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បា៉រា៉ ដុក បាណាច-តាស�� េ�គណ�ត�ទ ូច����មព�ភពេលាកែបបណា?

និពន�េ�យ �៉យេឃល ឡក់េឃៀ និង អង់តន
ូ ណិចទូ
េតអ�កែដលគិតេទថា អ�កយក្រក�ចមួយមកពុះ េហយ
បនា�ប់មកផ�ុំ បំែណករបស់វវ ិញ បេង�តេទជា្រក�ចពីរ ្របកបេដយ
ទំហំ ដូចេដម? ក�ុងពិភពរបស់គណិតវ ិទ្យោ េយងអចេធ�បាន។

េដម្បីេធ�ករេនះបាន េយង្រត�វករឧបករណ៍ពិេសសខ�ះ ដូចជា
្រក�ម ស�័យសត្យជេ្រមស និងសំណុំមិនអចកំណត់បាន។
ទំងេនះគឺជា បា៉ រ៉ ដុក បាណាច

-តស�ី៖ េយងយកបាល់មួយ

មកេ្រច�កជាេ្រចនចំែណករប់អស់ បនា�ប់មកផ�ំុបានជាបាល់ពីរ
ទំហំ ដូចេដម។

�សៃមថា េតវអស�រ្យយា៉ ងណា េបសិនជាេយងអច
អនុវត�នូវបា៉ រ៉ ដុក បាណាច -តស�ី ក�ុងពិភពពិតបាន! េនាះេយង

នឹងអចប��ប់នូវករេ�សកឃា�ន េដយវ ិធីបេង�នេទ�ទឹក និងអហរ។ ករដឹកជ�ូ� នទំនិញក៏មានករធូរ�សល េ្រពះេយង
អចដឹកយកវត�ុែតមួយ េហយបេង�តបែន�មជាេ្រចន តមចង់បាន។ េយងនឹងមានវត�ុធាតុេដម េ្រចនឥតកំណត់ េយងអច

នឹងបេង�តេទ�នូវ េ្របងឥន�នៈ ្របាក់ មាស េយងអចទំងបេង�តេទ�នូវពិភពទំងមូលផងេទៀត! ម៉្យោងវ ិញេទៀត បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ក៏អចឱ្យេយងេធ�ផុ�យវ ិញ គឺយកបាល់ពីរ មកេ្រច�កេហយេធ�ជាបាល់ែតមួយ ែដលមានទំហំដូចមុន។ ប�
� ចំបង
ៃនពិភពេលកក៏អចេដះ�សយបាន េ្រពះេយងអចបន�យចំនួនកកសំណល់ ឬឧស�័នកបូនិកក�ុងបរ ិយាកស។

ជាអកុសល េយងមិនអចេ្របវក�ុងពិភពពិតបានេឡយ។ គា�ននរណាអចេ្របបា៉រ៉ ដុកេនះ េដម្បីបេង�នចំនួន្រក�ច ឬក៏អី�

េផ្សងបានេឡយ។ េបេទះបីជា្រក�ចេកតពីអតូមមានចំនួនដ៏េ្រចន ក៏ប៉ុែន�វេនែតជាចំនួនរប់អស់ ដូេច�ះេហយបា៉ រ៉ ដុក បាណាច
តស�ី មិន្រតឺម្រត�វេទក�ុងករណីៃនសំណុំរប់អស់។

បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី បាន្រត�វរកេឃញក�ុងឆា�ំ ១៩២៤ េដយ េស�ហិ�ន បាណាច និង អល់េ�ហ�ត តស�ី។ េនះមិនែមន

ជាបា៉ រ៉ ដុកតមន័យបុរណកន�ងមកេទ េ្រពះវមានករបក�សយ។ ក�ុងេពលជាមួយគា�េនាះ គណិតវ ិទូដៃទ ដូចជា ហ៊ូសដស

បានសិក្សោពីរង�ស់ (រង�ស់គឺជាទូេទកម�ៃនមាឌរបស់សំណុំ)។ បា៉ រ៉ ដុក ចប់េផ�មពីករកំណត់ថា រល់សំណុំ មាន

ស��ណៃនមាឌ ប៉ុែន�េគដឹងច្បោស់ថា រង�ស់មិនអចមានស្រមាប់សំណុំខ�ះ (បានន័យថា ស��ណៃនមាឌមិនអចេ្របេល
សំណុំទំងេនាះបាន) ែដលេគេហសំណុំតំងេនាះថា ជាសំណុំមិនអចវស់បាន។ បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី បានេ្របសំណុំ
ែបបេនះ េដម្បីបេង�នចំនួនបាល់។ េដម្បីេធ�ករេនះ េយង្រត�វករ ស�័យសត្យជេ្រមស។ សូមអនែផ�កចុងេ្រកយេដម្បីលម�ិត
ពីេរឿងេនះ។
ឥឡូវេនះដល់េវល្រត�វេពលពីបា៉រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ដ៏លំបាកេនាះេហយ។ ដំបូងេយងសន�តនូវអត�ន័យមួយចំនួន។

ក�ុងអត�បទខ�ីេនះ េយងពិនិត្យែតករណីលំហអឺគីត
� បីវ ិមា្រត R³ ែតប៉ុេណា�ះ។ វត�ុពីរ

A និង B ក�ុង R³ កុង្រគ�យអង់នឹងគា�

េបសិនជាវមានទំហំប៉ុនគា� រងដូចគា� ឬេពលតមបេច�កេទសថា េបមានចមា�យមួយែដលរវងវទំងពីរមានធាតុ្រត�វគា�។

េយងសរេសរ ។ ឧទហរណ៍ ្រតីេកណពីរកុង្រគ�យអង់នឹងគា� េបវមាន្រជ�ង្រត�វគា�្របែវងេស�គា� និងមានរង�ស់មុំ្រត�វគា�ប៉ុនគា�។
បា៉រា៉ ដុក បាណាច តាស��
សន�ត A, B និង C ជាបំែណកៃនបាល់ ក�ុង R³ េនាះមាន n ≥5, k<n និងបំែណកសំណុំរង្រត�វគា� A1’, A2’,…, An’, ៃន A, B1’, B2’,…,

Bn’, ៃន B,និង C1’, C2’,…, Cn’, ៃន C, ែដល

•
•

A=A1’∪ A2’∪…∪ An’, B=B1’∪ B2’∪…∪ Bn’ និង C=C1’∪ C2’∪…∪ Cn’
A1’≅ B1’… Ak’≅ Bk’

Ak+1’≅ Ck+1’… An’≅ Cn’

េពលបានម៉្យោងេទៀតថា េយងបំែបក A ជា n ចំែណក េហយផ�ំុ k ចំែណកបេង�តជា B និង n-k ចំែណកេដម្បីបេង�ត C។

គួរកត់សមា�ល់ថា

A,B,C

មានទំហំប៉ុនគា�! េបសិនជាេយងេធ�ែបបេនះចំេពះ្រក�ចេនាះ េនាះេយងអចបេង�តជា្រក�ចពីរ

មានទំហំប៉ុនមុន េហយ្រចសមកវ ិញ ពី្រក�ចពីរជា្រក�ចមួយបាន។
មានស្រមាយប�
� ក់

[5] ែដលថាចំនួនចំែណកអប្បបរមាគឺ n=5 ែតវេនែត្រតឹម្រត�វជាមួយចំនួនជាេ្រចន ែដលធំជាង

៥។ េនក�ុងែផ�កបនា�ប់ េយងនឹង�សយបង�ញ ករណី n=7។ បា៉ រ៉ ដុកេនះេនែតពិតស្រមាប់ករណីលំហវ ិមា្រតធំ។ េលសពីេនះ
ពំេនាលៃន បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ែដលេពលស្រមាប់ករណីបាល់ែដលងយ�ស�លេនាះ ក៏េនែត្រតឹម្រត�វេពលេយងជំនួសវ
េដយបាល់ ជាសំណុំរងក�ុងលំហ Rm ែដល m≥3 េហយមិនែមនជាសំនុំទេទ។

ស្រមាយប�
� ក់សេង�ប

ស្រមាយប�
� ក់របស់បា៉រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ពឹងេលលទ�ផលមួយចំនួនៃន្រទឹសី�បទ្រក�ម។ ក�ុងគណិតវ ិទ្យោ ្រក�ម គឺជា

សំណុំមិនទេទ ្របកបេដយ អនុវត�កុង
� (េគេ្រចនសរេសរដូចផលគុណ*) ែដលមានលក�ណៈបីគឺ៖
•
•
•

្របមាណវ ិធីមានលក�ណៈបំែបក មានន័យថា a.(b.c)=(a.b).c ស្រមាប់្រគប់ a,b និង c ក�ុងG

G មានធាតុណឺត e, មានន័យថា a.e=e.a ស្រមាប់្រគប់ a ក�ុង G

្រគប់ធាតុ a ក�ុង G មានច្រមាស មានន័យថា មានធាតុ a-1 ក�ុង G ែដល a. a-1= a-1.a= e

េយងស�ល់្រក�មែបបេនះជាេ្រចន៖ សំណុំចំនួនសនិទនមិនសូន្យ ែដលមាន្របមាណវ ិធីគុណ, សំណុំៃនពហុេកណ
និយ័ត ្របកបេដយ្របមាណវ ិធីបន្សំៃនសុីេម្រទី (ែដលេគែតងេហថា ) និងជាេ្រចនេផ្សងៗេទៀត។ ប៉ុែន� មិនែមន្រគប់សំណុំជា្រក�ម
េទ ជាឧទហរណ៍ ចំនួនគត់មិនសូន្យ ្របកបេដយ្របមាណវ ិធីគុណ មិនែមនជា្រក�មេទ េ្រពះមានធាតុខ�ះមិនមានច្រមាសេទ។
េនះជាវ ិធីបេង�ត្រក�ម៖ សន�ត s និង t ជាអក្សរពីរ ឬជាស�� េហយសន�ត F2 ជាសំណំុ ៃន្រគប់ពក្យែដលសរេសរេដយ
អក្សរ s, t, s-1 និង t-1 មានលក�ខណ�ែដលថា េប s និង s-1 េនជាប់គា�េនាះេយងលុបវទំងពីរេចល េហយដូចគា�ែដរស្រមាប់t និង t-1
។ ជាឧទហរណ៍ s, tst, t-1sssts-1 ជាធាតុៃន F2។ េយងក៏សន�តែដរនូវ «ពក្យទេទ» ជាធាតុៃនសំណុំ F2 ែដលមិនមានអក្សរអ�ីេសះ។
េដម្បីភា�ប់ពក្យពីរចូលគា� េយងដក់ពក្យទីពីរេ្រកយពក្យទីមួយ (េដយពិនិត្យពីករលុបស្រម�ល េបសិនជាមាន) ៖
ជាឧទហរណ៍ បន្សំៃនពក្យ

tst និង t-1sssts-1 គឺ tssssts-1 ។ ដូចេនះ

F2 ជាមួយ្របមាណវ ិធី លុបស្រម�ល គឺជា្រក�ម

ែដលមានធាតុណឺតជា ពក្យទេទ ែដលេហថាជា្រក�មេសរ ី បេង�តេឡងពីសំណុំ{s,t}។ វច្បោស់ណាស់ថា េគអចេធ�ទូេទកម�៖ េប
S ជាសំណុំៃនស�� េយងអចបេង�ត្រក�ម

Fs េដយបេង�តសំណុំ S តមវ ិធីដែដល។ ្រក�មេសរ ីមានតួនាទីសំខន់ណាស់

ក�ុង្រទឹសីប
� ទ្រក�ម េដយេហតុថាមានស្រមាយប�
� ក់ថា ្រគប់្រក�ម អុីសូម៉កហ�ីស េទនឹងសំណល់ៃន្រក�មេសរ ី គឺមានន័យថា
វ ិធីបេង�តនិងករេ្រប្រក�មេសរ ី គឺជាវ ិធី«បេង�ត្រក�ម» េនាះឯង។

្រក�មមួយេទៀតែដលមាន្របេយាជន៍ែដរក�ុងទីេនះ គឺ្រក�មៃនសុីេម្រទីសនិទន ក�ុងវ ិមា្រត៣។ ្រក�មេនះេគេហថា

SO3 ។

្របមាណវ ិធីៃន្រក�មេនះគឺ បន្សំ េ្រពះថារង�ិលពីរអចេធ�បន្សំ៖ �សៃមថា បាល់មួយមានទិសេដកំណត់មួយ បង�ិលវ

េទទិសេដទីពីរ បនា�ប់មកបង�ិលវម�ងេទៀតតមទិសេដទីបី។ ពិតណាស់ េយងបានបង�ិលវពីទីតំងដំបូងេទទិសេដទីបី
ែដលជាបន្សំៃនរង�ិលពីរ។
ស្រមាយប�
� ក់តេទេនះ យកពី [2] (ក�ុងឯកសរេយាង)

េដម្បីបក�សយបា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី េយងនឹងេ្រប ែឡមមា៉ បួន។ េទះយា៉ ងណាក៏បំណក�សយេនះ មានលក�ណៈ
បេច�កេទសខ�ំងក� េហយេយងនិងរ ំលងែផ�កខ�ះ។ សូមអន [1] េដម្បីលម�ិត ឬ [4] ស្រមាប់ករបក�សយទំង�ស�ង។ តេទេនះ
េយងសន�តថា A,B និង C ជាបាល់កុ�ង R³ ែដលមានកំ 1 និងផ�ិត a=(0,0,0), b=(0,0,3) និង c=(0,0,-3)្រត�វេរៀងគា�។

បទគន�ឹះ ១៖ មាន្រក�មរងG ៃន SO(3) េក តេឡ ងពី រង�ិល ពី រs និ ង t ក�ុង SO(3) ែដលអុី សូ ម៉កហ�ីស នឹ ងF2។

េពលបានម៉្យោងេទៀតថា មាន្រក�មរង G ៃន SO(3) ែដលដូច្របាកដេទនឹង្រក�មេសរ ី F2។ េយងអចនឹកេមលពីពក្យក�ុង

F2 ដូចជារង�ិលបន�បនា�ប់

s,t,s-1,t-1 ែដល

s-1ជារង�ិលដូច s ែដរែតមានទិសេដផ�ុយ េហយក៏ដូចគា�េនះែដរស្រមាប់

ចប់ពីេពលេនះេទ េយងមិនរ ំេលចភាពខុសគា�រវង G និង F2 េទៀតេទ មានន័យថា េយងនឹង្របដូចធាតុរបស់

t-1។

G ថាជាពក្យ

ឬក៏ជារង�ិល តមត្រម�វករ។
េដម្បីេឃញករងរេនះ េយងយកឧទហរណ៍ s និង t ជុំវ ិញអ័ក្សែកងពីរ េហយជារង�ិលតមមុំដូចគា�។ តមរេបៀបេនះ
េទះជាេយងផ្សំ s,t, s-1,t-1 េយងនឹងមិនអចទទួលទ្រមង់េដមដំបូងវ ិញែដរ។ េលសពីេនះ ពីរពក្យ សរេសរេដយ s,t, s-1,t-1 ្រត�វគា�
រង�ិលពីរក�ុង SO(3)។

េប H ជាសំណុំរងៃន G សន�ត sH ជាសំណុំពក្យេកតពីករបែន�ម s ពីមុខ្រគប់ពក្យក�ុង H។ ឧទហរណ៍ េប H={tst-1,s-1tt} េនាះ
sH={stst-1,tt}
បទគន�ឹះ ២៖ មានគូ សំ ណុំ រងដច់ ពីគា
H� 1, H2, H3, H4 ៃន G ែដលមិ នមានធាតុ ណឺ ត េហ យ ៖
G=sH1 ∪ tH2
G=s-1 H3 ∪ t-1 H4
sH1 ∩ tH2=∅
s-1 H3 ∩ t-1 H4=∅
ែឡមមា៉ េនះេពលថា េយងអចែចក្រក�ម

G ជាពីរចំែណក តមរេបៀបពីរេផ្សងគា� តមទំនងងយ�ស�លែដលអច

កត់ពុះបាល់បាន។

េយងនឹងបេង�តសំណុំរង H1, H2, H3, H4។ តង W(s) សំណុំៃនពក្យក�ុង G ចប់េផ�មេដយ s េធ�ដូចគា�េនះស្រមាប់ t, s-1,t-1 ។ តង

W(st-1 ) សំណុំៃនពក្យចប់េផ�មេដយ st-1 ។ល។
េយងអចកំណត់

H1=W(s-1 ),

H2=W(t-1s),

H3=W(s)និង

H4=W(ts-1)។ ច្បោស់ណាស់ថា សំណុំទំងេនះកត់ដច់ពីគា�

េហយគា�នមួយណាែដលមាន ពក្យទេទ េសះេឡយ។ ជាករងយ�ស�លនឹងេផ��ងផា�ត់លក�ខណ�ទំបបួនៃនែឡមមា៉ ។
្រក�ម

G ែដលមានអំេពេលបាល់ A៖ ពិតណាស់ បង�ិលបាល់តមធាតុៃន G គឺ្រគាន់ែតប�ូរទីចំណុចេនេលបាល់។ េបឱ្យ

ចំណុច x មួយេលបាល់ A េនាះេយងអចកំណត់សំណុំចំណុចៃន A ែដល x អចេទដល់បនា�ប់ពីរង�ិលក�ុង G។

តង y ជាធាតុៃន A េនក�ុងរង�ិលៃន x ។ េពលម៉្យោងេទៀតថា មានរង�ិល c∈ G ែដល y ជារូបភាពរបស់ x េដយអំេពរបស់ c។ ប៉ុែន�

ផ�ុយមកវ ិញ x ជារូបភាពរបស់ y េដយ c-1 ដូចេនះ x េនក�ុងគន�ងរបស់ y។ ងយ�ស�លណាស់ េដម្បីេមលេឃញថា y
មានគន�ងដូច x ឬក៏ជាទូេទ ្រគប់ពីរចំណុចៃនគន�ង x ស�ិតក�ុងគន�ងែតមួយ។ សន�ត x និង x’ជាធាតុៃន A ែដល x និង x’
មានគន�ងេផ្សងគា�។ េបដូេច�ះ ធាតុ y∈ A មិនអចស�ិតេនក�ុងគន�ងទំងពីរៃន x និង x’បានេទ។ ពិតណាស់ ក�ុងករណីែដល x
មានគន�ងដូច y ែដល y មានគន�ងដូច x’ មានន័យថា x មានគន�ងដូច x’ ។ ដូចែដលេយងធា�ប់បានេពលរួចមកេហយ

ថាមិនអចមានករ្រត�តគា�ៃនគន�ងពីរបានេទ ្របសព�គឺទេទ ជាវ ិបាកគឺគន�ងA បេង�តនូវែផ�ក A។
ែផ�កកត់គា�ែដលមានអំេពរបស់

G េល A គឺជាសំណុំរងៃន A ែដលមានធាតុែតមួយគឺ x ៃនគន�ងពិេសសមួយ។

េដម្បីបង�ញអត�ិភាពៃនែផ�កកត់គា�េនះ េយង្រត�វករ ស�័យសត្យៃនជេ្រមស។
េប

H ជាសំណុំរងៃន G េហយ A’ជាសំណុំរងៃន A េនាះេយងកំណត់ HA’ ជាសំណុំៃនរូបភាពរបស់ធាតុ A’ េដយធាតុ

របស់ A’ មានន័យថា HA’ ={h(x)|h𝜖𝜖H, x𝜖𝜖 A} ែដល h(x) ជារូបភាពៃន x េដយរង�ិល h។ ដូចគា�េនះែដរ េប s ជាធាតុៃន G
េយងសរេសរ sA’={s(x)|x𝜖𝜖A’}។

បទគន�ឹះ ៣៖ មានគូ សំ ណុំ រងដច់ ពីគា
A� 1, A2, A3, A4 ៃន A ែដល្របជុំ របស់ វ ជា
សំ ណុំ រងរបស់ A េហ យ ៖
A=sA1 ∪ tA2
A={a} ∪ s-1 A3 ∪ t-1 A4
sA1 ∩ tA2=∅
s-1 A3 ∩ t-1 A4=∅

ឥឡូវ េយងេយងកត់ែផ�កៃនបាល់ A េដយេ្រប ករបំែបក G តមែឡមមា៉ ២។
តង X ជាែផ�កកត់គា�ៃនអំេពរបស់ G េល A ។ តង A1=H1X ∪ {a}, Ã2=H2X, Ã3=H3X, Ã4=H4X, A2= Ã2\{t-1sA1 ∩ Ã2 },
A3=Ã3\{ts-1Ã3∩A4}

េយងចប់អរម�ណ៍ថា គា�ន Ai ណាមួយែដលមានរួមផ្សំ េដយធាតុ X ដូចេនះ្របជុំរបស់វ ជាសំណុំរងៃន A។ េលសពីេនះ
េយាងតមនិយមន័យ ៃន X ែដលថា A=GX∪{a}។ ចប់ពី្រតឹមេនះ មានភាពងយ�ស�លក�ុងករេផ��ងផា�ត់ែឡមមា៉ ។
បទគន�ឹះ ៤៖ មានគូ សំ ណុំ រងដច់ ពីគា
B� 1, B2, C1, C2 , C3 និ ង អនុ គមន៍F: B∪ C → A ែដល៖
B= B1 ∪ B2 និ ង C= C1 ∪ C2 ∪ C3

េល ស ពី េនះ សំ ណុំ f(B1), f(B1), f(B2), , f(C1), f(C2), f(C3) ជាគូ សំ ណុំ រងដច់ ពីគា� េហ យ រល់ អំេព ៃនf េល Bi និ ង Ci

គឺ ជា អនុ គមន៍ រក្សោចមា� យ។

េនទីេនះ េយងចប់េផ�មបេង�តភាព្រត�វគា�រវងែផ�កៃនA និងែផ�កៃន B និង C។
សន�ត B1 ជារូបភាពរបស់ A1 តមអនុគមន៍ x → sx+b។ េដយអនុគមន៍េនះ្រគាន់ែតជា បន្សំរវងរង�ិលនិងរ ំកិល

តមរយៈកររក្សោចមា�យនិង្រត�វគូគា� េយងបាន A1 និង B1 កុង្រគ�យអង់។ តមវ ិធីដែដលេយងអចបេង�តកុង្រគ�យអង់រវង A2 និង
� លៃន C មិនទន់្រត�វគា�និងអនុគមន៍ណាេសះ ដូចេនះេយងេរ សចំណុចមួយពីកុង
� A
B2 , A3 និង C1, A4 និង C3។ ែផ�កកណា

� X )េហយេធ�អនុគមន៍វេទ c។ f ្រគាន់ែតជា្របជុំ ៃនច្រមាសអនុគមន៍
ែដលមិនែមនជារបស់ Ai ណាមួយ (ជាឧទហរណ៍យកពីកុង

ទំងេនះ។ េគអចប�
� ក់បាន (េដយជំនួយពីែឡមមា៉ មុន) ថា �សបតមលក�ខណ�របស់ែឡមមា៉ េនះ។
េពលេនះ េយងអចបក�សយ បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី បានេហយ។

� ក់មួយៃន កររក្សោ
េយងតង D=B∪C។ �សបតមែឡមមា៉ ៤ េយងមានអនុគមន៍មួយទល់មួយ f: D→A ែដលជាបណា

ចមា�យ។ េយងក៏តង g: A→D ជារ ំកិលៃន b។ េបេយងេរ សធាតុមួយៃន A (្រត�វគា�ក�ុង D) វអចមានអនុគមន៍េទ D (្រត�វគា�ក�ុង A)
េហយបនា�ប់មក ឆ�ងេទ A (្រត�វគា�ក�ុង D) ម�ងេទៀត និងជាបន�បនា�ប់។ េយ ងចង់ដឹងថា េតមានអ�ីេកតេឡង េបសិនជាេយងេធ�

ប��
� សេទវ ិញៈ េរ សចំណុច x មួយក�ុង A េតមានធាតុ y ណាមួយក�ុង D ែដល x= f(y)? េបយា៉ងេនាះែមន េតមានធាតុ x’ ក�ុង A
ែដល y= g(x’) ? េហយបន�បនា�ប់តេទ។ បាតុភូតរេបៀបេនះ េគេហថា «ករ�សវ្រជាវរកជីដូនជីត»។ បាតុផូតេនះអចចប់
(ឧទហរណ៍េបសិនជា y𝜖𝜖 C) ឬមួយក៏វេនែតដែដលៗ។ េពលេនាះេយងអចែចកA និង D ដូចតេទ៖
Af= {x∈A | ករ�សវ្រជាវរកជីដូនជីត ចប់េន D}

Ag= {x∈A | ករ�សវ្រជាវរកជីដូនជីត ចប់េន A}

A∞= {x∈A | ករ�សវ្រជាវរកជីដូនជីត មិនេចះចប់}
េហយដូចគា�េនះែដរ ស្រមាប់ Df , Dg , D∞ ។

េយងេឃញថា f: Df → Af ជាអនុគមន៍្រត�វគា� េហយក៏ដូចគា�ែដរ g: Dg → Ag និង f: D∞ → A∞ ។ ដូចេនះ តមែឡមមា៉ ៤

លទ�ផលគឺ៖

Bi ’ = Bi ∩ (Df ∪ D∞) , i=1,2;
B3’ = B ∩ Dg ;
Ci ’ = Ci ∩ (Df ∪ D∞) , i=1,2,3 ;
C4’ = C ∩ Dg ;
Ai ’ = f(Bi ’) i=1,2;
A3’ = g-1 (B3’)
A’i+3 = f(Ci ’) i=1,2,3 ;
A7’ = g-1 (C4’)

គំន�តសំខាន់ម ួយចំន ួន

ឆ�ងកត់ករ�សយប�
� ក់ េយង្របទះេឃញនូវគំនិតសំខន់មួយចំនួនក�ុងគណិតវ ិទ្យោ េហយេយងនឹងេធ�ចំណាប់

អរម�ណ៍ខ�ះ។

ភាពអចវស់ បា ន
ក�ុងគណិតវ ិទ្យោ របស់មួយែដលេយងែតងចង់ដឹង គឺ«ទំហំ» ៃនសំណុំ។ ជាឧទហរណ៍ េបេយងេធ�ករជាមួយចំនួនពិត ℝ
េហយមានសំណុំ (0,1) វសមរម្យណាស់ ែដលគិតថាវមានទំហំ 1 (ជា្របែវង)។ េបមានសំណុំ (-2,0)∪ [5,6] េនាះ្របែវងសរុបគឺ 3

ដូចេនះេយងគិតថា វមានទំហំ

3 ។ េបេយងមានែតចំណុចមួយ ដូចជា

{o} េនាះវគា�នទំហំេទ អ��ឹងវមានទំហំ

0

េទះបីជាសំណំុ េនាះមិនទេទក៏េដយ។ ដូេច�ះក�ុងវ ិមា្រតមួយ េយងអចគិតពី«រង�ស់» ៃនសំណុំដូចជា្របែវងសរុបៃនអង�ត់
ទំងអស់ៃនសំណុំ។

ដូចខងេលេនះែដរ េបេយងេធ�ករក�ុង

នឹងមានទំហំ ១ េហយ (0,1)x{0} នឹងមានទំហំ ០ ។

ℝ2 ស��ណៃនរង�ស់ អចនឹងគិតពីៃផ�សរុប ជាឧទហរណ៍

(0,1)x(0,1)

ស��ណៃនរង�ស់នឹងមានសរៈសំខន់ េពលែដលេយងេធ�ករសរុបប�ូ� ល ែដលេយង្រត�វដឹងពីលីមីត

ៃនអនុគមន៍សរុបតមៃផ�ទំងេនាះ។ ករងរែបបេនះវស្រម�លកន់ែតខ�ំងដល់ករណី ែដលអនុគមន៍កំណត់កុង
� ℝn ប៉ុែន�េពលខ�ះ

ក៏មានករណីេយងេធ�ករសរុបប�ូ� ល ស្រមាប់អនុគមន៍ ែដលមានស��ណៃនទំហំ (្របែវង ្រកឡាៃផ� មាឌ ។ល។)

មិនច្បោស់លស់។ េពលេនាះ ស��ណៃន «រង�ស់» បាន្រត�វវ ិវឌ្ឍ។ សន�តសំណុំ S រង�ស់វជាចំនួន មានន័យថា រល់សំណុំរងៃន
S មានរងជា 𝜎𝜎-ពីជគណិត ។ ចំនួនែដលកំណត់គិតេទតមទំហំៃនសំណុំរង។ ជាញឹកញយ មានវ ីធីជាេ្រចន (េលសពីមួយ)
ស្រមាប់វស់ស្រមាប់សំណុំ។ វ ិធីែដលេរៀបរប់ខងេល ែដលេ្របស្រមាប់វស់សំណុំរង

S

ៃន

ℝ ក�ុង

𝜎𝜎-ពីជគណិត

គឺ្របែវងសរុបៃនអង�ត់ៃន S េហថា រង�ស់េឡែប៊ស។ េនមានរង�ស់សម�� មួយេទៀត ែដលភា�ប់ ០ េទនឹងេរៀងរល់សំណុំរង ក�ុង

𝜎𝜎-ពីជគណិត។ រង�ស់សម�� មិនមានករេ្រប្របាស់ទូលំទូលយេទ េដយេហតុថា រល់សំណុំមិនមានទំហំេសះេឡយ។ ដូចេនះ
េពលែដលនិយាយពីរង�ស់ៃនសំណុំរង
ៃនទំហំសំណុំរងរបស់ ℝ ។

ℝ េគែតង្រត�វករ

េគដឹងថា មិនែមន្រគប់សំណុំរងៃន

រង�ស់េឡែប៊ស េ្រពះវអចបង�ញស��ណអព�ន�រញាណ

ℝ អចវស់េដយ រង�ស់េឡែប៊ស បានេនាះេទ។ សំណុំរងែបបេនាះដំបូង

្រត�វបានរកេឃញេនក�ុងឆា�ំ ១៩០៥ េដយហ�ីែសប វ ីតលី េហយេគេហវថា សំណុំវ ីតលី។ េនះគឺជាសំណុំរងៃន

ែដលេយងមិនអចឱ្យស��ណៃនរង�ស់ច្បោស់លស់ ចំេពះសំណុំរងរបស់វ។ ចំណុចរបត់ៃនស��ណរបស់សំណំុ វ ីតលី
គឺស័�យសត្យជេ្រមស ែដលែស�ងថា ស្រមាប់រល់សំណុំែដលមិនអចវស់េដយ រង�ស់េឡែប៊ស បាន ្រត�វករស�័យសត្យ
ជេ្រមស។
ក�ុងបា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី សំណុំែដលបាល់បានបំែបក មុននឹងផ�ំុេទវ ិញជាបាល់ពីរេនាះ វជា សំណុំមិនអចវស់បាន

េដយរង�ស់េឡែប៊ស ដូចេនះវមិនមានស��ណៃនរង�ស់េទ ដូចេនះស��ណៃនកររក្សោមាឌក៏មិនដំេណរករែដរ។
បំ ែណក និ ងទំ នា ក់ ទំនងសមមូ ល

ដូចែដលេយងបានេឃញក�ុងបំណក�សយៃនបំែណករបស់បាល់ ក�ុងគណិតវ ិទ្យោេយង្រត�វកររកបំែណកៃនសំណុំ
គឺថា្រត�វបំែបកសំណំុ ជាសំណុំរង (អចេ្រចនរប់មិនអស់) ែដលមានគូដច់ពីគា� េហយមាន្របសព�ជាសំណុំទំងមូល។
ជាឧទហរណ៍ ពិនិត្យសំណំុ ៃនឯកសរក�ុងកុំព្យូទ័ររបស់េយង។ បំែណកក�ុងសំណុំេនះ គឺជាថតឯកសរ។ វ ិធីមួយៃនករ
ែបងែចកសំណុំេនះ គឺែចកជាថតស្រមាប់រូបថត ថតស្រមាប់វ ីេដអូ ថតស្រមាប់អី�េផ្សងៗេទៀត។ មានវ ិធីជាេ្រចនេទៀត

េដម្បីែចកសំណុំេនះ ែតក�ុងពីជគណិត េយងមានវ ិធីស�ស�ងយ�ស�ល គឺ៖ េ្របថា�ក់សមមូល។ ទំនាក់ទំនងសមមូល ក�ុងសំណុំ
គឺជាទំនាក់ទំនងរវងធាតុៃនសំណុំេនាះ ែដល្របកបេដយលក�ណៈ ្រចស ឆ�ុះ និងឆ�ង។ ដូចេនះ ថា�ក់សមមូលៃន

x គឺជា

សំណុំរងៃនធាតុទំងអស់របស់សំណុំ ែដលសមមូលនឹង x ។ វេមលេឃញងយណាស់ ែដលថាថា�ក់សមមូលបេង�តបានជា

បំែណកៃនសំណុំ។ ជាឧទហរណ៍ «មានតំណភា�ប់ឯកសរដូចគា�» គឺជាទំនាក់ទំនងសមមូលៃនសំណុំឯកសរ ក�ុងកុំព្យូទ័រ

របស់េយង។ ថា�ក់សមមូលគឺជា សំណុំរងៃនឯកសរ JPEG ទំងឡាយ សំណុំរងៃនឯកសរ pdf ទំងឡាយ ។ល។ ម៉្យោងេទៀត
កុង្រគ�យអង់ គឺជាទំនាក់ទំនងសមមូលក�ុងសំណុំ្រតីេកណទំងអស់។ ទំនាក់ទំនងសមមូលមានេនទីជាេ្រចន េហយវបានជួយ
េយងឱ្យបេង�តបាននូវបំែណងែចកដ៏សំខន់ េហយក៏មានន័យថាជាឧបករណ៍្របកបេដយអនុភាពៃនគណិតវ ិទ្យោ។
េយងបានេឃញរួចមកេហយ នូវទំនាក់ទំនងសមមូលក�ុងបំណក�សយៃន

«មានគន�ងជាមួយគា�» េ្រកមអំេពៃន

G

បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ៖

ែដលជាទំនាក់ទំនងសមមូលៃនធាតុរបស់

A ែដលថា�ក់សមមូលគឺជាគន�ង។

មានឧទហរណ៍ជាេ្រចនេទៀតៃនទំនាក់ទំនងសមមូល និងថា�ក់សមមូល ក�ុងពីជគណិត ឧបមាេប N ជា្រក�មរងណ័រមា៉ ល់ ៃន្រក�ម
H េនាះ «ស�ិតេនក�ុងសហសំណុំៃន

N » ជាទំនាក់ទំនងសមមូលៃនធាតុរបស់

H េហយថា�ក់សមមូលគឺ សហសំណុំ។

េហតុអីបា
� នជាេយងចូលចិត�ទំនាក់ទំនងសមមូល េ្រពះថាវងយ�ស�ល៖ វបានបេង�តនូវទ្រមង់មួយៃនបំែណក
ដូចជាសហសំណុំៃន N ែដលផ�ល់នូវសំណល់ផលែចក H/N ជាទ្រមង់ៃន្រក�ម។

ស�័យសត្យជេ្រមស

េនេដមសតវត្សទី២០ េគាលេដសំខន់មួយរបស់អ�កគណិតវ ិទ្យោ គឺខំែស�ងរកនូវបណុំ� រប់អស់ៃនស�័យសត្យ

ែដលគណិតវ ិទូអចពឹងែផ�កេលបាន (េដយេ្របច្បោប់តក�វ ិទ្យោ)។ េទះជាយា៉ ងណា េហតុករណ៍េនះបានបង�ញេដយ ខឺត
ហ�ូែដល ថា វមិនអចេកតមានបណំុ� ែបបេនះេទ េ្រពះថាមានស�័យសត្យជាេ្រចនេទៀត ែដលមានសរៈសំខន់ និងជា្រគឹះ
ស្រមាប់គណិតវ ិទ្យោ។ េគាលករណ៍រួម េដម្បី្រគឹះែបបេនះ គឺករេ្របវក្យសព�សំណុំ។ េបេយងអចកំណត់ថាេតសំណុំេនាះជាអ�ី
េនាះេយងអចនឹងទញយកផល (េដយេ្របស័យ
� សត្យបែន�ម) គណិតវ ិទ្យោដៃទេទៀតបាន (សូមអន

****** ពីករែវកែញក

េរឿងេនះ)។ ជា្របវត� ស�័យសត្យដំបូងៃន្រទឹសីប
� ទសំណុំ បេង�តេដយ អុឺន ែហ្ស៊កែមឡូ (ែដលេ្រកយមកបានែកបន�ិចេដយ

អ្របាហម ែ�ហ�នខិល) េហយវក៏េនែតជាស�័យសត្យទូេទេឌលេ្របេទសសព�ៃថ� (ពិតណាស់ថាមានរេបៀបជាេ្រចនេទៀត)។
ស�័យសត្យមួយក�ុងចំេណាមស�័យសត្យែដលេស�េដយែហ្ស៊កែមឡូ គឺស័�យសត្យៃនជេ្រមស។ វបានេពលថា៖ សន�តថាមាន

បណំុ� ៃនសំណុំ(មិនទេទ) េនាះអចេ្រជសយកធាតុមួយពីរល់សំណុំ។ េមលេទវហក់ដូចជាេកតឯកឯង ប៉ុែន�្រត�វបានបង�ញ
្របកបេដយភាពច្រម�ងច្រមាស ជាពិេសសេនពក់កណា
� លេដមសតវត្សទី ២០។ មូលេហតុមួយក�ុងេនាះ វបានអះអងពី

អត�ិភាពវត�ុ ែដលមិនអចបេង�តេដយវ ិថីេផ្សងេទៀត។ ជាឧទហរណ៍ េគអចបង�ញេដយេ្របស័�យសត្យជេ្រមសថា

មានតេ្រម�បេរៀបរយៃនចំនួនពិត ែដលមិនអចបង�ញេដយវ ិធីេផ្សងេ្រកពីករេ្របស័យ
� សត្យៃនជេ្រមស។ េលសពីេនះ

ស�័យសត្យៃនជេ្រមស អចបង�ញពីអត�ិភាពៃនសំណុំែដលមិនអចវស់បាន េហយមួយភាគក៏បង�ញពី

បា៉ រ៉ ដុក បាណាច

តស�ី។ េគអចបង�ញថា ស�័យសត្យជេ្រមស ្រត�វករេដម្បីបក�សយ បា៉ រ៉ ដុក បាណាច តស�ី ែដលគា�នវ េគមិនអចបេង�ត
នូវបំែណងែចកសម�សបបានេឡយ។ លទ�ផលមិនអព�ន�រ��ណែបបេនះ នាំមកនូវករលំបាកជាេ្រចនដល់ ស�័យសត្យជេ្រមស
ក�ុងភាពជាស�័យសត្យ។ សព�ៃថ�េនះ គណិតវ ិទូភាគេ្រចនទទួលយក ស�័យសត្យៃនជេ្រមស េដយគា�នសង្ស័យ។
គណិតវ ិទ្យោទំេនបភាគេ្រចន ឈរេលមូលដ�ន្រគឹះៃនស�័យសត្យជេ្រមស េបដកតួនាទីៃនស�័យសត្យេនះ េចញ
េម៉�ះសមលទ�ផលជាេ្រចន្រត�វបំផា�ញ។
សន��ដា�ន

េយងបានេធ�េរឿងែដលមិនគួរេកត ពីបាល់មួយេទជាពីរ។ តមអព�ន�រ��ណ វមិនដំេណរករេទ ែតស្រមាប់គណិតវ ិទ្យោ
អព�ន�រ��ណអចមិនយកជា្រតីមុខ ជាពិេសសស្រមាប់ករណីសំណុំរប់មិនអស់។ ជាករពិត ស��ណនិងគំនិតែដលេយង
ផ្សោភា�ប់ ដូចជា ភាពអចវស់បាន និងស�័យសត្យជេ្រមស អចបេង�តបានជាលទ�ផលគួរភា�ក់េផ�ល េទះជាវេកតពីគំនិត
យា៉ ងសម�� ក៏េដយ។ បា៉ រ៉ ដុកេនះ ក៏ជាឱកសេដម្បីេ្រប្របាស់នូវលទ�ផលពីែផ�កជាេ្រចនៃនគណិតវ ិទ្យោ៖ វ ិភាគ
(េដយភាពអចវស់បាន) ្រទឹសីប
� ទ្រក�ម (េដយ្រក�មេសរ ី) ពីជគណិត (េដេ◌គន�ងនិងបំែណក) តក�វ ិទ្យោ
(េដយស�័យសត្យៃនជេ្រមស)។
ឯកសារេយាង
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