វ៊រែផនកខងកនុង  និងែស្វ៊រែផនកខងេ្រក ។ មឌរបស់ គឺ 

4 ។ 

មឌរបស់សំបកែស្វ៊រេនះគឺជផលគុណៃនៃផទរបស់  4 នឹងកំ ស់  េហើយ
េយើង ចសរេសរដូចខងេ្រកម៖ 

4  

ដូេចនះ  

| | | | 4  

(៤.៩)
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ចំែណករបយ្របូបបី៊លីេតៃនកំគឺ៖ 

4 | |  

េន ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដូែសន  ក្ល យជ៖ 

4  

្របសិនេបើេយើងគូសរបយ្របូបបី៊លីេតេនះ បង្ហ ញលកខណៈដូចកនុងរបូ៤.៧ 
ខងេ្រកម។ កំពូលៃនែខ េកង្រតូវនឹងតៃម្ល ែដលជចំណុចែដល
្របូបបី៊លីេតមនតៃម្លធំជងេគ និងជចំណុចែដល្រតូវនឹងកំ Bohr។ 

 
របូ៤.៧ របយ្របូបបី៊លីេតៃនកំ  ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដែូសន 1, ℓ 0 ។ ចំណុចកំពូលៃន
ែខ េកង្រតូវនឹងកំ Bohr។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 
គណនកំ   ែដលជចមង យពីៃណ្វ យូ៉ ែដលគួរមន (្របូបបី៊លីេតធំ) បំផុត 

(most probable distance) េដើមបីរកេអឡិច្រតុងេនកនុង ថ នភព្រគឹះៃនអីុ្រដូែសន។ 

វធីិ ្រស្ត៖ ចំណុចកំពូលៃនែខ េកងខងេ្រកម្រតូវនឹង្របូបបី៊លីេតធំបំផុតែដលេយើង
កំពុងចង់បន។ េន្រតង់ចំណុចេនះ ែខ េកងមនេមគុណ្របប់ទិសសូនយ។ ដូេចនះេយើង
េធ្វើេដរេីវទីមួយ និងយកតៃម្លរបស់ េសមើសូនយ េដើមបីេ ះ្រ យរក ។ 

ដំេ ះ្រ យ 
េ ះ្រ យសមីករ 

4 0 

ឬ 

8 8 0 

(៤.១០)

(៤.១១)
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េ យ  ខិតេទសូនយ េនេពលែដល  ខិតជិត ∞ ដូេចនះ េយើង្រតូវយកកេន មេន
កនុងវង់្រកចកេសមើសូនយ េដើមបីឱយផលគុណេនះ(អងគខងេឆ្វង)េសមើសូនយ។ 

េគបន៖ 

8 8 0 

ដូេចនះ  

 

ឬ 

 

កំែដលនំឱយ្របូបបី៊លីេតមនតៃម្លធំបំផុត គឺកំ Bohr។ ដូេចនះ  ជចេម្លើយ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 
 គណន្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុង េនកនុង ថ នភព្រគឹះស្រមប់

តូមអីុ្រដូែសនមួយេនចេន្ល ះពីរដងកំ Bohr ៃនៃណ្វ យូ៉។ 

គន្លឹះ៖ េយើង្រតូវគណន ំងេត្រកល  េ យយក  ពី 0 េទ 2 ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
គណន 

| | 4  

េដើមបីេទជទ្រមង់ងយយល់េយើង ង 2 ។ េ យករេ្របើ្របស់ទំនក់ទំនង   
ំងេត្រកលេ យែផនក និងជំនួសតៃម្ល  ខងេលើ េគបន៖ 

1
2

1
2 2 4

0 

(េ យ ង  និង ; គួរកត់សមគ ល់ថ 2 /  េហើយែដនខង
ខពស់គឺ 4) 

ចំេពះែផនកទីពីរ េយើងេធ្វើ ំងេត្រកលដូចគន េ យយក 2  និង : 
1
2 2 2 4

0 
1
2 1 4

0 
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េ យករជំនួស 0 និង 4 ចូលេគបន៖ 

8 4 1 0.76 

េនះមនន័យថ ្របូបបី៊លីេតគឺ 76%  ែដលេគ ចេឃើញេអឡិច្រតុងសថិតេនតំបន់ៃន
ែស្វ៊រែដលមនកំ 2  និងមនឱកសែត 24% បុ៉េ ្ណ ះែដលេអឡិច្រតុង ច្រតូវបនេគ
េឃើញេនតំបន់ែដលសថិតេនចមង យធំជង 2 ។ 

សមគ ល់៖ លទធផលេនះ ្រស័យនឹងអនុគមន៍រលក ែដលទ្រមង់និយមស្តង់ រ
(normalized) របស់ (ពី 0 េទ ∞) គឺ | | 1។ 

េយើងបនដឹងេហើយថ ចំេពះ តូមអីុ្រដូែសន ថ នភពេភញ ចទីមួយ្រតូវនឹង 
2។ ស្រមប់ ℓ 0 ចេម្លើយៃនសមីករ Schrödinger គឺជអនុគមន៍រលកែដលមន

លកខណៈជែស្វ៊រសីុេម្រទី៖ 
2  

របូ៤.៨ (a) បង្ហ ញអំពីរបយ្របូបបី៊លីេត រឯីរបូ៤.៨(b) គូសរបយ្របូបបី៊លីេតៃនកំ៖ 

4 | |
1
8 2  

មរយៈែខ េកងរបយ្របូបបី៊លីេតេនះ េយើងសេងកតេឃើញថែខ េកងៃន
របយមនកំពូលពីរ។ កំពូលទីពីរែដលមន 5 ខពស់ជងកំពូលទីមួយ និង្រតូវនឹង 
តៃម្លែដលគួរមនបំផុត (most probable value) ស្រមប់  េនកនុង ថ នភព 2 និង 
ℓ 0 ។ េយើងេឃើញេទៀតថ េអឡិច្រតុង ក់សថិតេនឆង យជងពីរៃណ្វ យូ៉េនកនុង

ថ នភព 2 និង ℓ 0 ជជង ថ នភព 1, ℓ 0។ 

 
របូ៤.៨ (a) ពពកេអឡិច្រតងុ  ឬរបយ្របូបបី៊លីេត ស្រមប់ ថ នភព 2 និង ℓ 0។ (b) របយ្របបូបី៊លីេតៃន
កំ  ស្រមប់ ថ នភព 2 និង ℓ 0 េនកនុង តូមអីុ្រដូែសន។ 

(៤.១២)
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ស្រមប់ ថ នភព 2  និង ℓ 1 គឺ ចមនអនុគមន៍រលកបីែដល្រតូវនឹង 
ℓ 1 ឬ ℓ 1 េនះគឺ៖ 

32
 

 

64
 

ែដល  ជចំនួនកំុផ្លិច ( √ 1)។ អនុគមន៍រលកទំងេនះមិនមនលកខណៈជែស្វ៊រដូច
មុនេទ។  

 
របូ៤.៩ របយ្របូបបី៊លីេតស្រមប់ ថ នភពបី 2, ℓ 1។ អនុគមន៍រលកទំងេនះមិនមនលកខណៈជែស្វ៊រេទ។ 

របយ្របូបបី៊លីេត ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបូ ៤.១០ ស្រមប់ករណី 2  និង ℓ 1។ 
េយើងេឃើញថ កនុងរបូេនះ េគ ចសេងកតេឃើញទិសរបស់ មនលកខណៈចបស់ ស់។ 

 
របូ៤.១០ របយ្របូបបី៊លីេតៃនកំស្រមប់ករបូកបញជូ លនូវ ថ នភពទំងបីជមួយនឹងលកខខណ្ឌ  2, ℓ 1  និង 

ℓ 1,0 ឬ 1។ 

េយើង ចមនចមងល់ថេហតុអ្វីលកខណៈមិនសីុេម្រទីេនះេកើតេឡើងេនេពលែដល
ថមពលបូ៉តង់ែសយលេនកនុងសមីករ Schrödinger មនលកខណៈជែស្វ៊រសីុេម្រទី
ដូេចនះ។ េហើយ មករពិត េតើេអឡិច្រតុង ចនឹងេរ ើសយក ថ នភពមួយកនុងចំេនម

ថ នភពទំងេនះឬយ៉ង ? េនចំេពះអវត្តមនៃនឥទធិពលពីខងេ្រក ែដន
ម៉េញទិចមនទិសេ ជក់ ក់ គឺមនលកខណៈដូចគន  និងថមពលដូចគន ។ ដូេចនះ 

(៤.១៣) 
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េអឡិច្រតុងមួយ ចចត់ទុកថ្រតូវកររយៈេពលអស់ 1/3 ៃនរយៈេពលរបស់ ថ នភព
ទំងេនះ។ ដូេចនះ ផលរមួគឺជកេរៃនផលបូកអនុគមន៍រលកទំងអស់ ែដលេគ ច
សរេសរ៖ 

| | | | | |  

ែដល សីុេម្រទី មលកខណៈែស្វ៊រ េ្រពះ ។ ដូេចនះ របយ្របូបបី៊លីេត
ៃនកំស្រមប់ផលបូកមនលកខណៈដូចកនុងរបូ ៤.១០ ខងេលើេនះ។ 

 ថ្វីេបើរបយៃនលំហរបស់េអឡិច្រតុង ចគណនស្រមប់ ថ នភពជេ្រចើន េគ
សេងកតេឃើញមនករលំបកកនុងករ ស់ មករពិេ ធ។ មករពិត ពត៌មនបន
ពីពិេ ធន៍ភគេ្រចើនអំពី តូម គឺ មរយៈបន យសបុិចេ្រកមលកខខណ្ឌ េផ ងគន ។ 

៤.៤ តូម ញុំ ំ េគលករណ៍បដិេសធន ៍ (COMPLEX ATOMS; THE 
EXCLUSION PRINCIPLE) 

េយើងធ្ល ប់បនពិភក យ៉ងលំអិតអំពី តូមអីុ្រដូែសន េ្រពះ ជ តូម មញញ
ជងេគមួយ។ ឥឡូវេយើងពិនិតយ តូមែដលមនភព ំញំុជងវញិ ែដល តូម្របេភទ
េនះមនេអឡិច្រតុងេ្រចើនជងមួយ។ េគ ចគណននីវ ៉ថូមពលរបស់ បន ម
ពិេ ធន៍េ យករវភិគអំពីបន យសបុិច។ នីវ ៉ថូមពលមិនដូចគន េទនឹងនីវ ៉ថូមពល
ែដលេយើងធ្ល ប់បន គ ល់កនុង តូមអីុ្រដូែសនេទ េ្រពះេ យ មនេអឡិច្រតុងេ្រចើន
ជងមួយេនកនុង តូមនីមួយៗេទើប ចមនអន្តរកមមរ ងគន នឹងគន ។ េលើសពីេនះ
េទៀត មនអន្តរកមមជមួយនឹងៃណ្វ យូ៉ៃន តូមែថមេទៀត។ េអឡិច្រតុងទំង យេន
កនុង តូមែដលមនលកខណៈ ញំុ ចមន ថ នភពពិេសសមួយចំនួនែដលកំណត់
េ យចំនួនកង់ទិច , ℓ, ℓ  និង ែដលទំងអស់េនះសុទធែតមនលទធភពកំណត់
ចរកិលកខណៈរបស់េអឡិច្រតុងេនកនុង តូម ុ ំញំុ។ ស្រមប់ តូមែដលមន
េអឡិច្រតុងេ្រចើនជងមួយ នីវ ៉ថូមពលរបស់ ្រស័យនឹងចំនួនកង់ទិច  និង ℓ។ 

ចំនួនេអឡិច្រតុងេនកនុង តូមណឺតេ ថេលខ តូមិច ែដលេគនិយម ង 
។ ទំហំ  េនះ ចជចំនួនៃនបនទុកវជិជមនេនកនុង តូម (្របូតុង) ែដលសថិតេនកនុង

ៃណ្វ យូ៉របស់ តូមជនិចច។ ចំនួន្របូតុង ឬ  េនះែតង្របប់ឱយេយើងដឹងអំពី្របេភទៃន
តូមបន។ េនះមនន័យថ   កំណត់លកខណៈ្រគឹះទំង យែដល ចែញក តូម

ពី្របេភទមួយេទ្របេភទមួយេទៀតបន។ 

េមកនិចកង់ទិចេនបុ៉នម នឆន ំបនទ ប់ពី១៩២៥ បនបង្ហ ញយ៉ងេជគជ័យអំពីករ
អនុវត្តរបស់ ចំេពះ តូមែដលមនភព ំញំុ មិនដូច្រទឹស្តី Bohr ៃន តូមអីុ្រដូែសន

(៤.១៤)
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េទ។ ក៏បុ៉ែន្ត ្រទឹស្តី Bohr ក់បីដូចជជំ នដំបូងេដើមបីឈនដល់ករសិក អំពី តូម
ែដលមនភព ំញំុជងែដរ។ លកខណៈគណិតវទិយៃនប ្ត ្រទឹស្តីទំង យែដលេគ
េ្របើ្របស់ចំេពះ តូម ំញំុទំងេនះកន់ែតមនភពសមុគ ម ញ េ្រពះេនកនុង្រគប់

តូមែដលមនេអឡិច្រតុងេ្រចើន អន្តរកមមរ ងេអឡិច្រតុង និងេអឡិច្រតុង ក៏ដូចជ  
េអឡិច្រតុងនឹងៃណ្វ យូ៉ៃន តូមែតងេកើតមនេឡើងជនិចច។ 

េដើមបីយល់ចបស់អំពីករតេ្រម បៃនេអឡិច្រតុងេនកនុង តូមទំងេនះ េយើង្រតូវ
ករចំបច់នូវេគលករណ៍ថមីមួយ។ េនះគឺេគលករណ៍ ែដលបនបេងកើតេឡើងថមីេ យ 
Wolfgang Pauli (១៩០០-១៩៥៨) និងែដលេគែតង គ ល់ថេគលករណ៍បដិេសធរបស់ 
Pauli (Pauli exclusion principle)។ េនកនុងេគលករណ៍េនះ េគនិយយថ៖ 

“មិនមនេអឡិច្រតុងពីរេនកនុង តូមែតមួយ ែដល ចសថតិេន ថ នភពកង់ទិច
ែតមួយដូចគន ឥតេខច ះេនះេឡើយ”។ 

មន័យេនះ មិន ចមនេអឡិច្រតុងពីរែដលសថិតេនកនុង តូមែតមួយដូចគន  និងមន
ថ នភពកង់ទិច ( , ℓ, ℓ និង ) ដូចគន េបះបិទេនះេទ។ េគលករណ៍របស់ Pauli 

មិន្រតឹមែតបេងកើតឱយមនមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករយល់ចបស់អំពី តូម ំញំុបុ៉េ ្ណ ះ
េទ ក៏បុ៉ែន្ត ស្រមប់ឱយេគយល់ចបស់អំពីករចងសមព័នធេនកនុងមូ៉េលគុល និងបតុភូតមួយ
ចំនួនែដលេកើតេឡើងចំេពះ តូម ំញំុ និងមូ៉េលគុលៃនរបូធតុេទៀត ផង។ 

 ដំបូង ចូរពិនិតយទ្រមង់របស់ តូមែដល មញញមួយចំនួនកល េអឡិច្រតុង
របស់ សថិតេនកនុង ថ នភព្រគឹះ។ បនទ ប់ពី តូមអីុ្រដូែសន ធតុែដល មញញែដរេនះ
គឺ តូមេអលយូម (helium) ែដលមនែតពីរេអឡិច្រតុង។ េអឡិច្រតុង ចមន ថ នភព 

1 ទំងពីរ េ្រពះមួយ ចវលិេឡើង ( 1/2 ) និងមួយេទៀត ចវលិចុះ 
( 1/2 )។ ដូេចនះ េនែតមិនទន់ផទុយពីេគលករណ៍របស់ Pauli េនេឡើយ។ 
េ យ 1 េនះ ℓ និង ℓ ្រតូវេសមើសូនយ។ ដូេចនះ េអឡិច្រតុងទំងពីរៃន តូមេអលយូម

ចមនចំនួនកង់ទិចដូចកនុង ង ៤.២ ខងេ្រកម៖ 

ង៤.២ ចំនួនកង់ទិចេន ថ នភព្រគឹះៃន តូមេអលយូម។ 
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ងពីរបន្តបនទ ប់បង្ហ ញអំពីចំនួនកង់ទិចេន ថ នភព្រគឹះៃន តូមលីចូម (ចំនួន    
តូមិចេសមើ២) និងសូដយូម (េលខ តូមិចេសមើ១១)។ 

ង៤.៣ ចំនួនកង់ទិចស្រមប់ តូមលីចូម។ ង៤.៤ ចំនួនកង់ទិចស្រមប់ តូមសូដយូម។ 

   

លីចូមមនេអឡិច្រតុងបី ែដលកនុងេនះមនពីរ ចសថិតេនកនុង ថ នភព្រគឹះ 
( 1) ្រតូវេពលគន បន ក៏បុ៉ែន្ត េអឡិច្រតុងទីបីមិន ចមន 1 េឡើយ េទើបមិន
្របឆំងនឹងេគលករណ៍របស់ Pauli។ ចេកើតេឡើងកល នីវ ៉ ូ 2, ℓ 0 មន
ថមពលទបជងនីវ ៉ ូ 2, ℓ 1។ េហតុដូេចនះេហើយ ចំនួនកង់ទិចៃននីវ ៉្ូរគឹះ ចមន
លកខណៈដូចបង្ហ ញកនុង ង៤.៣ ខងេលើ។ ចំនួនកង់ទិចៃនេអឡិច្រតុងទីបី ចមន

ថ នភពកង់ទិច , ℓ, ℓ, 3, 1, 1, 1/2 ។ ក៏បុ៉ែន្ត តូមេនកនុងករណីេនះសថិត
េនកនុង ថ នភពេភញ ច េ្រពះ មនថមពលធំជង។ ្រតូវកររយៈេពលែតបន្តិច
បុ៉េ ្ណ ះេដើមបីសថិតេន ថ នភពេភញ ចមុននឹង េ តេទ ថ នភព្រគឹះវញិ េ យមន
ករេបះបង់ផូតុង។ េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ េបើគម នថមពលពីខងេ្រកផ្តល់េទឱយ

តូមេទ ថ នភពរបស់ តូមជេ្រចើនសថិតេននីវ ៉្ូរគឹះជនិចច។ េយើង ចេ្របើ្របស់
គំនិតេនះេដើមបីពនយល់អំពីលកខណៈៃនចំនួនកង់ទិចេន ថ នភព្រគឹះរបស់េអឡិច្រតុង
នីមួយៗៃន តូមែដលធំជងេនះបន។ េ យ មនេអឡិច្រតុងចំនួន 11 ចំនួនកង់ទិច
ស្រមប់ តូមសូដយូម មនលកខណៈដូចកនុង ង៤.៤ ខងេលើ។ 

 របូ៤.១១ បង្ហ ញអំពីដយ្រកមនីវ ៉ថូមពល មញញែដល ថ នភពទំង យ្រតូវ
បនបង្ហ ញ មរយៈសញញ ្រពួញចុះ និងេឡើង ( 1/2  ឬ 1/2 ) ក៏ដូចជ

ថ នភពទេទែដល ចេកើតមនេឡើង និងែដលេគ ងេ យរង្វង់តូច។ 

េគលករណ៍បដិេសធន៍អនុវត្តបនស្រមប់ផង់ែដលមនលកខណៈដូចគន េនះ 
និងែដលចំនួនកង់ទិចរង្វិល ចមនតៃម្ល (1/2, 3/2 ជេដើម) ែដលផង់ទំងេនះ ចជ
េអឡិច្រតុង ណឺ្រតុង និង្របូតុង។ ផង់្របេភទេនះេ ថ ែផរមីញុង (fermions) ែដលេគ
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េ ែបបេនះ មេឈម ះរបស់អនក្រ វ្រជវេឈម ះ Enrico Fermi ែដលគត់បនរក
េឃើញនូវ្រទឹស្តីសថិតិ (statistical theory) ស្រមប់ពិពណ៌នអំពីធតុទំងេនះ។ ករសនមត
្រគឹះែដល្រតូវែតមនគឺេអឡិច្រតុងទំងអស់សុទធែតឯកលកខណ៍ពីមួយេទមួយេទៀត។ 
ដូចគន ែដរ ្រគប់្របូតុង និងេអឡិច្រតុងទំងអស់សុទធែតឯកលកខណ៍ដូចគន ែដរ។ 
េគលករណ៍បដិេសធន៍មិនស្រមប់អនុវត្តេលើផង់ែដលមនចំនួនកង់ទិចរង្វិលជចំនួន
គត់ធមមជតិេទ (ឧទហរណ៍ 1, 2, 3,…) ែដលផង់ែបបេនះ ចជផូតុង និង  meson ក៏
ដូចជផង់ bosons (េឈម ះរបស់ Satyendranath Bose) ដៃទេទៀតែដរ។ 

 
របូ៤.១១ ដយ្រកមៃននីវ ៉ថូមពលបង្ហ ញអំពី ថ នភព ( មរយៈ្រពួញ) និង ថ នភពែដលមិនកំពុង្រតូវបនេ្របើ
្របស់ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន He, Li និង Na។ គួរកត់សមគ ល់ថ របូេនះបង្ហ ញអំពី ថ នភព 2 និង ℓ 1ៃន
លីចូមេបើេទះ មិនមនក្តី។ 

៤.៥ ងខួបៃនធតុគីម ី(PERIODIC TABLE OF ELEMENTS) 

កលពីជងមួយសតវត រមុ៍ន េ ក Dmitri Mendeleev (១៨៣៤-១៩០៧) បន
េធ្វើករតេ្រម បធតុគីមីែដលេគបន គ ល់ទំង យ ែដលេ្រកយមកេគ គ ល់ថជ

ងខួប ៃនធតុគីមី។ តូមទំងអស់្រតូវបនគត់តេ្រម បេទ មកំេណើ នម៉សរបស់
ពួក  ក៏បុ៉ែន្តលកខណៈពិេសសមួយេទៀតគឺប ្ត ធតុែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ្រតូវ
បន ក់កនុងជួរឈរជមួយគន ។ ចំែណក ងខួបបចចុបបននមនលកខណៈែប្លកពីេនះ
បន្តិចបន្តួច។ របូ៤.១២ បង្ហ ញអំពី ងខួប មករតេ្រម បរបស់ Mendeleev។ 

កំែណថមីៃន ងខួបគីមី មករតេ្រម បរបស់ Mendeleev មនបង្ហ ញកនុងរបូ
៤.១៣ ៃនទំព័របនទ ប់។ េនកនុងកេរនីមួយៗ េយើងេឃើញមនេលខ តូមិច  ក៏ដូចជ
និមិត្តសញញ គីមី និងម៉ស តូមិចផងែដរ។ េលើសពីេនះេទៀត ករេ្របើ្របស់ពណ៌េផ ង
គន ៃនកេរនីមួយៗបង្ហ ញអំពី្របេភទេផ ងគន ៃនធតុគីមីទំងអស់ េ យចប់ពីធតុ
សំេយគ (synthetic elements) អងគធតុ វ ឬរ យេនក្រមិតសីតុណ្ហ ភពែកបរ
សីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ (liquids or melt at close to room temperature) អងគធតុរងឹ 
(solid) ឧសម័ន (gases) េ ហៈ ល់កលី (Alkali metals) េ ហៈ ល់កលីមនកនុង
ែផនដី (Alkali Earth metals) េ ហៈែ្រប្របួលលកខណៈ (Transition metals) េ ហៈ
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ដ៏ៃទេទៀត (other metals) េម លូអីុត (metalloids) ធតុមិនែមនេ ហៈដ៏ៃទេទៀត 
(other non metals) ឡូែហគន (Halogens) ឧសម័នកំរ (noble gases) និងពពួកឡង់

នីត និង ក់ទីនីត (Lanthanides & Actinides)។ ង៤.៥ បង្ហ ញអំពីតៃម្លរបស់ ℓ 
និមិត្តសញញ  និងចំនួនអតិបរមៃនេអឡិច្រតុងេនកនុង្រសទប់រង (subshell) ៃន តូម
របស់ធតុគីមី។ 

 
របូ៤.១២ ងខួបធតុគីមីែដលបនេធ្វើករតេ្រម ប មគំររូបស់ Mendeleev ែដលជអនកគីមីជនជតិរសុ ី។ 

 េអឡិច្រតុងែដលមនចំនួនកង់ទិច  ដូចគន  គឺ្រតូវបនេគចត់ទុកថសថិតេនកនុង
្រសទប់េម (shell) ដូចគន ែដរ។ េអឡិច្រតុងែដលមន 1  ចត់ទុកថសថិតេនកនុង
្រសទប់ែតមួយែដលេគេ ថ្រសទប់ ។ េអឡិច្រតុងែដលមន 2  ចត់ទុកថ
សថិតេនកនុង្រសទប់  និងបន្តបនទ ប់េទៀត ចំេពះ 3  គឺពួក សថិតេនកនុង្រសទប់ 

 ( 4 ស្រមប់្រសទប់  និងបន្តបនទ ប់ មេរៀងេទៀត)។ 

ចំេពះេអឡិច្រតុងែដលមនចំនួនកង់ទិច  និង ℓ  ដូចគន គឺសថិតេនកនុង្រសទប់
រងជមួយគន ។ ចំេពះអក រទំង យ ជួនកលេគេ្របើ្របស់ពួក ស្រមប់បញជ ក់អំពី
តៃម្ល ℓ ដូចេឃើញកនុង ង៤.៥។ េនះមនន័យថ ℓ 0 ្រតូវនឹង្រសទប់រង  និង
េបើ ℓ 1 ្រតូវនឹង្រសទប់រង  ឬ េបើ ℓ 2 ្រតូវនឹង្រសទប់រង ។ ចប់ពី ℓ 3 េឡើង
េទពួក ្រតូវនឹង្រសទប់រង , , , , . .. ។ អក រ , ,  និង  ជអក រកត់ៃនពកយ 
sharp, principle,  diffuse និង fundamental មេរៀង ែដលេគេ្របើ្របស់ស្រមប់សបុិច។ 

េគលករណ៍បដិេសធរបស់ Pauli ក្រមិតចំនួនេអឡិច្រតុងេនកនុង្រសទប់េម និង
្រសទប់រងនីមួយ។ ឧទហរណ៍ ស្រមប់្រគប់តៃម្លរបស់ ℓ មនែត 2ℓ

1 បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់តៃម្លរបស់ ℓ  (តៃម្លរបស់ ℓ គឺជចំនួនគត់ធមមជតិែដល ច
មនតៃម្លចប់ពី 1 េទ ℓ  
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របូវទិយយទេំនើប ស្រមបអ់នកកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វ
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និងពី 1  េទ ℓ  ឬសូនយ បុ៉េ ្ណ ះ) និង ច
មនតៃម្លែតពីរបុ៉េ ្ណ ះស្រមប់ ។ មន័យ
េនះ េគ ចមន្រតឹមែតតៃម្ល 2 2ℓ

1  បុ៉េ ្ណ ះេនេលើ្រគប់្រសទប់រង ℓ។ ឧទហរណ៍ 
ស្រមប់ ℓ 2  ចមន ℓ  ចំនួន្របំគឺ 
2, 1, 0, 1, 2  និងតៃម្លនីមួយៗរបស់ ℓ  គឺ  
ចមនតៃម្ល ( 1/2 ឬ 1/2)។ ដូេចនះ តៃម្លសរបុ

ៃនចំនួន ថ នភពគឺ 2 5   10  ថ នភព។ 
ង៤.៦ បង្ហ ញអំពីចំនួនអតិបរមៃន

េអឡិច្រតុងែដល ចសថិតេនកនុង្រសទប់
រងនីមួយៗបន។ 

េ យនីវ ៉ថូមពល ្រស័យេសទើរែត្រតឹម  

និង  ℓ បុ៉េ ្ណ ះ េគក៏េសទើរែត ចបង្ហ ញអំពី
ស ្ឋ នរបស់េអឡិច្រតុងេ យ្រតឹមែត គ ល់  
និង ℓ  ែដរ ជមួយនឹងចំនួនេអឡិច្រតុងេនកនុង
្រសទប់រងនីមួយៗែដលេគបង្ហ ញ មរយៈស្វ័យ
គុណដូចបង្ហ ញកនុង ង៤.៦ ខងេលើ។ 
ឧទហរណ៍ របូស ្ឋ នៃនេអឡិច្រតុងកនុង តូម
សូដយូមេន ថ នភព្រគឹះមនលកខណៈដូចេនះគឺ៖ 
1 2 2 3 ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ កនុងចំេ មស ្ឋ ន      
េអឡិច្រតុងខងេ្រកម េតើ ខ្លះែដល ចេកើត
េឡើងបន និង ខ្លះែដលមិន ចេកើតេឡើង
បន? 
ក). 1 2 2 3    ខ). 1 2 2 3 3 4    
គ). 1 2 2 2  ? 

ចេម្លើយ៖ ក). មិន ចេកើតេឡើងបនេទេ្រពះ 
មនេអឡិច្រតុងេ្រចើនេពក (បី) កនុង្រសទប់រង  
ៃន្រសទប់  ( 3 )។ ្រសទប់រង  មន 

ℓ 0  ជមួយនឹង្រតឹមែតពីរករណីគត់គឺរង្វិល
េឡើង និងរង្វិលចុះ។ 

ង៤.៥ តំៃលរបស់ ℓ រមួនឹងនិមិត្តសញញ ក៏
ដូចជចំនួនអតិបរមៃនេអឡិច្រតុងេនកនុង
្រសទប់រង។ 

ង៤.៦ លកខណៈស ្ឋ នៃនធតុខ្លះៗ
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ខ). ករណីរបូស ្ឋ នមួយេនះ ចេកើតមនេឡើងបន ក៏បុ៉ែន្ត សថិតេនកនុង ថ នភព
េភញ ច។ េអឡិច្រតុងមួយពី្រសទប់រង  3  បនេ តេទកន់្រសទប់រង 4 ។ េ យ
មនេអឡិច្រតុងចំនួន១៩ ធតុគីមីេនះគឺបូ៉ សយូម។ 

គ). របូស ្ឋ នមួយេនះមិន ចេកើតមនបនេឡើយ េ្រពះមិនមន្រសទប់រង 
 ℓ 2  េនកនុង្រសទប់ 2  េទ។ េអឡិច្រតុងេន្រសទប់ខងេ្រកបំផុតនឹង្រតូវ

យ៉ងេ ច ស់សថិតេន្រសទប់ 3 ។ 

លំ ត់គិតខ្លួនឯង៖ ចូរសរេសររបូស ្ឋ នេន ថ នភព្រគឹះស្រមប់ កលយូម (gallium) 
ែដលមនេអឡិច្រតុង 31 ្រគប់។ 

៤.៦ សបុចិករំសម ី X និងេលខ តូមិច (X-RAY SPECTRA AND ATOMIC 
NUMBER) 

បនទ ត់សបុិចៃន តូមសថិតេនកនុងតំបន់ពន្លឺេមើលេឃើញ ឬ UV  ឬ IR  េកើតេឡើង
េ យ រករែ្រប្របួលរ ង ថ នភពៃនេអឡិច្រតុង្រសទប់ខងេ្រក។ បនទុកអគគិសនី
េ្រចើនបំផុតៃនៃណ្វ យូ៉គឺសថិតេនឃ្ល តពីេអឡិច្រតុងទំងេនះេ យបនទុកអគគិសនីអវជិជមន
េន្រសទប់ខងកនុង។ េអឡិច្រតុងែដលសថិតេនកនុងេគបំផុតៃន ថ នភព 1  េមើល
េឃើញបនទុកេពញៃនៃណ្វ យូ៉។ េ យថមពលរបស់នីវ ៉មួូយសមម្រតនឹង  ដូេចនះ 

តូមែដលមន 50  មួយ្រតូវមនជំ នរលក្របែហល 50 2500  ដងខ្លីជង
ជំ នរលកែដលេយើងរកេឃើញ មរយៈេស៊រ ី Lyman ស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសន 
(្របែហល 100 nm ) ឬមនន័យថ មនជំ នរលកសថិតេនចេន្ល ះ 10  និង  
10  nm ។ ជំ នរលកែដលខ្លីែបបេនះគឺសថិតេនកនុងតំបន់កំរសមី X ៃនសបុិចរលក
េអឡិច្រតូម៉េញទិច។ 

 
របូ៤.១៤ សបុិចៃនកំរសមី X ផ យពីបំពង់កំរសមី X ែដលេគអនុវត្តតង់សយុង 50kV េលើ ។ 

េគបេងកើតកំរសមី X េ យករេធ្វើឱយេអឡិច្រតុងមនសំទុះេ្រកមឥទធិពលៃន
តង់សយុងខពស់ែដលេធ្វើឱយ េទប៉ះនឹង metal target េនកនុងបំពង់កំរសមី X។ ្របសិនេបើ
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េយើងសេងកតសបុិចៃនកំរសមី X ែដលផ យេចញពីបំពង់ េយើងេឃើញថសបុិចមនពីរែផនក
សំខន់គឺ៖ សបុិចជប់ជមួយនឹងជំ នរលកកត់ផ្ត ច់  ែដល ្រស័យនឹងតង់សយុង
ឆ្លងកត់បំពង់េនះ និងេស៊រៃីនកំពូលែខ េកងែដលសថិតេនខងេលើគន ។ របូ៤.១៤ 
បង្ហ ញអំពីលកខណៈមួយេនះ។ 

េនកនុងរបូខងេលើេនះ ែខ េកងដ៏រលីង និងជំ នរលកកត់ផ្ត ច់ ផ្ល ស់ទីេទ
ខងេឆ្វងេពលែដលតង់សយុងមនករេកើនេឡើង។ ចំណុច្រសួចរបស់ែខ េកង ឬចំណុច
កំពូល  និង  សថិតេននឹង េ យមិនែ្រប្របួល មករែ្រប្របួលរបស់តង់សយុងែដល
េគេ្របើ្របស់េឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត ចសថិតេនទី ំងេផ ងគន កល ចរកិលកខណៈៃន
េ ហៈែដលេគេ្របើជ target មនករែ្រប្របួល។ េនះបញជ ក់ថ កំពូលែខ េកង

្រស័យនឹងចរកិលកខណៈរបស់ target ៃនបំពង់កំរសមី X ែដលេគេ្របើ្របស់។ ម
ករពិត េយើង ចពនយល់អំពីលកខណៈរបស់កំពូលៃនែខ េកងដូេចនះថ េអឡិច្រតុង ច
មនសំទុះធំឬតូចេទ មតង់សយុងែដលេគេ្របើ្របស់ ចមនថមពល្រគប់្រគន់េន
េពលែដល ទងគិចនឹង តូមៃន target និង ចេទេគះទងគិចនឹងេអឡិច្រតុងមួយ
ៃនេអឡិច្រតុងែដលមំសថិតេនខងកនុងបំផុតបន។ មយ៉ងេទៀត េយើង ចពនយល់អំពី
ចរកិលកខណៈ ៃនកំរសមី X ទក់ទងនឹងកំពូលែខ េកងេនកនុងរបូ៤.១៤ ដូេចនះថ 
ផូតុង្រតូវផ យេចញេនេពលែដលមនករេ តរបស់េអឡិច្រតុងពី ថ នភពខពស់េទ
កន់ ថ នភពទប។ បនទ ត់  ជលទធផលៃនបំ ស់ប្តូរ ថ នភពេទកន់្រសទប់  
( 1)។ បនទ ត់  មនផូតុងែដលបនផ យេចញេនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព
ពី 2  (្រសទប់ ) ធ្ល ក់េទកន់្រសទប់  ( 1) ចំែណក  េកើតពីបំ ស់ប្តូរ

ថ នភព (ករេ ត) ពី ថ នភព 3 (្រសទប់ ) េទកន់្រសទប់  ែដលមន 
1 ។ ដូចគន ែដរ ចំេពះបនទ ត់  ក៏េកើតពីករេ តពី ថ នភពេផ ងៗេទកន់

ថ នភពៃន្រសទប់  ែដរ។ 

 
របូ៤.១៥ ករគូសែខ េកង 1/  េធៀបនឹង  ស្រមប់បនទ ត់  ៃនកំរសមី X។ ែខ េកងេនះ មករសិក របស់ 
Moseley មន ងជបនទ ត់។ 

រង្វ ស់ៃនចរកិលកខណៈសបុិចកំរសមី X អនុញញ តឱយេយើងកំណត់បននូវ
នីវ ៉ថូមពលខងកនុងរបស់ តូមមួយបន។ ក៏អនុញញ តឱយេគកំណត់តៃម្ល  ផងែដរ
ស្រមប់ តូមជេ្រចើន េ្រពះជំ នរលកៃនកំរសមី X ែដលមនសភពខ្លីបំផុតែដល
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បនផ យេចញគឺ្រចស់សមម្រតនឹង ។ មករពិត ស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយែដល
មនករេ តពី ឧទហរណ៍ 2 េទកន់ 1 (បនទ ត់ ) ជំ នរលករបស់ ្រតូវ
្រចសសមម្រតនឹង 1  េ្រពះៃណ្វ យូ៉ែដលមនករករពរេ យេអឡិច្រតុងមួយ
្រតូវសថិតេននីវ ៉ ូ1 ។ េនឆន ំ១៩១៤  H. G. J. Moseley (១៨៨៧-១៩១៥) បនរកេឃើញ
ថ ករគូសែខ េកងៃន 1/  ទល់នឹង  បេងកើតឱយមននូវែខ េកង ងជបនទ ត់ដូចរបូ
៤.១៥។ តៃម្ល  ៃនចំនួនមួយរបស់ធតុគីមី្រតូវបនកំណត់េ យករេ្របើ្របស់
ែខ េកង។ េគបនយល់យ៉ងចបស់ថ េ យករេ្របើ្របស់េគលករណ៍មួយេនះ េលខ

តូមិច ច្រតូវបនេគគណនេ យករេធ្វើពិេ ធន៍។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ជំ នរលករបស់កំរសមី X 
 គណនជំ នរលករបស់ផូតុងែដលេកើតេឡើង កល មនករផ្ល ស់ប្តូរ

ថ នភពពី  2 េទ 1 េនកនុងធតុែដលមន 42 មួយ។ បនទ ប់មក គណន
ថមពលៃនផូតុងេនះ។ 

វធីិ ្រស្តៈ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់របូមន្ត Bohr ( ) ស្រមប់ករ
េ ះ្រ យរកជំ នរលក រចួេហើយជំនួស  េ យ 1 41  

ដំេ ះ្រ យ៖ 

េ យករេ្របើ្របស់របូមន្តរបស់ Bohr េគបន៖ 

1 1
8

1 1  

កល  2 និង 1 េគបន៖ 

1
1.097 10  m 41

1
1

1
4 1.38 10  m  

ដូេចនះ ជំ នរលក គឺ៖ 
1

1.38 10  m 0.072 nm 

តៃម្លេនះេសទើរែតេសមើនឹងតៃម្លែដលេគ ស់បនកនុងករពិេ ធ (0.071)។ ដូេចនះ ថមពល
របស់ផូតុងនីមួយៗ គឺ៖ 

6.626 10  J. s 3.00 10  m.
7.2 10  m 1.60 10  J/eV 17 keV 
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លំ ត់ឧទហរណ៍៖ គណនេលខ តូមិច 
 េអឡិច្រតុងែដលមនថមពលខពស់មួយចំនួន ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីបញ់
េទេលើធតុែដលេគមិន គ ល់អត្តសញញ ណមួយ្របេភទ។ ចំណុចកំពូលខ្ល ំងបំផុតរបស់
ស្រមប់បន យកំរសមី X គឺមនថមពល 66.3 keV។ ចូរកំណត់អត្តសញញ ណរបស់

ធតុែដលេគមិន គ ល់េនះ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ ំងតង់សីុេតខពស់បំផុតៃនកំរសមី X ជទូេទគឺសថិតេនបនទ ត់  (របូ៤.១៤) 
ែដលេកើតេឡើងេនេពលែដលេអឡិច្រតុងពីខងេ្រក ែដលមនថមពលខពស់បនេទ
ទងគិចនឹង្រសទប់  ៃនេអឡិច្រតុង (្រសទប់កនុងបំផុតែដល្រតូវនឹង 1 ) និងកែន្លង
របស់ ្រតូវបនជំនួសេ យេអឡិច្រតុងមួយចំនួនពី្រសទប់  ែដលមន 2។ េយើង
េ្របើ្របស់គំរ ូBohr និងសនមតថេអឡិច្រតុង “េឃើញ” បនទុកនុយេក្លែអរ 1 (ករេឃើញ
ចំេពះេអឡិច្រតុងមួយ)។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពកនុង តូមអីុ្រដូែសន ពី 2  េទ 1  ្រតូវ
បេងកើតថមពលៃនផូតុង 10.2 eV។ ថមពល  សមម្រតនឹង  ឬ 1  េ្រពះ 
ៃណ្វ យូ៉្រតូវបនករពរេ យេអឡិច្រតុងមួយេន ថ នភព 1 ។ ដូេចនះ េគ ច
េ្របើ្របស់អ្រ ៖ 

1
1 66.3

10  eV
10.2 eV 6.50 10  

ដូេចនះ 1 √6500 81  និង 82  ែដល មរយៈេលខ តូមិច  េនះ េគ ច
គ ល់ថជធតុ សំណ។ 

 ឥឡូវេយើងវភិគេ យសេងខបែផនកជប់ៃនសបុិចកំរសមី X េនកនុងរបូ៤.១៤ េ យ
ែផ្អកេលើ្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺ។ កល េអឡិច្រតុង លប៉ះនឹង target មនទងគិចនឹង

តូមៃនរបូធតុែដលេគេ្របើជ target េនះេអឡិច្រតុងនឹងេបះបង់ថមពលេ្រចើនបំផុត
ែដល មនេដើមបីបេងកើតកំេ  (្របែហល 99ភគរយ)។ ដូេចនះកំរសមី X ្រតូវចុះ្រតជក់។ 
េអឡិច្រតុងេបះបង់ផងែដរនូវថមពលេ យ រមនបន យៃនផូតុង៖ េអឡិច្រតុង
ថយសំទុះរបស់ េ យអន្តរកមមជមួយ តូមៃន target (របូ៤.១៦) និងផ យេចញរសមី
េ្រពះែតមនករថយចុះៃនសំទុះ។ េនកនុងករណីេនះ េគេ ថ bremsstrahlung 
(ភ ល្លឺម៉ង់ ែដលមនន័យថ បន យដុត (braking radiation))។ េ យេហតុថ
ថមពល្រតូវរក  ថមពលៃនផូតុងែដលបនផ យេចញ  ្រតូវេសមើនឹងករបត់បង់
ថមពលសីុេនទិចៃនេអឡិច្រតុងៈ ∆  ដូេចនះ៖ 

∆  (៤.១៥)
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របូ៤.១៦ ផូតុង Bremsstrahlung បេងកើតេឡើងេ យេអឡិច្រតងុមួយែដលថយសំទុះេ យអន្តរកមមនឹង តូមរបស់ 
target។ 

 េអឡិច្រតុងមួយ ចបត់បង់ទំង្រសុង ឬែផនកខ្លះៃនថមពលរបស់ កល
មនទងគិច។ សបុិចជប់ៃនកំរសមី X ច្រតូវបនពនយល់ដូេចនះថ េ យមនទងគិច 
bremsstrahlung ែដលេនកនុងេនះករែ្រប្របួលៃនបរមិណថមពល គឺបត់បង់េ យ

រេអឡិច្រតុងែដលេបះបង់ទំង្រសុងៃនថមពលសីុេនទិចរបស់  េដើមបីបេងកើតជ    
ផូតុងេនកនុងទងគិចមួយដង។ េ យថមពលសីុេនទិចេដើមរបស់េអឡិច្រតុងមួយេកើត
េឡើងេ យ ្រស័យនឹងតង់សយុង  ែដលេគេ្របើ្របស់ េនះេគបន ។ េនកនុង
ទងគិចនីមួយៗ ែដលេអឡិច្រតុងសថិតេនេសង ម ( 0) េយើងបន ∆  និង  

 

េ យករជំនួស  ែដល  គឺជជំ នរលកកត់ផ្ត ច់ េគបន៖ 
 

េនះបង្ហ ញថ  ្រតូវនឹងអ្វីែដលេគទទួលបនកនុងលទធផលពិេ ធន៍ជក់ែស្តងែដរ។ 
លទធផលេនះបង្ហ ញភស្តុ ងបែនថមថកំរសមី X គឺជទ្រមង់មួយៃនបន យកំរសមីេអឡិច
្រតូម៉េញទិច និងថ្រទឹស្តីផូតុងៃនពន្លឺមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវពិត្របកដ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ជំ នរលកកត់ផ្ត ច់ 
 គណនជំ នរលកខ្លីបំផុតៃនផូតុងរបស់កំរសមី X ែដលបនផ យេចញកនុង
បំពង់កំរសមី X េបើេគេ្របើ្របស់តង់សយុងស្រមប់បំពង់កំរសមី X ទំហំ 50 kV។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េអឡិច្រតុងែដល លេទប៉ះនឹង target នឹងមនថមពលសីុេនទិច 
50 keV។ ជំ នរលកៃនផូតុងរបស់កំរសមី X ែដលខ្លីជងេគគឺេកើតមនេ យ រទងគិច
ែដលេនកនុងេនះថមពលសីុេនទិច្រតូវបនផ្តល់ឱយេទផូតុង ដូេចនះ ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ េ យេ្របើ្របស់កេន មខងេលើ េគបនៈ 

6.626 10  J. s 3.0 10  m. s
1.6 10  C 5.0 10  V 2.5 10  m  ឬ 0.025 nm 

សមគ ល់៖ លទធផលេនះសីុចង្វ ក់នឹងករពិេ ធេនកនុងរបូ៤.១៤ ែដរ។ 

(៤.១៦)
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៤.៧ ម៉ូម៉ង់ឌីប៉ូលម៉េញទិច ម៉ូម៉ង់សុេីនទិចសរបុ (MAGNETIC DIPOLE 
MOMENT; TOTAL ANGULAR MOMENTUM) 

មូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉ល ម៉េញទិច និងលកខណៈម៉េញទិចកនុង តូម Bohr៖ 
េអឡិច្រតុងែដលកំពុងវលិជំុវញិៃណ្វ យូ៉ៃន តូមមួយ ចចត់ទុកជចរន្តវង់ ម

ន័យកនុងរបូវទិយបុ ណ។ ដូេចនះ េគ ចបេងកើតឱយមនមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិចបន។ េន
កនុង តូមអីុ្រដូែសនែដលមនេអឡិច្រតុងមួយ្រគប់វលិជំុវញិៃណ្វ យូ៉របស់  កល
សថិតេន ថ នភព្រគឹះ េគ ចសរេសរលកខខណ្ឌ េទ មគំរ ូ Bohr របស់ តូមដូច

ខងេ្រកម៖ 
1
2  

េនទីេនះ  ជេលប នបំ ស់ទីរបស់េអឡិច្រតុងជំុវញិៃណ្វ យូ៉ ស្រមប់គន្លងែដលមន
កំ  េហើយមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរបស់ គឺ៖ 

 

ដូេចនះ េយើង ចសរេសរេឡើងវញិនូវសមីករខងេលើ៖ 
1
2  

ទិសេ របស់មូ៉ម៉ង់សីុេនទិច  ែកងនឹងប្លង់ៃនចរន្តវង់។ ដូេចនះ ទិសេ របស់វុចិទ័រ
មូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិច  ្រចស់នឹងទិសេ របស់ ។ មន័យេនះ េគ ចសរេសរដូច
ខងេ្រកម៖ 

 

លទធផលេនះែផ្អកេលើគំររូបស់ តូមែដលបនពី្រទឹស្តី Bohr។ េ យ  រងនូវកង់ទិចកមម
េនកនុងេមកនិចកង់ទិច មូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិច្រតូវែតរងនូវកង់ទិចកមមែដរ។ ំងតង់
សីុេតៃនមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិចមនលកខណៈដូចខងេ្រកម៖ 

2 ℓ ℓ 1  

េនេពលែដលមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិចសថិតេនកនុងែដនម៉េញទិច  រងនូវកម្ល ំងរង្វិល 
េហើយថមពលបូ៉តង់ែសយលរបស់ ្រស័យនឹងទំរេកើតពី  និង ។ េគ ចសរេសរដូច
ខងេ្រកម៖ 

.  

េបើែដនម៉េញទិចមនទិស មអ័ក   េគបន៖ 
 

ែដលមន  

2 ℓ 

(៤.១៧)
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េយើង ង 

2  

ែដលេគេ ថ Bohr magneton និងមនតៃម្លដូចខងេ្រកមៈ 

9.27 10  J/T 

ដូេចនះ េគ ចសរេសរ៖ 
ℓ 

និងែដល ℓ  មនតៃម្លជចំនួនគត់ធមមជតិពី 0  េទ ℓ។ តូមែដលេគ ក់កនុងែដន
ម៉េញទិច្រតូវមនថមពលរបស់ ែញកជនីវ ៉ែូដលខុសគន េ យ ∆ ។ 

ពិេ ធន៍ Stern-Gerlach និងក ្ត  g ស្រមប់សពនីរបស់េអឡិច្រតុងៈ 
 ភស្តុ ងដំបូងៃនកង់ទិចកមមកនុងលំហេកើតេនឆន ំ១៩២២ មរយៈករពិេ ធ
មួយែដលេធ្វើេឡើងេ យ Stern-Gerlach។ តូម្របក់ (និងេ្រកយមកេទៀតេគេ្របើធតុ
េផ ងែដរ) ែដល្រតូវបនដុតេនកនុងច្រងក នអគគិសនី បនបង្ហ ញដូចកនុងដយ្រកមខង
េ្រកម។  

តូម្រតូវបនេធ្វើយ៉ង ឱយ ឆ្លងកត់ឧបករណ៍ត្រមង់ (collimator) ែដល
បេងកើតឱយមនភពតូចឆម រៃនបន យបច់ពន្លឺ បនទ ប់មកផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ែដនម៉េញទិច
មិនឯកស ្ឋ នមួយ ែដលេគបនេរៀបចំេឡើង។ េគេធ្វើឱយែដនមិនឯកស ្ឋ នែបបេនះ 
េ្រពះេដើមបីយ៉ង ឱយ មនអំេពើេ យកម្ល ំងមួយេលើមូ៉ម៉ង់ម៉េញទិច តូមិច៖ គួរ
ចងចំថ ថមពលបូ៉តង់ែសយល (កនុងករណីេនះ . ) ែ្រប្របួលកនុងលំហេបើ ជកម្ល ំង 

/ ។ ្របសិនេបើ  មន្រកដយង់ មអ័ក   េនះកម្ល ំងគឺេទ មអ័ក   
ែដរ។ ដូេចនះ េគបន៖ 

   

 
របូ៤.១៧ ដយ្រកមបង្ហ ញអំពីករពិេ ធរបស់ Stern-Gerlach ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងសុញញកស។ 

(៤.១៨) 
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 មន័យេនះ តូម្របក់ប្ល តេឡើង ឬចុះេទ មតៃម្លៃន  ស្រមប់ តូម
នីមួយៗ។ មរបូវទិយបុ ណ េយើង ចេឃើញរបូភពជប់គន េនេលើេអ្រកង់ េ្រពះេយើង
ក៏សងឃឹមផងែដរថ តូមមនមូ៉ម៉ង់ែ្រប្របួលេ យលកខណៈៃចដនយែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត Stern 
និង Gerlach បនសេងកតេឃើញបនទ ត់េផ ងេទវញិស្រមប់្របក់ (និងស្រមប់ តូម
េផ ងេទៀត េពលខ្លះេគ ចសេងកតេឃើញបនទ ត់េ្រចើនជងពីរេទៀត)។ ករសេងកតេនះ គឺ
ជភស្តុ ងទីមួយស្រមប់កង់ទិចកមមកនុងលំហ។ េហតុេនះេហើយ េគពំុបនពនយល់ឱយ
បនចបស់ ស់េទេន្រគេនះ។ បុ៉នម នឆន ំេ្រកយមកេទៀតេទើបមនករពនយល់កន់ែត
ចបស់ ស់អំពីបតុភូតេនះ។ ្របសិនេបើបនទ ត់ទំងេនះេកើតេឡើងេ យមូ៉ម៉ង់សីុេនទិច
ៃនចលនសពីន េគ្រតូវសេងកតេឃើញចំនួនេសសស្រមប់ពួក  ែដល្រតូវនឹងលទធភព
មួយៃន ℓ (េ្រពះ ℓ ។ ស្រមប់ ℓ 0 មនលទធភពមួយែដល ចេកើតេឡើង
គឺ ℓ 0។ ស្រមប់ ℓ 1 េនះ ℓ ចេសមើ 1, 0, 1 េហើយ មន័យេនះ េយើងក៏ ច
សេងកតេឃើញមនបនទ ត់បីែដរ។ 

 ករប្ល ត Stern-Gerlach សមម្រតនឹងមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិច  េហើយស្រមប់
ផង់សពីន ½ េយើង ចទទួលបន៖ 

1
2 2  

ករណីេនះ ដូចមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចៃនចលនរង្វិលែដរ។ មយ៉ងេទៀត េគបន៖ 

   ជសពីនរបស់េអឡិច្រតុង 

ែដល  េ ថក ្ត   (g-factor) ឬេគេ មយ៉ងេទៀតថ អ្រ ជីរ ៉ម៉ូេញទិច 
(gyromagnetic ratio) េហើយតៃម្លរបស់ ធំជង 2 បន្តិចគឺ 2.0023 ស្រមប់េអឡិច្រតុង
បី។ េនះ េគេ ថផលកង់ទិចកមមេមកនិច។ ស្រមប់ចលនសពីន តៃម្ល ដូេចនះ ក៏បុ៉ែន្ត
ស្រមប់ចលនវង់(រង្វិលជំុៃនេអឡិច្រតុង) តៃម្ល 1។ 

មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសរបុ  (total angular momentum)៖ 
តូមមួយ ចមនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរង្វិលជំុ និងមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសពីន។ ស្រមប់

តូម       អីុ្រដូែសនេន ថ នភព 2  ែដលមន ℓ 1 និង 1/2 គឺជឧទហរណ៍
មួយ។      មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសរបុគឺជផលបូកទំហំវុចិទ័រៃន  និង  ែដលេគ ចសរេសរ
ដូចខងេ្រកម៖ 

 

មេមកនិចកង់ទិច ំងតង់សីុេតៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសរបុគឺរងនូវកង់ទិចកមម៖ 
1  

(៤.១៩)

(៤.២០)
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 ស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសនែដលមនេអឡិច្រតុងែតមួយ េមកនិចកង់ទិចផ្តល់
លទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

ℓ ℓ
1
2 

ឬ 
ℓ ℓ

1
2 

 ក៏បុ៉ែន្ត េទះយ៉ង  មិន ចមនតៃម្លតូចជងសូនយេទ។ ស្រមប់ ថ នភព 
1 s  ែដលមន ℓ 0 និង 1/2 ក្ល យជលទធភពែតមួយគត់ែដល ចេកើតេឡើង។ 
ស្រមប់ ថ នភព 2  ែដលមន ℓ 1 តំៃលតៃម្ល  ច 3/2 ឬ ½។ កំុបូ៉សង់ មអ័ក  

 ស្រមប់  គឺរងនូវកង់ទិចកមម៖ 
, 1, … ,  

 ស្រមប់ ថ នភព 2  ែដលមន 1/2,  ចមនតៃម្ល 1/2  ឬ 1/2 ។ 
ស្រមប់ 3/2 ,  ចមនតៃម្ល 3/2, 1/2, 1/2, 3/2  ែដលមន ថ នភពសរបុ
ចំនួនបួន។ គួររលឹំកថ ថ នភពរបស់េអឡិច្រតុងមួយ ចកំណត់បនេ យករ គ ល់ 

, ℓ, ℓ ,  និង  ឬេ យករ គ ល់ , , ℓ,  និង  (េយើង គ ល់មួយ ក៏បនកនុង
ចំេនមពីរេនះ)។ 

ករ ង មសបុចិទស ន៍ (spectroscopic notation)៖ 
 េយើង ច គ ល់ ថ នភពរបស់ តូមមួយ រមួទំងចំនួនកង់ទិចមូ៉ម៉ង់សីុេនទិច
សរបុ  េ យករេ្របើ្របស់ករ ង មសបុចិទស ន៍ (spectroscopic notation)។ 
ស្រមប់ ថ នភពេអឡិច្រតុងមួយ េគ ចសរេសរ៖ 

 

ែដលតៃម្ល  (ចំនួនកង់ទិចរង្វិលជំុ) ចកំណត់បនេ យករេ្របើ្របស់លកខណៈខង
េ្រកមេនះ៖ 

 

 ដូេចនះ ថ នភព 2 /  មន  2, ℓ 1, 3/2  ចំែណក ថ នភព 2 /  គឺ
ស្រមប់អីុ្រដូែសនេន ថ នភព្រគឹះ។ 
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៤.៨ Fluorescence និង Photorescence (FLUORESCENCE AND 
PHOTORESCENCE) 

 េនេពលែដល តូមមួយេភញ ចេទកន់ ថ នភពថមពលខពស់ជងមួយ ្រតូវ
ករ្រសូបផូតុង េហើយ ចធ្ល ក់េទកន់នីវ ៉ទូបជងេ យករេ តជេស៊រមួីយដង ឬ
េ្រចើនជងមួយដង។ េ យេហតុផលេនះ ផូតុង ចមនថមពល និងេ្របកង់ទបជង 
ផូតុងែដលបន្រសូប។ េនេពលែដលផូតុងែដលបន្រសូបសថិតេនតំបន់ UV  េហើយ     
ផូតុងែដលបេញចញសថិតេនតំបន់ៃនពន្លឺេមើលេឃើញ េគឱយេឈម ះបតុភូតេនះថ 
fluorescence។ 

 ជំ នរលករបស់របស់ fluorescence ែ្រប្របួល មនីវ ៉ថូមពលរបស់ តូមជក់
ក់ មួយែដលេគសេងកត។ េ យមនករែ្រប្របួលៃនេ្របកង់របស់ ដូេចនះ េទើបេគ

ចត់ទុកថបតុភូតេនះសំខន់កនុងករកំណត់អត្តសញញ ណរបស់សមសធតុែដរ។  

 
របូ៤.១៧ លកខណៈ្រសូប និងបេញចញផូតុងរបស់ Fluorescence។ 

អំពូលភ្លុយអរដំេណើ រករេ យមនពីរជំ ន។ តង់សយុងែដលេគេ្របើ្របស់េដើមបី
ផគត់ផគង់េទឱយអំពូល ជអនកេធ្វើឱយ តូមឧសម័នមនករេភញ ច។ កល    តូមេភញ ច
េ តពីនីវ ៉េូភញ ចេទកន់នីវ ៉ធូមម វញិ បេញចញផូតុងៃន UV  ែដល លេទប៉ះនឹង
្រសទប់ថន ំែដលេគ បេនែផនកខងកនុងៃនបំពង់។ ចំែណកពន្លឺែដលេយើងេឃើញគឺជ
លទធផលបនទ ប់មកេទៀតែដលមនករែ្របពីផូតុងៃន UV  បេងកើតឱយមនផូតុងៃនពន្លឺេមើល
េឃើញបុ៉េ ្ណ ះ។ 

រធតុភ្លឺមួយចំនួនែដលេគេ្របើេនេលើមុខនឡិកគឺជ photoresence។ េន
េពលែដល តូមមួយេធ្វើឱយសថិតេនកនុង ថ នភពេភញ ចធមម មួយ នឹងធ្ល ក់មកវញិ
បនទ ប់ពី 10  s េ្រកយ។ រធតុ photorescence មន តូមរបស់ ែដល ច្រសូប
ថមពលេដើមបីសថិតេន ថ នភពេសទើរស៊ប់ (metastable) េ យ ចសថិតេនយូរជង
ធមម បនមុននឹង េ តចុះមក ថ នភព្រគឹះវញិ។ ចំេពះ រធតុ photorescence 
េនះ ថ នភពេសទើរស៊ប់របស់ ចរហូតដល់ ប់វនិទីបន។ ដូេចនះេហើយ ពន្លឺ ចភ្លឺ
រយៈេពលយូរបន ( ចរហូតេ្រចើនជងមួយេម៉ងេទៀត ក៏មន)។ ឧទហរណ៍កល
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េយើង ក់នឡិកេយើងេន កែន្លងភ្លឺ តូមរបស់ រធតុេនះេភញ ចេទកន់ ថ នភព
េសទើរស៊ប់ បនទ ប់មកេយើង ចេមើលេឃើញពន្លឺេ្រព ងៗរយៈេពលយូរបន។ 

៤.៩ ្របភព ែស ៊(LASERS) 

្របភព ែស៊ គឺជឧបករណ៍ស្រមប់បេងកើតបច់ឆម រៃនពន្លឺមូ៉ណូ្រកូម៉ទិចកូេអរង់៉ 
។ ែដលេយើងេ្របើពកយកូេអរង់៉ (មនន័យថកត់ែផនកែខ្វងៃនបច់ ែដល្រគប់ែផនកទំង
អស់មនផសដូចគន  ឬ្រសបផសគន )។ បច់ពន្លឺែដលផ យេចញពី្របភពសឹងែតមន

លកខណៈជប្លង់រលកឥតេខច ះ។ ្របភពពន្លឺ មញញ េយើង
ចនិយយមយ៉ងេទៀតថ ផ យេទ្រគប់ទិសទំងអស់ 
ំងតង់សីុេតរបស់ ថយចុះយ៉ងេលឿនេ យសមម្រត

នឹងចមង យែដល លបន។ រឯីពន្លឺែដលបន
ផ យេចញគឺមិនកូេអរង់៉ (មនន័យថែផនកេផ ងៃនបច់
ពន្លឺគឺមិន្រសបផសគន ) េទ។ តូមកំពុងេភញ ចែដល
ផ យពន្លឺេនកនុងអំពូលធមម មនសកមមភពឯក ជយពី

គន ។ ដូេចនះផូតុងនីមួយៗ ច្រតូវបនេគចត់ទុកថជ
រលកខ្លីែដលេកើតេឡើង្រតឹមែត 10 s បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ល់សកមមភពៃន្របភព ែស៊មួយ ច្រតូវ
បនេគពនយល់េ យែផ្អកេលើ្រទឹស្តីកង់ទិច។ េយើងធ្ល ប់

បនដឹងថ ផូតុងមួយ ច្រសូបេ យ តូម្របសិនេបើថមពលផូតុង  ្រតូវនឹង
ថមពលខុសគន រ ងនីវ ៉ថូមពលៃន តូមនិង ថ នភពេភញ ចដូចរបូខងេ្រកម។ 
្របសិនេបើ តូមសថិតេនកនុង ថ នភពេភញ ចរចួេហើយ ចេ តេទ ថ នភពទប
ភ្ល មៗ េ យករផ យេចញជផូតុង។ ក៏បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើផូតុងមួយ លេទទងគិចនឹង

តូមេភញ ចមនថមពលដូចគន  ចបងកឱយ តូមបេងកើតករេ តេទ ថ នភពទប
ជងយ៉ងឆប់រហ័សជងមុនេទៀត (របូ៤.១៨ b)។ បតុភូតេនះេ ថបន យ ស់ 
(stimulated emission) េនះគឺ៖ េយើងមិន្រតឹមែតេនមនផូតុងេដើមបុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏បុ៉ែន្ត 
េយើងទទួលបនផូតុងទីពីរមួយេទៀតែដលមនេ្របកង់ដូចផូតុងេដើមែដរ និងែដលេកើត
េចញពីករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរបស់ តូមពីនីវ ៉មួូយេទមួយេទៀត។ ផូតុងទំងេនះមន
ផសដូចគន  និងផ្ល ស់ទី មទិសេ ែតមួយ។ េនះេហើយជអ្វីែដលបន យ ស់ៃនពន្លឺ
េកើតមនកនុង្របភព ែស៊។ េហតុដូេចនះេហើយែដល ែស៊ជពកយបំ្រពួញបនពី
ពកយេពញ Light Amplification for Stimulated Emission Radiation។ 

 
របូ៤.១៨ ករ្រសូបផូតុង។ បន យ

ស់សំេ េលើ ថ នភពថមពល
េន ថ នភពខពស់ និងទប ( ,  
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ចំនួនេអឡិច្រតុងធមមជតិ (natural population) េនកនុងនីវ ៉ថូមពលៃន តូមមួយ
ែដលសថិតេនកនុងលំនឹងកំេ ចរកបន មរយៈរបយ Boltzmann (Boltzmann 
distribution) ឬក ្ត  Boltzmann (Boltzmann factor) ដូចខងេ្រកម៖ 

 

ែដល  ចំនួន តូមេនកនុង ថ នភពែដល្រតូវនឹងថមពល ។ ស្រមប់ ថ នភពពីរ
គឺ  និង  ផលេធៀបៃនចំនួន តូមកនុង ថ នភពទំងពីរគឺ៖ 

 

 េហតុដូេចនះេហើយ តូមភគេ្រចើនែតងសថិតេនកនុង ថ នភព្រគឹះ េលើកែលង
ែតសីតុណ្ហ ភពខពស់បុ៉េ ្ណ ះ។ េនកនុង្របព័នធពីរនីវ ៉ដូូចរបូខងេលើ តូមភគេ្រចើនសថិត
េនកនុង ថ នភពទប ដូេចនះ ភគេ្រចើនៃនផូតុងែដល លមកប៉ះនឹង តូម្រតូវបន
្រសូបអស់ែដរ។ េដើមបីទទួលបនពន្លឺកូេអរង់៉ពីបន យ ស់ លកខខណ្ឌ ពីរែតង្រតូវករ
ចំបច់។ ទីមួយ តូម្រតូវេភញ ចេទ ថ នភពខពស់ជង េទើបមនចំនួនេអឡិច្រតុងមន

ថ នភព្រតឡប់ (inverted population) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងមួយកនុងចំេនម តូម
ជេ្រចើនសថិតេនកនុង ថ នភពខពស់ជងមួយេទៀត (របូបនទ ប់)។ 

 
របូ៤.១៩ នីវ ៉ថូមពលពីរៃន តូម។ ចំណុចមួយ ង ថ នភពថមពលៃន តូមមួយ។ របូ (a) គឺជ ថ នភពធមម  
និងរបូ (b) បង្ហ ញអំពី ថ នភពចំនួនេអឡិច្រតងុមន ថ នភព្រតឡប់។ 

េហតុដូេចនះ បន យផូតុងនឹងមនឥទធិពលជងករ្រសូប។ លកខខណ្ឌ ែបបេនះ    
ប ្ត លឱយ្របព័នធមិនសថិតកនុង ថ នភពលំនឹងកំេ េទ។ ទីពីរ ថ នភពខពស់្រតូវសថិត
កនុង ថ នភពលំនឹងេសទើរស៊ប់ថមពល (metastable state) ែដលជ ថ នភពមួយមន
េអឡិច្រតុងសថិតេនបនយូរអែង្វងជងធមម ។ លកខខណ្ឌ េនះេធ្វើឱយេអឡិច្រតុងមិន
ផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពភ្ល មៗេទ ក៏បុ៉ែន្ត ផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព្រពមៗគន ជមួយនឹងេអឡិច្រតុង
េផ ងដ៏ៃទេទៀត។ 

របូខងេ្រកមគឺជដយ្រកមៃន ែស៊រ៖ រធតុែដលធន់មួយ្របេភទ្រតូវបន
េគ ក់កនុងបំពង់ចេង្អ តែដលែផនកខងចុងទំងពីរមនកញច ក់ឆ្លុះ។ កញច ក់ឆ្លុះមួយកនុង
ចំេនមកញច ក់ទំងពីរមនសភពថ្ល មួយែផនកែដល ចឱយពន្លឺឆ្លងកត់បន។ តូម
េភញ ចខ្លះធ្ល ក់ចុះយ៉ងេលឿនបនទ ប់ពីរេំញច។ ឧទហរណ៍មួយៃន តូមេនះគឺ តូម
ែដលមនពណ៌េខៀវដូចេឃើញកនុងរបូ។ េបើផូតុងែដលផ យេចញេទបុកទងគិចនឹង តូម

(៤.២១)

(៤.២២)
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មួយេផ ងេទៀតេនកនុង ថ នភពេភញ ច ស់ តូមេនះេដើមបីផ យផូតុងនូវេ្របកង់ 
ដូចៗគន ។ ករេនះេកើតេឡើងជបន្តបនទ ប់ េហើយផូតុងៃនពន្លឺ ែស៊ជេ្រចើន្រតូវបន
ផ យេចញ មទិសេ ែតមួយ និងមនលកខណៈមូ៉ណូ្រកូម៉ទិច។  

េនកនុងរបូដែដលេនះ កល ផូតុងែដលេកើតមនេហើយជេ្រចើនេនះេទប៉ះ
នឹងកញច ក់ ពួក ប្ល ត្រតឡប់វញិប ្ត លឱយមនផូតុងជេ្រចើនេទៀត្រតូវបនផ យ
េចញែដរ។ េ យមនកញច ក់ទំងពីរខង ពន្លឺ ែស៊េចះែតប្ល តេទមក និងបន្តបេងកើត
បន យផូតុងកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ។ េ យេហតុេនះេហើយ េទើបេគេឃើញ្របភព ែស៊
បេញចញនូវពន្លឺ ែស៊ជេ្រចើនមកខងេ្រកឧបករណ៍េនះ។  

 
របូ៤.២០ ដយ្រកម ែស៊ ែដលបង្ហ ញអំពី តូមេភញ ច្រតូវបន ស់េដើមបីបេញចញពន្លឺ។ 

េនែផនកខងកនុងៃនបំពង់ ផូតុងែដលផ យេចញភ្ល មៗមនទិសដំ លបេងកើត
បនមំុមួយជមួយនឹងអ័ក ។ ពួក ទំងេនះ នឹងបន្ត លេទខងេ្រកបំពង់ េហើយ នឹង
មិនបងករផលប៉ះពល់ដល់ភពចេង្អ តៃនបច់ពន្លឺសំខន់ែដរ។ េនកនុង្របភព ែស៊
ែដលេគេធ្វើបនល្អ ករ ល លៃនបច់ពន្លឺគឺក្រមិតេ យឌី្របកសយុង។ ដូេចនះ មំុែដល
បេងកើតេឡើងេនះនឹងមនតៃម្ល្របែហល /  បុ៉េ ្ណ ះ ែដល  គឺជអងកត់ផចិតៃនកំេ ង
កញច ក់កនុងបំពង់េនះ។ ឌី្របក់សយុងែដល ល លគឺមនទំហំតូចេសទើរមិនគួរឱយេជឿ។ 
េ យ រែតេហតុេនះេហើយេទើបេគសេងកតេឃើញពន្លឺ ែស៊ែដលេកមងេលងមនបច់
ឆម រ និងកូេអរង់៉។ 

ករបេងកើតចំនួនេអឡិច្រតុងមន ថ នភព្រតឡប់៖ 

ភពេភញ ចៃន តូមកនុង ែស៊ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើងបន មេ្រចើនវធីិ េដើមបី
បេងកើតឱយមននូវចំនួនេអឡិច្រតុងមន ថ នភព្រតឡប់។ េនកនុងតបូង ែស៊ (ruby 
laser) រធតុ ែស៊គឺជកំ ត់តបូងែដលមនជតិ Al2O3 ែដលមនធតុមិនសុទធ 
ជ Cr តិចតួច។ តូម Cr េនះេគចត់ទុកជធតុ ែស៊។ េនកនុងដំេណើ រករែដលេគ
េ ថ សនប់ ែស៊ (laser pumping) វញិ តូមេភញ ចេ យ រែតមនករចំងរបស់
ពន្លឺែដលមនជំ នរលក 550nm ែដល្រតូវនឹងផូតុងៃនថមពល 2.2eV។ ដូចេឃើញកនុង
របូខងេ្រកម តូមេភញ ចពីនីវ ៉ ូ  េទ ។ ភ្ល មៗេនះ តូមេ តេទកន់នីវ ៉ ូ  ឬ 
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 វញិ បនទ ប់ពីរយៈេពល្របែហល 3 10 s។ េ យ រ ចសថិតេនកនុង ថ នភព
េភញ ចយូរ (ធមម ចសថិតេន ថ នភពេភញ ច្រតឹមែត 10 s  បុ៉េ ្ណ ះ) ែបបេនះេទើប
្រតឡប់េទកន់ ថ នភព្រគឹះវញិ េគេ ថ សថិតេនកនុង ថ នភពលំនឹងមិនស៊ប់ 
(metastable state)។  

ជមួយនឹងសកមមភពបូ៊មដ៏ខ្ល ំង េគសេងកតេឃើញមន តូមសថិតេន ថ នភព 
 េ្រចើនជង ថ នភព ។ េ យ រសកមមភពទំងេនះេទើបេគទទួលបនចំនួន    

េអឡិច្រតុងមន ថ នភព្រតឡប់ (inverted population) មែដល្រតូវករ។ គួរកត់
សមគ ល់ថ កល មនេអឡិច្រតុងេ តចុះេទកន់ ថ នភព  ពី  េគក៏េឃើញ
មនករផ យេចញផូតុងពី តូមែដរ។ តបូង ែស៊ផ យផូតុងែដលមនថមពល 
1.8eV  និង ជំ នរលក 694.3nm  (ឬេគេ ថពន្លឺតបូង្រកហម ែដលភ អង់េគ្លស
េ ថ ruby-red light)។  

ចំែណកេនកនុង ែស៊េអលយូម-េណអុង ធតុ ែស៊គឺជឧសម័នែដលេគ យ
បញចូ លគន នូវ He 85%  និង Ne 15% ។ តូមេភញ ចេបើេគ ក់បំពង់េ្រកមតង់សយុង
ខពស់ នំឱយបេនទរអគគិសនីេកើតមនកនុងឧសម័នេនះ។ េនកនុងដំេណើ រករេនះ តូម He 
ខ្លះែ្រប្របួល ថ នភពេទកន់ ថ នភពេសទើរស៊ប់ ( ) ដូចកនុងរបូខងេ្រកម ែដល្រតូវ
នឹងករេ តៃនថមពល 20.61 eV ។ េនះេសទើរែតេសមើនឹង ថ នភពេភញ ចរបស់េណអុង 
20.66 eV  ែដរ។ តូម He មិនេ តេទកន់ ថ នភព្រគឹះភ្ល មៗេទ ក៏បុ៉ែន្ត 
េបះបង់ថមពលខ្លះេទឱយ Ne េនកនុងទងគិចជំនួសវញិ។ េនកនុងទងគិចេនះ He ធ្ល ក់ចុះ
េទកន់ ថ នភព្រគឹះ ចំែណក Ne េភញ ចេទកន់ ថ នភព (សញញ ្រពីមសមគ ល់

ថ នភពរបស់ Ne)។ ភពខុសគន តិចតួចៃនថមពល (0.05 eV) េកើតមនេឡើងេ យ
រថមពលសីុេនទិចៃនបំ ស់ទីរបស់ តូម។ កនុងន័យេនះ ថ នភព  ៃនNe 

ែដលសថិតកនុង ថ នភពេសទើរស៊ប់ បេងកើតចំនួនេអឡិច្រតុងេ្រចើនជង ថ នភព ។ ករ
្រតឡប់ៃនេអឡិច្រតុងេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរពី  េទ  គឺជអ្វីែដលេយើង្រតូវករកនុង
ដំេណើ រករផលិតពន្លឺ ែស៊។ 

 
របូ៤.២១ នីវ ៉ថូមពលៃនធតុ្រកូមីញូម (Cr) េនកនុងតបូង្រគី ្ត ល់។ ផូតុងៃនថមពល 2.2eV បូ៊ម តូមពី ថ នភព  
េទ  ែដលបនទ ប់មកេ តេទកន់ ថ នភព (ែកបរ្រគឹះ)  វញិ។ ទីបំផុត បន យ ស់ៃនផូតុងេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់
ប្តូរពីនីវ ៉រូ េទនីវ ៉ ូ ។ 
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 កន់ែត មញញេទៀត េនបចចុបបននេនះគឺ ែស៊ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង 
(semiconductor diode laser) ឬេពលខ្លះេគេ ថ  junction laser។ េ្របើ្របស់
េអឡិច្រតុងែដល្រតឡប់ ថ នភពរ ងបង់ចម្លងៃនែផនក  របស់ឌីយូ៉ត និង
ថមពល ៉ឡង់ទបែផនក ។ កល េអឡិច្រតុងេ តចុះ ផូតុង្រតូវបនផ យេចញ
ែដរ។ ផូតុងទំង យែដលបនផ យេចញ្រពមគន  ឬបន្តបនទ ប់មនផស្រសបគន ។ េគ
្រតូវករកញច ក់ពីរខងដូចមុនែដរ ែតេគ្រគន់ែតេធ្វើ្រកូេម៉្រគឹ ្ត ល់  បុ៉េ ្ណ ះេដើមបីជំនួស
កញច ក់ែដលេយើងេឃើញកនុងរបូមុន។ អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្រតូវបនេគេ្របើ្របស់កនុង
ឧបករណ៍ចក់ CD ឬ DVD េហើយេយើងក៏ ចេឃើញករអនុវត្តែប្លកពីេនះេ្រចើនេទៀត
ែដលនឹងមនករេរៀប ប់េនែផនកខងេ្រកម។ 

្របេភទេផ ងេទៀតៃន ែស៊មនដូចជ ែស៊គីមី (chemical laser) ែដល
ថមពលចូលេកើតេឡើងេ យ្របតិកមមគីមីៃនឧសម័ន្របតិកមមខពស់ ឬ្របេភទមួយេទៀត
គឺ ែស៊្រជលក់ពណ៌ (dye-laser) ែដលមនេ្របកង់ ចផគុំបន។ េ្រកពីេនះ េគមន     

ែស៊ឧសមន័កបូនិច (CO2 gas laser) ចមនលទធភពបេងកើត នុភព្រចកេចញខពស់ 
េនកនុងកំរសមី្រកហម ំង្រប និងមយ៉ងេទៀតគឺ ែស៊អងគធតុរងឹក្រមេនេលើែផនដី 
(rare-earth solid-state laster) ដូចជ Nd នុភពខពស់៖ YAG laser។ 

ភពេភញ ចរបស់ តូមេនកនុង្របភព ែស៊ ចេធ្វើេឡើងេ យបន្តបនទ ប់ឬេ យ
មនផសរមួគន បន។ េនកនុង្របភព ែស៊ ំពុលសយុង (pulsed-laser) តូមេភញ ច
េ យថមពលខួបៃន្រចកចូល។ េនកនុង្របភព ែស៊វវិត្តន៍ (ជប់) ថមពលចូលគឺមន
លកខណៈជប់បន្តបនទ ប់៖ តូម ស់េដើមបីេ តេទកន់ ថ នភពទបជង និងបនទ ប់
មកេ ត្រតឡប់មកវញិ េដើមបីសថិតកនុង ថ នភពខពស់ជង និងេដើមបីឱយ្រចកេចញមន
លកខណៈជបច់ពន្លឺ ែស៊ជប់។ 

 
របូ៤.២២ នីវ ៉ថូមពលៃន He និង Ne។ ធតុ He េភញ ចេ្រកមបេនទរអគគិសនីេទកន់ ។ ថមពលេនះ្រតូវបនបញជូ ន
េទ ថ នភព  ៃន Ne េ យ រមនទងគិចេកើតមនេឡើង។ ថ នភព  សថិតកនុង ថ នភពេសទើរស៊ប់ រចួទទួល
ករ ស់េដើមបផី យផូតុង កល មនករេ តេទកន់ ។ 
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ករអនុវត្តរបស់ ែស៊៖ 
 លកខណៈពិេសសសំខន់មួយរបស់ពន្លឺ ែស៊គឺកូេអរង់៉ និងមនបច់ចេង្អ ត 
ែដលេហតុេនះេហើយេទើបេគ្របទះេឃើញមនករអនុវត្តយ៉ងេ្រចើន។ កនុងជីវភពរស់េន
្របចំៃថង ែស៊្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ ន bar-code (េន ម ងទំនិញ
នន) េនកនុងម៉សីុនចក់ CD និង DVD ជេដើម។ បច់ពន្លឺ ែស៊ប្ល តេចញពីរង្វះ ឬ 
bar-code ឬម៉សីុនចក់ឌីសមនលកខណៈដូចេឃើញកនុងរបូខងេ្រកម។ 

ពត៌មនែដលបនកត់្រ េនេលើ CD ឬ DVD គឺជេស៊រៃីនចំណុចផត ឬមិនផត 
ែដលចំណុចទំងេនះេហើយេធ្វើឱយមនករប្ល តេខ យឬខ្ល ំងៃនពន្លឺ ែស៊ែដលបន

លេទដល់ឌីស។ គួរកត់សមគ ល់ថ កនុងដំេណើ រករ នឌីសរបស់្របព័នធេនកនុង
ម៉សីុនចក់ CD ឬ DVD ចប់ឱយមនដំេណើ រករវលិជំុវញិអ័ក របស់ឌីសេ យេលប ន 
500  ជំុកនុងមួយនទី (500 rpm ) េនេពលចប់េផ្តើម។ កល ឌីសកំពុងវលិ ្របភព

ែស៊បញ់ពន្លឺ មវង់ដូចកនុងរបូ (b) ខងេលើ។ េនក្រមិតកំកន់ែតធំ ្រតូវនឹងបរមិ្រត
ក៏កន់ែតធំែដរ េដើមបីឱយ្របព័នធកបល ែស៊េនកនុងម៉សីុនចក់ឌីស ចេដើរទន់ េលប ន
របស់ឌីស្រតូវេដើរយឺតជងមុន (្របែហល 200 rpm)។ ដំេណើ រកររបស់ម៉សីុនចក់ឌីស
សព្វៃថងេ្របើ្របស់េគលករណ៍ដូចគន េនះែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត េទះយ៉ង  បេចចកវទិយ
សម័យបចចុបបននកន់ែតទំេនើបជងមុនឆង យ ស់។ 

 
របូ៤.២៣ (a) ករ ន CD ឬ DVD។ បច់ឆម រៃនពន្លឺ ែស៊ និងកន់ែតតូចេ យ រកំណំុរបស់ឡង់ទី ្រតូវបនប្ល ត 
្រតឡប់ពី ឌីសែដលកំពុងវលិជំុវញិអក័ រង្វិល។ ករសរេសរចូលកនុង ឌីស្រតូវែផ្អកេលើករេ្របើ្របស់ពន្លឺ ែស៊ េ យ
កល មនករប្ល តេខ យ ្របព័នធទទួលបនពន្លឺ ែស៊េខ យ រចួឱយសញញ ឌីជីថល 0 និងផទុយេទវញិ ឱយ
សញញ ឌីជីថល 1។  

ែស៊មន រៈសំខន់ ស់កនុងករវះកត់ែផនកេពទយ។ ភពឆម ររបស់បច់ពន្លឺ
ែស៊ ចេ្របើ្របស់ស្រមប់កត់ផ្ត ច់ជលិក ឬកំេទចដំុ្រកួស្របមត់ ឬដំុ្រកួសកនុង

ត្រមងេនម ឬ្រកេលៀនបន។ េ យ រមនកេម្ត បនេកើតេឡើង បច់ពន្លឺ ែស៊ក៏
ចេ្របើ្របស់ស្រមប់ផ រជលិកែដល ច់ខូចខត ឱយជប់បនេទៀតផង ឧទហរណ៍
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េរទីន ឬករសូន្រតបកែភនក និងករែកភពមីញូ៉បឱយ្របេសើរេឡើងជេដើម។ េ្រកពី
សបុិចទស ន៍្របេយជន៍ែដលបនេរៀប ប់េនះ េនមន រះ្របេយជន៍ជេ្រចើនេទៀត
ែដលេគទទួលបនពីពន្លឺ ែស៊។ 

៤.១០ ករបេងកើតរបូភពបីវមិ្រត (HOLOGRAPHY) 

 សបុិចទស ន៍្របេយជន៍បែនថមសំខន់មួយេទៀតរបស់ពន្លឺ ែស៊ គឺករបេងកើត
របូភពបីវមិ្រតែដលេគេ ថ holography ដូចខងេ្រកម។ េនកនុងករថតរបូ
ធមម ហ្វីលថត្រគន់ែតថតយក ំងតង់សីុេតៃនពន្លឺែដលប៉ះនឹង ្រតង់ចំណុចមួយ។ 
េនេពលែដលរបូថត ឬភពថ្ល ្រតូវបនេធ្វើឱយេឃើញ ពន្លឺផ្ល តពី  ឬផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់
េដើមបីឱយេយើង ចេមើលេឃើញរបូភពពីរវមិ្រត។  

េនកនុងសំណង់របូភពបីវមិ្រត បច់ពន្លឺ ែស៊ែដលមនសភពទូ យ្រតូវបន
ែញកជពីរែផនកេ យពក់ក ្ត លកញច ក់្របក់ដូចកនុងរបូ៤.២៤ (a)។ ែផនកមួយ

លេទកន់ហ្វីលេ យផទ ល់។ ពន្លឺពី្រគប់ចំណុចៃនវតថុ លប៉ះនឹង្រគប់ចំណុចេនេលើ
ហ្វីល រចួ ំងែទេផរង់៉ៃនបច់ពន្លឺទំងពីរេនះេធ្វើឱយហ្វីល ចថតទុកទំង ំងតង់សីុេត 
និងផសេធៀប្រតង់្រគប់ចំណុចទំងអស់។ ជករចំបច់ ស់ែដលពន្លឺ លមកមន
លកខណៈកូេអរង់៉ (្រសបផស្រគប់ចំណុចទំងអស់) ែដលេនះេហើយេទើបេគេ្របើ្របស់
ពន្លឺ ែស៊ស្រមប់ករបេងកើតរបូភពបីវមិ្រត។ បនទ ប់ពីករផ្តិតហ្វីលរចួេហើយ េគទុក
កនុងបច់ពន្លឺ ែស៊ម្តងេទៀត េហើយរបូភពបីវមិ្រតក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនេពល
េនះ។ េយើង ចេដើរជំុវញិនិង្រកេឡកេមើលលកខណៈបីវមិ្រតរបស់របូភពែដលេគ
បេងកើតេឡើងេនះ។ ពិត ស់ ្របសិនេបើេយើង កលបងយកៃដេទប៉ះនឹង  េយើងពំុ

ចចប់កន់អ្វីបនេទ េ្រពះ ្រគន់ែតជរបូកនុងលំហបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
របូ៤.២៤ ករបង្ហ ញអំពីករបេងកើតរបូភពបីវមិ្រត។ (a) ពន្លឺែដលប្ល តពី្រគប់ចំណុចៃនវតថុបេងកើតឱយមន ំងែទេផរង់៉
ជមួយនឹងពន្លឺ្រតង់ែដលេចញពី្របភព ែស៊េ យផទ ល់។ (b) េកមង្របុសមន ក់សំឡឹងេមើលរបូភពបីវមិ្រតែដលេគ
បេងកើតេឡើង។  
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សេងខបេមេរៀន 

 េនកនុងករេមើលេឃើញ មែបបេមកនិចកង់ទិចៃន តូម េអឡិច្រតុងមិនមន
គន្លងវង់កំណត់េទៀតទត់េទ ក៏បុ៉ែន្ត មនលកខណៈជពពកេទវញិ។ ពពកេអឡិច្រតុង

ច្រតូវបនេគបក្រ យពនយល់បនថជរលកៃនេអឡិច្រតុងែដលកំពុងផ យេចញ
េទែផនកខងេ្រកចូលកនុងលំហ ឬជរបយ្របូបបី៊លីេតៃនេអឡិច្រតុងែដលេគចត់ទុក
ជផង់។ 

 ស្រមប់ តូមែដលងយដូចជេអឡិច្រតុង សមីករ Schrödinger មនផទុកនូវ
ថមពលបូ៉តង់ែសយល៖ 

1
4   

ចេម្លើយរបស់ មនតៃម្លថមពលដូចគន េទនឹង្រទឹស្តីរបស់ Bohr ែដរ។ 

 មេមកនិចកង់ទិច ថ នភពរបស់េអឡិច្រតុងៃន តូម្រតូវកំណត់េ យចំនួន
កង់ទិចបួន្របេភទគឺ , ℓ, ℓ និង ៖ 

1.  ែដលេគឱយេឈម ះថ ចំនួនកង់ទិចេម (principle quantum number) ចមន
តៃម្លជចំនួនគត់វជិជមន  1, 2, 3, …  និងមនលកខណៈដូចែដលេគបនេលើកេឡើង
េនកនុង្រទឹស្តី Bohr ចស់ែដរ។ 

2. ℓ ែដលជចំនួនកង់ទិចៃនគន្លងវង់ (orbital quantum number) ចមនតៃម្លចប់
ពីសូនយ េទ 1។ 

3.  ែដលជចំនួនកង់ទិចម៉េញទិច (magnetic quantum number) ចមនតៃម្ល 
ℓ ឬ ℓ។ 

4.  ែដលជចំនួនកង់ទិចសពនី (spin quantum number) ចមនតៃម្ល 1/2 ឬ 
1/2។ 

នីវ ៉ថូមពលេនកនុង តូមអីុ្រដូែសន ្រស័យ្រតឹមែតនឹងចំនួនកង់ទិច  បុ៉េ ្ណ ះ 
ក៏បុ៉ែន្តនីវ ៉ថូមពលេនកនុង តូមដ៏ៃទេទៀតគឺ ្រស័យនឹងចំនួនកង់ទិច  ផង និង  ផង។ 

មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចៃនកំរបស់ តូមមន ំងតង់សីុេត ℓ ℓ 1  ចំែណក
កំុបូ៉សង់ មអ័ក   គឺ  ℓ ។ រឯីមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរង្វិលមន ំងតង់សីុេត 

1  និងកំបូ៉សង់ មអ័ក   គឺ  ែដល 1/2 និង 1/2 ។ 

កល ែដនម៉េញទិចពីខងេ្រក្រតូវបនអនុវត្តេលើ  បនទ ត់សបុិច្រតូវបន
ែញកផ្ត ច់ ែដលេគេ ថ ផល Zeeman ែដលេនះចង្អុលបង្ហ ញថ ថមពល ្រស័យ
ផងែដរេទនឹង ℓ េនកនុងករណីេនះ។ 
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ថ្វីេបើគម នវត្តមនរបស់ែដនម៉េញទិចយ៉ង ក៏េ យ រង្វ ស់ឱយមនលកខណៈ
្រតឹម្រតូវជក់ ក់េទេលើបនទ ត់សបុិចបង្ហ ញថ ករែញកផ្ត ច់យ៉ងតូចឆម រៃនបនទ ត់
េ ថរចនសមព័នធវចិិ្រត ែដលេគ ចពនយល់ មរេបៀបមួយថ ថមពល ្រស័យបន្តិច
បន្តួចនឹងទំហំ ℓ និង ។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរពី ថ នភពមួយ េទ ថ នភពមួយេទៀតែដលេគរព មចបប់ជំេរ ើស 
(selection rule) ∆ℓ 1  គឺ ចេកើតមនឆង យជងបំ ស់ប្តូរែដលេគេ ថ 
forbidden transition។ 

អនុគមន៍រលកេន ថ នភព្រគឹះេនកនុង តូមអីុ្រដូែសន មនលកខណៈសីុេម្រទី
ៃនែស្វ៊រ ដូចែដលករណី ថ នភព ℓ 0  មនែដរ។ ថ នភពែដលមន ℓ 0  គឺមន
លកខណៈ្របប់ទិសេនកនុងលំហ។ 

ដង់សីុេត្របូបបី៊លីេត (ឬរបយ្របូបបី៊លីេត) | |  និងដង់សីុេត្របូបបី៊លីេតៃនមំុ 
4 | |  គឺទំងពីរេនះមនសបុិចទស ន៍្របេយជន៍កនុងករបង្ហ ញឱយេឃើញចបស់

អំពីលកខណៈៃនពពកេអឡិច្រតុងេនកនុង តូមមួយ។ 

ករតេ្រម បៃនេអឡិច្រតុងេនកនុង តូមែដលមនេអឡិច្រតុងេ្រចើន្រគប់ េគរព
មេគលករណ៍បដិេសធន៍របស់ Pauli (Pauli Principle of Exclusion) ែដលេនកនុង

េគលករណ៍េនះេគបនេលើកេឡើងថ មិន ចមនេអឡិច្រតុងពីរឬេ្រចើនជងពីរែដល
សថិតេនកនុង ថ នភពកង់ទិចដូចគន ទំង្រសុងេនះេឡើយ ឬនិយយមយ៉ងេទៀតថពួក
មិន ចមនចំនួនកង់ទិច , ℓ, ℓ និង  ដូចគន ទំង្រសុងេឡើយ។ 

ជលទធផលមួយ តូមែដលមនេអឡិច្រតុងេ្រចើន្រតូវបនេគ ក់កនុង្រកុមែដល
មនមន្រសទប់ (េទ មតៃម្លរបស់ ) និង្រសទប់រង ( ្រស័យនឹងℓ) ដូចគន ។ 

របូស ្ឋ នរបស់េអឡិច្រតុង្រតូវបនេគកំណត់េ យេ្របើតៃម្លជេលខ  និង
េ យករេ្របើ្របស់អក រ ℓ, , , ,  ជេដើម បែនថមេ យស្វ័យគុណស្រមប់ចំនួន
េអឡិច្រតុងេនកនុង្រសទប់រង។ ដូេចនះ ថ នភព្រគឹះៃនអីុ្រដូែសនគឺ 1  ែដលស្រមប់
ឧសម័នអុកសីុែសនគឺ 1 2 2 ។ 

េនកនុង ងខួប ធតុគីមី្រតូវបនតេ្រម ប មគំររូបស់ Mendeleev មជួរេដក
េ យេយងេទេលើករេកើនេឡើងៃនេលខ តូមិច (ចំនួនរបស់េអឡិច្រតុងេនេពល
កំពុងសថិតេនកនុងសភពណឺត)។ ទ្រមង់ៃន្រសទប់ផ្តល់លកខណៈខួបៃនធតុគីមីនីមួយៗ
ែដលេនះនំឱយេគ ចេធ្វើតេ្រម បបន ម Mendeleev េទ មជួរឈរ ជមួយគន នូវ
ប ្ត ធតុែដលមនលកខណៈគីមី្រប ក់្របែហលគន ។  
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កំរសមី X ែដលជទ្រមង់មួយៃនបន យរលកេអឡិច្រតូម៉េញទិចមនជំ ន
រលកខ្លី ចេកើតមនេឡើងេនេពលែដលេអឡិច្រតុងែដលមនេលប នេលឿនេទប៉ះនឹង 
target ែដលេគ ក់កនុងបំពង់កំរសមី X។ សបុិចៃនកំរសមី X េហតុដូេចនះ ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេ យគឺមនពីរែផនកៈ សបុិចជប់ េនេពលែដលេអឡិច្រតុង្រតូវបនថយសំទុះ
េ យ រ តូមៃន target និងកំពូលៃនែខ េកង ងឱយផូតុងែដលបនផ យេចញ
េ យ តូមៃន target បនទ ប់ពីមនករេភញ ចេ យទងគិចជមួយនឹងេអឡិច្រតុងែដល
មនេលប នេលឿន។ រង្វ ស់ៃនកំពូលែខ េកងទំងេនះ ចឱយមនករគណនបននូវ
នីវ ៉ថូមពលកនុង របស់ តូម និងេលខ តូមិច ។ 

តូមមួយែដលមនមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិចរបស់   ជប់ទក់ទងនឹង
មូ៉ម៉ង់សីុេនទិច  បេងកើតឱយមនថមពលបូ៉តង់ែសយលេនកនុងែដនម៉េញទិច . ។ 
ចលនរង្វិលៃនេអឡិច្រតុងក៏ ចបេងកើតមូ៉ម៉ង់ម៉េញទិចផងែដរ ក៏បុ៉ែន្ត ថមពលេនកនុង
ែដនម៉េញទិចគឺជក ្ត ៃន 2.0023 …  ដងធំជងករគិតទុក ដូចែដលបនគណន
េ យករពិេ ធរបស់ Stern-Gerlach។ 

តូមែដលមនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចសរបុ  ែដលរងនូវកង់ទិចកមម ស្រមប់
តៃម្ល  និង  េគេ ថ 1  ែដល  ជពក់ក ្ត លៃនចំនួនគត់ធមមជតិ
េសមើនឹង  េនកនុង តូមអីុ្រដូែសន។ 

Fluorescene េកើតមនេឡើងេនេពលែដលផូតុងៃន UV ែដលបន្រសូប្រតូវបន
បន្តេ យបន យពន្លឺេមើលេឃើញ េ យ េកើតេឡើងេ យករតេ្រម បពិេសសៃន
នីវ ៉ថូមពលេនកនុង តូមៃនរបូធតុ។ របូធតុ Photorescent មន ថ នភពេ ហៈនឹង
នរែដលផ យពន្លឺេនបុ៉នម នវនិទី ឬនទីបនទ ប់ពីមនករ្រសូបពន្លឺ។ 

ែស៊ (Laser) បេងកើតបច់ពន្លឺមូ៉ណូ្រកូម៉ទិចែដលមនលកខណៈ្រសបផសរ ង
គន នឹងគន ។ Holograms ជ្របេភទរបូភពបីវមិ្រតែដលេកើតេឡើងកល មន ំងែទរ
េផរង់៉ៃនពន្លឺ ែស៊។ 
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លំ ត់ស្រមប់ហ្វកឹ ត់េ យខ្លួនឯង 

លំ ត់អំពីចំនួនកង់ទិច តូមអីុ្រដូែសនៈ 

១. ស្រមប់ 7 េតើមនតៃម្ល ℓ បុ៉នម ន? 

២. ស្រមប់ 6 និង ℓ 3 េតើ ចមនតៃម្ល ℓ និង  ខ្លះ? 

៣. េតើ ចមន ថ នភពេផ ងគន បុ៉នម នស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយែដលមនចំនួនកង់ទិច 
5? សរេសរចំនួនកង់ទិចៃន ថ នភពនីមួយៗ។ 

៤. ្របសិនេបើ តូមអីុ្រដូែសនមួយមន ℓ 4  េតើនឹងមនតៃម្ល , ℓ និង  យ៉ងដូច
េម្តចខ្លះ? 

៥. គណន ំងតង់សីុេតៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរបស់េអឡិច្រតុងៃន តូមអីុ្រដូែសនមួយ
ែដលមន ថ នភព 5, ℓ 3។ 

៦. តូមអីុ្រដូែសនមួយេនកនុង ថ នភព 7 ។ ក). គណនចំនួនកង់ទិច ។ 
ខ).ថមពលៃន ថ នភព គ). មូ៉ម៉ង់សីុេនទិចៃនរង្វិលជំុ (orbital angular momentum)  
រមួនឹងចំនួនកង់ទិច ℓ របស់  និង ឃ). ចំនួនកង់ទិចម៉េញទិចែដល ចមន។ 

៧. តូមអីុ្រដូែសនមួយមន ℓ 5។ េតើតៃម្ល , ℓ និង  ែដល ចមនគឺអ្វីខ្លះ? 

៨. តូមអីុ្រដូែសនែដលសថិតកនុង ថ នភពេភញ ចមួយកំពុងសថិតកនុង ថ នភព 5d។ ចូរ
បញជ ក់ ល់ ថ នភពែដល តូម ចេ តេទកន់ពួក េដើមបីឱយមនករផ យេចញ
នូវផូតុង។ ខ). េ យមិនគិតពី fine structure េតើមនជំ នរលកេផ ងគន បុ៉នម ន? 

៩. េបើ ំងតង់សីុេតៃនមូ៉ម៉ង់សីុេនទិចរង្វិលជំុេនកនុង ថ នភពេភញ ចមួយៃន តូម
អីុ្រដូែសនគឺ 6.84 10  J. s  និង កំបូ៉សង់ មអ័ក   របស់ គឺ 2.11 10  J. s ។ 
គណន ល់តៃម្លែដល ចមនរបស់ , ℓ និង ស្រមប់ ថ នភពេនះ។ 

លំ ត់អំពីអនុគមន៍រលកៃន តូមអីុ្រដូែសនៈ 

១០. បង្ហ ញថអនុគមន៍រលក ថ នភព្រគឹះគឺមនលកខណៈកំណត់និយម (normalized)។ 

១១. ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដូែសនមួយ គណនតៃម្ល ក)  ខ) | |  និង គ) 
 េនក្រមិត 1.5 ។ 

១២. ស្រមប់ ថ នភព 2, ℓ 0 ៃន តូមអីុ្រដូែសន គណនតៃម្ល ក)  ខ) | |  
និង គ)  េនក្រមិត 4 ។ 
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១៣. ក)បង្ហ ញថ្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេន ថ នភព្រគឹះរបស់ តូម
អីុ្រដូែសនមួយ្រតង់តំបន់ែដលសថិតេនបរេិវណតូចជងកំ Bohr ពីៃណ្វ យូ៉ៃន តូមគឺ
មនតៃម្ល 32%។ ខ) គណន្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងសថិតេនតំបន់
ចេន្ល ះ  និង 2 ។ 

១៤. គណនកំែស្វ៊រែដលមនផចិតជៃណ្វ យូ៉ៃន តូមអីុ្រដូែសនេន ថ នភព្រគឹះ ែដល
្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេនះមនតៃម្ល ក) 50% ខ) 90% និង គ) 99%។ 

១៥. ក) គណន្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញេអឡិច្រតុងេន ថ នភព្រគឹះៃន តូម
អីុ្រដូែសនមួយេនកនុងតំបន់មួយែដលមនកំ 1.1 fm ។ ខ) សំនួរដូចគន ស្រមប់

តូមមុយអុង (muon) វញិេបើម៉សរបស់ ធំជង 207 ដង។ 

១៦. បង្ហ ញថតៃម្លមធយមៃនកំ  ស្រមប់េអឡិច្រតុងេន កនុង ថ នភពៃន តូម
អីុ្រដូែសនមួយគឺ  េ យករគណនៈ  

| | | | 4
∞

លំហទំងអស់

 

១៧. បង្ហ ញថ  ៃនសមីករ  2  គឺមនលកខណៈកំណត់
និយម (normalized)។ 

១៨.កំណត់្របូបបី៊លីេតតៃម្លមធយមៃនកំ  ស្រមប់ ថ នភព 2, ℓ 1  របស់
តូមអីុ្រដូែសនមួយេ យករគណនៈ 

4
1
2

| |
1
2

| |
1
3

| |  

១៩.ស្រមប់ ថ នភព្រគឹះៃន តូមអីុ្រដូែសន គណន្របូបបី៊លីេតៃនកររកេឃើញ
េអឡិច្រតុងេនចេន្ល ះែស្វ៊ែដលមនកំ 0.99  និង 1.01 ។ 

២០. ស្រមប់ ថ នភព 2, ℓ 0  ៃន តូមអីុ្រដូែសនមួយ គណន្របូបបី៊លីេតៃន
កររកេឃើញេអឡិច្រតុងេនកនុងែស៊្វែដលមនកំ 4  និងខងេ្រកែស្វ៊រែដលមនកំ 
5 ។ 

២១. អនុគមន៍រលកៃន ថ នភព 3, ℓ 0 ស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសនមួយគឺៈ 
1

27
1

2
3

2
27  
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ក) ចូរគណនរបយ្របូបបី៊លីេតៃនកំ  ស្រមប់ ថ នភពេនះ ខ) និងគូស
ែខ េកងស្រមប់ ។ 

លំ ត់ស្រមប់ តូម ុ ំញំុជងអីុ្រដូែសនៈ 

២២. ្របប់ចំនួនកង់ទិចស្រមប់េអឡិច្រតុងេនកនុង ថ នភព្រគឹះៃនអុកសីុែសន 
8 ។ 

២៣. ្របប់ ល់ចំនួនកង់ទិចស្រមប់េអឡិច្រតុងេន ថ នភព្រគឹះស្រមប់ ក) កបូន 
6  ខ) លុយមីញូម 13 ។ 

២៤. េតើមនេអឡិច្រតុងបុ៉នម នែដល ចសថិតេន្រសទប់រង 6, ℓ 4 ? 

២៥. េអឡិច្រតុងមួយមន ℓ 2  និងសថិតេន ថ នភពថមពលទបបំផុតរបស់ ។ 
គណនតៃម្ល  និង ℓ ស្រមប់េអឡិច្រតុងេនះ។ 

២៦. ្របសិនេបើចំនួនកង់ទិចេម  សថិតេនចេន្ល ះ 1  និង 6  េតើមនធតុបុ៉នម នែដលេគ
ចរកេឃើញេនកនុងធមមជតិ។ 

២៧. េ យេ្របើ្របស់របូមន្ត Bohr ស្រមប់កំៃនចលនរង្វិលជំុរបស់េអឡិច្រតុង 
គណនចមង យមធយមពីៃណ្វ យូ៉ស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយេនគន្លងវង់កនុងបំផុត ( 1 ) 
េនកនុងអុ៊យ ៉ ញូ៉ម ( 92 )។ កំណត់តៃម្ល្របែហលៃនថមពលែដល្រតូវករស្រមប់
រេំ ះេអឡិច្រតុងេនេលើគន្លងកនុងបំផុតេនះ។ 

២៨. គណនថមពលសមព័នធៃនេអឡិច្រតុងទីបីេនកនុង តូមេអលយូមេ យេ្របើ្របស់
្រទឹស្តី Bohr។ តៃម្លែដល ស់បនគឺ 5.36 eV។ 

លំ ត់ស្រមប់កំរសមីX: 

២៩.គណនជំ នរលកខ្លីបំផុតៃនកំរសមី X ផ យេ យេអឡិច្រតុងទំង យែដល
េទប៉ះនឹងមុខរបស់បំពង់របូភពៃនទូរទស ន៍ 32.5 kV មួយ។ 

៣០. បង្ហ ញថជំ នរលកកត់ផ្ត ច់  េនកនុងសបុិចកំរសមី X ចទទួលបនេ យ
េ្របើ្របស់កេន មៈ 

1240
nm 

ែដលមន  តង់សយុងគិតជវ ៉លុៃនបំពង់កំរសមី X។ 
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៣១. គណនជំ នរលកស្រមប់ករែ្រប្របួល ថ នភពេអឡិច្រតុងពីនីវ ៉ ូ 2  េទ 
1 ចំេពះ តូមែដកែដលមន 26 មួយ។ 

៣២. េ យេ្របើ្របស់្រទឹស្តី Bohr ចូរគណនជំ នរលករបស់ស្រមប់ករែ្រប្របួល
ថ នភពពី 3 េទកន់ 1 របស់ធតុមួយ ( 42)។ តៃម្លែដលេគ ស់បនគឺ 

0.063nm។ 

លំ ត់ស្រមប់មូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លម៉េញទិចៈ 

៣៣. ចូរេផទ ងផទ ត់តៃម្លម៉េញទិច  របស់ Bohr ែដលេសមើនឹង 9.27 10  J/T។ 

៣៤. េបើ ថ នភពកង់ទិចៃនេអឡិច្រតុងកំណត់េ យ ( , ℓ, ℓ, ) គណនភព
ខុសគន ៃនថមពលរ ង ថ នភព (1, 0, 0, 1/2) និង (1, 0, 0, 1/2) ស្រមប់េអឡិច្រតុង
េអលយូមេន ថ នភព 1  រងេ យែដនម៉េញទិចខងេ្រក 2.5T។ 

៣៥. តូម្របក់មួយសថិតេនកនុងែដនម៉េញទិច 1.0T  ែដលែញក ថ នភព្រគឹះេទជ
ពីរ ថ នភពជិតគន ។ ក) គណនភពខុសគន ៃនថមពលរ ង ថ នភពទំងពីរេនះ និង 
ខ) គណនជំ នរលករបស់ផូតុងែដលប ្ត លឱយមនករេ តពីនីវ ៉ទូបេទកន់
នីវ ៉ខូពស់។ គ) េតើចេម្លើយេនះនឹងេទជយ៉ង វញិេបើ តូមេនះជ តូមអីុ្រដូែសន? 

៣៦. កនុងពិេ ធន៍ Stern-Gerlach តូម Ag ផ្ល ស់ទីេចញពីច្រងក នអគគិសនីេ យ
េលប នមធយម 780 m/s និងផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ែដនម៉េញទិច្រកដយង់ / 1.8 10 T 
បនចមង យ 5.0 cm។ ក) បង្ហ ញអំពីករែញកេចញពីគន ៃនបច់ទំងពីរកល រងនូវ
ឥទធិពលៃនែដនម៉េញទិច។ ខ) េតើករែញកេនះនឹងយ៉ង េបើ -factor េសមើ 1 ស្រមប់
សពីនរបស់េអឡិច្រតុង? 

៣៧. ស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយសថិតេន ថ នភព 5  េតើតៃម្ល ែដល ចមនស្រមប់ 
, ,  និង  គឺអ្វីខ្លះ? 

៣៨. គណនតៃម្លែដល ចមនរបស់  ស្រមប់េអឡិច្រតុងេន ថ នភព ក) 4  ខ) 4  
និង គ) 3  កនុង តូមអីុ្រដូែសនមួយ។ ឃ) គណន  ស្រមប់ករណីនីមួយៗ។ 

លំ ត់ស្រមប់្របភព ែស៊រៈ 

៣៩. ្របភពពន្លឺ ែស៊រ នុភពទបែដលេគេ្របើ្របស់កនុងទីពិេ ធរបូវទិយ ចមន
នុភព 0.5 mW និងអងកត់ផចិតៃនបច់ពន្លឺគឺ 3.0 mm។ គណន ក) ំងតង់សីុេតមធយម
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ៃនបច់ពន្លឺ ែស៊ និង ខ) េ្រប បេធៀប ំងតង់សីុេតេនះេទនឹង ំងតង់សីុេតែដលបន
ពីអំពូលអគគិសនីមួយែដលមន នុភព15 W ៃនពន្លឺែដល លពីចមង យ 2.0 m។ 

៤០. គណនជំ នរលករបស់ពន្លឺ ែស៊ He Ne។ 

៤១. ស្រមប់ តូមខ្លះ ចេភញ ចេទ ថ នភពែដលមនចំនួនកង់ទិច  ធំ ស់។ 
េអឡិច្រតុងែដលសថិតេន ថ នភពទំងេនះគឺពួក សថិតេន ថ នភព  ែដល
មនថមពលអីុយុ៉ងកមមតូច និងកំរង្វិលធំ ស់។ េហតុេនះេហើយេទើបពួក មន
សភពរសខ្ល ំងេទនឹងវបិរតិខងេ្រក ដូចករណី តូមេន កនុងែដនអគគិសនីែដរ។ ចូរ
ពិនិតយ ថ នភព 45 មួយ។ កំណត់ថមពលសមព័នធ កំៃនគន្លង និងៃផទែខ្វង្របសិទធៃន

ថ នភព ។ 



ជំពកូ ៥ 

ម៉ូេលគលុ នងិអងគធតរុងឹ 
Molecules and Solids 

េគលបំណង 
ជំពូក៥ មនេគលបំណងេ យនិស ិតយល់ដឹងអំពីខ្លឹម រមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 សមព័នធេនកនុងមូ៉េលគុល 
 ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលស្រមប់មូ៉េលគុល 
 សមព័នធ (van der Waals) េខ យ 
 សបិុចមូ៉េលគុល 
 សមព័នធេនកនុងអងគធតុរងឹ 
 ្រទឹស្តីេអឡិច្រតុងេសរៃីនេ ហៈ ថមពល Fermi 
 ្រទឹស្តីបង់ៃនអងគធតុរងឹ 
 អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង និងលបយ 
 ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង 
 ្រតង់សីុសទ័រ និង Integrated Circuits 

 
របូមួយេនះគឺជរបូ chip កំុពយូទ័រមួយ។ េនកនុង chip កំុពយូទ័រដ៏តូចមួយេនះ មន្រតង់សីុសទ័រេលើសពី 800 ន។ 

បែនថមពីេនះ េនមនឌីយូ៉ត និងធតុេធ្វើពីអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង (semiconductor) យ៉ងេ្រចើនេទៀត ែដលទំង
អស់េនះសុទធែតសថិតេនេលើ chip រមួមួយែដលមនទំហំតូចជងកក់លុយ (penny) របស់អង់េគ្លសេទៀត។ មុននឹង
មនករពិភក អំពីអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង និងករអនុវត្តរបស់  េយើងសិក ្រទឹស្តីកង់ទិចទក់ទឹននឹងករ

ចងសមព័នធរបស់ តូមទំង យេដើមបបីេងកើតបនជមូ៉េលគុលនិងករចងសមព័នធរបស់មូ៉េលគុលេដើមបបីេងកើតបនជ                        
អងគធតុរងឹជមុនសិន។ 
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េសចក្តីេផ្តើម 

ំងពីករអភិវឌ របស់ េនអំឡុងឆន ំ១៩២០ មក េមកនិចកង់ទិចមនឥទធិពល
របស់ យ៉ងខ្ល ំងេទេលើជីវតិរស់េនរបស់មនុស  ទំង មែបបបេចចកវទិយ និងែផនក
បញញ ។ សូមបីែតវធីិកនុងករ្របេមើរេមើលេទកន់ពិភពេ កក៏មនករែ្រប្របួលខ្ល ំង

ស់ែដរ។ េនកនុងជំពូកេនះ េយើងនឹងពិភក អំពីរចនសមព័នធរបស់មូ៉េលគុល និង
របូធតុេ យករេ្របើ្របស់្រទឹស្តីេមកនិចកង់ទិច រមួទំងករអនុវត្តជេ្រចើនេផ ងេទៀត
េកើតេចញពីកររកីចំេរ ើនែផនកេមកនិចកង់ទិច។ 

៥.១ សមព័នធេនកនងុម៉ូេលគុល (BONDING IN MOLECULES) 

េជគជ័យដ៏ធំសេមបើមមួយរបស់េមកនិចកង់ទិចរបស់អនកវទិយ ្រស្តគឺករយល់
កន់ែតចបស់អំពីធមមជតិៃនសមព័នធគីមី។ េ យេហតុថសមព័នធគីមីទំងអស់េនះែផ្អកេលើ
របូវទិយ េហើយេយើងចំបច់្រតូវយល់េ យបនចបស់អំពី  េទើបេយើងមនករពិភក
អំពីលកខណៈសមព័នធេនះេ យបនចបស់េនទីេនះជមុនសិន។ កល េយើងនិយយ
អំពីមូ៉េលគុល េយើងសំេ េលើករចងសមព័នធរបស់ តូមពីរឬេ្រចើនែដលពួក បេងកើតបន
ជសមព័នធរងឹមំមួយែដលមនមុខងររមួ។ កល មនសមព័នធែបបេនះេកើតមនេឡើង 
េយើងថសមព័នធគីមីេកើតមនេឡើងែដរ។ មនសមព័នធគីមីពីរ្របេភទែដលេយើងកំពុងេលើក
យកមកសិក  េនះគឺសមព័នធកូ ៉ឡង់ និងសមព័នធអីុយុ៉ង។ សមព័នធជេ្រចើនគឺជករផ ំរ ង
សមព័នធទំងពីរេនះ។ 

 សមព័នធកូ ៉ឡង់ៈ 

 េដើមបីយល់ចបស់ថេតើសមព័នធកូ ៉ឡង់េកើតេឡើងយ៉ងដូចេម្តច េយើងេលើកយក
ករណី មញញមកពិភក សិន។ េនះគឺសមព័នធែដលចង តូមអីុ្រដូែសនពីរេដើមបីបេងកើត
បនជមូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន H ។ យន្តករៃនករចងសមព័នធរបស់ តូមអីុ្រដូែសនេនកនុង
មូ៉េលគុលរបស់ មនលកខណៈដូចជករចងសមព័នធរបស់ តូមៃនធតុដៃទែដរ។ កល

តូមអីុ្រដូែសនខិតជិតគន  ពពកេអឡិច្រតុងៃន តូមអីុ្រដូែសនទំងពីរចប់េផ្តើម
្រតួតសីុគន  េហើយេអឡិច្រតុងៃន តូមទំងពីរេនះ ចរត់ជំុវញិៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ 
(លកខណៈេនះជួនកលេគេ ថករ ក់ហុ៊នៃនេអឡិច្រតុងរមួគន )។ ្របសិន
េអឡិច្រតុងសថិតេន ថ នភព្រគឹះ ( 1 ) ដូចគន  ចលនរង្វិលជំុ ចមនលកខណៈ
្រសបគន  (វលិចុះ ឬេឡើង្រសបេពលគន ) ឬចលនរង្វិលជំុ ចមនទិសេ ្រចសគន  
(មួយវលិចុះ ែតមួយេទៀតវលិេឡើង្រសបេពលគន )។ កនុងករណីវលិចុះឬេឡើង្រសបេពល
គន  រង្វិលខញ ល់រមួគឺ 1/2 1/2 1។ ផទុយពីេនះ មនតៃម្ល 0។ 
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 េយើងេលើកយកករណីទីមួយ 1  មកពិភក មុន ែដលករណីេនះរង្វិលមន
លកខណៈដូចគន ។ េអឡិច្រតុងទំងពីរមិន ចសថិតេនកនុង ថ ភពទបបំផុតដូចគន េទ 
និងមិន ចភជ ប់ខ្លួន េទនឹង តូមែតមួយរមួគន េទ េបើមិនដូេចន ះេទ នឹង្របឆំងេគល
ករណ៍បដិេសធ។ េគលករណ៍បដិេសធ្របប់េយើងថ មិនមនេអឡិច្រតុងពីរឬេ្រចើន

ែដល ច្រគប់្រគង ថ នភពកង់ទិចរមួេឡើយ។ ផទុយេទវញិ េបើមនេអឡិច្រតុង
េ្រចើនជងមួយែដលមន ថ នភពកង់ទិចដូចគន  ្រតូវសថិតេនកែន្លងេផ ងគន ៃនលំហ
ជនិចច។ ដូេចនះ ស្រមប់ករណី 1  េនេពលែដល តូមខិតជិតគន  េអឡិច្រតុងនឹង
សថិតេនឆង យពីគន ដូចបង្ហ ញ មរយៈរបយ្របូបបី៊លីេតៃនរបូ៥.១ខងេ្រកម។  

 
របូ៥.១ របយ្របូបបី៊លីេតៃនេអឡិច្រតងុ (ពពកេអឡិច្រតងុ) ស្រមប់ តូមេអឡិច្រតងុពីរេនេពលែដលមន
រង្វិល មទិសេ ដូចគន  ( 1): របូ (a) ពពកេអឡិច្រតុង និងរបូ (b) ចំេ លៃន | |  មបនទ ត់កត់ចំនុច
ក ្ត លៃន តូមទំងពីរ។ 

 
របូ៥.២ របយ្របូបបី៊លីេតៃនេអឡិច្រតងុស្រមប់ តូមអីុ្រដូែសនពីរែដលមនចលនរង្វិលទិសេ ផទុយគន  ( 0): 
(a) ពពកេអឡិច្រតងុ និង (b) ចំេ លៃន | |  មបនទ ត់កត់ចំនុចក ្ត លៃន តូមទំងពីរ។ កនុងករណី
េនះសមព័នធេកើតមនេឡើងេ្រពះៃណ្វ យូ៉ៃនបនទុកវជិជមនទំងពីរ្រតវូបនទញេ យករ្របមូលផ្តុំៃនបនទុកអវជិជមន។ េនះ
គឺជមូ៉េលគុលៃនធតុអីុ្រដូែសន H ។ 

េអឡិច្រតុងទំងពីរចំ យរយៈេពលតិច ស់រ ងៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ ដូេចនះបនទុក
វជិជមនៃនៃណ្វ យូ៉ទំងពីររញុ្រចនគន  េហើយសមព័នធនឹងមិនេកើតេឡើងេឡើយ។ 

 ស្រមប់ករណី 0  វញិ រង្វិលជំុទំងពីរេទ មទិសេ ផទុយគន  េហើយ
េអឡិច្រតុងទំងពីរសថិតេន ថ នភពកង់ទិចេផ ងគន  (  េផ ងគន  ែដល 1/2 ស្រមប់
េអឡិច្រតុងមួយ េហើយ 1/2 ស្រមប់េអឡិច្រតុងមួយេទៀត)។ ដូេចនះ េអឡិច្រតុងទំង
ពីរ ចខិតេទជិតគន បន េហើយរបយ្របូបបី៊លីេតមនលកខណៈដូចខងេ្រកម។ 
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េនកនុងរបូទីពីរេនះ េអឡិច្រតុងទំងពីរចំ យេពលយូររ ងៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ។ 
ៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ្រតូវបន្រសូបទញេ យពពកេអឡិច្រតុងបនទុកអវជិជមន េហើយេនះ
េហើយគឺជអន្តរកមមែដលចប់ តូមអីុ្រដូែសនទំងពីរេដើមបីបេងកើតជមូ៉េលគុល
អីុ្រដូែសន។ េនះេ ថសមព័នធកូ ៉ឡង់។ 

 របយ្របូបបី៊លីេតៃនរបូ៥.១ និងរបូ៥.២ ខងេលើ េយើង ចយល់អំពីពួក កន់
ែតចបស់េ យករេ្របើ្របស់លកខណៈរលកបន។ អ្វីែដលេគលករណ៍បដិេសធ្រតូវ
ករគឺេនេពលែដលរង្វិលរបស់េអឡិច្រតុងទំង យ មគន្លងវង់មនលកខណៈដូចគន  
េនះនឹងមន ំងែទេផរង់៉បំផ្ល ញរ ងរលកេអឡិច្រតុងទំងពីរេនកនុងតំបន់ចេន្ល ះ តូម
ទំងពីរេនះ។ ក៏បុ៉ែន្ត កល រង្វិលជំុរបស់េអឡិច្រតុងមនទិសេ ផទុយគន  នំេ យ
មន ំងែទេផរង់៉សង់េកើតមនេឡើងជំនួសវញិេនកនុងតំបន់ចេន្ល ះ តូមទំងពីរ ែដល
េនះបងករេ យមនចំនួនបនទុកអវជិជមនេ្រចើនេនទីេនះ។ ដូេចនះ េគ ចនិយយថ
សមព័នធកូ ៉ឡង់េកើតេឡើងជលទធផលៃន ំងែទេផរង់៉សង់ៃនអនុគមន៍រលកេអឡិច្រតុង
េនកនុងលំហចេន្ល ះ តូមទំងពីរ និងរបស់អន្តរកមមអគគិសនី ្ត ទិចៃនៃណ្វ យូ៉បនទុក
វជិជមនស្រមប់ករ្របមូលផ្តុំបនទុកអវជិជមនរ ងពួក េនះ។ 

 េគក៏ ចពនយល់អំពីលកខណៈៃនករចងសមព័នធរបស់ តូមទំងេនះ មទស នៈ
អំពីថមពលបនែដរ។ េនេពលែដល តូមអីុ្រដូែសនទំងពីរខិតជិតគន  ្របសិនេបើរង្វិល
របស់េអឡិច្រតុងទំងពីរមនទិសេ ផទុយគន  េអឡិច្រតុង ច្រគប់្រគងលំហរមួបន

មេគលករណ៍បដិេសធ។ េនះមនន័យថ េអឡិច្រតុងនីមួយៗ ចផ្ល ស់ទីកនុងលំហ
ៃន តូមជំនួសពីករផ្ល ស់ទីកនុងមឌៃនមួយ តូម។ ពីេ្រពះេអឡិច្រតុង្រគប់្រគងលំហ
ធំជងមុន ក៏្រតូវសថិតេនទី ំងមិន្របេសើរ (less well localized) ដូចមុនែដរ។ ពី
េគលករណ៍ៃនភពមិន្រតឹម្រតូវជក់ ក់ជមួយនឹងតៃម្ល Δ  ធំជងមុន េយើងេឃើញថ 
Δ  និងបរមិណចលនអបបបរម ចមនតៃម្លតូចជងមុន។ ជមួយនឹងតៃម្លបរមិណ
ចលនតូចជងមុន េអឡិច្រតុងនីមួយៗក៏មនថមពលតូចជងមុនែដរ េនេពលែដល

តូមទំងពីរចងសមព័នធ ជងេនេពលែដល តូមែបកែខញកពីគន ។ េនះគឺមូ៉េលគុលមន
ថមពលតិចជងថមពលសរបុៃន តូមែដលេន ច់ពីគន ទំងពីរ ែដលេហតុេនះ
េហើយេទើប មនេសថរភពជង។ ថមពលចូល្រតូវករេដើមបីផ្ត ច់មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសនជ

តូមអីុ្រដូែសនពីរ ដូេចនះ មូ៉េលគុល H  គឺជអងគភព (entity) មនេសថរភព។ េនះជអ្វី
ែដលេយើងមនន័យសំេ េលើសមព័នធ។ ថមពលែដល្រតូវករស្រមប់បំែបកសមព័នធេ
ថថមពលសមព័នធ (bond energy) ឬថមពលៃនករចងសមព័នធ (binding energy) ឬេ
មយ៉ងេទៀតថថមពលបំែបក (dissociation energy)។ ស្រមប់មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន 
ថមពលេនះមនតៃម្ល 4.5eV។ 
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សមព័នធអីុយុ៉ងៈ 

សមព័នធអីុយុ៉ង មន័យមួយ គឺជករណីពិេសសៃនសមព័នធកូ ៉ឡង់។ ជំនួសពីករ ក់ហុ៊ន
េ យេសមើភពរ ងេអឡិច្រតុងៃន តូម ពួក ក់ហុ៊នេ យមិនេសមើភពគន ។ 
ឧទហរណ៍ សូដយូមក្លរ ួ ( NaCl ) េអឡិច្រតុងខងេ្រកៃនសូដយូមចំ យេពលេសទើរែត
េពលេវ ទំងអស់របស់ េដើមបីេនជំុវញិអីុយុ៉ងក្លរ (របូ៥.៣)។  

 
របូ៥.៣ របយ្របូបបី៊លីេត | | សំ ប់ស្រមប់េអឡិច្រតុងេនខងេ្រកបំផុតៃន Na េនកនុងមូ៉េលគុល NaCl។ 

 តូមក្លរ្រតូវករបនទុកអវជិជមនសរបុមួយជលទធផលៃនេអឡិច្រតុងេផ ងមួយ
េទៀត ែដលចំេពះ តូមសូដយូមវញិ េនសល់បនទុកសរបុវជិជមន។ អន្តរកមមអគគិសនី

្ត ទិចរ ង តូមផទុកបនទុកអគគិសនីទំងេនះចប់គន េនកនុងសមព័នធ។ លទធផលៃនករចង
សមព័នធេនះេគេ ថ សមព័នធអីុយុ៉ង េ្រពះ េកើតេឡើងេ យអន្តរកមមរ ងអីុយុ៉ងទំងពីរ 
( Na  និង Cl )។ ក៏បុ៉ែន្ត េដើមបីយល់កន់ែតចបស់អំពីសមព័នធអីុយុ៉ង េយើង្រតូវយល់ថ
េហតុអ្វីេអឡិច្រតុងមួយេទៀតពីសូដយូមចំ យេពលេ្រចើនបំផុតរបស់ ជំុវញិក្លរ។ ជ
ដំបូង ក្លរសថិតេនភពណឺតេនេឡើយ េហតុអ្វីក៏ មនអន្តរកមមេលើេអឡិច្រតុងមួយេទៀត
បន? 

 ចេម្លើយៃនចមងល់េនះគឺ ជប់ទក់ទងនឹងរបយ្របូបបី៊លីេតៃន តូមណឺតពីរ។ 
សូដយូមមនេអឡិច្រតុង 11 ែដលកនុងេនះមនេអឡិច្រតុងចំនួន 10 សថិតេនកនុង្រសទប់
ែស្វ៊រសីុេម្រទីបិទជិត (របូ៥.៤)។ េអឡិច្រតុងចុងេ្រកយចំ យេពលេ្រចើនបំផុតែដល
មនេនខងេ្រក្រសទប់រងបិទជិតេនះ។ េ្រពះ្រសទប់រងបិទេនះមនថមពលសរបុ 

10  ៃណ្វ យូ៉មនបនទុក 11  េទើបេអឡិច្រតុងែដលសថិតេនខងេ្រកៃនសូដយូមទទួល
រងនូវអន្តរកមមេ យ 1 ។ អន្តរកមមេនះេកើតេឡើងមិនខ្ល ំងេទ។ និយយមយ៉ងេទៀត 
េអឡិច្រតុងទំង 12  ៃនក្លរ កនុងចំេ ម 17  េអឡិច្រតុងបេងកើត្រសទប់បិទជិត និង
្រសទប់រង (េនះគឺ 1 2 2 3 )។ េអឡិច្រតុងទំង 12  បេងកើត្រសទប់មួយជំុវញិ
ៃណ្វ យូ៉។ េអឡិច្រតុង្របំេទៀតសថិតេន ថ នភព 3  ែដលរបយ្របូ្របបី៊លីេតរបស់ គឺ
មិនមនលកខណៈជែស្វ៊រសីុេម្រទីេទ េហើយ មនទ្រមង់ដូច ថ នភព 2  េនកនុង តូម
អីុ្រដូែសនែដលេយើងធ្ល ប់បនេឃើញកនុងជំពូកមុន។ េអឡិច្រតុងបួនកនុងចំេ ម
េអឡិច្រតុងែដលសថិតេន ថ នភព 3  ទំងេនះមនរបយសីុេម្រទីមនរបូ ងដូចនំ 
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doughnut (doughnut-shaped) ែដលមន ងជរង្វង់តូច េទ មអ័ក  z ដូចបង្ហ ញកនុង
របូ៥.៥។ 

 
របូ៥.៤ តូមសូដយូមណឺត ែដលមនេអឡិច្រតុង 10 ខងកនុងមនអន្តរកមមនឹងៃណ្វ យូ៉ ចំែណកេអឡិច្រតងុមួយេន 
ខងេ្រកគឺរងអន្តរកមមេ យបនទុក 1 ។ 

 
របូ៥.៥ តូមក្លរែដលណឺត។ បនទុក 17  ៃនៃណ្វ យូ៉មនអន្តរកមមនឹងេអឡិច្រតុងទំង 12 ែដលេនកនុង្រសទប់ និង
្រសទប់រងខងកនុង។ េអឡិច្រតងុបួនកនុងចំេ មេអឡិច្រតងុទំង្របំ 3  មនលកខណៈជពពករបូ ងដូចនំ 
doughnut  ចំែណកេអឡិច្រតងុទី្របំសថិតេនពពកែខ ច់ៗ មអ័ក ឈរ ។ េអឡិច្រតុងេផ ងមួយ មអ័ក   នឹង
រងអន្តរកមមេ យបនទុកសរបុមួយ ែដល ចេ្រចើនដល់ 5 ។ 
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េអឡិច្រតុងទី្របំ ចមន ងជរបយដូចកនុងរបូ៥.៥ ស្រមប់ ℓ 0 ែដលេន
កនុងរបូេនះេគគូស ច់ៗពីេ្រពះ មនលកខណៈពក់ក ្ត លទេទ។ េនះគឺ 
េគលករណ៍បដិេសធអនុញញ តេ យមនេអឡិច្រតុងមួយេទៀតសថិតេន ថ នភព
េនះ។ ្របសិនេបើេអឡិច្រតុងេផ ងមួយេទៀត ឧទហរណ៍ ពី តូមសូដយូម សថិតេន
បរេិវណេនះ ចសថិតេនកនុង ថ នភពេនះបន ឬក៏សថិតេន្រតង់ចំនុច  ៃនរបូ៥.៥ 
ែតម្តង។ ចមនអន្តរកមមេកើតេឡើងេ យ របនទុក 5  េ្រពះបនទុក 17  ៃន
ៃណ្វ យូ៉្រតូវបនរងអន្តរកមមេ យេអឡិច្រតុង 12  េនែផនកខងកនុងរចួេហើយ។ ដូេចនះ 
េអឡិច្រតុងេនែផនកខងេ្រកៃន តូមសូដយូមនឹងកន់ែតមនអន្តរកមមខ្ល ំងេឡើងេ យ 

5  ៃន តូមក្លរ ជង 1  ៃន តូមខ្លួន ផទ ល់។ ចងសមព័នធជមួយនឹងអន្តរកមមខ្ល ំង
ជងមុនរ ងអីុយុ៉ងពីរេនេពលែដលេអឡិច្រតុងសថិតេនជមួយ Cl  បេងកើតរបយបនទុក
ដូចកនុងរបូ៥.៣ េហើយសមព័នធអីុយុ៉ងក៏េកើតមនេឡើង។ 

ចរកិលកខណៈអីុយុ៉ងេ យែផនកៃនសមព័នធកូ ៉ឡង់ៈ 

 សមព័នធកូ ៉ឡង់សុទធ ែដលេនកនុងេនះេអឡិច្រតុងមនភគហុ៊នេសមើគន េកើតមន
េឡើងពិេសសចំេពះមូ៉េលគុលសីុេម្រទីដូចជ H , O  និង Cl  ជេដើម។ េនេពលែដល

តូមកនុងសមព័នធមន្របេភទខុសគន  ជភពធមម ែដលេយើងេឃើញេអឡិច្រតុងែដល
ក់ហុ៊នគន គឺសថិតេនបរេិវណរបស់ តូមមួយជងមួយេទៀត។ ករណីពិេសសរបស់

សមព័នធកូ ៉ឡង់គឺស្រមប់ករណីេ្រកយ សមព័នធ្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈអីុយុ៉ង
េ យែផនក។ មូ៉េលគុលេនះចត់ទុកថបូ៉ែល េនះគឺែផនកមួយ (ឬេ្រចើន) ៃនមូ៉េលគុល
មនបនទុកវជិជមន និងែផនកមួយេទៀតមនបនទុកអវជិជមន។  

 
របូ៥.៦ មូ៉េលគុលរបស់ទឹកមនលកខណៈជបូ៉ែល។ 
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ឧទហរណ៍មួយអំពីមូ៉េលគុលបូ៉ែលេនះគឺមូ៉េលគុលទឹក ៃនរបូ៥.៦។ េអឡិច្រតុង
ែដល ក់ហុ៊នគន គឺ្រតូវេគេឃើញភគេ្រចើនេនជំុវញិ តូមអុកសីុែសន ជងជំុវញិ តូម
អីុ្រដូែសនទំងពីរ។ មូលេហតុគឺដូចគន នឹងករណីែដលេយើងបនពិភក ខងេលើ
ទក់ទឹននឹងសមព័នធអីុយុ៉ង។ អុកសីុែសនមនេអឡិច្រតុង្របំបី (1 2 2 ) ែដលកនុង
ចំេ មេនះមនបួនគឺជសនូលសីុេម្រទី មលកខណៈែស្វ៊ ចំែណកបួនេទៀត ចមន
របូ ង ឧទហរណ៍ ជរបយដូចនំ doughnut ជេដើម។ របូ ងៃនរបយេនេលើអ័ក  z 

ចមនលកខណៈទេទ ដូេចនះេអឡិច្រតុងបនពី តូមអីុ្រដូែសន ចរងអន្តរកមមេ យ
បនទុក 4 ។ ពួក ទំងេនះរងផងែដរនូវអន្តរកមមរបស់ៃណ្វ យូ៉ៃន តូមអីុ្រដូែសន ដូេចនះ
ពួក មនរង្វិលជំុេ យែផនកជំុវញិ តូមអីុ្រដូែសន និង តូមអុកសីុែសន។ ផលរមួ
គឺមនបនទុកវជិជមនេលើ តូមអីុ្រដូែសននីមួយៗ (តូចជង +1e) េ្រពះេអឡិច្រតុង
ចំ យេពលេវ ែផនកខ្លះែដល មនេនទីេនះ។ មយ៉ងេទៀត មនបនទុកអវជិជមនេលើ

តូមអុកសីុែសនេទៀត។ 

៥.២ ដយ្រកមថមពលប៉ូតង់ែសយលស្រមប់ម៉ូេលគុល (POTENTIAL-ENERGY 
DIAGRAMS FOR MOLECULES) 

មន រៈ្របេយជន៍ែដលេយើង្រតូវវភិគអន្តរកមមរ ងវតថុពីរ ឧទហរណ៍រ ង
តូមពីរ ឬមូ៉េលគុលពីរ េ យេ្របើ្របស់ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយល ែដលជករ

គូស្រកភិចបនពីថមពលបូ៉តង់ែសយល ទល់នឹងចមង យេផ ងគន ។ 

 
របូ៥.៧ ថមពលបូ៉តង់ែសយល  ជអនុគមន៍ៃន  សំ ប់ស្រមប់ចំនុចបនទុកពីរមនសញញ ដូចគន ។ 

ស្រមប់ករណី មញញបំផុត គឺអន្តរកមមរ ងចំនុចបនទុកពីរ  និង  ថមពល
បូ៉តង់ែសយល  ចសរេសរជទ្រមង់៖ 

1
4
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ែដល  ជចមង យរ ងចំនុចបនទុកទំងពីរ និង (1/4  េសមើនឹង  9.0 10 N. m /C ។ 
្របសិនេបើបនទុកទំងពីរមនសញញ ដូចគន  ថមពលបូ៉តង់ែសយល  មនសញញ វជិជមន
ស្រមប់្រគប់តៃម្ល  េហើយ្រកភិចៃន  ទល់នឹង  កនុងករណីេនះដូចកនុងរបូ៥.៧ (a)។ 

កម្ល ំងរញុ្រចនគន  (េ យ រចំនុចបនទុកទំងពីរមនសញញ ដូចគន ) េហើយ
ែខ េកងេកើនេឡើងេនេពលែដលចំងយរ ងចំនុចបនទុកទំងពីរថយចុះ។ េនះមនន័យ
្រគប់្រគន់េ្រពះកមមន្តែដលបនបំេពញេធ្វើេ យបនទុកបេងកើតកំេនើនៃន
ថមពលបូ៉តង់ែសយល។ ្របសិនេបើបនទុកមនសញញ ផទុយគន  ថមពលបូ៉តង់ែសយលមន
សញញ អវជិជមនេ្រពះផលគុណៃនចំនុចបនទុកទំងពីរមនសញញ អវជិជមន។ ដូេចនះ កម្ល ំង
ជកម្ល ំងទញគន ចូល េហើយ្រកភិចៃន ∞  ទល់នឹង  មនលកខណៈដូចរបូ៥.៧ 
(b)។ ថមពលបូ៉តង់ែសយលថយចុះកន់ែតអវជិជមនកល មនតំហយៃនចមង យ ។ 

 ឥឡូវចូរពិនិតយដយ្រកមៃនថមពលបូ៉តង់ែសយល ស្រមប់សមព័នធកូវឡ៉ង់មួយ 
ឧទហរណ៍ តូមអីុ្រដូែសនេនកនុងមូ៉េលគុលអីុ្រដូែសនមួយ។ ថមពលបូ៉តង់ែសយល
មនលកខណៈដូចកនុងរបូ៥.៨។ 

ចប់ពីកែន្លងែដល្រតូវនឹង  ធំ ថមពល U ថយចុះកល តូមខិតជិតគន  
េ្រពះមនវត្តមនៃនេអឡិច្រតុងចេន្ល ះៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ េហើយអន្តរកមមរ ងគន មនករ
េកើតេឡើង។ ក៏បុ៉ែន្ត េនចមង យខ្លី េអឡិច្រតុងទំង យ ច្រតូវបនរញុេចញ េ្រពះ
គម នកែន្លងែដល ចសថិតេនបនេនចេន្ល ះៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ។ 

 
របូ៥.៨ ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលស្រមប់មូ៉េលគុល H  ែដលមន r ជចមង យរ ង តូមអីុ្រដូែសនទំងពីរ។ 
ថមពលៃនករចងសមព័នធ (ផលដកថមពលរ ង 0  នឹងថមពលៃន ថ នភពទបជងេគបំផុតេនជិតបត
អណ្តូ ង) គឺ 4.5eV និង 0.74nm។ 

 កល គម នេអឡិច្រតុងសថិតេនចេន្ល ះៃណ្វ យូ៉ទំងពីរ ពួក  (ៃណ្វ យូ៉) នឹងរញុ
្រចនគន  ដូេចនះែខ េកងេកើនេឡើងេពល  បន្តថយចុះ។ េនះគឺជចមង យឆង យបំផុតែដល
ែដលមនករែញករ ង តូម ែដលេគ ង  ដូចមនកនុងរបូ៥.៨ ែដលេនទីេនះ 
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ថមពលមនកំរតិទបបំផុត។ េនះជចំនុចមនេសថរភពបំផុតៃនមូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន។ 
ជេ្រមៃនអណ្តូ ងេនះគឺជថមពលៃនករចងសមព័នធ ។ េនះគឺជកំរតិថមពលែដលេគ្រតូវ
េ្របើេដើមបីេ យ តូម ចសថិតេនឆង យពីគន ចមង យអនន្ត ែដលមន 0។ ស្រមប់
មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន ថមពលៃនសមព័នធគឺ 4.5eV ែដល្រតូវនឹង 0.74nm។ 

 េនកនុងមូ៉េលគុលែដលេកើតពី តូមធំជងេនះ ឧទហរណ៍ មូ៉េលគុល
អុកសីុែសន ឬ សូត កររញុ្រចនរ ងគន ចេកើតេឡើងបនែដរេនចមង យតូច 
េ្រពះពពកេអឡិច្រតុងេន្រសទប់បិទជិតខងកនុងចប់េផ្តើម្រតួតសីុគន  ចំែណក
េគលករណ៍បដិេសធ ម្របមករខិតជិតគន េពករបស់ពួក ។ តៃម្ល្របែហលស្រមប់
ថមពលបូ៉តង់ែសយលែដលេយើង ចទទួលយកបន េនកនុងបរេិវណៃនកំ  គឺ៖ 

 

ែដល  និង  ជចំនួនេថរ ្រស័យនឹងកររញុ្រចន និង្រសូបទញៃនថមពល
បូ៉តង់ែសយល ចំែណក  និង  គឺជចំនួនគត់តូច។ ស្រមប់សមព័នធអីុយុ៉ង និងកូ ៉ឡង់ខ្លះ 
ែផនកទញគន ចូល ចសរេសរេ យេ យតៃម្ល 1 ( មកេន មចបប់គូឡំុ)។ 

 
របូ៥.៩ ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលរបស់សមព័នធែដល្រតូវករថមពលេដើមបីេធ្វើេ យមនដំេណើ រករ។ 

ចំេពះសមព័នធជេ្រចើន ែខ េកងថមពលបូ៉តង់ែសយលមន ងដូចកនុងរបូ៥.៩។ េគ
េឃើញេនែតមនចមង យខពស់បំផុត   ែដលមូ៉េលគុលរបស់ មនេសថរភព។ ក៏បុ៉ែន្ត 
កល តូមទំង យខិតចូលពីចមង យឆង យ កម្ល ំងជដំបូងមនលកខណៈជ
កម្ល ំងរញុ្រចនជជងទញគន ។ េហតុដូេចនះ តូមទំង យមិនមនអន្តរកមមេពល
ជមួយគន េទ។ ជំនួសពីេនះវញិ ថមពលបែនថមខ្លះ្រតូវបញចូ លេទេ យ្របព័នធេដើមបី
េ យ សថិតេនេលើកំពូល (ឬរបំង) ៃនដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលបន។ ថមពល
ែដល្រតូវករេនះេ ថ ថមពលសកមម (activation energy)។  
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ែខ េកងៃនរបូ៥.៩ មនលកខណៈ មញញជងែខ េកងៃនរបូ៥.៨។ ថមពល
េដើមបីេ យមនដំេណើ រករជញឹកញប់បង្ហ ញអំពីត្រមូវករេដើមបីេ យមនករបំែបក
សមព័នធេផ ងេទៀត។ ឧទហរណ៍ េដើមបីបេងកើតបនជមូ៉េលគុលទឹក (H O) ពី O  និង H  
មូ៉េលគុលរបស់ឧសម័នទំងពីរជដំបូង្រតូវបំែបក តូមេទជ H  និង O  សិន េ យ្រតូវ
ករថមពលខ្លះ។ េនះគឺជអ្វីែដលថមពលេដើមបីេ យមនដំេណើ រករ្រតូវករចំបច់
កនុងដំេណើ រករេនះ។ បនទ ប់មក តូម H និង O ចូលរមួេដើមបីបេងកើតមូ៉េលគុលទឹកេឡើង 
េ យបេញចញថមពលេ្រចើនជងថមពលែដល ្រតូវករខងេដើមេនះ។ គួរកត់សមគ ល់
ថ េគ ចេធ្វើេ យមនថមពលេដើមបីេធ្វើេ យមនដំេណើ រករេនះ ចេ យករ
បេងកើតផក េភ្លើងអគគិសនីេដើមបីប្រងួម O  និង H  េដើមបីបំែបកមូ៉េលគុលទំងេនះជ តូម។ 
លទធផលេនះបេញចញថមពលេនេពលែដលមនកររមួគន ៃន តូមអុកសីុែសន និង
អីុ្រដូែសនេដើមបីបេងកើតជមូ៉េលគុលទឹក េហើយ បេងកើតជថមពលេដើមបីេ យមន
ដំេណើ រករ (activation energy)។ បនទ ប់ពីមនករបេងកើតថមពលេដើមបីេ យមន
ដំេណើ រករេនះជថមី មូ៉េលគុលៃនឧសម័នអុកសីុែសន និងអីុ្រដូែសនក៏ចប់េផ្តើមបំែបកខ្លួន
ជ តូមៃនឧសម័នទំងពីរេនះបន្តេទៀត។ ដំេណើ រករេនះេកើតមនជបន្តបនទ ប់ េហើយ
មូ៉េលគុលទឹកក៏េកើតេឡើងជបន្តបនទ ប់ជលទធផលៃនដំេណើ រករែបបេនះែដរ។ 

 
របូ៥.១០ ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលចំេពះករបេងកើតជ ATP ពី ADP និងផូ ្វ ត P។ 

ដយ្រកមថមពលបូ៉តង់ែសយលស្រមប់សមព័នធអីុយុ៉ង ចមន្រទង់្រទយដូចគន
េនះែដរ។ ឧទហរណ៍ េនកនុងមូ៉េលគុល NaCl  អីុយុ៉ង Na  និង Cl ទញគន េន
ចមង យមួយឆង យជង ក៏បុ៉ែន្ត េនចមង យខ្លីជងេនះ េអឡិច្រតុងែដលសថិតេន្រសទប់
ខងកនុងេធ្វើេ យមនកររញុ្រចនគន េទវញិេទមកវញិ។ ដូេចនះ តូមទំងពីរមន
េសថរភពែតេនេពលែដលពួក សថិតេន្រតង់ទី ំងមួយចំនួនពីគន បុ៉េ ្ណ ះ ជពិេសស 

។ មយ៉ងេទៀត ចំេពះសមព័នធជេ្រចើន ពួក ែតងមនថមពលេដើមបីេ យមន
ដំេណើ រករ (activation energy)។ សមព័នធែបបេនះមនេសថរភពែតេនេពលែដល មន
របំងៃនថមពលេដើមបីេធ្វើេ យមនដំេណើ រករបុ៉េ ្ណ ះ។ សមព័នធ្របេភទេនះសំខន់

ស់េនកនុងេកសិករស់ េ្រពះមនែតសមព័នធេនះេហើយែដល ចសថិតេនេ យ
្របសិទធភពកនុងមូ៉េលគុល ជពិេសស ATP (adenosine trisophate)។ សមព័នធែដលភជ ប់
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្រកុមផូ ្វ តចុងេ្រកយ ( ម P   ដូចេឃើញកនុងរបូខងេ្រកម) េទនឹងមូ៉េលគុល
ដៃទេទៀត មនថមពលដូចេឃើញកនុងរបូ៥.១០។ 

ថមពល្រតូវបនស្តុកទុកកនុងសមព័នធ។ េនេពលែដលសមព័នធ ច់ (ATP ADP 

 P ) ថមពល្រតូវបនេបះបង់ និង្រតូវបនេគយកេទេ្របើេដើមបីបេងកើត្របតិកមមគីមី។ 

 េនកនុងេកសិកមនជីវតិ ្របតិកមមគីមីជេ្រចើនមនថមពលេដើមបីេធ្វើេ យមន
ដំេណើ រករ (activation energy) ែដល ចមនរហូតដល់ ប់ eV  ឯេ ះ។ របំង
ថមពលទំងេនះមិនងយទម្លុះេនកនុងេកសិកេទ។ េនះជកែន្លងែដលអង់សីុមចូល
កនុង ។ ពួក មនសកមមភពដូចជក លីករ។ េនះមនន័យថ េធ្វើេ យថមពល
េដើមបីេ យមនដំេណើ រករមនករចុះថយ ែដលនំេ យ្របតិកមមគីមីងយនឹងេកើត
មនេឡើង។ អង់សីុមេធ្វើសកមមភព មរយៈកម្ល ំងអគគិសនីេដើមបីេធ្វើេ យខូចពពក
េអឡិច្រតុងៃន តូមែដលេនះនំេ យសមព័នធេដើមងយមនករខូចខត។ 

៥.៣ សមពន័ធ (van der Waals) េខ យ (WEAK (van der Waals) BONDS) 

 ជធមម  កល មនសមព័នធរ ង តូមពីរ ឬអីុយុ៉ងពីរេកើតមនេឡើង េគ្រតូវ
ករថមពលមួយេដើមបីបំែបកសមព័នធេនះ។ ថមពលែដល្រតូវករេនះេ ថថមពល
សមព័នធ ឬថមពលចងសមព័នធ។ ថមពលសមព័នធស្រមប់សមព័នធកូ ៉ឡង់ ឬអីុយុ៉ង ចមន
តៃម្លចប់ពី 2  េទ 5 eV ។ សមព័នធទំងេនះ ចប់ តូមទំងអស់េនកនុងមូ៉េលគុលេដើមបី
បេងកើតជមូ៉េលគុលមួយ េហើយេគេ យេឈម ះថសមព័នធខ្ល ងំេដើមបីែញករ ងសមព័នធមួយ
េទៀតេ ថសមព័នធេខ យ។ សមព័នធេខ យ ែដលេយើងេ្របើ្របស់េនទីេនះគឺសំេ េលើ
ករភជ ប់រ ងមូ៉េលគុលែដលេកើតេឡើងេ យ រអន្តរកមមអគគិសនី ្ត ទិច ដូចជរ ង
មូ៉េលគុលបូ៉ែលរ (ក៏បុ៉ែន្តមិនែមនកនុងមូ៉េលគុលបូ៉ែលេទ)។ កម្ល ំងៃនករភជ ប់តូចជង
ឆង យេធៀបនឹងសមព័នធខ្ល ំង។ ថមពលសមព័នធសថិតេន្របែហលពី 0.0 4  េទ 0.3 eV 
បុ៉េ ្ណ ះ េហតុេនះេទើបេគេ យេឈម ះថសមព័នធេខ យ។ 

 សមព័នធេខ យជទូេទេកើតពីរអន្តរកមមរ ងឌីបូ៉ល។ ឧទហរណ៍ របូ៥.១១ បង្ហ ញ
មូ៉េលគុលពីរែដលមនមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លអចិៃ្រន្តយន៍ កំពុងមនអន្តរកមមគន េទវញិេទមក។ 
េ្រកពីសមព័នធឌីបូ៉ល-ឌីបូ៉ល (dipole-dipole bonds) េគ ចមនផងែដរនូវសមព័នធឌីបូ៉ល-

ងំឌុចសយុងឌីបូ៉ល (dipole-induced dipole bonds) ែដលេនកនុងេនះ មូ៉េលគុលបូ៉ែលរ 
ជមួយនិងមូ៉ម៉ង់អចិៃ្រន្តយន៍បេងកើតបននូវ ំងឌុចសយុងឌីបូ៉លេឡើងេដើមបីេធ្វើេ យមន
មូ៉េលគុលមនលំនឹងអគគិសនី។ ចជអន្តរកមមរ ងមូ៉េលគុលមិនបូ៉ែលរពីរ េ្រពះ
េអឡិច្រតុងរបស់ ផ្ល ស់ទី៖ េន្រគប់ខណៈ និងបេងកើតេ យមនអន្តរកមមេខ យេនះ
េឡើង។ សមព័នធេខ យទំងេនះសំេ េលើសមព័នធ (van der Waals) េខ យ េហើយកម្ល ំង
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ែដលេកើតមនេនកនុង ថ នភពេនះេ ថកម្ល ងំ van der Waals។ ថមពល
បូ៉តង់ែសយលមន ងទូេទដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.៨ ខងេលើ ជមួយនឹងអន្តរកមមថមពល
បូ៉តង់ែសយល van der Waals ែដល ្រស័យនឹងបំែរបំរលួ 1/ ។ 

 
របូ៥.១១ ឌីបូ៉ល C O  និង H N ទញគន េទវញិេទមក។ (ឌីបូ៉លទំងេនះ ជឧទហរណ៍ ចជែផនកៃន
មូ៉េលគុល DNA ែដលេគេ ជភ អង់េគ្លសថ nucleotides bases cytosine និង guanine)។ បនទុក  និង  
ធមម មន ំងតង់សីុេត មក ្ត  ។

 
របូ៥.១២ (a) ែផនកៃន DNA ងស្លឹក្រតេចៀកគូ។ ចំនុចពណ៌្រកហមបង្ហ ញអំពីសមព័នធអីុ្រដែូសនរ ងែខ ទំងពីរ។ (b) 
គំេហើញរបូដ៏ជិត៖ មូ៉េលគុល cytosine (C) និង guanine (G) ៃនគូរ DNA ងដូចស្លឹក្រតេចៀក ែដលសថិតេនជប់
ជមួយគន េ យសមព័នធអីុ្រដូែសន (ចំនុច្រកហម) េ យមនរមួទំង H  េលើមូ៉េលគុលមួយែដលមនអន្តរកមមេលើ N  
ឬ C O  ៃនមូ៉េលគុលេលើ្រច ៉ក់សថិតេនជប់គន ។ 

កល តូមមួយកនុងសមព័នធឌីបូ៉ល-ឌីបូ៉ល គឺជអីុ្រដូែសន (របូ៥.១១) េគេ
ថសមព័នធអីុ្រដូែសន។ សមព័នធអីុ្រដូែសនគឺជសមព័នធខ្ល ំងជងេគកនុងចំេ មសមព័នធេខ យ
បំផុតែដលេគបន គ ល់កន្លងមក េ្រពះអីុ្រដូែសនជធតុមន តូមតូចជងេគ និង

ចខិតេទជិតគន បនជិតជងេគែដរ។ សមព័នធអីុ្រដូែសនក៏មនលកខណៈសមព័នធកូ ៉ឡង់
េ យែផនកែដរៈ េនះគឺេអឡិច្រតុងរ ងឌីបូ៉លទំងពីរ ច ក់ហុ៊នរមួគន េដើមបីបេងកើតជ
សមព័នធកន់ែតខ្ល ំង និងបនយូរជងមុន។ 
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របូ៥.១៣ ករសំេយគ្របូេតអីុន។ ចូរេមើលរបូេនកនុងពនយល់ខងេ្រកម។ 

សមព័នធេខ យ ធមម មន រៈសំខន់ ស់េនកនុងអងគធតុ វ និងអងគធតុរងឹ 
កល គម នវត្តមនៃនសមព័នធខ្ល ំង។ មយ៉ងេទៀត ក៏មន រៈ្របេយជន៍ ស់ែដរ
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ស្រមប់េ យេយើងយល់អំពីសកមមភពៃនេកសិកទំង យ ដូចជ
ទ្រមង់ស្លឹក្រតេចៀកគូ (double helix shape) ៃនមូ៉េលគុល DNA និងរបត់ DNA។ 

ថមពលសីុេនទិចមធយមៃនមូ៉េលគុលេនកនុងេកសិករស់មួយេន សីតុណ្ហ ភព
ធមម  ( 300 K) គឺ្របែហល 0.04 eV ែដល្របែហលនឹងតៃម្លៃនថមពលសមព័នធ
េខ យែដរ។ េនះមនន័យថ ថមពលេខ យ ច ច់ងយ ស់េ យ្រគន់ែតមន
ទងគិចរ ងេអឡិច្រតុងក៏មនែដរ។ េ្រកពីេនះ ច ច់កល មនសកមមភពគីមី 
ជពិេសសេន េពលែដលមនជំនួយៃនអង់សីុម ែដលជមូ៉េលគុល្របូេតអីុន។ ចំែណក
របូខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីសំេយគ្របូេតអីុនែដលេកើតមនទក់ទឹននឹងសមព័នធខងេលើ។ 

សំេយគ្របូេតអីុនៈ 

សមព័នធេខ យ ជពិេសសសមព័នធរបស់មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន មន រៈសំខន់
ស់ដល់ដំេណើ រករៃនសំេយគ្របូេតអីុន។ ្របូេតអីុនេដើរតួនទីជសមព័នធែផនកៃន

េកសិក េហើយវត្តមនរបស់អង់សីុមគឺចំបច់ស្រមប់ជក លីករកនុង្របតិកមមគីមីៃន
ដំេណើ រកររកីលូត ស់ និងកររស់េនៃន រពងគកយ។ មូ៉េលគុល្របូេតអីុនផ ំេឡើង
ពី្រច ៉ក់មួយឬេ្រចើនៃនមូ៉េលគុលតូចៗ ែដលេគ គ ល់ថ សីុត មីណូ។ មន សីុត

មីណូ្របែហល 20 ខុសៗគន  េហើយ្រគន់ែត្រច ៉ក់្របូេតអីុនមួយ ចផទុក សីុត
មីណូេនះ ប់រយកនុងលំ ប់ជក់ ក់។ គំរសូ្តង់ រៃនករភជ ប់គន រ ង សីុត

ទំង យេដើមបីបេងកើតជ មូ៉េលគុល្របូេតអីុនមនលកខណៈេទ មរបូ៥.១៣។ 

មនករចប់េផ្តើមេនគូរ DNA ងស្លឹក្រតេចៀក៖ ែសននីមួយៗេនេលើ្រកូមូ៉សូម
ផទុកនូវពណ៌មនស្រមប់បេងកើត្របូេតអីុនមួយ។ លំ ប់ៃនេគលបួន A, C, G និង T  ផ្តល់
នូវកូដែដលេគេ ថ កូដែសន (genetic code) ស្រមប់លំ ប់ៃន សីុត

មីណូេនកនុង្របូេតអីុន។ ដំបូង គូ DNA  ងដូចស្លឹក្រតេចៀករ េចញពីគន  េហើយ
មូ៉េលគុលថមីេ ថ messenger-RNA ( m RNA ) ្រតូវបនសំេយគេឡើងេ យករ
េ្របើ្របស់ែខ មួយៃន DNA  ជគំរពុូមព។ m RNA  េនះគឺជមូ៉េលគុល្រច ៉ក់ផទុកនូវេគល
បួនេផ ងគន ដូច DNA ដៃទែដរ េលើកែលងែតករណីមួយគឺ T (Thynime) េទែដល្រតូវបន
ជំនួសេ យមូ៉េលគុលអុ៊ ៉ សីុល (U) ដូចគន ។ េនកនុងរបូ៥.១៣ (a) ជិតែផនកខងេលើេឆ្វង 
C េទើបែត្រតូវបនបែនថមេដើមបីបេងកើត្រច ៉ក់ m RNA ដូចគន នឹងរបត់ DNA ែដរ េហើយ A 
ែដល្រតូវបនទញ យកេទជិត T េនេលើ្រច ៉ក់ DNA េ យកម្ល ំងអគគិសនី ្ត ទិច នឹង
្រតូវបនភជ ប់េទ C  េ យអង់សីុម។ លំ ប់ៃនេគលទំង យ្រតូវបនេ្រត មេនកនុង 
m RNA  េ្រពះរបូ ងរបស់មូ៉េលគុល ចេ យមនករទញេ យកម្ល ំងអគគិសនី

្ត ទិចេដើរតួនទីសំខន់កនុងករបេងកើតសមព័នធេខ យ។ 
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បនទ ប់មក m RNA ម្រទឹស្តីសីុេនទិច ទងគិចេ្រច តចូលកនុងេកសិករហូតដល់
ខិតជិតធតុតូចឆម ែដលេគ គ ល់ថ ribosome។ ជមួយនឹងអន្តរកមម ្ត ទិច ribosome 

េនះគឺជមូ៉េលគុល transfer-RNA  ( t RNA )។ មូ៉េលគុល t RNA  ទំងេនះជអនកបក 
ែ្របរកូដែសនៃនេគលនុយេក្លអូទីតជ សីុត មីណូដូចខងេ្រកម។ មនមូ៉េលគុល 
t RNA  េផ ងគន ស្រមប់ សីុត មីណូ និងករផគុំនីមួយៗៃនេគលទំងបី។ េនចុង
មខ ងៃនមូ៉េលគុល t- RNA  មួយ គឺជ សីុត មីណូ។ ចំែណកេនចុងមខ ងេទៀតៃន
មូ៉េលគុល t RNA  គឺជអង់ទីកូដុង (anticodon) សម្រសប ែដលជសំនំុៃនេគល
នុយេក្លអូទីតែដលកូដស្រមប់ សីុត មីណូេនះ។ ្របសិនេបើេគលទំងបីៃនអង់ទី
កូដុង្រតូវជមួយនឹងេគលបីៃនកូដុងេនេលើ m RNA  ( មគំរ ូG  េទ C  និង A េទ U ) 
អង់ទីកូដុងនឹង្រតូវបនឆក់ទញ មន័យអគគិសនី ្ត ទិចេទកន់កូដុង m RNA 
ចំែណកមូ៉េលគុល t RNA ្រតូវបនចប់យ៉ងេលឿន។ របូ៊ីសូម (ribosome) មនកែន្លង
ភជ ប់ពីរជក់ ក់ែដលចប់មូ៉េលគុល t RNA  ទំងពីរ េនេពលែដលអង់សីុមភជ ប់

សីុត មីណូ សីុតទំងអស់េដើមបីបេងកើតជ្រច ៉ក់ សីុត មីណូដ៏ែវង (របូ
ពណ៌េលឿងៃនរបូ៥.១៣)។ េ យ សីុត មីណូនីមួយៗ្រតូវបនភជ ប់េទនឹងអង់សីុម
មួយែដរ (ែផនកខងេលើ ្ត ំ) មូ៉េលគុលទី្របំគឺ្រតូវភជ ប់ែដរ ចំែណកមូ៉េលគុល t RNA 
ចស់ក៏្រតូវផ្ត ច់េចញ - ចេ យ រែតមនទងគិចេ យៃចដនយជមួយនឹងមូ៉េលគុល
ៃនេកសិកអងគធតុ វ។ មូ៉េលគុលថមីមួយក៏នឹង្រតូវឆក់ទញេនេពលែដលរបូ៊ីសូមផ្ល ស់
ទី ម m RNA។ 

ដំេណើ រករៃនសំេយគ្របូេតអីុនេនះធមម ្រតូវេកើតេឡើងដូចនឡិក ដូេចន ះែដរ 
មែដលមូ៉េលគុលនីមួយៗដឹងេ យស្វ័យ្របវត្តិនូវតួនទីរបស់  េហើយ្រតូវបន ក់

េទ មកែន្លងរបស់ ។ ក៏បុ៉ែន្ត ចមនករណីពិេសសេផ ងពីេនះ។ កម្ល ំងអន្តរកមម
រ ងបនទុកអគគិសនីៃនមូ៉េលគុល មនសភពេខ យ េហើយក្ល យជមន រៈសំខន់ែត
េនេពលែដលមូ៉េលគុលទំង យសថិតេនរមួគន  និងកល សមព័នធេខ យ ច្រតូវ
បនបេងកើតេឡើងបុ៉េ ្ណ ះ។ មករពិត ្របសិនេបើរបូ ងរបស់ពួក មិន្រតឹម្រតូវ នឹងេសទើរ
ែតមិនមនអន្តរកមមអគគិសនី ្ត ទិច ែដលេនះប ្ត លេ យមនកំហុសតិចតួចេកើត
មនេឡើងកនុងដំេណើ រករេនះ។ េហតុផលែដលសមព័នធេខ យមនសភពេខ យេនះគឺ
មន រៈសំខន់ ស់។ ្របសិនេបើពួក ្រតឡប់ជខ្ល ំងវញិ ទងគិចនឹងមូ៉េលគុល
េផ ងេទៀតនឹងមិន ចេធ្វើេ យមូ៉េលគុល t RNA  ្រតូវបនរេំ ះពីរបូ៊ីសូមេទ ឬក៏គម ន
កររេំ ះមូ៉េលគុល m RNA េចញពី DNA ែដរ។ 
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៥.៤ សបុចិម៉ូេលគលុ (MOLECULAR SPECTRA) 

 េនេពលែដល តូមចងសមនធេដើមបីបេងកើតជមូ៉េលគុល របយ្របូបបី៊លីេតៃន
េអឡិច្រតុងេន្រសទប់ខងេ្រក្រតួតសីុគន ែផនកខ្លះ េហើយអន្តរកមមេនះេធ្វើករែ្រប្របួល
នីវ ៉ថូមពល។ យ៉ង ក៏េ យ មូ៉េលគុលទំង យ ចរងនូវករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព
ដូចគន េទនឹងអ្វីែដល តូមេធ្វើែដរ។ ឧទហរណ៍ មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន ច្រសូបផូតុងេន
លំ ប់េ្របកង់មួយ្រតឹម្រតូវេដើមបីេភញ ចេអឡិច្រតុងេន ថ នភ្រគឹះរបស់ េទរក ថ ន
ភពរេំញច។ េអឡិច្រតុងេភញ ចមួយ ចេ តេទកន់ ថ នភព្រគឹះវញិេ យករ
ផ យេចញនូវផូតុងមួយ។ ថមពលៃនផូតុងែដលបនផ យេចញេ យមូ៉េលគុល ច
មន ំងតង់សីុេតដូចគន នឹងថមពលែដលផ យេ យ តូមែដរ ែដល មធមម គឺ
ចប់ពី 1 េទ 10 eV។ 

 នីវ ៉ថូមពលបែនថម ចក្ល យេកើតមនបនស្រមប់មូ៉េលគុល (ក៏បុ៉ែន្តេគមិនធ្ល ប់
េឃើញស្រមប់ តូមេទ) េ្រពះមូ៉េលគុល ចរមួ ចវលិជំុវញិអ័ក រង្វិលមួយបន 
ចំែណក តូមៃនមូ៉េលគុលមួយ ចមនរញ័ំរេធៀបនឹង តូមេផ ងេទៀត។ នីវ ៉ថូមពល
ស្រមប់នីវ ៉រូង្វិល និងរញ័ំរគឺរងនូវកង់ទិចកមម េហើយជទូេទពួក សថិតេនជិតគន  (10  
េទ 10 eV) ជងនីវ ៉េូអឡិច្រតូនិច។ ្រគប់នីវ ៉ថូមពល តូមិច្រតូវក្ល យជនីវ ៉ែូដលមន
លំហជិតគន េទ មចលនរង្វិល និងចលនរញ័ំរដូចរបូ៥.១៤។ ករែ្រប្របួល ថ នភព
ពីមួយេទមួយេទៀតេកើតេឡើងដូចបនទ ត់ជិតគន ជេ្រចើន។ មករពិត បនទ ត់ទំង យ
មិនសុទធែត ច្រតូវបនេគែបងែចកជបនទ ត់ខុសគន េទ ក៏បុ៉ែន្តសបុិចទំងេនះេ ថបង់
សបុចិ។ ្របេភទនីមួយៗៃនមូ៉េលគុល មនចរកិលកខណៈសបុិចរបស់  ែដល ម
ចរកិលកខណៈខុសៗគន េនះេហើយេទើបេគ ចកំនត់អត្តសញញ ណៃនមូ៉េលគុល្របេភទ
មួយបនែដរ។ េលើសពីេនះេទៀត េគក៏ ចកំណត់ទ្រមង់របស់ បនែថមេទៀត។ ខង
េ្រកមគឺករសិក រេ យលំអិតអំពី ថ នភពរង្វិល និង ថ នភពរញ័ំរៃនមូ៉េលគុល។ 

 
របូ៥.១៤ (a) នីវ ៉ថូមពលេ យែឡកៃន តូម្រតេម៉ច ែដលក្ល យជ (b) បង់ៃននីវ ៉សូថិតេនជិតគន កនុងមូ៉េលគុល ទំង
េនកនុងអងគធតុ វ និងអងគធតុរងឹ។ 
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នីវ ៉ថូមពលរង្វិលេនកនុងមូ៉េលគុលៈ 

េយើងពិនិតយែតចំេពះមូ៉េលគុលឌី តូម រចួេហើយនឹងព្រងីកករវភិគេលើ
មូ៉េលគុលែដលមេ្រចើន តូម មលទធផលេនះ។ េនេពលែដលមូ៉េលគុលឌី តូមមន
ចលនរង្វិលជំុវញិផចិតម៉សដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.១៥ ថមពលសីុេនទិចៃនរង្វិលគឺ៖ 

1
2 2  

ែដល  មមូ៉ម៉ង់មំុ។ េមកនិចកង់ទិចបង្ហ ញថ កង់ទិចកមមៃនមូ៉ម៉ង់មំុមនលកខណៈ
ដូចកនុង តូមែដរ៖ 

ℓ ℓ 1      ℓ 0, 1, 2, …, 

ែដល ℓ  ងចំនួនគត់ែដលេគេ ថចំនួនកង់ទិចមូ៉ម៉ង់មំុរង្វិល (rotational angular 
momentum quantum number)។ ដូេចនះ ថមពលរង្វិលគឺរងនូវកង់ទិចកមម េហើយេគ ច 

សរេសរជទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ 

2
ℓ ℓ 1  

2         ែដល ℓ 0, 1, 2, … 

បំ ស់ប្តូរ ថ នភពៃននីវ ៉ថូមពលរង្វិល ្រស័យនឹងចបប់ជេ្រមើស (selection rule)៖ 

∆ℓ 1 

ថមពលៃនផូតុងមួយែដលបនផ យេចញ ឬ្រសូបស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពថមពលរ ង
ថ នភពរង្វិលជមួយនឹងចំនួនកង់ទិចមូ៉ម៉ង់មំុ ℓ និង ℓ 1 គឺ៖ 

∆ ℓ ℓ 2
ℓ ℓ 1

2
ℓ 1 ℓ 

ℓ    ℓ គឺស្រមប់ ថ នភពថមពលខពស់ជង  

 
របូ៥.១៦ មូ៉េលគុលឌី តូមកំពុងវលិជំុវញិអ័ក រង្វិល។ 

(៥.២)

(៥.៣) 
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េយើងេឃើញថ ករផ្ល ស់ប្តូរថមពលមនករេកើនេឡើង មតៃម្ល ℓ  េ យផទ ល់។ របូ
៥.១៦ បង្ហ ញនីវ ៉ថូមពលរង្វិលែដល ចមន និងករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពមួយចំនួន។ 
បនទ ត់សំរបូែដលេគបន ស់ធ្ល ក់កនុងតំបន់មី្រកូរលក ឬែផនកឆង យៃនតំបន់្រកហម

ំង្របៃនសបុិច និងេ្របកង់របស់ ជទូេទគឺខពស់ជង 2, 3, 4,… ដង់េធៀបនឹងេ្របកង់
ែដលទបជងេគ។ 

 
របូ៥.១៦ នីវ ៉ថូមពលរង្វិល និងករផ្ល ស់ប្តូរែដលអនុញញ តេ យេកើតមន (ករផ យ និង្រសូប) ស្រមប់មូ៉េលគុលឌី

តូម។ សញញ ្រពួញេឆព ះេទេលើ ងសំរបូៃនផូតុងមួយ និងសញញ ្រពួញចុះេ្រកម មករផ យៃនផូតុងមួយ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ គណន ថ នភពថមពលរង្វិលទបជងេគបំផុតបី (គិតជ eV) 
ស្រមប់មូ៉េលគុល សូតែដលមនមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភព 1.39 10 kg. m ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

មូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពស្រមប់មូ៉េលគុលមួយែដលកំពុងវលិជំុវញិផចិតម៉សរបស់ គឺ៖ 

 

ែដល  និង  ងចមង យពី តូមនីមួយៗពីផចិតម៉សរមួរបស់ ។ េយើង ចបង្ហ ញថ 
 ច្រតូវបនេគសរេសរ៖ 

 

ែដល  ងចមង យរ ង តូមទំងពីរៃនមូ៉េលគុល និង  េ ថ
ម៉សតំហយ។ ្របសិនេបើ  េនះ ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 

 បង្ហ ញថមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពរបស់មូ៉េលគុលឌី តូមែដលកំពុងមនចលន
រង្វិលជំុវញិផចិតម៉សរបស់ គឺ៖ 

(៥.៤)
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ែដល  គឺជតំហយម៉ស និង r ជចមង យរ ង តូមទំងពីរៃនមូ៉េលគុល
ឌី តូម។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

 មូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពៃនផង់េទលម៉ស  ចមង យ  ពីអ័ក រង្វិលគឺ ។ 
ស្រមប់មូ៉េលគុលឌី តូម៖ 

 

យក  និង  េ្រពះអ័ក ៃនរង្វិលផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់ផចិតម៉ស។ ដូេចនះ  
 

េ យករេ ះ្រ យរក េគបន៖ 

1
 

េ យករេធ្វើដូចគន ៖ 
 

ដូេចនះ  

 

 

ែដល 

 

គឺជចេម្លើយែដលេយើងចង់បន។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពពី ℓ 1  េទកន់ ℓ 0  ស្រមប់មូ៉េលគុល 
CO មួយមនជំ នរលក្រសូបែដលេគ ស់បន 2.60mm (តំបន់មី្រកូរលក) ។ េ្របើ
្របស់ពត៌មនេនះេដើមបី ក) គណនមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពរបស់មូ៉េលគុល CO  និង ខ) 
្របែវងសមព័នធ CO ( ) គ) គណនជំ នរលកៃនករផ្ល ស់ប្តូរបនទ ប់បី និងថមពលផូតុង
ែដលបនផ យេចញស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទំងបួនេនះ។ 
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វធីិ ្រស្ត៖ ជំ នរលក្រសូបគឺ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់រកថមពលរបស់ផូតុងែដល
បន្រសូប។ មូ៉ម៉ង់និចលភព  ចរកបន មសមីករ ∆

2
ℓ ខងេលើ និង្របែវង

សមព័នធ  ចគណនេ យេ្របើ្របស់សមីករ ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

ក) ថមពលរបស់ផូតុង /  េសមើនឹងភពខុសគន ៃននីវ ៉ថូមពលរង្វិល ∆ ។ 
ពីសមីករ ∆ ℓ េគបន៖ 

ℓ Δ /  

ជមួយនឹង ℓ 1 ( ថ នភពខពស់) េគបន៖ 

ℓ
4

6.63 10  J. s
4 3.00 10  m/s  

1.46 10  kg. m  

ខ) ម៉សៃន C និង O គឺ 12.0 u និង 16.0 u មេរៀង ែដល 1 u 1.66 10  kg។ 
ដូេចនះ តំហយម៉សគឺ៖ 

12.0 16.0
28.0 1.66 10  kg 1.14 10  kg 

ឬ 6.86u។ បនទ ប់មក ពីសមីករខងេលើេគបន ្របែវងសមព័នធ៖ 

1.46 10  kg. m
1.14 10  kg 1.13 10  m 0.113 nm 

គ) ពីសមីករខងេលើ ∆   ℓ។ ដូេចនះ /Δ  គឺសមម្រតនឹង 1/ℓ។ ដូេចនះ 
ស្រមប់ករេ តពី ℓ 2 េទកន់ ℓ 1 េនះ 1.30 mm។ 

ស្រមប់ករេ តពី ℓ 3 េទកន់ ℓ 2 េនះ 0.87 mm។ និងស្រមប់
ករេ តពី ℓ 4 េទកន់ ℓ 3 េនះ 0.65 mm។ ្រគប់តៃម្លៃនជំ នរលកទំង
េនះសថិតេនេគៀកនឹងតៃម្លែដលេគ ស់បន។ ថមពលទំង យរបស់ផូតុង 

/  គឺមនតៃម្ល មេរៀង៖ 4.8 10  eV, 9.5 10  eV, 1.4 10  eV និង 
1.9 10  eV។ 
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(៥.៥)

នីវ ៉ថូមពលរញ័ំរកនុងមូ៉េលគុលៈ 

 ថមពបូ៉តង់ែសយលៃន តូមពីរេនកនុងមូ៉េលគុលឌី តូម មញញមួយមន ង
ដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.៨ ឬរបូ៥.៩ ខងេលើ។ ចំែណករបូ៥.១៧ ខងេ្រកមបង្ហ ញ
ម្តងេទៀតៃនថមពលបូ៉តង់ែសយលរបស់មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន។ េយើងសមគ ល់េឃើញថ 
ថមពលបូ៉តង់ែសយល យ៉ងេ ច ស់េពលសថិតេនកនុង្រពំៃនករែញកលំនឹង  មន
លកខណៈដូចគន នឹងថមពលបូ៉តង់ែសយលៃនលំេយល មូ៉និច មញញែដលេយើងធ្ល ប់

គ ល់គឺ  ែដលមនបង្ហ ញកនុងរបូ៥.១៧ ជគំនូស ច់ៗេនះ។ ដូេចនះ ស្រមប់
បំ ស់ទីតូចចកេចញពី  តូមនីមួយៗនឹងរងនូវកម្ល ំងជួសជុល (restoring force) 
ែដលសមម្រតនឹងបំ ស់ទី េហើយមូ៉េលគុលមនរញ័ំរដូចគន នឹងលំេយល មូ៉និច

មញញមួយែដរ។ េ្របកង់រញ័ំរ មរបូវទិយបុ ណគឺ៖ 
 

ែដល  ងេថរកំ ញ (ចំេពះរស័ឺរ) េហើយជំនួសពីករេ្របើ្របស់ម៉ស  េយើង
េ្របើ្របស់តំហយម៉ស  វញិ។ 

 
របូ៥.១៧ ថមពលបូ៉តង់ែសយលស្រមប់មូ៉េលគុល H  និងស្រមប់លំេយល មូ៉និច មញញ (simple harmonic 
oscillator ឬ SHO) ែដលមន SHO  ជមួយនឹង | | | |។ ថមពល 0.50eV គឺ្រតូវបនេ្របើ្របស់
ពីេពលមុនស្រមប់គណន ។ (សំគល់ៈ SHO 0 មិនមនន័យដូច U 0 ស្រមប់មូ៉េលគុលេទ)។ 

សមីករ Schrödinger ស្រមប់ថមពលបូ៉តង់ែសយល SHO បេងកើតេ យមនចេម្លើយ
ស្រមប់ថមពលែដលរងនូវកង់ទិចកមម៖ 

1
2       0,1,2, …, 

ែដល  ជេ្របកង់ៃនរញ័ំរ ចំែណក  េ ថចំនួនកង់ទិចរញ័ំរ (vibrational quantum 
number)។ ថមពលេន ថ នភពទបជងេគគឺ ( 0) មិនមនតៃម្លេសមើសូនយេទ ក៏
បុ៉ែន្ត មនថមពល ។ េគេ ថ ថមពលចំនុចសូនយ (zero-point energy)។ 

(៥.៦)



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

259ម៉េូលគុល នងិអងគធតុរងឹ 

ថមពលេន ថ នភពខពស់ជងេនះគឺ ,  និងបន្តបនទ ប់ ដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.១៨ 
ខងេ្រកម។ ករែ្រប្របួល ថ នភពគឺេទ មចបប់ជេ្រមើស (selection rule)៖ 

∆ 1 

ែដលេនះមនន័យថករែ្រប្របួល ថ នភពគឺេកើតេឡើងែតចំេពះ ថ នភពជប់គន  
េហើយ្រគប់ករផ្ល ស់ប្តូរេនះនឹងមនករេបះបង់ថមពលរបស់ផូតុង៖ 

∆  

 
របូ៥.១៨ ថមពលរញ័ំរែដលអនុញញ តេ យមនចំេពះមូ៉េលគុលឌី តូម ែដលមន  ជេ្របកង់រញ័ំរ្រគឹះ ែដល ច
រកបន មរយៈសមីករខងេលើ។ 

េនះមនតៃម្លសឹងែតេសមើនឹងតៃម្លបនពីករពិេ ធស្រមប់តៃម្ល  តូច ក៏បុ៉ែន្ត
ចំេពះថមពលខពស់ ែខ េកងថមពលបូ៉តង់ែសយលចប់េផ្តើមងកេចញខុសពីែខ េកង
ពិតបនពី SHO  ែដលេហតុផលេនះជះឥទធិពលេទេលើជំ នរលក និងេ្របកង់េកើត
េចញពីករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព។ ករផ្ល ស់ប្តូរថមពលធមម សថិតេនលំ ប់ 10 េទ 100 
ដងធំជងករផ្ល ស់ប្តូររង្វិល ែដលមនជំ នរលកសថិតេនកនុងតំបន់្រកហម ំ្រប 
( 10  m ។ 

 កនុងករពិេ ធ េយើងអនុវត្តដំេណើ រករប្រញច ស់៖ េគ ចរកជំ នរលកបនពី
ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរង្វិលស្រមប់មូ៉េលគុលបន េហើយ មរយៈេនះ េថរកំ ញ  ក៏

ច្រតូវបនគណនែដរ។ តៃម្ល  ែដលេគគណន មរយៈេនះគឺជរង្វ ស់ៃន
កម្ល ំងសមព័នធរបស់មូ៉េលគុល។ 

(៥.៧)
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លំ ត់ឧទហរណ៍៖ ជំ នរលកស្រមប់មូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន 

ក) េ យេ្របើ្របស់ែខ េកងៃនរបូ៥.១៧ ចូរគណនតៃម្លៃនេថរកំ ញស្រមប់មូ៉េលគុល
អីុ្រដូែសន និង ខ) គណនជំ នរលក្រគឹះស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរង្វិល។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េដើមបីរក k េយើង្រតូវេ្រជើសេរ ើសយកកមពស់ថមពល (energy height) 0.50 eV 
ដូចេឃើញកនុងរបូ៥.១៧ ខងេលើ។ េ យករ ស់េ យផទ ល់េនេលើ្រកភិច េយើងនឹង
េឃើញថថមពលែដល្រតូវនឹងរញ័ំរេនះសថិតេនែផនក 0.074 nm  ៃន 

0.017 nm។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

ក) ស្រមប់ SHO េគមន SHO  និង SHO 0  ្រតង់ 0 ។ ដូេចនះ 

2 SHO 2 0.50 eV 1.6 10  J/eV
1.7 10  m 550 N/m 

សមគ ល់៖ តៃម្ល  េនះជតៃម្ល្រតឹម្រតូវស្រមប់រស័ឺរកនុងករសិក េន ពិភពមី្រកូទស ន៍។ 

ខ) តំហយម៉សគឺ 
1

2
1
2

1.0 u 1.66 10 27 kg  

0.83 10  kg 
ដូេចនះ៖ 

2 2 3.0 10  m. s
0.83 10  kg

550 N. m 2300 nm 

ែដលតៃម្លៃនជំ នរលក មករគណនេនះសថិតេនកនុងតំបន់្រកហម ំង្រប។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖  

រញ័ំរមូ៉េលគុលអីុ្រដូែសនមួយផ យេចញនូវបន យកំរសមី្រកហម ំង្របៃន
ជំ នរលក្របែហល 2300 nm ។ ក) គណនថមពលែញករ ងនីវ ៉រូញ័ំរជប់។ ខ) 
គណនថមពលេនរញ័ំរទបជងេគ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ ថមពលែញករ ងនីវ ៉រូញ័ំរជប់គន គឺ៖ Δ / ។ ថមពលទប
បំផុតមន 0។ 
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ដំេ ះ្រ យ៖ ក) 

Δ
6.63 10  J. s 3.00 10  m/s

2300 10  m 1.60 10  J/eV 0.54 eV 

ែដលមនភគែបង្រតូវបនសរេសរេដើមបីករបំែលងខន តថមពលពី J េទ eV។ 

ខ) ថមពលរញ័ំរទបបំផុតែដលមន 0 គឺ៖ 

1
2

1
2 0.27 eV 

នីវ ៉រូង្វិលបូកនីវ ៉រូញ័ំរ (rotational plus vibrational levels): 

កល ថមពល្រតូវបនែចកេទេ យមូ៉េលគុល ទំងមូ៉ដរង្វិល និងរញ័ំរ ច
េភញ ចបន។ េ្រពះថមពលរង្វិលមនតៃម្លតូចេពកេធៀបនឹងថមពរញ័ំរ េហើយទំងពីរ
សុទធែតតូចជងនីវ ៉ថូមពលេអឡិច្រតូនិច េយើង ច ង្រកុមៃននីវ ៉ដូូចកនុងរបូ៥.១៩។ 
ករផ្ល ស់ប្តូររ ងនីវ ៉ថូមពល ែដលេនកនុងេនះមនករផ យនូវថមពលរបស់ផូតុង គឺ
្រតូវេគរព មចបប់ជេ្រមើស៖ 

∆ 1   និង  ∆ℓ 1 

ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពែដល ចេកើតមន និងមិន ចេកើតមនទំង យ្រតូវបន
បង្ហ ញដូចកនុងរបូ៥.១៩ ែដរ។ មិនែមនករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពទំងអស់សុទធែត្រតូវបន
បង្ហ ញេទ េហើយករែញករ ងនីវ ៉រូញ័ំរទំង យ (េហើយក៏ ច) នីវ ៉រូង្វិល ្រតូវបន
បង្ហួស។ ក៏បុ៉ែន្ត េយើង ចេឃើញយ៉ងចបស់អំពី្របភពៃនបនទ ត់សថិតេនជិតគន ែដលផ្តល់
ឥទធិពលដល់ករពនយល់អំពីបង់សបុិច ដូចែដលេយើងធ្ល ប់បនេលើកេឡើងកន្លងមក។  

 សបុិចទំងេនះមនភពសមុគ ម ញ ដូេចនះ េយើងពិនិតយជសេងខបែតករផ្ល ស់ប្តូរ
េន កនុងនីវ ៉េូអឡិច្រតូនិចដូចគន  ឧទហរណ៍ េនែផនកខងេលើៃនរបូ៥.១៩។ ករផ្ល ស់ប្តូរ

ថ នភពជមួយចំនួនកង់ទិច  និង ℓ  េទកន់ ថ នភព 1  និង ℓ 1  នឹង្រសូប
ថមពល៖ 

∆ ∆ ∆  

ℓ 1
     ℓ ℓ 1

∆ℓ 1       ℓ 0,1,2, …, 

ℓ      ℓ ℓ 1
∆ℓ 1     ℓ 1,2,3, …, 

(៥.៨a)

(៥.៨b)
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គួរកត់សមគ ល់ថ ករផ្ល ស់ប្តូរពី ℓ េទកន់ ℓ 1 តៃម្ល ℓ មិន ចសូនយេទ េ្រពះថគម ន 
ថ នភព ែដលមន ℓ 1។ 

 
របូ៥.១៩ ករបញចូ លគន រ ងថមពលេអឡិច្រតនិូច ថមពលរង្វិល និងថមពលរញ័ំរ។ ករផ្ល ស់ប្តូរៃនថមពល
ែដលមិន ចេកើតមនទំង យ្រតូវបន ក់សញញ សមគ ល់ X េ យេគរព មចបប់ជេ្រមើស។ 

 
របូ៥.២០ សបុិចែដលេគគិតទុក ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរ ងរង្វិល និងរញ័ំររមួ។ 

សមីករ (៥.៨) ខងេលើគណនសបុិច្រសូបដូចែដលេយើងេឃើញកនុងរបូ៥.២០ ខងេលើ
េនះ ែដលេនកនុងដំេណើ រករេនះមនករេ តពី ℓ េទកន់ ℓ 1 េនែផនកខងេឆ្វង និង
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េ តពី ℓ េទកន់ ℓ 1 េនែផនកខង ្ត ំ។ របូ៥.២១ បង្ហ ញសបុិចមូ៉េលគុល្រសូបៃន 
HCl ែដល្រសប មគំរៃូនល្អ ស់។ 

 
របូ៥.២១ សបុិច្រសូបស្រមប់មូ៉េលគុល HCl។ បនទ ត់េនខងេឆ្វង្រតូវនឹងករេ តពី ℓ េទ ℓ 1 ចំែណករបូខង ្ត ំ
្រតូវនឹងករេ តពី ℓ េទ ℓ 1។ បនទ ត់នីមួយៗមនចំនុចអតិបរមពីរ េ្រពះអីុយុ៉ងក្លរមនអីុសូតូបែដលមនម៉ស
េផ ងគន  និងមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពខុសគន ។ 

បនទ ត់នីមួយៗកនុងរបូ៥.២១ ្រតូវែញកជពីរ េ្រពះ Cl  មនអីុសូតូបពីរៃនម៉ស
េផ ងគន  ដូេចនះ មនមូ៉េលគុលៃន HCl  ពីរ្របេភទែដលមនមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពេផ ងគន  
 ែដរ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 

គណនមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពៃនមូ៉េលគុល HCl េ យេ្របើ្របស់សបុិច្រសូបដូចបង្ហ ញកនុង
របូ៥.២១ ខងេលើ។ គួរកត់សមគ ល់ថ េយើង ចមិនគិតអំពីភពខុសគន ៃន
អីុសូតូបទំងពីរបន។ 

វធីិ ្រស្ត៖ ទី ំងៃនចំនុចកំពូលរបស់ែខ េកងេនកនុងរបូ៥.២១ ្រតូវែត្រតូវគន នឹង
សមីករ (៥.៨)។ េយើងមិនដឹងថតៃម្លបុ៉នម នៃន ℓ  ែដលចំនុចកំពូលនីមួយៗ្រតូវនឹង
របូ៥.២១ េទ ក៏បុ៉ែន្ត េយើង ចគណនភពខុសគន ៃនថមពលរបស់ចំនុចកំពូលទំងពីរ 
∆ 0.0025 eV។ 

 

ដំេ ះ្រ យ៖ 
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មសមីករ (៥.៨) ភពខុសគន ៃនថមពលរ ងចំនុចកំពូលទំងពីរគឺ៖ 

∆ ∆ ℓ ∆ ℓ  

បនទ ប់មក 

∆
6.626 10  J. s/2π

0.0025 eV 1.6 10  J/eV 2.8 10  kg. m  

សមគ ល់៖ េដើមបីទទួលបនគំនិតថេតើេលខេនះមនន័យយ៉ង  េយើង ចសរេសរ 
 ែដលមន  មម៉សតំហយ។ បនទ ប់មក េយើងគណន  េនះ៖ 

1.0 u 35 u
36 u 1.66 10  kg/u 1.6 10  kg 

្របែវងសមព័នធ ចសរេសរ៖ 

2.8 10  kg. m
1.6 10  kg 1.3 10  m 

៥.៥ សមព័នធេនកនងុអងគធតុរងឹ(BONDING IN SOLIDS) 

 េមកនិចកង់ទិចធ្ល ប់ជឧបករណ៍មួយស្រមប់យល់ចបស់អំពីរចនសមព័នធរបស់
អងគធតុរងឹ។ ែដនស្រមប់ករ្រ វ្រជវែផនកេនះសព្វៃថង្រតូវបនេគ គ ល់ថរបូវទិយ

ថ នភពរបស់អងគធតុរងឹ (solid-state physics) ឬេគេ មយ៉ងេទៀតថរបូវទិយៃន
របូធតុបងខ ប់ (condensed-matter physics) ែដលេគ ប់បញចូ លទំងអងគធតុ វផង
ែដរ។ ជំពូកេនះសិក អំពីសមព័នធែដលេកើងមនកនុងអងគធតុរងឹ។ 

 ថ្វីេបើអងគធតុរងឹគម នស ្ឋ នចបស់ ស់ ែដលេនកនុងេនះ តូមនិងមូ៉េលគុល
របស់ ពំុបង្ហ ញលំ ប់ែវង េយើងនឹងចប់ រមមណ៍ថន ក់ធំៃនធតុ្រកមែដល តូម 
អីុយុ៉ង និងមូ៉េលគុលរបស់ពួក ្រតូវបនេគ គ ល់ថមនទ្រមង់ជលំ ប់ជួរមយ៉ងែដល
េគេ ថបនទះ្រកម (lattice)។ របូ៥.២២ ខងេ្រកមអំពីករតំេរៀបបីេផ ងគន ៃន តូម
ទំង យេនកនុង្រកម្រគី ្ត ល់៖ គូប មញញ គូប្រគី ្ត ល់មនមុខនីមួយៗមនអនក
សថិតេនក ្ត ល (face-centered) និង គូប្រគី ្ត ល់ែដលតួទំងមូលមនអនកសថិតេន
ក ្ត ល។ ្រកមៃន NaCl  មនលកខណៈជ្រកមែដលមនមុខនីមួយៗមនអនកសថិតេន
ក ្ត ល (face-centered) ដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.២៣ ែដលមនអីុយុ៉ង Na  ឬអីុយុ៉ង Cl  
េន្រតង់ចំនុចបនទះ្រកមនីមួយៗ។ 
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 មូ៉េលគុលៃនអងគធតុរងឹចប់គន មវធីីជេ្រចើន។ វធីិ មញញជងេគគឺ មសមព័នធ
កូ ៉ឡង់ (ដូចជសមព័នធរបស់ តូមកបូនេនកនុងមូ៉េលគុលេព្រជជេដើម) ឬសមព័នធអីុយុ៉ង 
(ដូចជេនកនុង្រកម NaCl) ជេដើម។ សមព័នធទំងេនះ ចកូ ៉ឡង់ និងអីុយុ៉និចេ យ
ែផនកក៏មនែដរ។  

 
របូ៥.២២ ករតំេរៀបៃន តូមេនកនុង (a) គូប្រគី ្ត ល់ មញញ (b) គូប្រគី ្ត ល់មនមុខនីមួយៗមនអនកសថិតក ្ត ល 
(face-centered) និង (c) គូប្រគី ្ត ល់ែដលតួទំងមូលមនអនកសថិតេនក ្ត ល។ គូបនីមួយៗបង្ហ ញអំពីទំនក់ទំនង
ៃនសមព័នធ។ េកសិកៃន្រកមនីមួយៗគឺមនសភពដូចគន េនកនុងបីវមិ្រតៃន្រកមមី្រកូទស ន៍។ 

 េបើេយើងពិនិតយេមើលបនិ្តចអំពី្រកម NaCl ៃនរបូ៥.២៣។ អីុយុ៉ង Na  រងនូវ
អន្តរកមមគូឡំុេ យករទទួលឥទធិពលរបស់ធតុ Cl  ទំង្របំមួយែដលសថិតេនែកបរ ។ 
ក៏បុ៉ែន្ត គួរកត់សមគ ល់ថអីុយុ៉ង Na  មិនសថិតេនជកមមសិទធ ច់មុខរបស់អីុយុ៉ង Cl  

មួយេទ េហតុដូេចនះ េយើងក៏មិន្រតូវចត់ទុកអងគធតុរងឹអីុយុ៉ងថមនមូ៉េលគុល ច់
េ យែឡកបនែដរ។ 

 
របូ៥.២៣ ដយ្រកមៃន្រកម NaCl ែដលបង្ហ ញអំពីករចងសមព័នធរ ង តូមទំង យកនុងបំែនក្រកមមួយដំុ។ 

អីុយុ៉ង Na  នីមួយៗក៏ ចមនអន្តរកមមេ យរងនូវកររញុរបស់អីុយុ៉ង Na  ដៃទ
េទៀតែដរ ថ្វីេបើ មនសភពេខ យជងអន្តរកមមជមួយ Cl  ទំង យេ យ រ
សថិតេនឆង យពីគន ក៏េ យ។ ដូេចនះ េយើង ចរកបូ៉តង់ែសយលអន្តរកមមេ យ្រសូបទញ
សរបុ មកេន ម៖ 
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1
4  

កនុងកេន មខងេលើ  ងេថរ Madelung។ ្របសិនេបើ Na  ព័ទធជំុវញិេ យអីុយុ៉ង Cl  
ែត្របំមួយ េនះ 6 ។ ក៏បុ៉ែន្ត េ យ រឥទធិពលសរបុៃនអីុយុ៉ងទំងអស់េទើប
តៃម្លេថរ Madelung គឺមន្រតឹមែត 1.75 បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់្រកម NaCl។ បុ៉តង់ែសយល
ក៏្រតូវ ប់បញចូ លទំងលកខណៈអន្តរកមមេ យកម្ល ំង្រចនេចញែដរ េនេពលែដល
អនុគមន៍រលកៃន្រសទប់កនុង និង្រសទប់រងទំង យ្រតួតសីុគន េ យែផនកខ្លះ េហើយ
្រតូវមនទ្រមង់ /  ែដល  ជចំនួនគត់តូច។ 

 ផលបូកៃនកេន មទំងពីរខងេលើបេងកើតថមពលបូ៉តង់ែសយល៖ 

1
4  

កេន មេនះមនទ្រមង់ដូចកេន មខងេលើៃនសមីករ (៥.១) ស្រមប់មូ៉េលគុល។ េយើង
ចបង្ហ ញថ េនចំងយលំនឹង  េនះ៖ 

1
4 1

1  

និមិត្តសញញ   េគេ ថថមពលអីុយុ៉ងស្អិតជប់ េហើយ ជ្របេភទមួយៃនថមពល
សមព័នធ៖ ថមពលៃនអីុយុ៉ងែដល្រតូវករេដើមបីេ យអងគធតុរងឹ ចបំែបកជអីុយុ៉ង
េ្រចើន ច់គន ពីមួយេទមួយ (energy (per ion) needed to take the solid apart into 
separated ions, one by one)។ 

 មនសមព័នធ្របេភទេផ ងេកើតមនចំេពះេ ហៈ។ តូមេ ហៈមនេអឡិច
្រតុង្រសទប់ខងេ្រកែដល ចបត់បង់យ៉ងងយ។ ្រទឹស្តីបចចុបបននអំពីសមព័នធេ ហៈ 
េសនើថេនកនុងអងគធតុរងឹជេ ហៈ េអឡិច្រតុង្រសទប់ខងេ្រកផ្ល ស់ទីចូល្រពំែដន
របស់េអឡិច្រតុងៃន តូមដៃទេទៀតេនកនុងេ ហៈេ យេសរ ី ែដលចំេពះេ ហៈេបើ
គម នេអឡិច្រតុង្រសទប់ខងេ្រកអស់េនះ តូមរបស់ េដើរតួនទីជអីុយុ៉ងវជិជមនៃន

េ ហៈវញិ។ អន្តរកមមអគគិសនី ្ត ទិចៃនរ ងអីុយុ៉ងេ ហៈ នឹងឧសម័នេអឡិច្រតុងផទុក
បនទុកអវជិជមនេនះគឺជអ្វីែដលេគែតងេជឿជក់ថជអនកចង តូមេ ហៈេ យសថិតេន
កនុងសមព័នធដ៏រងឹមំមួយ។ ថមពលសមព័នធៃនសមព័នធេ ហៈជទូេទសថិតេនចេន្ល ះ 1 និង 
3eV ែដលេនះ ក់បីដូចជតូចជងសមព័នធអីុយុ៉ង និងសមព័នធកូ ៉ឡង់ (5 េទ 10eV) េន
កនុងអងគធតុរងឹទូេទផង។ េអឡិច្រតុងេសរ ី ម្រទឹស្តីេនះេដើរតួនទីជអនកចម្លងអគគិសនី
និងកេម្ត ខពស់របស់េ ហៈ។ ្រទឹស្តីេនះបញជ ក់អំពីភពភ្លឺរេ ក ែដលេគេ ថេផ្លក

(៥.៩) 
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េ ហៈេចញពីៃផទេ ហៈថ៖ េអឡិច្រតុងមនភពេសរ ី និង ចបេងកើតរញ័ំរេន
្រគប់េ្របកង់ ដូេចនះ េនេពលែដលអន្លឺេនជំ នរលក មួយចំងប៉ះនឹងេ ហៈ 
េអឡិច្រតុងរបស់ ចបេងកើតរញ័ំរ េហើយផ យេឡើងវញិនូវពន្លឺែដលមនេ្របកង់ដូចគន
េទនឹងេ្របកង់របស់ពន្លឺែដលចំងប៉ះ។ េ យេ្រប បេធៀបលកខណៈេនះនឹងធតុមិនែមន
ជេ ហៈែដលមនពណ៌េផ ងគន  េអឡិច្រតុង តូមិចមន្រតឹមែត ថ នភពថមពល
មួយចំនួន េហើយេនេពលែដលពន្លឺពណ៌សចំងប៉ះនឹងៃផទៃនធតុទំងេនះ តូម្រសូប
េ្របកង់មួយចំនួន េហើយបំប្ល តេ្របកង់មួយចំនួនេទៀតែដលបេងកើតេ យមនពណ៌ែដល
េយើងេមើលេឃើញេនះ។ ខងេ្រកមគឺជសេងខបអំពីសមព័នធដ៏រងឹមំទំង យ៖ 

 អីុយុ៉ង៖ េអឡិច្រតុងមួយ្រតូវបនឆក់យកពី តូមមួយេ យ តូមមួយេទៀត 
 កូ ៉ឡង់៖ េអឡិច្រតុងទំង យ្រតូវបន ក់ហុ៊នគន េ យ តូមទំង យេន
កនុងមួយេលគុលមួយ 

 េម លិច (metallic)៖ េអឡិច្រតុង្រតូវបន ក់ហុ៊នរមួេ យ តូមទំងអស់េន
កនុងេ ហៈ។ 

តូមឬមូ៉េលគុលៃន រធតុខ្លះដូចជឧសម័នក្រមរ ចបេងកើតបនែតសមព័នធេខ យ
បុ៉េ ្ណ ះ រ ងគន នឹងគន ។ ដូចែដលេយើងបនេឃើញកនុងែផនកមុន សមព័នធេខ យមន
ថមពលសមព័នធទប ស់ េហើយេគថ មិន ចចងសមព័នធេដើមបីេ យ តូមរបស់
សថិតេនកនុងសមព័នធរមួគន េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់បនេឡើយ ែដលេនសីតុណ្ហ ភពេនះ
ថមពលសីុេនទិចេខ យ េហើយអន្តរកមមេ យ្រសូបទញ ចេធ្វើេ យ តូមទំងអស់
សថិតេនរមួគន ។ 

៥.៦ ្រទឹស្តេីអឡចិ្រតុងេសរៃីនេ ហៈ ថមពល Fermi (FREE-ELECTRON 
THEORY OF METALS; FERMI ENERGY) 

 ចូរពិនិតយ្រទឹស្តីេអឡិច្រតុងេសរែីដលេយើងបនពិភក បន្តិចបន្តួចេនែផនកមុន
េនះ។ េយើងចត់ទុកេអឡិច្រតុងែដលបន ងំខទប់េនកនុងេ ហៈដូចែដល សថិតេនកនុង
អណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល៖ េនកនុងេ ហៈ ថមពលបូ៉តង់ែសយលេសមើសូនយ ក៏បុ៉ែន្ត េនែគមៃន
េ ហៈមនអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលខពស់។ េ យមនេអឡិច្រតុងតិចតួច ស់ែដល
ចកេចញពីេ ហៈេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ េយើង ចចត់ទុកអណ្តូ ងមនកមពស់
អនន្តបន។ េនសីតុណ្ហ ភពខពស់ េអឡិច្រតុងផ្ល ស់ទីចកេចញពីេ ហៈ ែដលេយើង
្រតូវចត់ទុកអណ្តូ ងមនជេ្រមកំណត់វញិ។ េនកនុងគំរូ មញញ េអឡិច្រតុង្រតូវ
បន ងំខទប់េនកនុងេ ហៈ ក៏បុ៉ែន្តមនភពេសរកីនុងករផ្ល ស់ទីកនុងអណ្តូ ងកនុងពីភព
មី្រកូទស ន៍ េនះគឺទំហំបុ៉នបំែណកតូចមួយរបស់េ ហៈ។ ថមពលនឹងរងនូវ
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កង់ទិចកមម ក៏បុ៉ែន្តលំហៃនអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល ℓ ធំ។ មករពិត ស្រមប់គូបៃន្រជុង
ខង 1cm  ចំនួន ថ នភពែដលមនថមពលចេន្ល ះ 5.0  និង 5.5 eV  គឺសថិតេនលំ ប់ 
10 ។ េដើមបីសិក អំពីគូបែដល ថ នភពមនរហូតេ្រចើនយ៉ងេនះ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់
វធីិ ្រស្តែបបសថិតិ។ េយើងេ យទំហំមួយែដលេយើង គ ល់ថដង់សីុេតៃន ថ នភពជ 

 ែដលអតថន័យរបស់ គឺដូចគន នឹងរបយ Maxwell ែដលមនទ្រមង់ 

4  ែដរ។ េនះគឺ  ងចំនួន ថ នភពកនុងមួយខន តមឌែដល
មនថមពលរ ង  និង ។ មករគណនបង្ហ ញថ ( មបីវមិ្រត)៖ 

√ /
/  

ែដល  គឺជម៉សេអឡិច្រតុង។ អនុគមន៍េនះមនែខ េកងមនលកខណៈដូចកនុងរបូ
៥.២៤ ខងេ្រកម៖ 

 
របូ៥.២៤ ដង់សីុេតៃន ថ នភព  ជអនុគមន៍ៃនថមពល ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 

ចូរគណនចំនួនៃន ថ នភពេនកនុងលំ ប់ 5.0 េទ 5.5 eV ែដល ចមនចំេពះ
េអឡិច្រតុងមួយេនកនុងគូបែដលមន្រជុង 1cm ៃនេ ហៈទង់ែដង។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េ យ g(E) គឺជចំនួន ថ នភពកនុងមួយខន តមឌកនុងមួយខន តថមពល 
ចំនួន N ៃន ថ នភពគឺ ចមនតៃម្ល្របែហល (េ្រពះ ∆  មិនតូច)៖ 

 ∆  

ែដល 1 cm 10  m  និង ∆ 0.50 eV។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

េយើងគណន  េន 5.25 eV និងគណន៖ 

(៥.១០)
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 ∆
8√2 9.1 10  kg

6.63 10  J. s 5.25 1.6 10  J/eV  

1.0 10  m 0.50 eV  1.6 10  J/eV  
8 10  

ថ នភពេនកនុង 1.0cm ។ គួរកត់សមគ ល់ថ ្របេភទៃនេ ហៈមិន្រតូវបនយកមកគិត
កនុងករគណនេនះេទ។  

 
របូ៥.២៥ េនសីតុណ្ហ ភព 0 K ថ នភពេឆព ះេឡើងេទកន់ថមពល F ែដលេគេ ថថមពល Fermi។ 

សមីករ (៥.១០) ផ្តល់នូវដង់សីុេត ថ នភព។ េយើង្រតូវេចទជសំណួរថ េតើ
មន ថ នភពអ្វីខ្លះស្រមប់េអឡិច្រតុងឧសម័នែដលមន? ជដំបូង េយើងពិនិតយ

ថ នភពេនសីតុណ្ហ ភព ច់ខត 0 K។ ស្រមប់ឧសម័នបរសុិទធ ផង់ទំងអស់្រតូវ
សថិតេន ថ នភពទបបំផុត ជមួយនឹងថមពលសីុេនទិចសូនយ ( 0 )។ 

ថ នភពេនះខុសគន ឆង យស្រមប់េអឡិច្រតុង េ្រពះេអឡិច្រតុងេគរព ម
េគលករណ៍បដិេសធ។ េអឡិច្រតុងទំង យមិនេគរព មលកខណៈសថិតិបុ ណេទ 
ក៏បុ៉ែន្ត េគរព មសថិតិកង់ទិចែដលេគ គ ល់ថ សថតិិ Fermi-Dirac ែដល្រតឹម្រតូវនឹង
សីុចង្វ ក់នឹងេគលករណ៍បដិេសធ។ ្រគប់ផង់ែដលមនរង្វិល ½ (ឬ , , … ) ដូចជ
េអឡិច្រតុង ្របូតុង និងណឺ្រតុង ្រតូវេគរព មសថិតិ Fermi-Dirac ជនិចច និងេគេ យ
េឈម ះថ fermions។ ឧសម័នេអឡិច្រតុងេនកនុងេ ហៈេគែតងេ ថ ឧសមន័ Fermi 
។ មេគលករណ៍បដិេសធ ពំុមនេអឡិច្រតុងេលើសពីមួយែដលសថិតេន ថ នភព
ដូចគន ឥទេខច ះេទ។ ដូេចនះ េនកនុង ថ នភពនីមួយៗៃនអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល ចមន
្រតឹមែតេអឡិច្រតុងពីរបុ៉េ ្ណ ះ៖ មួយវលិេឡើង ( )) និងមួយេទៀតវលិចុះ 
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( )។ េមគុណ 2  ្រតូវបនេគយកមកគិតកនុងសមីករ (៥.១០) ខងេលើរចួ
មកេហើយ ែដលមនអ័ក ឈរគឺជអ័ក   ងដង់សីុេតៃន ថ នភពែដល ច
មន។ ដូេចនះ េនសីតុណ្ហ ភព 0 K  នីវ ៉ថូមពលែដល ចមននឹង្រតូវបនបំេពញ
េដើមបីបននីវ ៉អូតិបរមែដលេគេ ថ នីវ ៉ ូ Fermi។ លកខណៈែបបេនះ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង
របូខង៥.២៥។  

េដើមបីគណន េយើង្រតូវេធ្វើ ំងេត្រកលសមីករ (៥.១០) េ យយក  ពីសូនយ េទ 
F៖ 

 

ែដល /  ងចំនួនៃនេអឡិច្រតុងចម្លង កនុងមួយខន តមឌេនកនុងេ ហៈ។ បនទ ប់មក 
េ ះ្រ យ ំងេត្រកលខងេលើ ផ្តល់៖ 

F 8
3  

ថមពលមធយមកនុងរបយេនះគឺ៖ 

3
5 F 

ស្រមប់ទង់ែដង F 7.0 eV និង 4.2 eV។ ថមពលេនះធំជងថមពលៃនចលន
កេម្ត េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ ( 0.04 eV) េ្រចើន ស់។ េនះមនន័យថ ្រគប់
ចលនទំងអស់មិនបញឈប់េន្រតង់សីតុណ្ហ ភពសូនយអង រ ច់ខតេទ។  

 ដូេចនះ េន 0  ្រគប់ ថ ភពែដលមនថមពលតូចជង F  ្រតូវបនកន់កប់ 
ចំែណក ល់ ថ នភពខពស់ជង F  គឺសថិតេនទេទ។ េតើយ៉ង វញិចំេពះ 0 ? 
េយើងសងឃឹមទុកថ យ៉ងេ ច ស់មនេអឡិច្រតុងមនថមពលេកើនេឡើងេ យ

រមនចលនកេម្ត ។ មរបូវទិយបុ ណ របយៃនថមពលែដលបនកន់កប់្រតូវ
ផ្តល់េ យក ្ត  Boltzmann   ។ ក៏បុ៉ែន្ត ស្រមប់ឧសម័នេអឡិច្រតុង្របព័នធេមកនិច
កង់ទិចែដលេគរព មេគលករណ៍បដិេសធ េនះ្របូបបី៊លីេតៃនថមពល  ែដល
កំពុងទទួលករកន់កប់េ យ អនុគមន៍្របូបបី៊លីេត Fermi-Dirac (ឬ ក ្ត  Fermi) គឺ៖ 

1
F / 1

 

(៥.១១) 

(៥.១២) 

(៥.១៣) 

(៥.១៤) 
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ែដល F  េ ថថមពល Fermi។ អនុគមន៍េនះ្រតូវបនេគបង្ហ ញរបូ ង មរយៈ
ែខ េកងដូចកនុងរបូ៥.២៦ ស្រមប់សីតុណ្ហ ភពពីរេផ ងគន គឺ 0 K និង 1200 K។ 
េនសីតុណ្ហ ភព  0  (ឬេពលែដលសីតុណ្ហ ភពខិតជិតសូនយ ច់ខត) ក ្ត  

F /  េនកនុងសមីករ៥.១៤ េសមើសូនយ្របសិនេបើ F  និងេសមើ ∞  ្របសិន
េបើ F។ ដូេចនះ៖ 

1     F
0     F

     េន 0 

េនះជអ្វីែដលេគបនគូសជពណ៌េខម េនកនុងរបូ៥.២៦ ខង េហើយរបូេនះបង្ហ ញភព
សីុចង្វ ក់គន នឹងរបូ៥.២៥ ែដរ េ យ្រគប់ ថ នភពទំងអស់េឆព ះេទកន់ថមពល 
Fermi ្រតូវបនកន់កប់ [្របូបបី៊លីេត 1] ចំែណក ថ នភពេលើេនះមិន្រតូវបន
កន់កប់េទ។ ចំេពះ 1200 K ក ្ត  Fermi ផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ ដូចបង្ហ ញ
កនុងរបូ៥.២៦ ែដលែខ េកងមនពណ៌េខៀវេនះ។ គួរកត់សមគ ល់ថ សីតុណ្ហ ភព T េន
េពលែដល F េនះសមីករ (៥.១៤) ផ្តល់ 0.50 ែដលមនន័យថ ថ នភព 

F  មនឱកស 50%  ែដលនឹង្រតូវបនកន់កប់។ េដើមបីឆ្លុះបញច ំងេ យេឃើញថ 
 មនឥទធិពលេលើរបយពិត្របកដៃនេអឡិច្រតុងេនកនុង ថ នភពថមពល េយើង

្រតូវគណនទមងន់ដង់សីុេតៃន ថ នភពែដល ចេកើតមន  េ យ្របូបបី៊លីេត
ែដល ថ នភពទំងអស់េនះ្រតូវបនកន់កប់ ។ ផលគុណៃនអនុគមន៍ទំងពីរ
េនះផ្តល់នូវដង់សីុេតៃន ថ នភពែដល្រតូវបនកន់កប់៖ 

8√2 / /

F
1
 

 
របូ៥.២៦ អនុគមន៍្របូបបី៊លីេត Fermi-Dirac ចំេពះសីតុណ្ហ ភពពីរេផ ងគន  0 K (ពណ៌េខម ) និង 1200 K 
(ពណ៌េខៀវ)។ ស្រមប់  1 ែដលជ ថ នភពមនថមពល  គឺ្រតូវែតទទួលករកន់កប់។ ស្រមប់ 

0.50 ែដលេកើតេឡើងេពលែដលមន F ថ នភព ែដលមន F មនឱកស 50% ែដលនឹងទទួលករ
កន់កប់។ 

(៥.១៥)
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និមិត្តសញញ   ងចំនួនៃនេអឡិច្រតុងកនុងមួយខន តមឌរ ង  និង  កនុង
លំនឹងសីតុណ្ហ ភពេនកំរតិសីតុណ្ហ ភព ។ របូ៥.២៧ បង្ហ ញពីគំនូសែខ េកងស្រមប់
លកខណៈេនះ ចំេពះសីតុណ្ហ ភព 1200 K  ែដលជសីតុណ្ហ ភពេធ្វើេ យេ ហៈ
េឡើងពណ៌្រកហមេ្រព ងៗ។ េយើងសេងកតេឃើញភ្ល មៗថរបយមនលកខណៈខុសគន ពី
លកខខណ្ឌ  0 K ។ េយើងេឃើញែដរករែ្រប្របួលេនះ េ យ េកើតេឡើងែតេនម្តុំនីវ ៉ ូ
Fermi។ េអឡិច្រតុងខ្លះ ែដលសថិតេនខងេ្រកមនីវ ៉ ូ Fermi ផ្ល ស់ទីឆ្លងេពះេទកន់

ថ នភពថមពលខពស់ជង បនិ្តច។ ថមពលមធយមៃនេអឡិច្រតុងេកើនេឡើងបន្តិច
បន្តួចែតេនេពលែដលសីតុណ្ហ ភពេកើនពី 0 K  េទកន់ 1200 K  បុ៉េ ្ណ ះ។ 
លកខណៈែបបេនះខុសពីករណីឧសម័នបរសុិទធេ យថមពលសីុេនទិចេកើនេឡើងេ យ
ផទ ល់េពលមនកំេណើ នៃនសីតុណ្ហ ភព ។ េទះយ៉ង  លកខណៈេនះ្រតូវបនេគ
យល់ចបស់ដូចខងេ្រកម។ ថមពលេនះចលនកេម្ត េនសីតុណ្ហ ភព 1200 K  គឺ 

0.1 eV។ មយ៉ងវញិេទៀត នីវ ៉ ូ Fermi គឺសថិតេនលំ ប់ ប់ eV៖ ស្រមប់ទង់ែដង 
F 0.7 eV។ េអឡិច្រតុងមួយ េនសីតុណ្ហ ភព 1200 K ចមនថមពល 7eV ក៏

បុ៉ែន្ត ្រតូវករេ្រចើនបំផុត្រតឹមែត 0.1 eV ៃនថមពលបុ៉េ ្ណ ះ (កេម្ត ) កនុងទងគិចជមួយ
នឹងបនទះ។ មនែតេអឡិច្រតុងសថិតេនជិតនឹងនីវ ៉ ូ Fermi េទែដល ចរក ថ នភពទំេនរ
េដើមបីបេងកើតបនជករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពេនះេឡើង។ ជពិេសស ពំុមនេអឡិច្រតុង
ែដល ចបេងកើនថមពល ឧទហរណ៍ 3 eV ដូេចនះ េអឡិច្រតុងចុះេទឆង យេនកនុងពពក
េអឡិច្រតុងពំុទទួលរងឥទធិពលអ្វីេឡើយ។ មនែតេអឡិច្រតុងែដលសថិតេនកំពូលៃន
របយថមពលបុ៉េ ្ណ ះែដល ចេភញ ច មលកខណៈកេម្ត េទកន់ ថ នភពខពស់ជង។ 
ថមពលថមីរបស់ពួក សថិតេនលំ ប់មធយម េ យ្រគន់ែតេលើសថមពលចស់របស់
ពួក បន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
របូ៥.២៧ ដង់សីុេតៃន ថ នភពែដលបនកន់កប់ចំេពះឧសម័នេអឡិច្រតងុកនុងទង់ែដង។ ទទឹង  ដូចបង្ហ ញខង
េលើ្រកភិច ងថមពលកេម្ត េនសីតុណ្ហ ភព 1200 K។ 
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លំ ត់ឧទហរណ៍៖ 

ចំេពះេ ហៈទង់ែដង ចូរគណន ក) ថមពល Fermi ខ) ថមពលមធយមៃន
េអឡិច្រតុង និង គ) េលប នៃនេអឡិច្រតុងេន នីវ ៉ ូFermi (េគេ ថេលប ន Fermi)។ 

វធីិ ្រស្ត៖ េយើង្រតូវគណន /  េ យករបញចូ លគន រ ងសមីករ (៥.១០) និង
សមីករ (៥.១១)៖ 

8√2 /
/

F 8√2 / 2
3 F

/  

េ យករេ ះ្រ យរក F េគបន៖ 

F 8
3  

[សមគ ល់៖ 2√2
/

2] 

េយើងគណន  រចួេហើយ ដូេចនះ ចំនួនៃនេអឡិច្រតុងចម្លងកនុងមួយខន តមឌទង់ែដងគឺ 
8.4 10  m ។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

ក) ថមពល Fermi ចំេពះទង់ែដងគឺ៖ 

F
6.63 10  J. s
8 9.1 10  kg

3 8.4 10  m 1
1.6 10  J/eV 7.0 eV 

ខ) ពីសមីករ៥.១៣ េគបន៖ 

3
5 F 4.2 eV 

គ) េនកនុងគំរែូដលេយើងបន គ ល់ េយើងយក 0 េនកនុងេ ហៈ (េ យសនមត
អណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលអនន្តកនុងបីវមិ្រត) ដូេចនះ   មនែតថមពលសីុេនទិចបុ៉េ ្ណ ះ 
ែដលេយើងសរេសរ ។ មរយៈកេន មថមពលសីុេនទិច េគបនេលប ន៖ 

F
2 F 2 7.0 eV 1.6 10  J/eV

9.1 10  kg 1.6 10  m/s 
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ែដលេនះជេលប នយ៉ងេលឿន។ សីតុណ្ហ ភព ៃនឧសម័នកនុងរបូវទិយបុ ណ្រតូវខពស់
ស់េដើមបីបេងកើតេលប នមធយមផង់េ យបនេលឿនយ៉ងេនះ។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ េយើងពិនិតយេមើលថេតើលទធផលអ្វីែដលេយើងនឹងទទួលបន្របសិន
េបើេអឡិច្រតុងទំង យ្រតូវបនេគចត់ទុកជឧសម័នបរសុិទធដូចកនុងរបូវទិយបុ ណ។ 
េនះគឺ េយើងគណនមធយមៃនថមពលសីុេនទិចេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់េ យេ្របើ
្របស់្រទឹស្តីសីុេនទិចៃនឧសម័ន។ 

េគមន៖  
3
2  

ែដល  ជេថរ Boltzmann និង 300K។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ 

មគំរឧូសម័នបរសុិទធ េគបន៖ 

3
2 1.38 10  J/K  300 K

1
1.6 10  J/eV 0.039 eV 

លទធផលេនះខុសឆង យពីលទធផល្រតឹម្រតូវ។ ភពខុសគន េនះគឺ មេមគុណ 100  េ្រពះ
លទធផល្រតឹម្រតូវែដលេយើងបនរកេឃើញគឺ 4.2 eV។ គំរៃូនឧសម័នបរសុិទធមិន ចអនុវត្ត
បនចំេពះេអឡិច្រតុងទំង យែដលេគរព មេគលករណ៍បដិេសធេទ។ មករ
ពិតេយើងេឃើញថេគលករណ៍បដិេសធមន រៈ្របេយជន៍ ស់កនុងលកខខណ្ឌ ៃន
ពិភពមី្រកូទស ន៍។ 

 
របូ៥.២៧ ថមពលបូ៉តង់ែសយលស្រមប់េអឡិច្រតងុេនកនុង្រកមេ ហៈ ែដលមនជេ្រមអណ្តូ ងបូ៉តងែសយលសថិត
េនកនុងបរេិវណៃនអីុយុ៉ងនីមួយៗកនុង្រកមបនទះេ ហៈ។ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

275ម៉េូលគុល នងិអងគធតុរងឹ 

 គំរូ មញញៃនឧសម័នេអឡិច្រតុងែដលបនបង្ហ ញេនទីេនះ្រតូវបនពនយល់ ម
លកខណៈអគគិសនី និង មលកខណៈកេម្ត របស់អងគធតុចម្លង។ ក៏បុ៉ែន្ត េគមិនបនពនយល់
ថេហតុអ្វីធតុខ្លះជធតុចម្លងកេម្ត បនល្អ និងខ្លះជធតុអីុសូឡង់ល្អេទ។ េដើមបីពនយល់
លកខណៈេនះ គំរេូអឡិច្រតុងេនកនុងេ ហៈកំពុងផ្ល ស់ទីកនុងអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយល
ឯកស ្ឋ នមួយ្រតូវករេ យមនេលើកេឡើងេដើមបីបញចូ លផលេផ ងៗេនកនុងបនទះធតុ
ទំងេនះ។ របូ៥.២៧ បង្ហ ញបូ៉តង់ែសយលខួបែដលេគ្រតូវគិតអន្តរកមមរ ងេអឡិច្រតុង
ស្រមប់អីុយុ៉ង តូមិចនីមួយៗេនកនុងបនទះេនះ។ េយើងយក 0  ស្រមប់
េអឡិច្រតុងេសរៃីនេ ហៈ។ ដូេចនះ កនុងេ ហៈ ថមពលេអឡិច្រតុងគឺតិចជងសូនយ 
(ចំេពះមូ៉េលគុលក៏ដូចកនុងករណី តូមអីុ្រដូែសនែដលកន្លងមកេយើងធ្ល ប់បនេឃើញ
ថមពល មនតៃម្ល 13.6 eV ជេដើម)។ បរមិណ  ងថមពលអបបបរម្រតូវករ
េដើមបីេ យេអឡិច្រតុង ច់េចញពីេ ហៈ និងែដល  េ ថអនុគមន៍កមមន្ត
របស់េ ហៈ។ លទធផលៃនករ ក់បូ៉តង់ែសយលខួបកនុងសមីករ Schrödinger គឺេដើមបី
េ យ ថ នភពថមពល្រតូវបនែញកជបង់េ្រចើន (bands) ជមួយនឹងចេន្ល ះថមពល
រ ងបង់នីមួយៗ។ មនែតេអឡិច្រតុងែដលសថិតេនកនុងបង់ខពស់បំផុត ឬជិតថមពល 
Fermi េទ ែដល ចផ្ល ស់ទីេ យេសរកីនុង្រកមេ ហៈបន។  

៥.៧ ្រទឹស្តបីង់ៃនអងគធតុរងឹ (BAND THEORY OF SOLIDS) 

 េយើងធ្ល ប់បនេឃើញរចួេហើយកនុងែផនកមុន គឺេនេពលែដល តូមអីុ្រដូែសនខិត
ជិតគន  េយើងទទួលបនអនុគមន៍្រតួតសីុគន  េហើយ ថ នភព 1  ចំនួនពីរ (មួយស្រមប់

តូមនីមួយៗ) ែបងែចកជពីរ ថ នភពថមពល។ របូ៥.២៨ (a) បង្ហ ញអំពី ថ នភព
េនះស្រមប់ ថ នភព 1  និង 2  ចំេពះ តូមពីរ៖ កល តូមទំងពីរខិតជិតគន  

ថ នភពនីមួយៗែញកជ្របំមួយនីវ ៉។ូ ្របសិនេបើមន តូមេ្រចើនសថិតេនែបបេនះវញិ 
េដើមបីបេងកើតជអងគធតុរងឹ េនះនីវ ៉ូ តូមិចេដើមក្ល យជបង់ដូចបង្ហ ញកនុងរបូ (c)។ នីវ ៉ូ
ថមពលសថិតេនជិតគន កនុងបង់នីមួយៗែដលពួក ក់ដូចជសថិតេនបន្តបនទ ប់គន ។ 
េហតុេនះេហើយេទើបសបុិចៃនអងគធតុរងឹែដលេគបនដុត េមើលេទ ក់សថិតេនបន្ត
បនទ ប់គន ។ 

 លកខណៈពិេសសសំខន់ស្រមប់អងគធតុចម្លងបនល្អគឺថមពលបង់ខពស់បំផុត
ែដលផទុកេអឡិច្រតុងទំង យគឺ្រតូវបនបំេពញេ យែផនកបុ៉េ ្ណ ះ។ ពិនិតយេ ហៈ
សូដយូមែដលថមពលបង់ទំង យមនលកខណៈដូចរបូ៥.២៩។ បង់ 1 , 2  និង 2  គឺ
េពញែដលមិនដូចអ្វីែដលេយើងកំពុងេរៀប ប់េឡើយ។ ក៏បុ៉ែន្ត បង់ 3  គឺេទើបបនពក់
ក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ។ េដើមបីេឃើញ ថេហតុអ្វី េយើង ចេលើកយកេគលករណ៍បដិេសធ
មកនិយយេឡើងវញិ េ យេគនិយយថកនុង តូមែតមួយ មិន ចេអឡិច្រតុងពីរមន
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ថ នភពពីរដូចគន ពិត្របកដសថិតេនជមួយគន េទ េហើយេន ថ នភព 3  ចមន
េអឡិច្រតុង្រតឹមែតពីរបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះអងគធតុរងឹែដលមន តូមចំនួន   បង់ 3  នឹង
មន្រតឹមែត 2  ថ នភពបុ៉េ ្ណ ះ។ តូមសូដយូម ែដលមនេអឡិច្រតុងមួយសថិតេន

ថ នភព 3 ។ ដូេចនះ កនុងេ ហៈសូដយូមមួយដំុែដលមន  តូម មន  េអឡិច្រតុង
សថិតេន កនុងបង់ 3  និង  ថ នភពែដលមិនទទួលករកន់កប់។ េនេពលែដលផល
សងបូ៉តង់ែសយល្រតូវបនេគេ្របើេទេលើេ ហៈ េអឡិច្រតុង ចមនសំទុះ និង ច
បេងកើនថមពលរបស់ពួក  េ្រពះេ យ មន ថ នភពែដលមិនបនកន់កប់ជេ្រចើន
កំពុងសថិតេនេពញកនុង តូមទំង យ ែដលពួកេនះ ចមនថមពលេ្រចើនជង។ 
ដូេចនះ ចរន្តអគគិសនី ចផ្ល ស់ទីឆ្លងកត់សូដយូមយ៉ង្រសួល េហើយេគថសូដយូមជធតុ
ចម្លងបនល្អ។ 

 
របូ៥.២៨ ករែញករបស់នីវ ៉ថូមពល តូមិច 1s និង 2s (a) តូមទំងពីរខិតជិតគន  (ករែញក តូមិចកន់ែតថយចុះ
េឆព ះេទខងេឆ្វងេនេលើ្រកភិច) ខ) លកខណៈដូចគន ចំេពះ តូមទំង្របំមួយ និង គ) ស្រមប់ តូមជេ្រចើន េន
េពលែដល ខិតជិតគន េដើមបបីេងកើតជអងគធតុរងឹ។ 

 
របូ៥.២៩ បង់ថមពលស្រមប់សូដយូម (Na)។ 

ចរកិលកខណៈៃនអងគធតុចម្លងល្អគឺបង់ថមពលខពស់្រតូវបនកន់កប់េ យែផនក
បុ៉េ ្ណ ះ េហើយមនបង់ពីរែដល្រតួតសីុគន ដូេចនះ ថ នភពខ្លះរបស់ មិន្រតូវបនកន់
កប់េនេឡើយ។ ឧទហរណ៍ ធតុម៉េញសយូម ែដលមនេអឡិច្រតុង ថ នភព 3  របស់
ពីរ ដូេចនះ បង់ 3  ្រតូវបនបំេពញ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនមន ថ នភព3  េទៀតែដលមិនទន់
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បនបំេពញ និងែដល្រតួតសីុគន នឹងបង់ 3  េហតុដូេចនះេហើយេទើបេនមន ថ ភពេ្រចើន
េទៀតែដលេអឡិច្រតុង ចផ្ល ស់ទីេទកន់ ថ នភពទំងេនះ។ ដូេចនះ ម៉េញសយូមគឺជ
ធតុចម្លងបនល្អ។ 

 េនកនុងធតុមួយចំនួនែដលជធតុអីុសូឡង់ល្អ បង់ខពស់បំផុតផទុកនូវេអឡិច្រតុង 
ែដលេគេ ថបង់ ៉ឡង់ ែដល្រតូវបនបំេពញយ៉ងេពញេលញ។ បង់ថមពលខពស់
បនទ ប់េ ថបង់ចម្លង ែញកពីបង់ ឡង់េ យចេន្ល ះថមពល  ែដលជទូេទសថិត
េនចេន្ល ះ 5 និង10 eV។ ដូេចនះ េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ (300 K) ែដលថមពលកេម្ត
សថិតេន្របែហល ( 3 0.04 eV  គឺេសទើរែតគម នេអឡិច្រតុង ែដល ចមន
ថមពលរហូតដល់ 5eV  េដើមបី ចេទកន់ភពចម្លងបនេទ។ េនេពលែដលផលសង
បូ៉តង់ែសយល្រតូវបនអនុវត្តេលើ  ពំុមន ថ នភព មួយទំេនរស្រមប់េអឡិច្រតុង
េឡើយ េហើយក៏គន នចរន្ត ចឆ្លងកត់ បនែដរ (េបើេទះជមនក៏តិចតួចបំផុត)។  

 ចំេពះធតុពក់ក ្ត លចម្លង (semiconductor) វញិ ចមនលកខណៈែប្លក
បន្តិចបន្តួច។ របូ៥.២៩ េ្រប បេធៀបបង់ថមពលទក់ទងគន ទំងអស់ ក) ស្រមប់
អងគធតុចម្លង ខ) ស្រមប់អីុសូឡង់ និង គ) ស្រមប់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង។ បង់
ស្រមប់ធតុពក់ក ្ត លចម្លង ដូចជសីុលីសយូម ឬែហ កម៉ញូ៉ម ពួក មនលកខណៈ
េសទើរែតដូចអីុសូឡង់ែដរ េលើកែលងែតបង់ចម្លងមិនទន់បំេពញែដលែញកពីបង់ ៉ឡង់
បំេពញេ យចេន្ល ះថមពលតូច ែដលជទូេទគឺ្របែហល 1 eV។ េនសីតុណ្ហ ភព
កនុងបនទប់ េអឡិច្រតុងតិចតួច ចមនថមពល្រគប់្រគន់េដើមបីេទដល់បង់ចម្លង  
ដូេចនះ ចមនចរន្តតិចតួចឆ្លងកត់អងគធតុ្របេភទេនះ េនេពលែដលេគអនុវត្តផលសង
បូ៉តង់ែសយលកំរតិ មួយ។ េនសីតុណ្ហ ភពខពស់ជងមួយ េអឡិច្រតុងមនថមពល
េដើមបីេ តឆ្លងកត់ចេន្ល ះទេទ។ ជញឹកញប់ ផលេនះេកើតមនេឡើងកល មន
សីតុណ្ហ ភពេក្ត  េ្រពះភពទប់ (resistivity) របស់អងគធតុមនករថយចុះេនេពលែដល
មនកេម្ត េកើនេឡើង។ ក៏បុ៉ែន្ត េនះមិនែមនជមូលេហតុរមួែដល ចេ យអងគធតុពក់
ក ្ត លចម្លង ចមនចរន្តឆ្លងកត់បនេទ។ េនះមនន័យថ េនមនលកខណៈជ
េ្រចើនេទៀតែដលប ្ត លេ យមនករឆ្លងកត់េ យចរន្តអគគិសនីេនកនុងអងគធតុពក់
ក ្ត លចម្លង។ 

 េអឡិច្រតុងេនកនុងបង់ ៉ឡង់ពយយមេធ្វើដូចគន េហើយមនចំនួន ថ នភពែដល
មិនទន់មនករកន់កប់ខ្លះ ចប ្ត លេ យេអឡិច្រតុង ចេឆព ះេទកន់បង់ចម្លង
របស់ពួក ។ ែផនកែដលមិនទន់មនេអឡិច្រតុងបំេពញេនះេ ថរនធ (holes)។ 
េអឡិច្រតុងនីមួយៗេនកនុងបង់ ៉ឡង់ែដលបំេពញរនធ មរេបៀបេនះផ្ល ស់ទីេឆព ះេទកន់
េអឡិច្រតូតវជិជមនែដលសថិតេនខងេ្រកយរនធរបស់  ដូេចនះរនធមនបំ ស់ទីេឆព ះ



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

278 ម៉េូលគុល នងិអងគធតុរងឹ 

េទកន់េអឡិច្រតូតអវជិជមនវញិ។ េ យេអឡិច្រតុងែតេឆព ះេទកន់ែផនកមខ ង េគថរនធ
េឆព ះេទែផនកមខ ងេទៀតែដលប្រញជ សនឹងេអឡិច្រតុងវញិ។ េយើងនឹងសិក លកខណៈេនះ
លំអិតជងេនះេនែផនកបនទ ប់េទៀត។ 

 
របូ៥.៣០ បង់ថមពល ក) ស្រមប់អងគធតុចម្លង ខ) ស្រមប់អងគធតុអីុសូឡង់ ែដលមនថមពលចេន្ល ះទេទ ធំ 
និង គ) ស្រមប់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង ែដលមនថមពលចេន្ល ះទេទ តូច។ ែផនកមន្រសេមលបង្ហ ញអំពី

ថ នភពែដលមនករកន់កប់រចួេហើយ។ ្រសេមលេស្លកកនុងរបូ (c) ងេអឡិច្រតុងែដល ចឆ្លងកត់ពីកំពូលៃន
បង់កូ ៉ឡង់េទកន់បតៃនបង់ចម្លងេ យ រមនករេភញ ចកេម្ត េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់។ 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ េគរកេឃើញថករចម្លងរបស់របស់អងគធតុពក់ក ្ត ល ចម្លងជ
េ្រចើនេកើនេឡើងេនេពលែដលពន្លឺៃនជំ នរលក 345nm ឬជំ នរលកតូចជងេនះ
ចំងប៉ះនឹង  ែដលសបញជ ក់ថេអឡិច្រតុងទំង យកំពុង្រតូវបនដំេឡើងពីបង់ ៉ឡង់
េទកន់បង់ចម្លង។ គណនចេន្ល ះថមពល  ស្រមប់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងមួយ
េនះ។ 

វធីិ ្រស្ត៖ ផូតុងែដលមនជំ នរលកែវងជងេគ (្រតូវនឹងថមពលទប) េធ្វើេ យ
មនកំេណើ នៃនលកខណៈចម្លង្រតូវនឹង 345 nm និងថមពលរបស់  ( ) េសមើនឹង
ចេន្ល ះថមពល។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ ថមពលចេន្ល ះេសមើនឹងថមពលៃនផូតុងែដល្រតូវនឹងជំ នរលក 
345 nm ៖ 

6.626 10  J. s 3.00 10  m. s
345 10  m 1.60 10  J. eV 3.6 eV 

លំ ត់ឧទហរណ៍៖ េ យេ្របើ្របស់អនុគមន៍្របូបបី៊លីេត Fermi-Dirac ចូរគណន
លំ ប់ ំងតង់សីុេតៃនចំនួនេអឡិច្រតុងេសរេីនកនុងបង់ចម្លងៃនអងគធតុរងឹមួយែដល
មន 10  តូម េ យសនមតថអងគធតុរងឹគឺសថិតេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ 
( 300 K) និង ក) ជអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដលមន  1.1 eV ខ) ជ
អីុសូឡង់ែដលមន 5 eV។ ចូរេ្រប បេធៀប នឹងអងគធតុចម្លង។ 
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វធីិ ្រស្ត៖ េនសីតុណ្ហ ភព 0  ថ នភពេនខងេលើថមពល Fermi គឺសថិតេន
ទេទ ចំែណក ថ នភពេនទបជងេនះគឺមនសភពេពញ។ ដូេចនះ ស្រមប់អងគធតុ
ពក់ក ្ត លចម្លង និងអងគធតុអីុសូឡង់ េយើង ចយក F ជតៃម្លៃនពក់ក ្ត លបង់
៉ឡង់ និងបង់ចម្លង  េហើយ ក៏មិនែ្រប្របួលែដរចំេពះសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់។ ដូេចនះ េគ
ចរក្របភគៃនេអឡិច្រតុងេនកនុងបង់ចម្លង េនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ស្រមប់ករណី

ទំងពីរបន។ 

ដំេ ះ្រ យ៖ ក) ស្រមប់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង ចេន្ល ះ 1.1 eV  ដូេចនះ 
F 0.55 eV ស្រមប់ ថ នភពទបជងេគេនកនុងបង់ចម្លង។ េ យេន

សីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ េយើងមន 0.026 eV ដូេចនះ៖ 

F 0.55 eV
0.026 eV 21 

និង 

1
F

1

1
10  

ដូេចនះ ្របែហល 1 កនុង 10  តូម ចជំរញុេ យមនករចម្លង។  

ខ) ស្រមប់អងគធតុអីុសូឡង់ែដលមន F 5.0 eV 5.0 eV 2.5 eV  េយើង
ទទួលបន៖ 

1
.

. 1

1
10  

ដូេចនះ េនកនុងអងគធតុសមញញែដលមនផទុក 10 តូម នឹងមិនមនេអឡិច្រតុងេសរ ី
កនុងអងគធតុអីុសូឡង់ ( 10 10 10 ) មន្របែហល 10 10 10  
េអឡិច្រតុងេសរកីនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង ឬ្របែហល 10 កនុងអងគធតុចម្លងល្អ។ 

៥.៨ អងគធតុពកក់ ្ត លចម្លង និងលបយ (SEMICONDUCTOR AND 
DOPING) 

 េសទើរែត្រគប់េ្រគ ងេអឡិច្រតូនិចទំងអស់េ្របើ្របស់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង។ 
អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដលេគនិយមគឺសីុលីសយូម ( Si ) និងែស៊ម៉នីញូ៉ម ( Ge )។ 

តូមៃនសីុលីសយូម និងែស៊ម៉នីញូ៉ម មនេអឡិច្រតុង្រសទប់ខងេ្រកចំនួនបួនែដល
េធ្វើសកមមភពចប់យកេអឡិច្រតុងេនកនុងបនទះ្រកមដូចេឃើញកនុងរបូខងេ្រកម។ 
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ែស៊ម៉នីញូ៉ម និងសីុលីសយូម មនលកខណៈែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់េអឡិច្រតូនិច
េនេពលែដលចំនួនដ៏តិចតួចៃនធតុមិនសុទធ្រតូវបន យបញចូ លកនុង្រកមៃនអងគធតុ
ពក់ក ្ត លចម្លងទំងពីរ្របេភទេនះ។ កំរតិៃនករ យធតុមិនសុទធចូលកនុង្រកម
សីុលីសយូម ឬែស៊ម៉នីញូ៉មេនះគឺ្រតូវ្របែហល 1  កនុងចំេ ម 10  ឬ 10  ៃនអងគធតុ
ពក់ក ្ត លចម្លងបុ៉េ ្ណ ះ។ េគ ចបេងកើតអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងពីរ្របេភទេទ

ម មធតុមិនសុទធ។ េបើធតុមិនសុទធគឺជធតុែដលមនេអឡិច្រតុងចំនួន្របំេន 
្រសទប់ខងេ្រក ដូចជធតុ េសនិចជេដើម េនះគឺករ យធតុមិនសុទធនឹងបេងកើត
អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  េ្រពះេអឡិច្រតុងទី្របំ្រតូវេនសល់បនទ ប់ពីករ

យគន រ ង តូម េសនិច និង តូមសីុលីសយូម។ េហតុេនះេទើបមនេអឡិច្រតុង
មួយ ចផ្ល ស់ទីេ យេសរ ី (របូ៥.៣១ b) កនុង្រកមអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងបនទ ប់ពី
ករ យបញជូ លនូវធតុ េសនិចេនះ។  

 
របូ៥.៣១ ករបង្ហ ញជលកខណៈពីរវមិ្រតៃន្រកមសីុលីសយូម។ a) េអឡិច្រតងុបួនេន្រសទប់ខងេ្រកៃន តូម
របស់ធតុសីុលីសយូមនីមួយៗ b) ្រកមសីុលីសយូម្រតូវបន យបញចូ លនូវធតុ េសនិចនូវបរមិណតិចតួចៈ តូម
ែដលេលើសមិនប្រងគប់រនធែដលខ្វះេទ ជេហតុេធ្វើេ យមនករេលើសេអឡិច្រតងុ (មនេអឡិច្រតុងេសរ)ី។ ្របេភទេនះ
េ ថអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ ។ 

ដង់សីុេតៃនេអឡិច្រតុងចម្លងេនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងេនកនុង្រកម
ែដលមិនបន យគឺមនសភពតិច ស់ ជទូេទគឺតិចជង 1 កនុង 10  េទៀត។ 
កល មនធតុមិនសុទធ្រតូវបន យបញជូ ល កំរតិេនះមនករេកើនេឡើងដល់ 
្របែហល 1 កនុង 10  ឬ 10 ។ កល េគ យធតុមិនសុទធជ េសនិច ចូលកនុង
្រកមសីុលីសយូម េគទទួលបនអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  ( -type 
semiconductor) េ្រពះថបនទុកអវជិជមនជអនកផទុកចរន្តអគគិសនី។ 

េនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  េគមនករ យបញចូ លនូវធតុ 
កលយូម (Ga) ចូលេទកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង។ ដូចេឃើញកនុងរបូខងេ្រកម 
មនរនធមួយកនុង្រកមេនជិត តូម Ga។ ែបបេនះគឺ្រកមៃនអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង
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ែតង្រតូវករេអឡិច្រតុងខ្លះេដើមបីប្រងគប់រនធែដលេនទំេនរេនះ។ ថ្វីេបើេអឡិច្រតុងៃន តូម
អងគធតុពក់ក ្ត ល្រកុង្រកមែដលបន យេហើយ និងែដលសថិតេនែកបរ តូម Ga 

ចរត់មកបំេពញរនធេនះ ក៏ តូមអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងខ្លួនឯងេនែតមនរនធមួយ
ដែដល (របូ៥.៣២)។ ្របេភទៃនអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងេនះេ ថអងគធតុពក់
ក ្ត លចម្លង្របេភទ ។ 

 
របូ៥.៣២ អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ p ែដលេគយកធតុ Ga យបញជូ លកនុង្រកម Si។ a) តូម Ga មន
ែតេអឡិច្រតងុចំនួនបីេន្រសទប់ខងេ្រក ដូេចនះ មនរនធេនកនុងទ្រមង់ តូមរបស់ ។ b) េអឡិច្រតុងពី តូម Si 
េ តេទបំេពញរនធែដលមន្រ ប់របស់ តូម Ga ែដលករេនះេធ្វើេ យ Si ខ្លួន ខ្វះេអឡិច្រតងុមួយេដើមបណឺីត
េទើបមនបនទុកវជិជមន។ 

 
របូ៥.៣៣ នីវ ៉ថូមពលៃនធតុមិនសុទធេនកនុង្រកមអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដលេគបន យធតុមិនសុទធរចួ
េហើយ។ 

ម្រទឹស្តីបង់អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដលមនករ យចូលនូវធតុមិន
សុទធរចួេហើយផ្តល់នូវ ថ នភពថមពលថមីបែនថមេទៀតរ ងបង់ដូចេឃើញកនុងរបូ៥.៣៣។ 
េនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត ល្របេភទ n  នីវ ៉ថូមពលៃនធតុមិនសុទធសថិតេនទបជងបង់
ចម្លង។ េអឡិច្រតុងកនុងនីវ ៉េូនះ្រតូវករ្របែហល 0.05 eV េនកនុង Si (និងតិចជងេនះកនុង 
Ge) េដើមបីេទដល់បង់ចម្លង។ តៃម្លថមពលេនះ្រតូវនឹង 0.04 eV  េនសីតុណ្ហ ភព 
300 K ដូេចនះ ករផ្ល ស់ប្តូរមនសភពេលឿនេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់។ 



 

របូវទិយទំេនើប ស្រមបអ់នកវទិយ ្រស្ត នងិវសិ្វករ 

282 ម៉េូលគុល នងិអងគធតុរងឹ 

នីវ ៉ថូមពលេនះ ចផ្តល់េ យេអឡិច្រតុងេទកន់បង់ចម្លងបន េហើយេគេ
ថនីវ ៉ផូ្តល់ (donor level)។ េនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ p នីវ ៉ថូមពល

ធតុមិនសុទធគឺ្រតឹម្របែហលេ្រចើនជងបង់ ៉ឡង់ (របូ៥.៣៣ b)។ េគេ ថនីវ ៉ទូទួល 
(acceptor level) េ្រពះេអឡិច្រតុងពីបង់ ៉ឡង់ ចេ តយ៉ងងយេទកន់ ។ 

៥.៩ ឌីយ៉តូអងគធតពុក់ក ្ត លចម្លង (SEMICONDUCTOR DIODES) 

 ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង និង្រតង់សីុសទ័រគឺជេ្រគ ងេអឡិច្រតូនិចដ៏មន
រៈសំខន់ស្រមប់បរកិខ រទំេនើប។ ករេធ្វើេ យកន់ែតតូចេទៗៃនេ្រគ ង

េអឡិច្រតូនិចសព្វៃថងដូចជឌីយូ៉ត ្រតង់សីុសទ័រ េរសីុស្តង់ ជេដើម េធ្វើេ យេគមន
លទធភពប្រងួមពួក េនេលើ chip ែតមួយែដលមន្រជុងនីមួយៗតូចជងមួយមីលីែម៉្រត
បន។ ក ្ត ខណ្ឌ បនទ ប់បង្ហ ញអំពី្រតង់សីុសទ័រ និងឌីយូ៉ត។   

 
របូ៥.៣៤ ដយ្រកមបង្ហ ញអំពីដំេណើ រកររបស់ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង។ ចរន្តអគគិសនីនឹងឆ្លងកត់េនេពល
ែដលតង់សយុង្រតូវបនអនុវត្តេលើ ដូចេឃើញកនុងរបូ (a) ក៏បុ៉ែន្ត មិនមនចរន្តេទេបើេគតភជ ប់ប្រញជ សវញិ (b)។ 

 េនេពលែដលេគយកអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  និង  េទភជ ប់គន
មបេចចកេទស េនះេគនឹងទទួលបនឌីយូ៉តមន្រសទប់បញជ ប់  (  junction 

diode)។ េបើពួក ទំងពីរសថិតេន ច់ពីគន  ពួក គឺជអងគធតុណឺត មន័យអគគិសនី។ 
េនេពលែដលេគភជ ប់ពួក  េអឡិច្រតុងតិចតួចែដលសថិតេនជិត្រសទប់បញជ ប់ យ
ពី្របេភទ  េទកន់្របេភទ  ែដលេនទីេនះ េអឡិច្រតុងទំងេនះេទបំេពញរនធែដល
សថិតេនទំេនរ។ ្របេភទ  ្រតូវបនទុកេចលជមួយនឹងបនទុកវជិជមន ចំែណក្របេភទ  
មនបនទុកសរបុអវជិជមន។ ដូេចនះ ផលសងបូ៉តង់ែសយលរ ងពួក ្រតូវបនបេងកើតេឡើង
ែដរ ជមួយនឹងែផនក  វជិជមនេធៀបនឹងែផនក  េហើយេនះគឺេដើមបីបេញជ សករ យបន្ត
េឡើងេទៀត។ 

 ្របសិនេបើ គុយមួយ្រតូវបនភជ ប់េទនឹងឌីយូ៉តេនះេ យ ក់បូ៉លវជិជមនរបស់
េទនឹងែផនក   និងែផនកអវជិជមនរបស់ េទនឹងែផនក   តង់សយុងែដលេគអនុវត្តេនះនឹង

្របឆំងនឹងផលសងបូ៉តង់ែសយលកនុង េហើយឌីយូ៉តរងនូវបូ៉លកមម្រសប។ ្របសិនេបើ
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តង់សយុង (្របែហល 0.3 V  ស្រមប់ Ge  និង្របែហល 0.6 V  ស្រមប់ Si  ចំេពះ
សីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់) ចរន្តនឹងឆ្លងកត់ ។ រនធវជិជមនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង
្របេភទ p នឹង្រតូវរញុេ យបូ៉លវជិជមនៃន គុយ។ រនធទំង យ និងេអឡិច្រតុងជួបគន
្រតង់្រសទប់បញជ ប់ េហើយេអឡិច្រតុងបន្តឆ្លងកត់េដើមបីបំេពញរនធែដលមន។ ចរន្ត
អគគិសនីក៏ឆ្លងកត់ឌីយូ៉តែដរ។  

េនេពលែដលឌីយូ៉ត្រតូវបន ក់ប្រញជ សពីខងេលើវញិ (របូ៥.៣៤ b) រនធេន
ចុង  ្រតូវបនទញេទបូ៉លអវជិជមនៃន គុយ ចំែណកេអឡិច្រតុងេនចុង  ក៏្រតូវ
បនទញេទបូ៉លវជិជមនៃន គុយែដរ។ អនកនំចរន្តមិនជួបគន េន្រតង់្រសទប់បញជ ប់
េទ ដូេចនះពំុមនចរន្តអគគិសនីឆ្លងកត់ េឡើយ។ 

 ្រកភិចបង្ហ ញអំពីចរន្តអគគិសនី ទល់នឹងតង់សយុងស្រមប់ឌីយូ៉តសមញញមួយ្រតូវ
បនេគគូសេនកនុងរបូ៥.៣៥។ ដូចែដលេយើង ចសេងកតេឃើញ្រ ប់ ឌីយូ៉តពិតមិន
អនុញញ តេ យមនលំហូរៃនចរន្ត្រចសេទ។ ស្រមប់ករងរអនុវត្តភគេ្រចើន េគេចល
បន។ េគ ងនិមិត្តសញញ ឌីយូ៉តដូេចនះ៖ 

       [និមិត្តសញញ  ឌីយូ៉ត] 

ែដលសញញ ្រពួញ ងទិសេ សនមតរបស់ចរន្តអគគិសនីឆ្លងកត់ឌីយូ៉ត។ 

 
របូ៥.៣៥ ចរន្តឆ្លងកត់្រសទប់បញជ ប់  ៃនឌីយូ៉តសីុលីសយូមជអនុគមន៍នឹងតង់សយុង។ 

លំ ត់៖ ឌីយូ៉តែដលមនចរកិលកខណៈចរន្ត-តង់សយុងដូចេឃើញកនុងរបូ៥.៣៥ ្រតូវបន
េគតភជ ប់ជេស៊រនឹីង គុយ 4.0 V  មួយ មបូ៉លកមម្រសប រចួភជ ប់នឹងេរសីុស្តង់មួយ
េទៀត។ ្របសិនេបើចរន្តឆ្លងកត់ឌីយូ៉តគឺ 15 mA េតើេរសីុស្តង់្រតូវមនតៃម្លបុ៉នម ន? 

វធីិ ្រស្ត៖ េយើង្រតូវេ្របើ្របស់ចរកិលកខណៈែដលេគបង្ហ ញកនុងរបូ៥.៣៥។ មរបូេនះ 
តង់សយុងធ្ល ក់ចុះឆ្លងកត់ឌីយូ៉តគឺ 0.7 V េនេពលែដលចរន្តអគគិសនីមនតៃម្ល 15 mA។ 
បនទ ប់មកេយើង្រតូវវភិគេសៀគ្វីសមញញេនះ និងេ្របើ្របស់្រចប់អូមេដើមបីេ ះ្រ យ។ 
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ដំេ ះ្រ យ៖ តង់សយុងេនេគលទំងពីរៃនេរសីុស្តង់ធ្ល ក់ចុះ 4.0 V 0.7 V 3.3 V។ 
មចបប់អូម េគបន៖ 

3.3 V
1.5 10  A 220 Ω 

 ្របសិនេបើតង់សយុងឆ្លងកត់ឌីយូ៉តែដលេគតភជ ប់ មបូ៉លកមម្រចសមនកំេណើ ន 
េន្រតង់ចំនុចមួយនឹងេឡើងដល់ែដលដំេណើ រករខូចនឹងេកើតមនេឡើងែដរ។ ែដន
អគគិសនីឆ្លងកត់្រសទប់បញជ ប់ក្ល យជធំែដលេធ្វើេ យ តូមរងនូវអីុយុ៉ងកមមេកើតមន
េឡើងែដរ។  ដូេចនះ េអឡិច្រតុង្រតូវបនរញុ តូមេចញែដលជវភិគទនកនុងករេធ្វើ
េ យចរន្តកន់ែតធំេឡើងៗ េពលែដលករខូចខតេនែតបន្ត។ តង់សយុងសថិតេនេថរ
េទះមនចរន្តអគគិសនីែ្រប្របួលក៏េ យ។ លកខណៈេនះ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបូ៥.៣៥។ 
លកខណៈែបបេនះរបស់ឌីយូ៉ត ច្រតូវបនេគេ្របើេដើមបីេធ្វើេ យមនករ
ែកត្រមូវតង់សយុងផគត់ផគង់បនយ៉ងល្អ។ ឌីយូ៉តែដលេគបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណង
ែបបេនះេ ថឌីយូ៉ត Zener។ េនេពលែដលេគ ក់ឆ្លងកត់្រចកេចញៃនេ្រគ ងផ្តល់
តង់សយុងែដលមិនទន់បនែកត្រមូវ ឌីយូ៉ត Zener ចែថរក តង់សយុងេ យសថិតេន
កំរតិមួយបនរយៈេពលយូរ។ ឌីយូ៉ត Zener ចេ្របើ្របស់ស្រមប់តង់សយុងចប់ពី ប់
វ ៉លុ រហូតដល់ ប់រយវ ៉លុ។ 

 េ យ្រសទប់បញជ ប់  របស់ឌីយូ៉តអនុញញ តេ យចរន្តឆ្លងកត់ែតមួយទិស 
(េពលមនតង់សយុងមិនខពស់េពក) េគ ចេ្របើ្របស់ ជឧបករណ៍ែកត្រមូវេដើមបីករ
បំែលងពីចរន្តឆ្ល ស់េទចរន្តជប់បន។ េសៀគ្វីែកត្រមូវសមញញមួយ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង
របូ៥.៣៦ a។ ្របភពចរន្តឆ្ល ស់ផ្តល់តង់សយុងឆ្លងកត់ឌីយូ៉តម្តងវជិជមន និងម្តង
អវជិជមន។ គឺមនែតពក់ក ្ត លលំេយលបុ៉េ ្ណ ះែដលចរន្ត ចឆ្លងកត់ឌីយូ៉តបន 
េហើយក៏មនែតកន្លះលំេយលែដរែដលចរន្តឆ្លងកត់េរសីុស្តង់។ ដូេចនះ ្រកភិចៃន
តង់សយុង  ឆ្លងកត់  ជអនុគមន៍ៃនេពលគឺដូចកនុងរបូ៥.៣៦ b។ ករែក
ត្រមូវត្រមូវ្រតឹមែតកន្លះលំេយលែបបេនះេនមិនទន់ជចរន្តជប់ពិត្របកដេទ ក៏បុ៉ែន្ត
មិនមនករែ្រប្របួលទិសេ ចរន្តេទ។ េដើមបីេ យមន រៈ្របេយជន៍ពិត្របកដ េគ
្រតូវបេងកើតេសៀគ្វីែកត្រមូវមួយលំេយលេពញ ែដលេគ្រតូវេ្របើ្របស់ឌីយូ៉តចំនួនពីរ ឬបួន
ដូចេឃើញកនុងរបូ៥.៣៧ a។ េនខណៈ មួយែដលេគេ យ ឌីយូ៉តមួយឬឌីយូ៉តេផ ង
េទៀតនឹងចម្លងចរន្តេទខង ្ត ំ។ ដូេចនះ ្រចកេចញឆ្លងកត់េ្រគ ងទទួលជេរសីុស្តង់ R 
នឹងមនលកខណៈដូចបង្ហ ញកនុងរបូ៥.៣៧ b។ មករពិត គឺជតង់សយុង្របសិនេបើ
កុងដង់ C  មិន្រតូវបនេគេ្របើកនុងេសៀគ្វីេនះ។ កុងដង់មនលកខណៈស្តុកទុកនូវបនទុក 
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េហើយ្របសិនេបើេថរេពល RC  ែវងលមម នឹងេធ្វើេ យមនតង់សយុងដូចេឃើញកនុង
របូ៥.៣៧ c។ េគេ ថតង់សយុងត្រមឹម។ 

 
របូ៥.៣៦ (a) េសៀគ្វីែកត្រមវូពក់ក ្ត លរលកែដលេ្របើ្របស់ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង។ (b) ្របភព
តង់សយុងចរន្តឆ្ល ស់ និងតង់សយុង្រចកេចញឆ្លងកត់ R ជអនុគមន៍នឹងេពល។ 

 
របូ៥.៣៧ (a) េសៀគ្វីែកត្រមវូលំេយលេពញ (េ យមនទំង្រតង់ស្វូរែដលេគ ចេធ្វើបែ្រមប្រមួលតង់សយុងផងែដរ)។ 
(b) តង់សយុង្រចកេចញៃនេសៀគ្វីែដលគម នកុងដង់។ (c) តង់សយុង្រចកេចញែដលមនករេ្របើ្របស់កុងដង់េនកនុង
េសៀគ្វី។ 

 េសៀគ្វីែកត្រមូវមន រៈសំខន់ ស់េ្រពះតង់សយុងេនកនុង គរជេ្រចើនគឺ
េ្របើ្របស់ជមួយនឹងចរន្តឆ្ល ស់ េហើយបរកិខ រេអឡិច្រតូនិចភគេ្រចើនគឺ្រតូវករតង់សយុង
ចរន្តជប់។ េហតុេនះេហើយេទើបឌីយូ៉ត្រតូវបនេគេឃើញេនកនុងបរកិខ រេអឡិច្រតូនិចជ
េ្រចើនដូចជទូរទទស ន៍ ម៉សីុនគិតេលខ និងកំុពយូទ័រ។ 

េ្រគ ងែដលមន រៈសំខន់មួយេទៀតគឺឌីយូ៉តបេញចញពន្លឺ (light-emitting diode 
ឬ LED)ែដល្រតូវបនេគបេងកើតេឡើងេនអំឡុងទសវត រ ៍១៩៦០។ េនេពលែដលេគ ក់
្រសទប់បញជ ប់ មបូ៉លកមម្រសប ចរន្តចប់េផ្តើមមនកនុងេសៀគ្វី។ េអឡិច្រតុងឆ្លងកត់ពី
តំបន់  េទកន់តំបន់  រចួផ ំជមួយរនធ បនទ ប់មកផូតុងក៏ ច្រតូវបនផ យេចញ
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ជមួយនឹងថមពល្របែហលនឹងថមពលចេន្ល ះបង់ ែដរ។ ជនិចចកលថមពល ក៏
ដូចជជំ នរលកែដរគឺសថិតេនកនុងតំបន់្រកហមៃនសបុិចពន្លឺេមើលេឃើញ បេងកើតេ យ
េ យមន LED សមញញែដលេយើងែតងេឃើញេនេលើេអ្រកង់ៃនឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិច 
នឡិកឌីជី ល់ ឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចជប់នឹងរថយន្តជេដើម។ LED ្រកហម ំង្រប
(េមើលមិនេឃើញ) ្រតូវបនេគនិយមេ្របើកនុងឧបករណ៍បញជ ទូរទទស ន៍ ឬម៉សីុនចក់ DVD 
ពីចមង យជេដើម។ LED ្របេភទថមីខ្លះេទៀត ចបេញចញពន្លឺមនពណ៌េផ ងៗគន  ចំែណក 
LED អំពូលបន និងកំពុងេដើរតួនទីសំខន់ជំនួស្របេភទៃនឧបករណ៍បំភ្លឺេផ ងៗែដល
េគអនុវត្តចំេពះពន្លឺពិល សីុញល់ច ចរណ៍ ពន្លឺ្រ ្វ ំងរថយន្ត សីុញល់ែដលេគ
េ្របើ្របស់េនខងេ្រក គរ ឬកនុងេ ងេ ខ នធំៗកនុងប ្ត ្របេទសេជឿនេលឿនមួយ
ចំនួនជេដើម។ អំពូល LED ជួនកល្រតូវបនេគេ ថ solid-state lighting មន
តៃម្លខពស់ ក៏បុ៉ែន្ត មនអតថ្របេយជន៍េ្រចើនដូចជ៖ មិនឆប់ខូច ្របសិទធភពខពស់ 
និងរងឹមំែថមេទៀត។  

 បនទះសូ  (solar cells) និងផូតូឌីយូ៉ត ឬឌីយូ៉តពន្លឺ (photodiodes) គឺជ្រសទប់
បញជ ប់ែដលេគេ្របើ្របស់ជលកខណៈប្រញច សទិស។ ផូតុង្រតូវបន្រសូបយក េ យ
បេងកើតជគូរេអឡិច្រតុង-រនធ ្របសិនេបើថមពលរបស់ផូតុងធំជងថមពលចេន្ល ះបង់ 
។ េអឡិច្រតុង និងរនធែដលបនបេងកើតេឡើងបេងកើតចរន្ត កល េគភជ ប់ នឹងេសៀគ្វី

ខងេ្រក េ យក្ល យជ្របភពៃនកម្ល ំងអគគិសនីចលករ និង នុភព។ ឧបករណ៍អេងកត
ផង់ (particle detector) ដំេណើ រករ្រសេដៀងគន េនះែដរ។ 

 ឌីយូ៉ត្រតូវបនេគនិយមេ ថេ្រគ ងមិនលីេនែអរ េ្រពះចរន្តមិនសមម្រតនឹង
តង់សយុងេទ។ េនះគឺ្រកភិចៃនចរន្តទល់នឹងតង់សយុងមិនែមនជបនទ ត់ ដូចករណី
េរសីុស្តង់េទ។ ចំែណក្រតង់សីុសទ័រក៏មិនែមនជេ្រគ ងលីេនែអ៊ែដរ។ 

៥.១០ ្រតង់សុសី ទរ័ និងេសៀគ្វបីញជូល (TRANSISTORS AND INTEGRATED 
CIRCUITS) 

 ្រតង់សីុសទ័រ្រសទប់បញជ ប់សមញញមន្រកមៃនអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដល
េគបន យបញជូ លនូវធតុមិនសុទធេ យករ ក់ជ្រសទប់ៗៃន្រកម្របេភទេផ ងគន
ពីរ។ ទំង្រតង់សីុសទ័រ្របេភទ  និង  ្រតូវបនេគបេងកើតេឡើងដូចបង្ហ ញកនុងរបូ
៥.៣៨ a។ អងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងទំងបី្រតូវបនេគេ យេឈម ះថ collector, base 
និង emitter។ និមិត្តសញញ ស្រមប់្រតង់សីុសទ័រ្របេភទ  និង  គឺដូចបង្ហ ញកនុង
របូ៥.៣៨ b។ សញញ ្រពួញជនិចចកល្រតូវបនេគ ក់េលើ emitter េដើមបីបង្ហ ញទិសេ
ៃនលំហូរចរន្តកនុងដំេណើ រករធមម របស់្រតង់សីុសទ័រ។ 
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 ដំេណើ រករៃន្រតង់សីុសទ័រ ច្រតូវបនេគវភិគ មែបបគុណភពេ យសេងខប
ដូចតេទ។ ពិនិតយ្រតង់សីុសទ័រ  ែដលេគតភជ ប់ដូចកនុងរបូ៥.៣៩។ តង់សយុង CE ្រតូវ
បនផគត់ផគង់េ យ collector និង emitter ៃន គុយ C។ តង់សយុងែដលេគអនុវត្តេលើង 
base  េ ថតង់សយុង base bias voltage BE។ ្របសិនេបើ BE វជិជមន េអឡិច្រតុង
ចម្លងេនកនុង emitter ្រតូវបនទញចូលេទកន់ base។ េ យតំបន់ base មនសភព
េស្តើង (តិចជង 1 m  ឬកន់ែតតិចជងេនះេ្រចើនស្រមប់្រតង់សីុសទ័រែដលេគេ្របើេលើ 
chip) េអឡិច្រតុងភគេ្រចើនឆ្លងកត់ collector ែដលជួរផគត់ផគង់តង់សយុងវជិជមន។ 

 
របូ៥.៣៨ (a) ដយ្រកមៃន្រតង់សីុសទ័រ  និង ។ (b) និមិត្តសញញ ស្រមប់្រតង់សីុសទ័រ  និង ។ 

ចរន្តដ៏ធំ C ឆ្លងកត់្រតង់សីុសទ័រពី collector េទ emitter េហើយចរន្តតូចបំផុតឆ្លង
កត់ base ( B )។ េន ថ នភពនឹងនរ ចរន្ត B  និង C  ្រតូវបនេគចត់ទុកថជចរន្ត
ជប់។ ករែ្រប្របួលតិចតួចៃនតង់សយុង baseេ យ រែតមនសីុញល់ចូល ច
ប ្ត លេ យមនករែ្រប្របួលចរន្ត C  ធំបន ដូេចនះក៏ប ្ត លេ យមនករ
ែ្រប្របួលដ៏ធំៃនតង់សយុង្រចកេចញរ ងេរសីុស្តង់ C ែដរ។ េហតុដូេចនះ ្រតង់សីុសទ័រ ច
ដំេឡើងសីុញល់ពីតូចេទធំបន។ 

 
របូ៥.៣៩ ្រតង់សីុសទ័រ  ែដលេគេ្របើ្របស់ជអំព្លី (ឧបករណ៍តេម្លើង)។ ចរន្ត Bបេងកើត B(េពលែដលគម នសីុញល់), 

 គឺជសីុញល់ចរន្តឆ្ល ស់។ 
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មធមម  សីុញល់ចរន្តឆ្ល ស់ (េ ថ B ) មនតៃម្លតូចបុ៉េ ្ណ ះែដលេគេ្របើ
ស្រមប់ ដំេឡើង និងេពលែដលេគបែនថមេទេលើតង់សយុង base េហើយ ប ្ត ល
េ យតង់សយុង និងចរន្តេន collector ែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ំង។ ដូេចនះ អ្វីែដលសំខន់
ស្រមប់ករដំេឡើងគឺករែ្រប្របួលចរន្ត collector ្រស័យនឹងចរន្ត base។ េយើង ងពួក
េ យ Bនិង C។ ករព្រងីកចរន្ត្រតូវបនេគេ យនិយមន័យថជផលេធៀប៖ 

output collector  ac current
input base  ac current

C

B
 

ែដល  ធមម គឺសថិតេនលំ ប់ 10  និង 100 ។ ្រប ក់្របែហលគន ែដរ ករព្រងីក
តង់សយុងគឺ៖ 

output collector ac voltage
input base  ac voltage  

្រតង់សីុសទ័រគឺជធតុដំបូងេនកនុងអំព្លីេអឡិច្រតូនិចទំេនើប្រគប់្របេភទ។ ្រតង់សីុសទ័រ  
មួយដំេណើ រករដូច្របេភទ  ែដរ េលើកែលងែតរនធជអនកផ្ល ស់ទីជំនួសេអឡិច្រតុង
បុ៉េ ្ណ ះ។ តង់សយុង collector គឺអវជិជមន េហើយចំែណកតង់សយុង base គឺដំេណើ រករ
ធមម ។ េនកនុងេសៀគ្វីឌីជី ល់ រមួទំងកំុពយូទ័រផងែដរ ែដល “off” និង “on” (ឬ សូនយ 
និង 1) បេងកើតកូដ្របព័នធេគលពីរ ្រតង់សីុសទ័រមនសកមមភពដូចជទ្វ រ (gate) ឬកុង ក់
យ៉ងដូេចន ះែដរ។ េនះគឺ អនុញញ តេ យមនចរន្តឆ្លងកត់ ឬគម ន។ 

 ្រតង់សីុសទ័រធ្ល ប់ជភស្តុ ងបញជ ក់អំពីដំេណើ រេឆព ះេទមុខៃនបេចចកវទិយមួយ
យ៉ងអ ច រយ។ ជមួយនឹងករេ្របើ្របស់្រតង់សីុសទ័រ េ្រគ ងេអឡិច្រតូនិចកន់ែតមន
វមិ្រតតូចេទៗែដលជេហតុនំេ យេគ ចផលិតបរកិខ រេអឡិច្រតូនិចទំហំកន់ែតតូច
ែដរ។ ថ្វីេបើ្រតង់សីុសទ័រតូច ស់េធៀបនឹង្របេភទែដលេគធ្ល ប់េ្របើ្របស់កនុងបំពង់
សុញញកសក៏ពិតែមន ក៏បុ៉ែន្ត រតឹែតតូចេទៀតចំេពះ្របេភទែដលេគេ្របើកនុង chip ឬ 
integrated circuit។ ទំហំតិចតួចៃនធតុមិនសុទធ ច្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបីបែនថម
កនុង្រកមសីុលីសយូមេដើមបីបេងកើតជ ឌីយូ៉ត ្រតង់សីុសទ័រ និងេរសីុស្តង់។ 
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សេងខបេមេរៀន 
 េមកនិចកង់ទិចពនយល់សមព័នធរបស់ តូម និងរបស់មូ៉េលគុល។ េនកនុងសមព័នធ
កូ ៉ឡង់ ពពកេអឡិច្រតុងៃន តូមពីរឬេ្រចើនសថិតេន្រតួតសីុគន េ្រពះែតមន ំងែទ
េផរង៉សង់រ ងរលកេអឡិច្រតុងទំង យ។ ៃណ្វ យូ៉វជិជមន្រតូវបន្រសូបទញេ យ
បនទុកអវជិជមន ែដលជេហតុេធ្វើេ យសមព័នធេនះេកើតេឡើងបន។ 

 សមព័នធអីុយុ៉ងជករណីពិេសសៃនសមព័នធកូ ៉ឡង់ ែដលេអឡិច្រតុងមួយ ឬេ្រចើន
េនកនុង តូមមួយចំ យេពលេវ េ្រចើនេដើមបីសថិតេនជំុវញិ តូមមួយេទៀត។ េហតុ
ដូេចនះ តូមទំងេនះក៏េដើរតួនទីដូចជអីុយុ៉ងវជិជមនែដលឆក់ទញគន េទវញិេទមក
េដើមបីបេងកើតបនសមព័នធេនះេឡើង។ 

សមព័នធខ្ល ំងទំងអស់េនះជអនកេធ្វើេ យមូ៉េលគុលេ យេនជប់គន បន េហើយ
ពួក ក៏េធ្វើេ យ តូម និងមូ៉េលគុលសថិតេនជមួយគន កនុងអងគធតុរងឹែដរ។ សមព័នធ
េខ យ (ឬេគេ ថសមព័នធ van der Waals) ក៏មន រៈសំខន់ផងែដរ ែដលធមម ពួក
ជករឆក់ទញឌីបូ៉លេនកនុងមូ៉េលគុល។ 

េនេពលែដល តូមរមួគន េដើមបីបេងកើតជមូ៉េលគុល នីវ ៉ថូមពលរបស់េអឡិច្រតុង
េនខងេ្រកគឺឆ្ល ស់គន  េ្រពះពួក មនអន្តរកមមនឹងគន េទវញិេទមក។ នីវ ៉ថូមពល
បែនថមក៏ ចេកើតមនែដរេ្រពះ តូម ចមនរញ័ំរេធៀបនឹង តូមេផ ងេទៀត ចំែណក
មូ៉េលគុល ចមនរង្វិលែថមេទៀត។ នីវ ៉ថូមពលស្រមប់ចលនរញ័ំរ និងរង្វិលមន
លកខណៈកង់ទិច និងសថិតេនជិតគន ស់ (ធមម ពី 10 eV េទ 10 eV បុ៉េ ្ណ ះ)។ 
េហតុដូេចនះេទើបនីវ ៉ថូមពល តូមិចក្ល យជសំណំុៃននីវ ៉លំូហយ៉ងជិតគន ែដល្រតូវនឹង
ចលនរញ័ំរ និងចលនរង្វិលេនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរពីនីវ ៉មួូយេទមួយេទៀតេកើតមនេឡើង
ជញឹកញប់។ សបុិចែដលេកើតេឡើងជលទធផលៃនករេ តេនះេ ថបង់សបុចិ។ 

នីវ ៉ថូមពលរង្វិលកង់ទិច ចបញជ ក់េ្រកមទ្រមង់៖ 

2
ℓ ℓ 1  

2         ែដល ℓ 0, 1, 2, … 

និងែដល  ជមូ៉ម៉ង់ៃននិចលភពរបស់មូ៉េលគុល។ 

 នីវ ៉ថូមពលស្រមប់ចលនរញ័ំរមនទ្រមង់៖ 

1
2       0,1,2, …, 
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ែដល  ជេ្របកង់ៃនរញ័ំរ ចំែណក  េ ថចំនួនកង់ទិចរញ័ំរ (vibrational quantum 
number)។ ករផ្ល ស់ប្តូររ ងនីវ ៉ថូមពលគឺ្រតូវេគរព មចបប់ជេ្រមើស ∆ℓ 1 និង 
∆ 1។ 

 អងគធតុរងឹខ្លះចងសមព័នធរមួគន មរយៈសមព័នធកូ ៉ឡង់ និងអីុយុ៉ង ដូចគន នឹង
មូ៉េលគុលែដរ។ េនកនុងេ ហៈ កម្ល ំងអគគិសនី ្ត ទិចរ ងេអឡិច្រតុងេសរនិីងអីុយុ៉ង
វជិជមនជួយគន េដើមបីបេងកើតជសមព័នធេម លិច។  

 េនកនុងចបប់េអឡិច្រតុងេសរៃីនេ ហៈ េអឡិច្រតុងកន់កប់ ថ នភព
នីវ ៉ថូមពលែដល ចេកើតមនេឡើងបនេ យេគរព មេគលករបដិេសធ។ េន
សីតុណ្ហ ភព 0 K ថ នភពែដល ចេកើតមនទំងអស់្រតូវបនបំេពញរហូតបន
ជនីវ ៉ថូមពលអតិបរមែដលេគ គ ល់ថ ថមពល Fermi ឬ F ែដល ំងតង់សីុេត
របស់ គឺ្រតឹមបុ៉នម នេអឡិច្រតុងវ ៉លុបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រគប់ ថ នភពែដលសថិតេនេលើ

ថ នភព F េនះគឺទំេនរេនសីតុណ្ហ ភព 0 K។ 

 េនសីតុណ្ហ ភពធមម  (300 K) របយៃន ថ នភពែដលបនកន់កប់គឺមន
សភពឆ្ល ស់សភពឆ្ល ស់បន្តិចបន្តួច េហើយេគ ចរក េ យេ្របើ្របស់អនុគមន៍
្របូបបី៊លីេត Fermi-Dirac៖ 

1
F / 1

 

ែដល F េ ថថមពល Fermi។ 

េនកនុងអងគធតុរងឹ្រកម ថ នភពថមពលែដល ចេកើតមនបនស្រមប់
េអឡិច្រតុងគឺ្រតូវតំេរៀប មសមព័នធ។ កនុងសមព័នធនីមួយៗ នីវ ៉ទំូង យសថិតេនជិតៗគន  
ក៏បុ៉ែន្តេនចេន្ល ះបង់នីមួយៗ ចមនថមពលចេន្ល ះទំេនរ។ អងគធតុែដលចម្លងបនល្អ
្រតូវបនេគកំណត់ចរកិលកខណៈថជពពួកមនបង់ែដល្រតូវបនកន់កប់ខពស 
(conduction band) ែដលកំពុងេពញេ យែផនក។ ដូេចនះ មន ថ នភពែដល ចេ យ
េអឡិច្រតុងចប់យកបនេដើមបីផ្ល ស់ទីេនេពលែដលេគ ក់ េ្រកមតង់សយុងមួយ។ 
ចំេពះអងគធតុអីុសូឡង់ល្អ បង់ថមបលែដលបនកន់កប់ (បង់ ៉ឡង់) គឺមន
សភពេពញ េហើយមន្របេ ងទំេនរធំ (ពី 5 េទ 10 eV) េឆព ះេទកន់បង់ខពស់។ េន
សីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ ថមពលសីុេនទិចរបស់មូ៉េលគុល (ថមពលកំេ ) មនសភព
ទំេនរ េ យ រមនទងគិច េហើយ មនតៃម្ល្របែហល 0.04 eV  បុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះ
េអឡិច្រតុង ចេ តពី ៉ឡង់េទបង់ចម្លងបន។ ចំេពះអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង 
ចេន្ល ះទំេនររ ង ៉ឡង់ និងបង់ចម្លងតូចជងឆង យ ស់ គឺ្រតឹមែត្របែហល 1eV ដូេចនះ
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មនែតេអឡិច្រតុងខ្លះបុ៉េ ្ណ ះែដល ចេ តពីបង់ ៉ឡង់េពញេទកន់បង់ែដលេសទើរ
ែតទេទរែដលជបង់ចម្លង។ េនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងែដលមន យធតុមិន
សុទធ មនភគរយៃន តូមរបស់ធតុមិនសុទធ ៉ឡង់្របំ ឬបីជំនួសភគខ្លះៃន តូម
សីុលីសយូមធមម ជមួយនឹង ៉ឡង់របស់ធតុមិនសុទធេនះ។ ធតុមិនសុទធមន
េអឡិច្រតុង្របំបេងកើតអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  ែដលមនេអឡិច្រតុង
អវជិជមនជអនកនំបនទុក។ ធតុមិនសុទធមនេអឡិច្រតុងចំនួនបីបេងកើតអងគធតុពក់
ក ្ត លចម្លង្របេភទ  ែដលមនរនធគឺជអនកនំចរន្ត។ នីវ ៉ថូមពលៃន តូមធតុ
មិនសុទធសថិតេនខងេ្រកមបង់ចម្លងេនកនុងអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង្របេភទ  និង
េដើរតួនទីជអនកផ្តល់េ យែដលេអឡិច្រតុង ចឆ្លងេទបង់ចម្លងបនងយ។ 

នីវ ៉ថូមពលៃនអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងរបស់ តូមធតុមិនសុទធេដើរតួនទីជ
អនកទទួលយកេ្រពះេអឡិច្រតុងពីបង់ ៉ឡង់ ចេទកន់ ថ នភពេនះយ៉ងងយ 
េ យចកេចញពីរនធខងេ្រកយេដើមបីក្ល យជអនកនំបនទុក។ 

 ឌីយូ៉តអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លងមន្រសទប់បញជ ប់  និងអនុញញ តេ យ
ចរន្តឆ្លងកត់ មទិសមួយជក់ ក់។ េគ ចេ្របើ្របស់ ជេ្រគ ងត្រមូវេដើមបីផ្ល ស់ប្តូរ
ចរន្តពីឆ្ល ស់ទីជជប់បន។ ្រតង់សីុសទ័រសមញញមនអងគធតុពក់ក ្ត លចំនួនបីែផនក
ែដលេនះ ចជ  ឬ ។ ្រតង់សីុសទ័រ ចដំេឡើងសីុញល់អគគិសនី េហើយេនកនុង
កំុពយូទ័រ មននទីជកុង ក់ឬ្រចកស្រមប់ផ្តល់សីុញល់ 0 ឬ 1 បន។ េសៀគ្វី IC មន
្រកមអងគធតុពក់ក ្ត លចម្លង ឬ chip ែដលផ ំពី្រតង់សីុសទ័រ និងឌីយូ៉ត ក៏ដូចជ
េរសីុស្តង់ជេ្រចើន។  
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សណួំរ នងិលំ តស់្រមបហ់្វកឹ ត់េ យខ្លួនឯង 

សំណួរ៖ 

១. េតើអនកនឹងទទួលបនសមព័នធ្របេភទអ្វីចំេពះសមព័នធៃន ក) មូ៉េលគុល N  ខ) មូ៉េលគុល 
HCl និង គ) មូ៉េលគុលអងគធតុរងឹជ Fe? 

២. ចូរេរៀប ប់េ យបនចបស់អំពីរេបៀបៃនករចងសមព័នធរបស់មូ៉េលគុល CaCl ។ 

៣. េតើមូ៉េលគុល H  មនមូ៉ម៉ង់ឌីបូ៉លអចិៃ្រន្តយ៍ ឬយ៉ង ? 

៤. ថមពលៃនមូ៉េលគុល ចែចកជបួន េតើទំងេនះគឺអ្វីខ្លះ? 

៥. េទះអីុ្រដូែសនមិនមន ថ នភពសថិតេថរ ក៏បុ៉ែន្តអីុយុ៉ង H  គឺ ចមន ថ នភព
សថិតេថរ ចូរពនយល់អំពីេហតុផលេនះេ យេ្របើ្របស់េគលករណ៍បដិេសធរបស់ 
Pauli។ 

៦. ចូរពនយល់េហតុអ្វីបនជលកខណៈទប់ចរន្តរបស់អងគធតុចម្លងេកើតេឡើង្រសបេពល
ែដលសីតុណ្ហ ភពមនកំេណើ ន ែតលកខណៈទប់ចរន្តរបស់អីុសូឡង់ែបរជថយចុះេន
េពលែដលសីតុណ្ហ ភពមនករេកើនេឡើង? 

៧. ចូរពនយល់ថេពល ែដល្រតង់សីុសទ័រ ច្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ជកុង ក់។ 

៨. េតើ្រតង់សីុសទ័រ្របេភទ  និង្របេភទ  ខុសគន ្រតង់ ? 

៩. េតើឌីយូ៉ត និង្រតង់សីុសទ័រេគរព មចបប់អូមែដរឬយ៉ង ? 

១០. េតើឌីយូ៉តមួយ ច្រតូវបនេគេ្របើជអនកដំេឡើងសីុញល់ែដរឬេទ? ចូរពនយល់។ 

លំ ត់៖ 

លំ ត់អំពីសមព័នធមូ៉េលគុល៖ 
១. ចូរគណនថមពលសមព័នធរបស់មូ៉េលគុល KCl  េ យរកថមពលបូ៉តង់ែសយល
អគគិសនី ្ត ទិចេនេពលែដលអីុយុ៉ង K  និង Cl  សថិតេនេសថរភពេ យែញកពីគន  
0.28 nm។ សនមតថអីុយុ៉ងនីមួយៗមនបនទុក 1.0e។ 

២. េគដឹងថ ថមពលសមព័នធៃន KCl ែដលេគ ស់បនគឺ 4.43 eV។ ពីលទធផលៃនលំ ត់
ទី១ ចូរគណនវភិគទនេទថមពលសមព័នធៃនពពកេអឡិច្រតុងែដលរញុ្រចនគន េន

ថ នភពលំនឹង 0.28 nm។ 
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៣. ចូរគណនថមពលៃនសមព័នធរបស់មូ៉េលគុល H  េ យសនមតថៃណ្វ យូ៉របស់ពួក
ពីរសថិតេនចមង យពីគន  0.074 nm  េហើយេអឡិច្រតុងចំ យ 33%  ៃនេពលេវ ពក់
ក ្ត លផ្លូវរបស់ពួក េដើមបីជួបគន ។ 

៤. ថមពលសមព័នធជទូេទ្រតូវបនេគ ស់េ យេ្របើករពិេ ធេហើយគិតជ kcal  កនុង
មួយមូ៉ល បនទ ប់មកេគគណនជ eV  កនុងមួយមូ៉លពីលទធផលេនះ។ េតើក ្ត បំែលងពី 
kcal  កនុងមួយមូ៉លេទ eV  កនុងមួយមូ៉លមនតៃម្លយ៉ង ? េតើថមពលសមព័នធៃន KCl 
( 4.43 eV) ជ kcal េសមើបុ៉នម ន? 

លំ ត់អំពីសបុិចមូ៉េលគុល៖ 
៥. ចូរបង្ហ ញថ ទំហំ /  មនខន តជខន តថមពល។ 

៦. ចូរគណនតំហយម៉សរបស់មូ៉េលគុល ក) KCl ខ)  និង គ) HCl។ 

៧. គណនថមពល និងជំ នរលកៃនផូតុងែដលផ យេចញកល មនករផ្ល ស់
ប្តូរពីនីវ ៉ ូℓ 2 េទកន់ ℓ 1។ 

៨. ចរកិលកខណៈថមពលរង្វិល /  ចំេពះ N  គឺ 2.48 10  eV។ គណន្របែវង
សមព័នធៃន N ។ 

៩. ចូរគណនជំ នរលកែដលែវងជងេគបំផុតផ យេ យមូ៉េលគុល LiH ស្រមប់
ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរង្វិលរបស់ ្របសិនេបើលំនឹងែញក(equilibrium separation) គឺ 
0.16 nm។ 

១០. លំនឹងែញកៃន តូមអីុ្រដូែសនេនកនុងមូ៉េលគុល H  គឺ 0.074 nm។ គណន
ថមពល និងជំ នរលកៃនបន យផូតុងស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូររង្វិល ក) ពី ℓ 1 េទ
កន់ ℓ 0  ខ) ពី ℓ 2 េទកន់ ℓ 1 និង គ) ពី ℓ 3 េទកន់ ℓ 2។ 

១១. ចូរពនយល់ថេហតុអ្វីមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះ ∆ េនកនុងរបូទំងពីរខង 
េ្រកមៈ 
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របូទី១ 

 
របូទី២ 

១២. េ្របកង់រញ័ំរ្រគឹះចំេពះមូ៉េលគុល CO គឺ 6.421 10  Hz។ គណន ក) តំហយ
ម៉ស ខ) តៃម្ល្របសិទធៃនេថរកំ ញ  រចួេ្រប បេធៀប  ចំេពះមូ៉េលគុលអីុ្រដូែសន។ 

១៣. Li និង Br បេងកើតបនជមូ៉េលគុលែដលមនេ្របកង់រញ័ំរទបជងេគបំផុតគឺ 
1.7 10  Hz។ គណនតៃម្លេថរកំ ញ ។ 

១៤. គណន្របែវងសមព័នធស្រមប់មូ៉េលគុល NaCl  េបើេគដឹងថជំ នរលកបី 
(successive wavelengths) ចំេពះករផ្ល ស់ប្តូររង្វិលគឺ 23.1 mm , 11.6 mm  និង 
7.71 mm។ 

១៥. ក) ចូរេ្របើ្របស់ែខ េកងខងេ្រកម េដើមបីគណនេថរកំ ញ  ស្រមប់មូ៉េលគុល 
H ។ (រលឹំកថ )។ ខ) គណនជំ នរលក្រគឹះស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ
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េ យរង្វិលេ យេ្របើ្របស់របូមន្តបុ ណ ក៏បុ៉ែន្តេ្របើ្របស់ ½ ៃនម៉សរបស់ តូម
អីុ្រដូែសន (េ្រពះ តូម H ទំងពីរផ្ល ស់ទី)។ 

 

(របូស្រមប់លំ ត់ ១៥) 

១៦. ឧបមថ តូមពីរៃនមូ៉េលគុលឌី តូម្រតូវបនភជ ប់នឹងរុស័ឺរមួយដូចបង្ហ ញកនុងរបូ
ខងេ្រកម។  

 

(របូស្រមប់លំ ត់១៦) 

បង្ហ ញថេ្របកង់ មលកខណៈបុ ណៃនរញ័ំរគឺ  ។ (វធីិ ្រស្តៈ ្រតូវ ង  
និង  ជបំ ស់ទីៃនម៉សនីមួយៗេចញពីទី ំងលំនឹងេដើម ដូេចនះ /   និង 

/   ែដលមន ។ គណនទំនក់ទំនងមួយេទៀតរ ង   និង  
េ យសនមតថផចិតម៉សៃន្របព័នធសថិតេននឹង និងបង្ហ ញថ / )។ 

លំ ត់អំពីសមព័នធកនុងអងគធតុរងឹ 

១៧. ចូរគណនថមពលអីុយុ៉ងស្អិតជប់ស្រមប់ NaCl  េ យយក 1.75 , 8 
និង 0.28 nm។ 

១៨. អំបិល (NaCl ) ធមម មនដង់សីុេត 2.165 g/cm ។ ទមងន់មូ៉េលគុលៃន NaCl  គឺ
58.44។ ចូរគណនចមង យរ ងអីុយុ៉ង Na និង Cl ែដលេនជិតគន បំផុត។ [គន្លឹះ៖ អីុយុ៉ង
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នីមួយៗ ចចត់ទុកថមនគូបមួយ ឬេកសិកមួយែដល្រជុងរបស់ គឺ  (អ្វីែដលេយើង
ចង់រក)] 

១៩. ចូរេធ្វើលំ ត់ដូចគន ចំេពះ KCl វញិម្តងែដលដង់សីុេតរបស់ គឺ 1.99 g/cm ។ 

២០. លំហរ ងអីុយុ៉ង Na  និង Cl  ែដលសថិតេនជិតគន កនុង្រកម NaCl  គឺ 0.24 nm ។ 
គណនលំហរ ងអីុយុ៉ង Na ែដលសថិតេនជិតគន បំផុត។ 

លំ ត់អំពី្រទឹស្តីេអឡិច្រតុងេសរចំីេពះេ ហៈ 

២១. ចំេពះ្របក់ ចូររកចំនួនែដល ចេកើតេឡើងបនៃន ថ នភពេអឡិច្រតុងេនកនុង 
1.00 cm  របស់្របក់រ ង 0.985 F និង F 5.48 eV ។ 

២២. គណនចំនួន ថ នភពរ ង 7.00 eV  និង 7.05 eV  ែដល ចមនចំេពះ
េអឡិច្រតុងេនកនុងគូប 1.00 cm  ៃនទង់ែដង។ 

២៣. គណនថមពល Fermi និងេលប ន Fermi ៃនស្រមប់សូដយូម ែដលមនដង់សីុេត 
0.97 10  kg/m  និងមនេអឡិច្រតុងចម្លងមួយកនុង តូមនីមួយៗ។ 

២៤. េគដឹងថមពល Fermi ៃន លុយមីញូ៉មគឺ 11.63 eV។ គណន ក) ដង់សីុេតៃន
េអឡិច្រតុងេសរេី យេ្របើ្របស់សមីករៈ 

F 8
3  

បនទ ប់មក ខ) ៉ឡង់ៃន លុយមីញូ៉មេ យេ្របើ្របស់គំរេូនះ និងេ យដឹងថដង់សីុេត
ែដលេគ គ ល់ស្រមប់ លុយមីញូ៉មគឺ 2.70 10  kg/m  រមួទំងម៉ស តូមិចរបស់
គឺ 27.0។ 

២៥. បង្ហ ញថថមពលមធយមៃនេអឡិច្រតុងចម្លងេនកនុងេ ហៈេនសីតុណ្ហ ភព 
T 0 K គឺ F េ យករគណន៖ 

 

២៦. ចំេពះអណ្តូ ងបូ៉តង់ែសយលមួយវមិ្រតមួយែដលមនទទឹង ℓ  េ យករចប់េផ្តើម
ជមួយនឹងសមីករៈ 

8 ℓ  ែដល 1,2,3, … 
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ចូរបង្ហ ញថចំនួន ថ នភពកនុងចេន្ល ះខន តថមពលស្រមប់ឧសម័នេអឡិច្រតុងគឺៈ 

ℓ
8 ℓ  

[គួរកត់សមគ ល់ថ ចមនេអឡិច្រតុងពីរ (វលិេឡើង និងវលិចុះ) ស្រមប់តៃម្ល 
 នីមួយៗ។ គន្លឹះ៖ ដំបូង្រតូវសរេសរកេន ម  ជអនុគមន៍នឹង ។ បនទ ប់មក 
ℓ 2 /  ែដល   ងចំនួនៃននីវ ៉ថូមពលរ ង  និង ] 

២៧. ចូរបង្ហ ញថ្របូបបី៊លីេតស្រមប់ ថ នភពេនកំរតិថមពល Fermi ែដលកំពុង
ទទួលករកន់កប់គឺេសមើនឹង ½  េ យ មិន ្រស័យនឹងសីតុណ្ហ ភពេឡើយ។ 

២៨. ក) ស្រមប់ទង់ែដងេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទប់ (T=293 K) ចូរគណនក ្ត  Fermi 
ៃនសមីករៈ 

1
F / 1

 

ចំេពះេអឡិច្រតុងមួយែដលមនថមពល 0.12 eV ខងេលើថមពល Fermi។ េនះ ង
្របូបបី៊លីេតៃន ថ នភពែដលទទួលករកន់កប់។ េតើេនះបញជ ក់ពីលកខណៈមនេហតុ
ផលយ៉ង ែដរ? ខ) គណន្របូបបី៊លីេតែដល ថ នភព 0.12 eV ខងេ្រកម
ថមពល Fermi ទទួលនូវករកន់កប់។ គ) គណន្របូបបី៊លីេតែដល ថ នភពៃន
លំ ត់ (ខ) មិនទទួលរងនូវករកន់កប់។ 

លំ ត់អំពី្រទឹស្តីបង់ៃនអងគធតុរងឹ 

២៩. គណនជំ នរលកែវងជងេគៃនផូតុងែដល ចេធ្វើេ យេអឡិច្រតុងកនុង
សីុលីសយូម ( 1.14 eV) េ តពីបង់ ៉ឡង់េទកន់បង់ចម្លង។ 

៣០. ថមពលចេន្ល ះ្របេ ងទេទររ ងបង់ ៉ឡង់ និងបង់ចម្លងេនកនុងែស៊ម៉នីញូ៉មគឺ 
0.72 eV។ គណនលំ ប់ៃនជំ នរលកែដលផូតុងមួយ ចេភញ ចេអឡិច្រតុងពីកំពូល
ៃនបង់ ៉ឡង់េទកន់បង់ចម្លង។ 

៣១. ថមពលចេន្ល ះទេទរេនកនុងែស៊ម៉នីញូ៉មគឺ 0.72 eV។ េនេពលែដលេគេ្របើ្របស់
ផូតុងជអនកចប់សីុញល់(detector) េតើមនេអឡិច្រតុងបុ៉នម នែដលេគ ចេធ្វើេ យ
េ តពីបង់ ៉ឡង់េទកន់បង់ចម្លងបនេ យេ្របើ្របស់ផូតុង 730 keV  េហើយផូតុងេនះ
បត់បង់ថមពលទំង្រសុងកនុងដំេណើ រករេនះ? 
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លំ ត់អំពីឌីយូ៉ត 

៣២. េតើេនជំ នរលកបុ៉នម នែដល LED មួយនឹងផ យពន្លឺ្របសិនេបើេគបេងកើត ពី
ធតុែដលថមពលចេន្ល ះទេទរមនតៃម្ល 1.6 eV? 

៣៣. ្របសិនេបើ LED មួយផ យពន្លឺេនជំ នរលក 680 nm  គណនថមពល
ចេន្ល ះទេទរ  (ជេអឡិច្រតុងវ ៉លុ) រ ងបង់ ៉ឡង់នឹងបង់ចម្លង។ 

៣៤. ឌីយូ៉តសីុលីសយូមមួយែដលែខ េកងចរកិលកខណៈរបស់ មនសភពដូចបង្ហ ញ
កនុងរបូខងេ្រកម្រតូវបនភជ ប់ជេស៊រនឹីងេរសីុស្តង់ 860 Ω  និង គុយមួយ។ េតើេគ្រតូវ
ករ គុយែដលតង់សយុងមនតៃម្លបុ៉នម នេដើមបីេ យចរន្តអគគិសនីឆ្លងកត់េសៀគ្វីមន
តៃម្ល 12 mA? 

 

(របូស្រមប់លំ ត់៣៤, ៣៥ និង ៣៦) 

៣៤. ឌីយូ៉តសីុលីសយូមមួយៃនរបូខងេលើបនទ ប់ដែដល ្រតូវបនេគតភជ ប់ជេស៊រនឹីង
េរសីុស្តង់ 150 Ω និង្របភពតង់សយុង 2.0 V។ គណនចរន្តឆ្លងកត់េសៀគ្វី។ 

៣៦. ចូរគូសតៃម្លេរសីុស្តង់ជអនុគមន៍ៃនចរន្តអគគិសនីស្រមប់ 0  ចំេពះឌីយូ៉តដូច
េឃើញកនុងរបូខងេលើដែដល។  

៣៧. េស្វ គ្វីែកត្រមូវតង់សយុងេ្របើឌីយូ៉ត Zener មួយមនលកខណៈដូចបង្ហ ញកនុងរបូខង
េ្រកម។ ឧបមថ 2.80 kΩ េហើយឌីយូ៉តេធ្វើករេនតង់សយុងប្រញច ស 130 V។ េគ
ដឹងថចរន្តអគគិសនីេឡើងយ៉ងេលឿនេន្រតង់ចំនុចេនះ ដូចបង្ហ ញកនុងែផនកខងេឆ្វង
បំផុតែដលសថិតេនតង់សយុង 12 V  េលើដយ្រកម។ េគដឹងថចរន្តអតិបរមៃនឌីយូ៉តគឺ 
120 mA។ ្របសិនេបើេរសីុស្តង់ 18.0 kΩ  េតើេនលកខខណ្ឌ តង់សយុងែដលេគផ្តល់
េ យែបប ែដលេសៀគ្វីផ្តល់តង់សយុង្រចកេចញ 130 V ជនិចច? េបើតង់សយុងែដលេគ
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ផ្តល់េ យគឺ 245 V  េតើេរសីុស្តង់  មនតៃម្លបុ៉នម នែដលនំេ យតង់សយុងមន
លកខណៈែកត្រមូវ? 

 
៣៨. េគចង់បនតង់សយុង្របសិទធ 120 V មរយៈេសៀគ្វីែកត្រមូវមួយ។ ចូរគណនតៃម្ល
មធយមៃនចរន្តឆ្លងកត់េរសីុស្តង់ 35Ω  ចំេពះរបូទី១ខងេ្រកមស្រមប់េសៀគ្វី
ែកត្រមូវពក់ក ្ត លរលក និងរបូទី២ ស្រមប់េសៀគ្វីែកត្រមូវមួយលំេយលេពញ។ 

 

របូទី១ 

 

របូទី២ 

៣៩. តង់សយុង្របសិទធ 120 V  និង 60 Hz  មួយ្រតូវបនេគបេងកើតេឡើង មរយៈេសៀគ្វី
ែកត្រមូវមួយៃនរបូទី២ ៃនលំ ត់ទី៣៧ ខងេលើ េ យេគេ្របើ្របស់េរសីុស្តង់ 28 Ω 
និង 35 F។ ក) គណនចរន្តមធយម និង ខ) េតើនឹងមនអ្វីេកើតមនេឡើង្របសិនេបើ
កប៉សីុេតរបស់កុងដង់មនតៃម្ល 0.10 F វញិ? 

៤០. ្រតង់សីុសទ័រមួយ ែដលករព្រងីកចរន្តរបស់  C

B
75 ្រតូវបនេគតភជ ប់ដូចកនុង

របូខងេ្រកម ែដលមន B 3.8 kΩ  និង 7.8 kΩ។ គណន ក)  ក ្ត ព្រងីក
តង់សយុង និង ខ) នុភពអំព្លី។ 
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(របូស្រមប់លំ ត់ ៤០ និង ៤១) 

៤១. ពីរបូខងេលើបនទ ប់េនះដែដល ចូរសរេសរសមីករស្រមប់ទំនក់ទំនងរ ងចរន្ត B, 
C និង E។ សនមត់ថ B C 0។ 
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