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របូទី 1:រលកក�� ក់េនះេកតមកពីយន�េហះ្របតិកម�េលឿនជាងសេម�ង 

អ�កន�ពន�េដ�ម េលាក David Mumford ន�ង Christian Rousseau 

អារម�កថា :  អត�បទខ�ីេនះស�ុ្រគស� ញជាងេគ។ េទះជាយ៉ាងណា ក�ុងទំព័រមួយចំនួន តូចេនះ ែដលវ

ពន្យល់តមរេបៀបងយ នូវប�� ែដលមិនទន់េដះ�សយបានេនេដមសតវត្សរទី៍ 21 េនះ។ អត�បទ

េនះ្របមូលផ�ុំេដយែផ�កខ�ះែដលេលកអ�កអចអន ឬក៏រម�ងេចលក៏បាន ។ អ�កេរៀបេរៀងគេ្រមាងេក�ន 

មានភាពរែរកខណៈេពល្របកសវេឡង។ បនា� ប់ពីករេធ�េតស� ជាបទបង� ញពីរដងដល់្រគ�បេ្រង�ន

មួយចំនួនេនសិក� សល ពួកេគបានសែម�ង េសចក�ីរកីរយនឹងចង់េឃញនូវអត�បទែដលលំបាកជាង

េនះេទៀតេនាះ េយងសេ្រមច្របកសវេឡង។ េយងរង់ចំយ៉ាងអន�ះសរនូវ េយាបល់របស់អ�ក ្របសិន

េប្របធានបទេនះបានជ្រម�ញដល់េលកអ�ក មួយចំនួនឱ្យ្រតិះរះិ។ 

 អ�ក្របែហលជាបានឮ េហយថា យន�េហះមួយចំនួន មកដល់មុនសេម�ងរបស់វ។ េតមានន័យ

យ៉ាងណា? មានន័យថា វបេង�តបានរលកក�� ក់មួយេនក�ុងលំហបរយិាកស ដូចក�ុង របូភាពទី 1។ 

បុ៉ែន�អ�ីែដលជារលកក�� ក់? �សៃមថាមានចរចរណ៍យានធុនធ�ន់េនេលផ�ូវ ថាជារលក។ រលកក�� ក់

វទក់ទងេទនឹងករទង�ុក។ េដម្ីបពន្យល់ បាតុភូតេនះ េយង េធ�វចិរក�ុងមូ៉ែដលសន�នីយវមិា្រត១: 
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ចរចរណ៍េនេល ផ�ូវមួយក�ុងេល្ប�នខុសគា� ។ េយងដឹងេហយថា ករ ទង�ុកអចេកតមាន ្របសិនេប

ៃតកុងមិនៃលត្រម�វេល្ប�នរបស់ពួកេគ។ លំហបរយិាកស គឺ ជាសន�នីយមួយ េហយចរចរណ៍

ក�ុងេនាះ គឺជាមូ៉ែដលដ៏ ស�ុ្រគស� ញៃនសន�នីយវមិា្រត១ េដម្ីបអភិវឌ្ឍវចិររបស់េយង។ េនេ្រកម

លក�ខណ� ណាែដលេធ�រលកក�� ក់ ឬ ធាតុ្របហក់្របែហលេផ្សងេទៀត េកតេឡងេនក�ុងវត�ុរវ ?  

រង� ន់មួយលនដុល� នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន ស្រមាប់ករេឆ�យសំណួរេនះ។ េនះគឺជាអ�ីែដលេយង

នឹងពន្យល់អ�ក។ 

១ ម៉ែូដល�មា្រតមយួ  

សម�ការ Burgeer 

េយងសងនូវគ្រម�ចរចរណ៍មួយដ៏សម��។ េយងមានរថយន� េនតមទីតំង  េលបនា� ត់

មួយ ែដលតំណាងឱ្យផ�ូវមួយ។ េនខណះេពល t = 0  រថយន�េនទីតំង  មានេល្ប�ន ។ 

រថយន�ែដលេចញពី  នឹងេទដល់ េនខណៈេពល  ។ តង 

េល្ប�នរថយន�េនទីតំង  និងេពលេវល ។ សម�ិតកម�េនះគឺថា រថយន�ផា� ស់ទី 

េដយេល្ប�នេថរ តមបេណា� យផ�ូវ។  ដូេច�ះេយងបាន  ែដលមានន័យថា 

អនុគមន៍េនះេថរេធៀបនឹង t ។ ដូេច�ះ េដរេីវរបស់វគួរ្រត�វេស�សូន្យ! េដយច្បោប់បណា� ក់ៃនអនុគមន៍ 

េ្រចនអេថរេយងមាន 

 

 េយងសរេសរស្រម�លទីតំងេនេលផ�ូវែដលជាអេថរ , េហយេដយសរ 

 េនាះសមីករចលនាេនះក� យេទជាសមីករ Burgerដូចេនះ 

(1)  

សមីករេនះបង� ញថា រថយន�និមួយៗ រក្សោេល្ប�នេថរេពលផា� ស់ទីតមផ�ូវ។ 

វធីិមួយេផ្សងេទៀត អចេពលថា  ្របសិនេបរថយន�េនទីតំង  មួយែដលបាន ចប់េផ�ម 

ពីេល្ប�ន  េនាះ េនខណៈ  វនឹងស�ិតេនទីតំង ្របកបេដយេល្ប�ន

ដែដល : 



  ស្រមាប់្រគប់តំៃល  ។ 

 ជាករពិតណាស់ េនះ មិនែមនជាគំនិតមិនអស� រ្យេទ! ករ ទង�ុកនឹងេកតមានេឡងដូចបង� ញ  

ក�ុងរបូទី 2 ពីភាពវកឹវរមួយ។ 

 

របូទី 2: រលកក�� ក់ េនក�ុងសមីករ Burger ស្រមាប់ េល្ប�នដំបូង ែដល តងេដយ V(x)=exp(-x²)។ 

ែខ្សជាេ្រចនេនះបង� ញ ពីរថយន�ែដលពីដំបូងស�ិតចេនា� ះេស�គា� ។ បនា� ប់មកឆ�ូតពណ៌េខ� ដឹត គឺជា ទី

ែដលេកតករទង�ុកនឹងេកតេឡង។ 

ព�ពណន៌ាអំព�ក�� កេ់នះ 

 េតមានអ�ីេកតេឡង េនេពលែដលេយង ខិតេទរកករក�� ក់េនាះ? ឧបមាថា ពីដំបូង ( ) 

្រតង់ចំណុចពីរ  មានេល្ប�ន ។ េយងសមា� ល់ទីតំងៃន  េនខណះ 

េពល t េដយ  ដូចគា� េនះែដរ េន ទីតំង  េនខណៈេពល t ។ េពល ខិតជិត  

គឺេនមុនេពលមានក�� ក់  គឺខិតយ៉ាងជិតេទរក ។ ដូេច� ះ ផលសងៃនេល្ប�នគឺ 

 របស់ វេនែតមានដូចគា� ។ េនះមានន័យថា 

េមគុណ្របាប់ទិសៃនអនុគមន៍  ែដលជាអនុគមន៍ៃន  ស្រមាប់តំៃល t េថរជា ទំហំធំខ� ំង

ណាស់ (សូមេមល របូទី 3 ែដល បានបង� ញ ្រកហ�ៃន  ជា អនុគមន៍ៃន  ស្រមាប់



តៃម�េផ្សងគា� ៗៃន t )។ ដូេច�ះ េយងេឃញថា  ខិតេទរកអនន� មុនេពលក�� ក់។ មានន័យថា 

សមីករឌីេផរង់៉ែស្យល (1 ) របស់េយង មានលក�ណៈេដយែឡកមួយេពលមានក�� ក់។ 

  

របូភាពទី 3: ក�ុងស� នភាព ដូចគា� នឹងរបូភាពទី 2, េយងបង� ញ ្រកហ�ៃនេល្ប�ន ជា អនុគមន៍ៃនលំហ 

ស្រមាប់រយៈេពល្របំាមួយេផ្សងគា� ។ គួរកត់សមា� ល់ថាេតេល្ប�ន បានក� យជាដច់ េនេពល  ែដល

រលកក�� ក់េនះមានរបត់ចុះ េហយេល្ប�នេនះ ក� យេទជាអនន� ស្រមាប់ x េថរ និងស្រមាប់ t េថរ។ 

២ ម៉ែូដលក�� កព់�ត ឬ ម៉ែូដលៃន�ធ�េជៀសវាងវា? 

 េយងបាន បេង�តមូ៉ែដលែដលមាន្រពឹត�ិករណ៍ រថយន�ទំងអស់ែដលេធ�ដំេណ រ តមបេណា� យ 

ផ�ូវ េហយមិនផា� ស់ប�ូរេល្ប�ន។ ្របសិនេបអនុគមន៍ េនះ្រត�វបានេកនេឡង ជាមួយ  បនា� ប់មក 

រថយន�េនខងមុខមានេល្ប�នេលឿនជាងរថយន�េនពីេ្រកយ េនាះនឹងមិនមានប��  េកតេឡងេទ។ 

បុ៉ែន�្របសិនេប រថយន� ែដលេបកយឺតេនខងមុខរថយន�ែដលេបកេលឿន េនាះវនឹងប៉ះគា�  ្របសិនេប 

គា� ននរណាមា� ក់ែកែ្របេល្ប�នេទ។ មានវធីិពីរ េដម្ីបអភិវឌ្ឍមូ៉ែដល បែន�មេទៀត ។ េយង្រតលប់េទ

ករពិនិត្យេលកដំបូងរបស់េយង ែដលរលកក�� ក់េលឿនជាងសេម�ង េយងអចផា� ស់ប�ូរសមីករ

របស់េយង េដម្ីបរមួប��ូ ល ទង�ុក ែដលជា ទ្រមង់វមិា្រត១ ៃនករប៉ះទង�ុក។ មូលេហតុែដលេនពី

េ្រកយ ក៏ដូចគា� ស្រមាប់យន�េហះេលឿនជាងសេម�ងែដរ គឺ ខ្យល់េនក�ុងែផ�កខងមុខៃនយន�េហះ 

មិនអចេធ�ដំេណ របានេលឿន្រគប់្រគាន់េដម្ីបេគចផុតពី យន�េហះមកដល់ពីេ្រកយ! ឬេយងអច



ផា� ស់ប�ូរសមីកររបស់េយង េដម្ីបអនុ�� ត ឱ្យមាន ករេបកបរេដយឆា� តៃវ េដយបានរថយន�េលឿន

បន�យេល្ប�ន េហយរថយន�យឺតជាង្រត�វ បែន�មេល្ប�នេឡង។ 

អ�កេប�កបរវាងៃវ 

 េនេពលែដលប៉ះទង�ុកគា� មួយគឺ េកតេឡងេនាះ សកម�ភាពរបស់អ�កេបកបរវងៃវ ្របាកដ្រត�វ

បានរងឥទ�ិពលេដយអ�កេបកបរដូចគា�  េដយខិតខំៃលត្រម�វេល្ប�នជាមួយេគ។ េបរថយន� ពីរខិតជិត

គា�  េនាះេល្ប�ន្រត�វសំរបសំរលួតមអ�កេបកបរដូចគា� ។ ភាព�សេដៀងគា� េនះ អចឱ្យនឹកដល់ភាព

ខន់ៃនសរធាតុរវមួយ: ្របសិនេបអ�កបានសេង�ត ដំណក់ទឹកឃ�ុំហូរ អ�កអចនឹងកត់សមា� ល់ថា 

វេនខន់ជាប់គា�  មិនមានដំណក់ បាន សចជំុវញិេឡយ គឺេនភា� ប់េទនឹងែខ្សទឹកេមជានិច�។ 

ទឹកមានភាពខន់ 10,000ដង តិចជាង  (ទឹកឃ�ុំ) េហយ ខ្យល់តិចជាងទឹក 50 ដង បុ៉ែន�មិនសូន្យ េទ។ 

ដូេច�ះ ករែក ែ្របអច េធ�េទេលសមីករ Burger េដម្ីបេចៀសវងទង�ុក គឺ េនេពលែដល េល្ប�ន ដំបូង 

 ្រត�វគិតបែន�មភាពខន់។ គឺេគ្រគាន់ែត គុណនឹងេដរេីវទីពីរ ។ េហតុេនះសមីករែកែ្របេនះ 

មានទ្រមង់ែដលេគស� ល់ថាជា សមីករ Burger ៃនភាពខន់។ 

(2)  

ជាមួយ  ែដលេគេហថា ភាពខន់ ។ « បនា� ត់ពិភពេលក» (គន�ងែដលអង�ធាតុេធ�ចលនា

ក�ុង្របព័ន�វមិា្រត៤) បានែកែ្របេទជារងដូចែដលេយងេឃញេនក�ុងរបូភាពទី4 ស្រមាប់ករណីដូចគា�

ៃនអនុគមន៍  ែដលពិពណ៌នាពីដំបូងេនក�ុងរបូទី2។ 

របូទី4:ដូចេនក�ុងករណីរបូទី 2 េយងបែន�មភាពខន់។ ចំណំាថា រថយន�េនបន�គា�  បុ៉ែន�មិនជល់គា� េទ។ 

េនខងស� ំេនះេយងេមលេឃញ្រកហ�ៃន V(x,t) ផងែដរ។ 



 េហតុអ�ីបានជាេដរេីវទីពីរ? រលឹំកេឡងវញិថាេដរេីវទីពីរគឺជាលីមីតៃន 

(3)  

 អ�កអចេឃញថាវជាេដរេីវទី១ ៃនេដរេីវទី១ ដូេច�ះវ្របហក់្របែហលនឹង 

    

េយងសរេសរកេន្សោមេនះសថ�ីជារង 

         

 េតកត� ទីពីរេនះជាអ�ី? វមានន័យពីរ: គឺជាតៃម�មធ្យមៃនគមា� តេល្ប�នេនខងមុខ នឹ ង 

េនកណា� ល និង តៃម�មធ្យមទីពីរគឺគមា� តៃនេល្ប�នេនកណា� ល និង ខងេ្រកយ ។ េ្រគាះថា� ក់ៃន

ករប៉ះទង�ុកគា� េកតមានេនេពល ។ ក�ុងករណីេនាះ 

កេន្សោមដំបូងអវជិ�មាន និង កេន្សោមទីពីរវជិ�មាន។ ្របសិនេប កេន្សោមដំបូងពិតេនាះតៃម�វមធ្យមវ

អវជិ�មាន េហយ (3) បង� ញថា អ�កគួរែតបន�យេល្ប�ន េបសិនជាមានសំទុះេនខងេឆ�ង។ ្របសិនេប

កេន្សោមទីពីរពិត មានន័យថាអ�កគួរែត បេង�នេល្ប�ន ។ 

ខណៈយ៉ាងខ�ីមុនប៉ះទង�ុក មានភាពខន់េកតពីរថយន�េលឿន ប៉ះពល់ដល់រថយន�យឺត។ 

ករបែន�មភាពខន់េទក�ុង សមីករ Burger បានដកេចញនូវទង�ុក! ឥឡូវេនះ េយងអច េរៀបរប់ ្របាប់

អ�ក អំពីរង� ន់្របាក់លនដុល� ។ 

ចំណំាថាស្រមាប់  េថរ ែផ�កខងេឆ�ងតំណាងឱ្យ សំទុះ េដយវជា េដរេីវៃនអនុគមន៍ 

 ជាមួយនឹងអេថរ  ។ ដូេច�ះ សមីករ ភាពខន់បនា� ប់ពីែកែ្រប េពលថា ្របសិនេប 

រថយន�ែដលេនកណា� ល យឺតជាងេល្ប�នមធ្យម រថយន�ជិតខង េនាះវបេង�ន េល្ប�ន។ ្របសិនេប  វ 

េលឿនជាងេគ េនាះវពន្ឺយតេល្ប�ន។ 

  



៣.  ការរាវរកម៉ែូដលៃនចលនាក�ុងព�ភពព�ត 

សំណងម់៉ែូដលៃនចលនាក�ុងព�ភពព�ត 

េយងបានបំភាន់បន�ិច េដម្ីបេធ�គណិតវទិ្យោដ៏�សស់ស� ត មួយ េចញពីពិភពពិត  

ែដល្របបូក្រចបល់ស�ុគស� ញ។ មួយចំែណក េយងមិនបានយកចិត�ទុកដក់េលដង់សីុេតៃនរថយន� 

េនេលផ�ូវ។ មូ៉ែដលចរចរណ៍ែដល្របេសរ ដូច ជាមូ៉ែដល Lighthill - Whitham - Richards គិតគូរ

េដយរមួផ្ំសទំងដង់សីុេតមធ្យម  ្រពមទំងេល្ប�នមធ្យម ។ បុ៉ែន� កំែណសមីករ រ 

Burger េនែត្រគបដណ� ប់មូ៉ែដលទំងេនះ ដូេច�ះករពិភាក្សោរបស់េយង ជាមូលដ� នេនែត្រត�វ។ 

 ចលនា ៃនខ្យល់េនជំុវញិយន�េហះ ជាពិេសសេនជំុវញិស� បរបស់វ  េហយ ចលនាៃនទឹក 

េនជំុវញិទូក គឺជា ករអនុវត�ន៍ក�ុងពិភពពិត្របាកដទក់ទញករចប់អរម�ណ៍ជាេ្រចន។ គណិតវទូិ 

បានេធ�ករបង� ញមូ៉ែដលជាេ្រចនែដលមិនធា� ប់មាន ចប់តំងពីេ្រកយ Euler េនក�ុងសតវត្សទី 18។ 

ខ្យល់ និង ទឹក គឺមានភាពខុសគា� ជាមូលដ� ន េដយសរែតទឹក មិនអចបែណ�នបាន ខណៈេពល

ែដលខ្យល់ អចបែណ�នបានេ្រចន។ ភាពមិនអចបែណ�នេ្របង ្រត�វបានេ្រប្របាស់ក�ុងឧទហរណ៍

ជាេ្រចន ក�ុងករប��ូ នកមា� ំងេនក�ុងម៉ាសីុន ដូចជា ្រតក់ទ័រ រញុឈូស និង ្រតក់ទ័រជីក ។ 

រង� ន់លនដុល� រ ទក់ទងនឹង ករណីមិនអចបែណ�នក�ុងវមិា្រត បី។ 

រងា� ន ់្រ�កល់ានដលុា� រ 

េដម្ីបអបអរ គណិតវទិ្យោ េនក�ុង សហសវត្សរ ៍ថ�ីេនះ Landon T. Clay បានបេង�តេឡងពនរង� ន់

្របំាពីរ។ រង� ន់េនះគឺបាន បេង�តេដម្ីបេធ�ករកត់្រតប�� លំបាកៗបំផុតមួយចំនួន  ែដល្រត�វបាន

គណិតវទូិមួយ ចំនួនព្យោយាមេដះ�សយជាបន�បនា� ប់ រហូតដល់សហវត្សទីពីរ ្រពមទំងបង� ញ

សធារណជនទូេទនូវករពិតែដលថា េនក�ុងគណិតវទិ្យោសមរភូមិេនែតចំហ និងមិនទន់បាន

េដះ�សយ ប�� សំខន់ៗ ជាេ្រចន ។ រង� ន់មួយលន ដុល� រ នឹង្រត�វបានផ�ល់ស្រមាប់ករ 

េដះ�សយប�� នីមួយៗ  េហយប�� មួយក�ុងចំេណាមេនាះ (ករ្របមាណរបស់ Poincaré) ្រត�វបាន

េដះ�សយ! រង� ន់មួយលនដុល�  ែដលេយង ចប់អរម�ណ៍ គឺទក់ទងនឹងសមីករ្រគប់្រគងលំហូរៃន

សរធាតុរវមិនអចបែណ�នបាន េហយខន់ ក�ុងលំហវមិា្រតបី។ សមីករេនះ េហថាសមីករ Navier - 

Stoke , ែដលយកេឈ� ះតម េលក Louis - Claude Navier ( 1785-1836 ) និងេលក George Stoke 

, (1819-1903) ែដល បានេធ�ករសិក្សោេទេលចលនាៃនវត�ុរវ។ េលកែលងែតភាពមិនអចបែណ�ន



បាន ែដលេយងនឹងពន្យល់ខងេ្រកម សមីករទំងេនះមានលក�ណៈសម�� េដយ្រគាន់ែតេធ�ករ

ែកែ្របជាថ�ីេលសមីករបីវមិា្រត ៃន Burger ជាមួយភាពខន់។ េតគួរេ្របអ�ី? គណិតវទូិភាគេ្រចនស� នថា 

សមីករ Navier - Stoke មិនបេង�តទង�ុ ក ឬ ចលនាណាមួយេផ្សងេទៀត ដូចជា ចលនាគួច្រគប់

ទំហំតំងពីធំដល់តូចេនាះេទ។ ដូេច�ះ សមីករគួរែតងយេដះ�សយបានក�ុងេពលេវល្រគប់្រគាន់។ 

្របសិនេបអ�កប�� ក់ថា  បានពិនិត្យេផ��ងផា� ត់េដយខ�ួនអ�ក បុ៉ែន�ស្រមាប់វទិ្យោស�ស� 

េយងមិនេជឿករសន�ិដ� នមុនស្រមាយប�� ក់េទ។ ដូេច�ះ ្របសិនេបអ�កអចបង� ញឧទហរណ៍ ៃន

លក�ខណ� ដំបូង េកតេឡងពីទង�ុក ឬ លក�ណៈសម��ដៃទេទៀត េនក�ុងេពលកំណត់មួយ 

ក៏ករពិនិត្យេផ��ងផា� ត់ជាតួនាទីរបស់អ�កផងែដរ។ េហតុអ�ីបានជា គណិតវទូិ េជឿថាគា� ន ករទង�ុក 

ឬលក�ណៈសម��េផ្សងេទៀតមិនេកតេឡងេនក�ុងសមីករ Navier - Stoke ? ស្រមាយ

ប�� ក់ស្រមាប់ករណីលំហូរវមិា្រតពីរ មានតំងពីេ្រចនទសវត្សរម៍កេហយ េដយ�ស�ីជនជាតិ រសុ្ីុស 

េលក�សី Olga Ladyzhenskaya ។ ចប់តំងពីេពលេនាះមក វភិាគេលខមិនអចរវរកលក�ណៈដូច

សម��ណាមួយេកតេឡងេនក�ុង ករណីសមីករវមិា្រតបីេទ។ វភិាគេលខរកដំេណាះ�សយសមីករ

ឌីេផរង់៉ែស្យលេដយែផ�ក  គឺជាប�� ្របឈមដ៏ធំមួយ ែដលត្រម�វឱ្យមានករគណនាអល់ករតីដ៏ស�ុ្រគ

ស� ញនិងកម�វធីិដ៏ធំ ្រត�វរត់ក�ុងេល្ប�នេលឿនេលកំុព្ួយទ័រែដលមានអនុភាពខ� ំងក� ។េតេនាះជាភាព

ផ�ុយគា� រវងករទង�ុកៃនរលកក�ុង របូទី 1 ែមនេទ? េទ!  ខ្យល់អចបែណ�នបាន ែតរង� ន់្របាក់លន 

ហក់មិនែមនជាលំហូរែដលបែណ�នបានេទ។ ចុងេ្រកយៃនែផ�កេនះ ជាជំនួយស្រមាប់អ�កក�ុងទិសេដ

ពីរ។ ដំបូងេយង ពន្យល់ពីរេបៀបែដលេយងអចរកចេម�យេទលស្រមាប់សមីករ  Burger បាន (សូម

េមលែផ�ក ទី 5 និង អនបែន�ម 1)។ ្របសិនេប អ�កេនចំេមេរៀន ពីករគណនាេ្រចនរេបៀប អ�កអច

អនពីរេបៀបែដលេយងែកែ្របសមីករ Burger េទជាមូ៉ែដលចលនាៃនវត�ុរវមិនអចបែណ�នបាន  ក�ុង

លំហវមិា្រតបី  (សូមេមលរបូែផ�កទី6 និង អនបែន�ម 2)។ 

៤. េសច��សន��ដា� ន 

េតេយងបានេរៀនពីអ�ី? េ្រចនេរឿង។ ឧទហរណ៍អ�កអច�សៃមនឹកថា មូ៉ែដលៃនសរធាតុរវមួយ ពិត

ជាស�ុគស� ញ ែដលអ�កមិន អចយល់បាន។ ឥឡូវេនះអ�កបានដឹងថា វមានេគាលករណ៍

មូលដ� នដូចគា� នឹងេមកនិច ែដលអ�កបានេឃញ េពលសិក្សោអំពីកមា� ំង ច្បោប់ញូតុន , ច្បោប់រក្សោ

ថាមពល។ ដូចគា� េនះែដរ ឧបករណ៍ែដលយកមកេ្របពន្យល់ច្បោប់របូវទិ្យោទំងេនះ បានេ្របនូវ

ស�� ណដំបូងៃន ករគណនាេ្រចនរេបៀប។ ទ្រមង់ៃនសមីករ្រគប់្រគងចលនាៃនសរធាតុរវ 



គឺសម�� ណាស់។ ែតមានសំណួរចំហ(មិនទន់មានចេម�យ) ជាេ្រចនស�ីពីចេម�យរបស់សមីករទំង

េនះ េបេទះបីជាវ្រត�វបានេគ សិក្សោល�ិតល�ន់ទំង្រទឹស�ី និងេលខេ្រចនជាង២០០ឆា� ំក៏េដយ។  

្របសិនេបអ�កបានអន មូ៉ែដលៃនករទង�ុកេនាះ អ�កបានេឃញនូវមុខករដ៏សំខន់មួយៃនករងរ

របស់គណិតវទូិ។ េពលែដលមិនមានដំេណាះ�សយប�� មួយ គណិតវទូិអចបេង�តវត�ុមួយ 

ែដលជាដំេណាះ�សយប�� េនាះ។ អ�ក្របែហលជាដឹងេហយពីករបេង�តចំនួនកំុផ�ិចបែន�មេល  

ែដលជាឫសគល់ៃនពហុធា ្របកបេដយេមគុណជាចំនួនពិត។ េនទីេនះ គណិតវទូិ បានបេង�តរបាយ 

ែដលអនុ�� តឲ្យសមីករឌីេផរង់៉ែស្យលេដយែផ�ក មានចេម�យេខ្សោយ។  

បុ៉ែន�កិច�ករេនះមិនទទួលបានរង� ន់្របាក់លនដុល� រ ែដលបានពិពណ៌នាខងេលេនាះេទ។ េយងសូម

ដក�សង់ សម�ីេលក Charles L.Fefferman ពិពណ៌នាពីរង� ន់ េនេលេគហទំព័រ Clay ដូចតេទ « ... 

ករយល់ដឹងរបស់េយង គឺេនក្រមិត Tab េនេឡយ។  មូ៉ែដលស�ង់ដ ពីសមីករឌីេផរង់៉ែស្យលេដយ

ែផ�ក មានមិន្រគប់្រគាន់ េដម្ីបេដះ�សយប�� ។ ផ�ុយេទវញិ េយង្របែហលជា្រត�វករគំនិតេ្រជ 

ថ�ីមួយចំនួន។ ្របែហលជាសិស្សមួយក�ុងចំេណ មសិស្សអ�ក នឹងអចទមា� យភាពទល់្រចកេនៃថ�

ណាមួយ...»។ 

៥. សមូអានបែន�ម ១-�លេ�រកសម�ការ Burger �ញ 

ការអន�ុ� តឱ្យមានចេម��យេទាល 

ែតក�ុងការអនវុត�េ�ែតមានទង�ុក! ក�ុងនាមជាអ�កវទិ្យោស�ស�មា� ក់ េយងមិនអចប�្ឈប់

ករវភិាគ្រតឹមេនះេទ“។ ភាពេទល គឺជាបាតុភូតដ៏សម្ូបរ េហយគណិតវទូិមិនមានជេ្រមស បុ៉ែន�

ពួកេគ្រត�វេមលប�� េនះេដយែវន៉តគណិតស�ស� េហយគិតឲ្យបានេ្រជពីដំេណ រៃនសមីករេនះ។ 

វធីិស�ស� េនះេហថា ករែណនំាទូេទ ឬដំេណាះ�សយេខ្សោយ ែដលមិនរលូន។ ក�ុងករណីរបស់

េយង រថយន�មានេល្ប�នខុសគា�  អចទង�ិចគា� ។ �សៃមថាវជាគំនរេឡងដ៏ធំៃនរថយន� 

ែដលមានេល្ប�នពីខងេឆ�ង េហយ េទទង�ុកនឹងគំនររថយន� ែដលមានេល្ប�នពីខងស� ំ។ េយង

ចង់កំណត់ឱ្យ V( x,t) ដច់តម  x  មានលីមីតែតពីខងេឆ�ង និងមួយេទៀតពីខងស� ំ។  

បុ៉ែន� សមីករ េនះេ្របេដរេីវៃន V។ េដម្ីបេដះ�សយអ�ីទំងអស់េនះ េយង្រតឡប់េទសតវត្សទី 19 

េហយ្របឌិតវទិ្យោស�ស� ឱ្យមាន្របេភទអនុគមន៍មួយ ែដលេហថា អនុគមន៍ែដលត។ 



  

របូទី 5: អនុគមន៍ហីុវសីយ និងអនុគមន៍ែដលត 

ភាពេវៀចេវរដ៏តូចមួយៃនអនុគមន៍  ។ 

 ពិចរណាពី អនុគមន៍ Heaviside 

 

េដយ្រកហ� េនក�ុង របូភាពទី 5។ 

 េដរេីវរបស់វគឺ អនុគមន៍ែដលត េន្រតង់ចំណុច ។ គួរកត់សមា� ល់ថា េដរេីវេនះបានមកពី 

    

ដូេច�ះ វមិនែមនជាអនុគមន៍ េនក�ុងន័យទូេទេទ បុ៉ែន�វជា «អនុគមន៍េដយសន�ត»។ 

 ្របសិនេប្រទឹស�ីជាមូលដ� នៃនករគណនា េនែត្រត�វ េយងបាន 

    

េពលគឺអនុគមន៍ែដលតេនះមានតៃម�អនន� គឺពិតជា្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ឱ្យ  េស�នឹង 1 

ែដលជាែផ�កខងេ្រកម «្រកហ�» ៃន  គឺ 1!  វធីិេនះ្រត�វបានេ្របយ៉ាងទូលំទូលយ េដយ របូវទូិនា 



សតវត្សទី 19 និងបានផ�ល់ចេម�យ្រតឹម្រត�វ ដូេច�ះ កររវរករបស់គណិតវទូិ ទមទរករហ�ត់ចត់។ 

ទីបំផុត វ្រត�វបានេធ�េនក�ុង ទសវត្ស 1940 េដយ េលក Laurent Schwartz ែដលេគេហ«សត�ៃ្រព» 

េនះថា របាយ។ 

 េដម្ីបេធ�េរឿងេនះ គាត់បាននិយាយថា របាយមិនែមនជាអនុគមន៍   ែដលមានតៃម�េន 

្រតង់ចំណុច  េទ បុ៉ែន�វជាតៃម�មធ្យម ែដលអ�កគិតពីអំងេត្រកលរបាយ ចំនួនដង្របកបេដយ

អនុគមន៍ថ�ឹង (អនុគមន៍ក�ុងស�ិតិវទិ្យោ) ។ ឧទហរណ៍ ក�ុងជីវតិពិត គឺករថតរបូ េដយម៉ាសីុនថត : 

អ�កអចវស់ពន�ឺ ែដលមកប៉ះែសនស៊រ ែតេដយសរែសនស៊រមានទំហំកំណត់ ដូចេនះ អ�កមិនអច 

វស់ពន�ឺេនទីតំងអនន�បានេទ។ 

្រតឡបេ់�េរៀបរាប ់រលកក�� ករ់បសេ់យ�ង 

សំេដេទេលរបូទី 2 េយងសន�ត  ដច់ កត់ែខ្សបនា� ត់ដិត េនខងស� ំ ែផ�កខងេល។ សមីករ 

burger នឹងេនែត្រត�វ ្របសិនេបអ�កេ្រប អនុគមន៍ែដលត  និងេធ�ឱ្យ ករក�� ក់ខ�ួនឯងផា� ស់ទី 

េទកន់មធ្យមៃនេល្ប�នរថយន� ែដលទង�ុកពីខងេឆ�ង និងពីខងស� ំ។ ជាករពិត  េបពិនិត្យ េនជិត

ចំណុច េនេលទីតំងទង�ុក។ េប  ជាេល្ប�នរលកក�� ក់  ដូេច�ះ រលកក�� ក់ គឺ ជាបនា� ត់

ប៉ះេទនឹង ែខ្ស   ។ សមីករខងេលអចសរេសរជា ។ បនា� ត់ �សបទំងអស់

មានសមីករ ែដល ។ េនេល មា្រតដ� នតូចមួយ េយងអចគិតថាេល្ប�ន

(្របែហល) េថរ  េនេល្រជ�ងទំងសងខងៃនករក�� ក់េនះ  េហយវមានតៃម�  េនខងេឆ�ងៃនករ

ក�� ក់ និង េនខងស� ំ។ ដូេច�ះេយង្រត�វបង� ញថា 

(4)  

េដយ  េថរ េន សងខងៃនករក�� ក់េនះ បនា� ប់មក  គឺ េថរេនតម ែខ្ស  ែដល 

 េនាះ   អ�ស័យែតេលតៃម�ៃន  ។ ្របសិនេបេយង តង , 

េយងអចសរេសរ  ជាអនុគមន៍ៃន( អេថរមួយ!) ។   

( ្រកហ�ៃនអនុគមន៍េនះ េមល េឃញជាែខ្សេកងចុងេ្រកយ េនក�ុងរបូទី 3) ដូេច�ះ  មានទ្រមង់

 ែដល  ជា អនុគមន៍ហីុវសីយេន្រតង់ a, និង ។ 



គួរកត់សមា� ល់ថា  អនុ�� តឱ្យេយងសរេសរសមីករ Burger ជា 

(5)  

េដយ  េលតេទ េនាះអនុគមន៍  គឺមានទ្រមង់ 

។ ដូេច�ះ 

     

េដយ  តមវធិានបណា� ក់ េនាះ 

(6)  

ដូចគា� េនះែដរ 

(7)  

ជំនួស (6) និង(7) ក�ុង (5) េគបាន 

    

ែដលពិត លុះ្រតែត (4 ) បានបំេពញ។  

៦ អានបែន�ម ២ - ម៉ែូដលលំហរូអង�ធាតរុាវក�ុង�មា្រត៣ 

េយងចង់េធ�ជាមូ៉ែដលលំហូរៃនទឹក ឬ ឱ្យទូេទជាងេនះមូ៉ែដលលំហូរៃនសរធាតុរវមិនអចបែណ�ន

បានណាមួយ។ េយងបាននិយាយ រចួេហយថា ទឹកេនចំណុច  នីមួយៗ េធ�ចលនា

េដយេល្ប�ន កំណត់េដយ វុចិទ័រ ។ សមាសភាគទំងបីៃន  គឺជាអនុគមន៍មិនស� ល់៣ 

ែដលេយង្រត�វករែស�ងរក។ បុ៉ែន�តមពិតេទ េយងនឹង្រត�វករ អនុគមន៍ទីបួន គឺសមា� ធ ។ 

សមា� ធគឺជាកមា� ំងែដលអចឱ្យយានបនា� ស់ទីដីេធ�ករងរបាន: ស�ប់ បែណ�នេ្របង បន�តមទុេយា



េទពីស�ុង ែដល រញុេទេឃ��សរញុ និងែប៉លជីក (្រតក់ទ័រ) ជាេដម។ សមា� ធអង�ធាតុរវ េកតមក

ពីកមា� ំងសង�ត់ពីមជ្ឈដ� នសងខង។ ជាទូេទអង�ធាតុរវ ដូចជាទឹក និងេ្របងជាេដម មិនអចបែណ�ន

បានេទ េពលគឺមិនផា� ស់ប�ូរមាឌេនេពលែដល្រត�វបែណ�ន ខណៈេពលែដលឧស�័ន អចបែណ�ន

បាន។ ឥឡូវេនះ េដម្ីបេធ�ជាមូ៉ែដលៃនចលនាអង�ធាតុរវមួយ េយងចប់េផ�មពីចរចរណ៍: សន�តថាទឹក

រក្សោេល្ប�នរបស់វ �សបតមេពលេវល បុ៉ែន�ភាពខន់បានបន�យ េល្ប�នេន េរៀងរល់ចំណុចែដល

ប៉ះជាមួយអង�ធាតុជិតខង។ ករេនះអចតងេដយសមីករ (2) េបេយងេហវថា វុកិទ័ែរ្យល។ 

 ស្រមាប់ភាពខន់េយង្រត�វករវមិា្រត៣ ស្រមាប់បែន�មេដរេីវទីពីរ។ ឥឡូវេនះ ពក្យេនះ្រត�វបាន

េគសន�តថា ជាករផា� ស់ប�ូរអនុគមន៍ក�ុងទិសេដ ែដលជាមធ្យមៃនតៃម�សងខង។ េនេលផ�ូវមួយែដល

អ�កេនចេនា� ះេគពីរនាក់ មា� ក់េនពីេ្រកយ មួយ េទៀតេនពីមុខ។ េនក�ុងវមិា្រតបី ចូរគិតពីគូប

មួយេនក�ុងទឹកែដលេនជំុវញិមានគូបជិតខង្របំាមួយ មួយ េនពីេឆ�ង  មួយេនពីស� ំ  មួយេនពីមុខ  

មួយេនពីេ្រកយ  មួយេនពីេល និងមួយ េនពីេ្រកម។ ក�ុងេរឿងេនះ គឺជំនួសឱ្យករបែន�ម ែតវត�ុមួយ 

 អ�ក្រត�វករបែន�មរបស់បីគឺ  

    

ជាកេន្សោមែដលបានេគស� ល់ថាជា ឡាបា� សស៊នៃន ។ 

 ប�� មួយេទៀត គឺថា លំហូរែដលតងេដយសមីករេនះអច បេង�នឬ បន�យដង់សីុេតទឹក 

ែដលផ�ុយពីករពិតែដលថា ទឹកគឺមិនអចបែណ�នបាន។ អ�ីែដលេយង្រត�វករ គឺ�សៃមថា េនចំណុច

គូបតូចមួយ ែដលេនចំណុចេនះបរមិាណទឹកចូលមកក�ុងគូប េស�បរមិាណទឹកែដលហូរេចញ។ 

មានវធីិសម��បំផុតក�ុងស្រមបនឹងប�� េនះ: គឺ ឌីែវរសង់ៃន  ្រត�វេស�សូន្យេន្រគប់េពល។ 

្របសិនេប េហយ  េនាះ 

 

   ្របសិនេបេយង គិតថាេដរេីវជាលីមីត ដូចេនះករបំបាត់ឌីែវរសង់មានន័យថា: 



     

ែដលមានន័យថា លំហូរទឹកចូល ដកលំហូរទឹកេចញតមមុខទំង្របំាមួយៃនគូប េស�សូន្យ។ 

 ទីបំផុត េដម្ីបធានាថា ស�ិតេនេ្រកមលំហូរេនះ ឌីេវររសង់ៃន េនែតេស�សូន្យ េនាះេយង្រត�វ

បែន�មកមា� ំងមួយេទៀត ែដលបង�េឡង ពីកររញុគា� រវងមូ៉េលគុលទឹក េដម្ីប្របឆំាងនឹងបែណ�ន។ 

ករ្របឆំាងនឹងបែណ�ន ្រត�វបានវស់េដយសមា� ធនិង�ហ� ដ្យង់ ៃនសមា� ធេនះ ែដលេកនេឡងរល់ដង 

េដម្ីបរក្សោដង់សីុេតេថរ។ 

សម�ការ Euler’s ន�ងសម�ការ Navier-Stoke  

 ឥឡូវេនះេយងបានេ្រត�មខ�ួនរចួរល់េហយ េដម្ីបដក់ប�� ទំងអស់េនះរមួគា� េនក�ុង សមីករ

ៃន លំហូរ អង�ធាតុមិនអចបែណ�នបាន។ សមីករ េនះ មាន អនុគមន៍មិនស� ល់បួន ែដល្រត�វរក គឺ  

សមាសភាគបីៃន  និង សមា� ធ   ។ សមា� ធ្រត�វមាន វត�មាន េដម្ីបធានានូវ ភាពមិនអច

បែណ�នបាន។ សមីករ Navier - Stoke គឺជា ្របព័ន�បួនសមីករ 

     

( េនទីេនះ  គឺ្រគាន់ែតជា�ហ� ដ្យង់   េពលគឺ វុចិទ័រ  ។ ស�� ដក េនះ្រត�វ

បង� ញ នូវករែដ លថា ែផ�កខងេឆ�ង តំណាងឱ្យ សំទុះ។ ្របសិនេប សមា� ធេកន េនាះ  បន�យ 

ឬសំទុះអវជិ�មាន។ ក�ុងករណីពិេសស ែដល ភាពខន់  េគេហថាសមីករ Euler។ េនក�ុង

វមិា្រត១ ភាពបែណ�នមិនបានប�� ក់ថាេល្ប�នេថរ ដូចេនះពំុមានករក�� ក់េទ។ វ្រត�វបានេគ បង� ញ

ថា មិនមានករក�� ក់ផងែដរ េនក�ុងវមិា្រត ២ េដយកំណត់អនុគមន៍េល្ប�នដំបូង េហយទទួលបាន 

ចេម�យែតមួយគត់ស្រមាប់េពលេវលអនន�។ េនក�ុងវមិា្រត៣វញិ េដយគា� នអំេពៃនេល្ប�ន, លទ�ភាព

វវិឌ្ឍេដម្ីបទទួលបានភាពេដយែឡក នឹងកន់ែតពិបាក - បុ៉ែន� គា� ននរណាមា� ក់ដឹងច្បោស់េទ។ 

  



៧ ឯកសារេយាង 

1. A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, Alexandre Chorin and Jerrold Marsden, 
Springer 1993. 

2. Wikipedia article http://en.wikipedia.org/wiki/Burgers’_equation. 

3. Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, Lokenath Debnath, 
Birjauser-Boston, 2004. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Burgers'_equation

