STEEL CONSTRUCTION
TODAY & TOMORROW
ការល

(លេខ៥៥ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៨)

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយរួម្គ្ននរបស់សហព័ន្ខធ ែក ន្ិងខែកខែបជបុន្ ន្ិង
ក្កុម្ហន្
ុ សាំណង់ខែកខែបជបុន្

ជាភាសាខខែរ

ក្ត្ូវ

លេខ 56 ខខលម្សា ឆ្ន២
ាំ ០១៩៖ ាត្ិកា

អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែបថ្ែៃលន្ោះ& ថ្ែៃខសែក
ន្ល

ោះពុម្ភផ្សាយបីលេើកកនុងម្ួយឆ្នាំ

ន្ិង

អត្ថបទលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កុម្ហុន្សណង់ខែកខែបជបុន្

ន្ចរាចរណ៍

អត្ថបទបរ ិយយ៖ បលចេកវ ិទាសណង់ខែកខែបជបុន្

ផ្សសពវផ្សាយទូទាំងពិភពលោកសក្ាប់ អនកខែេាន្ត្ួនាទីក្បត្ិបត្តិ
ន្ិងក្កុម្ហុន្នានា ខែេាន្ការចាប់អារម្ែណ៍
ឧសាហកម្ែទាំងអស់ ន្ិងសាថប័ន្រែឋ
បាំណងសាំខាន្់ថ្ន្ការល

ន្ិងេកខណៈពិ លសសទក់ទងន្ឹងការសាងសង់ខែក
សាំណង់កក្ម្ិត្ខពស់

ម្ជឈម្ណឌេកាយវបបកម្ែ Ariake Gymnastics Center_______ ៩

បទដ្ឋឋន្

ម្ជឈម្ណឌេជេវបបម្កម្ែត្ូកយូ Tokyo Aquatics Center____ ១៣

ឧទហរណ៍

ការបរ ិយសពិលសស៖ ខែកអុីណុក

បលចេកវ ិទាសាងសង់ ន្ិងសាភរៈ

ក្

ន្ិងសារៈសាំណង់នានាខែេាន្លៅកនុង

លរៀបចាំល

ើង ន្ិង

អគ្នរ JR GATE TOWER__________________________ ១៣
លលក្ាងអភិវឌ្ឍន្៍ KYOBASHI EDOGRAND____________ ១៤

ន្យេ់

យងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបទទាំងលន្ោះ អត្ថបទភាសាខខែរក្ត្ូវ

ភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយកាន្់ខត្ក្បលសើរល

ន្

ក្ត្ូវ

សក្ាប់សសរបឈ្ឈរ RHS ជាម្ួយែាំលណើរការផ្សេិត្លផ្សសងគ្នន_ ១៦

ន្ភាជប់លៅទាំ ព័រខាងលក្កាយថ្ន្អត្ថបទន្ីម្ួយៗ។

ការអន្ុវត្តសាកេបងសតីពីភាពក្បលសើរល

លេើសពីលន្ោះលទៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាងបញ្ជ
ជ ក់ពីបលចេកលទស
ថ្ន្អត្ថបទលន្ោះ លឺក្ត្ូវការជាចាាំ
លទៀត្ លឺក្ត្ូវ

ើងថ្ន្ការចាប់យកសុីញេ់

លក្បោះខបកថ្ន្ការវ ិភាលក្បលភទចរន្ត Eddy Current លដ្ឋយលក្បើក្

ច់ ឬ បលចេកលទសេម្ែិត្ជាលក្ចើន្

ន្ទម្ទរលអាយាន្ សូម្លម្ើេ

ើងថ្ន្សសរសាពន្ខែេ

ាន្លពេបចេុបបន្ន_______________________________ ១៥
ការលធ្វើលត្សតវ ិភាលបន្ទុក កនុងវ ិសាេភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយខានត្ធ្ាំ

ន្ភាជប់ម្កជាម្ួយអត្ថបទជាភាសាអង់លលេសផ្សង

ខែរ។ ទក់ទងលៅន្ឹង រូបែត្ លាំន្ូរ ន្ិងតារាងទាំងលនាោះជាភាសា
អង់លលេស

ស់ខែកអុីណុកកនុងលាំន្ូសបេង់ Façade Design___ ១១

ការទទួេសាាេ់JSSCសក្ាប់សម្ិទិផ្ស
ធ េឈាន្ម្ុខកនុងឆ្នាំ២០១៨

វ ិស័យ សាំណង់ន្ិងវ ិសវកម្ែសាំណង់សុីវ ិេ។

លែើម្បីឱ្យអនកអាន្ជាភាសាខខែរខែេាន្ចាំន្ួន្លក្ចើន្

ើងវ ិញសក្ាប់ Rout 1 Haneda Line________ ១

សលងវៀន្ក្បកួត្កីឡា Ariake Arena____________________ ៣

េលផ្សសងៗលទៀត្។ លគ្នេ

ោះពុម្ពផ្សាយលន្ោះលឺលែើម្បីខណនាាំ

ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់ ខបបទាំលន្ើប

លលក្ាងសាតល

កនុងពាណិជជកម្ែ

ការផ្សតិត្រូបភាពទក្ម្ង់ C-scope ________________ ១៧

ស់

ក្ពឹត្ិតការណ៍អន្តរជាត្ិ របស់ JSSC ____________________ ១៨

អត្ថបទជាភាសា

JSSC ____________________________ខផ្សនកក្កបខាងលក្កាយ

អង់លលេស ផ្សងខែរ។

ទាំព័រខែេ

ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ

អង់លលេសខែេ

ន្លចញផ្សាយលេខ

56។

អត្ថបទភាសា

ភាសាខខែរ: ©2019 សហពន្ធខរខែក ន្ិង ខែកខែបរបសជបុន្
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លែើម្បីយេ់ពី

អត្ថបទលចញផ្សាយពិលសស ៖ ក្កុម្ហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្

លយើងសូម្ខណនាាំអនកអាន្ បន្តលម្ើេអត្ថបទសតីពីសាំណង់ខែកខែប

(ទាំព័រ ១)

ថ្ែៃលន្ោះ ន្ិងថ្ែៃខសែក (Steel Construction Today & Tomorrow) ជា

អត្ថបទបរ ិយយ៖ បលចេកវ ិទាសាំណង់ខែកខែបជបុន្
សន្និ សីទ លក្គ្នងបងាាំុ សាំណ ង់ ខែកខែប

(PSSC) ក្ត្ូវ

ន្លក្គ្នងលរៀបចាំល

ភាសាអង់លលេស ខែេាន្សាំលៅបកខក្បភាជប់ ម្កជាម្ួយគ្ននស្សា

ប់។ សក្ាប់ការលចញផ្សាយលេខ៥៧ ន្ិងបន្តបនាទប់លទៀត្ ការ

សុី ហិវក

លរៀបចាំ សាំលៅបកខក្បជាភាសាខខែរ ន្ិងភាសាែថ្ទលទៀត្ថ្ន្ខេឹម្សារ

ើងកនុងខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លៅទី

អត្ថបទទាំងស្សុងន្ឹងលធ្វើល

ក្កុងត្ូកយូ។ ពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងសន្និសីទឆ្នាំ២០១៩ (PSSC) លៅទីក្កុង
ត្ូកយូលន្ោះ អត្ថបទបរ ិយយលៅកនុងការលចញផ្សាយលេខ៥៦

ន្

ក្បលទសលផ្សសងៗលទៀត្។

ចាំន្ួន្៥ ខែេកាំពុងែាំលណើរការលៅកនុងទីក្កុងត្ូកយូ។ កនុងចាំលោម្
ន្លរៀបចាំ ល

សម្បទរបាំពាក់ លដ្ឋយបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបក្ត្ូវ

ើងសក្ាប់ក្ពឹត្ិតការណ៍ក្បកួត្កី ឡា អូ ឡាាំ ពិក

ន្ិ ង

រា ឡាាំ ពិក ត្ូ កយូ២០២០ បខន្ថម្លេើលលក្ាងខែេកាំពុងបន្តែាំលណើរ

ការខានត្ធ្ាំ

ខែេកាំ ពុង ជាំ រុញលេើ កកម្ព ស់លៅតាម្បលោ
ត យផ្សេូវ

លេបឿន្លេឿន្លៅទី ក្កុង ត្ូ កយូ។

លៅកនុងឱ្កាសថ្ន្សន្និសីទឆ្នាំ២០១៩

(PSSC)

ន្ិង

ក្ពឹត្ិតការណ៍ក្បកួត្កី ឡា ត្ូ កយូ២០២០ លយើ ង សងឃឹ ម្ ថាក្បជាជន្ជា
លក្ចើ ន្ ន្ឹ ង ម្កទសសនាក្បលទសជបុ ន្

លែើ ម្បីលៅទសសនាទី តាាំង ថ្ន្

សម្បទរែ៏ ទាំលន្ើ ប ទន្់ ស ម្័ យទាំ ង អស់ លន្ោះ
ទទួ េ

ន្ិ ង ាន្ឱ្កាស

ន្ចាំ លណោះលធ្វើែីែៗ ន្ិងអភិវឌ្ឍលគ្នេលាំន្ិត្ពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹង

សាំណង់ខែកខែប។
(ទាំព័រ ១-១០)

អត្ថបទបរ ិយយ៖ បលចេកវ ិទាសាំណង់ខែកខែបជបុន្ (១-៥)
អត្ថបទលចញផ្សាយលេខ៥៦

ក្ត្ូវ

ន្ល

ោះពុម្ភជាការ

លចញផ្សាយពិលសសសតីពីក្កុម្ហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC)
លហើយក្កុម្ហុន្ JSSC

ទទួេខុសក្ត្ូវកនុងការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេ

ការលចញផ្សាយលេខ៥៦លន្ោះ។ កនុងលគ្នេបាំណងលន្ោះ លលសលក្ម្ច

ថាម្ិន្ាន្ការលរៀបចាំ អត្ថបទបកខក្បជាភាសាខខែរ ន្ិងភាសារែ៏ថ្ទ
លទៀត្ចាំលពាោះអត្ថបទទាំង៥ ែូចខាងលក្កាម្លន្ោះល

ើងែូចការលចញផ្សាយម្ុន្ៗខែរ លែើម្បីផ្សត

ត
េ់ភាពងាយស្សួេែេ់អនកអាន្ជាភាសាខខែរ ន្ិងភាសាថ្ន្បោ

រ ាំលេចអាំពីលលក្ាងបលចេកវ ិទាលក្គ្នងបងាាំុខែកខែបែ៏ាន្សារៈសាំខាន្់

លលក្ាងទាំងលនាោះ

ខេឹម្សារាត្ិកាថ្ន្អត្ថបទទាំង៥លន្ោះ

ើ យ។

•ទាំព័រ ១-២៖ លលក្ាងសាតរល ើងវ ិញសក្ាប់ Rout 1 Haneda Line

•ទាំព័រ ៣-៤៖ សលងវៀន្ក្បកួត្កីឡា Ariake Arena
•ទាំព័រ ៥-៦៖ ម្ជឈម្ណឌេកាយវបបកម្ែ Ariake Gymnastics Center
•ទាំព័រ៧-៨៖ម្ជឈម្ណឌេជេវបបម្កម្ែត្ូកយូ Tokyo Aquatics Center
•ទាំព័រ៩-១០៖ ពហុកី ដ្ឋឋន្ជាត្ិែីក
ែ ុនងក្បលទសជបុន្

2

(ទាំព័រ ១១-១២)
អត្ថបទពិលសស៖ ខែកអុីណុក
TOKYO MIDTOWN HABIYA—
ក្

ស់ខែកអុីណុកកនុងលាំន្ូសបេង់ Façade Design
សាំលៅបកខក្បជាភាសាខខែរ ន្ិងភាសាែថ្ទលទៀត្ពុាំក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំល
ខាងម្ុខ។

ើយ

លដ្ឋយម្ូេលហត្ុែូច

ន្លរៀបរាប់កុនងទាំព័រខផ្សនក

3

ការទទួេសាាេ់របស់JSSC

ក្ត្ឹម្ ៩០,០០០kN

សក្ាប់សម្ិទិផ្ស
ធ េឈាន្ម្ុខ

កនុងឆ្នាំ២០១៨

(៧៥% ខែេលៅត្ាំោក់កាេបញ្េ ប់)។

កនុងករណីម្ួយចាំន្ួន្ លៅលពេខែេសសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាាំុ

(ទាំព័រ១៣)

ខែកខែបក្ត្ូវកាំណត្់យកម្កលក្បើសក្ាប់សសរបឈ្ឈរ

•ពាន្រងាវន្់សម្ិទិផ្ស
ធ េឈាន្ម្ុខ៖

បឈ្ឈរក្បខហេ៩០ម្ីេីខម្ក្ត្ខែេបងករបញ្ជ
ា ម្ួយចាំន្ួន្-េកខខណឌ

អនកឈ្នោះរងាវន្់៖ Toshiharu Ninomiya, Yoshinori Somiya, Junji

ត្ឹងរ ឹងសក្ាប់សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់ អចិថ្្ន្តយ

Toyama ន្ិង Machko Sugimura ន្ិងក្កុម្ហុន្រួម្ទុន្ថ្ន្សារជី

ការផ្សារភាជប់លៅការដ្ឋឋន្ផ្ទទេ់។ បនាទប់ម្ក សសរ CFT ក្ត្ូវ ន្
កាំណត្់លក្បើសក្ាប់ សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាាំុសាំណង់ អចិថ្្ន្តយ៍

អគ្នរ JR GATE TOWER លឺជាបណាំុត សម្បទរសាំណង់

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងវ ិសាេភាព

ជបុន្ (Japan Railway) សាថន្ីយោហាូយ។ វាជាអគ្នរខពស់កប់

ថ្ន្លបត្ុងបណាំុត បលងាាេ

៦ជាន្់ (ជលក្ៅ៣៥ខម្ក្ត្)។ (សូម្លម្ើេរូបភាព ១)

ពីរខាងលក្កាម្ក្ត្ូវ

ការដ្ឋឋន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំ ាន្ទីតាាំងសថិត្លៅកនុងត្ាំបន្់

ខែកខែបក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ខខសររែលភេើងថ្ន្សាថន្ីយរែលភេើងោហាូយ (MEITETSU) ឆ្េងកាត្់

បូ

លេបឿន្លេឿន្ Shinkansen SCMAGLEV (ខខសរែលភេើងលេបឿន្លេឿន្)

ស់បូ

(សូម្លម្ើេ Fig.3)

(សូម្លម្ើេ Fig 1 ន្ិង Fig 2)

ស់

ុងរ ឹត្ភាជប់។ កនុងវ ិសាេភាពថ្ន្ខផ្សនកដ្ឋក់បញ្ូេ េបណុត ោះបលងាាេ

លដ្ឋយលក្បើក្

កនុងលនាោះាន្លក្គ្នងបងាុាំក្បអប់សក្ាប់ ខខសររែលភេើង MEITETSU។

ន្លធ្វើល

ើង ែូលចនោះ

ន្បាំខផ្សេងពីលក្គ្នងខែកខែបលៅបណាំុត បលងាាេ

ុងចាប់ភាជប់ ន្ិងដ្ឋក់សាពធ្ថ្ន្កាេសសរ។

កិចខ
េ ិត្ខាំលែើម្បីបាំលពញតាម្េកខខណឌត្ក្ម្ូវលក្ចើន្ក្បលភទ

លែើម្បីសក្ម្បលៅន្ឹងសាថន្ភាពេកខខណឌទីតាាំងែ៏តាន្ត្ឹង

កនុងសាំណង់អគ្នរ JR GATE TOWER លែើម្បីបាំលពញតាម្

ស់-បេង់បងាុាំ

េកខខណឌលក្ចើន្ក្បលភទខែេលកើត្លចញពី លលក្ាងខផ្សន្ការ

សសរបញ្ឈរសម្ស្សប បេង់បងាាំុចន្ទុេខខវង ន្ិងសសរបញ្ឈរបាំពង់

ន្ិងអាំ

ខែកខែបចាក់លបត្ុងទក្ម្ង់ចត្ុលកាណ (CFT)។

ទីតាាំង

ុងលពេសាងសង់ សន្និសីទរវាងអនករចនាលាំន្ូសបេង់ ការលធ្វើ

លត្សតវ ិភាលក្បលភទលផ្សសងៗ ខែេលរៀបរាប់ េកខខណឌសាំណង់ ក្ត្ូវ

សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាស
ាំុ ាំណង់អចិថ្្ន្តយ៍ទក្ម្ង់ចត្ុលកាណខែេ

អន្ុវត្ត។

ន្

រូបភាព ១ រូបរាងអគ្នរ JR GATE TOWER

វ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់ប្ញ្ជ
េ ស

Fig.1 បរ ិសាថន្ទីតាាំងការដ្ឋឋន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំ

ន្លរៀបចាំរច
ួ ជាលស្សចលៅកនុងសសរ

Fig.2 បេង់លក្គ្នងធ្នឹម្ជាន្់លៅជាន្់ទី២លក្កាម្ែី

ន្រចនាបេង់ជាសសរលក្គ្នង

Fig.3

បងាាំុរចនាសម្ព័ន្ធអចិថ្្ន្តយ៍។ ចាំលពាោះែាំលណើរការសាំណង់ កាេាំងក្ត្ង់
អ័កសថ្ន្សសរបឈ្ឈរក្ត្ូវ

លៅជា

ើង ែូលចនោះកាេាំងក្ត្ង់អ័កសខែេអាចរាប់រងលដ្ឋយការ

កាេាំងក្ត្ង់អ័កសក្ត្ូវ

ផ្សតេ់លក្គ្នងបងាាំុរចនាសម្ព័ន្ធលក្កាម្ែី ខែេាន្ជលក្ៅ ៣៥ខម្ក្ត្ ខែេ

បឈ្ឈរលបត្ុងខែកខែបលក្កាម្ែី ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

(2កនុងFig.3) ការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបងាាំុក្ត្ូវ

លៅការដ្ឋឋន្។ លយងលៅតាម្េកខខណឌទីតាាំងទាំងលន្ោះ លឺត្ក្ម្ូវឲ្យ

ខែេ

ន្បាំខផ្សេងពីរប
ូ សោ
ឋ ន្ទក្ម្ង់ចត្ុលកាណ

បាំលពញលបត្ុង ក្ត្ូវបាំខផ្សេងលៅលក្គ្នងបងាុាំខែកខែបលដ្ឋយលក្បើ ក្

ការដ្ឋឋន្ ន្ិងចាប់ពីជាន្់ទី៥ ែេ់ជាន្់ទី៦ ាន្សាថន្ីយរែលភេើង

លក្គ្នងបងាាំុខែកខែប

កនុងវ ិសាេភាពថ្ន្ខផ្សនក

ទក្ម្ង់អកសរ H លហើយបន្តម្កលទៀត្ ការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបងាាំុ

ខាងេិចថ្ន្ការដ្ឋឋន្។ លៅជាន្់លក្កាម្ែីចាប់ពីជាន្់ទី១ ែេ់ជាន្់ទី៣

លដ្ឋយសារកាំណត្់យក

ន្កាំណត្់យកម្កលក្បើ៖

កាេសសរខាងលេើ (1 កនុង Fig.3) ខផ្សនកថ្ន្សសរបឈ្ឈរលក្គ្នង

ថ្ន្សាថន្័យរែលភេើងពីរខែេ

កាំពុងែាំលណើរការបចេុបបន្ន លឺែាំលណើរការពីភាលខាងលកើត្ ន្ិងភាល

ាន្េកខណៈធ្ន្់ខស
ព ់ (CFT)

លឺត្ក្ម្ូវឲ្យកណត្់យករូបសោ
ឋ ន្ទក្ម្ង់

អកសរ H ឬខផ្សនកចាំហរសក្ាប់ បណុត ោះបលងាាេ។ បនាទប់ ម្ក វ ិធាន្ការ

េកខខណឌទីតាង
ាំ សក្ាប់ការដ្ឋឋន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំ

ន្យកម្កលក្បើក្

ថ្ន្ការបញ្ូេ េសលសរបឈ្ឈរ

CFT លៅកនុងបណាំុត បលងាាេ លែើម្បីធានាបាំលពញតាម្េកខណៈលម្កាន្ិក

ពពក៤៦ជាន្់លៅលេើែី (កម្ពស់២២០ខម្ក្ត្) ន្ិងាន្ជាន្់លក្កាម្ែី

វ ិធាន្ការទាំលន្ើបលជឿន្លេឿន្នានាក្ត្ូវ

ខែេ

ឈាន្ែេ់កក្ម្ិត្កាត្់បន្ថយកក្ាស់ក្ត្ឹម្ ៤០ម្ីេីខម្ក្ត្។

ន្ត្ភាជប់លដ្ឋយផ្ទទេ់ លៅសាថន្ីយរែលភេើង

ន្ភាជប់គ្ននរវាងខខសររែលភេើង

ខែេ

ាន្ក្បខវង៤០ខម្ក្ត្ ឬលេើសលន្ោះ លហើយកាំលណើន្លួរកត្់សាាេ់ថ្ន្

វកម្ែ Taisei ន្ិងសារជីវកម្ែ Kajima

ម្ួយក្ត្ូវ

សថិត្លៅ

លក្កាម្ខផ្សនកខពស់កប់ពពក កក្ាស់បន្ទោះទក្ម្អត្ិបបរារបស់សសរ

JR GATE TOWER

រួម្បញ្ូេ េគ្ននខែេក្ត្ូវ

លៅជាន្់លក្កាម្ែីទី៦ ែេចាំណុចអត្ិបបរារ

យន្តការលផ្សទរក្ត្ង់កាេាំងសងកត្់ថ្ន្សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាាំុ

អចិថ្្ន្តយ៍ទក្ម្ង់ចត្ុលកាណខែេាន្េកខណៈខាេាំងខពស់ CFT

ន្ត្លម្េើងលៅត្ាំបន្់ខកបរអគ្នរខពស់កប់ពពក
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Fig. 1 Location Environment for
Planned Site
JR CENTRAL
TOWERS
JR Nagoya
Station

JR GATE TOWER

Subway
Higashiyama
Line

due to future plan

① Crossing by
MEITETSU line’s
box structure

Roadway of
JR CENTRAL
TOWERS

MEITETSU
Line

PHOTO: CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY

Fig. 2 Floor Beam Framing Plan at 2nd
Basement
③ Restriction on grid

Chuo Shinkansen
SCMAGLEV (planned)

② Passage of corner section by

MEITETSU line’s box structure
Fig. 3 Stress Transfer Mechanism of Rectangular
High-strength CFT Permanent Structural Column
Axial force borne
by filling concrete

CFT permanent structural column

6th basement
(Upper end of mat slab)
Range ①

CFT
CFT

Steel
frame
Steel frame

Axial force borne by permanent
structural column
Range ②
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ត្លម្េើងក្ត្ូវ

បលចេកលទសទាំលន្ើបក្ត្ូវ

សាពន្ខែេាន្បចេុបបន្ន
ក្ត្ូវ

បុខន្តខែម្ទាំងធានា

ន្ិងការត្ភាជប់

កនុងលពេែាំលណើរការបុលោណោះលទ

ន្ន្ូ វលុណភាពខែេកាំណត្់ជាលគ្នេការណ៍

លទៀត្ផ្សង។ តាម្វ ិធ្ីខបបលន្ោះ លលក្ាងសាថបនាល

ុងលពេរ ាំជួយែី ន្ិង

បលងកើន្ក្បសិទិធភាពភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ

ើងវ ិញលន្ោះ លែើម្បី

ថ្ន្សសរបឈ្ឈរសាពន្

ខែេាន្បចេុបបន្នលៅចាំណុចក្បសពវ Nishiseba Junction ក្ត្ូវ

ឧបករណ៍លម្កាន្ិកចាប់ភាជប់

ន្លរៀបចាំលៅលេើធ្ឹនម្ចងភាជប់ លផ្សតក

ថ្ន្ការត្លម្េើង

ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយ

ន្អន្ុវត្តកុនងការត្លម្េើង

លជើងទក្ម្រលម្ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្

ន្ត្លម្េើងកនុង

ន្លក្បើសក្ាប់ ទប់ចាំលពាោះខត្សសរ

(Fig.1)។

ន្ភាពលទៀងទត្់

សសរបឈ្ឈរម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្ទប់សាកត្់ការបោះពាេ់លដ្ឋយផ្ទទេ់ជាម្ួយ

រួម្ផ្សសុាំបញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ

លែើម្បីទប់ ចាំលពាោះកាេាំងរត្់កុងទិ
ន
សលផ្សតកកនុងអាំ

ខបបខផ្សន្ថ្ន្ការ

ើងលដ្ឋយត្ភាជប់ជាម្ួយបណាំុត បលងាាេក្លឹោះ ន្ិង

លហើយលៅលពេជាម្ួយគ្នន

ឧបករណ៍លម្កាន្ិកបញ្ឈប់ជាលក្ចើ ន្ ក្ត្ូវ

បន្ទុកក្ត្ង់ទិសលៅបឈ្ឈរក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

សសរបឈ្ឈរសាពន្លែើម្បីធានា

ើយ។

អាកាសខែេាន្លពេបចេបបន្ន
ុ

ការកាំណត្់យកក្បលភទថ្ន្ក្លឹោះ

ន្ិងបក្ាម្ែ៏ត្ឹងរ ឹងសតីពីការសាែត្ខផ្សនកខាងលេើ

ទិសលៅកនុងការរចនាលាំន្ូសបេងល់ ែើម្បីធានាភាពធ្ន្ថ្ន្សាពន្ផ្សេូវ

សសរបឈ្ឈរសាពន្

ន្ិងបណុាំបលងាាេ។

ន្បាំលពញកនុងចលនាេោះរវាង

លក្កាម្េកខខណឌទីតាាំងថ្ន្បរ ិលវណក្បត្ិបត្តិែ៏ត្ូចចលងែៀត្

Junction

ន្ិងលដ្ឋយផ្ទេស់បូតរក្បព័ន្ធលក្គ្នងបងាាំុសាំណង់

ន្ិងលក្គ្នងបងាាំុផ្សូេវអាកាសទាំងម្ូេល

ន្ិងលបត្ុងក្ត្ូវ

ការត្លម្េើងសសរបឈ្ឈរសាពន្

ន្លរៀបរាប់ អាច

ើងវ ិញថ្ន្សសរសាពន្

លដ្ឋយគ្នែន្ការពក្ងឹងក្លឹោះ ឬការសាងសង់ល

សសរបឈ្ឈរសាពន្

ខែេកនុងលនាោះ

ន្បលងកើត្ជាលក្គ្នងបងាុាំក្លឹោះហាប់លដ្ឋយគ្នែន្លជើងទក្ម្ (Fig.2)។

ខែេាន្បចេុបបន្ន លែើម្បីលធ្វើឲ្យសសរបឈ្ឈរសាពន្ត្លម្េើងែែីអាចទប់

Nishisenba

ន្ត្ភាជប់លដ្ឋយផ្ទទេ់

ខបបលន្ោះអាចលធ្វើឲ្យាន្ការលផ្សទរកាេាំងយងរេូន្លៅកាន្់ ក្លឹោះ លហើយ

ន្សាងសង់ែីែ រវាងសសរបឈ្ឈរសាពន្

ធានាសុវត្ថិភាពសក្ាប់ចាំណុចក្បសពវ

ស់ សក្ាប់សសរ

ផ្សសុប
ាំ ញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ

ជាម្ួយបាំពង់ខែេក្ត្ូវ
សសរសាពន្

ន្ផ្សសាំបញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយ

ែី។ ក្ត្ង់ ចាំណុចលន្ោះ ភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយខែេ

ស់សសរបឈ្ឈរសាពន្ខែេាន្បចេុបបន្ន។

សាពន្ក្បលភទក្ពីលភេើង

ន្ិងការពក្ងឹងសសរបឈ្ឈរសាពន្ខែេ

កាេាំងរត្់ កុនងទិសលៅស្សបលដ្ឋយវ ិជជាន្កនុងអាំ

ន្ធានាសក្ាប់

បឈ្ឈរសាពន្ខែេរួម្ផ្សសុាំលដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ សសរបឈ្ឈរ

ន្កណត្់ចាំលពាោះក្បខវងទទឹងផ្សេូវ

សសរបឈ្ឈរសាពន្ក្ត្ូវ

អាចក្ត្ូវ

ចាំលពាោះលក្គ្នងបងាាំុក្លឹោះសក្ាប់លក្បើ ក្

ើងវ ិញសថិត្លៅលេើក្ទូង

ាន្បចេុបបន្នត្ក្ម្ូវឲ្យពក្ងីកក្បខវងទទឹងាន្ការេាំ

ុងែាំលណើរការលក្គ្នងបងាាំុ)

ើង

ការរចនាលក្គ្នងបងាាំុសក្ាប់បង
េ ់ហាប់ថ្ន្លក្គ្នងបងាាំុក្លឹោះសាំណង់

លេខ១ លដ្ឋយផ្ទទេ់ជាម្ួយផ្សេូវអូសាកាលេខ២០១៦ ន្ិងបោ
ត ញ
លដ្ឋយសារការដ្ឋឋន្សាងសង់ ល

(ចេនារ ាំជួយជាម្ួយល្ហវកង់លេចល

ចាំណុចក្បសពវ Nishisenba Junction លដ្ឋយគ្នែន្ការពក្ងឹងលេើការ

ក្ទូងផ្សេូវបខន្ថម្ ន្ិងខខសរបនាទត្់ឆ្េងកាត្់ផ្សូេវលែើម្បីត្ភាជប់ចាំណុចត្ភាជប់

ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្។

ន្កាត្់បន្ថយលដ្ឋយដ្ឋក់ជាំន្ួសន្ូវខខសរក្កវាត្់ទប់ថ្ន្

សសរបឈ្ឈរទាំងលន្ោះ ន្ិងវ ិធាន្ការែថ្ទលទៀត្ផ្សងខែរ។

ស់សសរសាពន្បញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ--

ផ្សេូវអាកាសលៅទីក្កុងអូសាកា

កាេាំងរ ាំជួយកនុង

ទិសលៅលផ្សតកខែេក្ត្ូវរាប់រងលដ្ឋយសសរបឈ្ឈរសាពន្ ខែេាន្

ើងថ្ន្សសរសាពន្

ខែេាន្លពេបចេុបបន្ន
--ការលក្បើក្

ន្ខណនាាំ កនុងលគ្នេបាំណងស្សូបយក

បញ្េប់លដ្ឋយសុវត្ថិភាព ន្ិ ងលជាលជ័យ។ (សូម្លម្ើេ រូបភាព1-5)

ន្ិងការរចនាលាំន្ូសបេង់
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ន្

Fig.1 រូម្ភាពថ្ន្ក្បព័ន្ធទប់កាេាំងកនុងទិសលៅលផ្សតកខែេអន្ុវត្តលេើ
សសរបឈ្ឈរសាពន្ផ្សសុាំបញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបាំពង់ទីបខែកខែបចក្ម្ុោះ
Fig.2

រូម្ភាពថ្ន្សសរបឈ្ឈរសាពន្ផ្សសុាំបញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបាំពង់ទីប

ខែកខែបចក្ម្ុោះជាម្ួយបាំពង់ទីបខែេក្ត្ូវ

ន្ត្ភាជប់លដ្ឋយផ្ទទេ់

Photo 1 ការត្លម្េើងលក្គ្នងត្លម្េើងលរៀបលបត្ុង
Photo 2 ការត្លម្េើងថ្ន្សសរបឈ្ឈរទប
Photo.3 ការត្លម្េើងលក្កាម្ខផ្សនកកាេបញ្េប់ទប
Photo.4 ការត្លម្េើងលដ្ឋយលក្បើ លក្លឿងចក្កសទូច៦០លតាន្ពីរលក្លឿង
Photo.5 ការបញ្េ ប់
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Fig. 1 Image of Horizontal Force
Bearing System that Applies
Bridge Columns Integrated by
Multiple Steel Pipes

Fig. 2 Image of Bridge Columns
Integrated by Multiple Steel
Pipes with Directly Connected
Pipes
Width enlarging section

Before reconstruction

Existing bridge column
Section
After reconstruction
Newly-installed bridge column integrated
by multiple steel pipes bears loads
occurring during earthquakes

Newly-erected bridge column

Horizontal
tie beam
(shear panel)

Steel pipe

Section

Photo 1 Installation of Photo 2 Erection of
erection platlower column
form on levelling concrete

Photo 3 Erection under Photo 4 Erection using
low overhead
two 60-ton
clearance
cranes

Photo 5 Completion
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(ទាំព័រ១៦)

ោរកម្បៀបកធៀបរវាងវ ិធីោស្តសរវ ិភាគដដ្ មាន្បចចុបបន្ន
អន្ុវតរ

•ពាន្រងាវន្់ន្ិលកខបទ
ការលធ្វើលត្សតវ ិភាលបន្ទុក

សភាពកោងកម្គ្នងឆ្ែឹងកធវើក

កនុងវ ិសាេភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយ

ដដ្

លផ្សសងគ្នន

កោយោរពិន្ិតយក

លែើម្បីបញ្ជ
ជ ក់អោះអាងយន្តការ

ខាេាំងថ្ន្លក្គ្នងបងាុាំខែកខែប លយើង

ន្លធ្វើការវ ិភាលបន្ទុកកនុងកក្ម្ិត្

លធ្ៀបេទធផ្សេ
ខែេ

ន្លសនើល

ក

ខែេផ្សេិត្លដ្ឋយលក្បើក្
ន្លដ្ឋយងាយស្សួេ

ខែេទទួេ

ន្ិង

ចាប់ពីក្បខវងទទឹងលៅកក្ាស់ន្ិ

ើង។

ើងវ ិញ ន្ិង

គំរវូ ិភាគដដ្

ស់

ន្ិងម្ុាំក្ត្ង់

ើឧបករណ៍ពិកោធន្៍)។ ឧបករណ៍ពិកោធន្៍ ខ្ៃះៗ
កខណៈខ្ៃំងកោយោរលុខ្ោត់សំខ្ន្់ខ្ៃំងម្ន្
ដ្ូ ចបង្ហាញកនុងរូបភាព១
កោយដអែកក

ាន្ពីរប
ូ ភាពដដ្

រ ឹតភាាប់ម្តង់ចំណុចម្អទដអនកសងកត់

ភាពបត់ដបន្ទទួ

ោរអភិវឌ្ឍ

កោយរងឥទធិព

ដដ្

ើ

់

មាន្

ដតកោយរ

់ម្បដហ

ទទួ

ពាក់កណា
រ

ម្ន្

ាន្កនុងោរសិកាបចចុបបន្នមាន្

កនុងកនាះ

កោយពិន្ិតយក

កខណៈ

ើងវ ិញគំរវូ ិភាគ

កខណៈខ្ៃំង

ើងចំកពាះវ ិធ្លន្ោរណ៍

កោយោរ

កសនើក

ដដ្

ទប់ទ

់ន្ិង

កខណៈខ្ៃំងជាក់ដសរងកោយោរកម្បើម្ាស់
ើង។

Fig.2 ោរកម្បៀបកធៀបរវាង

កហើយកគអាចយ

ដ្

ចំណុចបត់ក ើងទម្ល

M/Mpc ន្ិងលុំម្តង់ចំណុចបត់ម្ន្ក ើងទម្ល

យកលកកម្បើម្ាស់

ើង

Fig.1 ទំនាក់ទំន្ងរវាងធនឹលពុំមាន្លុខ្ោត់សភាពកោង ន្ិងលុំម្តង់

Fig.1 បង្ហាញឧទាហរណ៍ម្ន្ទំនាក់ទំន្ងរវាងសភាពកោង

កខខ្ណឌរ ឹតភាាប់ម្តង់ចំណុចមាន្ភាពខ្ុសគ្នន

ាន្ពិន្ិតយ

អាចបញ្ជ
ា ក់ កោយកធវើោរកម្បៀបកធៀបតាល

ឥរ ិយាបទោរធ្លៃក់ចុះ

ចាំណុចបត្់ ѳ គឺរ៉ាដ្យង់ ០.៣ តម្លៃកម្លិតបន្ទុក។

បន្ទះដដ្កដែបកនុងសភាពម្តជាក់។

មាន្ស្ោប់ ដដ្

ោរកធវើឲ្យម្បកសើរក

ត្

ន្យកម្កលក្បើក្

ទធិអ

ដអនកលុខ្ោត់ដដ្កដែបកនុងសភាពម្តជាក់ ន្ិងោរអះអាងបញ្ជ
ា ក់

ត្កាេាំងអ័កស n សាំលយលបន្ទុក

លឺបន្ទុកទក្ម្ាន្ភាពបត្់ខបន្លក្កាម្កាេាំងអ័កសលែរ

ឧបករណ៍ពិកោធន្៍ដដ្

ពិន្ិតយក

ធលមតាបញ្ជ
ា ក់ឥរ ិយាបទោរធ្លៃក់ចុះ

ស់ កនុងការលធ្វើលត្សតវ ិភាលលឺ

ស់។ វ ិធ្ីសាស្តសតបន្ទុកខែេក្ត្ូវ

កខណៈខ្ៃំងកកើន្ក

• សំកណើម្ន្គំរោ
ូ រកធវើកតសរវ ិភាគ

ន្ិងទិសលៅបន្ទុក ន្ិងចាំន្ួន្សរុបឧបករណ៍លធ្វើលត្សតវ ិភាល២៥ ក្ត្ូវ

បង្ហាញោរធ្លៃក់ចុះ

ើ។ Fig.2 បង្ហាញោរកម្បៀប

RHS កនុងកម្លិតដម្បម្បួ ម្ទង់ម្ទាយខ្នតធំដដ្
ខ្ៃំងធ្លៃក់ចុះគួរកត់ សមាា ់
ដដ្

ន្លក្បើក្

ករៀបចំ

• ោរបញ្ជ
ា ក់អះអាងម្ន្ោរពិកោធន្៍ម្ន្ឥរ ិយាបទម្ន្សសរបឈ្ឈរ

ន្លក្បៀប

ន្លធ្វើល

ើងកោយ

កខណៈខ្ៃំងកោយសលស្សបបនាទប់ពីោរ

បរ ិយាយដ្ូចខ្ងកម្ោល៖

ើងវ ិញ

ែាំលណើរការផ្សេិត្សសរបឈ្ឈរ RHS កក្ម្ិត្ថានក់ខែកខែប ន្ិ

(កំកណើន្បន្ទុកក

ើងវ ិញម្ន្គំរខ្
ូ ងក

ចំកណះដ្ឹងដដ្

ស់ែាំលណើរការ

ើងលែើម្បីលផ្សទៀងផ្ទទត្់ ម្ុខងារថ្ន្លាំរខូ ែេ

ចុងក ើងទម្លឥតម្ ុង

បងករក

សន្និោាន្

ន្កនុងការលធ្វើលត្សតវ ិភាលជាម្ួយលាំរូ

លក្គ្នងថ្ន្ការលធ្វើលត្សតវ ិភាលបន្ទុក

ន្លក្បើក្

កខណៈខ្ៃំង

កខណៈខ្ៃំងអតិបបរមា។

សក្ាប់ ខផ្សនកសសរបឈ្ឈរក្បលហាង

វ ិាក្ត្ខែេក្ត្ូវ

ើងវ ិញ

កយើងាន្កសនើគំរូវ ិភាគលួយដដ្

ើងវ ិញអាចវាយតម្លៃ

ធ្លៃក់ចុះ

ន្ិងត្រ ិយបទថ្ន្ការធាេក់ចុោះេកខណៈ

ផ្សេិត្លផ្សសងៗគ្នន។ បខន្ថម្លេើលន្ោះ លយើងលសនើលាំរក
ូ ាេាំងសាតរល
ជាម្ួយេទធភាពអន្ុវត្ត

ើកយកលកបង្ហាញជាគំរប
ូ ៃង់ោររក

ើោរធ្លៃក់ចុះ

ើងកោយ

ោរកធវើវ ិភាគ។ ដ្ូចបង្ហាញកនុងរូបភាព គំររូ ប
ូ ភាពដដ្

កនុងការសិកាបចេុបបន្ន

ទក្ម្ង់ចត្ុលកាណ RHS

ន្ិង

កធៀបលួយរវាងវ ិធីោស្តសរវ ិភាគដដ្

Matsuo ន្ិង Motohide Tada

ការខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយធ្ាំ

ពិចារណារក

Kato

ោររ ឹតភាាប់ម្តង់ចំណុច។

អនកឈ្នោះពាន្រងាវន្់៖ Seiji Mukaide, Nobuyuki Oku, Katsuya

សាងសង់្ញ្ជ
េ សថ្ន្អគ្នរ

ម្តូវាន្ក

Akiyama

ខានត្ធ្ាំសក្ាប់សសរបឈ្ឈរ RHS ជាម្ួយែាំលណើរការផ្សេិត្

ន្ិងឥរ ិយាបទ

ក

លួយកនុងឧបករណ៍វ ិភាគភាគកម្ចើន្ជាលួយទិសកៅបន្ទុកកម្លិត០។
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ទធអ

ោរកធវើវ ិភាគ ន្ិងគំរដូ ដ្

កសនើក

ើង

Seiji Mukaide

2002: Finished Graduate School
of Engineering, Osaka
University
2002: Entered General Building
Research Corporation of
Japan (GBRC)

2005: Assistant Professor, Osaka University
2016-: Associate Professor, Osaka Institute of
Technology

Fig. 1 Relationship between Dimensionless Member-end Bending
Moment and Member Drift Angle
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Fig. 2 Comparison between Test
Results and Proposed
Model

2.0
1.5

Test Model
D/t = 19
D/t = 25
D/t = 33
M/Mpc

1.0

0.5

/c p
0.0
0
10
20
30
40
(a) Roll formed products, n = 0.25
2.0
1.5

M/Mpc

1.0
(rad)
0.25 0.3

0.5

0.0
0

10

20

30

/c
40

p

(b) Press formed products, n = 0.25

12

Photo 1 Deformation conditions

(ទាំព័រ១៧)

រវាងវេ
ុ
ន្ិងហាវ ខែេបងាាញការខក្បក្បួេលរសុីសង
ត ់ ក្បសិទិធភាព

• ពាន្រងាវន្់ន្ិលកខបទ

ថ្ន្លសៀលវីអលាិសន្ី

ការអន្ុវត្តសាកេបងសតីពីភាពក្បលសើរល

ការបញ្ូេ េកូែលែើម្បីទទួេ

កម្ែវត្ថុែាំលណើរការផ្សតិត្យករូបភាព

Eddy Current
កនុងការលធ្វើអធ្ិការកិចេសុីញេ់លក្បោះខបកចុោះលខសើយថ្ន្សាពន្

លត្សតវ ិភាលបាំខណកាលញទិក (MT) ក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ស់ជាទូលៅ។

លដ្ឋយ

ន្លម្ៅាលញទិក

ចចាំបរ ិកាខក្បត្ិកម្ែាញទិកាន្សភាពពិ

កល

ើង

ចលងែៀត្ ន្ិងត្ាំណរផ្សារទក្ម្ង់សុលសា
ែ
ែ ញ។

កនុងេាំហរ

លែើម្បីខសវងយេ់ព័ត្៌ាន្

លក្បោះផ្សងខែរ ខែេអាចឈាន្ែេ់ការរកែាំលោោះស្សាយបញ្ជ
ា
លដ្ឋយវ ិធ្ីសាស្តសត ET។ ការលក្បើក្
ភាពខវោះចលនាេោះ

ើងវ ិញថ្ន្េទធផ្សេចាប់

សថិត្លសថរកនុងការផ្សារក្បអប់។ (សូម្លម្ើេFig.1) ជាេទធផ្សេ ET

Fig.1

ស់កុនងការលធ្វើអធ្ិការកិចេកខន្េងលក្បោះខបក

លេើការចាប់យក

ន្ិងបលងកើន្ម្ុខងាររកាទុកព័ត្៌ាន្

ការកាំណត្់

ការបងាាញេទធផ្សេចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះក្បលភទចរន្ត

Fig.2 ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ

ន្អភិវឌ្ឍ

Fig.3 េទធផ្សេថ្ន្ភាពខវោះចលនាេោះផ្សតិត្យករូបភាព C-scope

ការបងាាញរូបភាពថ្ន្េទធផ្សេចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះកនុងការ

ន្អភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធខែេអាចចាប់

ភាព C-scope។ ជាពិលសស កនុងក្បព័ន្ធខែេ

ន្អភិវឌ្ឍ

Eddy Current

ើយកនុងសាពន្ខែកខែប។

យផ្សតិត្យករូប

ន្

លគ្នេលៅ ន្ិងក្បសិទិធភាពចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារ។

ន្ិងម្ុខកាត្់ផ្សារភាជប់ ម្ិន្

កខន្េងខបកក្បោះចុោះលខសើយតាម្រយៈម្លធ្ា

ស់ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ

រ ាំពឹងថាន្ឹងរួម្ចាំខណកលឆ្ពោះលៅកាត្់បន្ថយត្ថ្ម្េ

េទធផ្សេថ្ន្ការចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះ ន្ិងការបាំលពញម្ុខងារកនុង

ែូចជា

ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្សុីញេ់ចាប់យកសភាព

ខបកលក្បោះពីសុីញេ់ខាងលេើបុលោណោះលទ បុខន្តក៏ចាំលពាោះទីតាាំងខបក

កកនុងការខសវងយេ់ពី

ន្ិងលទៀងទត្់

ើងកនុងការចាប់យកសភាពខបកលក្បោះ

ជាម្ួយការផ្សតិត្យករូបភាព C-scope វាកាន្់ខត្វ ិជជាន្

ចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះខពស់ជាងវ ិធ្ីសាស្តសត MT។ លទោះយងោកតី

យកភាពខវោះចលនាេោះកខន្េងផ្សារលដ្ឋយងាយស្សួេ

ន្បងាាញកនុងក្បខវងថ្ន្

ើញផ្ទទេ់ខភនក ចាំលពាោះការខក្បក្បួេ លរសុី

ខុោះលខសើយក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារ

ក្លបែណតប់ ការែត្ហវីេ លហើយជាវ ិធ្ីសាស្តសតម្ួយខែេាន្សុវត្ថិភាព

សិកាបចេុបបន្ន លយើង

ខែេជាេទធផ្សេវាអាច

ការបាំលពញម្ុខងារេែក្បលសើរល

ន្ភាពខវោះចលនាេោះយងងាយស្សួេ លដ្ឋយ

យកភាពខវោះចលនាេោះកនុងេាំហរចលងែៀត្

បនាទត្់កុនងទិសលៅធ្ម្ែតាថ្ន្កខន្េងលសកន្

ខែេអាចក្ត្ូវ

Fig.3)

សាស្តសតអធ្ិការកិចេខបបវ ិទាសាស្តសត ន្ិងបលចេកវ ិទា ស្សលែៀងគ្នន

កក្ម្ិត្ទប កនុងការរកាទុក ន្ិងផ្សេិត្ល

លែើម្បីបញ្ជ
ជ ក់េទធផ្សេថ្ន្ការ

សតង់ក្បសិទិធភាពថ្ន្លសៀលវីអលាិសន្ីកុងទី
ន
តាាំងចាប់យក (សូម្លម្ើេ

ន្ិងក្បត្ិកម្ែ

ម្ាងវ ិញលទៀត្ ក្បលភទចរន្ត Eddy Current (ET) វ ិធ្ី

ET បងករបញ្ជ
ា ម្ួយចាំន្ួន្ ែូចជាបញ្ជ
ា ពិ

ចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះ

ន្បងាាញកនុបពណ៌បនាទត្់

បញ្ជ
ជ ក់លដ្ឋយការលម្ើេល

ាលញទិក លហើយបន្តលទៀត្ាន្ករណីនានាខែេកនុងលនាោះការលរៀប

ចុោះលខសើយល

ក្ត្ង់ចាំណុចទីតាាំងបន្ទោះ

ចាប់យក។ ការផ្ទេស់បូរហា
ត
វ អាចក្ត្ូវ
តាម្រយៈបរ ិាណវេ
ុ

ការលធ្វើ

លទោះជាយងោកតី MT ជាវ ិធ្ីសាស្តសតម្ួយត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការខណនាាំ

ន្យកម្កលក្បើ ក្

ន្ព័ត្៌ាន្

ន្ិងកុាំពយូទ័រលេើត្ុ លហើយេទធផ្សេថ្ន្ការចាប់យកភាពខវោះចលនាេោះជា

េកខណៈេប់ថ្ន្ការវ ិភាលចាប់យកសភាពធាេក់ចុោះថ្ន្ក្បលភទចរន្ត

ម្ិន្ក្ត្ូវ

ន្អភិវឌ្ឍរួម្បញ្ូេ េឧបករណ៍ចាប់យក

ចាប់ភាជប់លែើម្បីបលងកើន្ក្បសិទិធភាពខសាន្

ើ ង កនុងចាំ ណុចត្ូ ចៗក្ត្ង់ ខផ្សនកផ្សារ

ន្ក្ត្ូវបាំខផ្សេង

ភាពខវោះចលនាេោះក្បលភទចរន្ត Eddy Current កនុងលគ្នេបាំណងរួម្លឺ

Miki ន្ិង Hidehiko Sekiya

លៅន្ឹង MT អាចចាប់

ឬព័ត្៌ាន្ខែេទទួេ

ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ

អនកឈ្នោះពាន្រងាវន្់៖ Yuseke Koto, Takuyo Konishi, Chitoshi

ខែេក្លប់ែណតប់ហីេ
វ

ហលងើយក្បម្ូេផ្សតាំុជាម្ួយ

លៅជារូបភាបខបប C-scope។

ស់ការផ្សតិត្រូបភាពទក្ម្ង់ C-scope

ខែកខែបខែេលកើ ត្ល

ន្យកលចញ

ព័ត្៌ាន្ក្ត្ង់ចាំណុចទីតាាំង

ើងថ្ន្ការចាប់យក

សុីញេ់លក្បោះខបកថ្ន្ការវ ិភាលក្បលភទចរន្ត Eddy Current
លដ្ឋយលក្បើក្

ក្ត្ូវ

ន្អភិវឌ្ឍ ព័ត្៌ាន្

13

Yusuke Koto

2007: Graduated from Advanced
Course of The National
Institute of Technology,
Akashi College
2007: Entered Oriental Consultants Co., Ltd.

2011: Seconded to Atec Co., Ltd.
2013-: Doubled as Assistant Fellow, Advanced
Research Laboratories, Tokyo City University

Fig. 1 Display of Eddy Current Flaw Detection Results

Fig. 3 C-scope Imaging of Flaw Detection Results
Dotted lines: Maximum voltage of flat plate specimens

(a) No crack

(b) Crack (1.0 mm depth)

Length of color lines : Voltage
Color : Phase

Fig. 2 Developed System
Encoder

Crack position

Probe holder
d=0 mm
d=0.5 mm

Encoder

d=2.5 mm
Probe

d=5 mm

Connecting PC and detector
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(ទាំព័រ១៨)

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE

ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍អន្តរជាត្ិរបស់ JSSC

លេើកទី១

សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លៅអាសុីបូពា៌
សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង
លៅអាសុីបូពា៌ក្ត្ូវ

IABSE

ក្

រពធលធ្វើល

ន្ិងវលាពិភាកា

លៅកាន្់ កខន្េងចាំន្ួន្៣តាម្ការចាប់អារម្ែណ៍ កនុងទីក្កុងលសៀងថ្ហ

ន្លរៀបចាំ រម្
ួ គ្ននលដ្ឋយក្កុម្វ ិសវករ IABSE ជបុន្

កនុងថ្ែៃទី២។

ឋកថាលន្េឹោះលក្កាម្ក្បធាន្បទ "ទក្ម្ង់ ន្ិងម្ុខងារកនុង

ការរចនាលាំន្ូសបេង់សាពន្” ក្ត្ូវ

ើងលដ្ឋយសាស្តសាតចារយ Profs. Shunichi Nakamura,

Limin Sun ន្ិង Hyun-Moo Koh កនុងខខលម្សា ឆ្នាំ២០១៨ លហើយ

ឋកថាលន្េឹោះ

បលចេកលទសចាំន្ួន្៣កនុងថ្ែៃែាំបូង ការលធ្វើែាំលណើរកម្ាន្តបលចេកលទស

ចិន្ ន្ិងកូលរ។ សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែងលន្ោះ ក្ត្ូវ
ន្ផ្សតួចលផ្សតើម្ល

កម្ែវ ិធ្ីរម្
ួ ាន្ការលធ្វើ

ន្ឧលទទសនាម្លដ្ឋយ លោក Naeem

Ullah Hussain (រូបភាព២) នាយក/អនកែឹកនាាំខផ្សនកសាពន្សកេថ្ន្

ន្

ARUP។

ើងចាប់ពីថ្ែៃទី២៤-២៥ ខខត្ុោ ឆ្នាំ២០១៨ លៅទីក្កុង

ឋកថាលផ្ទតត្លេើបទពិលសាធ្ន្៍របស់ លោកកនុងការរចនា

លាំន្ូសបេង់

ន្ិងការសាងសង់ លលក្ាងសាពន្ជាក់ខសតង

រួម្ាន្

លសៀងថ្ហ (រូបភាព១)។ ក្កុម្ហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC)

Stonecutter Bridge (ហុងកុង) ន្ិង Oresund Bridge (ដ្ឋណឺាក

ម្៍អន្តរជាត្ិ សក្ាប់ វ ិសវកម្ែលក្គ្នងបងាាំុ ន្ិងសាពន្)។

វ ័យលកែង។

លគ្នេបាំណងចម្បងថ្ន្សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង

(៩រូបម្កពីជបុន្

IABSE

បងាាញឯកសារស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារម្ែណ៍

លែើរត្ួនាទីជាលេខាធ្ិការដ្ឋឋន្ថ្ន្ក្កុម្វ ិសវករ IABSE ជបុន្ (សាល

វ ិសវករវ ័យលកែងជាលក្ចើន្ាន្បាំណងចូេរួម្កនុងសន្និ

ន្ិងសុយខអត្) លឺ ាន្សារៈសាំខាន្់ ន្ិងជាការអប់រ ាំសក្ាប់ វ ិសវករ

សក្ាប់ វលាសិកាបលចេកលទស វ ិសវករវ ័យលកែងសរុប២២រូប
៨រូបម្កពីចិន្

ន្ិង៥រូបម្កពីកូលរ)

ន្លធ្វើបទ

ន្ិងរ

យការ

ត្

បលចេកលទសថ្ន្លលក្ាងសាងសង់។ ក្បធាន្បទរួម្ាន្ សាពន្រងការ

ន្ិងសិកាខសាោបលចេកលទស IABSE ខែេផ្សតេ់ឱ្កាសេែ ន្ិងការ

ខូចខាត្កនុងលពេរ ាំជួយែី Kumakoto ការអភិវឌ្ឍ TMD ែែី លលក្ាង

អប់រ ាំរសក្ាប់ពួកលល។ លទោះយងោកតី ក្ពឹត្ិតការណ៍ទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ
ន្លធ្វើល

សាំលណើក្បលភទសាពន្ែែី ការរចនាលលក្ាងបងាាំុថ្ន្ពហុកី

ើងទូទាំងពិភពលោក ន្ិងាន្ត្ថ្ម្េសម្ស្សបសក្ាប់ពួក

លលទាំងអស់គ្នន។

ែូលចនោះលហើយ

ដ្ឋឋន្ជាត្ិែីែ

កនុងក្បលទសជបុន្ ការវាយត្ថ្ម្េម្ុខងារលក្គ្នងបងាាំុបាំពង់ទីប
ការលធ្វើវ ិភាលលម្កាន្ិកថ្ន្ទុលយរ

លលចង់ឲ្យាន្សន្និសីទអនកសិកា

PBL

ERW

ធ្នឹម្ហាប់សថ្សរខែកខែប

ស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែងលៅអាសុីបូពា៌ខែេផ្សតេ់េទធផ្សេែូចគ្នន

PFC ការលក្បើក្

លដ្ឋយការចាំោយទបជាងទាំងលេើ ចាំោយការលធ្វើែាំលណើរ

លជើងទក្ម្ក្បអប់ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ក្បវត្តិចាំលណោះែឹងលដ្ឋយសារលភេើង បន្ទុក

ន្ិ ង

កថ្ក្ម្បង់ថ្ែេចូេរួម្។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ក្ពឹត្ិតការណ៍លន្ោះជាំរញ
ុ លេើក

ទឹកចិត្វត ិសវករវ ័យលកែងឲ្យចូេរួម្កាន្់ ខត្សកម្ែល
IABSE ។

រេកក្បត្ិកម្ែលៅ

ើងកនុងសកម្ែភាព

ាន្អនកចូេរួម្៥០នាក់ រម្
ួ ាន្

ន្ ខែេ

ចិន្ កូលរ ន្ិងហុងកុង។ បនាទប់ ពីបទបងាាញ អនកលធ្វើបទបងាាញទាំង
អស់ក្ត្េប់ល

ផ្សតេ់ឲ្យវ ិសវករវ ័យលកែងន្ូវ

ឱ្កាសលែើម្បីបងាាញការស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារម្ែណ៍

ការអន្ុវត្តសាងសង់លៅែេ់អនកសាតប់ខែេជាវ ិសវករសាពន្

វាលែិន្វ ិសវករវ ័យលកែង

២២រូប អនកជាំនាញ១៦រូប ន្ិងអនកសាតប់១០រូប ម្កពីក្បលទសជបុន្

អាចលធ្វើឲ្យក្ពឹត្ិតការណ៍លន្ោះាន្ន្ិរន្តរភាព។ ជាយថាលហត្ុ សន្និសីទ

អនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែងលន្ោះ

ការបណុត ោះបោ
ត េសាំោញ់ដ្ឋក់កុង
ន

លាំន្ូសបេង់ ន្ិងសាំណង់ ថ្ន្លលក្ាងសាពន្ទូលៅ ន្ិងលផ្សសងៗលទៀត្។

អាចលធ្វើការផ្ទេស់បូរត

ការសិកាសុីជលក្ៅ តាម្កាេវ ិភាលខែេអាចសលក្ម្ច

ត្ទឹក

ជលក្ៅលក្ៅលែើម្បីចាប់សុីញេ់រងការខូចខាត្សាពន្ទូលៅ ការរចនា

អនកលរៀបចាំ ាន្បាំណងរកាក្ពឹត្ិតការណ៍លន្ោះកនុងទាំហាំត្ូច

លែើម្បីឲ្យអនកចូេរួម្ាន្លពេលវោក្លប់ក្គ្នន្់

ស់ វត្ថុធាត្ុលែើម្ែែីលេើលក្គ្នងបងាាំុ ការបាំលពញម្ុខងារ

ើងលៅកាន្់លវទិកាវ ិញ ន្ិងចាប់លផ្សតើម្វលាសាំណួរ&ចលម្េើយ

ន្ិងចាប់លផ្សតើម្ការពិភាការវាងវ ិសវករវ ័យលកែង

លលក្ាង

ន្ិងវ ិសវករលក្គ្នងបងាាំុ

ជាន្់ខពស់ ន្ិងអនកស្សាវក្ជាវតាម្វលាន្ិម្ួយៗ ខែេាន្សកម្ែភាព

ន្ិង

យងផ្សុេផ្សុស (Fig.3)។ ពួកលលក៏

ន្ផ្ទេស់បូរព័
ត ត្៌ាន្លៅវ ិញលៅ

ម្កអាំពីចាំលណោះអន្ុវត្ត ន្ិងបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ជាម្ួយវ ិសវករ

លក្គ្នងបងាុាំជាន្់ខពស់។

ែថ្ទលទៀត្តាម្រយៈសន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែងលន្ោះ។
ការលធ្វើបទបងាាញក្ត្ូវ
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ន្វាយត្ថ្ម្េ

ខផ្សែកលេើលុណភាពថ្ន្ឯកសារ

ស្សាវក្ជាវ លុណភាពថ្ន្ការលធ្វើបទបងាាញ ន្ិងសាំណួរ&ចលម្េើយ ន្ិង
លេើសពីលន្ោះលៅលទៀត្លឺ វ ័យរបស់អនកលធ្វើបទបងាាញ។ លបកជន្ានក់
កនុងចាំលោម្អនកឈ្នោះពាន្រងាវន្់ ឯកសារស្សាវក្ជាវេែបាំផ្សុត្

របស់

វ ិសវករវ ័យលកែងលឺលោក Yusuke Takahashi (រូបភាព៤) ថ្ន្វ ិទាសាថន្

បលចេកវ ិទាអូសាកា។

សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លសៀងថ្ហ

ក្ត្ូវ

ើងជាម្ួយក្បធាន្ក្កុម្វ ិសវករទាំង៣ក្បលទស រួម្ាន្

ន្លរៀបចាំល

Profs. Yozo Fujino, Yaojun Ge ន្ិង Ho-Kyung Kim ន្ិងសាជិក
លណៈកាែធ្ិការខែេាន្អនកជាំនាញម្កពីក្បលទសទាំង៣។ សន្និសីទ
អនកសិកាស្សាវក្ជាវលន្ោះក្ត្ូវ

ន្កាំណត្់លដ្ឋយេកខណៈពិលសស ៤

ចាំណុច ែូចខាងលក្កាម្៖
• ាន្ត្ថ្ម្េសម្រម្យ៖

កថ្ក្ម្ចុោះលឈាែោះចូេលរៀន្ទបរហូត្ក្ត្ឹម្ខត្

៨៥០០លយន្ លដ្ឋយរួម្ទាំងអាហារថ្ែៃក្ត្ង់ ន្ិងពិធ្ីជប់លេៀ ខែេ
ក្បខហេ១/១០ លធ្ៀបលៅន្ឹងសន្និសីទបលចេកលទសទូលៅ។
• ទំហំតូច៖ ចំន្ួន្អនកចូ

រួលកធវើបទបង្ហាញតូចអន្ុញ្ជាតឲ្យមាន្ោរ

ពិភាកាដវងជាលួយោរផ្លៃស់បូររទសសន្ទាន្សុី កម្ៅ។

ចំណុច

កន្ះក៏នាំឲ្យោរចំណាយម្ែៃទីតាំងទាប ន្ិងយន្រោរកនុងោរករៀបចំ

កនុងកម្លិតទាប។
• ោរផ្លៃស់បូររសុី កម្ៅ៖
បង្ហាញរយៈកព

១០នាទី

សម្មាប់ វគាន្ិលួយៗ។
ម្តូវាន្កធវើក
• កផ្លរតក

ម្ពឹតិរោរណ៍កន្ះអន្ុញ្ជាតោរកធវើបទ
ន្ិ ងោរពិភាការយៈកព

២០នាទី

ោរផ្លៃស់បូររទសសន្ទាន្សិកាស្ោវម្ជាវ

ើងកៅកនុងសន្និសីទទាំងលូ

។

ើវ ិសវករវ ័យកកមង៖ វាគមិន្ទាំងអស់សុធសឹងដតជាវ ិសវករវ ័យ

កកមងទាំងអស់

កហើយម្ពឹតិរោរណ៍ទាំងលូ

វ ិសវករជាន្់ខ្ពស់ ំរញ
ុ ក

គឺកផ្លរតក

ើពួកគ្នត់។

ើកទឹកចិតរឲ្យមាន្ោរពិភាកា ន្ិងអរ

់តំ

់វ ិសវករវ ័យកកមង។

បូនាមន្ដ្

អងាសន្និសីទម្បោសថា “សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវ

វ ិសវករវ ័យលកែង IABSE អាសុីបូពា៌លេើកទី ២” ន្ឹងក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំ លៅ

វ ិទាសាថន្បលចេកវ ិទាត្ូកយូ ក្បលទសជបុន្ ចាប់ពីថ្ែៃទី៧-៨ ខខវ ិចឆិកា
ឆ្នាំ២០១៩។

(លរៀបចាំលដ្ឋយ Shunichi Nakamura សាកេវ ិទាេ័យត្ូថ្ក អន្ុ

ក្បធាន្ IABSE )

រូបភាព ១ អនកលធ្វើបទបងាាញ ន្ិងអនកចូេរួម្
រូបភាព ២

ឋកថាលន្េឹោះ លដ្ឋយ Naeem Ullah HUssain

រូបភាព ៣ ការពិភាកា ជាម្ួយអនកលធ្វើ

ឋកថា ន្ិងអនកសាតប់

រូបភាព ៤ បទបងាាញលដ្ឋយ លោក Y. Takahashi
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Photo 2 Keynote lecture by Naeem Hussein

Photo 1 Presenters and participants

Photo 3 Discussion with presenters and audience

Photo 4 Presentation by Mr. Y. Takahashi
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• កថ្ក្ម្ចុោះលឈាែោះ ន្ិងកថ្ក្ម្លផ្សសងៗលទៀត្ (ក្

(ខផ្សនកក្កបខាងលក្កាយ)

តារាងកថ្ក្ម្ចុោះលឈាែោះ ន្ិងកថ្ក្ម្លផ្សសងៗលទៀត្

ក្ពឹត្
ត ិកា
ត រណ៍អន្តរជាត្ិរបស់ JSSC

សារេិខិត្

PSSC2019

របស់ក្បធាន្លណៈកាែធ្ិការអន្តរជាត្ិ

ក្កុម្ហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC)
រពធលធ្វើល

ើងលៅវ ិទាសាថន្បលចេកវ ិទាត្ូកយូ ចាប់ពីថ្ែៃ

សន្និសីទលន្ោះ ន្ឹងក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំ លដ្ឋយក្កុម្ហុន្សាំណង់ខែកខែប

ន្លរៀបចាំសកម្ែភាព

យងទូេាំទូោយជាលក្ចើន្កនុងទក្ម្ង់ថ្ន្ការអលងកត្

សន្និសីទលក្គ្នងបងាាំុខែកខែបអន្តរជាត្ិលេើកទី១២ (PSSC

2019) ន្ឹងក្

ក់លយន្ជបុន្)៖ •

ន្ិងការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទា

ការស្សាវក្ជាវ

កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយ

លៅរ ៍ទី ៩ ខខវ ិចឆិកា រហូត្ែេ់ ថ្ែៃចន្ទទី១១ ខខវ ិចឆិកាឆ្នាំ២០១៩។

វ ិសាេភាពថ្ន្សាំណង់ ខែកខែប ន្ិងបលងកើន្កក្ម្ិត្បលចេកវ ិទាពាក់

ជបុន្ (JSSC) ន្ិងលធ្វើល

ពក្ងីកកិចស
េ ហក្បត្ិបត្តិការ

ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំតាម្លគ្នេការណ៍បតូរលវណ

គ្ននកនុងចាំលោម្ក្បលទសទាំង១១ ថ្ន្ក្កុម្ក្បឹកា

សុីហីក
វ សក្ាប់

សាលម្ន្៍លក្គ្នងបងាាំុខែកខែប។ សន្និសីទលេើកទី១២លន្ោះ ន្ឹងក្

លធ្វើល

ព័ន្ធឲ្យកាន្់ខត្េែក្បលសើរល

ើងជាលេើកែាំបូងលៅកនុងក្បលទសជបុន្

ើង

លហើយកនុងលពេជាម្ួយគ្នន

លៅកាន្់សាថប័ន្/អងាការពាក់ព័ន្លធ ៅ

លក្ៅក្បលទសកនុង

លគ្នេបាំណងពក្ងីកវ ិសាេភាពសាំណង់ខែក

កាែធ្ិការអន្តរជាត្ិ

JSSC ទទួេខុសក្ត្ូវពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេការ

ខែបជបុន្លៅលក្ៅក្បលទស ន្ិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារលក្ៅក្បលទស លណៈ

រពធ

ចាប់តាាំងពីសន្និសីទ

លេើកទី៣កាេពីជាង៣០កន្េងផ្សុត្លៅ កាេពីឆ្នាំ ១៩៩២។

លចញផ្សាយលេខ៥៦ ថ្ន្សាំណង់ខែកខែបថ្ែៃលន្ោះ ន្ិងថ្ែៃខសែក។

ភាពធ្ន្ ន្ិងន្ិរន្តរភាព" លរៀបរាប់ អាំពីបញ្ជ
ា បលចេកវ ិទាលផ្សសងៗខែេ

ឈាន្ម្ុខ ក្ត្ូវ

ចាំលោម្ក្បជាជាត្ិខែេចូេរួម្--បលចេកវ ិទាក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ

នានា

សាកត្់លក្គ្នោះម្ហន្តរាយធ្ម្ែជាត្ិ

ន្ឹងក្ត្ូវ

បរ ិយយបលចេកវ ិទាជបុន្

ការលចញផ្សាយលេខ៥៦

លៅកនុងសន្និសីទលក្កាម្ក្បធាន្បទ "ខែកខែបខែេាន្

ក្បជាជាត្ិជាលក្ចើន្កាំពុងជួបក្បទោះ

ន្លក្បើក្

ស់សក្ាប់លលក្ាងលក្គ្នងបងាាំុខែកខែប

ខែេកាំពុងអន្ុវត្តកុនងត្ាំបន្់ទីក្កុងត្ូកយូ។

ន្ខចករ ាំខេកកនុង
ន្ិងទប់

ខែេក្ត្ូវ

កនុងចាំលោម្លលក្ាង

ន្ខណនាាំលៅកនុងអត្ថបទបរ ិយយលឺន្វាន្ុវត្តន្៍

ខានត្ធ្ាំថ្ន្ខផ្សនកខែេាន្អាយុកាេលក្ចើន្ជាង៥០ឆ្នាំ អាំពីផ្សូវលេបឿន្
េ

អាយុកាេលសវាកម្ែយូអខងវងថ្ន្

លេឿន្ រែលភេើងលក្កាម្ែី ន្ិងសាំណង់សម្បទកី

លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ។ កនុងន្័យលន្ោះ លលលជឿជាក់ថា សន្និសីទលន្ោះន្ឹង

ដ្ឋឋន្ែែីៗ។ ែាំលណើរ

ផ្សតេ់ឱ្កាសែ៏េស
ែ ក្ាប់ការផ្ទេស់បូតរបទពិលសាធ្ន្៍ ជាទសសន្ទន្

កម្ាន្តបលចេកលទសលៅកាន្សម្បទរែែីៗទាំងលន្ោះ

លន្ោះ។

ទី១២)ខែេន្ឹងក្

ន្លក្គ្នងខែេងលដ្ឋយអាជាាធ្រទូទាំង

ពិភពលោកកនុងវ ិស័យលន្ោះខែេលយើង
សន្និសីទ

PSSC2019

បងាាញផ្សងខែរ។

ឆ្នាំ២០១៨

• លលហទាំព័រ៖ http://pssc2019.jp/

សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE

លៅអាសុីបូពា៌ លរៀបចាំលដ្ឋយ IABSE (សាលម្ន្៍អន្តរជាត្ិ សក្ាប់

• សាកសួរព័ត្៌ាន្៖ pssc2019@ec-intl.co.jp

សាពន្ ន្ិងវ ិសវកម្ែលក្គ្នងបងាាំុ) កនុងខខត្ុោ ឆ្នាំ២០១៨ លៅសកេ

• សន្និសីទ៖ ៩ (ថ្ែៃលៅរ ៍) ែេ់ ១១ (ថ្ែៃចន្ទ) វ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

វ ិទាេ័យ Tongji University លៅក្បលទសចិន្ក្ត្ូវ

• ពិធ្ីោងលសាជលភាជន្៍៖ ថ្ែៃ (លៅរ ៍) ទី ៩ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ជាចុងបញ្េប់

• ែាំលណើរកម្ាន្តបលចេកលទស៖ ថ្ែៃទី១១ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (ទីតាាំង

កខន្េងែថ្ទលទៀត្)

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ការលចញផ្សាយលន្ោះខណនាាំ

បាំផ្សុត្ ន្ិងន្ិលកខបទ។ ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងក្ពឹត្ិតការណ៍អន្តរជាត្ិ JSSC កនុង

សក្ាប់ ព័ត្៌ាន្េម្ែិត្ សូម្ចូេលម្ើេតាម្រយៈត្ាំ ណភាជប់ខាងលក្កាម្៖

ន្ិង

ន្លេើកយកម្ក

២០១៨៖ ពាន្រងាវន្់ ឈាន្ម្ុខ JSSC សក្ាប់សាំណង់ខែកខែបេែ

ចូេរួម្លក្ចើន្កនុងសន្និសីទPSSC2019។

ក្ពឹត្ិតការណ៍កីឡាអូឡាាំពិក

ស់ខែកអុីណុក កនុងអគ្នរខពស់

អាំពីការលកាត្សរលសើរ JSSC សក្ាប់សម្ិទិធផ្សេឈាន្ម្ុខកនុងឆ្នាំ

សាំណង់អគ្នរ។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ JSSC សងឃឹម្ថាន្ឹងាន្អនក

ន្លក្គ្នងសក្ាប់ទសសន្កិច៖
េ

ក្

កប់ពពក TOKYO MIDTOWN HIBIA--លឺក្ត្ូវ

ន្ិងការផ្ទេស់បូតរ

កនុងវ ិស័យអន្តរលគ្នេ
ការណ៍ក្លបែណតប់លេើវ ិស័យសាពន្ វ ិសវកម្ែសុីវ ិេរហូត្ែេ់វ ិស័យ

• ខែេ

ើងលៅទីក្កុងត្ូកយូកនុងឆ្នាំ២០១៩។

បេង់ Façade Design ខែេក្

លន្ោះន្ឹងរ ាំពឹងថាលែើរត្ួនាទី ជា

លគ្នេលាំន្ិត្ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងលក្គ្នងបងាាំុខែកខែប

រពធលធ្វើល

បខន្ថម្លេើលន្ោះ អត្ថបទពិលសសម្ួយអាំពីការរចនាលាំន្ូស

ន្អលញ្ជើញចូេរួម្។

កខន្េងសក្ាប់រាយការណ៍ឯកសារស្សាវក្ជាវ

លឺលក្គ្នងលធ្វើលៅ

សន្និសីទ PSSC2019 (សន្និសីទលក្គ្នងបងាាំុខែកខែបអន្តរជាត្ិ លេើក

សុីជលក្ៅរវាងអនកជាំនាញជបុន្ ន្ិងបរលទសទក់ទងន្ឹងបញ្ជ
ា ទាំង
សុន្ទរកថាលន្េឹោះក្ត្ូវ

ន្

លយើងសូម្ឲ្យអនកទាំងអស់ គ្ននបន្តខសវង

យេ់សកម្ែភាពរបស់ JSSC លហើយលយើងរង់ចាាំសាតប់ម្ត្ិលយបេ់

សម្បទរសក្ាប់

រាឡាាំពិកត្ូកយូ២០២០

ន្រាយការណ៍។

របស់លោកអនកក្លប់ លពេលវោ៕

ន្ិង
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Category

Registration fee
– Regular
– Student
– Accompanying person
– Media
Banquet
– Regular
– Accompanying persons
Technical tour

Hiroshi Katsuchi, Chairman, International
Committee of Japanese Society of Steel
Construction (Professor, Yokohama National
University)

19

Early-bird
registration
April 1 to June 30
2019 (JPY)

Late/On-site
registration
July 1 to October 10
2019 (JPY)

55,000
20,000
5,000
Free

60,000
25,000
5,000
Free
12,000
7,000
2,000

