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ណច  p ជចំណ
ងចង់បង្ហ ញថ

នទិសដូចវុចិទ័
្ដ យ េ យ

ល់ចំណុចឆ្លុះ 
ែម្លងខ្លួនឯង។ 
S រងនូវអនុគម
េផ្ដើមផ្ល ស់ទី
ងេ្រកយ ចំណុ
al transforma

ចបង្ហ ញថករ
ះគម ន េនះសម
មនសក់ ដូចែដ
វករ ចូរេ្រប ប
ចខ្លួនឯង េហើយ

លទធផលៃនអ័ក
្របព័នធត្រមុយ

ម្លងពី p េទ p

នករគិតេ យ

         
elation or ide
 that was use

ងវញិេទៀត ជ
ែដល សម

សៃមេទដល់ៃផ
ឬ មួលែផនកមួ
ដូចេទនឹងៃផទ
គឺជលកខណៈ ម
ទូ យ របស់
ងបរមិណល

។ យក S ជៃផទ
ណុចឆ្លុះៃនចំណុ
ថ X សូនយ 

រ Xp េ្រពះវុចិ
យេលប នដូចគន
 p របស់ ដូច
េនខណៈេពល
មន៍បែម្លងឯក
មែខ បេ ្ដ យ
ច p េទដល់ច

ation)។ ដូេចនះ
រប្ដូរែបបេនះមិ
មមិតកមមេដើម ែដ
ដលបនេពល
បេធៀបរ ង 
យបែម្លងពីចំណ
បនទ ប់ពីបែម្លង

យ (x, y, z) 

p ប្រញច សទិស

យខ្លួនឯងេនះ 

entity map or
ed as its argu

ឧទហរណ៍ 
មមូល មែបប
ផទ
យចំនួន 
ែស្វ៊។) 
មួយ ៃនតូបូ៉វទិយ

ស កនុង 

កខណៈេទ 

ផទ ងែស៊្វមួយ
ណុច p 

ចទ័រ Xp 

ទំងអស់ចំេព
ចៗគន ។ ដូេចនះ 
លេដើម t  0 
លកខណៈ2។ 
យ ែដលភជ ប់
ចំណុចឆ្លុះp រ
ះ 
ន ចមនេន
ដលថ X 
លមកខងេដើម

ណុច p េទចំណ
ង p េទ p។

សៃន R3។ 

គឺជអូមូ៉តូប 

r identity 
ment. In term

ប

ទយ 

ពះ

របស់

នះេទ 

។ 

ណុច 

ms 



 



(អនុគមន៍ពីរែ
្របសិនេបើពួក
ពីមួយេទមួយ
េយើង ចកំណ
េរៀងគន ។ ដឺេ្រ
េផ ងេទៀត េន
េហើយបែម្លងឯ
ែដលគម នវុចិទ
ទក់ទងនឹងប
 ្រទឹស្តី
វុចិទ័រជប់ េន
រង្វង់េនះែដល
កំណត់ចំនួនរ
 េយើង
C តូចមួយេន
េចញពីចំណុច
នឹង ចសេងក
នូវចំនួនជំុជក
េហើយជំុែដល
ចំេពះឧទហ
 

 
 ំងដិ

មពិត គំនិត
ៃនសមីករឌីេ

សនមត
យក (X)  

គួរកត់សមគ ល់
ជែដនវុចិទ័រជ
+ iqk(X)  (

1 ដូចកនុងរបូ 
ែដលផលបូក
ែដលមន ំង
េនេលើៃផទ ងែ
េបើផលបូក ំង

ែដលជអនុកម
ក ្រតូវបនេធ្វើប
យ េ យប្តូរមំុរ
ណត់នូវចំនួនគ
្រកៃនបែម្លង S 
នេពលេធើ្វបែម្ល
ឯកលកខណៈ និ
ទ័រសូនយ េនេល
បរមិណអរបីូ ក្
សបទបល់មន
នេលើៃផទ ែដល
ល X សូនយ។ េយ
រង្វិល X ជំុវញិ
ចប់េផ្ដើមេ យ

នជំុវញិចំណុច
ច មួយ និង
ងតនូវបែ្រមប្រមួ
ក់ ក់មួយ។ 

លវលិផទុយពីទិស
ហរណ៍ខងេ្រក

រូ

ដិច ip(X) គឺជ
តរបស់ ព័ងក
េផរង់៉ែសយល។
តថ X ជែដន
ip1(X) + ip2(X

លថ (ែដលនឹង
ជប់មួយេទៀត
(X)។ ឧទហ
1b វុចិទ័រសូនយ
ំងដិច េសមើនឹ

ងដិច 2 ដូចកនុ
ែស៊្វ។ ផលបូក
ងដិចរបស់វុចិ

មន៍ជប់កនុងរង
បែម្លងរបូពីមួយ
ង្វិល និង អ័ក

គត់មួយ ែដលជ
មួយមិនែ្រប្របួ
ម្លងជប់េនះេទ
និងអង់ទីបូ៉ដមិ
លើៃផទ S នឹងម
ក្◌ុនងករនីេន
សក់ ក៏ជវបិ
មនវុចិទ័រសូន
យើង ចកំណ
ចំណុច p ដូច
យកំណត់តំបន់
 p  ែដល X មិ
ង មទិសេ
មួលទិសេ ៃន
ជំុនីមួយៗែដល

សេ កំណត់ 
កម េហើយ បញជ

បទី ៣: សូនយវុ ិ

ជេគលករណ៍
េរប៉នបង្ហ ញ
 

នវុចិទ័រ េលើៃផទ
X) + · · · + i

េធ្វើឱយអនក ន
េលើៃផទ S ែដល
រណ៍ យកៃផទ S

នយមួយេនបូ៉ល
នង 2។ េនកនុ
កនុងរបូ 3d។ អនក
កៃន ំងដិច េ
ទ័រសូនយៃន S 

វង់លំហតូបូ៉ែត
យេទមួយបន
រង្វិល។ មយ៉ង

ជដឺេ្រករបស់
បួលកនុងអំឡុង
ទ។ ដូេចនះ បែម្ល
នអូមូ៉តូបនឹងគន
នលកខណៈអូមូ
ះគឺ ដឺេ្រក េកើត
កៃន ្រទឹស្តីបទ
នយមួយេន្រតង់
ត់បននូវ ំង
ខងេ្រកមេន
ន់តូចមួយេនេ
មិន ចសូនយេ
ែដលេ្រជើសេរ ើ

ន X។ េនេពល
លវលិ មទិស
ប់ថ 1។ ចំ

ញជ ក់តៃម្ល ំង

វុចិទ័រែដលមន

ណតូបូ៉មួយ ែដល
ដំបូងកនុងអតថប

ងែស៊្វ S  ែដ
ipN(X) ជផល
ភញ ក់េផ្អើល) ែដ

លមនវុចិទ័រសូ
S ជមួយនឹងែ

លខងតបូង និង
ងឧទហរណ៍
ក ន ចពយ
សមើនឹង 2 ជ
េសមើនឹង 2 េន

តមួយ) និង ដឺេ
។ ឧទហរណ៍
វញិេទៀត ចំេព
។ ដឺេ្រកៃនបៃ
េពលេធ្វើបែម្លង
ម្លងអូមូ៉តូបពីរៃ
គន េទ។ ដូចែដល
មូ៉តូប ដូចេនះ
តេឡើងជញឹកញ
ទទូេទរបស់ ព័
ង p មនន័យថ
ងដិចរបស់ចំណ
ះ។ 

លើៃផទជំុវញិចំណ
ទេនកនុងបរមិ
រ ើស មួយេន
លេយើង្រតឡប់
សេ កំណត់ 
នួនជំុសរបុ គឺជ
ដិច ែដលបន

ន ំងដិច a) +

លែផ្អកែតេទេល
បទមួយ ែដលនិ

លមនវុចិទ័រស
លបូកៃន ំងដិ
ដលចំនួនគត់ 
នយ្រតង់ q1, q2

ដនវុចិទ័រមួយែ
 វុចិទ័រសូនយមួ
មួយេផ ងេទៀ
យមគូរ ែដនវ ិ
និចច។ ដូេចនះនំ
នះ ្រតូវែតមន

េ្រកតូបូ៉េតមួយ
ណ បែម្លងវលិពីរ
ពះបែម្លងមួយ
ៃម្លឯកលកខណ
ងជប់េទ េ្រព
ន S មនដឺេ្រក
លេយើងបនេឃ
មិន ចមន

ញប់េនកនុងតូ
ងកេរ ៉ស្ដីពីែដ

ថ p ជចំណុច
ណុច p ែដលជ

ណុច p  ែដលជ
ម្រត C។ េបើេយើ
នះ េយើង
បមកចំណុចច
ប់ថ 1 

ជ ំងដិច ip(

នបង្ហ ញ។ 

+1, b) -1, c) 0

លើ លកខណៈបិ
និយយអំពី ល

សូនយេន ច់ពី
ច របស់្រគប់វុ ិ
(X) មិន ្រស
2, ..., qn េនះ 
ែដលមនវុចិទ័
យេទៀតេនបូ៉ល
ត េយើង ចម
វុចិទ័រ ជប់េផ

នំឱយេគបន្រទឹស
នវុចិទ័រសូនយ។

។ េគថបែម្លង
រៃន S ច្រតូវ
ៃនៃផទ S េទជ

ណៈនិងអង់ទីបូ៉ដ
ះ មិន ច»េ
កដូចគន  
ឃើញ ែដនវុចិទ័
េនះេទ។ េហ
បូ៉វទិយ។ 

ដនវុចិទ័រេនេល
ចែតមួយគត់ េន
ជចំនួនគត់ ip(X

ជតំបន់ប្លង់។ 

យើងរកិំល មប

ចប់េផ្ដើមវញិ X 

(x)។ អនក ន

, d) +2 

បមណៃន X ជិ
លកខណៈគុណភ

ពីគន ្រតង់ ចំណុ
ចទ័រសូនយៃន X
ស័យនឹង X។ 
c(Y)  iq1(X

ទ័រសូនយពីរ ្របក
លខងេជើង 
មនែតវុចិទ័រសូ
ងេទៀត ែដល
ស្តីបទបល់ម

ងពីរៃន S អូមូ៉តូ
វបនេធ្វើបែម្លង
ជៃផទ S ខ្លួនឯង
ដគឺ 1 និង 1

ត» េទតៃម្ល

ទ័រ 
តុផល្របេភទ

លើៃផទ។ សនមត
នកនុង 
X) 

េយើងបនបរមិ
បរមិ្រត C 

កំណត់បន

ចេធ្វើេរឿងេន

ជិតចំណុច p។
ភព 

ច p1, p2, ..., 

X។ ជករពិត
មនន័យថ េប

X) + iq2(X) +

កបេ យ ំង

សូនយែតមួយ 
មនវុចិទ័រសូន

មនសក់ៈ 

តូប 
ងរបូ 
ង 

 
ម្ល

េនះ 

X 

ម្រត 

នះ 

 

 

pn។ 

ត 
បើ Y 
 · · · 

ដិច 

នយ 



 

 


 

 
 

 

 

3

4

េយើង
ែដល្រជុងនីមួ
្រតីេកណនីមួ
េហើយ ្រសេម
ខងេឆ្វង ។ េ

្រស័យថេតើ
្រតង់ច

បេ ្ដ យ្រជុង
នឹងខុសគន  

ទំងអស់ ៃន្រគ
ម្ដង មទិសេ
ផលបូកសូនយ
មនវុចិទ័រសូន

មបេ ្ដ យ
ចំេពះវុចិទ័រសូ
អនក ចពិនិតយ
សរបុ មបេ
 (Y) ដូចប

េយើង
គឺ 2 េនះ 
ទញបននូវ្រ

្របធ
ទំងអស់េនកន

ចជៃផទនំកង
ចំនួនរនធ។ 

មិន
ជប់េនេលើៃផទ
គួរកត់សមគ ល់
ងទូេទរបស់

(torus) g  1

3 http://en.wiki
4 http://en.wiki

នឹងពនយល់ពីល
យៗ ភជ ប់ែត្រតី
យៗ ចមន

មចតូចមួយែដល
េបើ្រជុងមួយៃន
តើ េដើរជំុវញិ T
ចំណុច p នីមួយ
ង។ េបើមំុេនះខុ
 េនេពលែ
្រគប់្រតីេកណទ

មួយ និង ម្ដ
េនះក៏េសមើេទនឹ
នយេនខងកនុង្រ
យ្រជុងទំងបី ចប
សូនយទំងេនះ។
យថ េបើ X និង
្ដ យ្រជុងទំង

បនបង្ហ ញខង
សននិ ្ឋ នថ េ
ពិតចំេពះ្រគប់
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មនលកខណៈទូេទបន្តិច េគ ចបង្ហ ញថ ្រទឹស្តីបទេនះ ក៏អនុវត្តបនចំេពះៃផទេផ ងេទៀតដូចជ ប្លង់ចំេ ល 
(projective plane5) និង ដបេក្លន (Klein bottle6)។ 

 េ្រកយមក េនឆន ំ 1926 គណិតវទូិសញជ តិ ឡឺម៉ង់េឈម ះ ែហនស៍ ហុបហ្វ (Heinz Hopf) បនេធ្វើ
ឱយ្រទឹស្តីបទព័ងកេរេ៉នះ មនលកខណៈទូេទចំេពះៃផទៃនរបូធរណីម្រត កនុងលំហវមិ្រតេលើសពីពីរ។ លទធផលេនះ 
បង្ហ ញពីលកខណៈពិេសសរបស់តូបូ៉វទិយ ែដល្រតូវបនអភិវឌ យ៉ងខ្ល ំង កនុងសតវត ទី២០។ ្រតូវបនយកមក
អនុវត្ត េ យមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងកនុងែផនកជេ្រចើនៃនគណិតវទិយ ដូចជ ធរណីម្រតវភិគ ្របព័នធឌី មិច និង 
សមីករឌីេផរង់៉ែសយល និង ្រតូវបនេ្របើេដើមបីកំណត់នូវលកខណៈគុណភព និង លកខខណ្ឌ ទូេទៃនបញ្ហ ។ 

 េយើង ច ងកំណត់មូ៉ែដលៃនេលប នខយល់(វលិជំុវញិែផនដីែដលមន ងែស៊្វរ) កនុងបរយិកស្រតង់រយៈ
កមពស់ មួយ េ យែដនវុចិទ័រជប់ េនេលើៃផទៃនែស្វ៊មួយ។ ្រទឹស្តីបទបល់មនសក់ពយករណ៍ នូវអតថិភពៃនវុចិទ័រ
សូនយ និង ចលនខយល់ដូចជពយុះសីុក្លូន េនកនុងចលនៃនបិរយកស។ ដូចគន ែដរ ្រទឹស្តីបទបេនះ ក៏អនុវត្តេទេលើ
ចលនៃន ឧសម័នេក្ដ អុល្រ  កនុង្រសទប់បរយិកស្រពះ ទិតយ ែដលបេងកើតនូវចលនខយល់កួចដ៏សេមបើម។ 
ែផនកៃនស្រមស់ របស់ភ គណិតវទិយ បនមកពីករពិពណ៌នបញចូ លគន ៃនបតុភូតកនុងធមមជតិ ក៏ដូចជមូ៉តសក់
របស់េយើងនេពល្រពឹក េ្រប បនឹង បរយិកសជំុវញិ្រពះ ទិតយ មរយៈសំណំុទស នៈដូចគន  បេងកើតជភព
សំខន់ដ៏អ ច រយ ទំងកនុងពិភពពិត(របីូ) និងអរបីូ។ 

 
ែ្របស្រមួលេ យៈ ៃវ ៉សុភ័ក្ត និង ពិន វននី 

 
 

  

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Projective_plane 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Klein_bottle 


