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េតវិធខ
ី ប
� ់្រក�ចេធ�យា៉ងណា? ករ្របមាណរបស់េកភ�ឺ (Kepler) ពីករខ�បែ់ ស៊ �
េរៀបេរៀងេ�យអ�កនិពន�ៈChristiane Rousseau។
េតករខ�ប់ែស៊�ឱ្យែណនគឺជាអ�ី? ករ្របមាណរបស់េកភ�ឺ គឺជា
អ�ី ែដល អ�កធា�ប់េឃញេនតមហងលក់ែផ�េឈ ែដលេគ េហថា

face-centered cubic lattice 1 (រូបភាពទី1)។ េន ក�ុងសន�ិសីទ

គណិតវ ិទ្យោអន�រជាតិ ឆា�ំ 1900 េដវ ីត ហុីលបឺត ( David Hilbert) បាន

េធ�បទបង�ញដ៏ល្បីល្បោញ ែដលមានប�
� 23 សំខន់ៗ ស្រមាប់ករ
�សវ្រជាវគណិតវ ិទ្យោ េនសតវត្សទី 20។ ប�
� ខ�ប់ែស៊ឱ
� ្យែណន
ឬេហបានថា ករ្របមាណេកភ�ឺ ជាចំណុចទី ១៨ ក�ុងចំេណាម ប�
�
ែដលបានេលកេឡងេដយ ហុីលបឺត។

បាន �សយប�
� ក់េនឆា�1
ំ 998េដយ ថូមា៉ស េហលស៍ (

ករ្របមាណេកភ�ឺ េទបែត

Thomas Hales) េហយដំេណាះ �សយលម�ិត េទបែតបាន

េបាះពុមេ� នឆា�ំ 2006 ប៉ុេណា�ះ។
១. េ�េយ�ងេដាះ្រសាយប�
� ែបបេនះដ ូចេម�ច?
េយងសន�តថាមានបណុំ� េផ្សងៗគា� ៃន ែស៊ទ
� ំហំប៉ុនៗគា� (បាល់សូលីដ) េនក�ុងលំហ េហយស្រមាប់ ករណីនីមួយៗ

េយងគណនាដង់សុីេតៃនក��ប់ មានន័យថា មាឌសរុបែដល ែស៊ទ
� ំងេនាះបានតំងេន (សុីកែន�ង) ។ េយងេហ
ដង់សុីេត ៃនបណំុ� របស់ែស៊�កុងវ
� ិមា្រត

pn ជា

n ។ ជាករពិតណាស់ ដង់សុីេតេនះ វអ�ស័យេទនឹងរូបរងរបស់ែផ�កេនាះ។ េដម្បី

េ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 េហតុអី�

បានជាស្រមាយប�
� ក់ ករ្របមាណេនះ្រត�វករេពល យូរេម៉�ះ? ប�
�

េន្រតង់ថា េយងមានលទ�ភាពេ្រចនរប់មិនអស់កុងករតេ្រម�ប
�
ែស៊�។ េរៀងរល់ េពលែដលេយងតេ្រម�បែស៊� េយងអច
បង�ញថាដង់សុីេតវ តិចជាង ឬេស�េទនឹងករតេ្រម�បេនផ្សោរ។

ប�
� មួយេទៀត្រតង់ថា តេ្រម�បរបស់ េយង

េធ�ែតក�ុងចំនួនកំណត់មួយ។ េបេទះជាពិនិត្យែតតេ្រម�បមួយែបបក៏េដយ ក៏

អច

ករគណនាដង់សុីេត មានករលំបាក

ឬមិនមានលទ�ភាព េបតេ្រម�បេនាះមិនមានលក�ណៈខួប។

ប�
� ដង់សុីេតៃនករខ�ប់បាល់សូលីដ មានេនក�ុង្រគប់វ ិមា្រតទំងអស់។ ស្រមាប់វ ិមា្រតពីរ

្រត�វបានេដះ�សយ

ក�ុ�ងឆា�ំ1890។ ប�
� ខ�បបា
់ ល់េនវ ិមា្រតខ�ស់ជាងេនះ មានករអនុវត�ជាេ្រចន ដូចជា កំែណរត្រម�វកូដជាេដម។
េនក�ុងវ ិមា្រតពីរ

េយងជួប្របទះរួចមកេហយនូវ

ទំងអស់ និង ភាពគា�នខួបៃនតេ្រម�ប

ប�
� លំបាកទំងពីរ គឺ េយងមិនអចកំណត់្រគប់តេ្រម�ប

។ េយងនឹងបង�ញថាេតេយងជម�ះករលំបាកទំងេនះយា៉ ងដូចេម�ច? េយងនឹង

បង�ញផងែដរ ពីឧបសគ�ែដលររំងមិនឱ្យមានទូេទកម�ដល់ករណី វ ិមា្រត ៣ េហយនឹងប��ប់េដយពំេនាលតិចតួច
ពីវ ិមា្រតខ�ស់ជាងេនះ។

1

េដយពិ បាករកពក្យែ្របជំ នួស េយងរក្សោពក្យេដ មរបស់វ

ទំព័រទី1

២. ករណ��មា្រតព�រ

ពិនិត្យតេ្រម�បៃនថាសពីរែបបក�ុង រូបទី 2។ វជាករងយ�ស�ល េដម្បីគណនាផលេធៀប ែផ�កៃន កេរ ៉នីមួយៗ

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

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

π

(a)

= 0.7853 ខណៈែដលតេ្រម�ប (b) មានដង់សុីេត
4
π
=
ρ 2 = 0.9069
2 3

មានដង់សុីេត

(b)។

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

ប៉ែុ ន� េ�េយ�ងបងា�ញថាវាជាករណ�ស្រមាប់្រគប់ការខ�បយា
់ ៉ ងដ ូចេម�ច?
វជាគំនិតដ៏ឆា�តៃវ េបេយង្រតឡប់េ្រកយេទរកអ�កគណិតវ ិទ្យោណ័រែវ ៉ស ែអកសល ធូ (Axel Thue) ក�ុងឆា�ំ 1890។
េយងែចកប�ង់ ជា ែផ�ក េហយេយងបង�ញថាេន្រគប់ែផ�កទំងអស់ ដង់សុីេត នឹង តួចជាង ឬេស�េទនឹង

។

េយងេមលរូបទី 3 េយងមានថាសបី មិនអចខិតជិតគា�បាន។ សេង�តេមល ្រតីេកណ មានកំពូលជាផ�ិតៃនថាសទំងេនាះ។
ខងក�ុង្រតីេកណេនះ មានែផ�កតូចមួយមិន្រគបដណ�ប់េដយថាស។ឧបមាថា េយងអចព្រងីកថាសេដយកត� c =
បនា�ប់ពីេនាះមក្រតីេកណព្រងីកេនះ បាន្រគបែផ�កេនាះយា៉ ងេពញេលញ

េហយកត�

2
3

c ជាតៃម�អប្បបរមា ស្រមាប់

ករណ៍េនះ។
`

រូបភាពទី3: ែផ�កតូចមួយេនចេនា�ះថាសទំងបី

ទំព័រទី2

េយងេ្របមេធ្យោបាយេនះេដម្បីែចកប�ង់ជាែផ�កសមរម្យមួយ។ េយង
ថាសនីមួយៗ េយងបង�ប់វេទ

ក�ុងថាសមួយេទៀត ែដលមានផ�ិតរួមគា�

ឥឡូវេយងអចកំណត់ែផ�កទំងបីរបស់េយង

ែផ�កទីមួយ

សន�តករខ�ប់របស់ថាស មាន

R = cr េយងេហថា

និងកំ

គឺជា្របជុំៃនថាសធំ។

r។

កំ

ថាសធំ។

ជាក់ែស�ងណាស់ ដង់សុីេត

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

វ ិធីស�ស�េនះ បាន

េយងភា�ប់ចំណុច្របសព�េលរង�ងេ់ ទផ�ិត

ែចកថាសធំេទជាេ្រចនែផ�ក។

មាន្របេភទពីរៃនែផ�កទំងេនះ៖

រូបភាពទី4: ្របេភទៃនែផ�កពីរែដលមានដង់សុីេតខុសពីសូន្យ
•

ែផ�កេនក�ុងថាសធំែដលមិន្រត�តគា�ជាមួយថាសេផ្សង (េមល រូបទី4 (a)។ ក�ុងែផ�កថាសេនះ ដង់សុីេត

េស�នឹង

1 3
= ។
c2 4
•

ែផ�កក�ុងថាសធំែដល្រត�តគា�
ៃនែផ�កទំងពីរ

ដូចរូបទី4

គឺជាចតុេកណេស�

(b)។

េយងយកែផ�កទំងេនះដក់ជាគូ

េយង្រត�វរក ដង់សុីេតក�ុង

ចតុេកណ

ដូចេនក�ុងរូប។ ្របសព�

េស�េនះ។ េដយ

ចមា�យរវង

ផ�ិតថាសទំងពីរ យា៉ ងតិច េស�នង
ឹ 2r េ្រពះថាសមិន្រត�តគា� ករគណនាបង�ញថា ករ តៃម�មុំអតិបរមា គឺ
តង

θ

ជាមុំេនាះ។ ដង់សុីេតក�ុងចតុេកណេស� អ�ស័យេទនឹងមុំ

ែផ�កទំងពីរៃនថាស េលៃផ�្រកឡាៃនចតុេកណេស�។
ែដល្រគបេដយថាសក�ុងចតុេកណេស� មានតៃម�

វ្រគប់្រគាន់ េដម្បីសិក្សោអនុគមន៍ µ (θ ) ក�ុងចេនា�ះ [0,

3

π
2 3

។ ពិតណាស់

។ ដូចេនះ ៃផ�ៃនែផ�ក

rθ ។ ៃផ�ៃនចតុេកណេស� មាន្រជ�ង

r 2θ
3θ
µ (θ ) =
=
2
R sin θ 4sin θ ។

π
µ( =
) p=
2

θ ៖ វជាផលេធៀប រវងៃផ�្រកឡា

ែផ�កនីមួយៗ ៃនថាសមានៃផ�

θ
2

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

π
3

π
។
3

R និងមុំ θ បានពី

θ
= R sin θ ។ ដូេច�ះដង់សុីេតវ គឺ
2

] េហយេដម្បីឱ្យេឃញថា វមានតៃម�អតិបរមា្រតង់

3 tan θ − θ
µ '(θ ) =
×
> 0, េដយ tan θ > θ
4 sin 2 θ cos θ

ដំេណាះ�សយមួយេនះមានចេម�យល�បំផុត។

ឥឡូវេយងពិនិត្យលម�ិតេល្រទង់្រទយរបស់វ។

បំផត
ុ គឺ ρ 2 ។ ��ដង់សីេុ តដ៏ល�ផងែដរ ស្រ�ប់ែផ�កនីមួយៗៃនប�ង ់ ែដលេយង�នពិនត
ិ ្យ។

ដង់សុីេតែដលល�

មានវ ិធីមួយេផ្សងេទៀតេដម្បីែបងែចកប�ង់េទជាែផ�ក។ គឺជា ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ( Voronoi diagram) ៃនសំណុំរបស់

ផ�ិតៃនថាស។ ពិនិត្យសំណុំ S ៃនចំណុចេនេលប�ង់ ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ៃន S ជាចំែណកៃនប�ង់ ែដល្រត�វនឹងចំណុច P
ៃន S ែដលចំងយពី្រគប់ចំណុចៃនែផ�កេនាះ េទកន់ចំណុច P ខ�ីជាងចំងយេទកន់ចំណុច P ' ដៃទេទៀតៃន S ។

ទំព័រទី3

ែផ�កទំងេនាះ្រត�វបានេគេហថា េកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ (Voronoi cells)។ េបេគគូរែខ្សេមដ្យោទ័រៃន
ធរណីមា្រតៃនចំណុច ែដលមានចមា�យេស�េទចំណុច P និង

PP ' ែដលជារូប

P ' េនាះវមិនមានអ�ីចែម�កេទ ែដល វបេង�តនូវ

ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ែដលជាសំណុំចំណុចដូចជារូបភាពទី 5 ែដលមាន្រជ�ងរួម រវងគូចំណុច។ េកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ខណ�
េដយអង�ត់ៃនែខ្សេមដ្យោទ័រៃនសំណុំចំណុច S រវងេកសិកពីរ។

រូបភាពទី 5: ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ភា�ប់េទចំណុចនីមួយៗៃនសំណុំ S ជាេកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ
េពលែដលចង់ខ�ប់ថាសក�ុងប�ង់ តម ធម�ជាតិ ែដលេយងសម�ឹងេទ ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ

ឥឡូវ េយង្រកេឡក េទេ្រកយវ ិញ

ៃនសំណុំផ�ិតៃនថាស។

េមលឧទហរណ៍ៃនរូបភាពទី 2។ ែផ�កខងេឆ�ង េកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ

ជាកេរ ៉។

ឯែផ�កខងស�ំគឺជាឆេកណ េហយដង់សុីេតក�ុងថាសនីមួយៗ ក�ុងេកសិកវរ៉ូ ណ
៉ូ
យឆេកណ មានតៃម�្របាកដេស�នឹង

ρ2 ។

គួរកត់សមា�ល់ថា ចូរចងចំថា ករហ៊ុ�ព័ទ�ថាសមួយេដយថាសដៃទមានកំដូចគា�េដយមិន្រត�តគា� េនាះេកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ
ែដលមានៃផ�អប្បបរមា គឺបណុំ� ៃនឆេកណ។
៣. ករណ��មា្រតប�

៣.១ ភាពលំបាកៃនប�
�
វជាធម�ជាតិមួយែដលេគព្យោយាមេធ�ទ
 ូេទកម�គំនិតដែដលស្រមាប់ករណីវ ិមា្រតបី។
េនអចសង់បានដូចេពលមុន។ េកសិកែដល្របហក់្របែហលបំផុត គឺ

ដ្យោ្រកម វរ៉ូ ណ
៉ូ
យ

ពហុ មុខេបា៉ ង។ ឥឡូវេយងព័ទ�ជុំវ ិញែស៊មួ
� យ

េដយដក់ែស៊ដ
� ៃទ្រតឹមែតប៉ះនឹងវ។ េយងអចដក់ែស៊� បាន 12។ ប៉ុែន�ខុសពីករណីក�ុងប�ង់ មានចេនា�ះេនសល់ជុំវ ិញ
ែស៊�ដំបូង។

េយងអចព្យោយាមផា�ស់បូរែស៊
�
�ទំង12

បាន�សយប�
� ក់េដយ ថូមា៉ស េហលស៍

ឱ្យ្រតឹមែតទល់គា�េហយរកចេនា�ះដក់ែស៊ទ
� ី

(Thomas

Hales)

ថាវមិនអចេទ។

13។ែតករណីេនះ

ប៉ុែន�មានវ ិធីមិនសមមូលជាេ្រចន

ក�ុងករដក់ែស៊ជ
� ុំវ ិញ ែត វេនែតមិនអចបេង�តបានជាេកសិកវរ៉ូ ណ
៉ូ
យែដលមានមាឌដូចគា�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 មា៉ ក់ឡាហ�លីង េនឆា�ំ ១៩៩៩។

រូបភាពទី 6

ទំព័រទី4

បនា�ប់មក េកសិក វរ៉ូ ណ
៉ូ
យៃនែស៊ប
� ស់េយង គឺគឺជាករេ�សបវជុំវ ិញេដយ ែស៊� តមទ្រមង់ទ�ទសមុខ។

វមាន

លទ�ភាពគណនាពីដង់សុីេតក�ុង េកសិកវរ៉ូ ណ
៉ូ
យ។ ដង់សុីេតវទបជាងតេ្រម�ប ែផ�្រក�ចេនតមទីផ្សោរ។
េតេយងទទួល�នលទ�ផល្របេស រ�ងមុនែមនេទ? “េទ”

េ្រពះថា េយង មិនអចបំេពញលំហ េដយ ករគា�ន្រត�តគា�របស់ទ�ទសមុខេទ។ េយងចំបាច់េដម្បី្រត�វបំបាត់ លំហ
េនាះ។ ដូេច�ះេយង េឃញថា

ករណីវ ិមា្រតបី

មានករលំបាកេ្រចនជាងករណីវ ិមា្រតពីរ

េ្រពះចេម�យបរមា មិនមាន

លក�ណៈទូេទេសះ។
េដម្បីរកចេម�យបរមា េយងនឹងសិក្សោេពលបនា�ប់េទៀតេនះ នូវករណីែដល ចំណុចកណា
� លរបស់ែស៊� ដក់តម្រទង់
្រទយ face-centered cubic lattice ។ េកសិកវរ៉ូ ណ
៉ូ
យ ក�ុងេពលេនះ គឺ្រត�វគា�នឹង ទ�ទសចតុមុខ (ទ�ទសមុខ
ែដលមានមុខជាចតុេកណ) (េមលរូបភាពទី6 (b))។

ទ�ទសចតុមុខ អចបន�ុបេនក�ុងលំហ េហយករបន�ុបែបបេនះ មានេ្របេនក�ុង្រគីស�ល់វ ិទ្យោ។

ករបក�សយបរមាកម�ៃនបណំុ� ែផ�្រក�ច ទទួលបានលទ�ផលេដយ ថូមា៉ស់ េហលស៍ ( Thomas Hales) និងនិសិ្សត

របស់គាត់ េឈ�ះសមុយែអល ែហ�ហូសុ
� ន(

Samuel Ferguson) ក�ុងឆា�ំ1998 (បំណក�សយេពញ េបាះផ្សោយេន ឆា�ំ

2006)។ បំណក�សយេនាះ គឺ េ្របកុំព្យូទ័រជាជំនួយ ជាករចំណាយកមា�ំងដ៏ខ�ំង។ េដយេយងមិនអចេ្របដំេណាះ�សយ
្រតប់តមករណីវ ិមា្រតពីរបាន បំណងេយងេនដែដល គឺបន�យចេនា�ះ រវងគា� តមវ ិធីតេ្រម�បជាេ្រចនរប់មិនអស់
េហយគណនាដង់សុីេតវ។ កម�វ ិធីេនាះ មានដក់េនេលវ ិប ស្រមាប់អ�កចង់សិក្សោ ឬែឆកេមល។
៣.២ ធរណ�មា្រតសា�ស�ៃនការខ�បែ់ ណន
ចូរ�សៃមពី ករបន�ុបក�ុងលំហនូវគូបជាេ្រចន។ ឥឡូវស្រមាប់គូបនីមួយៗ េយងដក់ែស៊មួ
� យចំកណា
� ល េហយ ែស៊�មួយ

េនរល់កំពូលៃនគូប (ដូចក�ុងរូបភាពទី7)

រូបភាពទី7៖ ផ�ិតៃនែស៊� ស្រមាប់ករណីៃន face-centered cubic lattice
េយងយកកំែស៊�ឱ្យធំតមែដលអចេធ�បានែតមិនឱ្យវ្រត�តគា�។ េប

a គឺជា្របែវង្រទនុងរបស់គូប េនាះរូបភាព

a 2

ទី7(b) វច្បោស់ណាស់ថាកំរបស់បាល់្រត�វែត r = 4 ។ ពី េនាះមក េយងអចគណនាដង់សុីេតៃនករខ�ប់។ ពិតណាស់
ស្រមាប់ែស៊មា
� នផ�ិតស�ិតេនកំពូលៃនគូប មានមាឌ១/៨។ េដយកំពូលគូបមាន៨ ដូចេនះវ្រត�វនិងមាឌ ែស៊�មួយ។
េរៀងរល់ែស៊ែ� ដលេនកណា
� លមុខនិមួយៗ មានមាឌពក់កណា
� លរបស់វ ស�ិតេនក�ុងគូប។ េដយគូបមានមុខ 6 ដូចេនះ

4

3
វបានបែន�មនូវមាឌែស៊�បីេទៀត។ ដូេច�ះ ដង់សុីេតគឺជាផលេធៀបមាឌែស៊ប
� ួន េលមាឌគូប។ មាឌែស៊�នីមួយៗ គឺ V1 = 3 π r

េហយមាឌគូប

3
V=
a=
16 2r 3 ដូេច�ះ ដង់សុីេតគឺ
2

ទំព័រទី5

=
ρ3

4V1
π
= = 0.7405
v2 3 2

េតករខ�ប់ែបបេនះបានលទ�ផលយា៉ ងណា? ដូចករណីេរៀប្រក�ច េយង�សទប់្រក�ចទីមួយ ដូចរូបភាពទី 2 ( b)។
ខងេលមួយ�សទប់េទៀត េយងខិតរ ំកិលបន�ិចតមទិសមួយដូចគា� ជាឧទហរណ៍េទស�ំខងេល។ �សទ
ក៏រក្សោនូវទិសេដេនះេទៀត។ល។ េលចេឡងនូវ
ដែដលឬេទ? ចេម�យ គឺបាន

។

ប៉ុែន�

ប់ទី

3

សំនួរមួយ។ េតេយងអច ប�ូរទិសេដេនះ េហយរក្សោនូវតៃម�ដង់សុីេត

រងសេ្រមច មិនែមនជា

cubic

face-centered

េទ។

lattice

មានន័យថាតេ្រម�បែស៊ែ� ដលមានដង់សុីេតអតិបរមា មិនែមនមានែតមួយេនាះេទ។
វមិនជាក់ែស�ងេទថា តេ្រម�ប ែផ�្រក�ចធម�តមិន្របាកដជាមានរង cubic face-centered lattice ។ ពិតណាស់
េបេមលរូបភាពទី7(b)

េយងេឃញថា

េយង្រត�វមានបនា�ត់មួយែដលកត់ផិត
� ៃនែស៊�។ វជាលំហត់ល�មួយ

ៃនករ

េមលេឃញេដយ�សៃម រូបភាពៃនបនា�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

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

ដូចេនក�ុងរូបភាពទី

2

(b)

ពីមួយ�សទប់

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

៤.១ �រអនុវត�នេ៍ �ក�ុង្រគី��ល់វទិ �

សំនួរពីដង់សុីេតៃនករខ�បែ់ ស៊� ្រត�វបានសួរេទ ចូហន់ េកភ�ឺ ( Johannes Kepler) េដយ ថូមា៉ស់ ហរ្យ៉ុត ( Thomas

Harriot) េនចុងសតវត្សទី 16។ េនាះេពលេនាះ ហរ ៉្យុត េជឿពីអត�ិភាពរបស់អតូម េហយចង់ដឹងថាេត វតេ្រម�ប
េលគា�ែបបណា។ េបតេ្រម�ប អតូម ក�ុងរូបធាតុសម�� េនាះ
ដូចជាេលហៈ ភាគេ្រចនមានបន�ុបអតូម តមទ្រមង់

face

គីមីវ ិ ទូេពលថា ជារូបធាតុ្រគីស�ល់។ រូបធាតុធ�ន់

centered

cubic

lattice

។ រូបធាតុែដល�សល

ក៏មានករបន�ុបសម�� ជាងែដរ។ ករណីេនះ គឺបន�ុបអតូម មានដក់ែតចំកំពូលគូបែតប៉ុេណា�ះ។ មានធាតុគីមែី តមួយគត់
ែដលមានតេ្រម�បអតូមតមទ្រមង់ែបបេនះ គឺជាធាតុវ ិទ្យុសកម� ែដលមានេឈ�ះថា ប៉ូឡូនីញូ ៉ម (

polonium) (លម�ិត

សូមេមល [4])។

៤.២ �រខ�បេ់ �យៃចដន្យ
្របសិនេបេយងតេ្រម�បែផ�្រក�ចេដយេ្របគ្រម� face-centered cubic lattice ដូចបានបង�ញខងេល េនាះេយង បាន

=
ρ3
ដង់សុីេត

π

= 0.7405 ។ ែត េបសិនជាេយង្របញាប់ េហយេបាះ្រក�ចចូលក�ុង្របអប់យា៉ងេលឿន េតេយងទទួល
3 2
ទំព័រទី6

បានដង់សុីេតប៉ុនណា? េនះេគេហថាករខ�ប់េដយៃចដន្យ

(Random

ជាករពិត ដង់សុីេតនិង

Packing)

មិន

ដូចគា�រល់េលកេទ។ ពិត ណាស់ េបេយង្រកឡុក្របអប់ េយង នឹងបានដង់សុីេតធំជាងមុន។ ប៉ុែន� េតវ មានន័យថាេម៉ច?
ករពិេសធន៍បង�ញថា

ដង់សុីេតែ្រប្រប�លក�ុងក្រមិតពី

55% (ករខ�ប់

ែដល្របេហង) ដល់អតិបរមា

63.4%

(ករខ�ប់ែដលែណន)។ តៃម�ែ្រប្រប�លេនះ បានេរៀបរប់កុង
� អត�បទស�ីពី ធម�ជាតិ ក�ុងឆា�ំ 2008 េដយ សុង បា៉ ង និង េម៉ស
(Song, Wang and Maske ) [3]។

៤.៣ �រខ�បវ់ ត�ុេផ្សងេទៀតខុសពីែស�៊

វអចទទួលបានដង់សុីេតធំជាង ρ3 ្របសិនេបេយងប�ូររងៃនវត�ផ�
ុ ំុដូចៗគា�របស់េយងពីែស�៊េទជារងេផ្សង ជា

ឧទហរណ៍េអលីបសូអីដ។

អត�បទ

ែដលមាន្រទង់្រទយ ្របែហលស�រ្រគាប់

[1]

M

បង�ញថា
&

M

ដង់សុីេតៃន

ករខ�ប់ែណនែចដន្យ

អចស�ិតក�ុងចេនា�ះ ពី

0.68

េទ

0.71

ៃនវត�ុពពួករងែស�៊

េហយដង់សុីេត

ៃនវត�ុពពួករងេអលីបសូអីដ ែស�៊ក្រមាស់េអលីប មាន្របែហល 0.74។ ដង់សុីេតៃនករខ�ប់េដយៃចដន្យ មានសរៈសំខន់
ស្រមាប់ឧស្សោហកម�

េពលែដលករេវចខ�ប់េធ�េដយ

ស�័យ្របវត�។
ិ

ជាពិេសស ដង់សុីេតអច ែ្រប្រប�ល ក�ុងេពល

ដឹកជ�ូ� ន។

៤.៤ បន�ច
ិ ្រតធំ
ិ បន�ួចពីវ�

េនក�ុងវ ិមា្រតខ�ស់ ករខ�ប់ដ៏ែណនៃនអុីែពែស៊� ្រត�វបានេគស�ល់ជាដល់វ ិមា្រត 8 េហយមាន ករបក�សយតិចតូច

ពីតេ្រម�បមិនធម�ត។

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

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

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

ក�ុងចមា�យតិចជាង r

ចប់ពីេពលទទួលមក េហយ ករែកត្រម�វគឺអចេធ�េទបាន។

េ្របករខ�ប់ែស�៊ េយង បំែផ�ងអក្សរៃនកូដ េទជាប��ីធាតុលំដប់ ពីកូអរេដេណ ៃនផ�ិត

ក�ុងករែកត្រម�វេលខកូដ េដយ
ៃនែស៊�មិន្រត�តគា�។ ្របសិនេប

ែស៊�មានកំ r េនាះករែកត្រម�វអចតិចជាង r ។
៤.៥ សំនរួ ប��ប់…
គឺដល់េវនែដលអ�ក្រត�វសួរម�ង។ ដូចែដលអ�កធា�ប់បានេឃញ
ដ៏ទូលំទូលយ

មានប�
� ដ៏សម��ជាេ្រចន ្របកបេដយ ករអនុវត�
វ ិទ្យោស�ស� ដូចជា ធម�ជាតិ

មានចេម�យយា៉ ង្រតឹម្រត�វេបាះពុម�េនក�ុងទស្សនាវដ�ី

វ ិទ្យោស�ស� និង

វ ិភាគគណិតវ ិទ្យោ ជាេដម។

៥. សុពលភាពៃនបំណក�សយេដយេ្របកុំព្យូទ័រ
បំណក�សយដង់សុីេត របស់ថាសក�ុងករណីវ ិមា្រត 2 គឺ ρ 2

=

π
3 2

បង�ញថា មានករលំបាករក ដំេណាះ�សយ

េពលែដលមានករណីជាេ្រចន្រត�វ ិភាគ។ ថ�ីត្បិតែតយា៉ ងេនះក�ី ក៏អ�កអចនឹងេផ��ងផា�ត់បាន។ ប៉ុែន�េតអ�កណាអចេផ��ងផា�ត់
បានថា

ρ3 =

π

3 2

? វទមទរករវ ិភាគបក�សយ ចំនួន 5000 ករណី េហយករណីនីមួយៗ ែសនស�គស�ញ េទប្រត�វករ
ុ

គណនាេដយមា៉ សុីនកុំព្យូទ័រ ែដលមានកូដកម�វ ិធីដល់េទ 3 ជីកៃបត៍។ ជាករពិតណាស់ កូដកម�វ ិធីបង�ញជាសធារណៈ

ប៉ុែន� អ�កបេង�តវបានចំណាយេពលជាេ្រចនឆា�ំ េដម្បីផលិត។ ដូេច�ះេតអ�កណា ែដល មានទំងេពលេវលនិងជំនាញេដម្បី
ពិនិត្យជាលម�ិត? ស្រមាប់ករេផ��ងផា�ត់ គឺមានយុទ�ស�ស� េដម្បីប្រង�ម ឲ្យមានកំហុសតិចតូចបំផុត េហយ េហលស៍ និង
សូឡូម៉ន ( Hales and Solomon) បានេ្របវ។ ជាឧទហរណ៍ េគទំងពីរ បានសរេសរកម�វ ិធី ដច់េដយែឡកពីគា�

ទំព័រទី7

និង�សបគា�។ កម�វ ិធីអចដំេណរករេល កុំព្យូទ័រេផ្សង ្របកបេដយកុំផាយលឺ និង្រប�េសស៊រ េផ្សងៗ។ ្រប�្រកមរងអច
េ្របពីក��ប់កម�វ ិធី ែដលេគធា�ប់េ្រប្របាស់យូរឆា�ំមកេហយ។ល។
េទះជាយា៉ ងណា បំណក

�សយែបបេនះ ទមទរករ្រត�តពិនិត្យហ�ត់ចត់ េហយទមទរេពលេវលយូរ

េដម្បីឱ្យសហគមន៍អ�កគណិតវ ិទូ អចទទួលយកបាន
សេ្រមចេទបមានក�ុងឆា�ំ

2005 តមក

។

ក�ុងករណីករ្របមាណរបស់ េកភ�ឺ បំណក

រវ ិភាគៃនគណិតវ ិទ្យោ

ក�ុងទស្សនាវដ�ីគណិតវ ិទ្យោដ៏ល្បី

�សយ

បំផុត។

សហគមគណិតវ ិទូ េនែតព្យោយាមរវរកបំណក�សយេផ្សង តមែបបគណិតវ ិទ្យោ។ �សបជាមួយគា�េនះ
និងអ�ក�សវ្រជាវ្រទឹសី�កុំព្យូទ័រ េនខំែស�ងរករូបមន�បំណក

អចពិនិត្យេដយកុំព្យូទ័រ។ ឧទហរណ៍

�សយ គឺបំណក�សយ ែដល

េគាលបំណងៃនគេ្រមាង

Flyspeck

ប៉ុែន�

គណិតវ ិទូ
ជំហននីមួយៗ

គឺេដម្បីបេង�តរូបមន�បំណក�សយ

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