
ចំណាតថ់ា� កវ់ត� ុ

 

បេង� ះេន ៃថ�ទី ១៦ ែខេមស ឆា� ំ ២០១៤ េដយេលក អង់ទន់ ណិចទូ (AntoineNectoux) 

និពន�េដយេលក ្រគិស�ស� ន រ ៉សូូ (Christiane Rousseau) 

 

 គណិតវទិ្យោបានផ�ល់ឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�ចំណាត់ថា� ក់វត�ុ។ បុ៉ែន�សួរថា េតមានករយក  េទអនុវត�ខ�ះែដរ

ឬេទ? េលសករ�សៃមដំបូងរបស់េយង ...វអចឲ្យេយងសន�ិដ� នបានថា ចំណងមួយអចឲ្យេយង�សយបាន

េដយមិនចំបាច់កត់ែខ្ស េដយមិនខ�ល់ថា  េយងបង�ិលដូច េម�ចក�ុងលំហ។ វក៏អច្របាប់អ�កផងែដរថា ករផ�ុំ

េឡងវញិខុស នូវគូបរបី៊ូក (Robik's cube) េ្រកយពីកររះុេរ េទជាចំែណក គឺគា� នវធីិអ�ីេទេធ�ឱ្យវ្រត�វវញិបានេទ។  

 ក�ុងករអនុវត� ចំណាត់ថា� ក់វត�ុ មានន័យថា ជាករចត់្រក�មវត�ុ េទក�ុងថា� ក់មួយ  ែដលមានលក�ណៈរមួគា� ។ 

វធីិមួយែដលល�្របេសរបំផុតក�ុងករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ េនះគឺឆ�ងកត់ ទំនាក់ទំនងសមមូល។ បនា� ប់មកវត�ុនីមួយៗ

ចត់ជាធាតុរបស់ថា� ក់សមមូលមួយ។ បុ៉ែន�មិនែមន មានន័យថាេយងមានវធីិែតមួយៃនករបង� ញថា� ក់សមមូល

េនាះេទ។ ស�� ណគណិតវទិ្យោ  ៃនភាពមិនែ្របបានផ�ល់នូវវធីិដ៏ល�មួយក�ុងករអនុវត�េនះ។ ភាពមិនែ្របៃន

វត�ុគណិតវទិ្យោ (វអចជាេលខ) វមានក�ុងធាតុទំងអស់ៃនថា� ក់សមមូលមួយ។ ក�ុងចំេណាមភាពមិនែ្រប  ទំងអស់ 

េយងអចែញកភាពមិនែ្របេពញេលញ ែដលប�� ក់ពីថា� ក់សមមូល។ 

 ក�ុងអត�បទខ�ីេនះ េយងនឹងេមលឧទហរណ៍ជាេ្រចន និងបង� ញថា ស�� ណភាពមិនែ្រប េ្រប្របាស់យ៉ាង

ទូលំលយេនក�ុងគណិតវទិ្យោ ជាពិេសស ពីជគណិតនិងធរណីមា្រត។ អ�កនឹង  អចបែន�មនូវឧទហរណ៍របស់ខ�ួន

េនេពលបនា� ប់។ 

 

ចំននួអ�្បបរមាៃនការកាតគ់ា� ៃនចំណងមយួ 

អ�ីែដលេយងេហេនក�ុងគណិតវទិ្យោថា ចំណងមួយ គឺជាែខ្សជាប់គា� មួយក�ុងលំហ។ (េមលរបូទី១) 

 
របូទី១ ចំណងបីេនក�ុងលំហ។ ចំនួនអប្បបរមាករគូសកត់ក�ុង Trefoil គឺ៣ េហយក�ុងរងេលខ្របំាបី គឺ៤  

  

 វគឺជាទមា� ប់ៃនករបង� ញក�ុងប�ង់ករគូសកត់គា� មួយ  ែដលេយងអចេមលេឃញថាែផ�កណាេនខងេល 

និងែផ�កណាមួយេនខងេ្រកមដូចរបូទី២និងទី៣។ 
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របូទី២៖ របូតំណាងៃនចំណងសម�� 

 

េលរបូទី២ (a) អ�កេឃញចំណងមួយែដលមិនកត់គា� ។ េបសិនចំណងេនាះជាែខ្សមួយ 

េនាះេយងអចចល័តវេនក�ុងលំហេហយដក់បង� ញនូវករកត់គា� ជាេ្រចនដូចរបូ(b) និង(c). 

  
របូទី៣ 

 

 របូភាពទី៣ បង� ញចំណង Trefoil ខងេឆ�ង មានករកត់គា� បីកែន�ង។ វមិនអចបង� ញចំណងេនះ  

េដយកត់គា� តិចជាងបីកែន�ងេនាះេទ៖ ស្រមាយប�� ក់េនះមិនងយបុ៉នា� នេទ ែតេនទីេនះេយងនឹង រម�ង 

ចំណុចេនះ។ មានវធីិេផ្សងជាេ្រចនេទៀតៃនករបង� ញចំណងមួយ។ ជាករពិតណាស់ របួទី៣ ( a) និង(c) 

បង� ញចំណងពីរដូចគា� ។ 

កន�ងមកេហយ េយងមិនទន់កំណត់ទំនាក់ទំនងសមមូលៃនចំណងេនេឡយេទ េទះជាេយងបានេ្របវ

ទំង�ស�ងេហយក៏េដយ។ ចំណុចែដលេយងនឹងេ្របេនាះ គឺថា ចំណងពីរសមមូលគា�  េបសិនចំណងេនាះ

អចប�ូរេទជាចំណងេផ្សងេទៀត េដយចល័តេនក�ុងលំហ រមួប��ូ លទំងករទញ ឬសង�ត់វ។ ជាមួយនឹង

ទំនាក់ទំនងសមមូលេនះ ចំនួនអប្បបរមាៃនករកត់គា�  ៃនចំណងមួយគឺមិនផា� ស់ប�ួរេទ។ មានពីរថា� ក់

សមមួលៃនចំណង ែដលកត់គា� តិចបំផុត្រតឹម៣ ៖ Trefoil ខងេឆ�ង និង  Trefoil ខងស� ំ ក�ុងរបួភាពទី៣ 

គឺមិនសមមួលគា� េទ។ េនះប�� ក់ថា ចំនួនអប្បបរមាៃនករកត់គា�  មិនអចកំណត់ចំណាត់ថា� ក់ចំណងបានេទ 

ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសមមូលរបស់េយង។ ចំណុចេនះនំាេយងេទរកនិយមន័យ ៃនភាពមិនែ្របេពញេលញ។ 

ភាពមិនែ្របេពញេលញ មានន័យថា វត�ុពីរសមមូលគា�  លុះ្រតែត វមានភាពមិនែ្របេពញេលញដូចគា� ។ 

ចំនួនអប្បបរមាៃនករកត់គា� របស់ចំណង គឺមិនែមនជាភាពមិនែ្របេពញេលញ េ្រពះចំណងខងេឆ�ង និងស� ំ ៃន 

trefoil មិនសមមូលគា�  េទះបីជាវទំងពីរមានចំនួនអប្បបរមាៃនករកត់គា� េស�នឹង ៣ ដូចគា� ក៏េដយ។ ជាទូេទ 

ចំណងពីរមិនសមមូលគា� េទ េបសិនជាវមិនមាននឹងកំណួចមិនសំខន់។  
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ជាទូេទ ្របសិនេបវត�ុពីរមិនមានភាពមិនែ្រប(ទំងអស់) ដូចគា� េទ េនាះវមិនសមមូលគា� េទ។ 

 

អុ�ចសង្់រទ�សុ�េតៃនេកាន(ខា� តេ់កាន) 

 ដំបូងេយងរឭំកនិយមន័យៃនខ� ត់េកនមួយ ែដលមានកំណំុ និង បនា� ត់្របាប់ទិសមួយ។ េគឲ្យចំណុច F 

និងបនា� ត់D មួយមិនកត់តមចំណុច F និងចំនួនគត់វជិ�មាន e មួយ។ េកនែដលមានកំណំុ P បនា� ត់្របាប់ទិស D 

និងអិុចសង់្រទីសីុេត e គឺជាទីតំងៃនចំណុចធរណីមា្រត ែដលស�ិតេនចមា� យេស�គា� ពីចំណុច P និងបនា� ត់្របាប់ទិស 

D គឺេស�នឹង្របែវង e។ ឱ្យច្បោស់ជាងមុនេទេទៀតថា ្របសិនេប P ជាចំណុចមួយេនេលប�ង់ េហយ Q 

ជាចំេណាលៃនចំណុច P េលបនា� ត់ D េនាះP េនេលេកនលុះ្រតែត (េមលរបូភាពទី៥) 

 
 

 
របូទី 4: េអលីបជាេ្រចន។ េអលីបែដលមានពណ៌ដូចគា� មានអិុចសង់្រទីសីុេត ដូចគា� ។

  
របូទី 5: និយមន័យៃនេកនជាមួយអិុចសង់្រទីសីុេតរបស់វ 

 

អិុចសង់្រទីសីុេតកំណត់នូវរបូរងៃនេកន (សូមេមលរបូទី 4) ។ វជាភាពមិនែ្របេ្រកមទំនាក់ទំនងសមមូល 

ែដលរក្សោលក�ណៈរបូរង។ េតអចនឹងមានអ�ីជាទំនាក់ទំនងសមមូល ? ទំនាក់ទំនងសមមូលេនះ គឺភាព្របែហល
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គា� ។ ករ្របែហលគា� េនាះជា ករបំែលងអហ�ីនៃនរក្សោមំុេថរ។ េដយេ្របករកំណត់តមកំុផ�ិច វអចមានរង

 ្របសិនេបវ មិនផា� ស់ប�ូរទិស ឬ  េបវបានប�ូរទិស។ វត�ុធរណីមា្រតពីរក�ុងប�ង់មាន

ភាព្របែហលគា�  ្របសិនេបវត�ុមួយជារបូភាពៃនវត�ុមួយេទៀតតមលក�ណៈ្របែហល។ 

 អ�ីែដលគួរឱ្យកត់សមា� ល់ជាមួយនឹងនិយមន័យៃនេកតពី ( 1) គឺថាវេកតពីែខ្សសង� ក់មួយែដលប�� ក់ថា

េកនពីរ្របែហលគា�  លុះ្រតែតវមានអិុចសង់្រទីសីុេតដូចគា� ។ ជាករពិតណាស់ ភាព�សេដៀងគា� ៃនបនា� ត់េថរមួយ 

ជាសមាមា្រតៃនចមា� យ និង ចំេណាលែកង(អរតូកូណាល់)។  េហតុដូេច�ះ សំណំុៃនែដលបំេពញលក�ខណ�  ( 1) 

គឺឱ្យេដយភាព្របែហលគា� េទសំណំុៃនចំណុច  េផ��ងផា� ត់ថា  ែដល  ជា របូភាព ៃន   និង

 ជាចំេណាលៃន  េទេលរបូភាព   របស់  ។  ជាករណីពិេសសេយងទទួលបានថា ប៉ារ៉បូលទំងអស់ 

គឺ�សេដៀងគា� ។  

 

�មា្រតៃនលំហតបូ៉ ូ

លំហតូបូ៉ គឺ �សេដៀងនឹងទ្រមង់វត�ុៃនធរណីមា្រតមួយែដលបានបេង�តេឡងេដយ ចំណុចៃនសំណំុមួយ 

ភា� ប់ជាមួយនឹងចំណុចេផ្សងេទៀតែដលេនជំុវញិវ។ តមកេទៀត ចំណុចែដលេនជំុវញិ ខិតេទជិតចំណុច

េនាះ។ ដូចគា� េនះែដរ អនុគមន៍ជាប់រវង លំហតូបូ៉ ឱ្យរបូភាពកន់ែតខិតេទជិតរបូភាពៃនចំណុចេនាះែដរ។ 

េយងចង់កំណត់ស�� ណៃនភាពសមមូលមួយ រវងលំហតូបូ៉ែដលនឹងបេង�តទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ ឧបមាថា

លំហតូបូ៉ បេង�តេឡងេដយសរធាតុយឺតមួយចំនួន ែដល េយងអចផា� ច់ ព្រងីក ឬ បង� ប់។ បនា� ប់មកដរបណា 

េយងមិនបំែបកសរធាតុេនះេទ េយងចង់និយាយថាលំហេដមនិងលំហចុងមានតៃម�េស�គា� ។ ភាពឆ�ុះៃនទំនាក់ទំនង

សមមូលេនះ គឺជាស�� ណៃន លំហតូបូ៉អូេម៉អូម៉ហ�ីស ( Homeomorphic Topological space)។  

លំហតូបូ៉ពីរ និង អូេម៉អូម៉ហ�ីស (homeomorphic) លុះ្រតែតមានអនុវត�ន៍មួយទល់មួយ  

ែដលជាប់ និង្រចសមកវញិក៏ជាប់ែដរ។ េយងចង់និយាយថា អនុវត�ន៍  អូេម៉អូម៉ហ�ីសរវង  និង ។ 

បនា� ប់មកេយងអចកំណត់ស�� ណៃនវមិា្រតរបស់លំហតូបូ៉។ េដម្ីបកំណត់វមិា្រតៃនលំហតូបូ៉ ទល់ែតេធ�

េដយល�ិតល�ន់ បុ៉ែន�េយងនឹង មិនលំអិតអំពីវេទេនទីេនះ។ ក�ុងករណីពិេសស ែដលលំហតូបូ៉គឺជាសំណំុរងៃន  

េយងេយាងេទអត�បទខ�ីស�ីពី វមិា្រត។  ស្រមាប់ករគិតរបស់អ�ក ែខ្សេកង គឺវត�ុវមិា្រតមួយ ៃផ�គឺវត�ុវមិា្រតពីរ 

និងមាឌគឺវត�ុវមិា្រតបី។ ដូេច�ះែស៊�រមានវមិា្រតពីរ និងបាល់តន់មានវមិា្រតបី។ អ�ីែដលសំខន់េនាះគឺថាវមិា្រត

ៃនលំហតូបូ៉មួយ គឺជាករមិនែ្របនូវទំនាក់ទំនងសមមូល។ បនា� ត់មួយ គឺមិនអូេម៉អូម៉ហ�ីសេទនឹងប�ង់េទ។ បុ៉ែន� 

វមិា្រតជាករែ្របមិនេពញេលញេទ ជាឧទហរណ៍ បនា� ត់ និងរង�ង់វត�ុទំងពីរមានវមិា្រតមួយ បុ៉ែន�មិនសមមូលេទ។  

ពពកួៃនៃផ� 

 ឥឡូវេនះេយងគិតពីៃផ� េហយេយងកំណត់ខ�ួនេយង្រតឹមៃផ�បិទជិត។  ឧទហរណ៏មានក�ុងរបូទី 6។ 

 
របូទី 6: ែស៊�រមួយ កង នឹងកងរន�ពីរ 

http://blog.kleinproject.org/wp-content/uploads/2014/04/Figure6.png


 ៃផ�ទំងេនះមានប�ង់ប៉ះេន្រគប់ចំណុច េយងថា៖ ពួកវមានឌីេហ�រង់៉ែស្យលេហយពួកវមានទិសេដ 

មានន័យថាពួកវមានពីរែផ�ក គឺែផ�កខងក�ុង និង ែផ�កខងេ្រក។ េយងចង់កំណត់នូវភាពសមមូល  រវងៃផ�

ែដលមានឌីេផរង់៉ែស្យល៖ ៃផ�ែដលមានឌីេផរង់៉ែស្យលពីរ  និង  មានឌីហ�ីអូម៉ភីស  (diffeomorphic) ្របសិន

េបមានអនុវត�ន៍  ែដលមានឌីេផរង់៉ែស្យល (េបេទះបីជា  េយងមិនបាននិយាយពីរេបៀបែដលេយង

រកឌីេផរង់៉ែស្យលៃនអនុវត�ន៍រវងៃផ�ពីរក៏េដយ )។ វបង� ញថា ៃផ�ែដលមានឌីេផរង់៉ែស្យលពីរ ឌីហ�ីអូម៉ភីស 

(diffeomorphic) លុះ្រតែត ពួកវ អូេម៉អូម៉កហ�ីស។  

 ករមិនែ្របេពញេលញ អច្រត�វបានកំណត់ េនក�ុងករណីេនាះ៖ គឺពពួកៃនៃផ�។ ចូរេមលៃផ�ែដលមាន

ក�ុងរបូទី 6 ៃផ�និមួយៗអូេម៉អូម៉កហ�ីសេទនឺងែស៊�រមួយ ែដលមានៃដយួរ គឺ  ០ ៃដយួរស្រមាប់ែស៊�រ ៃដយួរមួយ

ស្រមាប់កង ៃដយួរពីរ  ស្រមាប់កងរន�ពីរ។ល។ ពពួកក�ុងទីេនះគឺជាចំនួនៃដយួរ។ េគេពលថាពពួកគឺជាករមិនែ្រប

េពញេលញ ែដលមានភាពសីុជេ្រម៖ ចំនួនៃដយួរេនះគឺចង់េពលថា ៃផ�បិទជិតែដលមានទិសេដ  ឌីហ�ីអូម៉ភីស

េទនឹងែស៊�រមួយ ជាមួយនឹងៃដយួរ n  ឬក៏ថាជា កងមានរន� n ។ ស្រមាប់អ�កែដលធា� ប់េឃញលក�ណៈអឺុែល (Euler) 

 ៃនៃផ�មួយ ពពួកគឺគា� នអ�ីេផ្សងេទៀតេ្រកអំពី   ។ ដូេច�ះលក�ណៈ Euler គឺជាករមិនែ្របេពញេលញ

មួយ។ 

 

ទ្រមង ់នរ័ម៉ាល ់Jordan ៃនម៉ា្រទ�សមយួ 

េយងផ�ល់ឧទហរណ៍េនះ ស្រមាប់អ�កែដលចងចំពីទ្រមង់ន័រម៉ាល់ Jordan ៃនម៉ា្រទីសមួយ។  

េបមិនដូេច� ះេទ អ�កអចរលំងឧទហរណ៍េនះ េ្រពះថាទ្រមង់ ន័រម៉ាល់ Jordan ៃនម៉ា្រទីសែវងអនា� យ េហយមាន

បេច�កេទសស�ុ្រគស� ញផងែដរ។ េយងគិតអំពីអនុវត�ន៍លីេនែអ៊រ  មួយ  ែដល្រត�វបានតំណាង

េនក�ុងេគាលកណូនិកេដយម៉ា្រទីស  តងេឈ� ះ  មួយ។ ្របសិនេបេយងផា� ស់ប�ូរេទជាេគាលថ�ីមួយ 

េនាះម៉ា្រទីស  ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេទជា ម៉ា្រទីស  មួយ ែដល   ជាម៉ា្រទីសចម�ងពី

េគាលកណូនិក េទជាេគាលថ�ី។ 

 សរជាតិេដមៃនទំនាក់ទំនងសមមូលៃនម៉ា្រទីស គឺភាព្របែហលគា� ។ ម៉ា្រទីស  និង  ្របែហលគា�  

លុះ្រតែត មានម៉ា្រទីស  មួយែដល  ។ េនះមានន័យថា ម៉ា្រទីសពីរេនះតងេដយ 

អនុវត�លីេនែអ៊រក�ុងេគាលពីរេផ្សងគា� ។ ករមិនែ្របេពញេលញៃនទំនាក់ទំនងភាព្របែហលេនះ គឺ ទ្រមង់ ន័រម៉ាល់ 

Jordan ៃនម៉ា្រទីស។ ម៉ា្រទីសពីរ្របែហលគា�  លុះ្រតែត វមានទ្រមង់ ន័រម៉ាល់ Jordan ធម�តដូចគា�  រហូតដល់េទដំុ 

Jordan េរៀបរយ។ េបនិយាយឱ្យពិបាកស� ប់ជាងេនះេទៀតថា ករមិនែ្របេពញេលញជា ធាតុច្បោស់លស់ស្រមាប់ 

ថា� ក់សមមូល។ 

 

ស�� ៃនភាពេរៀបរយ 

 េយងពិនិត្យក�ុងទីេនះ  ធាតុ េហយេធ�ចំណាត់ថា� ក់ តមតេ្រម�បេសស និងតេ្រម�បគូ។ ករជ��ូ ន គឺជា

ករេរៀបធាតុពីរៃនសំណំុ។ ជេ្រមសៃនករជ��ូ ន ក�ុងករពនា� តេនទីេនះ មិនដូចគា� េទ បុ៉ែន�ចមា� ស់ៃនចំនួនជ��ូ ន 

ែដលេ្របក�ុងករពនា� តេនះគឺដូចគា�  ដូេច�ះេយងអចកំណត់ចំនួនករជ��ូ នេដយមិនចំបាច់គិតពី តេ្រម�បេសស 

ឬតេ្រម�បគូេឡយ។ តេ្រម�បពីរសមមូលគា�  លុះ្រតែត តេ្រម�បទីពីរជាបន្ំសៃនតេ្រម�បទីមួយជាមួយ 

តេ្រម�បេសស។ ចមា� ស់ៃនចំនួនជ��ូ ន ជាភាពមិនែ្របក�ុងទំនាក់ទំនងសមមូល។ 

 

 



ចំណាតថ់ា� កៃ់នចមា� កជ់ាយជ�� ំង 

 
របូទី៧ ្របេភទទំង្របំាពីរៃនចមា� ក់ជាយជ�� ំង 

 ចមា� ក់ជាយជ�� ំងគឺជាបូែវងគា� នទីប�� ប់ ែដលរបូភាពសេឡងវញិ្រត�វតមខួបដូចបង� ញក�ុងរបូទី៧។  

េយងេហចមា� ក់ជាយជ�� ំងថាសីុេម្រទី េបសិនជាវជាបែម�ងធរណីមា្រតពីចមា� ក់មួយ េទចមា� ក់មួយេទៀត ៖ ក�ុង

ករណីេនះេយងថា ចមា� ក់េនះមានភាពមិនែ្របេធៀបនឹងបែម�ង។ ្រគប់ចមា� ក់មានភាពមិនែ្របបនា� ប់ពីបែ្រមប្រម�ល

ជាេ្រចន ែដលរមួផ្ំសពីបែ្រមប្រម�ល  ៃន្របែវង ឬក៏ច្រមាស របស់វ។ សូមពិនិត្យរបូទី៧៖ បែ្រមប្រម�ល

ទំងេនះ្រគាន់ែតជាសីុេម្រទីៃនចមា� ក់ដំបូង ែតបុ៉នេណាះ េ្រពះចមា� ក់ដៃទ្រគាន់ែតជាសីុេម្រទីបែន�ម។ ជាតួយ៉ាង 

ចមា� ក់ទី២ ជាសីុេម្រទីឆ�ុះ េធៀបនឹងែខ្សឈរ េហយចមា� ក់ទី៣ សីុេម្រទីឆ�ុះ េធៀបនឹងែខ្សេដកេនចំកណា� ល។ 

 ចមា� ក់ពីរសមមូលគា�  េបសិនវស�ិតក�ុង្រក�មសីុេម្រទីែតមួយ។ មាន្រទឹស�ីបទមួយពីថា� ក់សីុេម្រទី ែដល

ែចងថាមានថា� ក់សីុេម្រទីែត្របំាពីរគត់ ដូចែដលបានបង� ញក�ុងរបូទី៧។ េលសពីករបង� ញប�� ីៃន សីុេម្រទី

របស់ចមា� ក់ គួរណាស់បង� ញប�� ីចលករៃនសីុេម្រទី៖ មានចំនួនចលកររប់អស់ េហយសីុេម្រទីទំងអស់

េកតេឡងពីបន្ំសៃនចលករទំងេនះ ឬក៏ច្រមាសរបស់វ។ ខងេ្រកមេនះ ជាប�� ីចលករ របស់ថា� ក់ទំង៧៖ 

១.  

២.  ែដល  គឺជាកឆ�ុះេធៀបនឹងអក្័សឈរ 

៣. ែដល  គឺជាកឆ�ុះេធៀបនឹងអក្័សេដក េធៀបនឹងបនា� ត់កណា� ល។ 

៤.  ែដលសីុេម្រទីេនះជាបន្ំសៃន  

៥.  ែដល  ជារង�ិលមំុ  

៦.  

៧.  

 ចំណាត់ថា� ក់ដែដលេនះអចេធ�បានេលករតេ្រម�បករ ៉កូ�ុងប�ង់៖ តេ្រម�បករ ៉កូ�ុងប�ង់ មានភាពមិនែ្រប

ស្រមាប់បែ្រមប្រម�លពីរ ក�ុងទិសេដមិនមានអ័ក្សរមួ។ មានថា� ក់សមមូលចំនួន១៧ ែដលេគេហថា 

្រក�ម្រគីស� ល់ស�ស� េ្រពះអនុវត�េនាះេគេហវថា ្រគីស� ល់វទិ្យោ។ ប�� ដូចគា� េយងអចគិតេឃញស្រមាប់ 

វមិា្រតបី ែដលពណ៌ៃផ�មិនែ្របក�ុងបែម�ងលីេនែអ៊រមិនអ�ស័យតមវមិា្រតបី៖ ក�ុងករណីេនះេគអចរកេឃញ 
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ថា� ក់សមមូល ២៣០។ ចំណាត់ថា� ក់េនះបានអនុវត�្របកបេដយសរ្របេយាជន៍ក�ុង្រគីស� ល់ស�ស�។ ជាញឹកញយ 

សរធាតុគីមីែដលស�ិតតេនក�ុងថា� ក់សមមូលមួយ ែតងមានលក�ណៈគីមីរមួជាេ្រចន។ 

 

គបូរបូ៊ីក 

 គណិតវទិ្យោបានផ�ល់នូវវធីិស�ស�ស្រមាប់េដះ�សយគូបរបី៊ូក (របូទី៨)។ 

 
របូទី៨ គូបរបី៊ូក 

 ្របសិនេបគូបេននឹងថ�ល់ក�ុងលំហ វមានចលនាផា� ស់ប�ូរងយៗចំនួន១២ែដលអចេធ�បាន៖ គឺចលនា

ផា� ស់ប�ូរទំងអស់េនះមាន៖ ករបង�ិលមុខមួយចំនួនបួនដងែដលមាន ខងមុខ ខងេ្រកយ ខងេល ខងេ្រកម 

ខងេឆ�ង ខងស� ំ។ េដយមុខរបស់គូបមាន៦ និង ករបង�ិលអចមាន២េផ្សងគា�  េនាះចលនាផា� ស់ប�ូរមាន១២។ 

 ឥឡូវអ�កបារម�ថា មិត�របស់អ�កបានេដះគូបេនាះ េហយេរៀបចូលវញិខុស។ អ�កខំេរៀបគូបឱ្យមានពណ៌ដូច

គា� វញិ បុ៉ែន�អ�កេលងវជាេ្រចនេម៉ាងេនែតមិនបានសេ្រមច។ េតវអចេទរចួេទែដលថាអ�កផ�ុំវមិន្រត�វរេបៀប? 

 ឥឡូវេយងចង់នំាអ�កឱ្យស� ល់ពីទំនាក់ទំនងសមមូលេលរបូសណា� នៃនេធ�គូបរបី៊ូក៖ រូ បសណា� នៃនគូប

េកតេឡងពីបង�ុំបំែណកៃនគូប។ របូសណា� នពីរគឺសមមូលគា� លុះ្រតែតេយងអចបែម�ងពីមួយេទមួយេទៀតេដយ

ចលនាងយៗ។ 

 វមានន័យថាមានភាពមិនែ្របេពញេលញស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសមមូលេនះ។ ដូចេនះអ�កដឹងពីរេបៀបេឆ�យ

សំនួររបស់អ�ក! វ្រគប់្រគាន់ែដលថាអ�ក្រត�តពិនិត្យ េបទីតំងបច�ុប្បន�ៃនគូបរបស់អ�កមានភាពមិនែ្របដូចេទនឹង

របូសណា� នៃនគូបជាមួយមុខែដលមានពណ៌ដូចគា� ។ ជាករពិតណាស់ ភាពអចៃនរបូសណា� នមួយក�ុងចំេណាមរបូ

សណា� នទំង១២។ ដូចេនះអ�កមានឱកស១១ក�ុងចំេណាម១២ែដលេកតពីករផ�ុំគូបេឡងវញិខុស។ 

 ករពណ៌នាពីភាពមិនែ្របេនះវ្រត�វករបេច�កេទសបន�ិច។ ចំណំាថាចលនាងយៗនំាឱ្យមានករប�ូរ្រគាប់

េន្រជ�ងនិងបានប�ូរ្រជ�ងជាប់វផងែដរ។ ទំនាក់ទំនង្រត�វបានបំេពញឱ្យរវងករប�ូរទំងពីរេនះសំរប់របូសណា� នែដល

អចេធ�បាន។ 

 ឥឡូវេនះេយងពណ៌នាពីភាពមិនែ្រប។ អ�កអចឈប់េនទីេនះ េហយរម�ងេទេសចក�ីសន�ិដ� នបាន។ 

 គូបរបី៊ូកមាន្រគាប់គូប៨េនចំ្រជ�ង េហយនិង១២្រគាប់គូបេនែផ�កកណា� ល។ ទីតំងមួយ្រត�វអចតងេដយ 

  ករប�ូរ  ៃនែផ�ក្រជ�ង 
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  ករប�ូរ  ៃនែផ�កខង 

  ករបង�ិលៃន  ឬ  ឬ  េល្រជ�ងនីមួយៗ គឺជាបន្ំសជាមួយៃន០ ១ ឬ ២ ៃនរង�ិលតមមំុ  

  រង�ិលៃនមំុ  ឬ  ៃនែផ�កខង គឺជាបន្ំសៃន ០ឬ១ ឬៃនមំុ  

 ែផ�កទីមួយៃនភាពមិនែ្រប ជាផលសងវវង  និង  តម modulo 2 ែដលេយងេហថា d។ 

 

 េតេគវស់កររង�ិលៃន្រគាប់្រជ�ងឬ្រគាប់ខងតមរេបៀបណា? វ្រត�វបានេធ�េនក�ុងវធីិមិនកណូនិច។ េន

េលគូបេដម េយងសំគាល់មុខខងេ្រកមួយៃន្រជ�ងនីមួយៗ (ក�ុងចំេណាមមុខ៣ដូចគា� ) េហយមុខមួយៃនែផ�កខង

នីមួយៗ (ក�ុងចំេណាមមុខ២) ឧបមាដូចជាក�ុងរបូ(a)។ 

 
របូទី៩ ្រគាប់្រជ�ងៃនគូបរបី៊ូកកត់សមា� ល់េដយ ែខ�ងៃបតងចស់ ្រគាប់ខងកត់សមា� ល់េដយែខ�ងពណ៌េខ� ។ 

េយងេឃញសណា� នេផ្សងមយយេទៀតបនា� ប់ពីបង�ិលមុខពណ៌េខៀវ 

 

 េយងចង់គណនាភាពមិនែ្របេលរបូសណា� នដៃទ(ឧបមាដូចជារបូb)។ កលេបេយងបង�ិលគូប វអចេកត

េឡងមុខសមា� ល់ៃន្រគាប់្រជ�ងមួយ មិនឋិតេនកែន�ងមុខសមា� ល់ជាចេម�យេទ។ េយងរប់ចំនួនៃនរង�ិលមំុ  

ជំុវញិអ័ក្សពី្រគាប់្រជ�ងេទកណា� លៃនគូបេដម្ីបយកវេទកន់ទីកែន�ងវ។ 

 េយងេធ�រេបៀបេនះស្រមាប់្រជ�ងទំងអស់ េហយេយងយកផលបូកៃនចំនួនរង�ិលេនាះ ែផ�កទីពីរៃន

ភាពមិនែ្របគឺជាផលបូកេនះ, បន�យ modulo 3, ែដលេយងេហថា  ។ េនក�ុងរបូ(b) ស្រមាប់្រជ�ងពីរ េយង្រត�វ

បង�ិលមួយដង េហយ្រជ�ងពីរេផ្សងេទៀតេយង្រត�វបង�ិលពីរដង ខណៈែដលេយងមិនប�ូរ្រគាប់្រជ�ង៤េផ្សងេទៀត។ 

ផលបូកខងេល្រត�វបែន�ម៦។ េយងបាន  ស្រមាប់របូ (b)។ 

 េយងេធ�ដូចគា� ែដរចំេពះ្រគាប់ខង។ េយងរប់ចំនួនរង�ិលៃនមំុ  ជំុវញិអ័ក្ស េទែផ�កកណា� លៃន

គូបេដម្ីបយកេទដក់ទីកែន�ងវ។ 

 េយងេធ�ែបបេនះចំេពះ្រគាប់ខងទំងអស់ េហយបែន�មចំនួនរង�ិល។ ែផ�កទី៣ៃនភាពមិនែ្របគឺជាផលបូក 

បន�យ modulo 2 ែដលេយងេហថា  ។ េនក�ុងរបូ (b) មិន្រត�វករបង�ិល្រគាប់ខងេទ មានន័យថា  ។ 

 ភាពមិនែ្របជា្រតីធាតុ  ។ េយងអចអះអងថា ចំនួនៃនរង�ិល ែដលេយងរប់ស្រមាប់

្រគាប់្រជ�ង (ឬ ្រគាប់ខង) នីមួយៗ គឺ្រគប់្រគាន់៖ វអ�ស័យេទនឹងមុខពិេសស ែដលេយងបានចំណំា។ អ�កយល់

្រត�វ! បុ៉ែន�អ�ីែដលេយងពិចរណាគឺជាផលបូកៃនចំនួនទំងេនះ ស្រមាប់្រគាប់្រជ�ងទំងអស់។ េយងអចេធ�ករសក
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ល្បងេដយប�ូរមុខចំណំាមួយ េហយពិនិត្យេមលថាផលបូកេនដូចពីមុន! 

 វជាករងយ�ស�លក�ុងករប�� ក់ថាភាពមិនែ្របគឺ  ស្រមាប់ដំេណាះ�សយគូបរបី៊ូក។ វបង� ញ

ឱ្យេឃញថា្រតីធាតុ  គឺជាភាពមិនែ្របេពញេលញ។ មានន័យថា ករណីពិេសសគឺ របូសណា� នេដមៃន

គូប ្រត�វអចេដះ�សយបាន លុះ្រតែតភាពមិនែ្របគឺ  ។ 

 បនា� ប់មក េតអ�កេធ�យ៉ាងណាេដម្ីបផ�ុំគូបេនះពីបំែណករបស់វ? អ�កអចដក់្រគាប់្រជ�ងទំង្របំាពីរដំបូង

េដយៃចដន្យ។ េនេពលែដលអ�កជំនួស្រជ�ងទី៨មួយ អ�ក្រត�វ្របាកដថាអ�កេរ ស្រត�វទិសេដរបស់វែដល  

(ឱកស១ក�ុងចំេណាម៣)។ បនា� ប់អ�កចប់េផ�មជំនួស្រគាប់ខងទំង១២។ អ�កអចជំនួស១០ដំបូងេដយៃចដន្យ។ 

េនេពលអ�កមកដល់្រគាប់ទី១១ អ�ក្រត�វេរ ស្រគាប់ែដល្រតឹម្រត�វក�ុងចំេណាម្រគាប់េនសល់២ ែដល  

(ឱកស១ក�ុង២)។ េយងេនសល់ែផ�កខង១ស្រមាប់ទីតំងទី១២។ អ�ក្រត�វ្របាកដថាអ�កេរ ស្រត�វទិសេដរបស់

វែដល  (ឱសកស១ក�ុងចំេណាម២) 

 

សន��ដា� ន 

ចំណាត់ថា� ក់វត�ុគឺជាប�� មូលដ� នេនក�ុងគណិតវទិ្យោ និងេនក�ុងវទិ្យោស�ស�ទូេទ។ ភាពមិនែ្របគឺជាឧបករណ៍ដ៍

មាន្របសិទ�ភាពេនក�ុងប�� េនះ។ េយងបានដក់បង� ញជាមួយឧទហរណ៍ជាេ្រចន។ វពិតណាស់ែដលអ�កនឹង

ជួប្របទះកររវរកជាេ្រចនេទៀតេនក�ុងគណិតវទិ្យោ េហយអ�កអចចប់េផ�មសន្ំសរបស់អ�ក នូវអ�ីែដលចូលចិត�។ 

 

បកែ្របេដយៈ  េហ លមឹហ៊ន 

  ម៉ុន សខុ 
  អ៊ុយ សគុន�រត័� 
 


