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េតវិធខី�ប់្រក�ចេធ�យ៉ាងណា? ករ្របមាណរបសេ់កភ�ឺ (Kepler) ពីករខ�បែ់ស៊� 

េរៀបេរៀងេ�យអ�កនិពន�ៈChristiane Rousseau។ 

េតករខ�ប់ែស៊�ឱ្យែណនគឺជាអ�ី? ករ្របមាណរបស់េកភ�ឺ គឺជា 

អ�ី ែដល អ�កធា� ប់េឃញេនតមហងលក់ែផ�េឈ ែដលេគ េហថា 

face-centered cubic lattice1 (រូបភាពទី1)។ េន ក�ុងសន�ិសីទ 

គណិតវទិ្យោអន�រជាតិ ឆា� ំ 1900 េដវតី ហីុលបឺត ( David Hilbert) បាន 

េធ�បទបង� ញដ៏ល្បីល្បោញ ែដលមានប��  23 សំខន់ៗ ស្រមាប់ករ 

�សវ្រជាវគណិតវទិ្យោ េនសតវត្សទី 20។ ប�� ខ�ប់ែស៊�ឱ្យែណន 

ឬេហបានថា ករ្របមាណេកភ�ឺ ជាចំណុចទី ១៨ ក�ុងចំេណាម ប��  

ែដលបានេលកេឡងេដយ ហីុលបឺត។ ករ្របមាណេកភ�ឺ េទបែត  

បាន �សយប�� ក់េនឆា� 1ំ998េដយ ថូម៉ាស េហលស៍ ( Thomas Hales) េហយដំេណាះ �សយលម�ិត េទបែតបាន  

េបាះពុម�េនឆា� ំ 2006 បុ៉េណា� ះ។ 

 

១. េ�េយ�ងេដាះ្រសាយប�� ែបបេនះដចូេម�ច? 

េយងសន�តថាមានបណ�ុំ េផ្សងៗគា�  ៃនែស៊�ទំហំបុ៉នៗគា�  (បាល់សូលីដ) េនក�ុងលំហ េហយស្រមាប់ករណីនីមួយៗ 

េយងគណនាដង់សីុេតៃនក�� ប់ មានន័យថា មាឌសរុបែដល ែស៊�ទំងេនាះបានតំងេន (សីុកែន�ង)។ េយងេហ np  ជា  

ដង់សីុេត ៃនបណ�ុំ របស់ែស៊�ក�ុងវមិា្រត n ។ ជាករពិតណាស់ ដង់សីុេតេនះ វអ�ស័យេទនឹងរូបរងរបស់ែផ�កេនាះ។ េដម្ប ី

េជៀសវងប�� េនះ េយង សន�តថា េយងមានែផ�កដ៏ធំទូលយមួយស្រមាប់េធ�ករ ដូេច�ះអំេពៃនករក្រមិត្រពំែដន អច 

េចល បាន។ ករ្របមាណេកភ�ឺ បេង�តេឡងក�ុងឆា� ំ1611 េពលថា ករខ�ប់្រក�ចដ៏ែណនបំផុត មានទ្រមង់ដូចែដល អ�កបាន 

េឃញអ�កលក់តេ្រម�បេនផ្សោរ។ ចុះ េហតុអ� ី បានជាស្រមាយប�� ក់ ករ្របមាណេនះ្រត�វករេពល យូរេម៉�ះ? ប��  

េន្រតង់ថា េយងមានលទ�ភាពេ្រចនរប់មិនអស់ក�ុងករតេ្រម�ប ែស៊�។ េរៀងរល់ េពលែដលេយងតេ្រម�បែស៊� េយងអច 

បង� ញថាដង់សីុេតវ តិចជាង ឬេស�េទនឹងករតេ្រម�បេនផ្សោរ។ ប�� មួយេទៀត្រតង់ថា តេ្រម�បរបស់ េយង អច 

េធ�ែតក�ុងចំនួនកំណត់មួយ។ េបេទះជាពិនិត្យែតតេ្រម�បមួយែបបក៏េដយ ក៏ ករគណនាដង់សីុេត មានករលំបាក 

ឬមិនមានលទ�ភាព េបតេ្រម�បេនាះមិនមានលក�ណៈខួប។  

ប�� ដង់សីុេតៃនករខ�ប់បាល់សូលីដ មានេនក�ុង្រគប់វមិា្រតទំងអស់។ ស្រមាប់វមិា្រតពីរ ្រត�វបានេដះ�សយ 

ក�ុ�ងឆា� ំ1890។ ប�� ខ�ប់បាល់េនវមិា្រតខ�ស់ជាងេនះ មានករអនុវត�ជាេ្រចន ដូចជា កំែណរត្រម�វកូដជាេដម។  

េនក�ុងវមិា្រតពីរ េយងជួប្របទះរួចមកេហយនូវ ប�� លំបាកទំងពីរ គឺ េយងមិនអចកំណត់្រគប់តេ្រម�ប 

ទំងអស់ និង ភាពគា� នខួបៃនតេ្រម�ប ។ េយងនឹងបង� ញថាេតេយងជម�ះករលំបាកទំងេនះយ៉ាងដូចេម�ច? េយងនឹង

បង� ញផងែដរ ពីឧបសគ�ែដលររងំមិនឱ្យមានទូេទកម�ដល់ករណី វមិា្រត ៣ េហយនឹងប�� ប់េដយពំេនាលតិចតួច 

ពីវមិា្រតខ�ស់ជាងេនះ។ 

 

 

 

1 េដយពិបាករកពក្យែ្របជំនួស េយងរក្សោពក្យេដមរបស់វ  

 ទំព័រទី1 
 

                                                             



២. ករណ��មា្រតព�រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពិនិត្យតេ្រម�បៃនថាសពីរែបបក�ុង របូទី 2។ វជាករងយ�ស�ល េដម្បីគណនាផលេធៀប ែផ�កៃន កេរនី៉មួយៗ 

ែដល្រគប់ដណ� ប់េដយភាគៃនថាសក�ុងករណី (a) និង ផលេធៀបែផ�កៃន្រតីេកណ ែដល្រគប់ដណ� ប់េដយភាគៃនថាស 

ក�ុងករណី (b)។ បនា� ប់មកេយងេឃញថាតេ្រម�បទី២ គឺមានដង់សីុេតធំជាងតេ្រម�បទី១។ ពិត ណាស់ តេ្រម�ប (a) 

មានដង់សីុេត 0.7853
4
π
= ខណៈែដលតេ្រម�ប (b) មានដង់សីុេត  

2 0.9069
2 3
πρ = =

 
េរៀងរល់េលក េយងសន�តថាមានខួបៃនករខ�ប់ េហយអចបង� ញថាវមានដង់សីុេត តូចជាងតេ្រម�ប ក�ុងរូប ទី2 

(b)។ 

ប៉ែុន� េ�េយ�ងបងា� ញថាវាជាករណ�ស្រមាប្់រគបក់ារខ�បយ៉់ាងដចូេម�ច? 

វជាគំនិតដ៏ឆា� តៃវ េបេយង្រតឡប់េ្រកយេទរកអ�កគណិតវទិ្យោណ័រែវស៉ ែអកសល ធូ (Axel Thue) ក�ុងឆា� ំ 1890។ 

េយងែចកប�ង់ ជា ែផ�ក េហយេយងបង� ញថាេន្រគប់ែផ�កទំងអស់ ដង់សីុេត នឹង តួចជាង ឬេស�េទនឹង ។ 

េយងេមលរូបទី 3 េយងមានថាសបី មិនអចខិតជិតគា� បាន។ សេង�តេមល ្រតីេកណ មានកំពូលជាផ�ិតៃនថាសទំងេនាះ។ 

ខងក�ុង្រតីេកណេនះ មានែផ�កតូចមួយមិន្រគបដណ� ប់េដយថាស។ ឧបមាថា េយងអចព្រងីកថាសេដយកត�  
2
3

c =
 

បនា� ប់ពីេនាះមក្រតីេកណព្រងីកេនះ បាន្រគបែផ�កេនាះយ៉ាងេពញេលញ េហយកត�  c ជាតៃម�អប្បបរមា ស្រមាប់

ករណ៍េនះ។ 
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របូភាពទី3: ែផ�កតូចមួយេនចេនា� ះថាសទំងបី 

 ទំព័រទី2 
 



េយងេ្របមេធ្យោបាយេនះេដម្បីែចកប�ង់ជាែផ�កសមរម្យមួយ។ េយង សន�តករខ�ប់របស់ថាស មាន កំ r ។ 

ថាសនីមួយៗ េយងបង�ប់វេទ ក�ុងថាសមួយេទៀត ែដលមានផ�ិតរួមគា�  និងកំ R cr= េយងេហថា ថាសធំ។ 

ឥឡូវេយងអចកំណត់ែផ�កទំងបីរបស់េយង ែផ�កទីមួយ គឺជា្របជំុៃនថាសធំ។ ជាក់ែស�ងណាស់ ដង់សីុេត 

ៃនែផ�កេនាះគឺេស� ០ ។ ែផ�កេលចមា� យរវងផ�ិត ថាសធំ អច្រត�ត ឬក៏មិន្រត�តេលគា� ។ េពលថាសធំ្រត�តគា�  រង�ង់ខងេ្រក 

របស់វ្របសព�គា� ។ េយងភា� ប់ចំណុច្របសព�េលរង�ង់េទផ�ិត វធីិស�ស�េនះ បាន ែចកថាសធំេទជាេ្រចនែផ�ក។ 

មាន្របេភទពីរៃនែផ�កទំងេនះ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី4: ្របេភទៃនែផ�កពីរែដលមានដង់សីុេតខុសពីសូន្យ 

• ែផ�កេនក�ុងថាសធំែដលមិន្រត�តគា� ជាមួយថាសេផ្សង (េមល របូទី4 (a)។ ក�ុងែផ�កថាសេនះ ដង់សីុេត េស�នឹង 

2

1 3
4c

= ។ 

• ែផ�កក�ុងថាសធំែដល្រត�តគា�  ដូចរូបទី4 (b)។ េយងយកែផ�កទំងេនះដក់ជាគូ ដូចេនក�ុងរូប។ ្របសព�

ៃនែផ�កទំងពីរ គឺជាចតុេកណេស� េយង្រត�វរក ដង់សីុេតក�ុង  ចតុេកណ េស�េនះ។ េដយ ចមា� យរវង

ផ�ិតថាសទំងពីរ យ៉ាងតិច េស�នឹង 2r េ្រពះថាសមិន្រត�តគា�  ករគណនាបង� ញថា ករតៃម�មំុអតិបរមា គឺ 
3
π

។ 

តង θ  ជាមំុេនាះ។ ដង់សីុេតក�ុងចតុេកណេស� អ�ស័យេទនឹងមំុ θ ៖ វជាផលេធៀប រវងៃផ�្រកឡា

ែផ�កទំងពីរៃនថាស េលៃផ�្រកឡាៃនចតុេកណេស�។ ែផ�កនីមួយ  ៗ ៃនថាសមានៃផ� ។ ដូចេនះ ៃផ�ៃនែផ�ក

ែដល្រគបេដយថាសក�ុងចតុេកណេស� មានតៃម� rθ ។ ៃផ�ៃនចតុេកណេស� មាន្រជ�ង R និងមំុ θ បានពី

ករបំែបកចតុេកណេស� េទជា្រតីេកណ។ វមានតៃម�េស�នឹង 2 sin cos sin
2 2

R Rθ θ θ=  ។ ដូេច�ះដង់សីុេតវ គឺ  
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វ្រគប់្រគាន់ េដម្បីសិក្សោអនុគមន៍ ( )µ θ ក�ុងចេនា� ះ [0, ]
3
π

 េហយេដម្បីឱ្យេឃញថា វមានតៃម�អតិបរមា្រតង់ 

2( )
3 2 3

pπ πµ = = ។ ពិតណាស់ 2

3 tan'( ) 0,
4 sin cos

θ θµ θ
θ θ
−

= × > េដយ tanθ θ>  

ដំេណាះ�សយមួយេនះមានចេម�យល�បំផុត។ ឥឡូវេយងពិនិត្យលម�ិតេល្រទង់្រទយរបស់វ។ ដងស់ុីេតែដលល� 

បំផតុគឺ 2ρ ។ ��ដងស់ុីេតដល៏�ផងែដរ ស្រ�បែ់ផ�កនមីួយៗៃនប�ង ់ែដលេយង�នពនិតិ្យ។ 

មានវធីិមួយេផ្សងេទៀតេដម្បីែបងែចកប�ង់េទជាែផ�ក។ គឺជា ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ូណយ ( Voronoi diagram) ៃនសំណំុរបស់

ផ�ិតៃនថាស។ ពិនិត្យសំណំុ S ៃនចំណុចេនេលប�ង់ ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ូណយ ៃន S ជាចំែណកៃនប�ង់ ែដល្រត�វនឹងចំណុច P  

ៃន S ែដលចំងយពី្រគប់ចំណុចៃនែផ�កេនាះ េទកន់ចំណុច P ខ�ីជាងចំងយេទកន់ចំណុច 'P ដៃទេទៀតៃន S ។ 

 ទំព័រទី3 
 



ែផ�កទំងេនាះ្រត�វបានេគេហថា េកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយ (Voronoi cells)។ េបេគគូរែខ្សេមដ្យោទ័រៃន 'PP ែដលជារូប

ធរណីមា្រតៃនចំណុច ែដលមានចមា� យេស�េទចំណុច P  និង 'P  េនាះវមិនមានអ�ីចែម�កេទ ែដល វបេង�តនូវ 

ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ូណយ ែដលជាសំណំុចំណុចដូចជារូបភាពទី 5 ែដលមាន្រជ�ងរួម រវងគូចំណុច។ េកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយ ខណ�

េដយអង�ត់ៃនែខ្សេមដ្យោទ័រៃនសំណំុចំណុច S រវងេកសិកពីរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទី 5: ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ូណយ ភា� ប់េទចំណុចនីមួយៗៃនសំណំុ S ជាេកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយ 

 េពលែដលចង់ខ�ប់ថាសក�ុងប�ង់ តម ធម�ជាតិ ែដលេយងសម�ឹងេទ ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ណូយ ៃនសំណំុផ�ិតៃនថាស។ 

ឥឡូវ េយង្រកេឡក េទេ្រកយវញិ េមលឧទហរណ៍ៃនរូបភាពទី 2។ ែផ�កខងេឆ�ង េកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយ  ជាកេរ។៉ 

ឯែផ�កខងស� ំគឺជាឆេកណ េហយដង់សីុេតក�ុងថាសនីមួយៗ ក�ុងេកសិកវ ៉ូរ ៉ូណយឆេកណ មានតៃម�្របាកដេស�នឹង 2ρ ។ 

គួរកត់សមា� ល់ថា ចូរចងចំថា ករហុ៊�ព័ទ�ថាសមួយេដយថាសដៃទមានកំដូចគា� េដយមិន្រត�តគា�  េនាះេកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយ 

ែដលមានៃផ�អប្បបរមា គឺបណ�ុំ ៃនឆេកណ។ 

៣. ករណ��មា្រតប� 

៣.១ ភាពលំបាកៃនប��  

វជាធម�ជាតិមួយែដលេគព្យោយាមេធ�ទូេទកម�គំនិតដែដលស្រមាប់ករណីវមិា្រតបី។ ដ្យោ្រកម វ ៉ូរ ៉ូណយ  

េនអចសង់បានដូចេពលមុន។ េកសិកែដល្របហក់្របែហលបំផុត គឺ  ពហុ មុខេប៉ាង។ ឥឡូវេយងព័ទ�ជំុវញិែស៊�មួយ 

េដយដក់ែស៊�ដៃទ្រតឹមែតប៉ះនឹងវ។ េយងអចដក់ែស៊� បាន 12។ បុ៉ែន�ខុសពីករណីក�ុងប�ង់ មានចេនា� ះេនសល់ជំុវញិ 

ែស៊�ដំបូង។ េយងអចព្យោយាមផា� ស់ប�ូរែស៊�ទំង12 ឱ្យ្រតឹមែតទល់គា� េហយរកចេនា� ះដក់ែស៊�ទី 13។ែតករណីេនះ 

បាន�សយប�� ក់េដយ ថូម៉ាស េហលស៍  (Thomas Hales) ថាវមិនអចេទ។ បុ៉ែន�មានវធីិមិនសមមូលជាេ្រចន 

ក�ុងករដក់ែស៊�ជំុវញិ ែត វេនែតមិនអចបេង�តបានជាេកសិកវ ៉ូរ ៉ូណយែដលមានមាឌដូចគា� ដែដល។ តេ្រម�បែដលមាន 

មាឌអប្បបរមា គឺែស៊�ទំង 12 ្រត�វដក់ េនកំពូល ៃនទ� ទសមុខ(ដូចរូបភាពទី 6)។ ករ្របមាណបានេធ�េឡងេដយ ហ�ីេច 

ទុត េនឆា� ំ១៩៤០ េហយបានបក�សយេដយនិស្សិតគា� នស�� ប័្រតមា� ក់ េឈ� ះ ស៊ន ម៉ាក់ឡាហ�លីង េនឆា� ំ ១៩៩៩។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទី 6 

 ទំព័រទី4 
 

http://blog.kleinproject.org/wp-content/uploads/2012/05/Voronoi.png


បនា� ប់មក េកសិក វ ៉ូរ ៉ូណយៃនែស៊�បស់េយង គឺគឺជាករេ�សបវជំុវញិេដយ ែស៊� តមទ្រមង់ទ� ទសមុខ។ វមាន

លទ�ភាពគណនាពីដង់សីុេតក�ុង េកសិកវ ៉ូរ ៉ូណយ។ ដង់សីុេតវទបជាងតេ្រម�ប ែផ�្រក�ចេនតមទីផ្សោរ។ 

 េតេយងទទួល�នលទ�ផល្របេសរ�ងមុនែមនេទ? “េទ” 

េ្រពះថា េយង មិនអចបំេពញលំហ េដយ ករគា� ន្រត�តគា� របស់ទ� ទសមុខេទ។ េយងចំបាច់េដម្ប្ីរត�វបំបាត់ លំហ

េនាះ។ ដូេច�ះេយង េឃញថា ករណីវមិា្រតបី មានករលំបាកេ្រចនជាងករណីវមិា្រតពីរ េ្រពះចេម�យបរមា មិនមាន

លក�ណៈទូេទេសះ។ 

េដម្បីរកចេម�យបរមា េយងនឹងសិក្សោេពលបនា� ប់េទៀតេនះ នូវករណីែដល ចំណុចកណា� លរបស់ែស៊� ដក់តម្រទង់

្រទយ face-centered cubic lattice ។ េកសិកវ ៉ូរ ៉ូណយ ក�ុងេពលេនះ គឺ្រត�វគា� នឹង ទ� ទសចតុមុខ (ទ� ទសមុខ 

ែដលមានមុខជាចតុេកណ) (េមលរូបភាពទី 6 (b))។ 

ទ� ទសចតុមុខ អចបន�ុបេនក�ុងលំហ េហយករបន�ុបែបបេនះ មានេ្របេនក�ុង្រគីស� ល់វទិ្យោ។ 

ករបក�សយបរមាកម�ៃនបណ�ុំ ែផ�្រក�ច ទទួលបានលទ�ផលេដយ ថូម៉ាស់ េហលស៍ ( Thomas Hales) និងនិសិ្សត

របស់គាត់ េឈ� ះសមុយែអល ែហ�ហ�ូសុន ( Samuel Ferguson) ក�ុងឆា� ំ1998 (បំណក�សយេពញ េបាះផ្សោយេន ឆា� ំ 

2006)។ បំណក�សយេនាះ គឺេ្របកំុព្ូយទ័រជាជំនួយ ជាករចំណាយកមា� ំងដ៏ខ� ំង។ េដយេយងមិនអចេ្របដំេណាះ�សយ 

្រតប់តមករណីវមិា្រតពីរបាន បំណងេយងេនដែដល គឺបន�យចេនា� ះ រវងគា�  តមវធីិតេ្រម�បជាេ្រចនរប់មិនអស់ 

េហយគណនាដង់សីុេតវ។ កម�វធីិេនាះ មានដក់េនេលវបិ ស្រមាប់អ�កចង់សិក្សោ ឬែឆកេមល។ 

៣.២ ធរណ�មា្រតសា�ស�ៃនការខ�បែ់ណន 

ចូរ�សៃមពី ករបន�ុបក�ុងលំហនូវគូបជាេ្រចន។ ឥឡូវស្រមាប់គូបនីមួយៗ េយងដក់ែស៊�មួយចំកណា� ល េហយែស៊�មួយ

េនរល់កំពូលៃនគូប (ដូចក�ុងរូបភាពទី7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី7៖ ផ�ិតៃនែស៊� ស្រមាប់ករណីៃន face-centered cubic lattice 

េយងយកកំែស៊�ឱ្យធំតមែដលអចេធ�បានែតមិនឱ្យវ្រត�តគា� ។ េប  a គឺជា្របែវង្រទនុងរបស់គូប េនាះរបូភាព

ទី7(b) វច្បោស់ណាស់ថាកំរបស់បាល់្រត�វែត
2

4
ar = ។ ពី េនាះមក េយងអចគណនាដង់សីុេតៃនករខ�ប់។ ពិតណាស់ 

ស្រមាប់ែស៊�មានផ�ិតស�ិតេនកំពូលៃនគូប មានមាឌ១/៨។ េដយកំពូលគូបមាន៨ ដូចេនះវ្រត�វនិងមាឌ ែស៊�មួយ។ 

េរៀងរល់ែស៊�ែដលេនកណា� លមុខនិមួយៗ មានមាឌពក់កណា� លរបស់វ ស�ិតេនក�ុងគូប។ េដយគូបមានមុខ 6 ដូចេនះ 

វបានបែន�មនូវមាឌែស៊�បីេទៀត។ ដូេច�ះ ដង់សីុេតគឺជាផលេធៀបមាឌែស៊�បួន េលមាឌគូប។ មាឌែស៊�នីមួយ  ៗគឺ 
3

1
4
3

V rπ=

េហយមាឌគូប
3 3

2 16 2V a r= = ដូេច�ះ ដង់សីុេតគឺ 

 ទំព័រទី5 
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2
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v

πρ = = =
 

េតករខ�ប់ែបបេនះបានលទ�ផលយ៉ាងណា? ដូចករណីេរៀប្រក�ច េយង�សទប់្រក�ចទីមួយ ដូចរូបភាពទី 2 ( b)។ 

ខងេលមួយ�សទប់េទៀត េយងខិតរកិំលបន�ិចតមទិសមួយដូចគា�  ជាឧទហរណ៍េទស� ំខងេល។ �សទ ប់ទី 3 

ក៏រក្សោនូវទិសេដេនះេទៀត។ល។ េលចេឡងនូវ សំនួរមួយ។ េតេយងអច ប�ូរទិសេដេនះ េហយរក្សោនូវតៃម�ដង់សីុេត 

ដែដលឬេទ? ចេម�យ គឺបាន ។  បុ៉ែន�  រងសេ្រមច មិនែមនជា cubic face-centered lattice េទ។ 

មានន័យថាតេ្រម�បែស៊�ែដលមានដង់សីុេតអតិបរមា មិនែមនមានែតមួយេនាះេទ។  

វមិនជាក់ែស�ងេទថា តេ្រម�ប ែផ�្រក�ចធម�តមិន្របាកដជាមានរង cubic face-centered lattice ។ ពិតណាស់ 

េបេមលរូបភាពទី7(b) េយងេឃញថា េយង្រត�វមានបនា� ត់មួយែដលកត់ផ�ិតៃនែស៊�។ វជាលំហត់ល�មួយ  ៃនករ 

េមលេឃញេដយ�សៃម របូភាពៃនបនា� ត់ទំងេនាះ ក�ុងតេ្រម�ប ែផ�្រក�ចធម�ត ែដលគា� នមួយណា េន ក�ុងប�ង់េដកេទ។ 

ពិតណាស់ ប�ង់ ក�ុងរូបភាពទី 2 (b) គឺជាប�ង់េ្រទតមួយ កត់ចំណុចកណា� លៃនមុខទំងបី្រត�វគា� ៃនកំពូលគូប (រូបភាពទី 7 

(a)។ ក�ុងរូបភាពទី  8 េយងបង� ញស�� ណៃនតេ្រម�បបួន�សទប់ ដូចេនក�ុងរូបភាពទី 2 (b) ពីមួយ�សទប់ 

េទមួយ�សទប់។ េផ្សងេទៀត បនា� ត់ពីរកត់ផ�ិតៃនែស៊�ែកងគា� ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី8 ៖ ែស៊�បួន�សទប់តេ្រម�បតមទ្រមង់រូបភាពទី២ (b) នឹងបនា� ត់ែកងកត់តមផ�ិត 

៤. លំហេជីងេមឃ 
៤.១ �រអនវុត�នេ៍�ក�ុង្រគី�� លវ់ទិ� 

សំនួរពីដង់សីុេតៃនករខ�ប់ែស៊� ្រត�វបានសួរេទ ចូហន់ េកភ�ឺ ( Johannes Kepler) េដយ ថូម៉ាស់ ហរ្យ៉ុត ( Thomas 

Harriot) េនចុងសតវត្សទី 16។ េនាះេពលេនាះ ហរ្ុ៉យត េជឿពីអត�ិភាពរបស់អតូម េហយចង់ដឹងថាេត វតេ្រម�ប 

េលគា� ែបបណា។ េបតេ្រម�ប អតូម ក�ុងរូបធាតុសម�� េនាះ  គីមីវ ិ ទូេពលថា ជារូបធាតុ្រគីស� ល់។ រូបធាតុធ�ន់ 

ដូចជាេលហៈ ភាគេ្រចនមានបន�ុបអតូម តមទ្រមង់ face centered cubic lattice ។ រូបធាតុែដល�សល 

ក៏មានករបន�ុបសម��ជាងែដរ។ ករណីេនះ គឺបន�ុបអតូម មានដក់ែតចំកំពូលគូបែតបុ៉េណា� ះ។ មានធាតុគីមីែតមួយគត់ 

ែដលមានតេ្រម�បអតូមតមទ្រមង់ែបបេនះ គឺជាធាតុវទិ្ុយសកម� ែដលមានេឈ� ះថា បូ៉ឡូនីញូ៉ម ( polonium) (លម�ិត

សូមេមល [4])។ 

 

៤.២ �រខ�បេ់�យៃចដន្យ 

្របសិនេបេយងតេ្រម�បែផ�្រក�ចេដយេ្របគ្រម� face-centered cubic lattice ដូចបានបង� ញខងេល េនាះេយងបាន

ដង់សីុេត 3 0.7405
3 2
πρ = = ។ ែត េបសិនជាេយង្របញាប់ េហយេបាះ្រក�ចចូលក�ុង្របអប់យ៉ាងេលឿន េតេយងទទួល

 ទំព័រទី6 
 



បានដង់សីុេតបុ៉នណា? េនះេគេហថាករខ�ប់េដយៃចដន្យ (Random Packing) ជាករពិត ដង់សីុេតនិង មិន

ដូចគា� រល់េលកេទ។ ពិត ណាស់ េបេយង្រកឡុក្របអប់ េយង នឹងបានដង់សីុេតធំជាងមុន។ បុ៉ែន� េតវ មានន័យថាេម៉ច? 

ករពិេសធន៍បង� ញថា ដង់សីុេតែ្រប្រប�លក�ុងក្រមិតពី 55% (ករខ�ប់ ែដល្របេហង) ដល់អតិបរមា 63.4% 

(ករខ�ប់ែដលែណន)។ តៃម�ែ្រប្រប�លេនះ បានេរៀបរប់ក�ុង អត�បទស�ីពីធម�ជាតិ ក�ុងឆា� ំ 2008 េដយ សុង ប៉ាង និង េម៉ស 

(Song, Wang and Maske ) [3]។ 
៤.៣ �រខ�បវ់ត�ុេផ្សងេទៀតខសុពែីស�៊ 

វអចទទួលបានដង់សីុេតធំជាង 3ρ ្របសិនេបេយងប�ូររងៃនវត�ុផ�ុំដូចៗគា� របស់េយងពីែស�៊េទជារងេផ្សង ជា

ឧទហរណ៍េអលីបសូអីដ។ អត�បទ [1] បង� ញថា ដង់សីុេតៃន ករខ�ប់ែណនែចដន្យ ៃនវត�ុពពួករងែស� ៊

ែដលមាន្រទង់្រទយ ្របែហលស�រ្រគាប់ M & M អចស�ិតក�ុងចេនា� ះ ពី 0.68 េទ 0.71 េហយដង់សីុេត 

ៃនវត�ុពពួករងេអលីបសូអីដ ែស�៊ក្រមាស់េអលីប មាន្របែហល 0.74។ ដង់សីុេតៃនករខ�ប់េដយៃចដន្យ មានសរៈសំខន់ 

ស្រមាប់ឧស្សោហកម� េពលែដលករេវចខ�ប់េធ�េដយ ស�័យ្របវត�។ិ ជាពិេសស ដង់សីុេតអច ែ្រប្រប�ល ក�ុងេពល 

ដឹកជ��ូ ន។ 

៤.៤ បន�ចិបន�ួចពីវ�ិ្រតធំ 

េនក�ុងវមិា្រតខ�ស់ ករខ�ប់ដ៏ែណនៃនអីុែពែស៊� ្រត�វបានេគស� ល់ជាដល់វមិា្រត 8 េហយមាន ករបក�សយតិចតូច 

ពីតេ្រម�បមិនធម�ត។  

ករអនុវត�ន៍មួយៃនករខ�ប់ែស�៊ ក�ុងវមិា្រតខ�ស់ គឺជាករបេង�ត នូវ កូដ ែកត្រម�វ។ េគាលករណ៍ៃនករែកត្រម�វេលខកូដ 

ខុស គឺជាបែម�ងកូដ ៃនពក្យឬ ក្រមងស��  ែដលេហថា ពក្យកូដ (Code Words) ែដលខុសគា� ពីមួយេទមួយ ក�ុងចេនា� ះ

2r ៃនស�� ។ ដូចេនះ េបសិនជាមានកំហុស ្រតង់ចំណុចតូ ចជាង r ក�ុងេពលប��ូ ន េនាះមានពក្យកូដមួយយ៉ាងតិច 

ក�ុងចមា� យតិចជាង r  ចប់ពីេពលទទួលមក េហយ  ករែកត្រម�វគឺអចេធ�េទបាន។  ក�ុងករែកត្រម�វេលខកូដ េដយ

េ្របករខ�ប់ែស�៊ េយង បំែផ�ងអក្សរៃនកូដ េទជាប�� ីធាតុលំដប់ ពីកូអរេដេណ ៃនផ�ិត ៃនែស៊�មិន្រត�តគា� ។ ្របសិនេប

ែស៊�មានកំ r េនាះករែកត្រម�វអចតិចជាងr ។ 

 

៤.៥ សំនរួប�� ប…់ 

គឺដល់េវនែដលអ�ក្រត�វសួរម�ង។ ដូចែដលអ�កធា� ប់បានេឃញ  មានប�� ដ៏សម��ជាេ្រចន ្របកបេដយ ករអនុវត� 

ដ៏ទូលំទូលយ មានចេម�យយ៉ាង្រតឹម្រត�វេបាះពុម�េនក�ុងទស្សនាវដ�ី វទិ្យោស�ស� ដូចជា ធម�ជាតិ វទិ្យោស�ស� និង

វភិាគគណិតវទិ្យោ ជាេដម។ 

៥. សុពលភាពៃនបំណក�សយេដយេ្របកំុព្ូយទ័រ 

បំណក�សយដង់សីុេត របស់ថាសក�ុងករណីវមិា្រត 2 គឺ 2 3 2
πρ =  បង� ញថា មានករលំបាករក ដំេណាះ�សយ 

េពលែដលមានករណីជាេ្រចន្រត�វវភិាគ។ ថ�ីត្បិតែតយ៉ាងេនះក�ី ក៏អ�កអចនឹងេផ��ងផា� ត់បាន។ បុ៉ែន� េតអ�កណាអចេផ��ងផា� ត់

បានថា 3 3 2
πρ = ? វទមទរករវភិាគបក�សយ ចំនួន 5000 ករណី េហយករណីនីមួយ  ៗែសនស�ុគស� ញ េទប្រត�វករ

គណនាេដយម៉ាសីុនកំុព្ូយទ័រ ែដលមានកូដកម�វធីិដល់េទ 3 ជីកៃបត៍។ ជាករពិតណាស់ កូដកម�វធីិបង� ញជាសធារណៈ 

បុ៉ែន� អ�កបេង�តវបានចំណាយេពលជាេ្រចនឆា�  ំេដម្បផីលិត។ ដូេច�ះេតអ�កណា ែដលមានទំងេពលេវលនិងជំនាញេដម្បី

ពិនិត្យជាលម�ិត? ស្រមាប់ករេផ��ងផា� ត់ គឺមានយុទ�ស�ស� េដម្បីប្រង�ម ឲ្យមានកំហុសតិចតូចបំផុត េហយ េហលស៍ និង 

សូឡូម៉ន ( Hales and Solomon) បានេ្របវ។ ជាឧទហរណ៍ េគទំងពីរ បានសរេសរកម�វធីិ ដច់េដយែឡកពីគា�  

 ទំព័រទី7 
 



និង�សបគា� ។ កម�វធីិអចដំេណ រករេល កំុព្ូយទ័រេផ្សង ្របកបេដយកំុផាយលឺ និង្រប�េសស៊រ េផ្សងៗ។ ្រប�្រកមរងអច

េ្របពីក�� ប់កម�វធីិ ែដលេគធា� ប់េ្រប្របាស់យូរឆា� ំមកេហយ។ល។  

 េទះជាយ៉ាងណា បំណក �សយែបបេនះ ទមទរករ្រត�តពិនិត្យហ�ត់ចត់ េហយទមទរេពលេវលយូរ 

េដម្បីឱ្យសហគមន៍អ�កគណិតវទូិ អចទទួលយកបាន ។ ក�ុងករណីករ្របមាណរបស់ េកភ�ឺ បំណក �សយ 

សេ្រមចេទបមានក�ុងឆា� ំ 2005 តមក រវភិាគៃនគណិតវទិ្យោ ក�ុងទស្សនាវដ�ីគណិតវទិ្យោដ៏ល្បី បំផុត។ បុ៉ែន� 

សហគមគណិតវទូិ េនែតព្យោយាមរវរកបំណក�សយេផ្សង តមែបបគណិតវទិ្យោ។ �សបជាមួយគា� េនះ គណិតវទូិ 

និងអ�ក�សវ្រជាវ្រទឹស�ីកំុព្ូយទ័រ េនខំែស�ងរករូបមន�បំណក �សយ គឺបំណក�សយ ែដល ជំហននីមួយៗ 

អចពិនិត្យេដយកំុព្ូយទ័រ។ ឧទហរណ៍ េគាលបំណងៃនគេ្រមាង Flyspeck គឺេដម្បីបេង�តរបូមន�បំណក�សយ 

ៃនករ្របមាណ េកភ�។ឺ http://code.google.com/p/flyspeck/wiki/FlyspeckFactSheet 

 េជាគជ័យដំបូង ែដលបំណក�សយេដយកំុព្ូយទ័របានេធ�េឡង គឺ ្រទឹស�ីបទពណ៌បួន ែដលេពលថា 
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	តើវិធីខ្ចប់ក្រូចធ្វើយ៉ាងណា? ការប្រមាណរបស់កេភ្លឺ (Kepler) ពីការខ្ចប់ស៊្វែ
	/រៀបរៀងដោយអ្នកនិពន្ធៈChristiane Rousseau។
	តើការខ្ចប់ស៊្វែឱ្យណែនគឺជាអ្វី? ការប្រមាណរបស់កេភ្លឺ គឺជា អ្វី ដែលអ្នកធ្លាប់ឃើញនៅតាមហាងលក់ផ្លែឈើ ដែលគេ ហៅថា face-centered cubic lattice0F  (រូបភាពទី1)។ នៅក្នុងសន្និសីទ គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ ឆ្នាំ 1900 ដេវីត ហ៊ីលបឺត (David Hilbert) បាន ធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្បីល្...
	១. តើយើងដោះស្រាយបញ្ហាបែបនេះដូចមេ្តច?
	យើងសន្មតថាមានបណ្ដុំផ្សេងៗគ្នា នៃស៊្វែទំហំប៉ុនៗគ្នា (បាល់សូលីដ) នៅក្នុងលំហ ហើយសម្រាប់ករណីនីមួយៗ យើងគណនាដង់ស៊ីតេនៃកញ្ចប់ មានន័យថា មាឌសរុបដែលស៊្វែទាំងនោះបានតាំងនៅ (ស៊ីកន្លែង)។ យើងហៅ   ជា ដង់ស៊ីតេ នៃបណ្តុំរបស់ស៊្វែក្នុងវិមាត្រ  ។ ជាការពិតណាស់ ដង់ស៊ីតេនេះ ...
	បញ្ហាដង់ស៊ីតេនៃការខ្ចប់បាល់សូលីដ មាននៅក្នុងគ្រប់វិមាត្រទាំងអស់។ សម្រាប់វិមាត្រពីរ ត្រូវបានដោះស្រាយ ក្នុ្នងឆ្នាំ1890។ បញ្ហាខ្ចប់បាល់នៅវិមាត្រខ្ពស់ជាងនេះ មានការអនុវត្តជាច្រើន ដូចជា កំណែរតម្រូវកូដជាដើម។
	នៅក្នុងវិមាត្រពីរ យើងជួបប្រទះរួចមកហើយនូវ បញ្ហាលំបាកទាំងពីរ គឺ យើងមិនអាចកំណត់គ្រប់តម្រៀប ទាំងអស់ និង ភាពគ្មានខួបនៃតម្រៀប។ យើងនឹងបង្ហាញថាតើយើងជម្នះការលំបាកទាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេច? យើងនឹងបង្ហាញផងដែរ ពីឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឱ្យមានទូទៅកម្មដល់ករណី វិមាត្រ ៣ ហើយនឹង...
	២. ករណីវិមាត្រពីរ
	/
	ពិនិត្យតម្រៀបនៃថាសពីរបែបក្នុង រូបទី 2។ វាជាការងាយស្រួល ដើម្បីគណនាផលធៀប ផ្នែកនៃការ៉េនីមួយៗ ដែលគ្រប់ដណ្តប់ដោយភាគនៃថាសក្នុងករណី (a) និងផលធៀបផ្នែកនៃត្រីកោណ ដែលគ្រប់ដណ្តប់ដោយភាគនៃថាស ក្នុងករណី (b)។ បន្ទាប់មកយើងឃើញថាតម្រៀបទី២ គឺមានដង់ស៊ីតេធំជាងតម្រៀបទី១។ ពិ...
	រៀងរាល់លើក យើងសន្មតថាមានខួបនៃការខ្ចប់ ហើយអាចបង្ហាញថាវាមានដង់ស៊ីតេ តូចជាងតម្រៀប ក្នុងរូបទី2 (b)។
	ប៉ុន្តែ តើយើងបង្ហាញថាវាជាករណីសម្រាប់គ្រប់ការខ្ចប់យ៉ាងដូចម្តេច?
	/វាជាគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃ បើយើងត្រឡប់ក្រោយទៅរកអ្នកគណិតវិទ្យាណ័រវ៉ែស អែកសល ធូ (Axel Thue) ក្នុងឆ្នាំ 1890។ យើងចែកប្លង់ ជាផ្នែក ហើយយើងបង្ហាញថានៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដង់ស៊ីតេ នឹងតួចជាង ឬស្មើទៅនឹង /។ យើងមើលរូបទី 3 យើងមានថាសបី មិនអាចខិតជិតគ្នាបាន។ សង្កេតមើល ត្រីកោណ...
	`
	រូបភាពទី3: ផ្នែកតូចមួយនៅចន្លោះថាសទាំងបី
	យើងប្រើមធ្យោបាយនេះដើម្បីចែកប្លង់ជាផ្នែកសមរម្យមួយ។ យើងសន្មតការខ្ចប់របស់ថាស មានកាំ  ។ ថាសនីមួយៗ យើងបង្កប់វាទៅក្នុងថាសមួយទៀត ដែលមានផ្ចិតរួមគ្នា និងកាំ  យើងហៅថា ថាសធំ។ ឥឡូវយើងអាចកំណត់ផ្នែកទាំងបីរបស់យើង ផ្នែកទីមួយ គឺជាប្រជុំនៃថាសធំ។ ជាក់ស្តែងណាស់ ដង់ស៊ីតេ ...
	/
	រូបភាពទី4: ប្រភេទនៃផ្នែកពីរដែលមានដង់ស៊ីតេខុសពីសូន្យ
	ផ្នែកនៅក្នុងថាសធំដែលមិនត្រូតគ្នាជាមួយថាសផ្សេង (មើលរូបទី4 (a)។ ក្នុងផ្នែកថាសនេះ ដង់ស៊ីតេ ស្មើនឹង  ។
	ផ្នែកក្នុងថាសធំដែលត្រួតគ្នា ដូចរូបទី4 (b)។ យើងយកផ្នែកទាំងនេះដាក់ជាគូ ដូចនៅក្នុងរូប។ ប្រសព្វនៃផ្នែកទាំងពីរ គឺជាចតុកោណស្មើ យើងត្រូវរក ដង់ស៊ីតេក្នុង ចតុកោណស្មើនេះ។ ដោយចម្ងាយរវាងផ្ចិតថាសទាំងពីរ យ៉ាងតិចស្មើនឹង 2r ព្រោះថាសមិនត្រូតគ្នា ការគណនាបង្ហាញថា ការត...
	។
	វាគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសិក្សាអនុគមន៍ ក្នុងចន្លោះ   ហើយដើម្បីឱ្យឃើញថា វាមានតម្លៃអតិបរមាត្រង់
	។ ពិតណាស់  ដោយ
	ដំណោះស្រាយមួយនេះមានចម្លើយល្អបំផុត។ ឥឡូវយើងពិនិត្យលម្អិតលើទ្រង់ទ្រាយរបស់វា។ ដង់ស៊ីតេដែលល្អ បំផុតគឺ ។ វាជាដង់ស៊ីតេដ៏ល្អផងដែរ សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗនៃប្លង់ ដែលយើងបានពិនិត្យ។
	មានវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបែងចែកប្លង់ទៅជាផ្នែក។ គឺជាដ្យាក្រាម វ៉ូរ៉ូណយ (Voronoi diagram) នៃសំណុំរបស់ផ្ចិតនៃថាស។ ពិនិត្យសំណុំ S នៃចំណុចនៅលើប្លង់ ដ្យាក្រាម វ៉ូរ៉ូណយ នៃ S ជាចំណែកនៃប្លង់ ដែលត្រូវនឹងចំណុច   នៃ S ដែលចំងាយពីគ្រប់ចំណុចនៃផ្នែកនោះ ទៅកាន់ចំណុច  ខ...
	/
	រូបភាពទី 5: ដ្យាក្រាម វ៉ូរ៉ូណយ ភ្ជាប់ទៅចំណុចនីមួយៗនៃសំណុំ S ជាកោសិកា វ៉ូរ៉ូណយ
	ពេលដែលចង់ខ្ចប់ថាសក្នុងប្លង់ តាមធម្មជាតិ ដែលយើងសម្លឹងទៅ ដ្យាក្រាម វ៉ូរ៉ូណយ នៃសំណុំផ្ចិតនៃថាស។ ឥឡូវ យើងក្រឡេកទៅក្រោយវិញ មើលឧទាហរណ៍នៃរូបភាពទី 2។ ផ្នែកខាងឆ្វេងកោសិកា វ៉ូរ៉ូណយ ជាការ៉េ។ ឯផ្នែកខាងស្តាំគឺជាឆកោណ ហើយដង់ស៊ីតេក្នុងថាសនីមួយៗ ក្នុងកោសិកាវ៉ូរ៉ូណយឆក...
	៣. ករណីវិមាត្របី
	៣.១ ភាពលំបាកនៃបញ្ហា
	វាជាធម្មជាតិមួយដែលគេព្យាយាមធ្វើទូទៅកម្មគំនិតដដែលសម្រាប់ករណីវិមាត្របី។ ដ្យាក្រាម វ៉ូរ៉ូណយ នៅអាចសង់បានដូចពេលមុន។ កោសិកាដែលប្រហាក់ប្រហែលបំផុត គឺ ពហុមុខប៉ោង។ ឥឡូវយើងព័ទ្ឋជុំវិញស៊្វែមួយ ដោយដាក់ស៊្វែដទៃត្រឹមតែប៉ះនឹងវា។ យើងអាចដាក់ស៊្វែបាន 12។ ប៉ុន្តែខុសពីករណ...
	/
	រូបភាពទី 6
	បន្ទាប់មក កោសិកាវ៉ូរ៉ូណយនៃស៊្វែបស់យើង គឺគឺជាការស្រោបវាជុំវិញដោយស៊្វែ តាមទម្រង់ទា្វទសមុខ។ វាមានលទ្ឋភាពគណនាពីដង់ស៊ីតេក្នុង កោសិកាវ៉ូរ៉ូណយ។ ដង់ស៊ីតេវាទាបជាងតម្រៀប ផ្លែក្រូចនៅតាមទីផ្សារ។
	តើយើងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងមុនមែនទេ? “ទេ”
	ព្រោះថា យើងមិនអាចបំពេញលំហ ដោយការគ្មានត្រូតគ្នារបស់ទ្វាទសមុខទេ។ យើងចាំបាច់ដើម្បីត្រូវបំបាត់ លំហនោះ។ ដូច្នេះយើងឃើញថា ករណីវិមាត្របី មានការលំបាកច្រើនជាងករណីវិមាត្រពីរ ព្រោះចម្លើយបរមា មិនមានលក្ខណៈទូទៅសោះ។
	ដើម្បីរកចម្លើយបរមា យើងនឹងសិក្សាពេលបន្ទាប់ទៀតនេះ នូវករណីដែលចំណុចកណ្តាលរបស់ស៊្វែ ដាក់តាមទ្រង់ទ្រាយ face-centered cubic lattice ។ កោសិកាវ៉ូរ៉ូណយ ក្នុងពេលនេះ គឺត្រូវគ្នានឹង ទ្វាទសចតុមុខ (ទ្វាទសមុខ ដែលមានមុខជាចតុកោណ) (មើលរូបភាពទី 6 (b))។
	ទ្វាទសចតុមុខ អាចបន្តុបនៅក្នុងលំហ ហើយការបន្តុបបែបនេះ មានប្រើនៅក្នុងគ្រីស្តាល់វិទ្យា។
	ការបកស្រាយបរមាកម្មនៃបណ្តុំផ្លែក្រូច ទទួលបានលទ្ឋផលដោយ ថូម៉ាស់ ហេលស៍ (Thomas Hales) និងនិសិ្សតរបស់គាត់ ឈ្មោះសាមុយអែល ហ្វែហ្គូសុន (Samuel Ferguson) ក្នុងឆ្នាំ1998 (បំណកស្រាយពេញ បោះផ្សាយនៅឆ្នាំ 2006)។ បំណកស្រាយនោះ គឺប្រើកុំព្យូទ័រជាជំនួយ ជាការចំណាយកម្លាំ...
	៣.២ ធរណីមាត្រសាស្រ្តនៃការខ្ចប់ណែន
	ចូរស្រមៃពី ការបន្តុបក្នុងលំហនូវគូបជាច្រើន។ ឥឡូវសម្រាប់គូបនីមួយៗ យើងដាក់ស៊្វែមួយចំកណ្ដាល ហើយស៊្វែមួយនៅរាល់កំពូលនៃគូប (ដូចក្នុងរូបភាពទី7)
	/
	រូបភាពទី7៖ ផ្ចិតនៃស៊្វែ សម្រាប់ករណីនៃ face-centered cubic lattice
	យើងយកកាំស៊្វែឱ្យធំតាមដែលអាចធ្វើបានតែមិនឱ្យវាត្រួតគ្នា។ បើ a គឺជាប្រវែងទ្រនុងរបស់គូប នោះរូបភាពទី7(b) វាច្បាស់ណាស់ថាកាំរបស់បាល់ត្រូវតែ ។ ពីនោះមក យើងអាចគណនាដង់ស៊ីតេនៃការខ្ចប់។ ពិតណាស់ សម្រាប់ស៊្វែមានផ្ចិតស្ថិតនៅកំពូលនៃគូប មានមាឌ១/៨។ ដោយកំពូលគូបមាន៨ ដូចន...
	តើការខ្ចប់បែបនេះបានលទ្ឋផលយ៉ាងណា? ដូចករណីរៀបក្រូច យើងស្រទាប់ក្រូចទីមួយ ដូចរូបភាពទី 2 (b)។ ខាងលើមួយស្រទាប់ទៀត យើងខិតរំកិលបន្តិចតាមទិសមួយដូចគ្នា ជាឧទាហរណ៍ទៅស្ដាំខាងលើ។ ស្រទាប់ទី 3 ក៏រក្សានូវទិសដៅនេះទៀត។ល។ លេចឡើងនូវ សំនួរមួយ។ តើយើងអាចប្តូរទិសដៅនេះ ហើយរក្ស...
	វាមិនជាក់ស្តែងទេថា តម្រៀបផ្លែក្រូចធម្មតាមិនប្រាកដជាមានរាង cubic face-centered lattice ។ ពិតណាស់ បើមើលរូបភាពទី7(b) យើងឃើញថា យើងត្រូវមានបន្ទាត់មួយដែលកាត់ផ្ចិតនៃស៊្វែ។ វាជាលំហាត់ល្អមួយ នៃការ មើលឃើញដោយស្រមៃ រូបភាពនៃបន្ទាត់ទាំងនោះ ក្នុងតម្រៀបផ្លែក្រូចធម្មត...
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	រូបភាពទី8 ៖ ស៊្វែបួនស្រទាប់តម្រៀបតាមទម្រង់រូបភាពទី២ (b) នឹងបន្ទាត់កែងកាត់តាមផ្ចិត

