STEEL CONTRUCTION
TODAY & TOMORROW
(លេខ.៤៣ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៤)

ការសហការល

ោះពុម្ព
ភ ីក្រុម្ហុនខែរ និង

ក្រុម្សហព័នខឋ ែរខែបរួម្ជាម្ួយសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជបុន

ឯរសារជាភាសាខខែរ

ឯរសារជាភាសាអង់ លលេសរបស់សាំណង់ ខែរខែប

ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ ក្រូវ
លហើយក្រូវ

នលេញផ្សាយបីែង រនុងម្ួយឆ្នាំ

នខេរចាយេូទាំងពិភព

លោរលៅកាន់ នាយរក្បរិបរតិនិងក្រុម្ហុននានា

ខែេមានេាំណាប់ អារម្ែណ៍ម្រលេើពាណិជចរម្ែ ខផ្សនរ
ឧសាហរម្ែទាំងអស់ និ ងអងគការរែធ
លោេបាំ ណងេាំបងថ្នការល

េនានា។

ោះពុ ម្ផ្ស
ព ាយលនោះលឺ

លេខ. ៤៣ ខខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ : មារិការ

េរខណទពិលសស : ខយេ់េប់ េេ់ថ្នបាំ ោស់បូរត

របស់អាោររនុងការរេនានិងភាពធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់

ការលផ្សទៀងផ្ទទរ់ ភាពធ្ន់ លៅរនុងក្បលេសជបុន____1
ការខូ េខារ ខែេបណា
ា េម្រពី ខយេ់ែ៏ខាេាំង

រនុងការរសាងអាោរនិ ងលាំនិរសក្មាប់ ការ់បនថយ

លែើម្បីខណនាាំពីមាក្រដ្ឋឋននានានិ ងេរខណទេូលៅ

ការខូ េខារខបបហនឹង____________________ 4

ណង់ ឈានម្ុ ខ បលេចរវ ិេាសាំណង់ឈានម្ុខ

ោរថ្នក្បលេសជបុន_____________________6

ទរ់ េងនឹងសាំណង់ ខែេលធ្វើពីខែរខែបលាំ រថ្ូ នលលក្មាងសាំ

ការផ្សគរ់ផ្សង
គ ់ បនទុរខយេ់លៅរនុងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋអ

និ ងសាំភារទសាំណង់ និងេរខណទែូេោនរនុងវ ិស័យ

ការវាយរថ្ម្េ ថ្នការពារ់ព័នធលៅនឹងេាំ ោប់

សាងសង់ អាោរនិងសាំណង់ សុីវ ិេ។

លែើម្បីលអាយអនរអានជាជនជារិ ខខែរអាេងាយស្សួ

េយេ់ពីអរថបេទាំងលនោះ

ន ខាងលយើងខ្ាំុរ៏

មានការលរៀបេាំឯរសារជាភាសារខខែរខែេមានខរ

អរថបេសុេធភាាប់ ជាម្ួ យនឹងឯរសារភាសាអង់ លលេស

េាំ ខណរឯរូបភាព ការពនយេ់បខនថម្ និ ងតារាងលឺក្រូវ

នបងាាញរនុងអរថបេ ជាភាសាខខែរលដ្ឋយមានក្រឹម្

ខរេាំ ណងលជើងជាភាសាខខែរខរបុ លណាណោះ។

ែូ លេនោះសូម្លោរអនរអានឯរសារជាភាសាអង់

លលេសបខនថម្លេៀរទរ់ េងនឹ ងរូបភាពទាំងលនាោះ។

លេើសពី លនោះលេៀរក្បសិនលបើ ការបញ្ជ
ា រ់ ជាេរខណទ
បលេចរលេសលៅរនុងអរថបេខែេរក្ម្ូវលអាយមានឫ
ព័ រ៌មានេម្ែិរសតីពីបលេចរលេសក្រូវ

នទម្ទរលនាោះ

សូម្អានអរថបេជាភាសាអង់លលេសបខនថបលែើម្បីលអាយ
កាន់ ខរេាស់។

ខយេ់ខែេបរ់ម្រខាេាំងលអាយអោរញ័រ _______9
ការរេនាបេង់អាោរ ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងរាំោាំង
ខយេ់ខែេមានម្ូ េដ្ឋឋនរាំពស់300 ខម្ក្រ
បញ្ឈររនុងេី ក្រុង_______________________11
ព័ រ៌មានេាំអិរ ជាម្ូ េដ្ឋឋនអាំពី រមាេាំងខពស់ភាាប់

បូ េ(Bolt)___________________________ 15
សរម្ែភាពនានារបស់JISF__លៅក្របខាងលក្កាយ
េាំ ណាាំ:លេខេាំព័រលឺ សាំលៅលៅលេើេាំព័រអរថបេជា
ភាសាអង់លលេសខែេលេញផ្សាយលេខ. ៤៣។
ឯរសារជាភាសាខខែរទ©២០១៤
សហព័ នធខែរខែបនិ ងខែរថ្នក្បលេសជបុន

សហព័នខធ ែរខែប និងខែរថ្នក្បលេសជបុន
3-2-10 នី ហុន

ហសី-កាយ

េុ េូ -លឹ េី ក្រុងរូរយូ

103-0025 ក្បលេសជបុន

q =សមាពធ្លេបឿន (លណនាលដ្ឋយលក្បើក្

ស់

រូបម្នត (2)

ស្សបលពេជាម្ួ យោនលនោះ រមាេាំងលម្លុ ណ

េូ រសារទ 81-3-3667-0245 េូ រស័ពទទ 81-3-3669-

ខយេ់Cបងាាញពី " លម្លុ ណសមាពធ្ពី ខាងលក្ៅ -

4815

លម្លុ ណសមាពធ្ថ្ផ្សទខាងរនុង " លហើយ លម្លុ ណទាំង

អុី ខម្េទ sunpou@jisf.or.jp

ពី រលនោះ ម្ិ នក្រូវ

នបាំ ខបរលេញពី ោនលេ។

q = 60 h (kg/m2) (2)

លលហេាំព័រទ http://www.jisf.or.jp

ខែេ

h:រម្ពស់ខាងលេើរក្ម្ិ រែី(m)

(េាំព័រេី 1~3)

រូបម្នតលនោះ

ការផ្ទេស់បូរត ថ្នការរេនារាំោង
ាំ េប់ខយេ់ ខែេ

ក្រូវ

ជាប់ធ្ន់និងលផ្សទៀងផ្ទទរ់រាំោង
ាំ េប់ របស់ខយេ់

មា63 m / s ែូេខែេ

លៅរនងក្បលេសជប
ុន
ុ

សលងករខែរ (15 ខម្ក្រ ខាងលេើរក្ម្ិរែី )ថ្ន

យសូសុីលៅសារេវ ិេាេ័យ រូ ហូលូ( Yasushi

ពយុោះេី ហង
ុវ Muroto នាឆ្នាំ1934។ រូបម្នត លនោះក្រូវ

លដ្ឋយសាស្រ្សាតចារយ

Uematsu, Professor, Tohoku University)

នខផ្សែរលេើលេបឿនខយេ់ឆ្ប់ លេឿនជាអរិ បរ
នអលងករ លៅរាំពូេបម្

Muroto ឧរុ និយម្ អលងករការណ៍ ថ្ន អាំ

ងលពេ
ុ

នរាំ ណរ់ លដ្ឋយការសនែរ់ថា ការខេរចាយ

ការបលងកើរ េាំលពាោះការអនុវរតន៍បេបញ្ជ
ា លដ្ឋយបងខាំ

បញ្ឈរ ថ្ន លេបឿនខយេ់ ឆ្ប់ រហ័សជាអរិបរមា

ថ្នេាប់សព
ី ត ីសង
ត ់ដ្ឋរ

លឺ សមាមាក្រ លៅនឹងរាំ ោង
ាំ 1 /4ថ្ន រម្ពស់ខាង

អោរលៅក្បលេសជបុនលៅរនុងក្បលេសជបុន

ការអនុវរតន៍តាម្បេបញ្ជ
ា ថ្ន េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋរ
អាោរ របស់ក្បលេសជបុន ក្រូវ

ខែេ

នលរៀបរាប់ ខាងលេើ ។

ើង

េាំ លពាោះការថ្េែនយ, អាំណាេនិ េសសនតសក្មាប់

រនុងឆ្នាំ 1950 និ ងជា បេបញ្ញ រិ ត ខផ្សនរេាប់ ែាំ បូង

ការខេរបញ្ឈរថ្នលេបឿនខយេ់ឆ្ប់ រហ័សជាអរិប

ខែេក្រូវ

លផ្សសងលេៀរលឺ ក្បខហេ1/2 ថ្នលេបឿនខយេ់ជា

ខែេ

នបលងកើរល

លេើរក្ម្ិ រែី និ ងលដ្ឋយការជាំ នួស រថ្ម្េសលងករការ

នរាំ ណរ់ រប
ូ ម្នតលណនាេាំ ងន់ផ្សុរខយេ់
ទ

អាោរ។ វា

នអនុ ម្័ររនុងការ រេនាការសាងសង់
នលធ្វើនិយ័ររម្ែរុងការលណនាលៅ
ន

លេើការផ្សទុរខយេ់ P

នលដ្ឋយ លក្បើរប
ូ ម្នតែូេខាង

លក្កាម្។

P = C・q・A

(1)

A = រាំ បន់សាង់ សង់ ខែេរាំ ណាងឱ្យការរសាង
អោរហនឹង(m2)

ង
វ និងខយេ់ែ៏ខាេាំង
ុ លពេពយុោះេីហុង

ម្ធ្យម្ែូ លេនោះលហើយអាំណាេនិ េសសនតខាងលេើថ្ន
1/4 ក្រូវោនលៅនឹ ងថាអាំណាេនិេសសនតថ្នខយេ់
លេបឿនម្ធ្យម្ ក្រូវ

ខែេ

C= លម្លុ ណរាំ ោង
ាំ ខយេ់

រមារនុងអាំ

នលលចារ់ េុរថាក្បខហេ1/2

។ កាេលនាោះម្ិនមានលាំរូ លនាោះលេលៅលេើពិភព
លោរសក្មាប់រថ្ម្េលេខែ៏ធ្ាំខបបហនឹង ខែេតាម្
ការពិ រម្ិន
លនាោះល

នឆេុោះបញ្ជ
ច ាំងពី េរខខណឌពិ រ ក្

រែ

ើយ។ លទោះជាយងណាលៅរនុងក្បលេស

ជបុនោែនលេអាោរខែេលលលៅថាអោរខពស់ក្រូវ
នសាងសង់ និ ងលសទើរខរ អោរោែនខែេផ្សទុរ

ខយេ់ខែេជាធារុែ៏សាំខាន់ លៅរនុងេរខខណឌថ្ន

អាំ

ការរេនាលក្ោងសាំណង់ លដ្ឋយលហរុ លនោះលហើយ

ល

ម្ិ ន មានបញ្ជ
ា លក្េើនលរើ រល

ែាំ បូង របស់ក្បលេសលនោះ ខែេមានរម្ពស់ 180

ើងលនាោះលេ។

លេើសពី លនោះលៅលេៀរ រមាេាំងលម្លុ ណខយេ់ C លនោះ
លឺ ម្ិនក្រឹ ម្ខរជាេេធផ្សេ ខែេេេួ េ

ន ភាល

លក្េើនលដ្ឋយការលធ្វើលរសតខយេ់ លៅផ្សេូវរូងលក្កាម្ែី
ខែេ

នលក្បើ េាំហូរខយេ់ឯរសណា
ឋ នបុ លណាណោះ

លេបុ ខនតជានិេចជាកាេរ៏ម្ិន

នឆេុោះបញ្ជ
ច ាំងលអាយ

នក្រឹម្ក្រូវេាំ លពាោះខយេ់រ ាំខានរនុងលពេបេចុបបនន។

ុងលពេ ថ្នរាំ លណើនលសែឋរិេចរបស់ជបុ ន

ើខពស់រួបម្អោរេូ រេសសន៍ ខានរធ្ាំ ជាលេើរ

ខម្ក្រក្រូវ

នសាងសង់ ល

ើងលៅេីក្រុង

ណាហគយ
លៅរនុង ខខម្ិែុនា ឆ្នាំ 1954 រនុងអាំ
ូ

ែាំ ណារ់ កាេរេនា អោរលនោះ ម្ិនលពញលេញ
តាម្ រូបម្នត ( 2)ែូ េ

នេងែុេបងាាញលនាោះលេ ។

ជាេេធផ្សេ ការពក្ងីរបញ្ឈរ ថ្នលេបឿន ខយេ់
លអាយ

នឆ្ប់រហ័សជាអរិ បរមាក្រូវ

ើងវ ិញលៅរនុងលសេរាីលយងលៅ

នពិ និរយ

លេើសពី លនោះលៅលេៀរ ក្បវរតិសាវដ្ឋសងគម្ខែេ

លម្ើ េល

នាាំឱ្យមាន ការបលងកើររូបម្នត (6) រួម្បញ្ូច េទាំង

ឧទហរណ៍ស្សលែៀងោនលនោះ លៅរនុងក្បលេស

• លៅលពេលនាោះ លដ្ឋយសារខរពយុោះេី ហង
ុវ

ខែេ

Murotoលឺ ជាខានរម្ួ យខែេម្ិ នធាេប់ មានពីម្ុនម្រ

និ ងក្រូវ

លៅរនុងក្បលេសជបុន វាក្រូវ

លនោះ។

បញ្ជ
ា ែូ េខាងលក្កាម្លនោះ:

នលលេសសន៍ ទយ

ថាលបើ លម្លុណថ្នរក្ម្ិររមាេាំងខយេ់ក្រូវ

បរលេស។ លនោះ

នលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយ

ជាម្ួ យពយុោះេី ហងខែេអាេលរើ
រមានល
ុវ

ើងនា

លពេអនាលរ។

• វាម្ិនែូេជាការរញ្ួា យែី លនាោះលេ, ពយុោះេី ហងអាេ
ុវ
ក្រូវ

នពារររនុងរក្ម្ិ រជារ់ ោរ់ម្ួយ

ន

ែូ លេនោះលហើយវាជាការម្ួ យ ខែេអាេលធ្វើលៅ

ន

រនុងការបលងកើរវ ិធានការណ៍ក្បឆ្ាំងនឹងពយុោះទាំង
លនាោះ។ លេើសពី លនោះ វាក្រូវ

នលល ចារ់េុរថា

លបើ លទោះបី ជាខយេ់ទបជាងរថ្ម្េខយេ់ខែេផ្សទុរ
រ៏ លដ្ឋយរ៏ក្រូវ

នអនុម្័រសក្មាប់ លហរុ ផ្សេ

ខែេជាផ្សេក្បលយជន៍ លសែឋរិេច លនាោះម្ិ នមាន
បញ្ជ
ា ធ្ាំែាំអាេនិងលរើ រល

ើងលនាោះលេ។

នផ្សេិររូបម្នតែូេខាងលក្កាម្

នសនែរ់ថានិេសសនតអាំណាេថ្ន 1/8
នលលលក្បើ លៅរនុងការ រេនាថ្ន អោរ

q = 120

នលល

អនុម្័រេេួ េយរលនាោះការរេនា ខែេមានសុវរថិ
ភាពក្បខហេជាអាេលធ្វើលៅ

ង
ុ

4

h (kg/m2)

(3)

បនាទប់ពីការបញ្ចប់ ការសាងសង់ថ្នអោរ
េូ រេសសន៍លៅណាហគយ
រួេម្រ ការវាស់លពេវា
ូ
ោពិ រក្

រែ

មានពយុោះេី ហង
ុវ
ពិ រក្

ននាាំយរអនុវរតរុងអាំ
ន

នបងាាញថាេេធផ្សេ

ុងលពេ

រែស្សបោនយងខាេាំងជាម្ួ យរូបម្នតេី (3)

លនោះ។ ជាេេធផ្សេរូបម្នតេី (3)

នលែើ ររួ នាេី

ែ៏ អសាចរយលៅរនុងការលធ្វើលអាយរ ីរសគោះសា
គ យថ្នការ
ុ
សាងសង់អោរលរើនល
រនុងក្បលេសជបុន។

បនាទប់ ពីការពិនិរយល

ើងខពស់ជាបនតបនាទប់ លៅ
ើងវ ិញថ្នការរសាង

េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋរនុងឆ្នាំ 1963 , អាោរលេើរែាំ បូង
របស់ក្បលេសជបុ នមានក្េង់ ក្ទយលពញលេញ
នលរើ រល

ើងយងខពស់ខែេជាអោររបស់

ការបលងកើនរម្ពស់ថ្នការរសាងវ ិធ្ី សាស្រ្សថ្ត ន

ក្រុម្ហុន Mitsui – Kasumigaseki (មានរាំពស់

ការរេឹរ Reexaminationេាំ លពាោះការផ្សទុរខយេ់

36ជាន់ ពីលេើែី និងមានក្បខវងរម្ពស់156 ខម្ក្រ)

សាំរាប់លណនាបនតបនាទប់ពីការផ្សសពវផ្សាយថ្ន

ក្រូវ

េូ រេសសន៍ លៅរនុងេាំ លណាម្ក្លួសារេូ លៅរនុង

ក្ពឹរក្ពេឹម្ ថ្នអោរខពស់ម្ួយលនោះ ខែេមាន

នបញ្ចប់ ទាំងស្សុងលៅេី ក្រុងរូ រយូសមាគេ់

អាយុលរើ នល
លនោះលេៀរ រី

ើងលៅរនុងក្បលេសជបុ ន ។ លេើសពី
ដ្ឋឋនជារិ ខែេមានជញ្ជ
ា ង
ាំ ព័ េជ
ធ ុាំ

វ ិញម្ួ យខែេមានរយទរម្ពស់126 ខម្ក្រែ៏សាំខាន់
ម្ួ យក្រូវ

នសាងសង់ ល

ើងសក្មាប់ ការក្បរួរ

រី ឡាអូឡាាំពិរលៅេី ក្រុងរូរយូ លដ្ឋយ
ល

នក្

រពធ

ើងលៅឆ្នាំ1964 លដ្ឋយលធ្វើជាសញ្ជញសមាគេ់

លេើសាំណង់ អាោរលហើយការបរ់លនោះនាាំ លៅកាន់
ការសទង់ម្រិ ជាលក្េើននិងការស្សាវក្ជាវជាលក្េើ ន

លៅលេើរេនាសម្ព័នធភាពេោេេថ្នខយេ់ , វ ិធ្ី
សាស្រ្សកា
ត រលធ្វើលរសតខយេ់ផ្សូវលក្កាម្ែី
េ
សាថនភាព
ជារ់ ខសតងថ្នសមាពធ្ខយេ់ខយេ់ខែេបណា
ា េ
ម្ររ ាំញ័រនិងរតាតលផ្សសងលេៀរ។

ក្ពឹរក្ពេឹម្េាំ លពាោះសាំណង់ធ្ាំ ខែេមានថ្ផ្សទធ្ាំ

រូបរាងថ្នអោរខពស់លរើនល

ើងយងឆ្ប់

រហ័សេាំ លពាោះការបលងកើរវ ិធ្ីសាស្រ្សរត េនា

េូ ោយ លៅរនុងក្បលេសជបុ ន។លដ្ឋយសារ

ខរមានក្បខវងរម្ពស់ខពស់និងរយទលពេថ្នការ

េប់េេ់នឹងខយេ់សក្មាប់ ជញ្ជ
ា ាំងវាាំងនន

រសាងអោរមានលរើ នល

ជាពិ លសសលៅរនុងលោេបាំណងលែើ ម្បីបលងកើរ

ើងលក្េើ ន, ែូ េលនោះ

លធ្វើលអាយែាំ លណើរក្បក្ររី របស់ធ្ម្ែជារិ

ន

នធាេរ់ េុោះ

វ ិធ្ី សាស្រ្សម្
ត ួ យសក្មាប់ ការលធ្វើលរសតរាំោាំង

នូ វសរម្ែភាពបលងកើរថាម្វនតថ្នខយេ់ែុោះ ។ លនាោះលឺ

សមាពធ្ខយេ់របស់ផ្ទទាំងរញ្ចរ់ និងភាពម្ិន

ការេូ េរួម្េាំខណររបស់សមាសភាលអនុ ភាព

ក្ជាបេឹរថ្នជញ្ជ
ា ាំងវាាំងនន។ រនុងអាំ

លនាោះ ( ជាធ្រមានអនុ ភាព ) លៅរនុងការលឆេើយរប
ក្បរបលដ្ឋយថាម្វនត ថ្នការែុ ោះល

ើងនូវអោរ

ធ្ាំ ៗ។ ម្ាងវ ិញលេៀរលៅលពេខែេេាំ ហាំថ្ន
ការសាងសង់ មានការលរើនល

ើងរិេចការបនទុរ

ខែេរាំ ពុងលធ្វើជាសមាជិរលេើរេនាសម្ព័នធ

មានការែយេុ ោះលដ្ឋយសារខរមានឥេធិពេ

ពី េាំហាំ។ លៅរនុងររណីរបស់អោរខានររូេវ ិញ

ខែេ ក្បលេសជបុនក្រូវ

ុងលនាោះ

នលលវាយក្បហារ

ជាបនតបនាទប់លដ្ឋយពយុោះេីហងថា
ន រ់ែ៏ធ្ាំបាំផ្សុរ
ុវ
ែូ េជា ពយុោះេី ហង
ុវ Ise-bayលៅ( ឆ្នាំ 1959 )
និ ងពយុោះេី ហងMurotoេី
ពីរ ( ឆ្នាំ 1961 ),
ុវ

នបណា
ត េឱ្យ មានការខូ េខារទាំងស្សុង,

ជញ្ជ
ា ាំងខផ្សនរខាងលក្ៅនិ ងខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរ
ការខូ េខារែេ់ខផ្សនរលផ្សសងៗលៅខាងលក្ៅទាំងលនោះ

ក្បសិេិ ភា
ធ ពថ្នផ្សទុរ (ឧទហរណ៍ ការលធ្វើការ

ម្ិ នក្រឹម្ខរបងករលអាយមានភាពយឺរយវបុខនតរ៏ជា

របស់សមាជិរ) រ ឹរខរធ្ាំ ល

ខផ្សនររេនាសម្ព័នធលម្លដ្ឋយលហរុ លនោះវា

ខែេភាពតានរឹ ងលនោះ

នលរើរលេើរេនាសម្ព័នធ
ើងៗ លពេខែេរាំ រ ិរ

ញឹរញាប់បងកឱ្យមានការខូេខារែ៏ ធ្ាំម្ួយេាំ លពាោះ
នេងែុេ

លេបឿនខយេ់លេឿនជាអរិបរមាបាំផ្សុរ។ បុ ខនតលៅ

លេញពីសារទសាំខាន់ថ្នការការពារការខូេខារ

រនុងររណីខែេមានការរសាង ក្េង់ ក្ទយធ្ាំ

ែេ់ខផ្សនរលផ្សសងៗខាងលៅខាងលក្ៅនិ ងការលេើរ

ខែេមានសមាពធ្ខយេ់ លធ្វើការលេើខផ្សនរលផ្សសងៗ
ថ្នរេនាសម្ព័នម្
ធ ិន

នឈានលៅែេ់រថ្ម្េខពស់

រម្ពស់ការរេនាលអាយ មានសុវរថិភាពខពស់។
វាសថិរលៅរនុងសាថនភាពម្ួ យខែេថាលសេ

បាំ ផ្សុរជាអរិបរមាលៅលពេែូ េោនេាំ លពាោះខផ្សនរនីម្ួ

រតីជូនែាំណឹងលេខ 109, បេបបញ្ញ រិ តជាលេើរែាំ បូង

យៗែូ លេនោះលហើយក្បសិេិ ភា
ធ ពផ្សទុរ លឺ ម្ិនលសែើភាពោន

ទរ់ េងនឹងការរេនាខយេ់ខែេមានសាំពាធ្ធ្ន់

លពេខែេលេបើនខយេ់ររ់ឆ្ប់ រហ័សជាអរិ ប

ក្ទាំនឹងខផ្សនរខាងលក្ៅក្រូវ

រមា។

ក្រសួងសាថបនារនុងឆ្នាំ 1971 លនោះបេបបញ្ញរិ ត

ការផ្សុ សល

ើងពី ថ្ផ្សទខាងលក្កាម្លនោះលឺ ជាការ

យេ់ែឹងអាំ ពីផ្សេបោះពាេ់ខែេខយេ់

នបរ់ម្រ

នលេញផ្សាយលដ្ឋយ

លផ្ទតរសាំខាន់លេើក្បធានបេេាំនួនពី រែូេខាង
លក្កាម្លនោះ :

1) ការរេនាសមាពធ្លេបឿន ក្រូវ

នរលក្ម្ៀប

លៅរនុងថានរ់ ទាំងពី រលរៀងោន

ថាជា វ ិធ្ី សាស្រ្សត នឹងរមាេាំងផ្សទុររតាត ( រូបភាពេី2)
លែើម្បីវាយរថ្ម្េពីផ្សេបោះពាេ់ថ្នការលធ្វើេេនា

សក្មាប់ សមាភរទែាំ បូេ

ល

និ ងសក្មាប់ជញ្ជ
ា ាំងវាាំងនន

លពាោះរលឆេើយរបលេើការរសាង ។

ខែេក្រូវ

នលណនាលដ្ឋយលក្បើ ក្

ស់

ើងេុ ោះនិងេាំ ហាំខក្បក្បួេរនុងលេបឿនខយេ់េាំ

វ ិធ្ី សាស្រ្សលត នោះលឺ ក្រូវ

នខផ្សែរលេើរភាពខែេអាេ

រូបម្នតែូេខាងលក្កាម្:

និ ងលរើរល

 េាំ លពាោះ សមាភរទែាំ បូេទ

េេធផ្សេថ្នការវាយរថ្ម្េលៅរនុងរូបម្នតលែើម្បី

q  1204 h (kg/m2)(4)

 េាំ លពាោះការលេញេេ់ម្ុខនឹងជញ្ជ
ា ាំង
វាាំងននថ្នអោរខពស់ជាង 31 ខម្ក្រ :

q  60 h (kg/m2) for h  16 m (5a)

q  1204 h (kg/m2) for h  16 m (5b)

2) េាំដ្ឋប់ សមាពធ្ខយេ់លៅសាំយបផ្សទោះ,

ែាំបូេសាំយុង, ភាាប់ និងថ្ផ្សទជញ្ជ
ា ាំងខផ្សនរ
ក្ជុងលនោះក្រូវ

នបញ្ជ
ា រ់យងេាស់,

ជារខនេងខែេការរេនាលម្លុ ណរមាេាំង
ខយេ់នឹងក្រូវ

នរាំណរ់លៅ C = -1.5។

រូបេី១ ជាេេធផ្សេថ្នការរួម្រូបម្នតេូេោន
5 (a) ជាម្ួ យនិងរូបម្នត 5(b)។

ខខសលកាងថ្នរូបម្នតទាំងពីរ

នឆេងការ់លៅរម្ពស់

16 ខម្ក្រនិ ងមានរថ្ម្េទបជាងខខសលកាងទាំងពី រ
លៅរម្ពស់នីម្ួយលឺ ក្រូវ

នលក្ជើ សលរ ើសជាសមាពធ្

ខយេ់រេនា។

រូបេី ១ ការលក្បៀបលធ្ៀបពី រេនាសមាពធ្លេបឿន
រិេខ
ច ិរខាំក្បឹងខក្បងលែើម្បីបលងកើរវ ិធ្ីសាស្រ្សខត ែេ
រ ឹរខរសម្ស្សបេាំលពាោះការលណនាការផ្សទុរខយេ់

ខយេ់លនោះខរងខរបរ់ម្ិនលសែើភាពោននិងមាន

លេបឿនខយេ់ម្ិនលេៀងទរ់រុងេរខ
ន
ខណឌថ្ន

លពេលវោនិង េលនាេោះ។ លោរសាស្រ្សាតចារយ
AlanGDavenportលៅ ក្បលេសកាណាដ្ឋ រនុងឆ្នាំ
1967

នលសនើវ ិធ្ី សាស្រ្សែ
ត ីម្
ែ ួ យខែេលលសាគេ់

ើងនិងក្េឹ សីស
ត ិរ
ថ ិ និងការរួម្បញ្ូច េ

លណនាផ្សទុរខយេ់។ លបើ លយងលៅតាម្វ ិធ្ី សាស្រ្សត
លនោះខែេជាការរេនាពី ការផ្សទុរខយេ់ P លឺ ក្រូវ
លណនាលដ្ឋយលក្បើ ក្

ស់ រូបម្នតែូេខាងលក្កាម្:

P=q×C×G×A
q

ន

1
U 2
2

(6)
(7)

ខែេ

U: លេបឿនខយេ់ជាម្ធ្យម្ លៅរម្ពស់z
ខាងលេើរក្ម្ិរែី ។

G: ជាសញ្ជញតាងលអាយរតាតថ្នរមាេាំងផ្សទុរ
G

X  x max
x
1 gx
X
X

(8)

រ៏ បុខនត
ាំ
X : េាំ ហាំម្ធ្យម្ថ្នការសាងសង់ អាោរតាម្រាំ ោង
ខយេ់ធ្ម្យម្

xmax:រថ្ម្េអរិ បរមាលៅរនុងេាំ ហាំថាម្ពេថ្នការរ
សាង(= gx・  x )

gx:ជារតាតរាំ ពូេលៅលពេខែេវ ិធ្ីសាស្រ្សថ្ត ន
ការលណនាការផ្សទុរខយេ់លនោះក្រូវ

នលក្បៀប

លធ្ៀបលៅនឹ ងការផ្សតេ់ទរ់េងរនុងេាំដ្ឋប់ ការអនុវ
រតថ្នការរសាងេាប់ សីព
ត ីសង
ត ់ ដ្ឋរែូេខាង
លក្កាម្លនោះ

នកាេយលៅជាេាស់ោស់។

•លៅលពេខែេពិ ចារណាពី រ ាំញ័រខយេ់លេបឿន
ខយេ់ឆ្ប់រហ័សអរិ បរមាខរងខរម្ិ ន

នផ្សតេ់ឱ្យ

ខយេ់ផ្សុរជាអរិ
ទ
បរមា (លពាេលឺ ភាពតានរឹងេាំ ហាំលាំ
ោរនិងផ្សេបោះពាេ់ថ្នផ្សទុរលផ្សសងលេៀរ) ។

•េាំ លពាោះអោរធ្ាំៗខែេមានខយេ់បរ់ ឆ្ប់រហ័ស

អាស្ស័យលៅលេើរប
ូ រាង និង េាំ ហាំថ្នអោរលនោះ

ែូ េជាលេបឿនខយេ់ឆ្ប់ រហ័សជាអរិបរមាលដ្ឋយ

រ៏ ែូេជាលក្បរងធ្ម្ែជារិ េរខណទសម្បរតិេប់ សាករ់

មានន័ យថាោែនការលធ្វើការរនុងលពេែាំ ណាេោន

េរខណទ លែនិង ការ រ ាំញ័រែថ្េលេៀរ។ េបោះពាេ់

លៅលេើរេនាសម្ព័នអ
ធ ោរទាំងម្ូ េ។

លៅរនុងេរខខណឌពនេឺខបបលនោះវ ិធ្ី សាស្រ្សថ្ត នការ
លណនាបនទុរខយេ់លនោះក្រូវេាំ ណាយលពេក្ប

ទាំងអស់លនោះ ក្រូវ

ន ឆេុោះបញ្ជ
ច ាំងលៅរនុង រូបម្នត

G។ លៅរនុងររណី អោរខានររូេ វាអាេក្រូវ

ន

ចារ់ េុរថា ក្បសិេិ ភា
ធ ពថ្នការផ្សទុរជាអរិ បរមា
នលរើរល

ើងលៅរនុងលេបឿនខយេ់លេបឿនខយេ់

ខហេនិ ងវ ិធ្ីសាស្រ្សរត ម្
ួ និងសថិរិលែើម្បីវាយរថ្ម្េ

ខែេលេឿនជាអរិបរ ិមា។ លៅេី លនោះ លបើ សិនជា

ផ្សេបោះពាេ់ផ្សុរខយេ់
ទ
េាំលពាោះ អោរតាម្េរខណទ

សមាមាក្រ ថ្ន លេបឿនខយេ់ឆ្ប់ រហ័សអរិ បរមា

ថ្នេាំ ហាំខយេ់ខក្បក្បួេនិងការផ្សសោះផ្សារ

រតាតរមាេាំងGv រមាេាំងខយេ់លនោះ សមាមាក្រលៅនឹ ង

"ការផ្សទុរខយេ់លអាយលសែើោនឋិ រិវនត " ខែេ ផ្សតេ់នូវ

កាលរថ្នលេបឿនខយេ់ម្ួយ តាម្ រូបម្នត (1)

ថ្នលេបឿនខយេ់លក្ជៀរេូ េនិ ងេេនាល

ើងេុ ោះ

ផ្សេថ្នការផ្សទុរខយេ់ជាអរិបរមាលអាយមានក្ប
សិេិ ភា
ធ ព។

រម្ែវ ិធ្ីថ្នវ ិធ្ី សាស្រ្សវត ិភាលម្ួ យលនោះ

នរ ឹររបឹរែេ់ការវ ិភាល

នលក្បើ ជាេូលៅលៅរនុង

ការរេនាលក្ោងសាំណង់ធ្ម្ែតាលដ្ឋយក្រូវ
ល

នលធ្វើ

ើងលដ្ឋយការជួ េការអនុ វរតវ ិធ្ីសាស្រ្សត លនោះ។

លៅលពេលក្បៀបលធ្ៀបរូបម្នត (1) លៅនឹ រូបម្នត
(6) , វាក្រូវ

នររល

ើញថា ខណទលពេខែេ

មានលៅរនុងរូបម្នត (1) េាំ លពាោះរថ្ម្េសក្មាប់
សមាពធ្លេបឿនលនោះក្រូវ

នខផ្សែរលេើ លេបឿន

ខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិ បរមា រនុងរូបម្នត (6)
ជារថ្ម្េសក្មាប់ សមាពធ្លេបឿន ក្រូវ

នខផ្សែរលេើ

លេបឿនខយេ់ជាម្ធ្យម្។ លេើសពី លនោះលេៀរ

លៅនឹ ង លេបឿនខយេ់ម្ធ្យម្ ក្រូវ

នរាំ ណរ់ ជា

សម្ស្សបលៅនឹង G = Gv2 រនុងរូបម្នត (6 ) ។
វាម្ិ នចាាំ

េ់និយយថា ការលណនាថ្នការ

ផ្សទុរខយេ់លដ្ឋយលក្បើរប
ូ ម្នត (6 ) លឺ សម្លហរុ ផ្សេ
លក្េើនជាងការលក្បើ ក្

ស់ រូបម្នត (1) ។ ជាេេធផ្សេ

ការលក្បើរប
ូ ម្នត (6) លែើម្បីវាយរាំ ថ្េ ផ្សទុរខយេ់ក្រូវ

នលលដ្ឋរ់បញ្ូច េលៅរនុងការលរៀបេាំថ្នបេដ្ឋឋន

និ ងេរខណទពិ លសសរនុងក្បលេសជាលក្េើ ន។

ជាម្ួ យោនផ្សងខែរ រនុងក្បលេសជបុ ន វ ិធ្ីសាស្រ្សត
ថ្នការ លណនាការផ្សទុរខយេ់ ខែេ

នបរ ិយយ

រនុងលោេការណ៍ខណនាាំសក្មាប់ ការផ្សទុរលៅ

លេើអោររបស់វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែរបស់ក្បលេ
សជបុន ក្រូវ

នខរេម្ែរលៅឆ្នាំ 1981 លដ្ឋយខផ្សែរ

ខណទលពេខែេលៅរនុងរូបម្នត (1)ជាផ្សេបោះ

លេើព័រ៌មានពី ការសលងករការលធ្វើលរសត រម្ែសិេិ ធ និ ង

ក្រូវ

លដ្ឋយលោរសាស្រ្សាតចារយ Davenport។

ពាេ់ថ្នផ្សទុរថាម្វនតលដ្ឋយសារខរលេបឿនខយេ់
នយរម្រពិ ចារណាលដ្ឋយលក្បើលេបឿន

ខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិ បរមា រនុងរូបម្នត (6) វាក្រូវ
នលលយរម្រពិ ចារណាលដ្ឋយលក្បើរតាតរាំ សួេ

ខយេ់ផ្សុររបស់
ទ
G ខែេមានម្ូ េដ្ឋឋនលេើរថ្ម្េ

អរិបរមា េាំ លពាោះការលឆេើយរបរបស់អោរលនោះ ។
ការលឆេើយរបរបស់អោរលនោះ ម្ិ នក្រូវ
លដ្ឋោះស្សាយលដ្ឋយលេបឿនខយេ់លេបុខនត

ន

អនុលោម្ លៅនឹង វ ិធ្ី សាស្រ្សខត ែេ

នលសនើល

ើង

បនាទប់ ម្រ លដ្ឋយសារខរភាពម្ិ នក្លប់ ក្ោន់
ជាលក្េើន ក្រូវ
លសេរតីខណនាាំ

នេងែុេបងាាញក្

ប់ លៅរនុង

នខរេម្ែរលនោះវារ៏ក្រូវ

នលលខរ

េម្ែរសាជាែែីម្ង
ត លេៀរលៅរនុងឆ្នាំ 1993 លែើ ម្បីខរ
រងវោះខារទាំងលនោះ។ េរខណទពិ លសសថ្នលោេ

ការណ៍ខណនាាំខរេម្ែរ លនាោះ មានែូេខាងលក្កាម្:

• រូបម្នតលណនាការផ្សទុរខយេ់ ក្រូវការសាំណុាំ

រតាតខែេមានក្បសិេិ ភា
ធ ពរាំ ោាំងខាេាំង ។

ខបបបេពីរ: ម្ួ យសក្មាប់ សុម្រេនាសម្ព័នធ

ខណទលពេខែេ រតាតមានឥេធិពេរមាេាំង លឺ

និ ងម្ួ យលេៀរ សក្មាប់ ខផ្សនរលផ្សសងៗលៅខផ្សនរខាង

ស្សលែៀងោនលៅនឹ ងរតាតផ្សទុររាំ សួេខយេ់

លក្ៅ ។លនោះលឺ លដ្ឋយសារខរេាំ ហាំនិងេរខណទរ ាំញ័រ
រនុងសុម្រេនាសម្ព័នធខុសោនពី លៅរនុងខផ្សនរលផ្សសងៗ
ថ្នលក្ោងសាំណង់ និ ងមានការពិ ចារណាែូលេនោះ
លដ្ឋយសារខរក្រូវ

ើង លៅលេើវ ិធ្ី លផ្សសងោន

នលធ្វើល

នរាំ

ណរ់ លដ្ឋយសាស្រ្សាតចារយ Davenport ខែេជា
រតាតម្ួ យខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពរាំ សួេខយេ់ក្រូវ
នអនុ វរតលៅរនុងបរ ិបេធ្ាំម្ួយខែេជារតាតម្ួ យ
នបងាាញលអាយល

ើញពីផ្សេបោះពាេ់ផ្សុរថាម្វ
ទ

ខែេខយេ់ផ្សុរលធ្វ
ទ
ើ ការលៅលេើសុម្រេនាសម្ព័នែ
ធ ូេ

នតរបស់សមាពធ្ខយេ់និងរមាេាំងខយេ់។

• ការរេនាលេបឿនខយេ់ក្រូវ

លដ្ឋយលយងតាម្ « ភាពលក្លើ ម្របស់ែី " លែើម្បី

ខែេផ្សទុយនិងខផ្សនរែ៏ ថ្េៗតាម្េាំដ្ឋប់។

• េរខខណឌខយេ់ក្រូវ

លដ្ឋយការយរលៅរនុងលណនី លក្បរង់ថ្នការលរើរ

ឆេុោះបញ្ជ
ច ង
ាំ ពី ផ្សេបោះពាេ់ ខែេេរខណទពិ លសស

លនោះរនុងអាំ

ខែេមានលៅលេើលរៀង " ការ ខេរចាយបញ្ឈរ

ល

នលដ្ឋោះស្សាយ

ើងខយេ់បរ់ ខាេាំងនិង សុវរថិភាពថ្នអោរ

ុងលពេបាំ លរ ើការរស់លៅរបស់អោរលៅ

នលលចារ់េាំណារ់ ថានរ់

របស់រេនាសម្ព័នខយេ់រុងេរខ
ន
ខណឌសមាៃរ់

តាម្រាំបន់ែ៏សម្ស្សបម្ួ យ។ លនាោះលឺ រយទលពេ

ថ្នលេបឿនខយេ់ម្ធ្យម្ "និង" ការខេរចាយបញ្ឈរ

ក្រ

ថ្ន រមាេាំងខយេ់ខែេមានេោេេ ។ "

ប់ម្រវ ិញខែេ ក្រូវ

នលដ្ឋោះស្សាយតាម្

សុវរថិភាពខែេទម្ទរសក្មាប់ ការសាង់សង់
លៅរនុងរាំបន់លហើយអាោរក្រូវ

ន រេនាល

ើង

បនាទប់ម្រលៅរនុង ឆ្នាំ 2000 ខែេជាេាំដ្ឋប់
ថ្នការអនុវរតន៍ការបលងកើរេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋ

លដ្ឋយខផ្សែរលេើលេបឿនខយេ់ ខែេក្រូវោនលៅនឹង

ក្រូវ

រយទលពេក្រ

រខណទ ម្ួ យខែេ

ប់ ខែេ

នរេូ ទរ់ ែូលេនោះ ។

េនទឹម្នឹងលនោះខែរ លេបឿនខយេ់ខែេ
ក្រូវ

នរេនា

នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើ លេបឿន

ខយេ់ជាម្ធ្យម្ក្បចាាំឆ្នាំ។

នលលខរេម្ែរឱ្យ

នរាំ ណរ់

ថាជាសមាពធ្លេបឿនលៅរម្ពស់ អោរ សតង់ដ្ឋ
H ( ជាេូ លៅរម្ពស់ម្ធ្យម្ថ្នែាំបូេ ) ។ ែូ លចានោះ

នរួម្បញ្ូច េជាម្ួ យ វ ិធ្ីសាស្រ្សត

លណនាេាំងន់ ខយេ់ខែេ

នលធ្វើល

ើងតាម្ការ

ន់ ក្បមាណនិង វ ិធ្ី សាស្រ្សលត ធ្វើសិរ
ថ ិ ម្ួ យ
ែូ េជាក្រូវ

• ការរេនាសមាពធ្លេបឿន qH លឺ ក្រូវ

នលពញលេញលៅរនុងេ

នលលលធ្វើលៅរនុងក្បលេសលផ្សសងលេៀរ

ជាលក្េើន។ លបើលទោះបី ជាវ ិធ្ីសាស្រ្សខត ែេ
រាំ ណរ់ លៅរនុងបេបញ្ជ
ា លនោះក្រូវ

ន

នលធ្វើលអាយ

សាម្ញ្ញ តាម្រយទការដ្ឋរ់នូវការរ ឹរបនតឹងម្ួ យ

លហើយការខេរចាយបញ្ឈរ ថ្នការផ្សទុរខយេ់

េាំ នួនែូេជាការរាំ ណរ់ រម្ពស់អោរលនោះអាេ

េិ សលៅថ្នលម្លុ ណរមាេាំងខយេ់ (ឬលម្លុ ណ

សាស្រ្សជា
ត ម្ូ េដ្ឋឋនខែេក្រូវ

សមាពធ្ខយេ់ ) ។

ក្បលេសជបុន សក្មាប់ ការលណនាេាំងន់ ខយេ់

ក្រូវ

នចារ់េុរថាជាការខេរចាយរម្ពស់

• ផ្សេបោះពាេ់ ថ្នលេបឿន ឬសមាពធ្ខយេ់
ខែេលក្ជៀរេូ េ និងលធ្វើេេនាល
ក្រូវ

នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើ ក្

ស់

និ ង វ ិធ្ីសាស្រ្សលត ធ្វើសិរ
ថ ិ ខែេក្រូវ

ើងេុ ោះរនុងេាំហរ
ន់ក្បមាណ

ន បញ្ជ
ា រ់ ជា

អនុវរតលៅ 60 ខម្ក្រ ឬរិេជាងលនោះ ខែេជវ ិធ្ី
នលក្បើ លៅរនុង

លឺ ជាវ ិធ្ីសាស្រ្សខត ែេមានខេងរនុងអនុ សាសន៍ ស

ក្មាប់ ការ ផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរលនាោះ (1993)

ថ្នវ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែរបស់ក្បលេសជបុ ន។
វ ិេាសាថនលនោះលក្ោងនឹងខរខក្បអនុសាសន៍

ទាំងលនោះក្បខហេជាលរៀងរាេ់ 10 ឆ្នាំម្តង
លដ្ឋយការបញ្ូច េព័រ៌មានយងសរម្ែេុងលក្កាយ
បាំ ផ្សុរ ។ ការខរខក្បក្រូវ
2014 និង ក្រូវ

នលធ្វើល

ើងលៅរនុងឆ្នាំ

នដ្ឋរ់បញ្ូច េលៅរនុងការល

ោះ

ពុ ម្ផ្ស
ភ ាយរាំ ខណឆ្នាំ 2015 ។ លៅរនុងការពិនិរយ
ល

ើងវ ិញលនោះលធ្វើល

ើងរនុងលោេបាំ ណងលែើម្បី

អនុ ញ្ជញរឱ្យការលណនា េាស់ោស់ថ្នេាំងន់
ខែេ

នរេនា, លដ្ឋយសារខរការពិ ចារណា

ខបបលនោះក្រូវ

ន ផ្សតេ់លៅឱ្យរតាតនានា

នសាថបរយរម្ែ របស់ក្បលេសជបុនរនុងឆ្នាំ1991
លេញលោេការណ៍ខណនាាំ សក្មាប់ ការ

វាយរាំ ថ្េេមាេប់ រុ ងការរសាងរ
ន
ាំញ័រ ។
លោេការណ៍ខណនាាំលនោះក្រូវ

នខរេម្ែរ

បនាទប់ម្រលៅរនុង ឆ្នាំ 2004 លដ្ឋយការបញ្ូច េ
េាំ លណោះែឹ ង ខែេអាេររ

នេុងលក្កាយបាំ ផ្សុរ ។

លៅរនុងលោេការណ៍ខណនាាំខែេមានេរខណទ
វ ិនិេ័ យ
ឆ សក្មាប់ ការវាយរថ្ម្េេាំោប់ ក្រូវ
ឱ្យលដ្ឋយការលក្បើ ក្

នផ្សតេ់

ស់េាំនារ់ េាំនងរវាងការបលងកើន

ែូ េជាផ្សេបោះពាេ់ថ្នេក្ម្ង់ ែីខែេមានេាំ ហាំរូេ

លេបឿនការលឆេើយរបជាអរិបរមាសក្មាប់ លេបឿន

ម្ួ យលៅលេើ លេបឿនខយេ់ខែេជាលម្លុ ណេិ ស

ខយេ់ជាម្ួ យនឹងក្រ

ខយេ់ និ ង

ឆ្នាំនិងលក្បរង់ ធ្ម្ែជារិ របស់អោរហនឹង។

រាខម្ក្រក្បចាាំរែូ វ រ ាំញ័រ erractic និ ង

រួម្បញ្ូច េោនការលក្បើ ក្

ស់ពហុេិសេាំ ងន់ខយេ់ ។

លេើសពី លនោះលៅលេៀរ ការពិ និរយល

ើងវ ិញ លនោះ

រ៏ នឹង ផ្សេ់ការងារសកាានុ ពេសារធារុរាវែេ់ការ
លណនារបស់រុាំពយូេ័ រ។

រូបរាងថ្នអោរខពស់លនោះ

បញ្ជ
ា ែែីនិងម្ិន

នបងកឱ្យមាន

នរ ាំពឹងេុរលរើ រល

1979 ពយុោះេី ហុងលេខ
វ
20 ខែេ

ើង ។ លៅឆ្នាំ
នវាយក្បហារ

រាំ បន់ ក្បជុាំជនថ្នេី ក្រុងរូរយូ ជាម្ួ យនឹ ងរមាេាំង
ខយេ់ ខែេលលលម្ើ េល

ប់ម្រវ ិញរនុងរយទលពេ 1

ើញជាលរៀងរាេ់ែប់ខរម្ាង

បុ លណាណោះ លហើយនាាំលអាយមានការយរេិរតេុរដ្ឋរ់

រូបេី ២និ យម្ន័ យថ្នរតាតរមាេាំងេាំ ងន់ផ្សុរ
ទ

(ជាអនុ សាសន៍ សក្មាប់ការេាំ ងន់ លៅលេើ អោរ

ល

ោះពុ ម្ពឆ្នាំ 1981)

ការវាយរថ្ម្េ ថ្ន រមាេង
ាំ េប់េេ់ខយេ់
លៅខខម្ិែុនា ឆ្នាំ 1998 េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋ
អោរ ក្រូវ

នលលខរេម្ែរ

ខែេមានលាំនិររនុងរេនាក្រូវ

នខរខក្បយងេូ េាំេូោយ រនុងការបញ្ូច េ

លៅនឹ ងបញ្ជ
ា ថ្នការមានរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណា
ា

"ម្ូ េដ្ឋឋនថ្នការ រេនាការអនុវរតន៍"

េម្រពី អោរខពស់ជាពិ លសសលៅរណា
ត េេី ក្រុង

ខណទលពេខែេលៅសេ់លាំនិរធ្ម្ែតាថ្នការ

លនោះខែេលេើ បនឹងបលងកើរែែីលៅ Shinjuku ។ ការ

បញ្ជ
ា រ់ពីការរេនា។ រនុងការរេនាបេង់រសាង

រសាងរ ាំញ័រម្ិ ន

នបងកឱ្យមានបញ្ជ
ា សាំណង់ែ៏

មានេរខខណឌបី សាំខាន់ លឺមានជាេូ លៅេរខណទ

ធ្ៃន់ធ្ៃរលេបុ ខនតលដ្ឋយសារខរការបរ់ របស់ពយុោះ

វ ិនិេ័ យ
ឆ assumedapplication , េរខណទ

ជនម្ួ យេាំនួនធ្ាំ

ពី សុវរថិភាពនិ ងេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ ពី ការរេនាម្ូែ

េី ហុងមានរយទលពេយូ
វ
រនិងឥរឈប់ ឈរ ក្បជា

វ ិនិេ័ យ
ឆ ការខូេខារនិងេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ

រេលងាែរលដ្ឋយសារការពុេរេរសម្ុក្េ។

ក្រូវ

នេុ ោះចាញ់និងការរ ីរល

សាថនភាពខែេបងកល
ខែេលរើ រជាេាំ ោប់

ើងថ្នរែួ

ើងែូេជាលនោះជាបញ្ជ
ា

នេេួ េការយរេិរតេុរដ្ឋ

រ់ ជាខាេាំងខែេជាការដ្ឋរ់ លវន

នែឹរនាាំវ ិេាសាថ

នផ្សតេ់លៅឱ្យោនលៅវ ិញលៅម្រតាម្េរខខ

ណឌសាំខាន់ បី។ ឧទហរណ៍េរខណទវ ិនិេ័ យ
ឆ រម្ែ
វ ិធ្ី សក្មាប់ អោរខពស់ក្រូវ

នរាំ ណរ់ លដ្ឋយការ

យររ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រយងខាេាំង (េាំោប់)

ការខូេខារខែេបណា
ា េម្រខយេ់បរ់ខាេង
ាំ

េូ េលៅរនុងលណនី។

រនងការរសាង
និងលាំនិរសក្មាប់
ុ

ខណនាាំ សក្មាប់ ការវាយរាំថ្េេមាេប់រ ាំញ័ររនុង

លដ្ឋយវ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវ Hitomitsu Kikitsu

រនុងន័ យលនោះលដ្ឋយខផ្សែរលេើលោេការណ៍

ការសាងសង់ ខែេ

ការការ់បនថយការខូេខារ ខបបលនោះ

នលរៀបរាប់ ខាងលេើ

េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ សក្មាប់ការ វាយរថ្ម្េេាំោប់ ក្រូវ
នលធ្វើរវាងការបលងកើនលេបឿនអរិបរមាសក្មាប់

ការខូេខារធ្ៃន់ធ្រៃ េាំលពាោះអោរបោះពាេ់លដ្ឋយ
ខយេ់ខាេង
ាំ
វាក្រូវ

នលលរាយការណ៍ថាបេចុបបនន លនោះថា

ការលឆេើយរបលេបឿនខយេ់ជាម្ួ យនឹងរយទលពេ

ការខូ េខារធ្ៃន់ធ្ៃរខែេបងករល

ក្រ

(tornado) ទាំងលៅរនុងក្បលេសជបុ ននិង

ប់ម្រវ ិញរនុងរយទលពេ1 ឆ្នាំនិងលក្បរង់

ធ្ម្ែជារិ ថ្នអោរ ។ ខផ្សនរលណនារមាេាំងែ៏ សាំខាន់

ើងខយេ់ពយុោះរួេ

លៅបរលេសជាម្ួ យនឹងផ្សេបោះពាេ់សងគម្យង

លៅរនុងការអនុ វរតបេបញ្ជ
ា របស់េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់

ខាេាំង។ េិែឋភាពលនោះលៅខរស្សស់ៗលៅរនុងការេង

េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ ថ្នការខូេខារខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នរ

លដ្ឋយខយេ់លួេលៅរនុងេីក្រុងជាលក្េើនលៅ

ដ្ឋរអោរខេងថាលៅលពេខែេការរាំណរ់

ចាាំរបស់លយើងេាំលពាោះការខូេខារខែេបងកល

េនាសម្ព័នធលួរខរ លៅខរមានលៅរនុងជួ រយឺរលៅ

ើង

ក្បលេសជបុន លៅរាំ បន់ រណា
ា េលេើ Tsukuba

លពេខែេេេួ េរងនូវខយេ់បរ់ យងខាេាំងខែេ

លៅ IbaragiPrefectureលៅ ឆ្នាំ 2012 ( រូបែរេី1 )

លរើរលដ្ឋយរក្ម្ នឹងរយទលពេ ក្រ

និ ង Koshigayaលៅ រី

ប់ម្រវ ិញ

ជាម្ួ យក្បខហេ 50 ឆ្នាំ លហើយលនាោះលៅលពេខែេ
រាំ ណរ់ ការវ ិនិ េ័ យ
ឆ ពី សុវរថិភាពអោរម្ិនលួរែួ េ

ដ្ឋឋន Saitama

Prefecture លៅ ឆ្នាំ 2013 េនទឹម្នឹងលនោះខែរ
វាលឺ ជាការ ពិរណាស់ខែេថាការខូ េខារខែេ

រេាំសូម្បីខរលៅលពេេេួេរងនូវខយេ់បរ់ យង

បងកល

ខាេាំែ៏រក្ម្យងខាេាំងរ៏ លដ្ឋយជាម្ួ យនឹងរយទលពេ

ខូ េខារលនោះលឺ ជាការេេួ េខុ សក្រូវលែើ ម្បីបោះបូ វការ

ក្រ

ខូ េខារ ខែេបងកល

ប់ម្រវ ិញ 500 ឆ្នាំ។ លទោះយងណាលោេ

ការណ៍ខណនាាំ ឬ បញ្ជ
ា អនុ វរតម្ិន

នផ្សតេ់នូវ

ការពនយេ់េាស់ោស់សក្មាប់ ខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នសាំ
ណង់ ខែេេេួ េរងការខូេខារែ៏ ធ្ាំលធ្ងលដ្ឋយ
នផ្សតេ់

លេញផ្សាយលៅរនុងឆ្នាំ 2013 ។
■

■

(េាំព័រ 4~5)

■

■

■

សម្ព័នធនានារបស់អោរម្ួយវាលឺ ជាខផ្សនរែាំបូេ

ខែេជាជនងាយរងលក្ោោះ លៅនឹ ងផ្សេបោះពាេ់ថ្ន

ោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខួនសក្មាប់
េ
សមាពធ្ពារ់

ខយេ់សក្មាប់ ការ រេនាម្ូែ និង វ ិសវររខែេ

េាំ ហាំធ្ាំ ( រូបែរ 2 ~ 3) លនោះ។ រនុងេាំ លណាម្រេនា

និ ងការខិរខាំ ខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរនិងសមាសភាល

វ ិធ្ី សាស្រ្សត រេនាជារ់ ោរ់រុងលសៀវលៅខណនាាំ
ន
ការល

ើងលដ្ឋយខយេ់លួេខែេមាន

ខែេជាខផ្សនរខាងលក្ៅ ជញ្ជ
ា ាំងការលបើរសលមាពធ្

សារខរខយេ់បរ់ ខាេាំង។ លដ្ឋយសារខរលនោះ វ ិេា
សាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុន

ើងលដ្ឋយពយុោះេី ហុងលនាោះលេប
វ
ុខនតរ៏មានការ

ន

ខយេ់ែ៏ខាេាំងលនោះ។ លនោះជាវ ិធានការេាំបងសក្មាប់

ការ ការពារការខូ េខារអាោរខែេបណា
ា េម្រ
ខយេ់បរ់ ខាេាំងលឺលែើម្បីការ់បនថយការខូេខារែេ់
ពួ រលល។

រូបែរេី 1 ឧទហរណ៏ ថ្នការខូ េខារខែេ
បងកល

2012 )

ការខូ េខារខែេបងកល

ើងលដ្ឋយពយុោះរាំ បុររបូង (Tsukuba រនុងឆ្នាំ

រូបែរេី2 ឧទហរណ៏
ថ្នការខូ េខារបងកល

នលលយេ់ថាជាការខូ េខារជារ់

ខសតង េាំ លពាោះខផ្សនរខែេងាយរងលក្ោោះបាំផ្សុរលៅ
រនុងេាំ លណាម្ផ្សេូវខយេ់ខែេបណា
ា េម្រការផ្សទុរ

ើងលដ្ឋយពយុោះេី ហង
ុវ

លៅរនុងអោរម្ួ យ។ ភាលលក្េើ នថ្ន ការខូេខារ

( Miyakojima , អូ លីណាវា លៅឆ្នាំ 2003 )

លនោះអាេ ក្រូវ

រូបែរេី3 ឧទហរណ៍ថ្នការខូ េខារខែេ
បងកល

ខាេាំងអាេ ក្រូវ

ើងលដ្ឋយខយេ់បរ់

នររល

ើញលៅរនុង រខនេងភាាប់

លៅនិ ងខែរ ខាងលក្ៅនិ ងសមាសភាល នានាថ្ន

ើងលដ្ឋយពយុោះេី ហង
ុវ ( Miyakojima ,

អោរ ។ ែូលចានោះលហើយរនុងលោេបាំ ណងលែើម្បីការ់

អូ លីណាវា លៅឆ្នាំ 2003 )

បនថយការខូេខារខែេបណា
ា េម្រពីខយេ់ខបប
លនោះវា ជាមានសារទសាំខាន់លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយការ

ការខេររ ាំខេរលាំនិរលធ្វើឱ្យមានការការ់បនថយការខូ

រេនាបេង់ផ្សិ រ
ទ ខយេ់បនាទប់ពីេេួ េ

េខារ ខែេជាប់ខែរខាងលក្ៅ និង

ែឹ ងសម្ស្សបេាំលពាោះរលបៀបលរៀបេាំរមាេាំងខយេ់នឹង

សមាសភាលផ្សសាំលផ្សសងៗ

លធ្វើការ លៅលេើអោរលហើយបនាទប់ម្រលែើម្បីផ្សាេ់

•េរខខណឌការខូេខារ ជារ់ោរ់តាម្រខនេង

លាំ និរ ពិ ចារណា លៅលពេខែេលក្ជើ ស cladding

លៅលពេខែេអោរម្ួយក្រូវ

នេេួ េរងនូវ

ខយេ់ពយុោះេី ហងែ៏
ុវ ខាេាំងថ្នរមាេាំងខយេ់ម្រពីេោ
េេថ្នេាំហូរវ ិធ្ី សាស្រ្សខត ែេ

ន

នការយេ់

ខាងលក្ៅនិ ងសមាសភាលលផ្សសងៗ។

រូបភាពេី 1 េក្ម្ង់ ថ្នការលធ្វើការថ្ន េាំ ងន់ និង
រមាេាំងខាងលក្ៅេាំ លពាោះTornado

បលងកើរលៅលេើែាំបូេ Windward និងជញ្ជ
ា ាំង
លនោះលហើយេេធផ្សេលៅរនុងរាំ ពូេ

នលធ្វើម្ូេ

ដ្ឋឋនី យរម្ែមានសមាពធ្អវ ិជាមានលរើរល

•លោេលាំនិរ សក្មាប់លផ្សទៀងផ្ទទរ់រមាេាំង

ើងលៅ

ខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងៗ

តាម្បលណា
ត យខលម្ថ្នែាំបូេនិ ងក្ជុងរបស់

លៅលពេខែេមានការលផ្សទៀងផ្ទទរ់េាំលពាោះភាព

ជញ្ជ
ា ាំងលនោះ។ េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋរអាោររបស់
ក្បលេសជបុន

ខាេាំងថ្នការរ ាំខែរនឹងខែរខាងលក្ៅនិ ងសមាស

នខេងពីវ ិធ្ី សាស្រ្សស
ត ក្មាប់

ការលណនាសមាពធ្រាំពូេរនុងរាំ បន់។ លបើ លយង
លៅតាម្វ ិធ្ី សាស្រ្សលត នោះសរម្ែភាពរបស់ខយេ់

ភាព ខែេជាវ ិធ្ីសាស្រ្សព
ត ីរក្រូវ

លៅ: ការរេនាលក្ោងសាំណង់ លដ្ឋយខផ្សែរលេើការ
ន

បលងកើរលដ្ឋយពយុោះរាំ បុររបូងខែេរាំពុងខរខក្បក្បួេ
អាេក្រូវ

នអនុ វរតជាេូ

នចារ់ េុរពយុោះេីហងម្ួ
ុវ យ។ លទោះជា

យងណាម្ិនែូេពយុោះេី ហងលេជាពិ
លសសលៅ
ុវ

បញ្ជ
ា រ់ សង
ត ់ ដ្ឋថ្ន ខផ្សនរលផ្សសងៗរបស់អាោរ និង
ការរេនាលក្ោងអាោរលដ្ឋយខផ្សែរលេើរមាេាំង
អនុ ញ្ជញររបស់ពួរលល។

េាំលពាោះវ ិធ្ីសាស្រ្សកា
ត េពី ម្ុនការេប់េេ់នឹង

រណា
ត េលាំ នួេថ្នពយុោះរាំបុររបូងខិរលៅជិ រអោរ

សមាពធ្ខយេ់ក្រូវ

ម្ួ យ ខែេមានរមាេាំងខាេាំងផ្សេិរលដ្ឋយ updraft

េរខណទសតង់ដ្ឋ ( េមាៃយរវាង េក្ម្,រក្មាស់ចាន

លធ្វើការ លៅលេើអោរលនោះលែើម្បីបលងកើនការបាំ ផ្ទេញ

ជាលែើ ម្ ) ពី កាតា

( លយងតាម្រូបភាពេី1), ខែេមានការយរេិរត

តាម្រក្ម្ិរចាាំ

េុ រដ្ឋរ់ ខាេាំងខែេលួ រខរក្រូវ

លហើយការលណនារេនាសម្ព័នធ ម្ិនក្រូវ

នផ្សេរាំ ថ្រ។

នធានាសុវរថិភាពលដ្ឋយលក្ជើ ស
ុររបស់ ផ្សេិរផ្សេលយងលៅ

េ់ ថ្នការរេនាការផ្សទុរេាំ ងន់ ែូ លេនោះ
នរក្ម្ូវ

លហើយរមាេាំងេប់ េេ់សមាពធ្ខយេ់ អាេក្រូវ
លផ្សទៀងផ្ទទរ់

ន

នយងងាយ។

លៅរនុង វ ិធ្ី សាស្រ្សលត ក្កាយៗរាំ ោង
ាំ េប់ សមាពធ្

ខយេ់ក្រូវ

នលផ្សទៀងផ្ទទរ់ លដ្ឋយការលណនារមាេាំង

អនុ ញ្ជញរថ្នខផ្សនរលក្ោងសាំណង់ លៅវ ិញលៅម្រលដ្ឋ

លក្ៅ លផ្សសងលេៀរនិង អាេបងកឱ្យមាន ការខារបង់
សមាសភាលលសែឋរិេែ
ច ៏ធ្ាំសលម្បើម្ ។
ទរ់េងលៅនឹង ការេប់ េេ់ការរេនាខយេ់
លៅរនុងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋរអោរថ្នក្បលេសជបុ ន
ក្រូវ

នលក្បើ ល

ើងវ ិញរនុងរយទលពេ ក្បមាណ 50

យខផ្សែរលេើ េេធផ្សេថ្ន ការលធ្វើលរសតរមាេាំង

ឆ្នាំតាម្ការសនែរ។ វាអាេក្រូវ

នឱ្យែឹងថា

(រូបែរេី4) ។ លៅរនុងែាំ លណើរការលផ្សទៀងផ្ទទរ់ លនោះ

ការខូ េខារ បណា
ត េម្រពី ខយេ់បរ់ យងខាេាំង

ជាឧទហរណ៍ លៅរនុងររណីថ្នែាំ បូេខែរលហើយ

ខែេអាេនឹងក្រូវ

និ ងជញ្ជ
ា ង
ាំ វា ជាលរឿងធ្ម្ែតា ខែេថារថ្ម្េ 2.0 ឬ

លេើរក្ម្ិ រសារទសាំខាន់ថ្នសាំភារទ ម្ួ យខែេផ្សាេ់

ខពស់ជាងលនោះ ម្ួ យនឹងក្រូវ

នូ វេាំ ងន់ ខយេ់លៅខផ្សនរខាងលក្ៅលឺ ខផ្សែរលេើរក្ម្ិរ

ន លដ្ឋោះស្សាយ

ន

លដ្ឋយរតាតសុវរថិភាព ខែេទម្ទរ ររលអាយ
ល

ើញរមាេាំងអនុ ញ្ជញររបស់ខផ្សនរនានារបស់អាោរ
លដ្ឋយខផ្សែរលេើ េេធផ្សេថ្នការែាំលណើរការការ

លផ្សទៀងផ្ទទរ់ ខែម្ទាំងការខែទាំក្រូវ

នយរេុ ររនុង

ការងាររេនាែូេជាការបលងកើន រក្មាស់ចាន ឬ
រ ឹររួម្រូេ និ ង ការែាំល

ើងេលនាេោះ ខផ្សនរេក្ម្លផ្សសងៗ

នការ់បនថយ

នអាស្ស័យ

លេើស ខែេមានលៅរនុងេាប់លនោះនិ ងលពេបនាទប់
ម្រលេៀរមានការលផ្សទៀងផ្ទទរ់ ភាពធ្ន់ ក្ទាំសមាពធ្
ខយេ់ថ្នខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នអាោរ។ បេចុបបននរមាេាំង
ខយេ់ថ្នខយេ់លួេលឺម្ិនក្រូវ

នលលរាប់ បញ្ូច េលៅ

រនុង ការលរៀបេាំ ការេប់េេ់ខយេ់ធ្ម្ែតាលនាោះលេ
បុ ខនតវាក្រូវ

នចារ់េុរថាជាលាំ និរខែេ

នលរៀប

របស់អាោរ លែើម្បីការ់ បនថយេេធភាពថ្នការលរើរ

រាប់ ខាងលេើ រួេម្រលហើយេាំ លពាោះរាំរ ិរជារ់ ោរ់

ល

ើងការខូ េខារ លនោះ។

ខែេអាេការ់បនថយការខូេខារអោរខែេប

លេើសពីលនោះលេៀររ៏ មានររណីជាលក្េើនរបស់

ណា
ត េម្រពីពយុោះរាំ បុររបូងផ្សងខែរ។

ផ្សេិររម្ែ និងពាណិជារម្ែខែេមានេាំ ហាំធ្ាំ
លហើយខែេរក្ម្ូវឱ្យមានការលរៀបេាំ សុវរថិភាព
ក្េពយសរម្ែនិងការអភិ ររសេាំ លពាោះម្ុខងារ
សាងសង់។ រខនេងធ្ម្ែជារិ លនោះអាេក្រូវ

រូបែរ 4ឧទហរណ៍ថ្ន ការលធ្វើលរសតរមាេាំង
សក្មាប់ ការរភាាប់ ថ្នែាំ បូេខែេបរ់

ន

ន

ពាររណ៍ថានឹងេេួ េរងការខូ េខារ

• ការខេររ ាំខេរព័រ៌មានអាំពីការរម្ែវ ិធ្ីអនុវរត

ម្ួ យេាំនួនខែេបណា
ត េម្រពីខយេ់បរ់ ខាេាំង។

របស់អរ
ន េូេរួម្សាងសង់

លនាោះលឺ លៅលពេខែេែាំ បូេ និ ង ខផ្សនរខាងលក្ៅ
លផ្សសងលេៀរក្រូវ

នែរលេញនិ ងរខនេងខែេជាកា

លដ្ឋយសារខរការវាយរថ្ម្េការអនុ វរតថ្នការ
រ ាំភាាប់ ខែរពារ់ ខាងលក្ៅនិងធារុផ្សសាំលផ្សសងៗជា

រេាំហូរេេឹរលភេៀងធាេរ់យងខាេាំងអាេបាំ ផ្ទេញ

េូ លៅក្រូវ

ឧបររណ៍រនុងផ្សទោះនិ ងលធ្វើឱ្យម្ុ ខងាររបស់លរាងេក្រ

និ ងការផ្សេិររបស់អរ
ន េូេរួម្ពារ់ព័នធទាំងលនោះ ,

ផ្សទោះម្ុខងាររក្ម្ិ រខពស់ជាងលបើ លទោះបី ជាលក្ោង

ការលផ្សទៀងផ្ទទរ់ ក្លងសាំណង់ណាម្ួ យខែេម្ិ ន

ទាំងម្ូ េោែនក្បលយជន៍ ។ សាំភារទសាំខាន់ខែេ
សាំណង់ េម្បងវាលឺ អាេលធ្វើ

នខែេថាឆនូរបិេ

និ ងែាំ បូេខាចរ់ ខាចយ និ ង មានពារ់ ជាប់ ខែរខាង

នក្បលេ់លៅឱ្យក្រុម្ហុនសាំណង់

រលបៀបលែើម្បីចារ់ រួនាេី ខែេសម្ស្សប លៅរនុង
មានភាពេាស់ោស់រុងការេេួ
ន
េខុ សក្រូវ ។
ែូលេនោះវាជាការចាាំ

េ់ ខែេថាព័រ៌មានអាំ ពី

រមាេាំងនិ ងេរខណទសម្បរតិលផ្សសងរបស់សមាជិរពី

ក្េពយសម្បរតិជារិ លដ្ឋយលហរុ លនោះលែើម្បីរម្
ួ េាំ

លក្ៅទាំងលនោះក្រូវ

ខណរែេ់ការលេើររម្ពស់ សុខុមាេភាព

រេនា

នខេររ ាំខេររនុងេាំ លណាម្អនរ

នក្លប់ ក្ោន់ លដ្ឋយលសែើោនក្រុម្ហុនសាំណ

សាធារណទ " ែូេ

នខែេងរួេម្រលហើយថា

ង់ និងសមាជិរផ្សេិរលពញម្ួ យែាំ លណើរការពី ការរ

េាប់ លនោះ

េនាបេង់េាំលពាោះការសាងសង់ លនោះ។

សង់ អោរក្លប់ ក្បលភេលៅរនុងក្បលេសជបុន

លេើសពី លនោះលេៀរការសិរាពី ការខូេខារ លនោះ
បងាាញថាការខូេខារលនោះក្រូវ

នបណា
ត េឱ្យជា

ញឹរញាប់ម្រពី ការធាេរ់េុោះខផ្សនរបលងកើរសុវរថិភាព
របស់សមាជិរនិ ងការ

និ ង

នលធ្វើនិយ័ររម្ែេាំលពាោះការសាង

នផ្សាេ់នូវសាង់ដ្ឋរ អបបបរមា

ខែេក្រូវ

នអលងករល

ណង់ ។

រ់បង់ ជាបនតបនាទប់

ើញរនុងការរសាងសាំ

រនុងឆ្នាំ 2000 បេបញ្ជ
ា ជាំ រញ
ុ ការអនុវរតន៍

ថ្នភាពខាេាំងរបស់ពួរលលនិងលដ្ឋយការអនុម្័រវ ិធ្ី

ថ្នេាប់ សង
ត ់ ដ្ឋអោរ [ េាប់ ] និង ការជូ នែាំ ណឹង

សាស្រ្សជ
ត ួ សជុ េម្ិនសម្រម្យទាំងលនាោះលេ។

របស់ខួនខែេក្រូ
េ
វ

ឧទហរណ៍ ទាំងលនោះ

នបងាាញថាការខែ

ររាសម្ស្សប ថ្នការ បាំពារសាំភារទខាងលក្ៅនិង
សមាសភាលលផ្សសងៗនិងជួសជុ េ
ចាាំ

នក្រឹម្ក្រូវលឺ

េ់ រុងការការ់
ន
បនថយការខូ េខារែេ់អរ
ន

នលលខរេម្ែរយងេូ េាំេូ

ោយនិ ងបេបបញ្ញ រិខ
ត យេ់ ទរ់ េងនឹ ងការផ្សទុរ
េាំ ងន់ លៅរនុងបេបញ្ជ
ា ជាំ រញ
ុ ការអនុវរតន៍ និ ង
ការជូ នែាំ ណឹងរបស់ខួនក្រូ
េ
វ

នលលខរេម្ែរយង

េូ េាំេូោយផ្សងខែរ លដ្ឋយខផ្សែរលេើ

េូ េរួម្បណា
ត េម្រពីខយេ់បរ់ ខាេាំង ។

អនុ សាសន៍ សក្មាប់ ការ េាំងន់លៅលេើ អោរ

■

ខែេលេញលដ្ឋយវ ិេាសាថន សាថបរយរម្ែរបស់

■

■

■

■

(េាំព័រ 6~8)
បេបបញ្ញរិស
ត ព
ី ត ីេាំងន់ខយេ់លៅរនងេាប់
សព
ី ា ីសង
ត ់
ុ
ដ្ឋអោរថ្នក្បលេសជបុន

លដ្ឋយវ ិេាសាថន ជារិ សក្មាប់

ការក្លប់ ក្លងែីធ្ី ន
េ ិង លហដ្ឋឋរេនាសម្ព័នធ Yasuo
Okuda

ក្បលេសជបុន។ រថ្ម្េផ្សុរេាំ
ទ ងន់ខយេ់

នអនុ ម្័រ

លដ្ឋយមានការបលងកើរ េាប់ លនោះលៅរនុងឆ្នាំ1950

លឺ មានលាំ រស
ូ ណា
ឋ នែូ េោនលៅេូ ទាំងក្បលេស និ ង
ម្ិ ន

នខរខក្ប50 ឆ្នាំម្រលហើយបុ ខនតលៅរនុងការ

ពិ និរយល

ើងវ ិញថ្នេាប់ លនោះលៅរនុងឆ្នាំ 2000

ខែេថារថ្ម្េេាំងន់ផ្សុរខយេ់
ទ
ក្រូវ

នលលផ្ទេស់បូរត

លែើម្បីយរលៅបញ្ូច រនុងេរខខ័ណឌម្ូ េដ្ឋឋននិ ង

េរខខណឌេាំបងៗ។ លេើសពី លនោះលេៀរលៅរនុងឆ្នាំ
2007 បេបញ្ជ
ា ជាំ រញ
ុ ការអនុ វរតថ្នការរសាង

លសេរតីលផ្សតើម្
មាក្តាេី (1)លោេបាំ ណងថ្នេាប់និងក្បព័នធ
របស់េាប់ សង
ត ់ ដ្ឋរអោរថ្នក្បលេសជបុ នខែេងថា
“លោេបាំ ណងថ្នេាប់លនោះលឺ លែើ ម្បីបលងកើរបេដ្ឋឋន
អបបបរមាទរ់េងនឹ ងរាំបន់ បណា
ត ញ,រេនាសម្ព័ន,ធ
សមាភរទបរ ិកាខរ និងការលក្បើ ក្

(1993 ) [អនុសាសន៍ នាលពេអនាលរ]

ស់អោរលៅរនុង

លោេបាំ ណងលែើ ម្បីការពារ ជី វ ិរ សុខភាព, និ ង

េាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋក្រូវ

នលលខរេម្ែរ ផ្សងខែរ

លដ្ឋយរក្ម្ូវលអាយដ្ឋរ់ សាំលណើរឯរសារលណនារ
េនាសម្ព័នធសាំណង់ សក្មាប់ សមាជិរពី ខាងលក្ៅ
រនុងលពេបញ្ជ
ា រ់ ពីការរសាង ជាជាំ ហានម្ួ យ
ខែេក្រូវ

ន លេើរខេងកាេពី អរី រកាេ។

េនទឹម្នឹងលនោះខែរ វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែរបស់
ក្បលេសជបុន

នខរខក្ប អនុ សាសន៍ លសទើរខរ10

ឆ្នាំម្តង ចាប់ តាាំងពីវាក្រូវ

ន លេញផ្សាយជាលេើរ

ែាំ បូងលៅឆ្នាំ 1981 និ ងរាំខណេុ ងលក្កាយបាំ ផ្សុរលនោះ

ល

ើងខែេជាបេបបញ្ញ រិ ត ថ្នេាប់ ផ្សុរខយេ់
ទ
លនោះ

ក្រូវ

នខរេម្ែរយងេូ េាំេូោយ ផ្សងខែរ

លដ្ឋយខផ្សែរលេើអនុ សាសន៍ (1993 )។ ពារ់ ព័នធ
នឹ ងរថ្ម្េផ្សុរខយេ់
ទ
ខែេក្រូវ

នអនុ វរតលសែើភាព

រនុងខខរុ ម្ភទឆ្នាំ 2015។

លនោះលៅរនុងឆ្នាំ1950 វាលេើប

នកាេយលៅជាការ

ពិ លសសសក្មាប់ ការរេនា រាំ ោាំងេប់ េេ់ខយេ់

ខែេឆេុោះបញ្ជ
ច ង
ាំ ពី សាថនភាពរនុងស្សុរនិងសាថន

ក្រូវ

នរាំណរ់លពេសក្មាប់ ល

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយលៅ

លៅរនុងការពិ ភារាអាំពីសង
ា ់ ដ្ឋរនិងេរខណទ

ថ្នអោរលៅរនុងក្បលេសជបុ នខែេមានលក្ោង
ថ្នការបញ្ជ
ា រ់ ពីការផ្សទុរខយេ់

នលរៀបរាប់រុងការ
ន

ោនលៅេូ ទាំងក្បលេសែូ េខាងការបលងកើរេាប់
លរៀបរាប់ ពីេាំងន់ខយេ់សម្លហរុ ផ្សេជាលក្េើនលេៀរ
ភាពអាោរឯរជន។ រនុងេាំលណាម្វ ិធ្ីសាស្រ្សជា
ត រ់
ោរ់ លែើ ម្បីរាំណរ់េាំងន់ែ៏សម្លហរុផ្សេបខនថម្

រសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋ លហើយលៅរនុង

លេៀរលឺ:

អរថបេលនោះ។ ែូ េោនលនោះផ្សងខែរ លឺ

សក្មាប់ សុម្រេនាសម្ព័នលធ ក្ោងសាំណង់និងសមា

អនុ សាសន៍ ម្ួ យក្រូវ

ន ខណនាាំលៅរនុង

• លសេរតីបាំភឺ ថ្េ នេាំងន់ខយេ់ដ្ឋេ់ លដ្ឋយខ

នខណនាាំ

រ

លក្ោងថ្នលោេការណ៍ខណនាាំេក្ម្ុោះលដ្ឋយអនុ

ជិ រខផ្សនរខាងលក្ៅ

លោម្លៅតាម្ការផ្សទុរបេបបញ្ញ រិខ
ត យេ់ថ្នេាប់

• លសេរតីខណនាាំថ្នលេបឿនខយេ់សង
ត ់ ដ្ឋVo

ឧសាហរម្ែ។

លក្ោែក្ោរ

សតីពីសង
ត ់ ដ្ឋរអោរជា

នលរៀបេាំ លដ្ឋយអងគការ

• លសេរតីខណនាាំថ្នការដ្ឋរ់ េាំណារ់ ថានរ់ែ៏
• លសេរតីខណនាាំថ្នរតាតខែេមានក្បសិេិ ភា
ធ ព

បេបបញ្ញរិព
ត ីការផ្សទុរខយេ់ថ្នេាប់សីព
ត ី

នឹ ងរមាេាំង

សតង់ដ្ឋរអោរ

ខណទលពេខែេ អនុសាសន៍ ក្រូវ

នខរខក្ប

លសទើរក្លប់10 ឆ្នាំម្ង
ត លដ្ឋយវ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែ

• ការេូ ទរ់ (លៅរនុងការលណនាថ្នរមាេាំងែ៏ សាំ

ខាន់ ) ថ្នេាំនួនពី ររក្ម្ិ រេាំងន់ ( េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ
ថ្នការខូ េខារនិ ងេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ សុវរថិភាព )

ថ្នក្បលេសជបុនលែើម្បីឆុោះបញ្ជ
េ
ច ាំងពី ការលជឿនលេឿន

• អនុម្័រលក្លឿង SI

ផ្សទុរខយេ់ថ្នេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ដ្ឋរអោរម្ិ នក្រូវ

ជាលែើ ម្

ែែីបាំផ្សុរលៅរនុងការស្សាវក្ជាវលនោះបេបបញ្ញរិ ព
ត ី ការ
ន

• លធ្វើឱ្យក្បលសើរល

ើងថ្នលម្លុ ណរមាេាំងខយេ់

ខរេម្ែរយងញឹរញាប់ ចាប់ តាាំងពី ការបលងកើរ
េាប់ លៅរនុងឆ្ន1
ាំ 950។លទោះជាយងណារ៏ លដ្ឋយ

ភាពខុសោនរវាងការរសាងេាប់សព
ី ត ី សតង់ដ្ឋ

( លសេរតីលផ្សតើម្ថ្នការរេនាសខម្តងខែេមាន

•លោេការណ៍ជាម្ូេដ្ឋឋន រនុងការអនុវរត

បនាទប់ពីការពិ និរយល

ើងវ ិញថ្នេាប់ រុងឆ្
ន
ន ាំ 1998

ម្ូ េដ្ឋឋន លៅរនុងសតង់ដ្ឋរអាោរ),េូ េាំេូោយនិង
រក្ម្ូវការខរខក្បែែីខែេ
លល លធ្វើល

នបលងកើរល

ើងក្រូវ

ន

ើងលែើ ម្បីអនុ វរតេាប់និងលែើម្បីជាការជូន

ែាំ ណឹងពារ់ព័នរ
ធ ុងឆ្
ន
ន ាំ 2000។លៅលពេលរឿងលរើរ

និងអនុសាសន៍សក្មាប់ការផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរ
េាប់សព
ី ត ីសង
ត ់ដ្ឋអោរ និង អនុសាសន៍

សក្មាប់ការេាំងន់ផ្សុ រលៅលេើ
ទ
អោរ

លបើ លទោះបី ជាបេបបញ្ញ រិេ
ត ាំ ងន់ ខយេ់ថ្នេាប់

ខែេរាំពុងលក្បើ ក្រូវ

នខផ្សែរលេើអនុ សាសន៍

(1993 ), មានភាពខុ សោនជាម្ូ េដ្ឋឋន រវាងពួរវា។
លដ្ឋយសារខរការរសាងេាប់ សីព
ត ី សតង់ដ្ឋ

នេងក្រងរមាេាំងខផ្សនរេាប់ ខែេផ្សទុយលៅនឹង

េាប់ សតីពីការជាំនុាំជាំរោះនឹ ងម្ិ នក្រូវ

ខពស់ជាង 60 ខម្ក្រ។ វាអាេក្រូវ

ន និ យយថា

អនុ សាសន៍ បលក្ម្ើ លែើម្បីបាំលពញបេបបញ្ញ រិ កា
ត រផ្សទុរ
េាំ ងន់ ខយេ់ខែេខេងរនុងេាប់លនោះ។

នអនុ ញ្ជញរ

លដ្ឋយស្សបេាប់ ។ លេើសពី លនោះលេៀរខណទ

•ភាពខុសោនជារ់ោរ់

លពេ ខែេរក្ម្ិរេាំ ងន់ សង
ា ់ ដ្ឋអបបបរមាក្រូវ

រនងការផ្សទ
ុ
ុរេាំងន់ខយេ់ជារ់ោរ់រវាងការរសាង

នលដ្ឋោះស្សាយ, ការរេនាណាម្ួ យខែេលក្បើរ
ក្ម្ិរេាំងន់ ទបជាងសតង់ដ្ឋអបបបរមាខែេមាន
ខេងរនុងេាប់ លនោះលឺ ម្ិនអាេអនុ ញារតិលេបុខនត

េាប់សព
ី ត ីសង
ត ់ដ្ឋ

និងអនុសាសន៍សក្មាប់ការផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរ
Clarificationថ្នេាំងន់ខយេ់ដ្ឋេ់លដ្ឋយខ

ការរេនាម្ូ ែខែេលក្បើេាំងន់ លេើសរក្ម្ិរសតង់ដ្ឋរ
អបបបរមាលឺ អនុញ្ជញរ ។ ម្ាងវ ិញលេៀរ

រ

សក្មាប់សុម្រេនាសម្ព័នធ
ខណទលពេខែេ លម្លុណរមាេាំងខយេ់

អនុ សាសន៍ មានរាំោាំងស្សបតាម្េាប់ ជាធ្រ

លដ្ឋយខផ្សនរ - េូ លៅ ក្រូវ

និ ង

ការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ដ្ឋម្ុ នលពេការពិ និរយ

មានលេអនររេនាម្ូែ រេនាលលក្មាងបងាាញ ពីលាំនិរ
រាខម្ក្រខែេ

នទម្ទរលែើ ម្បីលធ្វើការរេនា

លក្ោងសាំណង់ របស់ោរ់ ែូ លេនោះវាអាេលធ្វើលៅ

ន

សុម្រេនាសម្ព័នធ និងសមាជិ រខផ្សនរខាងលក្ៅរនុង
ល

ើងវ ិញ របស់ខួនលៅរន
េ
ុងឆ្នាំ 2000 េាំងន់ខយេ់

សក្មាប់ អរ
ន រេនាម្ូែលលក្មាងរនុងការលក្ជើ សរក្ម្ិ រ

ម្ិ នក្រូវ

ស្សាយ

េាប់ ល

េាំ ងន់ ចាាំ

េ់ ( េាំ ងន់ខយេ់ម្ូេដ្ឋឋនក្រូវ

នលដ្ឋោះ

នលៅជួ បជាម្ួ យ ខយេ់បរ់ ខាេាំងខែេ

មានរយទលពេក្រ

ប់ម្រវ ិញ100 ឆ្នាំម្រលហើយ

នអនុ វរត សក្មាប់ ទាំង

នសមាគេ់លអាយ

នេាស់ោស់រវាង

ក្បលភេទាំងពី រ ។ បុខនតបនាទប់ ពីមានការពិ និរយ
ើងវ ិញ លៅរនុងឆ្នាំ 2000េាំ ងន់ខយេ់

សក្មាប់ សុម្របស់លក្ោងសាំណង់ និងសមាជិរ

និ ង អនររេនាម្ូែលក្ោងសាំណង់ អាេលក្ជើ សរក្ម្ិរ

ខផ្សនរខាងលក្ៅក្រូវ

េាំ ងន់ េាស់ោស់ខែេអាេលក្ជើ សលរ ើសរាំ រ ិរេាំ ងន់

បខនថម្លេៀរលៅរនុងការ អនុ លោម្ជាម្ួ យនឹ ង

របស់ោរ់ លដ្ឋយេេួ េ

នលដ្ឋយការលក្បើក្

ស់

ថ្នលម្លុណបខម្េង ) ។

ែូេមានខេងខាងលេើ និ ង ផ្សទុយលៅវ ិញេាំ លពាោះ

ការរសាងសតង់ដ្ឋរេាប់អនុ សាសន៍លឺម្ិនខម្នជា
ឯរសារស្សបេាប់រម្
ួ ោន។ លទោះជាយងណា

អនុ សាសន៍ ក្រូវ

នលយង ជាញឹរញាប់ លៅលពេ

ខែេវ ិធ្ី សាស្រ្សវា
ត យរាំថ្េ ជារ់ ោរ់រុងេាប់
ន
លឺ
ម្ិ នអាេអនុ វរត

នែូេជា លម្លុ ណរមាេាំងខយេ់

នលល

អនុ សាសន៍ ខែេក្រូវ

នសមាគេ់យងេាស់

នរួម្បញ្ូច េលៅរនុងបេ

បញ្ជ
ា អនុ វរត និ ង ការជូនែាំណឹងខែេពារ់ព័នធ
នានា។

េាំងន់ ខយេ់ សក្មាប់ សុម្របស់លក្ោងសាំណង់
លឺ ជារមាេាំងខយេ់ ខែេលធ្វើការេនាសម្ព័នធ អោរ
ម្ួ យទាំងម្ូ េ និង ខុ សោនអាស្ស័យលេើេិសលៅ
ខយេ់។ ផ្សទុរលៅលេើខផ្សនរេូេរួម្លផ្សសងៗលៅខាង

លក្ៅលឺ មានរមាេាំងខយេ់ខែេលធ្វើការលៅលេើសមាភរទ

សក្មាប់ អោរម្ួ យខែេមានការរាំណរ់រេនា

ែាំ បូេនិ ងសមាជិ រខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរ

សម្ព័នធសាថបរយរម្ែជាពិ លសសលដ្ឋយ

( រាំបន់ : 1 ~ 5 ម្2 ) និ ង បងាាញពី ការ បូររថ្ម្េ

ល

នលរើ ន

ើងលេបឿនខយេ់ខែេបណា
ត េម្រពី landforms

ឬ េរខណទ លឆេើយរបរ ាំញ័ររបស់ អោរខពស់ខែេ

អរិបរមា និ ងការែរ ខយេ់លៅក្លប់ េិស។
ែូ លចានោះលហើយសមាពធ្ ខយេ់រុងម្ួ
ន
យរាំបន់ ខែេ

មានការទរ់េង ម្ួ យ: ការផ្សទុរេាំ ងន់ លៅលេើ ≥

2000 ខែេក្រូវ

នខបងខេរជាបួ នរាំបន់

សមាជិ រខផ្សនរខាងលក្ៅេាំងន់ លៅលេើសុម្រេនា

ចារ់ ថានរ់ លដ្ឋយ រក្ម្ិរលេបឿនខយេ់។ លេបឿន

សម្ព័នធរបស់លក្ោងសាំណង់។

ខយេ់សង
ា ់ ដ្ឋក្រូវ

នេេួេែូ លេនោះ

ន

នអនុញ្ជញរ

ឱ្យេរខណទខយេ់លេេលធាេថ្នរាំ បន់ នីម្ួយក្រូវ
លសេរតីលផ្សតើម្ថ្នសតង់ដ្ឋលេបឿនខយេ់ Vo
ម្ុនលពេមានការពិនិរយល

ើងវ ិញរបស់ខួនលៅ
េ

រនុងឆ្នាំ 2000 ខែេជាការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋ
ខែេ

នរាំ ណរ់ Q សមាពធ្លេបឿន 60 √h និង

នលធ្វើការផ្សទុរខយេ់ ឯរសណា
ឋ ន លៅេូ ទាំងក្ប

លេស។ ខាងលក្កាម្លនោះ ពិនិរយសមាពធ្លេបឿន Q
ល

ើងវ ិញលៅឆ្នាំ 2000 ក្រូវ

នរាំ ណរ់ លដ្ឋយការ

ឆេុោះបញ្ជ
ច ង
ាំ លៅរនុង លេបឿនរេនាខយេ់។

រូបភាពេី1 លាំនូរថ្នសតង់ដ្ឋរលេបឿនខយេ់Vo
លសេរតីលផ្សតើម្ថ្ន
េាំណារ់ថានរ់ខែេមានភាពលក្ោរក្ោរ
លៅរនុងអនុសាសន៍ ខែេ

នបញ្ជ
ា រ់ពីរែុបែី

លក្បើលេបឿនខយេ់សង
ត ់ ដ្ឋរVo , ការខេរចាយ

លឺ ក្រូវ

លេបឿនខយេ់បញ្ឈរខផ្សែរលេើេាំណារ់ ថានរ់លដ្ឋយ

សម្ព័នព
ធ ី រុងេាំ
ន
លណាម្ េាំណារ់ ថានរ់ និងរូបែរ

ខផ្សនរលេើភាពលក្ោែក្ោរខែេជារតាតខែេមាន

េាំ នួនក្

នលក្ជើ សលរ ើសលដ្ឋយអនររេនាម្ូ ែរេនា
ាំ

នបងាាញរនុង តារាងេី 1ខផ្សែរលេើការ

ក្បសិេិ ភា
ធ ព រមាេាំង និងឥេធិពេលផ្សសងលេៀរនិង,

វ ិនិេ័ យ
ឆ របស់ោរ់ ។ ម្ាងវ ិញលេៀរេាប់ សីព
ត ី

បខនថម្លេើសលនោះលេៀរក្រូវេាំ ណាយលពេេូ េលៅ

អោរសតង់ដ្ឋ

រនុងលណនី ម្ូេដ្ឋឋននិង េរខខណឌែ៏េាំបង និ ង

ថ្នលេបឿនខយេ់ (អរថបែិរប
ូ េី 2) ខែេស្សលែៀង

េរខណទ រេនាសម្ព័នធ ថ្នអោរឯរជន។

រូបភាពេី1បងាាញពី លេបឿនខយេ់Voសតង់ដ្ឋ
លៅរនុងក្បលេសជបុន ខែេក្រូវ

នតាាំងេី េាំលៅ

លៅ " 30 ~ 46 m / s អាស្ស័យលេើអក្តាថ្នការលរើរ
ល

ើងថ្នការខូ េខារខយេ់ ខផ្សែរលេើក្បវរតិថ្នពយុោះ

េី ហងពី
ុវ អរីរកាេ

នររ់ ក្តានិងការជាប់ ទរ់

នេេួ េយរការខេរចាយ បញ្ឈរ

ោនលៅនឹ ង អនុ សាសន៍ បុខនតលៅរនុងេាប់សីព
ា ី ែី
រែុបក្រូវ

នខបងខេរយងេាស់ជាបួនេាំ ណារ់

ថានរ់ អាស្ស័យលេើរាំបន់ ខែេ

ខែេអាេលធ្វើលៅ

ន។លដ្ឋយសារខរេាំណារ់ ថានរ់

លនោះ m / s ក្រូវ

េី ភានរ់ ងាររែឋ

ខយេ់លេបឿនអរិ បរមា ក្បចាាំឆ្នាំខែេ

នររ់ក្តា

លដ្ឋយការ ិយេ័យឧរុ និយម្េូ ទាំងក្បលេស
លែើម្បីឱ្យលេបឿនខយេ់ នឹ ងរយទលពេក្រ

ប់ ម្រ

វ ិញរយទលពេ50ឆ្នាំ (ខែេមានលេបឿនខយេ់ជា

ម្ធ្យម្10 នាេី លៅរម្ពស់ 10 ខម្ក្រលេើែីជាម្ួ យ
នឹ ង េាំណារ់ ថានរ់ រែិ បរែុបលេើថ្ផ្សទេី II) ។
រួ លេខលនោះ បងាាញលរៀងសតង់ដ្ឋលេបឿន ខយេ់លៅ
េី ក្រុង េី ក្បជុាំជននិងភូ ម្ិថ្នក្បលេសជបុ នរនុងឆ្នាំ

រ់ ការ

ម្ិ នេាស់ោស់លក្េើ នែូេជាលៅរនុងេាំណារ់ ថានរ់
សាីពីែីរែិបរែុ ប I និ ង IV ក្រូវ

នលដ្ឋយការបខម្េង

នបញ្ជ
ា រ់ (លៅ តា

រាងេី 2 ) រនុងលោេបាំ ណងលែើ ម្បីេុបបាំ

េងេរខណទសម្បរតិ ខយេ់។ «រថ្ម្េថ្ន 30 ~ 46
ន េេួ េ

ន

េខែេ

នេូ ទរ់ លដ្ឋយ

នបញ្ជ
ា រ់ លដ្ឋយខផ្សែរ

លេើបេបបញ្ញរិ ស
ត ីព
ា ី ការខបងខេរII និង III ក្រូវ

ន

អនុម្័រលៅរនុងរាំ បនភាលលក្េើ នបាំ ផ្សុរ
(សូម្លម្ើ េតារាងេី 2) ។

តារាងេី1 ការចារ់ េាំណារ់ថានរ់ ែីរែិបរែុ ប ែី

ខែេមានរនុងេរខខណឌលៅរនុងអនុសាសន៍ សក្មា

ប់ ផ្សុ រេាំ
ទ ងន់ លៅលេើអោរ

រូបេី2 ការខបងខេរជាបញ្ឈរថ្នការបញ្ជ
ា ខយេ់

ខណនាាំការពីលណនារមាេាំងែ៏ សាំខាន់ ផ្សងខែរ។

រាំ ណរ់លដ្ឋយេាប់ សីព
ា ី សង
ត ់ ដ្ឋអោរ

លៅរនុងការលណនារមាេាំងែ៏ សាំខាន់, េរខណទ

តារាងេី2 ការលធ្វើេាំណារ់ថានរ់ ែីរែិបរែុ បរាំ ណរ់
លដ្ឋយេាប់ សីព
ា ី សង
ត ់ ដ្ឋអោរ

វ ិនិេ័ យ
ឆ និងសុវរថិភាព មានេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ខ េាំ នួន
ពិ រលឺការវ ិនិ េ័ យ
ឆ ពី ការខូ េខារនិងការវ ិនិេ័ យ
ឆ ពី
សុវរថិភាពលឺ ក្រូវ

លសេរតីខណនាាំពីរតាតខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពនឹងរ
មាេង
ាំ
លនោះជារតាតម្ួ យខែេរមាេាំងមានក្បសិេិ ភា
ធ ព
Gfក្រូវ

នលលខណនាាំលៅរនុងការពិនិរយល

ើងវ ិញឆ្នាំ

ខេួនក្រូវ

នលដ្ឋោះស្សាយ។ េាំ លពាោះការផ្សទុរេាំងន់

ខយេ់មានរាំ រ ិរេាំ ងន់ ផ្សុរេាំ
ទ នួនពី ររក្ម្ិ រខែេមាន
រយទលពេក្រ
ខែេក្រូវ

នអនុ លោម្លៅតាម្េរខណទវ ិនិេ័ យ
ឆ

ខែេ

អនុ សាសន៍ ។ រថ្ម្េ លេខរបស់រតាតGfខែេ

សុវរថិភាពក្រូវ

រមាេាំងមានក្បសិេិ ភា
ធ ព ក្រូវ

ផ្សទុរខែេ

លបើ លយងតាម្េាំណារ់ ថានរ់ថ្នការខបងខេរែី រែិ ប

ប់ ម្រវ ិញ50 ឆ្នាំ និង 500 ឆ្នាំម្តង

នលដ្ឋោះស្សាយលហើយេាំ ងន់ ផ្សុរ
ទ

2000 ថ្នេាប់ លនោះនិ ងសម្ស្សបលៅនឹ ង
នលដ្ឋោះស្សាយលនោះ

នផ្សាេ់រម្
ួ នឹងេាំងន់ ផ្សុររបស់
ទ

នរាំ ណរ់ លៅ 1.6 ែងថ្នេាំ ងន់

នអនុ លោម្លៅនឹ ងេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ

ការខូ េខារ។

រែុបនិងរម្ពស់អោរ ខណទលពេខែេខែេមាន
ការលណនាពី ភាពេោេេរបស់ខយេ់និងការ
រសាងក្េង់ ក្ទយនិ ងេរខណទ រេនាសម្ព័ន។
ធ
ម្ាងលេៀរលៅរនុងវ ិធ្ី សាស្រ្សខា ែេ

ការអនុម្័ររបស់ SI ( ក្បព័នខា
ធ ន រអនតរជារិ )
ម្ុនលពេខែេេាប់សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋអោរក្រូវ

នអនុ ម្័រ

ខរេម្ែលៅឆ្នាំ 2000 វា

ន

នជួ េក្បព័នធអងគភាពវ ិសវ

លៅរនុងអនុ សាសន៍ខែេជាអនររេនាម្ូ ែលក្ោង

រម្ែបុ ខនតបនាទប់ពីការអនុម្័ររបស់SI ( ក្បព័នធខានរ

មានក្បសិេិ ភា
ធ ពលដ្ឋយ

លៅឆ្នាំ1991 ក្រូវ

សាំណង់

នររល

ើញរថ្ម្េថ្នរតាតរមាេាំងខែេ
នេេួ េយរការ

អនតរជារិ ) រនុងបេដ្ឋឋនឧសាហរម្ែរបស់ជបុ ន
នអនុ ម្័រ SI ផ្សងខែរលៅរនុង

េាប់ លនោះ។ លៅរនុងក្បព័ នធរបស់អងគភាពវ ិសវរម្ែ

លណនាភាពេោេេខយេ់ថ្នេាំ ហាំអោរនិ ង
េរខណទ រេនាសម្ព័នន
ធ ិ ងលដ្ឋយលក្បើ រប
ូ ម្នត

ខែេ

លណនា។

នលក្បើ ក្

ស់ទាំង មាស ( លី

រមាេាំង ( kgf ) ក្រូវ

នជួ េឱ្យលធ្វើការ បុ ខនតពួរវា

ខញរលអាយដ្ឋេ់ លដ្ឋយខ
ការលរៀបេាំ(ការលណនា ថ្នរមាេង
ាំ ែ៏សខា
ាំ ន់)

ូក្កាម្) និង រមាេាំង (N)ក្រូវ

នខរេម្ែលៅឆ្នាំ 2000

ការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ដ្ឋអោរខែេ
ការលណនា ភាពតានរឹ ងខែេក្រូវ

ននិងលពេ
ាំ។ លទោះជា

យងណា លៅរនុងក្បព័ នធ លអសអាយ , មាស ( លី

ការខូេខារនិង េរខណទវ ិនិេ័យ
ឆ សុវរថិភាព)
ម្ុនលពេក្រូវ

រពី ោន

ខេោះបណា
ត េលអាយមានការយេ់ក្េ

ថ្នេាំងន់ផ្សុរពី
ទ ររក្ម្ិរ (េរខណទវ ិនិេ័យ
ឆ ថ្ន

ក្កាម្)
និង
ូ

នសមាគេ់យង

េាស់ និងេាំ នារ់ េាំនងរមាេាំង លឺ 1 kgf = 1 លី
នលក្បើ

នអនុ ញ្ជញរ

ូ

ក្កាម្  ក្កាម្ ( សាំេុោះេាំ នាញ ) ≒ 9.8 N ជាេេធ
ផ្សេសមាពធ្ខយេ់ខែេ

និ ងររាការលណនារមាេាំងលផ្សារលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយ

/m2ឥ

រក្ម្ិ រផ្សទុរេាំងន់; បុ ខនតបនាទប់ ពីការពិនិរយល

អាយ N/m2និ ងមានរថ្ម្េលេខ ក្បខហេ 9.8 ែង

ើងវ ិញ

របស់ខួនលៅរន
េ
ុងឆ្នាំ 2000 េាប់ សីលត នោះរ៏ក្រូវ

ន

ូវលនោះក្រូវ

នបងាាញពី ការលក្បើ kgf

រថ្ម្េធ្ម្ែតា លឺក្រូវ

នបញ្ជ
ា រ់ លៅរនុង ឯរតាលអស
នអនុម្័រលៅរនុងក្បព័នធឯរ

តា SI ។ េនទឹម្នឹ ងលនោះខែរ ឯរតាលអសអាយក្រូវ
នខណនាាំរុង
ន អនុសាសន៍ លៅរនុង ឆ្នាំ 2004 ។

ខបបលនោះអងគការឧសាហរម្ែ ថ្នការឧសាហរម្ែ
លក្ៅក្បព័នធ

នលរៀបេាំលអាយមានឯររាជយភាពនូវ

លោេការណ៍ខណនាាំខែេ

នបងាាញខាងលក្កាម្

ការលធ្វើលអាយលម្លុណរមាេង
ាំ ខយេ់មានរាំោង
ាំ ខាេាំ

។ លោេការណ៍ខណនាាំទាំងលនោះជួ យអនររេនាបេង់

ងជាលែើម្

លក្ោងអាោរ មាចស់លលក្មាងនិងអនរក្លប់ក្លងលៅ

លៅរនុងការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋ ម្ុនលពេ

ការពិ និរយល

ើងវ ិញរបស់ខួនលៅរន
េ
ុងឆ្នាំ 2000

លម្លុ ណខយេ់និងសមាពធ្ខយេ់លម្លុ ណក្រូវ
ងាាញលដ្ឋយលក្បើរប
ូ ខែេមានរាងែូេនា

នប

ិកាលដ្ឋ

យលក្បើ វ ិមាក្រខផ្សនរអោរពីរបុ ខនតបនាទប់ ពីការខរខក្ប

េាប់ លៅរនុង ឆ្នាំ 2000 ខែេជា ខផ្សនរមាក្រពី រវ ិក្រូវ
នលលបតូរលៅជារលនាម្ខែេមានវ ិមាក្របី ។

រនុងការបញ្ជ
ា រ់ ថាការធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ថ្នសមាជិ រ
លក្ៅក្បព័នធអនុ លោម្លៅតាម្បេបបញ្ញ រិេ
ត ាំ ងន់

ផ្សទុរខយេ់ថ្នការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់ ដ្ឋអោរ។
សមាភរទែាំបូេ
• សមាលម្ឧសាហរម្ែលរបឿងក្បរ់ ែាំបូេរបស់
ជបុននិងអនរលផ្សសងលេៀរ:

លេើសពី លនោះលៅលេៀរចាប់ពីឆ្នាំ 2008 ម្រលលក្មាង

លសេរតីខណនាាំសក្មាប់ សង
ត ់ ដ្ឋរេនាក្បរ់ លរបឿង

ឧបរថម្ធ្
ភ ន លធ្វើលអាយក្បលសើរល

និ ង ការែាំល

ើងសាង់ដ្ឋរអោរ

នចាប់ លផ្សតើម្អនុ វរតការពិនិរយខយេ់ផ្សូវរូ
េ ងលក្កាម្ែី

ើង (2001)

• NPOរបស់ក្បលេសជបុន

នផ្សគរ់ផ្សង
គ ់បរ ិកាខរ

និ ងការលធ្វើលរសតលផ្សសងលេៀរលែើម្បីទញយរ

សក្មាប់ ម្ជឈម្ណឌេលក្លឿងសងាារ ឹម្ បលេចរលេស:

លម្លុ ណរមាេាំងខយេ់សក្មាប់ ែាំបូេhip, ចាន

លោេការណ៍សក្មាប់ ការរុ បខរងែ៏លក្េើ នលេើស

ផ្សាយពាណិជារម្ែលេើែាំបូេ ,រានហាេ Handrail

ខែេក្លបែណតប់ ផ្សទោះក្បរ់ែាំបូេនិ ងខែេធ្ន់ក្ទាំ

និ ងខផ្សនរពារ់ ពាន់ លផ្សសងៗលេៀរ។ រនុងឆ្នាំ 2013

នឹ ងខយេ់ការរេនានិ ងការែាំ ល

លក្ោងសាំណង់ លដ្ឋយសាំអាងលេើលម្លុណខយេ់

ខែរខែបជបុន: លក្ោងសាំណង់ សនេឹរែាំ បូេខែរ

ទាំងលនោះ។

សតង់ដ្ឋរSSR2007

វា

នខក្បជាអាេលធ្វើលៅ

នសក្មាប់អរ
ន រេនា

ើង (2002)

• សមាលម្ែាំ បូេខែរជបុននិងសងគម្សាំណង់

• សមាលម្អភិវឌ្ឍន៍ សាពន់ជបុន: ែាំបូេសនេឹរេង់
លោេការណ៍ខណនាាំពីការរេនាការ

ខែង លសៀវលៅខណនាាំ លក្ោងសាំណង់

េប់េេ់រមាេង
ាំ ខយេ់នឹងអងគការឧសាហរម្ែនានា

(

អនររេនាលក្ោងសាំណង់ក្រូវ

នបាំ ពារ់ ការពវ

នខរេម្ែរលៅឆ្នាំ 2004 )

• វ ិេាសាថន សាថបរយរម្ែ ថ្នក្បលេសជបុ ន :

រិ េលច អាយបញ្ូា នឯរសារសាំរាប់លណនាខផ្សនរពារ់

សតង់ដ្ឋ សាថបរយរម្ែ ជបុន

ពាន់ពីខាងលក្ៅអោរ (សមាភរទែាំ បូេជញ្ជ
ា ង
ាំ លបើ រ

ែាំ បូេ ការងារ (2004)

ពីលក្ៅ។ េ។ ) លៅលពេ មានការធានាេាំលពាោះ

ជញ្ជ
ា ង
ាំ ខផ្សនរខាងលក្ៅ

អោរខរជាញឹរញាប់ ការរេនាបេង់និងការែាំល
ខផ្សនរពារ់ ពាន់ នានាក្រូវ

ើង

នលធ្វើលអាយមានការលជឿ

េុ រេិ រែ
ត េ់ម្នុ សសេូ លៅ លដ្ឋយមានឯរលេសជា
ពិ លសសរបស់សមាជិរលលក្មាងអោសាថនភាព

ន បញ្ជ
ា រ់ JASS12

•វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន:
សតង់ដ្ឋសាថបរយរម្ែជបុ ន

នបញ្ជ
ា រ់ JASS27,

លធ្វើការសម្ៃួរជញ្ជ
ា ង
ាំ ខាងលក្ៅ(2004)
•សមាលម្ខែរសរថ្សជបុនខែេ

នពក្ងឹ ងភាលី

លរាងេក្រ: ក្បលភេខែរសរថ្សពក្ងឹ ងេាំ លហៀងនិ ង

រម្ែសង
ត ់ ដ្ឋជារ់ ោរ់ ថ្នការងាររញ្ចរ់JASS17លៅ

ក្បរិ បរតិសង
ត ់ ដ្ឋ(រាំ ខណេី 2 ឆ្នាំ 2009), ការខរេម្ែ

ក្បលេសជបុន(2003)

លុ ណភាពថ្នការលក្បើ ក្

ស់ េាំលៅដ្ឋឋនលអាយ

ន

យូរអខងវងរួម្ជាម្ួ យការសាងសង់ ជញ្ជ
ា ង
ាំ ខយេ់ខា

*****

ងលក្ៅ(2001)
•សមាលម្ឧសាហរម្ែខែរក្ជុងរបស់ជបុន:លសៀវ
លៅខណនាាំពីក្បរិ បរតិការខែរក្ជុងរបស់សមាលម្
ឧសាហរម្ែរុងក្បលេសជប
ន
ុ ន(2008)
•សមាលម្សនេឹរសុីម្ងរ៍ហូរ:

សតង់ដ្ឋជារ់ ោរ់ សក្មាប់ ក្បរិបរតិECP(2010)
•វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន:
សាថបរយរម្ែជបុន

នសតង់ដ្ឋជារ់ ោរ់ ពីក្រុម្ការ

ងារJASS21ALC(2005)
•សមាលម្បនទោះលបរុ ងស្សាេautoclave: ការខណ
នាាំសីព
ត ី បនទោះលក្ោងសាំណង់អាោរALC(2004),លស
េរតីខណនាាំពីការរេនាALCបនទោះលសតើងនិ ងលក្ោងសាំ
ណង់(រុ ោ2002),

លក្ោងថ្នេាំ ងន់ ផ្សុរខយេ់
ទ
លៅលេើអោរ

អនុម្័រលៅរនុងក្បលេសជបុនក្រូវ

េាប់ បេដ្ឋឋនអោរនិងលោេការណ៍ខណនាាំរុង
ន

អនុ សាសន៍ សក្មាប់ ការផ្សទុរលៅលេើអោរថ្នវ ិេា

សាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុន។លេើសពី លនោះ
លៅលេៀរ, លោេការណ៍ខណនាាំសក្មាប់ ការរេនា
ខយេ់ខែេធ្ន់ ក្ទាំទរ់ េងលៅនឹ ងសមាជិរលក្ៅ
ក្បព័ នអ
ធ ោរ

នលរៀបេាំ លដ្ឋយអងគការឧសាហរម្ែ

ពារ់ ព័នធក្រូវ

នលលខណនាាំ។

■

■

■

■

(េាំព័រេី 9~10)

រម្ែជបុន

េបណា
ា េម្រអោរញ័រ

នសតង់ដ្ឋជារ់ោរ់ ពីការងារជញ្ជ
ា ាំងវាាំ

ងននJASS14(1996)
•សមាលម្Curtain
wallខផ្សនរអលគីភ័យេាំ លពាោះបងែួេ:ការអនុវរតជញ្ជ
ា ង
ាំ វាាំ
ងននសតង់ដ្ឋរ(2006)

•សមាលម្ក្បព័នធលបរុ ងខែេចារ់ ពុម្ភរេ
ួ លហើយ:កា
រខណនាាំសក្មាប់ ការរេនា,
ឧទហរណ៏ការលណនាជញ្ជ
ា ាំងវាាំងននខែេចារ់
ពុ ម្រភ េ
ួ លហើយ(រាំ ខណខរេម្ែរបលណា
ត ោះអាសនន)
ការលបើរសលមាពធ្(ទវររញ្ចរ់ បងែេជាលែើ
ម្)
ួ

•សមាលម្លេបឿន&ទវររ ាំរិេជបុន:ខយេ់សង
ត ់ ដ្ឋ
ការលណនារមាេាំងសមាពធ្ខែេធ្ន់ ក្ទាំនឹងសក្មា
ប់ លេបឿននិ ងទវរខាងលេើ (2003)

•វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន:សាថបរយ

នខណនាាំ

លដ្ឋយលក្បៀបលធ្ៀបបេបបញ្ញ រិ តសីព
ត ីេាំងន់ខយេ់រុង
ន

បេដ្ឋឋនរេនាសម្ព័នធឯរសារភាាប់ ALC(2004)

•វ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន: សាថបរយ

ន

■

ការវាយរថ្ម្េថ្នការពារ់ព័នលធ ៅនឹងេាំោប់ខយេ់ខែ

លដ្ឋយលោរ Osamu Nakamura,
វ ិេាសាថនវ ិសវរម្ែខយេ់Co. , Ltd
វាក្រូវ

នលលសាគេ់ថាខយេ់លនោះអាេបណា
ត េឱ្យ

អោរញ័រ។លៅលពេខែេរ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រ
លរើរល

ើងវាបណា
ត េលអាយការម្ិ នស្សួេ, ការ

រររែួរេលងាែរ,ការពុ េរេរនិងផ្សេបោះពាេ់អវ ិជា
មានែថ្េលេៀរខែេអាេនាាំលៅែេ់បឹង
ា ផ្សាេ់និង
ការរសាងអោរធាេរ់េុោះ។លេើសពី លនោះលេៀររនុង

ររណីលៅលពេខែេអោរម្ួ យញ័ររញ្ួា យកាន់ខរ
ខាេាំងលដ្ឋយបងករលអាយមានហឹងា, ការភ័ យសេន់
លសាេអាេលរើរល

ើងនិងបណា
ត េឱ្យសាថនភាពេ

ោេេ។រលបៀបរ ាំញ័រមានភាពខុ សអាស្ស័យលេើប
រ ិសាថនសងគម្និងការខក្បេក្បួេផ្ទទេ់ម្ិនអាេក្រូវ

នវាយរថ្ម្េវរថុវ ិស័យភាពលនាោះលេ, បខនថម្លេើស

ពី លនោះេរខណទវ ិនិេ័ យ
ឆ ខែេទរ់ េងលៅនឹ ងការរ
សាងរ ាំញ័រមានភាពខុ សោនលៅរនុងបណា
ត ក្បលេស

ក្រូវ

នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើ ខរម្ួ យលក្បរង់ ខរម្ួ យ

លនាោះលេ។
លទោះជាយងណារ៏ លដ្ឋយលៅរនុងអោរខពស់

លផ្សសងោន។េនទឹម្នឹ ងលនោះខែរលៅលពេខែេម្នុ សស

ជាេូ លៅមានសមាសភាលលក្បរង់ធ្ម្ែជារិេម្បង

េេួ េសាគេ់ថាអោរម្ួ យលឺ មានសុវរថិភាពសូម្បី

ថ្នរ ាំញ័រ transitional ជាក្បចាាំ។ ជាពិលសសក្បវរតិ

ខរលៅលពេវាម្ិនញ័ររ៏ លដ្ឋយ, ភាពម្ិ នស្សុោះ

លពេលវោថ្នការបលងកើនលេបឿនខែេជាលោេលៅ

ស្សួេរនុងេិររត បស់ពួរលលក្រូវ

សក្មាប់ ការវាយរថ្ម្េលៅរនុងអរថបេលនោះអាេក្រូវ

និ ងភាពខក្បក្បួេថ្នរ ាំញ័រលនោះ

នបនធូរបនថយ

នែយេុ ោះ។

លនោះជាក្បធានបេែ៏ សាំខាន់ លែើម្បីពិភារាលៅរនុង

នចារ់េុរថាជាការរ ាំញ័រខែេមានលក្ោោះថានរ់េាំ

លពាោះខរលក្បរង់ ធ្ម្ែជារិែាំបូងខែេក្រូវ

នអម្លដ្ឋ

អរថបេលនោះលឺ: រលបៀបខែេអោរម្ួ យមានរ ាំញ័រ

យេាំ ហាំម្ូឌ្ុេេន់ ភន
េ ់ ខែេលរើរល

លពេខែេេេួ េរងនូវខយេ់, រលបៀបខែេម្នុ សស

នយនិ ងែូ េខែេ

មានអារម្ែណ៍លពេមានរ ាំញ័រខយេ់បរ់រលបៀប

រនុងរូបភាពេី 1។ រនុងការអនុ វរតជារ់ ខសតង,

ខែេរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណា
ា េម្រក្រូវ

នរារាាំង

លៅរនុងក្បលេសលផ្សសងោននិងជាពិ លសសអវីខែេវ ិ

រ ាំញ័រលរើរល

ើងលដ្ឋយថ្េែ

នបងាាញលដ្ឋយឧទហរណ៍លៅ

ើងលដ្ឋយមានរ ាំញ័រTranslational

ផ្សាយលដ្ឋយផ្ទទេ់និងរ ាំញ័រ torsion។

ធានការក្បឆ្ាំងនឹ ងការរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណា
ា េ

លទោះជាយងណាក្បលភេរ ាំញ័រែ៏ ធ្ាំទាំងលនោះលេេ

ម្រក្រូវ

ល

នយរលៅក្បលេសជបុន។

ើងខុ សោនលហើយវាជាការរក្ម្ខែេថាការលឆេើយ

របជាអរិបរមាែេ់រ ាំញ័រផ្សាយលដ្ឋយផ្ទទេ់េាំលពាោះ
រ ាំញ័រអោរខែេបណា
ា េម្រពីខយេ់បរ់ខាេង
ាំ
លៅលពេខែេខយេ់បណា
ត េឱ្យអោរម្ួ យ
មានរ ាំញ័រ រ ាំញ័រខែេផ្ទេស់េីរុងេិ
ន
សលៅតាម្

បលណា
ត យខយេ់លឺមានលក្េើនលេើសេុបលៅរនុង
អោរខែេមានរម្ពស់ទបមានការលរើ នល

ើង

បុ ខនតលៅរនុងអោរខពស់េាំនាាំរ ាំញ័រលនោះលឺ មានភាព
សែលសា
ែ ញនិងក្រូវ
ុ

នផ្សសាំល

ើងថ្នការរ ាំញ័រTransl

រ ាំញ័រtransitionalនិងtorsionលេេល

ើងលពេែាំណា

េោន។
ែូលចានោះលហើយសូម្បីខរលៅលពេខែេការ
បលងកើនលេបឿនអរិ បរមាណាម្ួ យថ្នរ ាំញ័រលដ្ឋយ
ផ្ទទេ់ខែេមានេិ សលៅពី រនិ ងរ ាំញ័រtorsionលនោះក្រូវ
នររាេុ រលៅរនុងរិេចក្ពម្លក្ពៀងយងជិរសនិេធ

ជាម្ួ យការបលងកើនលេបឿនអរិ បរមាខែេមានសមា

ationalខែេមានសមាសធារុ ពីរលផ្សារ(តាម្បលណា
ត

សភាពថ្នរ ាំញ័រtransitionalនិ ងtorsionម្ិ នមានភាព

យេិ សខយេ់និង េិ សខខវងេិ សខយេ់) និ ងរ ាំញ័រ

ខុ សោនខាេាំងលេលៅរនុងេេធផ្សេថ្នការវាយរាំ ថ្េ

បតូរលវនបណា
ត េម្រពីខយេ់រម្ូ។ែូ លេនោះលដ្ឋយសារ
ខររ ាំញ័រខែេលរើរល

ើងលដ្ឋយថ្េែនយខបបលនោះលឺ

េេធផ្សេថ្នរមាេាំងពី ខាងលក្ៅខែេផ្ទេស់បូរម្ិ
ត ន

លនោះ។លេើសពីលនោះលៅលេៀរលៅលពេខែេលក្បរង់
ធ្ម្ែជារិ លៅេិ សលៅរនុងរ ាំញ័រមានភាពខុ សោន,
រក្ម្ិ រថ្នការយេ់ល

ើញរបស់ម្នុ សសមានរ់ ថ្ន

លេៀងទរ់លៅរនុងេរខខណឌថ្នលពេលវោនិង

រ ាំញ័រលនោះមានផ្ទពខុ សោនអាស្ស័យលេើភាពញឹរ

រខនេងេលនាេោះេាំ លនរពួរលលមានការលឆេើយរបថ្ន

ញាប់ និងលៅតាម្ការវាយរថ្ម្េថ្នេាំ ោប់ម្ួយខែ

សមាសភាលលក្បរង់ លផ្សសងោនែូ លេនោះលហើយម្ិនអាេ

េអាេក្រូវ
ញ័រលនោះ។

នលធ្វើល

ើងលដ្ឋយខផ្សែរលេើេិសលៅរ ាំ

រូបភាពេី1 ក្បវរតិលពេលវោថ្នការបលងកើនលេបឿន
លៅរាំ ពូេថ្នអោរ

រូបភាពេី2បងាាញេេធផ្សេថ្នការពិ ភារា
ខែេទរ់េងនឹងេាំ នារ់េាំនងរវាងការបលងកើនលេបឿ
ននិងរក្ម្ិរម្ធ្យម្ខែេក្រូវ

េសសនទយេ់ល

ញ
ើ ទរ់េងនឹងរ ាំញ័រ
ើញរបស់ម្នុ សស

មានរ់ និងការលិ រលូ រែេ់រ ាំញ័រក្រូវ

នេងភាាប់ យង

ជិ រសនិរខែេោែនេលនាេោះក្បលហាងរ៏លដ្ឋយ,
រ៏ លេបឿន, ការបលងកើនលេបឿន, ការរន្រ្នាតរ់និងរតាត
នលលសាគេ់ថាម្ិ នពិ រខែេរតាត

េេេួ េ

លនោះក្រូវ

នលលវាយរថ្ម្េសិរ
ថ ិ ។ខផ្សនការលនោះ

ន

បងាាញរថ្ម្េម្ធ្យម្ថ្នរក្ម្ិររ ាំញ័រជាម្ួ យនឹងលមាេរ

ល

ល

ស់ម្នុ សសមានរ់និងការលិរលូ រែេ់រ ាំញ័រមានភាព

រែខែេេេួ េរងនូ វខយេ់បរ់

ខាេាំង; រនុងររណីទាំងពី រលនោះេេធផ្សេថ្នសាំណួរ

ការយេ់ល

ើញរប

នពី ការលធ្វើលរសតែ៏ធ្ាំនិងការពិលសាធ្ន៍

ថ្នអោរពិរក្

ទាំងលនោះលឺ ជាធារុ ែ៏សាំខាន់បាំផ្សុរសក្មាប់ ការយេ់
ើញនិ ងការលិរលូរែេ់រ ាំញ័រ។ការយេ់ល

នញ័រ

។រួលេខលនោះលឺ ខផ្សែរលេើេេធផ្សេថ្នការសទង់ម្រិ ខែ

ខណទលពេខែេការយេ់ល

លផ្សសងលេៀរ ក្រូវ

នលលែឹងថា

ើញផ្ទទេ់ខួនឬក្បខហេការយេ់
េ

ើញថ្ន50%។ជាពិ លសស,ឧទហរណ៍ពី ការ

បលងកើន លេបឿនរាំ ពូេថ្នក្បខហេ 5 cm/S2លៅរនុង

ខុ សោន លដ្ឋយលយងតាម្េាំ ហាំរាំណរ់រុងលោេ
ន

សងាករ់ ថ្នលក្បរង់ លៅ0.2Hz ក្រូវ

លៅថ្នការវាយរថ្ម្េលនាោះ បុខនតលៅលពេខែេការ
វាយរថ្ម្េជាេាំ ោប់ខែេទរ់ េងលៅនឹ ងខយេ់

នបងាាញលៅ

រនុងរូបភាពេី2,ខែេមានន័យថា50%ថ្នក្បជាជន

យេ់ពីរ ាំញ័រលៅលពេខែេេេួ េរងនូ វលក្បរង់លៅ

ខែេបណា
ា េលអាយមានរ ាំញ័រ, ការបលងកើនលេបឿន

0.2Hzលដ្ឋយមានការបលងកើនលេបឿនរាំ ពូេថ្ន5cm/

លឺ ជារតាតអនុម្័រជាញឹរញាប់ ។

S2។

ខណទលពេខែេម្ិ នមានលហរុផ្សេេាស់
ោស់ថាលហរុអី វ

នជាការបលងកើនលេបឿនក្រូវ

វាក្រូវ
ន

អនុម្័រជាញឹរញាប់ លឺថាក្បសិនលបើម្ិនមានអវីលនាោះ
លេ, វាអាេក្រូវ

ន

នឱ្យែឹ ងថាការយេ់ល

របស់ម្នុ សសេាំ លពាោះរ ាំញ័រក្រូវ

ើញ

នរងផ្សេបោះពាេ់

យងខាេាំងលដ្ឋយការរបលៅនឹ ងរាងកាយរបស់
ម្នុ សសមានរ់ លៅកាន់ ជាន់ខែេមានរ ាំញ័រ។លទោះជា
យងណាការរ ាំញ័រអោរខែេេេួ េយរេាំ ោប់
លៅរនុងលណនី អាេនឹងក្រូវ

នេេួ េយរជារ ាំញ័រ

នលលររល

ើញលៅរនុងរួ លេខខែេ

រក្ម្ិ ររ ាំញ័រថ្នការយេ់ល

ើញជាម្ធ្យម្

នបងាា

ញពី ភាពខុ សោន(និ ម្ិរតសញ្ជញលផ្សសងោនលៅរនុងរួ
លេខលនោះ) លដ្ឋយអាស្ស័យលេើការពិនិរយលម្ើ េ
បុ ខនតនិនានការែូេោនលៅរនុងរក្ម្ិ រយេ់ល
មានលមាេរម្ួ យេាំ នួនខែេទរ់ េងក្រូវ

ើញរ ាំញ័រ
នបងាា

ញលៅរនុងរួ លេខលនោះែវីលបើេេធផ្សេសទង់ម្រិ ខែេ
េេួ េ
ល

នពីសាថប័នរលផ្សសងោន។លនាោះលឺ ការយេ់

ើញថ្នរ ាំញ័រលនោះអាស្ស័យលេើភាពញឹរញាប់និង

ខរម្ួ យរយទលពេលៅរនុងររណីជាលក្េើ ន, និ ងការ

និ នានការលនោះក្រូវ

នបងាាញលៅរនុងរ ាំញ័រលនោះខែេ

ោែនេលនាេោះក្បលហាង លេបឿនការបលងកើនលេបឿននិង

ក្រូវ

ការរន្រ្នាតរ់ លឺ មានលៅរនុងការេាំ នារ់េាំនងសមា

លក្បរង់1~3Hz។

លរឿងម្ួ យថ្នលរឿងទាំងលនោះក្រូវ

រូបភាពេី2 រក្ម្ិ រពនេឺយេ់ល

នលលែឹងខពស់បាំផ្សុរលៅរនុងសងាករ់ ម្ួយថ្ន

មាក្រតាម្រយទលក្បរង់។ែូលចានោះលហើយលពេមាន
ការវាយរថ្ម្េលឺក្រូវ
ភាព។

នលក្បើ េេធផ្សេថ្ន

នបញ្ជ
ា រ់ លដ្ឋយមានលសថរ

ើញរ ាំញ័រជាម្ធ្យម្

េរខណទវ ិនិេ័យ
ឆ រនុងការផ្សតេ់លសវាម្ុខរបរលៅរនុង
ក្បជាជារិលផ្សសងោន

លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា ខែេទរ់េងខែេពារ់
ព័ នលធ ៅនឹងរ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រលេើអាោរ

វ ិភាលវាយរថ្ម្េ; បុ ខនតការលបតជា្េិរតថ្នរយទលពេ

ប់ម្រវ ិញនឹ ងមានភាពខុ សោនអាស្ស័យលេើ

ក្រ

បរ ិសាថនសងគម្និ ងលាំ និរថ្នក្បលេសលផ្សសងោន។

លដ្ឋយសាររតាាេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ េាំ លពាោះលសវាម្ុខរ

រូបភាពេី3 ការលក្បៀបលធ្ៀបេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ

បរក្រូវ

សក្មាប់ ការផ្សតេ់លសវាម្ុខរបរអោរខពស់រុងក្បជា
ន

នលធ្វើលអាយមានសាង់ដ្ឋលៅរនុងក្បលេស

ម្ួ យេាំនួន។រូបភាពេី3បងាាញពី ការលក្បៀបលធ្ៀបថ្ន
េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ រាំ ណាងក្បលេសជារ់ ោរ់ ម្ួយ។

ជារិ លផ្សសងោន

វ ិធានការក្បឆ្ាំងនឹងខយេ់ខែេបណា
ា េលអាយមា

លៅរនុងក្បលេសម្ួ យេាំនួនលមាេរលាំ រស
ូ ក្មាប់ ការប

នរ ាំញ័រអោរ

ផ្សុ រសក្មាប់ ការបលងកើនលេបឿន, បុ ខនតលៅរនុងរួលេខ

ខែេបណា
ា េម្រពី ខយេ់ល

ថ្ម្េរាំពូេ។

ក្រូវ

លងកើនលេបឿនក្រូវ

នអនុម្័រជាំនួសឱ្យរថ្ម្េខពស់បាំ

លនោះេរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ ខែេក្រូវ

នបងាាញជាំ នួសរ

េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ ទាំងលនោះក្រូវ

នផ្សតេ់

ប់របស់លលម្ិនលេើសរថ្ម្េ

សក្មាប់ លក្បរង់ធ្ម្ែជារិ របស់អោរលនោះ។ លទោះជា
យងណាេរខណទវ ិនិេ័ យ
ឆ របស់ក្បលេសជបុ ន

នបងាាញពី រក្ម្ិរលៅ 10, 30, 50, 70 និ ង90%
ថ្នក្បូ

បី េីលរការយេ់ល

ថ្នរក្ម្ិរថ្នការក្បូ

ប់ម្រវ ិញថ្ន1

យទលពេក្រ
ឆ្នាំក្រូវ

ើញនិ ងការលបតជា្េិ រត

បី េីលរយេ់ល

នរាំណរ់ ខែេក្រូវ

ើញលៅនឹងរ

នក្បលេ់ឱ្យវ ិនិេ័ យ
ឆ

របស់អរ
ន រេនាលលក្មាងសាំណង់ ។អោរលៅរនុងក្ប
លេសជបុនក្រូវ
លោេលៅក្បូ

នលលរេនាល

ើងជាេូលៅនរនុង

បី េីលរការយេ់ល

ើញថ្ន50%។

រនុងេរខណទវ ិនិេ័ យ
ឆ អូស្រ្សាតេីរយទលពេក្រ

ម្រវ ិញពហុវេនទក្រូវ
ថ្នអាំ

ុងលពេវ ិេក្រ

ប់ខី,េ រលបៀបលែើម្បីលដ្ឋោះ

រនុងលណនី, និ ងលៅរនុងររណីថ្នអាំ

វ ិេក្រ

ប់

នផ្សតេ់ឱ្យ។លៅរនុងររណី

ស្សាយជាម្ួ យនឹ ងេមាេប់រ ាំញ័រនឹ ងក្រូវ

នយរលៅ
ុងលពេការ

ប់ ខវង, រលបៀបលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយរ ាំញ័រខាេាំង

ខែេលរើ រល

ើងលដ្ឋយរក្ម្នឹ ងក្រូវ

ខែេលធ្វើលអាយក្បលសើរល
ជា

សតង់ដ្ឋរលែើ ម្បីលអាយការបលងកើនលេបឿនរាំពូេលៅអាំ
ុងលពេការវ ិេក្រ

រនុងលោេបាំ ណងលែើម្បីការ់ បនថយរ ាំញ័រអោរ

នលលយរលៅ

រខាេាំង, វ ិធ្ី សាស្រ្សត

ើងនូវការរសាងភាពរ ឹង

នលក្បើ។លទោះជាយងណាែូេអនរក្បខហេ
នលលលម្ើ េល

ើញលៅរនុងរូបេី 2 និ ងេី 3

លៅរនុងរាំបន់លក្បរង់ ទបជាង1លិ រជា Hz ឬរិេ
ជាងលនោះ, លបើ លទោះបី រ ាំញ័រក្រូវ

នបនធូរបនថយលដ្ឋយ

ការខរេម្ែភាពេេធផ្សេលនោះនឹងលធ្វើឱ្យលរើ នល

ើង

លៅរនុង លក្បរង់ធ្ម្ែជារិ ខែេមានលៅរនុងលវន
បលងកើនេេធភាពខែេថារ ាំញ័រនឹ ងក្រូវ
ោប់ លនោះនឹងម្ិ នក្រូវ

នែឹ ងថាេាំ

នលធ្វើឱ្យក្បលសើរល

ើងលេលៅ

េី បញ្ចប់ ។លែើម្បីខរលរឿងលនោះលនោះ, វ ិធ្ី សាស្រ្សខត ែេ
បលងកើនការសខម្តងរ ាំញ័រvibration-damping ក្រូវ

ន

អនុម្័រលៅរនុងររណីភាលលក្េើនបាំផ្សុរ។ រនុងររណី
លនោះលដ្ឋយសារខររក្ម្ិរការបលងកើនលេបឿនម្ួ យ
ទបក្រូវ

នរាំ ណរ់ លោេលៅជាធ្ម្ែតាលៅរនុង

លោេបាំ ណងលែើ ម្បីបលងកើននូ វេាំ ោប់វាជាការចាាំ

េ់ ខែេអនុ ម្័រក្បព័នេ
ធ ប់ សាករ់ ការលអាយមាន
ក្បសិេិ ភា
ធ ពសូម្បីខរលៅរនុងរាំបន់ ការបលងកើន

លេបឿនទបរ៏ លដ្ឋយ។បេចុបបននអោរខពស់ៗជាលក្េើ
នក្រូវ

នសាងសង់ លៅរនុងការខែេឧបររណ៍រ ាំ

ញ័រvibration-damping ក្រូវ

នែាំ ល

ើង។

ម្ាងវ ិញលេៀរលេញពីេសសនទការលធ្វើខផ្សនការ

ម្ួ យសាថបរយរម្ែ,

មានវ ិធ្ីសាស្រ្សម្
ត ួ យលែើម្បីមានលលក្មាងេី តាាំងជាន់

ជាម្នទីអលងករការណ៍ ជារខនេងេររែយនតនិង
លក្េើនលេៀរ។ោែនអោរលផ្សសងលេៀរលេសាំរាប់ ការលធ្វើ

(floor)លហើយេី តាាំងយនាលហាោះលនោះលបើ លយងតាម្

មាក្រដ្ឋឋនលនោះក្រូវ

ការលក្បើក្

ម្ួ យលៅរនុងរខនេងថ្នពិ ភពលោរណាម្ួ យល

ស់និងភាពញឹរញាប់ រ ាំពឹ ងថានឹងមានអ

ោរម្ួ យ។លេើសពី លនោះលេៀរលែើ ម្បីការពារ
ការយេ់ល

ើញថ្នការរ ាំញ័រវ ិធាន

ើញនិ ងលម្ើ េល

auditoryការក្រូវ

នទាំង

នអនុម្័រថានឹងរារាាំងការលក្បោះ

លៅរនុងជញ្ជ
ា ង
ាំ និ ងខផ្សនរបនាទប់ បនសាំខាងលក្ៅលផ្សសង
ៗលេៀរនឹងេប់ សាករ់ ការរ ាំញ័រថ្នស្សលមាេបងែួេនិ
ងលភេើងបលនាតង។

នរសាងល

ើងពីលេើសាថនី យ៍
ើយ

ក្បលេសជបុនលឺ ជាក្បលេសម្ួ យខែេមានការ
រញ្ួា យែី និងពយុោះេី ហង-ងាយជាងបណា
ត ក្បលេស
ុវ
ភាលលក្េើ នលៅរនុងពិភពលោរ។ពរ៌ មានេាំអិរពី
ការរេនារញ្ួា យការអនុ វរតន៍ខែេមានម្ូ េដ្ឋឋន
សក្មាប់ អោរលនោះក្រូវ

នសលងខបលៅរនុងឯងសារ

លយង(Ref)េី 1។ក្រដ្ឋសលនោះលផ្ទតរលេើការរសាងវ ិ
ធ្ិ េប់ េេ់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងការអនុ វរតខែេ

■
■
■
(េាំព័រេី 11~14)

■

មានម្ូ េដ្ឋឋនសក្មាប់HARUKASែូ េខាងលក្កាម្។

■

ការរេនាបេង់េប់េេ់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនិងខយេ់ប
រ់ខែេមានម្ូេដ្ឋឋនអនុវរត300 ខម្ក្រេីក្រុង

លដ្ឋយKiyoaki Hirakawa, Takenaka Corporation
លក្ោងថ្នការរសាងអាោរនិ ងលាំ លរាងសាំណង់
ABENOHARUKAS (លៅការ់HARUKAS)
លឺ ជាអាោរខែេខពស់ជាងលលរបស់ជបុ នឈរលៅ
នបញ្ចប់ លៅរនុង

ខខម្ិ នាឆ្នាំ 2014 (រូបែរេី 1) ។ េី តាាំងរបស់អោរ
លនោះសថិរលៅរនុងAbenoអូ សាកាខែេជាេី ក្រុង

ម្ួ យខែេរាំណាងក្បលេសជបុននិងរាំ បន់េីក្រុង
ធ្ាំ ជាងលលេី ក្

ាំរបស់ពិភពលោរ។រាំបន់លនោះ

រាំ ពុងខររ ីរេាំលរ ើនយងឆ្ប់រហ័សនិ ង

ម្ួ យvortexKarmanក្រូវ

នបលងកើរលៅលេើleeward

ថ្នអោរលនោះនិងអនុ ញ្ជញរឱ្យក្អងួ នអោរលៅរនុង

បញ្ឈរ

រម្ពស់300 ខម្ក្រខែេក្រូវ

លៅលពេខែេមានខយេ់បរ់ ខាេាំងលៅលេើអោរ

ន

នលួ រយរ

េិ សលៅខរងលៅនឹងខយេ់លនោះ។លាំ នូរលនោះជាការ

េងែុេបងាាញលៅរនុងរូបភាពេី1បងាាញពី សភាព
លម្ើ េល

ើញថ្នvortexingKarmanខែេបងាាញថា

ផ្សេបោះពាេ់ថ្នការvortexKarmanក្រូវ

នបក្ងួម្

អបបបរមារនុងររណីថ្នការHARUKAS(ខាងលក្កាម្
ខាងសាតាំ)លបើលក្បៀបលធ្ៀបជាម្ួ យអោរែ៏ រ ឹងមាាំម្ួយ
ខែេមានរាងេរុ លកាណ(ខាងលក្កាម្លឆវង) ។
លុ ណភាពថ្នេរខណទរបស់aerodynamic
លឺ មានសារទសាំខាន់ ខាេាំងណាស់លៅរនុងការរេនា

ខែេធ្ន់ ក្ទាំនឹងខយេ់ថ្នអោរខពស់រប់ពពរ300
ខម្ក្រ។ក្បលភេអោរ "ែាំ លណើរែយលក្កាយ"

េិ រេ
ត ុ រដ្ឋរ់បាំផ្សុរលៅរនុងបុនាែនឆ្នាំេុងលក្កាយលនោះ

ែូ េជាHARUKASលឺ រប
ូ រាងអោរម្ួ យលដ្ឋយមានកា

េី ក្រុងលដ្ឋយមានរាំបន់ ជាន់ សរុបក្បមាណ212,00

េែឥរលខាចោះខែេមានក្បសិេិ ភា
ធ ពជួ យការ់បនថយ

HARUKASជាsuperhigh-លរើ នល

0ខម្ក្រកាលរ។លរើនល

ើងបញ្ឈរលៅ

ើង60ជាន់ ខាងលេើែីនិងលក្កា

ម្ែី5ជាន់, អោរលនោះភាាប់ោននូ វម្ុខងារេក្ម្ុោះ:
ជាសាថនី យ៍រែលភេើងលក្កាម្ែី ជាហាងេាំ និញ
ជាម្នទីរសិេបទ, ជាការ ិយេ័យ, ជាសណា
ឋ ោរ,

រសខម្តងaerodynamic
លពេែរសខម្ាងលៅលេើអោរខែេរងផ្សេបោះពា
េ់លដ្ឋយvortexKarmanម្ួ យ។

ែូ េខែេ

នបងាាញលៅរនុងរូបភាពេី2,

superstructure លនោះក្រូវ

នផ្សសាំល

ណង់ បរ់ ខបនម្ួ យខែេមានរយទលពេយូរ។លេើ

ើងថ្ន "បេុរ"

សពី លនោះលេៀរការលក្បើ ក្

ស់dampersការក្រួរពិនិ

បី មានការែយេុ ោះលៅលេើក្ជុងខាងលជើ ង។

រយរ ាំញ័របលងកើនការេប់ សាករ់អោរញ័រខែេ

បេុរទបលឺ សក្មាប់ ហាងេាំនិញម្ួ យ

ល

ើងលដ្ឋយខយេ់ខាេាំងនិងលដ្ឋោះស្សាយវារនុងរយទ

បេុរម្ួ យលេៀរជាការ ិយេ័យរណា
ត េនិ ងម្ួ យខផ្សន

លពេខេីម្ួយ។

មានatriumខែេមានេាំ ហាំធ្ាំលៅរនុងម្ណឌេលនោះ។

រូបែរេី 1 េិ ែឋភាពពាយ័ពយ

រខាងលេើសក្មាប់ សណា
ឋ ោរម្ួ យ។បេុរខាងលេើ

នបងក

លដ្ឋយមានេី តាាំងសថិរលៅរវាងបេុរនីម្យយៗនិ ង

រូបភាពេី សាថនភាពថ្នKarmanvortexing

លៅខផ្សនរខាងលេើថ្នខផ្សនរខាងលេើម្ួយលឺ ជាន់ លផ្សទរ-

រូបភាពេី2ខផ្សនការរេនាសម្ព័នលធ ក្ោងសាំណង់

truss។

លលក្មាងក្ពាងថ្នការរេនាសាំណង់អោរខែេធ្ន់

លែើម្បីបលងកើនភាពរ ឹងលដ្ឋយលផ្សារនិ ងក្បឆ្ាំងtorsion

ក្ទាំនឹងខយេ់

េាំ លពាោះ ការរញ្ួា យែីែ៏ខាេាំងនិ ងខយេ់រញ្ួា យ
outrigger ខាេាំងៗក្រូវ
បេុររណា
ត េ។

តារាងេី 1បងាាញពី ការរសាងបេង់លេបឿនខយេ់

នដ្ឋរ់ លៅរនុងជាន់ លផ្សទរនិង

ការសរុបេាំនួនសនទោះបិេលបើ រេាំ នយនបួ នក្ប

លភេទាំងviscousនិ ងhysteresisticម្ួ យក្រូវ

នដ្ឋ

រ់ ជាេម្បងលៅរនុងក្ជុងទាំងបួនលៅរនុងបេុរទប

លៅជុាំ វ ិញសនេរណា
ត េលៅរនុងបេុររណា
ត េនិង
ូ
លៅជុាំ វ ិញatriumរនុងបេុរខាងលេើលៅរនុងលោេបាំ

ណងលែើ ម្បីស្សូបយរថាម្ពេលដ្ឋយការរញ្ួា យែី

ឬខយេ់។លេើសពី លនោះលេៀរមានសនទោះទវរពី រក្បលភ
េធ្ាំៗម្ួ យ(ក្បលភេ AMD និងATMD)
ក្រូវ

នែាំល

េរខណទវ ិនិ េ័ យ
ឆ និ ងធារុ លផ្សសងលេៀរ

រនុងការអភិ វឌ្ឍបេង់ខយេ់ខែេធ្ន់ ក្ទាំនឹងការ

អនុវរតន៍ខែេមានម្ូ េដ្ឋឋនសក្មាប់ ការរសាង
សាំណង់ ។
តារាងេី 1 ការសិរាលេើសាំភារទនី ម្ួយៗសក្មាប់
ការរេនាខែេធ្ន់ ក្ទាំនឹងខយេ់
លាំរក្ូ ពាងថ្នការលធ្វើលរសតខយេ់លៅផ្សេូវលក្កាម្ែី
ការលធ្វើលរសតវាស់សមាពធ្ខយេ់ក្រូវ

ើងលៅលេើរាំរាេ56រនុងលោេបាំ ណង

នសិរា

ល

នលលលធ្វើ

ើងលែើ ម្បីរាំណរ់ សមាពធ្ខយេ់ខែេលធ្វើសរម្ែភា

លែើម្បីលេើររម្ពស់េាំោប់ជាេម្បងថ្នសណា
ឋ ោរ

ពលៅលេើអោរលនោះ។េាំ ហាំថ្នការលធ្វើលរសតលាំរខ
ូ យេ់

លៅបេុរខាងលេើលនោះ។េាំោប់ ថ្នការវាយរថ្ម្េក្បឆ្ាំ

លៅផ្សេូវលក្កាម្ែី សក្មាប់ លោេបាំ ណងខែេថាលនោះ

លៅរនុងេម្ែិរ។

ខម្ក្រ(រូបែរេី2)។េាំ ណុេរងាវស់ម្ួយខែេមានក្ប

outriggersនិងលម្ការ់ជួយការ់ បនថយរយទលពេធ្

វាស់សមាពធ្ខយេ់។

ងនឹងការការ់ ការផ្សទុរខយេ់នឹងក្រូវ

នពិ ពណ៌នា

រេនាសម្ព័នធសាំណង់ ែ៏រ ឹងមាាំលដ្ឋយការលក្បើ

ម្ែជារិ ថ្នអោរលែើ ម្បីការពារការលរើរល
aerodynamicម្ិ នសថិរលសថរ(

ើងថ្នរ ាំញ័រ

រុ ភូរអក្ងួនបណា
ត

លឺ1/500និងជួរម្ូ ខែេលនោះលឺ ជាកាាំមានក្បខវង700
មាណ 600ខែេ

នបងកប់រុងលាំ
ន
រa
ូ crylicលែើ ម្បី

ម្ុ ខការ់ម្ូេដ្ឋឋនក្រូវ

នលណនាលដ្ឋយម្ូរ

វ ិសាេលម្លដ្ឋយមានការវ ិភាលលឆេើយរបេាំលពាោះវ ិធ្ី

េឱ្យញ័រកាន់ ខរលក្េើ ន)

ែាំ បូងខែេក្រូវ

ខែេេាំនងជាក្រូវ

ងរវាងម្ុ ខការ់ លេបឿនខយេ់ម្ូេដ្ឋឋនសក្មាប់

នបលងកើរលដ្ឋយការរសាងសាំ

នយរម្រពិ ចារណា។េាំ នារ់ េាំន

ប់ម្រវ ិញរនុងរយទ

"រក្ម្ិរ2"ក្រូវោនលៅនឹងការក្រ
លពេ500ឆ្នាំលហើយម្ុាំ ខយេ់ក្រូវ

នបងាាញលៅរនុងរូ

លឺ97.9ខម្ក្រ/វ ិនាេី ។ , ខែេមានលក្េើ នជាង

លេបឿនខយេ់1.4ែងខែេមាន(66.6 M /វ ិ។)

ើងវ ិញពី500ឆ្នាំ។

បភាពេី3។ ការ់ម្ូេដ្ឋឋនអរិបរមារនុងេិ សលជើ ង

ខែេមានេលនាេោះលពេលរើរល

លេេល

ម្ព័នខធ ែេលៅរនុងរ ាំញ័រaerodynamicខែេម្ិ នសថិរ

របូង(Y)ខែេក្ជុងរូេេលងែៀរម្ួ យថ្នអោរលនោះ

វាហារ់ែូេជាថាអោរលនោះមានការរាំណរ់រេនាស

ខាងលរើរខាងេិេ(x) (រូបភាពេី 3(ខ)) ។

លសថរលឺ ហារ់ែូេជាម្ិ នេាំនងថាលរើរមានល

ើងលៅម្ុាំ ខយេ់85°ខែេលសទើរខរលលៀរេិ ស

ើង

លសាោះលក្ពាោះេេឹងអោរលនោះខក្បក្បួេជាម្ួ យនឹងរ
រូបែរេី ២ ការលធ្វើលរសតខយេ់ផ្សូវរូ
េ ងលក្កាម្ែី

ម្ពស់អោរលៅY-េិ សលៅជាម្ួ យនឹងរាំបន់

រូបភាពេី៣េាំ នារ់េាំនងរវាងម្ិខការ់ម្ូេដ្ឋឋននិង

សមាពធ្ខយេ់ធ្ាំក្រូវោនលៅនឹងេិ សខរងសក្មាប់

ខយេ់ម្ុាំ

េិ សខយេ់ថ្ន90°និ ង270°។ យងណារ៏ លដ្ឋយ
ការពិ លសាធ្ន៍ រ ាំញ័រឌ្ី ណា(aerodynamic)ក្រូវ

ការលណនាេាំលពាោះការផ្សទរេាំ
ុ ងន់ខយេ់

លធ្វើល

ខែេម្ុខការ់ ម្ូេដ្ឋឋន

លសាធ្ន៍ ខែេក្រូវ

េាំ ងន់ ខយេ់លៅលេើជាន់ទាំងអស់លនោះលៅលពេ
រក្លឹ ោះធ្ាំ ជាងលលបាំផ្សុរលៅ

ន

ើងពិ ចារណាថាបេុរខាងលេើលនោះលឺ ជាលសតើង

និ ងអាេងាយនឹងរ ាំញ័រលដ្ឋយtorsion។ការពិ

នលក្បើជាម្ួ យមាស់5lumpedម្ូ

រនុងខយេ់ភាាប់ ម្ុាំ175°និ ង85°សក្មាប់ X េិ សលៅ

ខែេ3Dខែេមានមាសម្ួយែូ េោនeigenvalueនិ

រូបភាពេី4

modeនិ ង0.014េាំ លពាោះtorsion mode) ជារថ្ម្េ

និ ងY-េិ សលៅលរៀងោនលឺក្រូវ

នបងាាញលៅរនុង

ងការេប់ សាករ់ ការ(0.03 េាំ លពាោះ transitional

លៅរនុងការលក្បៀបលធ្ៀបជាម្ួ យេាំងន់រញ្ួា យ

ខែេ

ពី េាំងន់ខយេ់លៅ លេើជាន់ ទាំងអស់លៅរនុងេិ ស

ynamic)ម្ិន

លៅX និ ងលសទើរខរទាំងអស់លេើរខេងខរជាន់ម្ួយ

ថ្នលេបឿនខយេ់ខែេតារ់ ខរងល

េាំ នួនខែេទបជាងម្ុនលៅរនុងេិ សលៅY។េាំងន់

លពេលរើ រល

សក្មាប់ "រក្ម្ិរ2" េាំ ងន់ រញ្ួា យែី លេើស

ខែេ
ល

នបញ្ូច េទាំងពី រក្បលភេក្រូវ

នបលងកើរ

ើងជាេាំងន់ ខផ្សនរខាងលក្ៅសក្មាប់ ខផ្សនរម្ួ យៗ។

នរេនា(រូបែរេី 3) ។ជាេេធផ្សេវាក្រូវ

នបញ្ជ
ា រ់ ថាមានរ ាំញ័រម្ិនសថិរលសថរឌ្ីណា(aerod
នលរើ រមានល

ើងលៅរិេជាង1.2ែង
ើងជាម្ួ យេលនាេោះ

ើងវ ិញ500ឆ្នាំម្រលហើយែូេខែេ

ន

បងាាញលៅរនុងរូបភាពេី5 ។
រូបែរេី3ពិ លសាធ្ន៍រ ាំញ័រឌ្ីណា

រូបភាពេី 4 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងេាំ ងន់ខយេ់និង
េាំ ងន់ រញ្ួា យ

ការវាយរាំថ្េេាំោប់ខែេលរើរល

ការសិរាអាំពីរ ាំញ័រ Aerodynamic ម្ិនសថរ
ិ លសថរ
លេបឿនខយេ់ខែេលក្បរង់ ក្រូវ
vortexKarmanក្រូវ
មាពធ្ខយេ់ល

រូបភាពេី5ការលធ្វើលរសតរ ាំញ័រឌ្ី ណា

នបលងកើរលដ្ឋយ

ង
ើ

វានឹងមានសណា
ឋ ោរម្ួយលៅរនុងបេុរខាងលេើ

ថ្នអោរលនោះ, ខែេផ្សតេ់ផ្ទសុខភាពជាក្បចាាំក្រូវ

នលណនាលដ្ឋយការវាស់ស

នផ្សតេ់លដ្ឋយការបនតការបលងកើនលេបឿនការលឆេើយ

ើងស្សបលពេជាម្ួ យនឹងលក្បរង់ធ្ម្ែ

របលអាយរិេជាងក្បមាណ3 cm/sec2លៅថានរ់ H-

ជារិ អោរលនោះ (0.169 លិ រជា Hz) រនុងY-េិ សលៅ

3011 (ក្បខហេ30% ថ្នអនរកាន់ កាប់ បេចុបបនន

យេ់ល

ើញថាមានញ័រ) លដ្ឋយមានេលនាេោះលពេ

ើងវ ិញ ម្ួ យឆ្នាំ។េាំលពាោះលោេបាំ ណង

លរើរមានល

លនាោះមាសdampersពី រក្បលភេខែេសរម្ែក្រូវ
ែាំ ល

ន

ើងលៅលេើជាន់េី56លែើម្បីការ់បនថយការប

លងកើនលេបឿនការលឆេើយរបលៅរនុងររណីខែេមាន
ខយេ់បរ់ ខាេាំង។

មាសdampersសរម្ែពីរលធ្វើការខរលៅលពេខែេ
ពួ រវាក្រូវ

នលធ្វើសម្កាេរម្ែរយទលពេជាម្ួ យ

នឹ ងរយទលពេធ្ម្ែជារិ ថ្នអោរខែេរយទលពេយូរ
ក្បមាណ 6 វ ិនាេី។ មាសdamperធ្ាំ ម្ួយសរម្ែ
(AMD

ន)
េធ្ម្ែតាម្ួ យ។មាសdamperម្ួ
នក្បលុាំ សរម្ែ (ATMD)

លៅខាងេិេលឺ ជាល
ម្ួ យនឹងការល

ងខាេាំង

រូបភាពេី7េាំ ោប់ ថ្នការវាយរាំ ថ្េបនទប់សណា
ឋ ោ
រផ្សទោះសាំណារ់ លៅជាន់ េី 55
រូបែរ4ខផ្សនរខាងលេើថ្នHARUKAS
លសេរតីសននិដ្ឋឋនលៅលេើខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងបេង់
អនុវរតក្លឹោះ
ខផ្សនរលនោះខណនាាំពីបង
េ ់ ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹង
ការអនុវរតខែេមានម្ូ េដ្ឋឋនក្លឹ ោះថ្នអោរែាំ បូង
ខែេមានរម្ពស់300ខម្ក្រលៅក្បលេសជបុន។ការ
រាំ ណរ់រេនាបេង់រសាងក្បព័ នsធ uperstructureនិ ង

លៅខាងលរើ រលឺ ល
យលផ្សសងលេៀរ

ល

ឧបររណ៍dampingជាលក្េើនក្រូវ
sophisticatedlyលែើម្បីធានា

េពយួរធ្ម្ែតារួម្បញ្ូច េោនជា

េបខម្េងែូលេនោះជាការលែើម្បីការ់ប

នដ្ឋរ់បញ្ូច េ

ននូ វរក្ម្ិរខពស់ថ្ន

សុវរថិភាពលែើម្បីក្បឆ្ាំងនឹងខយេ់ខែេបរ់ ល

រ

ខាេាំង។

នថយក្បខវងផ្ទែរ(2.2 ខម្ក្រ)និ ងលជៀសវាងការ
លេើស រាំពស់ពិដ្ឋនែូេខែេ
រូបភាពេី6 ។

នបងាាញលៅរនុង

េាំ ោប់ ក្បចាាំលៅរនុងបនទប់សណា
ឋ ោរលនោះក្រូវ

នលធ្វើឱ្យក្បលសើរល

ើងជាម្ួ យនឹងមាសdampers

ែ៏ ធ្ាំម្ួយេាំលពាោះខផ្សនររូ េេលងែៀរ(ភាលខាងលជើងភាល
ខាងរបូង; Y-េិ ស) ថ្នអោរលនោះែូ េខែេ

ន

បងាាញលៅរនុងរូបភាពេី7។លទោះយងណារ ាំញ័រ
លៅខផ្សនរែ៏ធ្ាំេូោយ(ខាងលរើ រខាងេិេ; X-

េិ សលៅ) លឺរូេក្លប់ ក្ោន់ លដ្ឋយម្ិ នមានមាស
dampers។
អោរលនោះធានា

នថារក្ម្ិ រខពស់ថ្នេាំ ោប់

លដ្ឋយការ់ បនថយការបលងកើនលេបឿនថ្នការអក្ងួនរនុ
ងេិ សលៅខេីម្ួយលនោះក្បខហេពារ់ រណា
ត េម្ួ យ
លៅលពេខែេខយេ់បរ់យងខាេាំងខែេជាញឹរ
ញាប់ ក្បមាណជាលក្េើនលៅែប់ែងលសសម្ួ យឆ្នាំ។
រូបភាពេី6យនតការថ្នមាសdamperខែេមានសាំ

■
■
■
(េាំព័រ 15~18)

■

■

បលេចរវ ិេាថ្នការអនុវរតខែរខែប
ព័រ៌មានេាំអិរម្ូេដ្ឋឋនអាំពីHigh-strength Bolt
Joining

លដ្ឋយក្រុម្ស្សាវក្ជាវលៅលេើផ្សេិរផ្សេខែរខែប
សក្មាប់ ការរសាងសាំណង់ អាោរ ព័ នធសហខែរ
ខែបនិងជារិខែររបស់ក្បលេសជបុ ន

លៅរនុងការេូ េរួម្ជាសមាជិ ររនុងក្របខ័ ណឌ

ខែរជាម្ួ យរមាេាំងរម្ូ រខពស់មានពី រវ ិធ្ីសាស្រ្សខត ែេ
ក្រូវ

នលក្បើ ជាេូ លៅ: ការររិរេូ េោននិងភាព

តានរឹងេូ េរួម្ោន។ក្បលភេរមាេាំងររម្ូ រខពស់ទាំងពី
ក្បលភេលនោះខែេលក្បើក្

ស់បឋម្លឺ :រម្ូ រឆលកាន

រមាេាំងខពស់និងរម្ូ រការ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ រមាេាំងខពស់
។លដ្ឋយអាស្ស័យលេើបរ ិសាថនសក្មាប់ ការអនុ វរត
លនោះលៅរនុងការបខនថម្លៅលេើរម្ូ រខែេផ្សេិរលដ្ឋ

យលក្បើ សមាភរទខែរខែបសាម្ញ្ញ េូលៅលៅតធាេរ់េុោះជ
ក្ម្ុញរម្ូ រនិ ងរម្ូរផ្សេិរលដ្ឋយលក្បើ ខែរខែបខែេធ្

• HexagonalBoltខែេមានរមាេង
ាំ ខពស់
រម្ូរឆលកានរមាេាំងខពស់លនោះក្រូវ

នលក្បើ លែើម្បី

ន់ និងលភេើង,ខែរខែបខែេក្រូវតាម្អាកាសធារុ និង

ភាាប់ ផ្សេិរផ្សេខែរខែបធ្ម្ែតាលឺ ក្រូវ

ខែរអុី ណុរមានេរ់ លហើយ។អងករ់ផ្សិរ
ច បនាទប់ បនសាំ

លៅរនុងJIS: JISខ1186

ថ្នការអនុវរតរម្ូរជាេូ លៅលឺជាM16, M20,

នបញ្ជ
ា រ់

(រាំ ណរ់េាំលពាោះរបុាំ ឆលកានរមាេាំងខពស់,

M22និ ងM24។លេើសពីលនោះលេៀរអនរផ្សេិរម្ួ យេាំ

រាេលឡាសុីនិងwashersធ្ម្ែតាសក្មាប់ សនាេរ់

នួ ន

កាតប់ ររិ រ) និ ង1 ឈុរក្រូវ

នផ្សតេ់ជូននូ វរម្ូរboltអងករ់ផ្សិរ
ច េាំ ហាំធ្ាំមានែូ

េជាM26និងM30។

នរាំ ណរ់ ជាមាន

រនេឹោះ1េន1និ ងwashers2(សូម្លម្ើ េរូបេី 1) ។

បេចុបបននថានរ់ ថ្នការរម្ូ ររមាេាំងខពស់លក្បើ ជាេូលៅ

លនោះលហរុ ផ្សេជាម្ូ េលហរុខែេរម្ូ រក្រូវ

ន

ភាលលក្េើ នរនុងការសាងសង់ អោរលនោះលៅរនុងក្បលេ

បញ្ជ
ា រ់លៅរនុងសាំណុាំលនោះលឺលែើម្បីធានានូវយនត

និ ងថានរ់ ថ្នរម្ូ រជក្ម្ុញរមាេាំងខពស់លៅតការធាេរ់េុោះ

លចចនិ ងwashersខែេបលងកើរសាំណុាំម្ួ យលហើយ

លនោះលឺF8T(រមាេាំង tensile: 800 N /mm2) ។

បខនថម្លេៀរលែើម្បីបញ្ជ
ា រ់លសេរតីខណនាាំថ្នរមាេាំង

រនុងលពេរនេងម្ររម្ូ រF13T(រមាេាំង tensile:

អ័ រសលនោះ។

ម្រក្រូវ

លយងតាម្េរខណទសម្បរតិលម្កានិេថ្នសាំណុាំ

សជបុនលឺF10T(រមាេាំង tensile: 1000N /mm2)

1.300N /mm2) ក្រូវ
ល

នផ្សេិរបុ ខនតលក្កាយ

នហាម្ឃារ់ លដ្ឋយសារខរការលរើ រ

ើងថ្នការ

រ់ ឆឹង
ែ

នពនាលពេលនោះ។លេើស

ការេរខណទសម្បរតិរប
ូ រាង, និ ងវ ិមាក្រថ្នboltលនោះ

រម្ូ រឆលកានបី ក្បលភេអាេររ

នលនោះលបើ

ខែេពួរលលជារម្ែសិេិ :ធ ក្បលភេេី 1 (F8T),

ពី លនោះលេៀរទរ់េងនឹ ងសតង់ដ្ឋរឧសាហរម្ែក្ប

ក្បលភេេី 2(F10T) និ ងក្បលភេេី 3 (F11T) ។

លេសជបុន(JIS) F8Tថានរ់F10Tនិ ងF11T(រមាេាំង

លៅរនុងក្បលភេេី 1 (F8T) ក្រូវ

tensile: 1.100N /mm2),រម្ែវ ិធ្ី ថ្នរម្ូរF11Tលនោះក្រូវ
នលលហាម្ឃារ់ សក្មាប់ខផ្សនរភាលលក្េើនបាំ ផ្សុរ។
លេើសពី លនោះលេៀរF11Tម្ិ នក្រូវ

នពិពណ៌នាលៅ

រនុងលសៀវលៅខណនាាំសីព
ត ីការរេនាបេង់និងការក្រ

ណារ់ ថ្នរមាេាំងboltedការរភាាប់ខពស់ខែេលេញ
លដ្ឋយវ ិេាសាថនសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន។

តារាងេី 1បងាាញពី ការរម្ូ ររមាេាំងខពស់ខែេ
បេចុបបននក្រូវ
បុ ន។

នអនុ វរតជាេូ លៅលៅរនុងក្បលេសជ

នរាំ ណរ់ ខែេ

ជាការេងភាាប់ែ៏មានក្បសិេិ ភា
ធ ពពិ រជាអាក្ររ់
និ ងម្ិ នមានលរាងេក្រផ្សេិររម្ែណាម្ួ យJISបញ្ជ
ា រ់; លហើយលៅរនុងក្បលភេេី3 (11T)
ក្រូវ

នរាំណរ់ក្បលភេ, ការ

លពេ

នលរើរល

រ់ ឆឹង
ែ

នពនា

ើង។លដ្ឋយសារខរលរឿងលនោះ,

សាំណុាំboltទាំងពីរលនោះលឺម្ិនមានលេៀរលេលៅរនុងកា
រលក្បើ ក្

សាំណុាំ

ស់។បេចុបបននមានខរក្បលភេេី 2 (10T)
នផ្សេិរលៅលរាងេក្រផ្សេិរJIS-

បញ្ជ
ា រ់លឺលៅរនុងការលក្បើ ក្

ស់។

លេើសពី លនោះលេៀររម្ូរឆលកានរមាេាំងខពស់ក្រូវ

តារាងេី 1Boltរមាេាំងខពស់អនុវរតជាេូ លៅលៅ
ក្បលេសជបុន

នចារ់ ថានរ់ ជាក្បលភេA ឬB ខែេលនោះលបើលយង
តាម្លម្លុ ណរមាេាំងបងវិេថ្នសាំណុាំboltលនោះ។
សមាភរខែរខែបខែេក្រូវ

ក្បលភេថ្នBoltខែេមានរមាេង
ាំ ខពស់

នលក្បើ ជាេូ លៅលែើ ម្បី

ផ្សេិរផ្សេិរផ្សេរនេឹោះលឺ :ខែរខែបកាល

នទបជា

ម្ួ យក្រូម្ីញូ ម្

នបខនថម្លេៀរថា(Cr) និ ង

boron(B) សក្មាប់ រម្ូ រ

ន; ខែរខែបកាល

អាេក្រូវ
ន

សក្មាប់ រេនាសម្ព័នធមាសុីនសក្មាប់ក្ោប់ លចច;
ខែរខែបនិ ងកាល

នឬខែរខែបកាល

នទបជា

នបញ្ជ
ា រ់ យងងាយស្សួេ។េនទឹម្នឹង

លនោះខែររមាេាំងអ័រសរ ឹទម្ទរថ្នសាំណុាំboltក្រូវ

បញ្ជ
ា រ់លៅរនុងសាង់ដ្ឋរសក្មាប់ រមាេាំងខពស់រម្ូ រកា
រ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ លនោះ។ តារាងេី 3បងាាញពី ភាព

ម្ួ យនឹងម្ង់ ហាគខណបខនថម្លេៀរថា(Mn)ឬ B,

តានរឹង

សក្មាប់ រេនាសម្ព័នធមាសុីនសក្មាប់washersលនោះ

រ់ លៅសីរុណាភាពលៅរនុងបនទប់។

(តារាងេី 2) ។

ន

នទម្ទរសក្មាប់ រម្ូរភាាប់ខែេរាំ ណ

លដ្ឋយសារខររមាេាំងរម្ូរការ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ

រូបែរ1 ឈុរថ្នរមាេាំងខពស់រនេឹHឆលកាន

ខពស់ម្ិនក្រូវ

តារាងេី2 ឧទហរណ៍ថ្នសមាសភាពលីម្ីថ្ន

bolt

ខែរសាំភារទលក្បើ សក្មាប់ រម្ូររមាេាំងខពស់,

សួងលហដ្ឋឋរេនាសម្ព័នធខែនែីែឹរជញ្ូា ននិងលេស

ក្ោប់ លចចនិ ងwasher(%)

រម្ូ រខែរការ់រមាេាំងបងវិេជុាំ ខែេមានរមាេាំង

រូបែរេី 2 រាំ ណរ់ រម្ូ រខែរការ់ ខែេមានរមាេាំង
បងវិេខពស់

នបញ្ជ
ា រ់ លដ្ឋយសមាលម្ជបុនខែរសាំ

ណង់ លៅJSSលេើរេី09ម្ួ យរបុាំ លចច1និង washer
1ក្រូវ

នេេួ េការយេ់ក្ពម្ជាេូ លៅពី រែឋម្ន្រ្នីក្ត រ

េរណ៍លែើម្បីផ្សេិរក្បលភេថ្នរនេឹោះលនោះ។

•រម្ូរខែររមាេង
ាំ បងវិេខែេមានរមាេាំងខពស់
ខពស់ក្រូវ

នេេួ េសតង់ដ្ឋររនុងJIS,អនរផ្សេិរ

នបញ្ជ
ា រ់ ជាឈុរ1(រូបែរេី 2)

និ ងមានខរសាំណុាំម្ួ យក្រូវ

•រម្ូរខែរ Galvanized
ខែេមានរមាេាំងខពស់លធ្វើលអាយរលដាធាេរ់

នបញ្ជ
ា រ់ លៅរនុងJSS

េុ ោះលែើ ម្បីផ្សតេ់នូវការការពារលក្េោះឬការពារខក្េោះ

លេើរេី09លពាេលឺ ក្បលភេេី 2 (S10T) ។

សក្មាប់ ខផ្សនរពារ់ ព័នធសុម្ខែររមាេាំងខពស់លៅតធាេរ់

រម្ូ រខែរការ់រមាេាំងបងវិេជុាំ ខែេមានរមាេាំងខពស់

េុ ោះជក្ម្ុញរម្ូ រឆលកាន(រូបែរេី 3) ក្រូវ

ក្រូវ

នលក្បើ

នតាងជាថានរ់ េីS10Tនិ ងក្រូវ

នសមាគេ់ពី

លែើម្បីភាាប់ខផ្សនរនសុម្ខែរខែបខែេផ្សេិរលដ្ឋយ

ការរម្ូ រឆលកានរមាេាំងខពស់ខែេក្រូវ

នតាងជាF1

លក្បើផ្សេិរផ្សេបញ្ុា ោះរលដាជក្ម្ុញថ្នខែរខែបធ្ម្ែ

0T។

តា។លដ្ឋយសារខរសាំណុាំថ្នរមាេាំងខពស់លធ្វើលអាយរ

េរខណទពិ លសសរបស់រម្ូ រការ់boltរមាេាំង
បងវិេខែេមានការរាំណរ់ រេនាសម្ព័នធជាម្ួ យនឹ
ងរាេ bolt ម្ួ យជុាំនិងការផ្សតេ់រនទុយម្ាុេលៅ

លដាធាេរ់ េុោះជក្ម្ុញរម្ូ រឆលកានម្ិនក្រូវ

នលធ្វើលអា

យមានសតង់ដ្ឋរនុងJISនិ ងលដ្ឋយសារខររថ្ម្េ
F(អក្តារមាេាំង)ម្ិ នក្រូវ

នលដ្ឋោះស្សាយលៅរនុងេា

េុ ងម្ាុេboltតាម្រយទការេងែូរតាម្រយទbreak-off

ប់ អោរសតីពីសង
ត ់ ដ្ឋថ្នក្បលេសជបុ នក្រុម្ហុនផ្សេិ

groove.(សាំលៅលៅលេើរប
ូ ែរ2) ។ រម្ូ រទាំងលនោះរ៏

រbolt

មានេរខណទពិ លសសថារមាេាំងអ័រសទម្ទរស

"រមាេាំងខែររម្ូ រភាាប់ មានរមាេាំងបញ្ុច ោះរលដាខពស់"ពី

ក្មាប់ រមាេាំងរម្ូ រខពស់ការ់បងវិេជុាំ ក្រូវ

នេេួ េ

នលដ្ឋយភាាប់លៅនឹងbolt រហូរែេ់លពេ
ខែេរនទុយម្ាុេលនាោះបណា
ត េឱ្យ

រ់និងស្សប

លៅតាម្បញ្ចប់រុងេាំ
ន
ណារ់ថានរ់ ថ្នការងារbolting

នេេួ េការអនុម្័រេូលៅសក្មាប់

រែឋម្ន្រ្នីក្ត រសួងលហដ្ឋឋរេនាសម្ព័នធខែនែីែឹរជញ្ូា ន
និ ងលេសេរណ៍ខផ្សែរលេើមាក្តា 37

ថ្នេាប់ សីព
ត ី ការរសាងសតង់ដ្ឋរ។ែេ់េីបញ្ចប់

លនោះរមាេាំងខពស់បញ្ុច ោះរលដាជក្ម្ុញរម្ូរឆលកានក្រូវ

ការរេនាបេង់និងការភាាប់ថ្នសនាេរ់ក្លប់រនេឹោះ

JISលនោះ។

•រមាេង
ាំ អនុញ្ជញរថ្នរមាេង
ាំ Bolt

នផ្សេិរលៅរនុងការអនុ លោម្លៅនឹ ងសាង់ដ្ឋរ
ការលធ្វើលអាយខែររម្ូ រ ក្ោប់ លចចនិងwashers

ក្រូវ

នលធ្វើល

ើងលៅឯHDZ255(coatingមាសម្ួ យ

: 550g /m2ឬលក្េើនជាងលនោះ) និ ងការលក្បើក្
ការ ខខសស្សោយក្រូវ

នលធ្វើល

ស់ថ្ន

ើងម្ុនលពេការ

ន

រមាេង
ាំ ខពស់
រមាេាំងអនុ ញ្ជញរ

នបរ ិយយពី ការររិរការ

ភាាប់ និងភាពតានរឹងថ្នការភាាប់ របស់រមាេាំងរម្ូ រខព
ស់(F10T និ ងS10T) ក្រូវ

នខេងលៅរនុងបេ

បញ្ជ
ា រសតីពីការអនុ វរតថ្នការរសាងេាប់ សីព
ត ី សង
ត ់

លធ្វើលអាយសរម្ែ។

ដ្ឋរនិ ងភាពខាេាំងថ្នការអនុញ្ជញររម្ូ រជក្ម្ុញរមាេាំង

ជាធ្ម្ែតាអក្តារមាេាំងរម្ូ រជក្ម្ុញឱ្យរលដាធាេរ់

ខពស់បញ្ុច ោះរលដា(F8T)

េុ ោះខែេក្រូវ

នរាំ ណរ់ លៅរក្ម្ិរ F8T

យរលៅរនុងលណនាលៅរនុងការធាេរ់េុោះលនោះ
មាេាំងនិងការលរើរល

ើងថ្នការ

រ់ ឆឹង
ែ

ន
នរ

នពនា

លឺ បញ្ជ
ា រ់ ក្

ប់ លដ្ឋយលយងតាម្ការអនុ ម្័ររបស់

រែឋម្ន្រ្នីក្ត រសួងលហដ្ឋឋរេនាសម្ព័នធខែនែី លម្នាលម្
និ ងលេសេរណ៍។រមាេាំងអនុ ញ្ជញរឱ្យ,

លពេខែេមានម្រពី ការសីរុណា
ា អាងេឹរសរម្ែ

លដ្ឋយអងករ់ផ្សិ រ
ច bolt ែ៏រូេក្រូវ

ល

តារាងេី4 ។

ើងក្រូវ

នខពស់ជាងសីរុណាភាពលៅតេាំលពាោះF1

0Tខែររម្ូ រខែេមានរមាេាំងខពស់។លទោះជាយង
ណារម្ូររមាេាំងខពស់មានរមាេាំងF12Tម្ួ យខែេក្រូវ
នផ្សេិរល

ើងលដ្ឋយលក្បើក្

ស់ការអភិ វឌ្ឍបលេច

រវ ិេាែែីលនោះខែេរមាេាំងultrahighក្រូវ
េូ េលៅរនុងការអនុវរត។

នផ្សតេ់

េលដ្ឋយការបាំផ្សុោះបនត
ទ
ិេលែើ ម្បីខរេម្ែរ

រមាេាំងរម្ូ រការ់ អនុ ញ្ជញររមាេាំងខពស់បញ្ុច ោះរលដា

(F8T)
ក្រូវ

នបងាាញលៅរនុងតារាងេី 4

នររល

ើញពីរប
ូ ម្នត:

«រមាេាំងការ់អនុញ្ជញរ=0.40Bo(ការរេនាភាពតា

ឆលកានអនុ ញារិ លអាយរមាេាំងបងវិេ(F10T
និ ងS10T) ក្រូវ

លៅលពេខែេការពា

រអិ េម្ួ យខែេ

រមាេាំងប័ ណណក្រូវ

េថ្ផ្សទពិលសសលផ្សសងលេៀរ

នអនុ វរតខែេជាការលធ្វើលរសត
នលធ្វើល

ើងលែើ ម្បីបញ្ជ
ា រ់ពីការរ

ន

រាំ ណរ់លៅ0.40។ម្ាងលេៀររមាេាំងការ់រម្ូរការ់

ែុ បលេើថ្ផ្សទលៅ 50 MicronRzឬខពស់ជាងលនោះ។
ជាងការបាំផ្សុោះក្រូ
ទ
វ

នសលងខប លៅរនុង

នរឹងរបស់bolt) "ខែេលម្លុ ណរអិ េក្រូវ

ថ្ផ្សទររិរបនាទប់ ពីgalvanizingក្រូវ

ការពា

នលលដ្ឋរ់

នេុ ោះបញ្ាី

នលណនាលដ្ឋយលក្បើលម្លុ ណ
នរាំណរ់ លៅ0.45។េនទឹម្នឹ ង

លនោះខែររមាេាំងការ់ អនុ ញ្ជញរនិងរមាេាំងtensile
ម្ួ យខែេអនុ ញ្ជញរឱ្យមានF10Tនិ ងS10Tលឺ ស្ស

រិ រថ្ផ្សទ។

លែៀងោនលៅនឹ ងអវីខែេមានខេងរនុងសតង់ដ្ឋថ្នការ

តារាងេី 3លសេរតីខណនាាំពីភាពតានរឹ ងសក្មាប់

នសាថបរយរម្ែថ្នក្បលេសជបុ ន។

រេនាបេង់សក្មាប់ រេនាសម្ព័នខធ ែរខែបថ្នវ ិេាសាថ

ការរាំ ណរ់ ថ្នbolt ខែេមានរមាេាំងបងវិេជុាំការ់
ខាេាំង(បនទប់សីរុណាភាព)

តារាងេី 4រមាេាំងអនុញ្ជញររបស់Boltខែេមាន

រូបែរេី 3 ការរាំ ណរ់ ថ្នរមាេាំងបញ្ុច ោះរលដាស័ងក

រមាេាំង(េាំ ងន់ ក្េក្េង់)

សីខែេល

ើងខពស់

•ក្បរិបរតិការខែេរភាាប់

នរភាាប់ លដ្ឋយលក្បើរមាេាំងបងវិេជុាំ ខែេក្រូវ

ការរភាាប់boltខែេមានរមាេាំងខាេាំងក្រូវ

នលធ្វើល

ើ

ន

ពិ ព៌ណនាខាងលែើ ម្លែើម្បីេេួ េយរboltខែេមាន

ងលដ្ឋយក្រុម្រម្ូរម្ួ យនិ ងលៅរនុងេាំដ្ឋប់ ែូេខាង

ភាពតានរឹ ងតាម្សតង់ដ្ឋរ។រមាេាំងរម្ូ រការ់ បងវិេ

លក្កាម្:ការរភាាប់ ជាបឋម្ការរាំ ណរ់ សញ្ជញ

ជុាំ ក្រូវ

ការរភាាប់ ជាេុងលក្កាយ។េនទឹម្នឹងលនោះខែរការ

រភាាប់ លដ្ឋយលក្បើ ក្

ខណនាាំថ្ននីរិវ ិធ្ី ការងារសក្មាប់ រមាេាំងរម្ូ រultrahig

ន
ស់មាល

ខិ រខាំ ក្បឹ ងខក្បងរហូរែេ់

រអលគីសនីម្ួយខែេ
រ់ េងែូរក្បលហាងធ្េុោះម្ួ

hលឺ ស្សលែៀងោនលៅ រមាេាំងរម្ូ រខពស់បុ ខនតរមាេាំង

យ។ការតាាប់េុងលក្កាយថ្នរមាេាំងរម្ូ របុរឱ្យធាេរ់

បងវិេជុាំ េម្បងសក្មាប់ រមាេាំងរម្ូរultrahighលឺ

េុ ោះលៅតនិ ងរមាេាំងរម្ូ រខែរអុីណុរខែេខាេាំងក្រូវ

ខុ សពី រម្ូ រខែេមានរមាេាំងខពស់។

នអនុ វរតលដ្ឋយបងវិេក្ោប់ លចច120ពី សញ្ជញ

ការរភាាប់ោនជាបឋម្

នលធ្វើល

ការរភាាប់ ជាេម្បងថ្នរម្ូ រឆលកានរមាេាំងខពស់
លនោះ, រមាេាំងរម្ូ រការ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ ខាេាំងនិងរមាេាំង
ខពស់រម្ូរខែរអុី ណុរក្រូវ

នអនុ វរតលដ្ឋយលក្បើរថ្ម្េ

រមាេាំងបងវិេជុាំរភាាប់ បឋម្

នបងាាញរនុងតារាង

េី5។រម្ូរជក្ម្ុញរមាេាំងខពស់បញ្ុច ោះរលដាក្រូវ

ន

រភាាប់ លដ្ឋយលក្បើ រថ្ម្េរមាេាំងបងវិេជុាំ ភាាប់បឋម្ខែ
េ

នបងាាញរនុងតារាងេី6 ។

ើងលៅការបញ្ចប់ថ្នការរភាាប់ បឋម្និ ង

រាំ ណរ់ក្តាលនោះ។
ការក្រួរពិនិរយ
បនាទប់ ពីការរភាាប់ វលគេុងលក្កាយ
ក្បខវងboltណាម្ួ យខែេលេើសនិ ងរងវង់លចចក្រូវ
នក្រួរពិ និរយខភនរលែើ ម្បីបញ្ជ
ា រ់ ថាលរើ

នរភាាប់

លហើយឬជាការអនុ វរតន៍ធ្ម្ែតា។េនទឹម្នឹងលនោះខែរ
សក្មាប់ រម្ូ រឆលកានរមាេាំងខពស់និងរមាេាំងខពស់រម្ូរ

តារាងេី 5ការរភាាប់រមាេាំងបងវិេជុាំ បឋម្សក្មាប់
Boltរមាេាំងខពស់
តារាងេី 6បឋម្សិរាការរភាាប់រមាេាំងបងវិេជុាំ
េាំ លពាោះរមាេាំងបញ្ុច ោះរលដាBoltពី សាំណ

ហាាំង

ការ់ បងវិេជុាំខែេក្រូវ

នរភាាប់ លដ្ឋយម្លធ្ា

យថ្នវ ិធ្ី សាស្រ្សរ
ត មាេាំងបងវិេជុាំ េាំលពាោះភាពរឹ ងខណ
នថ្នboltសាង់ដ្ឋរឬជួ រយឺរbolt,
ខែេរក្ម្ិរថ្នការបងវិេលចចលៅលពេលវោថ្នការ
រភាាប់េុងលក្កាយនឹងបងាាញពី ការផ្ទេស់បូរបនត
ត
ិេ
អាស្ស័យលេើរក្ម្ិ រថ្នការរភាាប់ពីែាំបូង

ការរាំណរ់សញ្ជញ
បនាទប់ ពីការរភាាជាបឋម្ក្រូវ

នបញ្ចប់ ទាំង

អស់លនាោះរម្ូ រក្ោប់ និងwashersថ្នសាំណុាំboltទាំង
អស់រ៏ែូេជាពារ់ ព័នធរបស់រេនាសម្ព័នធលផ្សសងៗក្រូវ
នររ់ ក្តាេុ រ។

ម្ាងវ ិញលេៀរសក្មាប់រមាេាំងរម្ូ រខែេបញ្ុច ោះ

រលដាជក្ម្ុញនិងរមាេាំងរម្ូ រខែរអុី ណុរខែេក្រូវ

េាំ ណុេម្ួ យខែេសនិេន
ធ ឹងរមាេាំងរនេឹោះបងវិេលចចេុ

បនាទប់ ពីសាំណុាំ bolt
នលេេលេញការរភាាប់ បឋម្និងររ់ ក្តាេុ

ររួេម្រ,ការរភាាប់ េុងលក្កាយក្រូវ

លណាណោះ។

នភាាប់ លដ្ឋយលក្បើវ ិធ្ីសាស្រ្សប
ត ងវិេក្ោប់ លចចែេ់

ការរភាាប់េុងលក្កាយ
ម្ួ យ

បុ ខនតការផ្ទេស់បូរលនោះនឹ
ត
ងលៅខររនុងរក្ម្ិ រេី 10បុ

នលធ្វើល

ើងលដ្ឋ

យការបងវិេក្ោប់ លនោះ។រម្ូរឆលកានរមាេាំងខពស់ក្រូវ

ងលក្កាយលែើម្បី120(េាំ នួនវ ិេជុាំ ខែេ
រួេលហើយ) ។

លដ្ឋយសារខរភាពធ្ូ រេុងលក្កាយរភាាប់

នលរៀបរាប់

ថ្នរមាេាំងរម្ូ រជក្ម្ុញលធ្វើលអាយធាេរ់ េុោះរលដានិ ងរ

ខពស់ខែេពួរលលអាេក្រូវ

មាេាំងរម្ូរខែរអុី ណុរធ្ាំ ជាងរម្ូ រឆលកានរមាេាំងខពស់

ននូវរាំ រ ិរខពស់ថ្នការងារក្បរិ បរតិលៅលពេខែេ

និ ងរមាេាំងខពស់រម្ូ រការ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ ,

ការែាំ ល

ភាពរឹងខណនថ្នការរភាាប់ រក្ម្ូវឱ្យលឺ ក្រូវ
លរើនល

ន

ើងែេ់រនេឹោះលៅរាំបន់ េិននផ្សេ។

រនុងររណី លពេខែេវាក្រូវ

លដ្ឋយការក្រួរពិ និរយលម្ើ េល

នររល

ើញ

ើញថាទាំង bolt

និ ងwasher បណា
ត េឱ្យសហការបងវិេរបស់ពួរ
លលលហើយបងវិេអ័ រសលដ្ឋយសារខរការសមាគេ់
នផ្សតេ់បនាទប់ពីការរភាាប់ ឋម្និងភាពម្ិនក្បក្រ
រី ខែេក្រូវ

នអលងករល

ខែេសាំណុាំ bolt ក្រូវ

ើញរនុងេាំ នួនបងវិេលចច,

នជាំ នួសលដ្ឋយែែីម្ួយ។

រនុងររណីែូេលនាោះលពេ boltខែេរមាេាំងខពស់
ក្រូវ
ល

នលលលក្បើវាលួ រខរម្ិនក្រូវ

ើងវ ិញលនាោះលេ។

នយរម្រលក្បើ

ការក្រួរពិនិរយក្បរិបរាិការរភាាប់(Fastening)
លែើ ម្បីអោះអាងថាលរើ មានថ្ផ្សទររិរឬម្ិនររិ រក្រូវ
នេេួ េខររក្ម្ូវក្រឹម្ក្រូវឬក្បសិនលបើ ការរភាាប់
ក្រឹម្ក្រូវក្រូវ

នអនុ វរតខែេជាអងគការសាថបរយរ

ម្ែខែរសុម្ក្រួរពិ និរយលុណភាពថ្នសងគម្ជបុនខែ
រសាំណង់

នលេញលសេរាីខណនាាំមានេាំ ណងលជើ

ងថា "ក្បព័ នធេរខណទសម្បរតិសក្មាប់ វ ិសវររ
សាំរាប់ សាថបរយរម្ែថ្នការេូេរួម្ការក្រួរ

ពិ និរយរមាេាំងBolt ខពស់"សក្មាប់ រម្ូររមាេាំងខពស់េូ
លៅនិ ង"ក្បព័នធេរខណទសម្បរតិសក្មាប់វ ិសវររ

ខែេក្បរិបរតិបូេរមាេាំងខពស់"សក្មាប់រមាេាំងរម្ូរ
ជក្ម្ុញឱ្យធាេរ់េុោះរាំ លៅនិងរមាេាំងរម្ូ រខែរអុី ណុរ
លដ្ឋយខផ្សែរលេើការបលក្ងៀនថ្ននីរិវ ិធ្ី ការងារ

នពិពណ៌នាលៅរនុងក្បព័នធទាំងពី រលនោះលុ ណវុឌ្ឍិ

វ ិសវររេូ េរួម្លៅរនុងរមាេាំងខពស់រនេឹោះខែេមានកា
រេូ េរួម្ក្បរិបរតិការអនុ វរតការក្រួរពិនិរយក្បរិបរតិ
នេែ។លដ្ឋយសារខរក្រុម្វ ិសវររទាំងលនោះលឺ មាន

េាំ លណោះែឹ ងខពស់ពីការក្បរិបរតិថ្នការងារboltរមាេាំង

នរ ាំពឹងថានឹ ងធានា

ើងការរភាាប់លុណភាពboltរមាេាំងខពស់។

ការវ ិវឌ្ឍន៍ែីរ
ែ ងររម្ូ
ររមាេង
ាំ ខពស់
ុន
ែូេ

នបងាាញខាងលេើលនោះ

នផ្សតេ់េាំណារ់

ថានរ់ រមាេាំងថ្នការលក្បើ ជាេូ លៅរម្ូ ររមាេាំងខពស់ក្រូវ
នលរើនល

ើងែេ់ថានរ់េីF10T(1000 N /mm2)

។លនោះរ៏ឆុោះបញ្ជ
េ
ច ាំងពី ហានិភ័យថ្នការ
អាេលជៀសវាងខែេក្រូវ

រ់ឆឹ ង
ែ ម្ិន

នពនាលពេខែេក្រូវ

ផ្សារភាាប់ ជាម្ួ យនឹងការលក្បើ ក្

ស់រម្ូ ររមាេាំងខពស់

ថ្នការF11Tឬថានរ់ខពស់ជាងលនោះ។
លទោះជាយងណាេាំ ហាំនិងរមាេាំងថ្នខផ្សនរ
ពារ់ ព័នធសុម្ខែរខែប

នលរើនល

ើងលៅរនុងការ

សាងសង់អោរែែី, ការអនុម្័រថ្នរម្ូ រF10T
អនុវរតជាេូ លៅ

ននាាំឱ្យមានការលរើ នល

ន

ើងលៅ

រនុងេាំ ហាំលេើសេប់របស់សមាជិ រេូ េរួម្និងលៅ
រនុងេាំ នួនថ្នរម្ូ រខែេក្រូវការ។លែើ ម្បីលដ្ឋោះស្សាយ
ជាម្ួ យនឹងសាថនភាពលនោះរក្ម្ូវការរាំពុងលរើនល

ើង

សក្មាប់ សនាេរ់រនេឹោះបក្ងួម្បខនថម្លេៀរឬសក្មាប់
រម្ូ ររមាេាំងខពស់ខាេាំងជាងម្ុន។រនុងេលម្េើយលៅនឹ ង
រក្ម្ូវការលនោះអនរបលងកើរboltជាលក្េើ ន
បនតបនាទប់ពីបញ្ជ
ា ទរ់េងនឹ ងការ
ពនារលពេខែេក្រូវ
រនេឹោះខពស់, និង
ការលក្បើក្

នបងកល

នពុ ោះពារជា

រ់ឆឹ ង
ែ ខែេ

ើងលដ្ឋយរមាេាំង

នបលងកើរលហើយដ្ឋរ់ េូេលៅរនុង

ស់ជារ់ ខសតងរម្ូរការ់ រមាេាំងបងវិេជុាំ

ultrahighមានរមាេាំង tensile1.400N /mm2,
រ៏ ែូេជារមាេាំងរម្ូ រឆលកានultrahigh
ខែេលធ្វើលអាយររាំ លៅធាេរ់េុោះជក្ម្ុញឱ្យមានរមាេាំ
ងtensile1200N /mm2។
•Bolt ការ់ខែរបងវិេខែេមានរាំោង
ាំ Ultrahigh

រមាេាំងរម្ូ រការ់បងវិេជុាំUltrahighលឺ ឥ
រនុងការលក្បើ ក្

ូវលនោះលៅ

ស់ខែេមានការអរលុណជារ់ ខសតង

ែេ់ការអភិ វឌ្ឍសមាភរខែរខែបខែេមានភាពធ្ន់
នពនាលពេការ

រ់ឆឹង
ែ និងលែើ ម្បីរាំណរ់ រេនា

សម្ព័នធខខសស្សឡាយមានភាពក្បលសើរល

ើងខែេ

(ក្របខាងលក្កាយ)

សរម្ែភាពរបស់JISF

ការលរៀបេាំសភា
ាំ រទឯរសារលយងសតព
ី ីបលេចរវ ិេាែែី
ៗលៅក្បលេសជបុន(ភាសាជបុននិងអង់លលេស)

លធ្វើលអាយធ្ូ រលសបើយអារម្ែណ៍លស្រ្សស
ត (រូបេី 4) ។

(េាំ លពាោះលសេរតីេម្ែិរសូម្លម្ើ េរាំ ខណជាភាសា

ការរាំ ណរ់ រេនាសម្ព័នធជាម្ូ េដ្ឋឋនក្លឹ ោះនិ ងេាំ ហាំ

អង់លលេស។ )

អនុលោម្លៅJSSសាង់ដ្ឋរលេើរេី09ថ្នសងគម្
ខែរសាំណង់ជបុ ន។រមាេាំងរម្ូ រការ់ បងវិេជុាំUltrahi
ghផ្សតេ់នូវរមាេាំងរេនាខពស់លនាោះលឺ ក្បខហេ 1.5
ែងថ្នរម្ូ រធ្ម្ែតា(F10T)

សាំលណើរសុកា
ាំ រេូេរួម្រនងការសទ
ង់ម្រិរបស់
ុ

សាំណង់ខែរខែបថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ

សាំណង់ខែរខែបសាំរាប់ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរមាន

និ ងក្រូវោនសនាេរ់ រនេឹោះរូ េក្បខហេ2/3ថ្នេាំ ហាំស

ការេូ េរួម្ម្ួ យរបស់ជារិ ខែរនិ ងខែរខែបសហ

នាេរ់ រនេឹោះធ្ម្ែតា

ព័ នជ
ធ បុន (JISF) និ ងសមាលម្ជបុនខែរសាំណង់

ន។

លដ្ឋយសារខរេរខណទលនោះលហើយ លេើ បអនរលក្បើ
ក្

ស់អាេេេួ េ

នអរថក្បលយជន៍ ជាលក្េើ នពី រ

ម្ែវ ិធ្ី ថ្នការរមាេាំងរម្ូ រការ់បងវិេជុាំultrahighលនោះ:
ការការ់ បនថយរនុងការេាំណាយនិងរយទលពេថ្ន

ការងារសាំណង់និងក្បសិេិភា
ធ ពខពស់និងការសនសាំ
ពេរម្ែថ្នការងារលធ្វើbolting។លដ្ឋយសារខរលនោះរ
ម្ែវ ិធ្ី ថ្នរម្ូរទាំងលនោះរាំ ពុងលរើ នល

ើងលៅរនុងការសា

ក្រូវ

នល

ោះពុ ម្េ
ភ ាំ នួនបី ែងរនុងម្ួ យឆ្នាំ។វាជារយទ

លពេជាភាសាអង់ លលេសខរម្ួ យលរ់ ខែេខេរចា

យបលេចរវ ិេាព័រ៌មានអាំពីការសាងសង់ ខែរខែប
លៅរនុងក្បលេសជបុនលែើម្បីឱ្យសហលម្ន៍ សាំណង់
េូ ទាំងពិ ភពលោរ។

លយើងរាំពុងលធ្វើការសទង់ម្រិថ្នការអានទរ់េង
នឹ ងការល

ោះពុម្ផ្ស
ព ាយតាម្លពេរាំណរ់ថ្នបញ្ជ
ា

ងសង់អោរខពស់ខែេលក្បើ រេនាសម្ព័នធពារ់ព័នធ

ទាំងបី លក្ោងសក្មាប់ ឆ្នាំសារលពើពនធឆ្នាំ 2014

ផ្សារេាំ លនើបធ្ាំៗខែេបាំ ពារ់ពីរជួ រឈរម្យយលៅជួ

លោេបាំ ណងែ៏ សាំខាន់ ថ្នការសទង់ម្រិ លនោះលឺ លែើម្បី

រឈរម្ួ យនិងលរាងេក្រផ្សេិររម្ែនិងឃាេង
ាំ សតរខែ
ុ

េេួ េ

េមានេម្ៃន់ជាន់ ធ្ន
ៃ ់។តារាងេី

អានលែើម្បីបលងកើនក្បលយជន៍ ថ្នការល

ោះពុ ម្ផ្ស
ព ាយ

7

លនោះ។េក្ម្ង់ ការសទង់ម្រិ លឺអាេលក្បើ

នែូេខាង

នបងាាញឧទហរណ៍ថ្នរមាេាំងរម្ូ រការ់ បងវិេ

ជុាំultrahigh។

នការយេ់ែឹងក្រឹម្ក្រូវអាំពីរក្ម្ូវការអនរ

លក្កាម្។
•លៅលលហេាំព័រJISFលនោះ

រូបែរ4រាំ ណរ់ ពីរមាេាំងboltខែេមានរមាេាំងបងវិេ
ជុាំ ការ់ultrahigh
តារាងេី 7ឧទហរណ៏ថ្នការរនេឹហUltrahighរមាេាំង

Enter "jisf"

លៅរនុងវ ិនែូ(Windows)រម្ែវ ិធ្ី ររ
ុ ររខសវងររថ្នអុីន
ធ្ឺ ណិររបស់អរ
ន

Clickលេើផ្ទទាំងសក្មាប់ លលហេាំ ព័រជាភាសាអង់ លលេ
សJISFរបស់

■

■

■

■

■

Clickលេើផ្ទទាំងសក្មាប់ ខែរសាំណង់ សពវថ្ែៃលនោះ&

ថ្ែៃខសែរលនោះ
Clickេក្ម្ង់ខបបបេសទង់ម្រិ
•េក្ម្ង់សក្មាប់ល

ោះពុម្ភ

នលផ្ស្ើេូរសារ

សាំណុាំខបបបេការសទង់ម្រិម្ួយក្រូវ
សសនាវែតីលនោះ

នភាាប់ រុងេ
ន

នលផ្ស្ើលៅកាន់ អរិ ែិជនជាក្បចាាំរប

ស់លយើង។សូម្លឆេើយសាំណួរលៅរនុងសាំណុាំខបបបេ
និ ងេូ រសារលៅ +81-3-3667-0245។

ការេូ េរួម្ជាវ ិជាមានរបស់អរ
ន រនុងការសទង់

ម្រិអនរអាននឹ ងជួ យលយើងយងលក្េើនលែើ ម្បីបលងកើន
ក្បលយជន៍ របស់ខែរសាំណង់ ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ
លនោះ។លនោះនឹងផ្សតេ់ផ្សេក្បលយជន៍ែេ់ក្បលេសទាំ
ងពីរនិងឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុនរបស់អន
រ។លែើម្បីសាំលរេ

នលោេលៅលនោះលយើងអនទោះសា

ខសវងរររិេចសហក្បរិបរតិការលក្រៀម្ខេួនជាលស្សេរ

បស់អរ
ន លៅរនុងការបាំ លពញនិ ងការមានជា”សាំណួរ”
ក្រ

ប់ម្រវ ិញេាំ លពាោះការសទង់ម្រិ លនោះ។

