STEEL CONSTRUCTION
TODAY & TOMORROW
ការល

(លេខ៥៩ ខខលេសា ឆ្ន២
ាំ ០២០)

ោះពុេផ្ស
ភ ាយរួេគ្ននរបស់សហព័ន្ខធ ែក ន្ិងខែកខែបជបុន្ ន្ិង
ក្កុេហន្
ុ សាំណង់ខែកខែបជបុន្

ជាភាសាខខែរ

ក្ត្ូវ

អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែបថ្ែៃលន្ោះ& ថ្ែៃខសែក
ន្ល

ោះពុេភផ្សាយបីលេើកកនុងេួយឆ្នាំ

ន្ិង

លេខ ៥៩ ខខលេសា ឆ្ន២
ាំ ០២០៖ ាត្ិកា

ន្ចរាចរណ៍

ការលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្

ផ្សសពវផ្សាយទូទាំងពិភពលោកសក្ាប់ អនកខែេាន្ត្ួនាទីក្បត្ិបត្តិ

ការសរលសើររបស់ JSSC សក្ាប់សេិទិធផ្សេសានថ្ែល្នើេ

ន្ិងក្កុេហុន្នានា ខែេាន្ការចាប់អារេែណ៍
ឧសាហកេែទាំងអស់ ន្ិងសាថប័ន្រែឋ
បាំណងសាំខាន្់ថ្ន្ការល

កនុងពាណិជជកេែ
េលផ្សសងៗលទៀត្។ លគ្នេ

ោះពុេពផ្សាយលន្ោះលឺលែើេបីខណនាាំ

លលក្ាងអភិវឌ្ឍល

បទដ្ឋឋន្

ក្បសិទធភាពការពារថ្ន្កក្ាេលបត្ុងជាន្់

លរៀបចាំល

លេើឥរ ិយបទថ្ន្ធ្នឹេ

ខែកខែបទក្េង់អកសរ H សភាពលធ្នើរងបន្ទុក_______________៤

សាំណង់កក្េិត្ខពស់
ន្ិងសារៈសាំណង់នានាខែេាន្លៅកនុង
ិស័
ិសវ
វ យ សាំណង់ន្ិងវ កេែសាំណង់សុីវ ិេ។
លែើេបីឱ្យអនកអាន្ជាភាសាខខែរខែេាន្ចាំន្ួន្លក្ចើន្

សុី________________១

អគ្នរ Osaki Garden Tower_________________________៣

ន្ិងេកខណៈពិ លសសទក់ទងន្ឹងការសាងសង់ខែក ឧទហរណ៍
ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់ ខបបទាំលន្ើប បលចេកវ ិទាសាងសង់ ន្ិងសាភរៈ

ការ

ន្់សាែន្ថ្ន្េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះថ្ន្ត្ាំណរភាជប់ លដ្ឋយផ្សារ

ជាេួយចាំណុចខូចលដ្ឋយផ្សារ _________________________៥

ន្យេ់

យងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបទទាំងលន្ោះ អត្ថបទភាសាខខែរក្ត្ូវ

ើងវ ិញទីក្កុងន្ី ហុន្

អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West_______________២

ការវាយត្ថ្េេសភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបថ្ន្ចាំណុចផ្សារភាជប់ថ្ន្

ន្

ើង ន្ិង

ន្ភាជប់េកជាេួយអត្ថបទជាភាសាអង់លលេសផ្សង

ឧបករណ៍លេកាន្ិកលក្បើកុនងលក្គ្នងបង្ាំុសក្ាប់ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ

ក្ត្ូវ

ន្ភាជប់លៅទាំ ព័រខាងលក្កាយថ្ន្អត្ថបទន្ីេួយៗ។

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19

កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្________________________៦

ខែរ។ ទក់ទងលៅន្ឹង រូបែត្ លាំន្ូរ ន្ិងតារាងទាំងលនាោះជាភាសា
អង់លលេស

សន្និសីទ PSSC លេើកទី ១២ លធ្វើលៅទីក្កុងត្ូកយូ____________៧

លេើសពីលន្ោះលទៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាងបញ្ជ
ជ ក់ពីបលចេកលទស
ថ្ន្អត្ថបទលន្ោះ លឺក្ត្ូវការជាចាាំ
លទៀត្ លឺក្ត្ូវ

ន្ទេទរលអាយាន្ សូេលេើេ

អង់លលេស ផ្សងខែរ។

ឋកថាលន្េឹោះ____________________________________៩

ច់ ឬ បលចេកលទសេេែិត្ជាលក្ចើន្

វល្ពិភាកាបលចេកលទស_____________________________១០

អត្ថបទជាភាសា

ទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទស________________________១១

ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហុន្សារជីវកេែ__________________១២

ក្ពឹត្ិតការណ៍អន្តរជាត្ិរបស់ JSSC

លវទិកាអគ្នរខពស់ៗចិន្-ជបុន្-កូលរ ២០១៩________________១៣
សន្និសីទបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី ២_________១៤

អត្ថបទពិសលសស៖ ខែកអុីណុក

វ ិែី 268 Orchard Road_____________________________១៦

លខាេងទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ Kamihirai Flood Gate_____________១៨
លណៈកាែធ្ិការអន្តរជាត្ិ JSSC _________ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ
លេខទាំព័រខែេ

ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ

ភាសាអង់លលេសខែេ

ន្លចញផ្សាយលេខ ៥៩។

អត្ថបទ
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ការលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្

ចាំន្ួន្ែយចុោះថ្ន្សសរធ្ាំ ក៏ែូចជាការកាំណត្់ “វ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់
បញ្ច្ញ្ជ
េ សលក្គ្នងខានត្ធ្ាំ ”

ការសរលសើររបស់JSSC សក្ាប់សេិទិផ្ស
ធ េសានថ្ែល្នើេឆ្នាំ២០១៩

ជាន្់លក្កាេែី ន្ិងកាត្់បន្ថយលពេលវោសាំណង់ក្ត្ឹេក្បាណ៦ខខ

(ទាំព័រ ១)

បុលណ្តណោះ (Fig.2)។

• ពាន្តរងាវន្់សេិទិផ្ស
ធ េសានថ្ែល្នើេ
លលក្ាងអភិវឌ្ឍល

“វ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់បញ្ច្ញ្ជ
េ សលក្គ្នងខានត្ធ្ាំ ” លឺជាវ ិធ្ីសាស្តសត

ង
ើ វ ិញទីក្កុងន្ីហន្
ុ
សុី

សាំណង់េួយខែេលជើងទក្េរបលណ្ត
ត ោះអាសន្ន

អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖ ក្កុ េ ហុ ន្ NIHON SEKKEI, INC ន្ិ ង

ក្ត្ូវ

ើងវ ិញពិលសស

ើងវ ិញទី ក្កុងន្ីហុន្

សុី

ក្ត្ូវ

លៅត្ាំបន្់

ខែេរួេាន្

ក្ទង់ក្ទយទិសលៅបញ្ឈរ

រូបភាព ១ ទិែឋភាពទាំងេូេ

ហាងេក់រាយ ក៏ែូចជាបន្ទប់លរាងកុន្ រួេាន្ DHC ខែេាន្ការ

Fig.1 លក្គ្នងបង្ាំុខាងលេើជាន្់ផ្ទទេ់ែី

បញ្ជ
ជ ក់ ទទួេសា្េ់សក្ាប់ ជាត្ាំ បន្់កុារទាំងេូេ។ ជាន្់ លក្កាេែី

Fig.2 លក្គ្នងបង្ាំុជាន្់ លក្កាេែី

រួេាន្កខន្េងចត្រែយន្ត ន្ិងបន្ទប់ាសីន្ែូចជា បរ ិកាខរកាកាំលៅ។

Fig.3 លក្គ្នង្ែឹងខានត្ធ្ាំ

(សូេលេើេរូបភាព១)

Fig.4 សាពន្សក្ាប់លែែើរលជើង (ជាន្់ទី៥)

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ ន្ិងសាំណង់ត្ាំបន្់ A
ស់ឧបករណ៍ក្ទក្ទង់

ន
េបីទប់បន្ទុក ពិលសសលពេរ ាំជួយក្ពេជាេួ យ
លក្គ្នងបង្ាំុកុងអគ្នរលែើ

ក្បព័ន្ធលក្លឿងបាំពាក់ទប់លៅខផ្សនកខាងលេើ ខណៈខែេលក្លឿងបាំពាក់
ទប់ក្កវាត្់ ន្ិងសន្ទោះបិទលបើកខយេ់លក្បើលក្បងក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំសេស្សប

ខែេសសរបញ្ឈរចាប់ពីជាន្់ខាងលេើាន្
ត្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុខាងលេើ។ េុខងារក្បត្ិបត្តិការ

ទេ់រ ាំជួយថ្ន្ត្ាំបន្់ A លឺ ១,៥ែងថ្ន្អគ្នរខពស់ៗទូលៅ។ (Fig.1)
សក្ាប់សាំណង់ខផ្សនកជាន្់លក្កាេ
ក្ត្ូវ

លដ្ឋយលក្បើក្

(Fig.4)

លហើយអគ្នរចាប់ពីជាន្់ខាងលេើជាន្់ផ្ទទេ់ែី ាន្ការ ិយេ័យ ន្ិ ង

លក្គ្នងបង្ាំុត្ាំបន្់A ភាជប់ការលក្បើក្

ន្កាំណត្់យកេកលក្បើក្

ន្

ស់ឧបករណ៍ខែេរអិ េ

លៅវ ិញលៅេកលែើេបីទប់ទេ់រ ាំលោច ខែេលកើត្ក្ត្ង់ចុងថ្ន្សាពន្។

ត្ាំន្ប់ A សថិត្លៅភាលខាងលកើត្ថ្ន្ក្កុេហុន្ Takashimaya

បញ្ច្ញ្ជ
េ ស” ក្ត្ូវ

ើងជាេួយលក្គ្នងបង្ាំុលជើងទក្េ សក្ាប់ក្ទក្ទង់ ពី

លក្គ្នងលរៀបចាំរចនាសេព័ន្ធជាេួយយន្តការលែើេបីរកាទប់សភាពខូច

ើងវ ិញទីក្កុងកនុងក្បលភទ Category-1 ។

ទក្េង់ លកាងលចញពី

ន្កសាងល

ស្សទប់ខាងកនុងកនុងលពេរ ាំជួយែី លក្គ្នងទក្េង់ អកសរ “L” ក្ត្ូវ

ត្ាំបន្់ចាំន្ួន្បសថិត្លៅ

Takashimay (ជាសេបទរអគ្នរវបបធ្េ៌ែ៏សាំខាន្់េួយ) ន្ិងលលក្ាង

លៅលេើលក្គ្នងខានត្ធ្ាំ

លៅជាន្់លក្កាេែីពី

ត្ាំបន្់A។ លែើេបីបលញ្ជៀសរវាងផ្សេបោះពាេ់ថ្ន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ

ចាំកណ្ត
ត េអគ្នរលគ្នេថ្ន្េជឈេណឌេហាងេក់ទាំន្ិញ Nihonbashi
អភិវឌ្ឍល

ន្អន្ុវត្តខណៈលពេពយួរសសរបញ្ឈរ

សាពន្លែែើរលជើងរវាងត្ាំបន្់ A ន្ិងអគ្នរក្កុេហុន្ Takshimaya

សុីន្ជុលុ (Ni-Chome Category-1) លឺជាការអភិវឌ្ឍថ្ន្ក្កបខណឌ
អភិវឌ្ឍល

ន្សាងសង់

លក្គ្នងខានត្ធ្ាំ។

ង
ើ វ ិញលៅត្ាំបន្់ A
លលក្ាងអភិវឌ្ឍល

ក្ត្ូវ

រវាងធ្នឹេ IFL ន្ិងធ្នឹេ B1FL លែើេបីបលង្ើត្លក្គ្នងខានត្ធ្ាំ ការជាេស

Obayashi Corporation
ការអភិវឌ្ឍល

ន្បលងកើន្េទធភាពការងារថ្ន្ការងារលៅ

“វ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់

ស់។ ចាំន្ួន្ថ្ន្បលងា្េធ្ាំ

ន្កាត្់បន្ថយលដ្ឋយសារសសរបញ្ឈរទិសស្សប បិរាក្ត្ថ្ន្

អគ្នរាន្ទក្េង់លកាងលចញលក្ៅលឆ្ពោះលៅត្ភាជប់លៅជញ្ជ
ជ ាំង។
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Zone A

Fig. 1 Above-ground Structure

Fig. 2 Underground Structure
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Fig. 3 Mega Frame
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~15m
L-shaped
cantilever

(ទាំព័រ ២)

ភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយក្បហាក់ក្បខហេន្ឹងអវី ខែេាន្កនុងលក្គ្នងបង្ុាំ

ធ េសានថ្ែល្នើេ
• ពាន្តរងាវន្់សេិទិផ្ស

ផ្ទតច់លពេាន្រ ាំជួយទទួេ
Sekkei

Ltd.

ពុាំចាាំ

ន្ិ ង

លេើកកេពស់លៅការដ្ឋឋន្ត្ភាជប់វ ិែី

លលក្ាងអគ្នរលភាេោះក្ត្ូវ
Yotsubashisuji

ការកាំណត្់យកលក្បើក្

ន្ជាំរញ
ុ

វ ិទាលេក្ត្ីភាពបរ ិសាថន្ក្ត្ូវ

ន្សាង

លក្បើក្

(សូេលេើ េ រូបភាព១)
លលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី១ ខែេ

ទប-ខពស់” ក្ត្ូវ

េាញឹករត្់លៅកនុងការដ្ឋឋន្

លដ្ឋយសារផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ចរាចរណ៍
លហើយការដ្ឋឋន្សថិត្លៅខកបរផ្សេូវធ្ាំ

សាំខាន្់កុងទី
ន
ក្កុង ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខែរកាពិលសសក្ត្ូវលធ្វើល

ខែេាន្កនុងលលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី១

ករណីាន្វត្ថុខែេធាេក់ចុោះកនុងអាំ

លែើេបីបាំលពញតាេ

ុងលពេសាងសង់។ លែើេបីលដ្ឋោះ

ខផ្សនកខាងកនុងក្បលភទលក្លឿងចក្កលេើកកនុងចាំលណ្តេលនាោះ

ស់សក្ាប់ អគ្នរ Nakanoshima

កាំណត្់លក្បើក្

Festival Tower West ជាបេង់លក្គ្នងបង្ុាំខែេធានាភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួ យ

ស់លែើេបីបលងកើន្សុត្ិថភាព

ន្ិងផ្សេិត្ភាព។

ក្បហាក់ក្បខហេន្ឹងស្សទប់កណ្ត
ត េផ្ទតច់លចញលពេាន្រ ាំជួយ។

អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West ក្ត្ូវ

លក្គ្នងបង្ាំុការពារ-ល្េើយត្បបនាទន្់-ជាន្់ទប-ខពស់”

ល

ឧបករណ៍បិទ-លបើកខយេ់លក្បើលក្បង សរុប៤៨ ក្ត្ូវ

លលក្ាងេួយខែេ

បខន្ថេលេើ លន្ោះ

ន្ិងធ្នឹេធ្ាំជាន្់ទី៤លេើខផ្សនកខាងលកើត្ថ្ន្អគ្នរ។
ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំល

បិទ-លបើកខយេ់លក្បើ លក្បងក្ត្ូវ

“លក្គ្នងជញ្ជ
ជ ាំងធ្ាំ ”

ើង។ កនុងវ ិធ្ីលន្ោះ ឧបករណ៍

ន្បញ្ជ
ជ ក់

ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំយង

សុីជលក្ៅកនុងខផ្សនកជញ្ជ
ជ ង
ាំ ឥត្ថ្ផ្សទខាងកនុងទប-ខពស់លេើបួន្ខផ្សនក។
(សូេលេើេ Fig.1)

ការកាំណត្់លក្បើក្

ែូលចនោះ

ន្វាយត្ថ្េេជា

ន្ចូេរួេយងសលេបើេែេ់ការលធ្វើឲ្យក្បលសើរ

ើងថ្ន្បលចេកវ ិទាសាំណង់សក្ាប់អគ្នរលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខពស់

Fig. 1 ការលរៀបចាំលក្គ្នង្ែឹងជលណើត រយន្ត ន្ិងែូយលដ្ឋយលក្បងរ ាំអិេ

រហូត្ែេ់ជាន្់ទី៤

ន្ត្លេេើងជាលក្គ្នងបង្ាំុ ខែេកនុងលនាោះ ៤ខផ្សនកថ្ន្ឧបករណ៍បិទ

-លបើកខយេ់លក្បើលក្បងក្ត្ូវ

ន្

រូបភាព 1 ទិែឋភាពទាំងេូេ ន្ិងខផ្សនកទប-ខពស់

រវាងត្ាំបូេជញ្ជ
ជ ាំងដ្ឋក់

បញ្ឈរលដ្ឋយខេួន្ឯងពីលក្កាេកក្ាេជាន្់ទី១

ក្ត្ូវ

កប់ពពក។

ន្

លរៀបចាំ សក្ាប់ថ្ផ្សទខាងកនុងធ្ាំថ្ន្ខផ្សនកទប-ខពស់ (ជាន្់ទី១ ែេ់ទី៤)
ថ្ន្អគ្នរខែេលរៀបឥត្។

ើង

ស្សាយជាេួយេកខខណឌការដ្ឋឋន្ខបបលន្ោះ លក្គ្នងបង្ាំុរចនាសេព័ន្ធ

“លក្គ្នងបង្ុាំការពារ-ល្េើយត្បបនាទន្់-ជាន្់

ន្កាំណត្់លក្បើក្

ស់ទឹកពីទលន្េខែេហូរលេើខផ្សនកទាំងពីរ ថ្ន្ការដ្ឋឋន្លលក្ាង

បខន្ថេលេើលន្ោះ

Nakanoshima Festival Tower West ភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ

េកខខណឌត្ក្េូវខបបលន្ោះ

ែូចជាក្បព័ន្ធាសុីន្

ភាជប់ន្ឹងថ្ផ្សនកសសរថ្ន្ថ្ផ្សទជញ្ជ
ជ ាំងខផ្សនកខាងកនុងជាន្់ការ ិយេ័យ។

ន្បងាាញស្សទប់កណ្ត
ត េផ្ទតច់

ខែេត្ក្េូវឲ្យផ្សតេ់លដ្ឋយាេស់លលក្ាងផ្ទទេ់។

ស់

ន្ិងជញ្ជ
ជ ាំងកញ្េ ក់ពីរជាន្់ ជញ្ជ
ជ ង
ាំ ខផ្សនកខាងកនុង “ថ្ផ្សទសកេែ” ដ្ឋក់

ន្សាថបនាសក្ាប់

លចញពីគ្ននលពេាន្រ ាំជួយ ន្ិងលក្គ្នងបង្ាំុទក្េែ៏ធ្ាំ។ សក្ាប់អគ្នរ
ក្បហាក់ក្បខហេន្ឹងអវី

ន្លក្បើក្

ក្ត្ជាក់កុនងត្ាំបន្់ (សក្ាប់អគ្នរពីរកនុងលលក្ាងអគ្នរលភាេោះ) លដ្ឋយ

សង់សក្ាប់លលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី ២ថ្ន្លលក្ាងអគ្នរខពស់លន្ោះ។
ក្ត្ូវ

ស់បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបឈាន្េុខ

លៅអគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West បលចេក

ត្ភាជប់ទីក្កុងែ៏សាំខាន្់េួយលៅអូសាកា ន្ិងអគ្នរ Nakanoshima

បេង់លក្គ្នងបង្ាំុថ្ន្អគ្នរ

ស់ អគ្នរែូចជា

ន្ិងាន្លេក្ត្ីភាពបរ ិសាថន្

ខែេជាផ្សេូវ

Festival Tower West លឺជាអគ្នរខពស់កប់ពពកខែេក្ត្ូវ

ច់ផ្សតេ់ឲ្យលៅជាន្់ ពុាំាន្លគ្នេបាំណងលក្បើក្

ជាន្់ផ្ទតច់លពេាន្រ ាំជួយ។

Takenaka Corporation
លៅទីក្កុងអូសាកា

លដ្ឋយការលរៀបចាំ ឧបករណ៍បិទ-

លបើកខយេ់លក្បើលក្បងលៅជាន្់ទប-ខពស់ ខែេអន្ុវត្តជាក្បចាាំ លហើយ

អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West
អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖ ក្កុេ ហុ ន្ Nikken

ន្

ស់ លក្គ្នងបង្ាំុការពារ-ល្េើយត្បបនាទន្់ -

ជាន្់ ទប-ខពស់” ាន្លុណសេបត្តិទាំងពី រលួរកត្់សា្េ់៖ ការធានា
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Photo: Kiyohiko Higashide (Higashide Shashin Jimusho)

Fig. 1 Framing Elevation and Damper Arrangement
Hotel floors:
Outer peripheral column @4.5 m
32nd-floor truss
Pitch change of outer peripheral column+
Supression of flexural deformation
Office floors:
Outer peripheral column @3.6 m
Center core
2,000-kN oil damper (208 units)

Fifth-floor truss
Pitch change of outer peripheral column+
Supression of bending deformation

6,000-kN oil damper at “BigWall” framing

1st~4th floors
Intensive response-control layers
6,000-kN oil damper
Photo 1 Full view and low-rise section
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(ទាំព័រ ៣)

ធ្នឹេក្បខវងលក្បើ ជាការទប់ទេៃន្់

ធ េសានថ្ែល្នើេ
• ពាន្តរងាវន្់សេិទិផ្ស

ត្ុេយភាព

អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖ Yuichi

Koitabashi,

Seiya

ខផ្សនកខាងេុខទេ់គ្ននកនុង១០,៨

ខេក្ត្ លលអាចលរៀបចាំ សាសធាត្ុ ធ្ន្់ទេ់រ ាំជួយកនុងសនូេថ្ន្ បនាទត្់

Kenichi Hirai, Yoshihide Takada, Toshihiro Hayasaka ន្ិ ង

ក្កវាត្់ន្ិេួយៗជាេួយ EV ទេ់ខនងគ្នន។

Taisei Corporation

លដ្ឋយការបលងកើត្លក្គ្នងបង្ាំុទេ់រ ាំជួយថានក់ជាត្ិ ក្បេូេផ្សតាំុ

កនុងសនូេខែេយកេកលធ្វើការពិចារណ្តរ បនាទត្់ េាំហូរការ ិយេ័យ

អគ្នរ Osaki Garden Tower លឺជាអគ្នរការ ិយេ័យ
ថ្ន្លលក្ាងអភិវឌ្ឍល

ុងលពេរ ាំជួយែី។

លដ្ឋយការលរៀបចាំ EV

Kimura,

បខន្ថេលេើការកាំណត្់លក្គ្នងបង្ាំុផ្ទតច់លចញពីគ្នន

ើងវ ិញទីក្កុង អភិវលដដយក្កុេហុន្ Sumitomo

ការ ិយេ័យធ្ាំ

Realty & Development Co., Ltd., ខែេាន្កេពស់ ១១៤ខេក្ត្

លធ្វើលៅ

លរៀបចាំ ខផ្សន្ការ

ន្ិងក្កឡាថ្ផ្សទ ១៧៨០០០ ខេក្ត្កាលរ ាន្ ២៤ជាន្់លេើ ន្ិង២ជាន្់

លពេរ ាំជួយជាន្់

ន្លដ្ឋយាន្កក្េិត្លសរ ីភាពខពស់ថ្ន្ការ

ខណៈលពេខែេធានា

ន្េុខងារក្បត្ិបត្តិការ

លក្កាេែី (រូបភាព 1)

ទេ់រ ាំជួយខពស់។

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្អគ្នរ

វ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់សក្ាប់លក្គ្នងបង្ាំុជាន្់លក្កាេែី

កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ថ្ន្រូបរាងខាងកនុង អគ្នរក្ត្ូវ

ខបងខចកពិលសសលែើេបីកាត្់បន្ថយអាេែណ៍អវ ិជជាន្

អគ្នរាន្ក្លឹោះផ្ទទេ់

ន្

ន្សក្េប

សក្េួេលែើេបីបងាាញរូបរាងខាងកនុងឲ្យាន្រលបៀបរាបរយ។
ទាំហាំ

៥៥០០

ខេក្ត្កាលរកនុងេួយជាន្់ខែេធ្ាំជាងលលបងែស់លៅទីក្កុងត្ូកយូ ជាេួ យ

៣ខេក្ត្ ជាេួយជលក្ៅ២១ខេក្ត្ លដ្ឋយពុាំ ាន្លក្បើសសរបញ្ឈរ។
កទេ់រ ាំជួយកក្េិត្ខពស់

• សសរបញ្ឈរខែកខែបក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់លដ្ឋយទទួេធ្ឹនេខវងកនុងេាំហរ
កនុងចាំណុចសនូេកណ្ត
ត េ

លដ្ឋយទទួេសាសធាត្ុរ ាំជួយខែេ

ើងលែើេបីដ្ឋក់ជុាំវ ិញក្ចាាំង EV។

• លដ្ឋយដ្ឋក់ជាេួយគ្ននសសរបញ្ឈរទាំងពីរលៅលេើជាន្់ទី១លៅលេើ
ន្ក្បេូេផ្សតាំុ

ើងកនុង

េកខខណឌចាំហរ ១៨០០០០ខេក្ត្លុប ថ្ន្េាយែីក្ត្ូវ

ន្កាយ

លចញ លហើយ៥០០០០ខេក្ត្លុប លក្គ្នងបង្ុាំលក្កាេែីក្ត្ូវ

ន្សាង

ការត្លេេើងខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំក្ត្ូវ

លដ្ឋយ

ស់លក្លឿងចក្កសទូចអគ្នរ៤លក្លឿង

ន្លធ្វើល

ើង

ន្ិងការងារែាំលណើរការ

Fig. 2 ជលណើត រយន្តលក្គ្នង ខផ្សនកខាងលក្កាេថ្ន្ខផ្សនកទប

ចាំណុចចេបងៗថ្ន្បេង់លក្គ្នងបង្ាំុាន្ែូចត្លៅលន្ោះ៖

លក្គ្នងលផ្សទរបន្ទុកខផ្សនកបញ្ឈរ

ន្លធ្វើល

Fig. 1 បេង់លក្គ្នងជាន្់

ខែេកាំណត្់លក្បើសូេកណ្ត
ន
ត េទាំហាំ១០,៨ខេក្ត្េាំហរសសរបញ្ឈរ។

ន្លរៀបចាំល

ន្ិងលក្គ្នងលេអាចក្ត្ូវ

រូបភាព ១ ទិែឋភាពខផ្សនកខាងលក្ៅ

លៅកាេសសរលេើកក្េិត្ជាន្់លក្កាេែី B1 ភាជប់ជាេួយថ្ផ្សទអគ្នរ

ក្ត្ូវ

ន្ិងយុថាកែីសក្ាប់ការរកាែី ែូលចនោះសាំណង់

ស់ SMW

ន្កាំណត្់លក្បើ ខាងលក្កាេែីលដ្ឋយ

ជាេួយក្បាណ៣០០០លតាន្ថ្ន្ខែកខែបលក្គ្នងបង្ាំុកុងវែដ
ន
ពីរស ត ហ៍។

ន្ិង

ចរ ិត្េកខណៈលក្គ្នងបង្ាំុថ្ន្អគ្នរលឺការផ្ទតច់លៅលពេរ ាំជួយ

ន្ផ្សតេ់

លក្បើក្

លក្បើក្

ឧបករណ៍ធ្ន្ទេ់ន្ឹងការរ ាំជួយែី

ការ ិយេ័យទាំងពីរខាងថ្ន្លវរង់ដ្ឋ

ើងលេើ ក្ត្ូវ

សង់កុងរយៈលពេ១០ខខ។
ន

ក្បខវង១០,៨ខេក្ត្ ពីចុងាខងលៅចុងាខងលទៀត្ ន្ិងខពស់ជាងពិដ្ឋន្

ក្បព័ន្ផ្ទ
ធ ត ច់លចញដ្ឋច់លដ្ឋយខ

(RC)

សាំណង់ពីលក្កាេល

ក្ចាាំងែីសបបន្ិេិែត្ត

ជាន្់តាេសតង់ដ្ឋរ ផ្សតេ់េាំហរធ្ាំទូោយជាេួ យទិែឋភាព

ឈាន្េុខថ្ន្ការ ិយេ័យខានត្ធ្ាំតាេជាន្់ន្ិេួយៗ

លក្គ្នងបង្ាំុលបត្ុងអាលេ

លក្កាេែី ន្ិងលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខាងលេើែី។ ែូលចនោះ វ ិធ្ីសាស្តសត

លៅកនុងត្ាំបន្់

េាំលៅដ្ឋឋន្ជុាំវ ិញ។ ជាេួយគ្ននផ្សងខែរ ព័ណ៌កញ្េក់ ក៏ក្ត្ូវ

លហើយសសរក្ត្ូវ

ើងាន្

ក្បេូេផ្សតាំុកុងសាសធាត្ុ
ន
រ ាំជួយលដ្ឋយសារកាេាំងទិស

លៅលផ្សតកកនុងអាំ

អគ្នរ Osaki Garden Tower

លែើេបីឲ្យកាេាំងលេើកល

លេើសសរបញ្ឈរទទួេ
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Fig. 1 Floor Framing Plan

Steel plate wall
Seismic brace (buckling restrained brace)

EV entering
and exiting
position

Arrangement of
seismic members
concentrated in the core

Photo 1 Exterior view

130 m

Fig. 2 Lower Framing Elevation of Short Side
Seismic force

Vertical load from
the mass of the
office space

Fluctuating axial
loads produced
during an earthquake
in the columns with
seismic members

Long-term axial
load due to the mass
of the office space
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(seismic wall)
Seismic isolation member
(isolator)
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(steel damper)

Steel plate seismic wall

Transfer steel plate wall

Position of seismic
isolation bearing

Position of seismic
isolation bearing

Isolator
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Position of seismic Position of seismic
isolation bearing
isolation bearing

Steel U-shaped damper

កនុងការសិកាបចេុបបន្ន

(ទាំព័រ ៤)

ការលធ្េើយត្បកាេាំងសងកត្់ ន្ិងចរ ិត្េកខណៈភាជប់ គ្នន ន្ិងេកខណៈ

• ពាន្តរងាវន្់ន្ិលកខបបទ

ក្បសិទភា
ធ ពការពារថ្ន្កក្ាេលបត្ុងជាន្់លេើ

ធ្នឹេខែកខែបទក្េង់អកសរ H សភាពលធ្នើរងបន្ទុក

ធ្ន្អត្ិបបរារថ្ន្ការត្ភាជប់ធ្ឹនេលបត្ុងបន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំង

ឥរ ិយបទថ្ន្

ែកលចញពីទាំនាក់ទាំន្ងសភាពខូចក្ទង់ក្ទយកាេាំង។

ខែេទទួេ

អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖ Yuki Koetaka, Haruna Iga, Jun Iyama

លបត្ុងផ្សេិត្លដ្ឋយការត្ភាជប់ធ្ឹនេខែកខែបទក្េង់អកសរ

ក្ត្ូវ

លដ្ឋយលក្បើក្

សភាពធ្នឹេរងបន្ទុកលឺពិ

ការជាំន្ួសសភាពធ្នឹេរងបន្ទុក

H

កលកើត្ល

ភាជប់គ្នន

ើងលក្ពាោះថា

លក្គ្នងពក្ងឹង ចាាំ

ថ្ន្កាេាំងចេនារងវង់សថ្សខែកខែប

បន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំង

ើង

ទទួេ

ន្ពីេទធផ្សេ

លត្សតបន្ទុក (សូេលេើេ Fig.3)។

ក្បសិទធភាពការពារថ្ន្កក្ាេជាន្់ លបត្ុងលេើធ្ឹនេខាងលេើ

ភាជប់លបត្ុង ន្ិងខែក

លក្គ្នងបងាាញលត្សតបន្ទុក

កនុងការសិកាបចេុបបន្ន

Fig.2 លក្គ្នងបងាាញថ្ន្លត្សតបន្ទុក

ការកាំណត្់លគ្នេលៅចាំលពាោះ

Fig.3 ការលក្បៀបលធ្ៀបការលធ្េើយត្បកាេាំងសងកត្់ ន្ិងចរ ិត្េកខណៈ

ខែេាន្ធ្នឹេខែកខែបទក្េង់អកសរ

ភាជប់គ្នន

H ខានត្ខេី ន្ិងកក្ាេជាន្់លបត្ុង (សូេលេើេ Fig.2) ការលធ្វើលត្សត
ើងខែេភាជប់ត្ាំណ្តេគ្នន

ន្ិងកាេាំងទិសលៅលផ្សតកបន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំង។

ខែកខែប

សភាពធ្នឹេរងបន្ទុក

តាេរយៈការលធ្វើលត្សត

ខែេល្េើយ្េងលៅន្ឹងទាំនាក់ទាំន្ង

សាសភាពខូចក្ទង់ក្ទយ-កាេាំង ថ្ន្កាេាំងចេនារងវង់សថ្សខែក

ខែបកនុងទិសលៅលផ្សតកែូចបងាាញកនុង Fig.1 ក្ត្ូវ

ន្បញ្ជ
ជ ក់ចាស់។

ឧបករណ៍ពិលសាសធ្ន្៍លធ្វើលត្សតសរុបចាំន្ួន្២៥

ក្ត្ូវ

កនុងារាខេក្ត្ថ្ន្ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ទាំងលនាោះ

ន្លក្បើក្

ស់

លឺក្បខវងថ្ន្កាេ

ឧបករណ៍ភាជប់លបត្ុង ន្ិងខែក (កាេឧបករណ៍ភាជប់លបត្ុងខែក១
កាេ២កនុងចលនាេោះធ្ាំ

ន្លធ្វើលែើេបីលធ្វើឲ្យក្បលសើរល

លណនាល្េើយ្េងយងក្បលសើរលៅន្ឹងអវី ខែេទទួេ ន្ពីេទធផ្សេ

Fig.1

បន្ទុកឥរ ិយបទលេកាន្ិក

ន្លផ្សទៀងផ្ទទត្់បញ្ជ
ជ ក់

កាេាំងសងកត្់ ន្ិងចរ ិត្េកខណៈភាជប់ គ្នន ន្ិងេកខណៈធ្ន្អត្ិបបរារ

ខណៈលពេខែេពិចារណ្តរ

ែូចបងាាញកនុង Fig.1។

ន្លធ្វើល

ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ការពាករណ៍។ ជាក់ខសតង ការសិកាបចេុបបន្នខែេការលធ្េើយត្ប

េកខណៈខាេាំងថ្ន្កាេាំងចេនារងវង់សថ្សខែកខែបទិសលៅលផ្សតក

បន្ទុកក្ត្ូវ

ន្ិងេកខណៈធ្ន្អត្ិបបរារ

កក្េិត្ទបថ្ន្សេីការខែេាន្ស្សាប់ខេោះៗ កនុងភាពជាក់ោក់ថ្ន្

លែើេបីលធ្វើវ ិភាល

ច់ ក្ត្ូវវាយត្ថ្េេលដ្ឋយសបស្សបន្ូវភាពធ្ន្ ន្ិង

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍លធ្វើលត្សត

ជុាំវ ិញធ្នឹេបន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំងល្េើយ្េងន្ឹងកាេាំង

លហើយសេីការលណនាែែី

ឥរ ិយបទសភាពធ្នឹេរងបន្ទុកថ្ន្ធ្នឹេបងាាប់ចូេគ្ននលបត្ុង ន្ិងខែក
លេើកក្េិត្កាេាំងឥទធិពេកក្ាេជាន្់លបត្ុងថ្ន្

ន្ពីទាំនាក់ទាំន្ងរវាងសភាពធ្នឹេរងបន្ទុក

ន្លក្បើលែើេបីពាករណ៍ការល្េើយត្បកាេាំងសងកត្់ ន្ិងចរ ិត្េកខណៈ

ន្ិងបន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំងលក្គ្នងពក្ងឹង

យវ ិភាលជាលេខ

ខែេទទួេ

រងវង់សថ្សខែក។ បខន្ថេលេើលន្ោះ សេីការលណនាខែេាន្ស្សាប់ក្ត្ូវ

លៅ

ស់ឧបករណ៍ចាប់ភាជប់

ន្រកាការពារលដ្ឋយកក្ាេជាន្់លបត្ុង។

តាេរយៈេលធ្ា

េទធផ្សេ

ន្ពីទាំនាក់ទាំន្ងរវាងកាេាំង កនុងទិសលផ្សតកភាជប់លបត្ុង

ន្ិងេុាំចេនាវ ិេជុាំ

ជាទូលៅ លលែឹងថាកនុងធ្នឹេបងាាប់ចូេគ្ននរវាងខែក ន្ិង

លបត្ុង ន្ិងខែក

ន្

កាេាំងចេនារងវង់សថ្សខែកកនុងទិសលៅលផ្សតក លហើយបន្តេកលទៀត្

េទធផ្សេ

កក្ាេជាន្់លបត្ុងអាលេ

ក្ត្ូវ

ន្ិងខែក ន្ិងការជាំន្ួសបន្ទុកលេើជញ្ជ
ជ ាំងលក្គ្នងពក្ងឹងល្េើយ្េងន្ឹង

ន្ិ ង Takashi Hasegawa
បុពក
វ ថា

េទធផ្សេការលធ្វើលត្សតសក្ាប់

ឬ២កនុងចលនាេោះចលងែៀត្)

ការលរៀបចាំកុងទក្េង់
ន

ជាក់ោក់តាេខផ្សនកថ្ន្កក្ាេលបត្ុងជាន្់ ន្ិងជលក្ៅធ្នឹេ។
ការលផ្សទៀងផ្ទទត្់បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន្ការលធ្េើយត្បកាេង
ាំ សងកត្់

ភាជប់គ្នន ន្ិងេកខណៈធ្ន្អត្ិបបរារ

ន្ិងចរ ិត្េកខណៈ
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Fig. 1 Restraint Effect of Concrete Floor
Slabs on Beam Upper Flange

Fig. 3 Comparison of Elastic Stiffness of Rotational
Springs

Displacement of the upper
flange is restricted.

Specimen

Lateral
spring

Rotational
spring

Proposal method
Past method

F11L
F11L+
F11M
F11S

Headed
stud

F21L
F21M
F12L-a
F12L-b
F11L-H
F11L-L

Fig. 2 Outline of Loading Test

F11M-fw
Fh11L
D11L
D11L+

1375

Specimen
(up side down)

(unit : mm)
300
800

Oil jack

F11M-f

Ks
Ksc
(pull out) (strain)

DF11L
DF11M

Prediction
loading
Test unloading

DF11S
sF11M
sF11M+
sF12M

Ksc , Ks ×103 (kNm/rad)

sD11M
0

10

9
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(ទាំព័រ ៥)

លក្បោះ

ខែេ

ន្

ន្់សាែន្សេីការ

ការ

េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះខែេក្ត្ូវ

ជាេួយសេីការ (២)។

• ពាន្តរងាវន្់ន្ិលកខបបទ

ន្់សាែន្ថ្ន្េកខណៈខាេង
ាំ សានេលក្បោះថ្ន្ត្ាំណរភាជប់

លដ្ឋយផ្សារជាេួយចាំណុចខូចលដ្ឋយផ្សារ
អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖

Hiroumi

Shimokawa,

កនុងការលក្បៀបលធ្ៀបក្ត្ូវ

Takaaki

 pr

Hiroshige, Tetsuya Fujita, Haruhito Okamoto, Yukihiro



 uT

Harada ន្ិ ង Tadao Nakagomi

C

 uT



(១)

ក្ត្ូវ

ន្លក្បៀបលធ្ៀប

លហើយសេីការទបជាងថ្ន្លុណត្ថ្េេ
ន្

ន្់សាែន្ ខែេទទួេ

ន្កាំណត្់ជាេកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ។

E  expC 2  T  v TE     v E br

ន្

(1)

  F      Ak

(C=1.203，C2=-0.0057)
បុពក
វ ថា

លៅលពេចុងធ្នឹេភាជប់គ្ននលដ្ឋយការផ្សារភាជប់ លក្ពាោះថាវា

កាន្់ខត្ងាយស្សួេល
លេើកល

 pr

ើង

លែើេបីភាជប់ សាេកករណីេួ យចាំន្ួន្កាំពុង

ើងខែេកនុងសាេកជលក្េើសក្ត្ូវ

សាស្តសតផ្សារភាជប់លដ្ឋយលក្បើក្
ការផ្សារអាចលកើត្ល

លក្បោះេួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ន្បលងកើត្ល

កាេាំងសងកត្់

លគ្នេលៅសានេលក្បោះន្ឹងាុាំបុខន្តងាយខបក
ខែេលកើត្ល

ចាំន្ួន្ពុាំាន្ឯកតារូបវ ិទាកាំណត្់លដ្ឋយន្ិ

ើងលេើថ្ផ្សទចាប់លផ្សតើេ/ចុង
ស់លេកាន្ិក

លសែើ (mm),

ន្់សាែន្េកខណៈខាេង
ាំ សានេលក្បោះ

លរៀបចាំ រចនាសេព័ន្ធ

សក្ាប់លក្បើក្

ថាសេីការ

α: ន្ិ ត្េកខណៈខាេាំងកាន្់ខត្ក្បលសើរល ើង, a:

លក្បៀបលធ្ៀបរវាងត្ថ្េេខែេ
េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ

ន្់សាែន្េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ សក្ាប់ សានេលក្បោះ

ខខសលកាង

ខែេពិចារណ្តរលេើ

ចាំណុចខូចតាេខផ្សទកលដ្ឋយសារសានេចាំណុចៗ ជាេទធផ្សេ សេីការ

លេើេល

អាចខបកយងងាយ

លក្បោះលធ្វើល

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងសានេលក្បោះខែេ

លាំរសា
ូ ន េចាំណុចៗធ្េុោះ (Fig.1) ក្ត្ូវ

ន្លក្បើ កុងលេកាន្ិ
ន
កសានេលក្បោះ

ក្ត្ូវ

ន្់សាែន្

ន្់សាែន្

ន្ិងេទធផ្សេការលធ្វើលត្សត។

សញ្ជញ • កនុង Figure បងាាញេទធផ្សេលត្សត លហើយសញ្ជញ ₒ ត្ថ្េេ

ន្់សាែន្ លលពិចារណ្តរ

ន្់សាែន្េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ

c: ក្បខវងចាំណុច (mm), tcr: កេពស់ថ្ផ្សទលក្បោះ

ពុាំាន្ឯកតារូបវ ិទា ក្បខវងចាំណុចធ្េុោះលសែើគ្ននជាឧទហរណ៍ថ្ន្ការ

ន្លក្ជើសលរ ើសពីឯកសារលយងេុន្ៗ។

ខែេេិន្ខបកលដ្ឋយងាយៗលៅខផ្សនកេួយ

ថ្ន្ទាំហាំ

Fig.2 បងាាញទាំនាក់ទាំន្ងរវាងេកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ចាំណុចត្ភាជប់ លដ្ឋយការផ្សារសរុប៨៦ ជាេួយ
កនុងការលធ្វើរចនាសេព័ន្ស
ធ េីការ

F(): លេលុណ

ត្រងាវស់

ការវាយត្ថ្េេថ្ន្េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះខែេ

ស់កុនងការ

សេីការវាយត្ថ្េេេកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ

ចាំណុចខូចតាេខផ្សនកក្ត្ូវ

γ:

ទទឹងបន្ទោះ B ចាំលពាោះក្បខវងចាំណុចធ្េុោះ A, Ak: ក្បខវងចាំណុចធ្េុោះ

(mm)

ជាទិន្នន្័យការលធ្វើលត្សត

(J), σuT: ភាពធ្ន្សាភរៈទេ់ន្ឹងការខបក

លេលុណចាំណុចក្បេូេផ្សតុាំកាេាំងសងកត្់លេើសាភរៈ,

កេពស់ចាំណុាំ (mm),

ការលធ្វើរចនាសេព័ន្ស
ធ េីការ

': B/(B-2･Aeq) ឬ

លពេរងកាេាំងកនុងខផ្សនកលក្បោះលៅសីត្ុណាភាពលត្សត (N/mm2),

ន្ិងការកាំណត្់

ផ្សារភាជប់ លយើងាន្លគ្នេបាំណងលែើេបីលរៀបចាំ រចនាសេព័ន្ធសេីការ
សានេលក្បោះេីលន្ខអរ។

(N/mm2), T: សីត្ុណាភាពលធ្វើលត្សត (C), vTE:

លពេាន្សភាពខូច

ខែេបណ្ត
ត េលដ្ឋយ

ន្់ សាែន្េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះលដ្ឋយការលក្បើក្

(3)

B/(B-Aeq), vEbr: រងាវស់សេត្ថភាពសាភរៈលែើេបីស្សូបថាេពេ

ចាប់តាាំងពីលពេលកើត្

ខផ្សែកលេើការវ ិភាលខែេាន្ស្សាប់

(2)

សីត្ុណាភាពបញ្ូជ ន្ថាេពេ (C),

ើងសក្ាប់ត្ាំណរភាជប់លដ្ឋយការ

ាន្រ ាំជួយែីែ៏ធ្ាំ Great Hanshin Earthquake។

B  2  Aeq
B

E: រងាវស់សេត្ថភាពសាភរៈទេ់ន្ឹងការខក្បក្បួេក្បខវងលពេរង

ែូលចនោះលហើយការលធ្វើលត្សតសានេ

ផ្សារភាជប់ខែេាន្ចាំណុចខូចសបបន្ិេិែត្

 

Aeq  a  c t cr

ស់។ ជាេួយវ ិធ្ី

ស់សាេកជលក្េើស ចាំណុចខូចលដ្ឋយ

ើងលៅចុងធ្នឹេ

ចាំណុចខូចលដ្ឋយការផ្សារ

 uT

ន្លរៀបចាំ រចនាសេព័ន្ធលដ្ឋយសាំលៅលេើ

ន្់សាែន្។ ខខសលកាងកនុង Figure បងាាញ

ន្់សាែន្សក្ាប់ េកខណៈខាេាំងសានេលក្បោះ។

ើញពី Figure ថាត្ថ្េេ

លលអាច

ន្់សាែន្ឯកភាពគ្នន ន្ិងត្ថ្េេលត្សត។

លលពិចារណ្តរថាសេីការ

ន្់សាែន្េកខណៈខាេាំងសានេ

ើងកនុងការសិកាបចេុបបន្នាន្

សក្ាប់ ការចាប់យក

កក្េិត្អន្ុញ្ជញត្ថ្ន្ទាំហាំខូច ខែេត្ក្េូវឲ្យធានាេកខខណឌត្ក្េូវការ
បាំលពញេុខងារសក្ាប់ ចាំណុចផ្សារភាជប់ លហើយខែេសេីការអាច

េីលន្ខអរ (សាំលៅលេើ សេីការ (១))។ ជាត្ថ្េេេកខណៈខាេាំងសានេ

10

ក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ស់ជាវ ិធ្ីសាស្តសតេួយលែើេបីវ ិន្ិច័យ
ឆ ការទទួេយក/

ការបែិលសធ្កនុងការលធ្វើលត្សតយងលេឿន្បាំផ្សុត្។
Fig.1 លាំរច
ូ ាំណុចធ្េុោះ

Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងការ

ន្់សាែន្ ន្ិងេទធផ្សេលត្សត

(a) ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍លត្សតជាបន្ទោះ

(b) ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍លត្សតជាលក្គ្នង
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Fig. 2 Comparison between Estimated Values and Test Results
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b) Frame test specimen2)
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(ទាំព័រ ៦)

តាេការលេើេល

ើញពីការលក្បើក្

ការវាយត្ថ្េេសភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបថ្ន្ចាំណុចផ្សារ

សានេលក្បោះ ន្ិងេាំដ្ឋប់ សភាពខូចក្ទង់ក្ទយឧបករណ៍ចាប់ សភាព

ទាំន្ងរវាងេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ

• ពាន្តរងាវន្់ន្ិលកខបបទ

េពេរ ាំជួយកនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្

អន កឈ្នោះ ពាន្ត រ ងាវន្់ ៖ Masaru

Shimizu,

Kazuo

ក្

Tateishi,

លៅកនុងការសិកាលន្ោះ

ដ្ឋក់។

ើងពីចាំណុចត្ភាជប់

លដ្ឋយលក្បើសេីការែូចខាងលក្កាេ៖

កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ (Fig.1)។ កនុងករណីរ ាំជួយែីខានត្ធ្ាំ
ើងលដ្ឋយលក្បើក្



 l  1.4774    2 y

ស់ខែក

លទោះជាយងណ្តកតី





ចាំខណកឯ

ខែបចាំណុចទិន្ផ្ស
ន េទប ស្សូបថាេពេរ ាំជួយលែើេបីធានាសថិរភាព
ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុសាពន្ទាំងេូេ។

ខផ្សែកសាំខាន្់រលេើកក្ាស់ថ្ន្បន្ទោះចាប់សភាព

េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច

ស់

ឧបករណ៍លេកាន្ិកលក្បើកុនងលក្គ្នងបង្ាំុ សក្ាប់ ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ
ន្ផ្សេិត្ល

ន្លផ្ទតត្ការយកចិត្តទុក

រ ាំជួយក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារភាជប់។ បនាទប់េក សេីការលែើេបី

សសរខែកខែបលក្ចើន្ជាបង្ាំុសាពន្ផ្សេូវអាកាស ខែេក្ត្ូវ

បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយខែេ

លដ្ឋយផ្សារក្បអប់លៅកនុង

ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងទាំងេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយខែេ

បងាាញខាងលេើ

លដ្ឋយលក្បើក្

លដ្ឋយលក្បើ

សានេលក្បោះសភាពចុោះលខសើយវែដ

ឧបករណ៍ថ្ន្បន្ទោះចាប់ សភាពរ ាំជួយ ក្ត្ូរ

Adachi ន្ិ ង Hiroshi Noda

ន្

ស់វ ិធ្ីសាស្តសតលណនាលក្គ្នងបង្ាំុធ្េែតាខបបលក្បៀបលធ្ៀប។

កក្េិត្ទបបលងកើត្ល

Takeshi Hanji, Hiroki Sugiyama, Yasumasa Soga, Riku

ន្ត្លេេើងលដ្ឋយសសរបាំពង់ខែកខែប៤រួេគ្នន

ក្ត្ង់ចាំណុចចាប់លផ្សតើេ

រ ាំជួយ ន្ិងបន្ទោះចាប់ សភាពរ ាំជួយខែេអាចទទួេ

ភាជប់ថ្ន្ឧបករណ៍លេកាន្ិកលក្បើកុងលក្គ្នងបង្
ន
ុាំសក្ាប់ចាប់ថា

បុពក
វ ថា

ស់ជាក់ខសតង លយើងកសាងទាំនាក់

  0.004490  t w  0.6539
1 
y   y
(3)

សានេលក្បោះ

បលងកើត្សភាពចុ ោះលខសើយវែដលេកាន្ិ កកក្េិត្ទបអាចលកើត្ាន្លដ្ឋយ

ន្ធ្ញលវ ើល

ើង

(1)

(2)
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G

សារការលកើត្ាន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ េ សទីកធ្ាំជាបន្តបនាទប់ លៅ

ក្ត្ូវ

ន្់សាែន្

ក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារថ្ន្បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយ។ កនុងការសិកាលន្ោះ វ ិធ្ី

 l : េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុចលៅលជើងផ្សារ

ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ក្ត្ូវ

 : េាំដ្ឋប់ សភាពខូចក្ទង់ក្ទយឧបករណ៍ចាប់សភាពរ ាំជួយ

សាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្ឧបករណ៍លេកាន្ិក លក្បើកុនងលក្គ្នងបង្ាំុសក្ាប់
តាេដ្ឋន្។

ក្បអប់កុនងឧបករណ៍ថ្ន្ចាប់សភាពរ ាំជួយ

ន្លធ្វើការ

tw : បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយ
G :

វ ិធ្ីសាស្តសតវាយត្ថ្េេសេភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបឧបករណ៍លេកា

ខែកខែបលក្ចើន្

កនុងលនាោះ
ផ្សេិត្ល

លដ្ឋយការលក្បើក្

កនុងការសិកាលន្ោះ លត្សតបន្ទុកវ ិេជុាំលេើសថ្សខែកខែប
ន្លណនា

ក្បសិទធផ្សេ

លដ្ឋយការវ ិភាលសាសធាត្ុកាំណត្់ខែេ

លទោះបីជាការលរៀបចាំជាក់ោក់ចាំលពាោះលជើងផ្សារក្ត្ូវ

ើងវ ិញ។ ការវ ិភាល

កាំលណើន្របស់វាអាចក្ត្ូវ

ន្

អាចក្ត្ូវ

ន្

េាងវ ិញលទៀត្

ពីេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់

ការវ ិភាលសាសធាត្ុកាំណត្់ែូច

លរៀបរាប់ ខាងលេើក្ត្ូវការលពេលណនា
លក្ចើន្លែើេបីទទួេ

ថ្ន្េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច

ន្

ន្់សាែន្ពីត្ថ្េេខក្បក្បួេក្បសិទធផ្សេ

ខែេអាចទទួេ

ថ្ន្

ន្ពីការវ ិភាលល្េើយត្បរ ាំជួយ ថ្ន្លាំររូ ចនា

សេព័ន្ធលក្គ្នង.. ត្ួយងការលណនាជាឧទហរណ៍ វែដអាយុ

ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុចលៅ ចាំណុចចាប់លផ្សតើេលក្បោះ ន្ិងអាាំងលត្ក្កាេ J
(Fig.2)

ស់សេីការខាងលេើ ត្ថ្េេខក្បក្បួេ

េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ ឧបករណ៍ចាប់សភាពរ ាំជួយ

ន្បងាាញថាការចាប់លផ្សតើេលក្បោះ ន្ិង
ន្់សាែន្

ត្ថ្ន្កាេាំងសងកត្់បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយលធ្ៀបន្ឹង

ក្បខវងថ្ន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ

ន្ិកលក្បើកុងលក្គ្នងបង្
ន
ុាំ សក្ាប់ចាប់ថាេពេរ ាំជួយកនុងសសរបញ្ឈរ

លក្ចើន្ក្ត្ូវ

ន្ិ

កាេលក្បើក្

ន្

ស់ភាពចុោះលខសើយទប លឺក្ត្ូវ

ន្វាយត្ថ្េេផ្សង

ខែរ សក្ាប់រ ាំជួយែី ជាលក្ចើន្លដ្ឋយលក្បើក្

ស់សេីកា (១)

ន្ិងការលណនារូបេន្តខូចខាត្ភាពចុោះលខសើយ (Fig.3)។ វែដ

ន្ិងការចាំណ្តយកាេាំង

ន្េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច។
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អាយុកាេលក្បើ ក្

ស់ភាពចុោះលខសើយទបក្ត្ូវ

សេីការ (១)

យវាយត្ថ្េេអាយុកាេលក្បើ ក្

ន្លណនាពី
ស់របស់វា

លដ្ឋយាន្ភាពជាក់ោក់ែូចគ្នន
ជាេួយការលណនាលដ្ឋយលក្បើក្

ឬខផ្សនកសុវត្ថិភាពលធ្ៀប

ស់ការវ ិភាលសាសធាត្ុ

កាំណត្់។
Fig.1សសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើ ន្
Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបថ្ន្ចាំណុចចាបលផ្សតើេសានកលក្បោះ ន្ិងកាំលណើន្
Fig.3

ការខូចខាត្សភាពចុោះលខសើយខែេលណនាកនុងការវ ិភាល

ល្េើយត្បទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ
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លហើយវល្បលចេកលទសបងាាញពីឯកសារស្សាវក្ជាវក្ត្ូវ

(ទាំព័រ ៧-៨)

ន្ក្

រពធល

សរុបាន្២១ក្បលទស

សុីហិក
វ

ន្ិងាន្អនកចូេរួេសរុបចាំន្ួន្

លេើកទី ១២

២៣២ ក្ត្ូវ

ត្ាំបន្់លផ្សសងៗលទៀត្

ន្លជាលជ័យែ៏ធ្ាំលធ្ង។ (សូេលេើេរូបភាព ១ ន្ិង ២)

ន្ិងសាថប័ន្ចាំន្ួន្២៦

ន្ិង

ន្លបើកពនាេរពិព័រណ៌ លៅកនុងទីតាាំងសន្និសីទ

PSSC’19 ន្ិងាន្អនកចូេរួេជាលក្ចើន្

លែើេបីជាំរញ
ុ កិចេសហក្បត្ិបត្តិការរវាងបណ្ត
ត

សាលេខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ ន្ិងលេនាលេន្៍ លេើការអភវ ិឌ្ឍកនុង

ទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទសក្ត្ូវ

សន្និសីទលន្ោះក្ត្ូវ

បញ្េប់ែីៗ
ែ

វ ិស័យលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

លៅកនុងក្បលទសថ្ន្ត្ាំបន្់

ន្លរៀបចាំែាំបូងកនុងឆ្នាំ១៩៨៦

យការណ៍ឯកសារស្សាវក្ជាវ

លៅកនុងការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហុន្សារជីវកេែ ក្កុេហុន្

ែ៏សាំខាន្់កុនងការក្បេូេផ្សតុាំអនកឯកលទស កនុងវ ិស័យស្សាវក្ជាវ ការអប់រ ាំ
សុីហិក
វ

(២០១នាក់ េកពី

ន្យកេកបងាាញ។ ជាេទធផ្សេ សន្និសីទ PSSC’19

លៅត្ូកយូទទួេ

សុីហិក
វ ជាលាំន្ិត្ផ្សតួចលផ្សតើេ

ន្ិងសាំណង់ខែកខែបលក្គ្នងបង្ាំុេកពីជុាំវ ិញត្ាំបន្់

៣៣៩នាក់

លទៀត្)។ លៅកនុងវល្បលចេកលទស រ

២០១៩ លៅសាេឌ្ីជីែេពហុបាំណង ថ្ន្វ ិទាសាថន្បលចេកវ ិទា
សន្និសីទខែកខែកលក្គ្នងបង្ាំុ

ន្ចូេរួេកនុងសន្និសីទ PSSC’19

ក្បលទសជបុន្ ៩០នាក់េកពី ក្បលទសចិន្ ន្ិងបណ្ត
ត ក្បលទសលផ្សសងៗ

ើងចាប់ពីថ្ែៃទី៩-១០ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ

ត្ូកយូ ក្បលទសជបុន្។

ន្ក្បក្ពឹត្ិតលៅលៅថ្ែៃទី១១ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

បលចេកលទស

សន្និសីទ PSSC លេើកទី១២ លធ្វើលៅទីក្កុងត្ូកយូ

(PSSC’19) ក្ត្ូវ

សេបទរអត្ពេកេែអូឡាាំពិក

សុីហិក
វ ។

លៅក្បលទស

ន្លែើរទសសនាពនាេរពិព័រណ៌។

ន្លរៀបចាំ លៅទសសនាេូេដ្ឋឋន្

ន្ិង

រាឡាាំពិកខែេលទើប

ឬសថិត្លៅកនុងែាំលណើរការសាងសង់

(សាេក្បកួត្

កនុងឆ្នាំ១៩៩២ លៅសិងាបុរ ីកនុងឆ្នាំ១៩៩៥ លៅកូលរកនុងឆ្នាំ១៩៩៨ លៅ

ក្បកួត្លេើទឹក

កនុងឆ្នាំ២០០៧

លរៀបចាំទសសន្កិចេលៅកាន្់ ការដ្ឋឋន្លលក្ាងលរៀបចាំសារជាែែី

លរៀបចាំល

សន្និសីទ PSSC

លៅសិងាបុរ ីកនុងឆ្នាំ២០១៣

លេើកទី ១២បចេុបបន្នលន្ោះ ក្ត្ូវ

Olympic

Aquatics

ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍អូឡាាំពិកត្ូកយូ២០២០

ចិន្កនុងឆ្នាំ២០០១ លៅសហរែឋអាលេរ ិកកនុងឆ្នាំ២០០៤ លៅញូ លហសខេន្
ន្ិងលៅចិន្កនុងឆ្នាំ២០១៦។

ន្

Ariake Arena េជឈេណឌេកាយសេព័ន្ធ Ariake ន្ិងេជឈេណឌេ

ញូ លហសខេន្ បនាទប់េកលធ្វើលៅអូស្តសាតេីកុនងឆ្នាំ១៩៨៩ លៅជបុន្

លៅចិន្កនុងឆ្នាំ២០១០

ើង

ចាប់ពីថ្ែៃទី ៩-១០ ខខវ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៩។ លហើយទសសន្កិចេសិកា

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19 (1)

សន្និសីទខែកខែកលក្គ្នងបង្ាំុ

ន្លធ្វើល

លេបឿន្លេឿន្ថ្ន្ទីក្កុងធ្ាំៗ

ន្ិង

Center)

េុន្ការរលបៀបចាំ

រាឡាាំពិក។

ក៏ាន្ការ

ថ្ន្ផ្សេូវ

ខែេាន្អាយុកាេលេើសពី ៥០ឆ្នាំ

ចាប់តាាំងពីការសាងសង់សាំណង់លែើេ។ លដ្ឋយាន្អនកចូេរួេេក

ន្

ពីបរលទសលក្ចើន្ ែាំលណើរទសសន្កិចេលន្ោះេាញឹកខាេាំង។

ើងលៅក្បលទសជបុន្ជាលេើកែាំបូងកនុងរយៈលពេជាង២៥

វល្ខែេក្ត្ូវ

ឆ្នាំ ចាប់តាាំងពីសន្និសីទPSSCលេើកទី ៣ ខែេលធ្វើលៅក្បលទសជបុន្

ន្លរៀបចាំលក្កាេេូេបទ “លឆ្ពោះលៅ២០២០៖

កនុងឆ្នាំ១៩៩២។ លៅឯសន្និសីទ PSSC ចុងលក្កាយលធ្វើលៅទីក្កុង

បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបទាំលន្ើបទន្់សេ័យសក្ាប់ អនាលត្

សន្និសីទលន្ោះបនាទប់ពីចិន្

បលចេកលទស។

លសៀងថ្ហ ក្បលទសចិន្កនុងឆ្នាំ២០១៦ ជុន្
សន្និសីទ PSSC’19 ក្ត្ូវ
ខែកខែបជបុន្
Fujino ខែេ

(JSSC)

ថ្ន្ទីក្កុងត្ូកយូ”

ន្ទទួេសិទិធលរៀបចាំ

លហើយលណៈកាែធ្ិការឯកលទសលរៀបចាំ

ន្បលងកើត្ល

េូេដ្ឋឋន្សេបទរចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ទាំងលន្ោះ

ន្ក្

រពធល

លៅពិធ្ីលបើកសន្និសីទ លធ្វើល

លនាោះទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទសអាចន្ឹងលរៀបចាំឲ្យលៅទសសនា

សក្ាប់ក្ពឹត្ិតការណ៍ក្បកួត្។

កេែវ ិធ្ីសខា
ាំ ន្់ៗថ្ន្សន្និសីទ PSSC’19
លៅសន្និសីទ PSSC’19

ើងលៅថ្ែៃែាំបូងថ្ន្សន្និសីទ

វ ិទាសាថន្បលចេកវ ិទាត្ូកយូ) ថ្ន្លណៈកាែធ្ិការលរៀបចាំ PSSC’19
Yozo Fujino ថ្ន្JSSC

ន្លធ្វើល

រាឡាាំពិក។

PSSC’19 ខែេាន្លោកក្បធាន្ Toru Takeuchi (សាស្តសាតចារយ

ស់

របស់ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្
ឋកថាលន្េឹោះក្ត្ូវ

ស់

លឆ្ពោះលៅលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ ន្ិងន្ិរន្តរភាព

ើងលៅទីក្កុងត្ូកយូ លហើយខែេកនុង

េូេដ្ឋឋន្សេបទរែែីចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ខែេន្ឹងក្ត្ូវលក្បើក្

ន្ិងសាំណង់ថ្ន្

សក្ាប់លក្បើក្

លៅកនុងក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍កីឡាអូឡាព
ាំ ិកត្ួកយូ២០២០ ន្ិង

ន្សលក្េចលធ្វើលៅ

ក្បលទសជបុន្លឺលដ្ឋយសារក្ពឹត្ិតការណ៍កីឡាអូឡាព
ាំ ិក២០២០ ន្ិង
រាឡាាំពិក ក្ត្ូវ

ជាការលក្ត្ៀេេុ ន្កនុងការលរៀបចាំ ទសសន្កិចេសិកា

ទក់ទងន្ឹងបលចេកវ ិទាកនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់

Yozo

ន្ជាំរញ
ុ ការការលរៀបចាំ សក្ាប់ PSSC’19។ េូេ

លហត្ុចេបងខែេសន្និសីទ PSSC’19 លន្ោះក្ត្ូវ

ន្លក្គ្នងលៅេួយថ្ែៃេុន្ទសសន្កិចេសិកា

ាន្ការលធ្វើបទបងាាញជាលក្ចើន្ លៅកនុងវល្សិកាលែើេបីបងាាញបញ្ជ
ា

ើងលៅកនុងក្កុេហុន្សាំណង់

ន្ិងែឹកនាាំលដ្ឋយលោកក្បធាន្

ក្ត្ូវ

(JSSC)

លោកក្បធាន្

ន្ខែេងសុន្ទរកថាលបើកត្ាំណ្តងសាថប័ន្

ាេស់ផ្សទោះ (រូបភាព ៣)។ បនាទប់េក ក៏ាន្ការខែេងសុន្ទរកថាលដ្ឋយ

ើង
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លភញៀវកិត្ិតយសពីររូបលទៀត្លឺ លោកក្បធាន្ Izuru Takewaki ថ្ន្វ ិទា

ក្បថ្ពណីទាំងលនាោះ។

សាស្តសាតចារយ Zhou Xuhong (ក្បធាន្កិត្ិតយសក្កុេហុន្សាំណង់

ឲ្យចិន្

សុន្ទរកថារបស់លោកក្បធាន្ Izuru Takewak ក្ត្ូវ

រួេ

សាថន្សាថបត្យកេែជបុន្ (សាស្តសាតចារយសកេវ ិទាេ័យត្ូកយូ) ន្ិង

លោកក្បធាន្។

ជាាេស់ផ្សទោះលរៀបចាំសន្និសីទបនាទប់ ខែេលក្គ្នងលធ្វើល

ន្ខែេងលដ្ឋយ

ន្សន្ាជួបគ្ននជាែែីេតងលទៀត្លៅក្បលទសចិន្ កនុងលពេ៣ឆ្នាំ

លក្កាយកនុងឆ្នាំ២០២២។ (សូេលេើ េរូបភាព ៤-៦)

េូេបទរួេថ្ន្សន្និសីទ JSSC’19 លឺ “លក្គ្នងបង្ុាំខែក

♦♦♦♦♦

ខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ ន្ិងន្ិរន្តរភាព”។ កនុងសាថន្ភាពបចេុបបន្ន
ខែេកនុងលនាោះលក្គ្នោះេហន្តរាយធ្េែជាត្ិ

ន្ិងការផ្ទេស់បូរពាក់
ត
ព័ន្ធន្ឹងអាកាសធាត្ុ
ការពិភាកាយងសកេែ ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

ន្លកើត្ល

ើងជាញឹកោប់

សន្និសីទ JSSC ជាទាេប់សិត្
ថ លៅលក្កាេការក្លប់ក្លង

ន្បងាាញកាន្់ខត្ចាស់

លដ្ឋយក្កុេក្បឹកាភិ

ើងកនុងលគ្នេបាំណងបងាាញ

ខែប

ឲ្យចាស់ពីលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបែ៏ទក់ទញ ាន្ភាពធ្ន្ ន្ិងន្ិរន្តរ

(PCSSA)

េ

សុីហិក
វ

ថ្ន្សាលេន្៍លក្គ្នងបង្ាំុខែក

ខែេរួេាន្សាជិកភាពថ្ន្ក្បទសទាំង១១

ភាព។ សារៈសាំខាន្់ ន្ិងលគ្នេបាំណងថ្ន្សន្និសទី JSSC’19 ែូច

ខែេកនុងលនាោះ

លដ្ឋយលោកក្បធាន្ Fujon ខែេាន្សក្េង់ខឹេេសារែូចខាងលក្កាេ៖

ចូេរួេជាសាជិកែែី។ កិចក្េ បជុាំ PCSSA ក្ត្ូវ

ន្ិងន្ិរន្តរភាព”។ លដ្ឋយសារបទពិលសាធ្ន្៍ថ្ន្លក្គ្នោះេហន្តរាយែែីៗ

PSSC2019 ន្ិង

កាេយជាកតាតសាំខាន្់ខាេាំងល

រូបភាព ១ រូបែត្ជាក្កុេថ្ន្អនកចូេរួេ

ន្បងាាញខាងលេើ

ក្ត្ូវ

ក្បលទសឥណូឌ លន្សុី

(ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែប

ឥណូឌ លន្សុី) ន្ិងក្បលទសថ្ែ (ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបថ្ែ)

ន្លូសបញ្ជ
ជ ក់លៅកនុងសុន្ទរកថាលបើក

េុន្

--“េូេបទរួេថ្ន្សន្និសីទលន្ោះលឺ “លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្
លៅកនុងក្បលទសជបុន្ ន្ិងទូទាំងពិភពលោក “ភាពធ្ន្” លឺកាំពុង
ើងៗ។

ើងលៅ

កនុងឆ្នាំ២០២២។ ចុងបញ្េប់ថ្ន្កេែវ ិធ្ីោងលសាយលភាជន្៍ អនកចូេ

បណិឌ ត្សភាចារយថ្ន្បណិឌ ត្សភាវ ិសវកេែចិន្)។

ខែកខែបចិន្

កេែវ ិធ្ីចុងលក្កាយ លឺ ការក្បលេ់ទង់ PSSC ពីជបុន្ លៅ

ផ្សេបោះពាេ់ ថ្ន្ការខក្បក្បួេ

PSSC2019

ខែេ

ន្

ន្លរៀបចាំេួយថ្ែៃ

ន្រាយការណ៍ពីលក្គ្នងថ្ន្សន្និសីទ

ន្ពិភាកាពីខផ្សន្ការក្បត្ិបត្តិការ។

អាកាសធាត្ុ ន្ិងកាំលណើត្កនុងកក្េិត្កាំពុងកាេយជាត្ឹកតាង លហើយ

រូបភាព ២ សាេធ្ាំលៅទីតាាំងថ្ន្ PSSC’19

ទិែឋភាពលផ្សសងៗថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបន្ឹងក្ត្ូវ

ន្ពិភាកាលៅថ្ែៃលន្ោះ

រូបភាព ៤ ការលេើកខកវអបអរសាទរ លដ្ឋយលោកសាស្តសាតចារយចូេ

ខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ ន្ិងសន្ិរន្តរភាព” ន្ិងលក្គ្នងបង្ាំុខែក

រូបភាព ៥ ការក្បលុាំត្ញ្ច្ន្ីតក្បថ្ពណី koto ន្ិង shakuhachi លៅពិធ្ីជប់

“ន្ិរន្តរភាព” ក៏កាំពុងកាេយជាកតាតសាំខាន្់ខាេាំងបាំផ្សុត្។ ខញុាំលជឿជាក់ថា

រូបភាព ៣ គ្នរវកិចេលដ្ឋយលោកក្បធាន្ Yozo Fujino, JSSC

ន្ិងថ្ែៃខសែកកនុងសន្និសីទលន្ោះលឆ្ពោះលៅសលក្េច

ន្ិវត្តន្៍ Yushi Fukumoto

ន្

“លក្គ្នងបង្ាំុ

ខែបកាន្់ខត្ទក់ទញ”---

ោងលសាយលភាជន្៍
រូបភាព ៦ ការក្បលេ់ទង់ PSSC ពីក្បលទសជបុន្ លៅក្បលទសចិ ន្

ពិធ្ីោងលសាយលភាជន្៍ ន្ិងបិទសន្និសទ
ី
លភាជន្៍ក្

ជាាេស់ផ្សទោះលរៀបចាំ PSSC បនាទប់

លៅោៃចថ្ែៃទី១ថ្ន្សន្និសីទ JSSC’19 ពិធ្ីោងលសាយ

រពធលធ្វើលៅសណ្ត
ឋ គ្នរ Capitol Hotel Tokyo។ បនាទប់ពី

គ្នរវកិចេសាវលេន្៍ លដ្ឋយលោកក្បធាន្ Fujino ថ្ន្JSSC សាស្តសាតចារយ

ចូេន្ិវត្តន្៍ Yushi Fukmoto (សកេវ ិទាេ័យ Nagoya ន្ិងសកេ
វ ិទាេ័យ

Osaka)

សន្និសីទ JSSC

លន្ោះ

ខែេ

ន្លេើកខកវល

ន្ចូេរួេចាំខណកយងធ្ាំលធ្ងកនុង
ើងលែើេបីអបអរសាទរ លហើយពិធ្ី

ន្បលងកើត្េិត្តភាពរវាងអនកចូេរួេសន្និសទី JSSCទាំងអស់។
លៅកនុងពិធ្ីោងលសាយលភាជន្៍

ាន្សខេតងចលក្េៀង

ក្បថ្ពណីជបុន្អេលដ្ឋយការក្បលុាំឧបករណ៍លភេងក្បថ្ពណី

ន្ិង shakuhachi។ អនកចូេរួេ ពិលសសអនកេកពីបរលទស

លដ្ឋយយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់លេើសងាវក់លភេងែ៏ពិលរាោះ

koto

ន្សាតប់

ថ្ន្ឧបករណ៍
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Outline of PSSC’19 Programs
Date

Time

Event

Venue

PCSSA meeting

Multi-Purpose Digital Hall

9:00- 9:30

Opening Ceremony

Multi-Purpose Digital Hall

9:30-10:30

Keynote Lecture

Multi-Purpose Digital Hall

Nov. 8

18:00-20:30

Nov. 9
(Sat.)

• Professor Jerome F. Hajjar (Northeastern University, USA)
• Professor Yaojun Ge (Tonji University, China)

Nov. 10
(Sun.)

11:00-17:00

Technical Session

(parallel session)

18:30-20:30

Banquet

The Capitol Hotel Tokyu

9:00-10:30

Organized Session

Multi-Purpose Digital Hall

11:00-12:00

Keynote Lecture

Multi-Purpose Digital Hall

• Professor Chia-Ming Uang (UC, San Diego, USA)
• President Mitsumasa Midorikawa (Building Research Institute, Japan)

Nov. 11
(Mon.)

9:00-17:00

Technical Session

(parallel session)

17:00-17:15

Closing Ceremony

Multi-Purpose Digital Hall

8:15-14:00

Technical Tour

Tokyo Olympic facilities and Metropolitan
highway renewal project

Photo 1 Group photo of participants

Photo 3 Greeting by JSSC President Yozo Fujino
Photo 2 Main hall at PSSC’19 venue
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Photo 4 Toast by Emeritus Professor Yushi
Fukumoto

Photo 5 Performance of koto and shakuhachi at
the banquet

Photo 6
Handing over of PSSC
flag from Japan to
China, the host nation
of next PSSC
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ន្លេើកេកបងាាញកនុងទិែឋភាពនានា ថ្ន្ចរ ិត្េកខណៈឌ្ីណ្តេិក

(ទាំព័រ ៩)

ថ្ន្សាពន្លក្បើខខសកាប

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19 (2)

ក្ទទេៃន្់

ឋកថាលន្េឹោះ

ក្ត្ូវ

លទោះាន្ការលកើន្ល

ឋកថាលន្េឹោះ

ឋកថាក្ត្ូវ

ត្ាំបន្់

ខែប

េួយថ្ន្វ ិធ្ីសាស្តសតការពារទាំងបីក្បលភទ

លក្គ្នងបងាាញាន្ែូចខាងលក្កាេ៖

ន្រាយការណ៍

ឧបករណ៍រកាសិរថ ភាព

ខែេ

កាំណត្់យកលក្បើក្

ន្បងាាញជាេួយ

លហើយវ ិធ្ីសាស្តសត

រួេាន្ឧបករណ៍រកា

សិរថ ភាពេាំហរសក្ាប់ខកសក្េួេ

ន្ិងសាំណង់ថ្ន្អគ្នរលក្គ្នងខែក
ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

បញ្ជ
ា ក្បឈ្េបាំផ្សុត្ថ្ន្អសថិរភាពអារឌ្
ូ ីណ្តេិក

ឋកថា ក្បធាន្បទឈាន្េុខ ន្ិងលជឿន្

ន្ិងសាពន្ខែកខែបក្បខវងខវង

ខែេអាចក្ទក្ទង់លែើេបីពក្ងីក

សាពន្លក្បើខខសរកាបក្ទទេៃន្់

ន្ិងវ ិសវករេែសាំណង់សុីវ ិេពីក្បលទសកនុង

លេឿន្សតីពីការរចនាលាំន្ូសបេង់

លឺេិន្ងាយ

ក្បខវងកាន្់ខត្ខវងខែេលទៀត្លៅកនុងលពេអនាលត្ែ៏ខី។
េ

សុីហិក
វ រួេទាំងក្បលទសជបុន្។
លៅកនុងការលធ្វើ

ើងក្បខវងខវងថ្ន្សាពន្ក្ទក្ទង់ លដ្ឋយខខសរកាប

រងឥទធិពេលដ្ឋយសារក្បខវងខវង

ន្លធ្វើ

ើងលដ្ឋយអនកជាំនាញេបីលឈាែោះេាំដ្ឋប់ពិភពលោក៤រូប លៅកនុង

វ ិស័យសាំណង់អគ្នរ

លញ្ច្ហវកង់ក្លឹោះេិន្ែយចុោះយងលេឿន្

លហើយលេបឿន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយកខន្េងរងរ ាំលោច

ើងលៅសាេឌ្ីជីែេពហុបាំណងថ្ន្វ ិទាសាថន្បលចេក

វ ិទាត្ូកយូ ទីតាាំងធ្ាំថ្ន្សន្និសីទ PSSC’19។
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ន្ិងការបន្ធូរបន្ថយរ ាំញ័រសាពន្លជើងទក្េរថ្ន្អ័កសខែកខែប

ន្ិងសាពន្លក្បើលជើងទក្េរ។

លៅថ្ែៃទី១ ន្ិងទី២ថ្ន្សន្នសីទ PSSC’19

ន្លធ្វើល

សថិរភាពអារឌ្
ូ ីណ្តេិកថ្ន្សាពន្លក្បើខខសរកាប

ន្ិងការបញ្ូេ េគ្ននរវាង

ន្ិងេាំហរសក្ាប់ខកសក្េួេ

ស់ សាពន្ក្បខវងលេើស១៥០០ខេក្ត្។

ក្ត្ូវខត្

ខែេាន្អ័កសក្បខវងខវង ន្ិងសាពន្ាន្សសរទក្េជាេួយបង្ុាំខែក

ខែបក្បអប់

■ យុទសា
ធ ស្តសតែីស
ែ ក្ាប់ក្បព័ន្លធ ក្គ្នងបង្ាំុ ន្ិងភាពធ្ន្ក្បកបលដ្ឋយ

ឬលជើងទក្េរក្បអប់ខែកខែបអាចាន្បញ្ជ
ា រ ាំលោច

ន្ិរន្តរភាព

លដ្ឋយចេនាលួចខយេ់

នាយកដ្ឋឋន្វ ិសវកេែបរ ិសាថន្ ន្ិងសាំណង់សុីវ ិេ

TMD លេកាន្ិកអាចជួយបន្ធូរបន្ថយការបាំលពញេុខងារ VIV។

សាកេវ ិទាេ័យ Norheastern University
កនុងបុនាែន្ឆ្នាំែីែៗលន្ោះ

■

សាស្តសាតចារយ Chia-Ming Uang

នាយកដ្ឋឋន្វ ិសវកេែលហដ្ឋឋរចនាសេព័ន្ធ

ភាពធ្ន្ ន្ិងន្ិរន្តរភាព ន្ិងខែកខែបហាប់/ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ាំុ អាលេ។
ឯកសារលន្ោះសលងខបការស្សាវក្ជាវសតីពីក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ

សាកេវ ិទាេ័យ California University

ន្អភិវឌ្ឍ

លែើេបីកាត្់បន្ថយថាេពេ ការបាំពេ ន្ិងសក្ាេខែេបងករល

ការស្សាវក្ជាវលេើការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយថ្ន្សសរខែក

ខែបទក្េង់អកសរ H លៅសហរែឋអាលេរ ិក

ភាលែែីថ្ន្ក្បព័ន្លធ ក្គ្នងបង្ាំុក្ត្ូវ

ើងសក្ាប់ ការរចនាលាំន្ូសបេង់ខែកខែប ខែេាន្

លដ្ឋយសារសាំណង់ន្ិងការលក្បើក្

ឬទឹកលដ្ឋយសារខផ្សនក្េងកាត្់ចាាំងថ្ន្

លក្គ្នង ឬលជើងទក្េរ បុខន្តវ ិធាន្ការណ៍ល្េើយត្បអារឌ្
ូ ីណ្តេិក ន្ិង

សាស្តសាតចារយ Jerome F. Hajjar

ន្អភិវឌ្ឍល

ើង

អនករចនាលាំន្ូសបេង់កុងត្ាំ
ន
បន្់រ ាំជួយខពស់

ស់អគ្នរ រួេទាំងក្បព័ន្ធខែេលធ្វើ

ឲ្យការរចនាលាំន្ូសបេង់សក្ាប់ការកាំលទចលក្គ្នងសាំណង់ ន្ិងក្បព័ន្ធ

ស់ជាទាេប់

ន្ូវសសរខែកខែបទក្េង់អកសរ

សពវថ្ែៃលន្ោះ

ការអន្ុវត្តខែេទញលចញពីលន្ោះេុន្ការរ ាំជួយែីលៅ

សក្ាប់ការរចនាលាំន្ូសបេង់

■ បញ្ជាក្បឈ្េថាេពេឌ្ីណ្តេិក ន្ិងអារឌ្
ូ ីណ្តេិកថ្ន្សាពន្ខែក

Norhride រែឋកាេីហ័រវ ោកនុងឆ្នាំ១៩៩៤។

ខែបក្បខវងខវង

សាស្តសាតចារយ Yaojun Ge

លេចល

នាយកដ្ឋឋន្វ ិសវកេែសាពន្ SLDORC

នានា

សាកេវ ិទាេ័យ Tongji University
ើងែ៏សលេបើេលួរឲ្យ

លៅសហរែឋ

អាលេរ ិកលក្បើក្

ផ្ទតច់ សាពន្ thermal bridges កនុងលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប។

លដ្ឋយាន្ការលកើន្ល

សាពន្

H

លក្គ្នងបង្ុាំសភាពពិលសសខែកខែប

ឯកសារលន្ោះបងាាញក្បវត្តិ

ថ្ន្បញ្ជ
ា សសរលក្ៅខែេ

ើងត្ាំបូងលេើថ្ផ្សទទឹកកនុងការលធ្វើលត្សត

ថ្ន្ការត្ភាជប់សភាព

េទធផ្សេពីែាំលណើរការលណនាខបបលណិត្វ ិទាឈាន្ែេ់

កេែវ ិធ្ីស្សាវក្ជាវសុីជលក្ៅឧបត្ថេភលដ្ឋយ NIST ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការលធ្វើ

លត្សយវាយត្ថ្េេជាបន្តបនាទប់ថ្ន្សសរទាំហាំធ្ាំលេើពី៤៥សសរ។

រេភ ថ្ន្បញ្ជ
ា

េទធផ្សេស្សាវក្ជាវពីកេែវ ិធ្ីលន្ោះរួេាន្ការការបកស្សាយបងាាញ

ក្បឈ្េឌ្ីណ្តេិក ន្ិងអារឌ្
ូ ីណ្តេិកថ្ន្សាពន្ខែកខែបក្បខវងខវងក្ត្ូវ

ចាំលពាោះេកខខណឌរ ាំជួយ AISC ន្ឹងក្ត្ូវបងាាញ។
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■ សភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយលដ្ឋយសារទេៃន្់ផ្សុកថ្ន្ការត្ភា
ទ
ជ ប់ចុង
លជើងទក្េរខែកខែប ន្ិងលក្គ្នងធ្ន្់ន្ឹងសភាពខែកខែបបីជាន្់ទក្េង់
លពញលេញលក្កាេបន្ទុកជាបន្តបនាទប់

លោកក្បធាន្ Mitsumasa Midorikawa

ទីភានក់ងារស្សាវក្ជាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍជាត្ិ
វ ិទាសាថន្ស្សាវក្ជាវអគ្នរ

លៅលពេអគ្នរខែកខែបខពស់ខាេាំងបាំផ្សុត្រងចេនារ ាំជួយ

ែីរយៈលពេខវង ន្ិងអាំ

ុងលបេខវង (រយៈលពេ/អាំ

ុងលពេខវង)

បន្តបនាទប់ ជាង

ន្រ ាំពឹងទុកពីការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយ

លលពាករណ៍ថាអគ្នរទាំងលនាោះន្ឹងទទួេរងបន្ទុកជាលក្ចើន្លេើកជា

ខបបក្បថ្ពណី។

ក្ត្ូវ

លដ្ឋយសារាន្ចាំលណោះែឹងេិន្ក្លប់ក្គ្នន្់លេើការ

បាំលពញេុខងារ ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្អគ្នរខែកខែបខពស់ខាេាំង

បាំផ្សុត្លក្កាេការរងបន្ទុកខបបលន្ោះជាបន្តបនាទប់
រួេគ្ននលៅជបុន្ក្ត្ូវ

លលក្ាងស្សាវក្ជាវ

ន្ដ្ឋក់លចញកាេពីឆ្នាំ២០១០។

លៅកនុងឯកសារលន្ោះ អវីខែេ

ន្លេើកេកបងាាញលឺ ការ

លធ្វើលត្សតលេើចាំណុចត្ភាជប់លដ្ឋយផ្សារភាជប់ពីចុងលជើងទក្េរ ន្ិងការ
លធ្វើលត្សតលេើលក្គ្នងធ្ន្់ទេ់ន្ឹងសភាពខែកខែបបីជាន្់ទក្េង់លពញ
លេញ ខែេក្ត្ូវ

ន្លក្បើបាំលពញេុខងារកនុងលលក្ាងលន្ោះ។ ការលធ្វើ

លត្សតរងបន្ទុកបន្តបនាទប់ចក្េុោះជាលក្ចើន្លេើក លេើចាំណុចត្ភាជប់ចុង
លជើងទក្េរ

ក្ត្ូវ

ើងលែើេបីបលងកើត្វ ិធ្ីសាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្

ន្លធ្វើល

សេត្ថភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទង់ជាបន្តបនាទប់។ ការលធ្វើលត្សតរងបន្ទុក
បន្តបនាទប់ចក្េុោះជាលក្ចើ ន្លេើក

លេើ លក្គ្នងសភាពខែកខែបទក្េង់

ថ្ន្រូបេន្តវ ិភាលសានេលក្បោះ។

តាេរយៈេទធផ្សេការលធ្វើលត្សតថ្ន្

លពញលេញ

ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

ើងលែើេបីលផ្សទៀងផ្ទទត្់បញ្ជ
ជ ក់សុពេភាព

ចាំណុចត្ភាជប់ចុងលជើងសសរទក្េរខែកខែប ន្ិងលក្គ្នងសភាពខែក
ខែបទក្េង់លពញលេញ
ល

ើង

រូបេន្តវាយត្ថ្េេសានេលក្បោះក្ត្ូវ

ន្លសនើ

ន្ិងលផ្សទៀងផ្ទទត្់បញ្ជ
ជ ក់ពាក់ព័ន្ធន្ឹងចាំន្ួន្កក្េិត្ថ្ន្វែដបន្ទុក

រហូត្ែេ់សានេលក្បោះចុងលជើងទក្េរ

សក្ាប់ការរចនាលាំន្ូសបេង់

ទេ់រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរខែកខែបខពស់ខាេាំងទេ់ន្ឹងចេនារ ាំជួយែី រយៈ
លពេខវង ន្ិងអាំ

ុងលពេខវង។
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(ទាំព័រ ១០)

វល្ពិភាកាសតព
ី ីការត្ភាជប់

វល្ពិភាកាបលចេកលទស

ចាំន្ួន្៣១

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19 (3)

ក្ត្ូវ

ន្បងាាញ

ខែេកនុងលនាោះឯកសារលដ្ឋោះស្សាយ

ត្ាំណរភាជប់ ាន្ចាំខណកលក្ចើន្

លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសថ្ន្សន្និសីទ

ឯកសារសរុបចាំណួន្២២៨

ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើរ

លដ្ឋយសារភាពខុសគ្ននថ្ន្ត្ាំបន្់លផ្សសងៗ

លឈាែោះសន្និសីទ--សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ាំុ
ន្រាយការណ៍

លគ្នេែថ្ទលទៀត្ថ្ន្ត្ាំណរភាជប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជប់ ការស្សាវ
ក្ជាវសតីពីត្ាំណរភាជប់

លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជប់លដ្ឋយលក្បើក្

បាេស់ទីលេើគ្ននកនុងលពេរ ាំជួយែី
លក្បើក្

ន្

ចាំណុចត្ភាជប់សសរ-លជើងទក្េរ

ការណ៍ឯកសារជាលក្ចើន្លទៀត្ លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពី

ត្ាំណរភាជប់

អាំ

យ

ជាបន្តបនាទប់ក្ត្ូវ

ឯកសារសតីពីភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយ

ាន្ចាំខណកែ៏ធ្ាំ។

ន្រាយការណ៍ថាការស្សាវក្ជាវលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា លេើឧបករណ៍

ការពារ ន្ិងល្េើយត្ប ភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយថ្ន្ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ាំុ

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយថ្ន្ពិដ្ឋន្សាេកាយសេព័ន្ធ។
ការពារ-ល្េើយត្ប

រ

ឥរ ិយបទថ្ន្ត្ាំណ

ុងលពេរងបន្ទុកជាបន្តបនាទប់

ខែេការស្សាវក្ជាវ

ន្ិងអភិវឌ្ឍលេើ ឧបករណ៍ការពារ-ល្េើយត្ប

ផ្សងខែរ។ កនុងវ ីធ្ីលន្ោះ វា
កាំពុងក្ត្ូវ

ន្លសនើរល

ន្លធ្វើល

យការណ៍លៅសន្និសីទ PSSC ២០១៩

រូបភាព ១ ទិែឋភាពលៅវល្ពិភាកាបលចេកលទស
រូបភាព ២ វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេ

ន្ខណនាាំ ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសតរចនា

ស់ឧបករណ៍ទាំងលន្ោះ ក៏ក្ត្ូវា

យការណ៍ថ្ន្ឯកសារស្សាវក្ជាវខែេ

កនុងរ

ឧបករណ៍ដ្ឋក់អបក្ទក្ទង់

លាំន្ូសបេង់លដ្ឋយលក្បើក្

វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេាន្ការចូេរួេយងសកេែលេើ
ើង

(រូបភាព

ក្ត្ូវ

2)

ន្បញ្េ ប់

តារាង ១ វល្ពិភាកា ន្ិងចាំន្ួន្ឯកសារខែេលេើកេកបងាាញលៅ

លក្គ្នងបង្ាំុកុនងអគ្នរ សន្ទោះលបើក-បិទកនុងសភាពខូចក្ទង់ក្ទយ ន្ិង
សន្ទោះបិទ-លបើកខយេ់ការកកិត្ក្ត្ូវ

ុងលពេរងបន្ទុក

ន្រាយការណ៍ជាេួយលគ្នេលៅកាំណត្់លេើ ការ

លដ្ឋយលជាលជ័យ ។

ការអភិវឌ្ឍថ្ន្ឧបករណ៍ការពារ-រ ាំជួយជាេួយ
ើងែូចជា

យការណ៍សតីពី

ន្អលង្ត្កាេាំងសងកត្់បន្តថ្ន្បន្ទោះខែក

ន្ិងវល្ពិភាកាបលចេកលទស២ថ្ែៃសរុបទាំងេូេ

ន្ិង

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការស្សាវក្ជាវលេើឧបករណ៍

េុខងារកាន្់ខត្ក្បលសើរល

ត្-សសរកនុង

♦♦♦

ឯកសារស្សាវក្ជាវជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ

ឧបករណ៍ដ្ឋក់អបក្ទក្ទង់-លជើងទក្េរ-សសរ

លហើយ

អន្ុវត្តេទធផ្សេស្សាវក្ជាវលៅកនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយ។

ថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ

លយងតាេេូេបទការស្សាវក្ជាវ

ក

ឯកសារេួយ

ស្សាវក្ជាវជាលក្ចើន្ពាក់ព័ន្ធ ន្ឹងឥរ ិយបទកនុងអាំ

ឯកសារលផ្ទតត្លេើលគ្នេលៅលក្គ្នងបង្ុាំអគ្នរ

ើងលដ្ឋយ

លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពីការត្ភាជប់ ឯកសារ

ន្ិងសានេលក្បោះ។

លដ្ឋយខ

ន្ិងការត្ភាជប់

ុងលពេរងបន្ទុកជាបន្តបនាទប់។ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងរ

ខែបលក្គ្នងបង្ាំុសាពន្។

ចាំណុចត្ភាជប់ ទសសនាទន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់ ន្ិងភាពចុោះលខសើយ

រភាជប់ លជើងទក្េរ-សសរកនុងអាំ

ន្ផ្សេិត្ល

ស់ឧបករណ៍ទប់ទេៃន្់ខាេាំងជាេួយចេនាយឺត្ៗ

ទេ់រ ាំជួយាន្ចាំន្ួន្៤៥ឯកសារ ចាំន្ួន្លន្ោះលឺលក្ចើន្ជាងលលលៅកនុង

លៅកនុងវ ិស័យ

ន្ិងក្ត្ូវ

ឯកសារេួយសតីពីចាំណុចត្ភាជប់សសរ-លជើងទក្េរ ន្ិងឥរ ិយបទថ្ន្

ន្ិងការបាំលពញេុខងារ

វល្ពិភាកាបលចេកលទស។ បនាទប់ពីវល្លន្ោះ ាន្ការបងាាញរ

ស់

ឧបករណ៍ចាប់ភាជប់ែីែ ន្ិងឧករណ៍ខែេាន្េុខងារភាពធ្ន្លពេ

សុីហិក
វ
(PSSC)

លផ្ទតត្លេើែាំលណ្តោះស្សាយ

បងាាញលៅកនុងវល្សីព
ត ីការរចនាលាំ ន្ូសបេង់

ន្បងាាញផ្សងខែរ។

ភាពធ្ន្លពេបាេស់ទីលេើគ្នន េកខណៈខាេាំងក្ទក្ទង់ ន្ិងចរ ិត្េកខណៈ

លផ្សតើេលចញពី

បញ្ជ
ា រ ាំជួយែីលដ្ឋយលហត្ុលន្ោះចាំន្ួន្ឯកសារអាំពីការរ ាំជួយែីក្ត្ូវ

ក៏ក្ត្ូវ

ឯកសារសតីពីត្ាំណរភាជប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជប់រេ
ួ បញ្ូេ េលេលុណ

យការណ៍បងាាញលៅ

ចាំន្ួន្ឯកសារកនុងវល្ន្ីេួយៗ។

បុ ខន្តឯកសារជាលក្ចើន្លទៀត្សតីពី

ត្ាំណរភាជប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជប់

PSSC’19

កនុងវល្ពិភាកាចាំន្ួន្៤១។ តារាង១ បងាាញលឈាែោះថ្ន្វល្នានា ន្ិ ង

ឯកសារជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ

លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពីការត្ភាជប់ ឯកសារ

ើង

ន្បងាាញលៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទស

ន្ផ្សសពវផ្សាយយងសកេែ។ (សូេលេើេរូបភាព ១)
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ន្លធ្វើ

Table 1 Sessions and Number of
Papers Reported at PSSC'19
Session

Number
of papers

Seismic Performance & Design

45

Fatigue & Fracture

15

High Performance Steel &
Special Materials

12

Spatial Structure

7

Connections

31

Design Concepts

16

Structural System

13

Wind Effect

5

Buckling & Stability

14

Bridge

10

Robustness, Redundancy &
Resilience

3

Inspection & Monitoring

10

Construction

4

Applied & Computational
Mechanics

6

Composite Materials & Elements

13

Dampers & Isolators

6

Corrosion

4

Welding

7

Fire Resistance

7

Total

Photo 1 Scene at Technical Session

Photo 2 Active Q&A held

228

24

សក្ាប់ ក្ពឹត្ិតការណ៍ជាលេើកទី ១លៅទីលនាោះ។ សក្ាប់ េជឈេណឌេ

(ទាំព័រ ១១)

កាយវបបកេែ Ariake ាន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់ លក្គ្នងត្ាំបូេលធ្វើពី

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19 (4)

លឈ្ើ ធ្ាំលហើយខវងលដ្ឋយលក្បើក្

ទសសន្កិចប
េ លចេកលទស

កី

ន្ិងលជើងទក្េរឃ្ននប។ ការពិន្ិត្យខផ្សនកខាងកនុងខែេ

ន្ិងេូេដ្ឋឋន្សេបទរក្បហាក់ក្បខហេគ្នន

លផ្សសងៗលទៀត្េុន្ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍កីឡាអូឡាាំពិកត្ួកយូ២០២០

ន្ិង

Arieake

រា

ទទួេ

ឡាាំពិក (ត្ូកយូ២០២០)។ ជាក្ពឹត្ិតការណ៍េួយថ្ន្ក្ពឹត្ិតការណ៍នានា
ទក់ទងន្ឹងសន្និសីទ PSSC (សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ាំុ
ហវិក) ២០១៩ ខែេក្ត្ូវ

ន្ក្

ើងលឺ

បនាទប់េក

អនកចូេ

ន្ទសសនាក្ពាំខែន្កាំណត្់សាេ

ន្ិងេជឈេណឌេកីឡាអូឡាាំពិកលេើទឹក

ន្ការពន្យេ់ពីវ ិសវករជាលក្ចើន្រូបចូេរួេ

ខណៈខែេ

កនុងការរចនា

លាំន្ូសបេង់ ន្ិងសាំណង់។ ខណៈខែេ លក្គ្នងត្ាំបូេលផ្សតចលចញពីគ្នន

សុី

លពេាន្រ ាំជួយ លដ្ឋយាន្ទាំហាំធ្ាំ ន្ិងខវង លេើសពី ១០០x១០០

ើងកនុងខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រពធលធ្វើល

ន្លធ្វើល

ជាខផ្សនកែ៏សាំខាន្់បាំផ្សុត្សក្ាប់អនកចូេរួេ។ (សូេលេើេរូបភាព១)

សាំណង់កាំពុងបន្តយងលេឿន្ថ្ន្ក្បលភទលផ្សសងៗថ្ន្ពហុ

ដ្ឋឋន្អត្តពេកេែ

ស់ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ាំុត្ភាជប់គ្ននលធ្នើហាប់

ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC) លក្គ្នងលរៀបចាំទសសន្កិចេ

ខេក្ត្

ន្ិងេូេដ្ឋឋន្សេបទរទាំងលន្ោះបុលណ្តណោះលទ

សាេ Ariake លក្គ្នងត្ាំបូេាន្លជើងទក្េរខែកខែបលទេជាេួយ

សិកាបលចេកលទស

ខែេេិន្ក្ត្ឹេខត្លៅទសសន្កិ ចេពហុកី

ការដ្ឋឋន្ថ្ន្លលក្ាងបន្តែីែ

េាំហរ៦ខេក្ត្

សក្ាប់ផ្សូេវលេបឿន្លេឿន្ទីក្កុងធ្ាំៗ

លរៀបចាំល

ើងលធ្វើលៅថ្ែៃចុងលក្កាយថ្ន្សន្និសីទ

សេ័យសក្ាប់អនាលត្ថ្ន្ទីក្កុងត្ូកយូ”
ក្ត្ូវ

េាងវ ិញលទៀត្

ន្លធ្វើល

ាន្រ ាំជួយក្ត្ូវ

ចូេរួេ។

ឈាន្េុខលៅថ្ែៃច័ន្ទ ទី១១ ខខវ ិចឆិកា ថ្ែៃបនាទប់ពីវល្ពិភាកា។ អនក

វាខបជាឈ្ប់លភេៀងវ ិញលៅលពេ

ើងរវាងត្ាំបូេ

ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំទាំងលន្ោះ ទទួេ

ើងលៅកាន្់ ការដ្ឋឋន្ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់

អាចាន្លភេៀងលពេក្ពេឹេលនាោះ

ន្ត្ាំល

ែាំលណើរទសសន្កិចេបលចេកលទសក្ត្ូវ

ទសសន្កិចស
េ ិកាបលចេក

កនុងលនាោះាន្ជាងពាក់កណ្ត
ត េ

េជឈេណឌេកីឡាអូឡាាំពិកលេើទឹក

ចុងបញ្េប់

ន្លធ្វើល

អនកចូេរួេ

ន្លធ្វើទសសន្កិចលេ ៅទីតាាំង

ទសសន្កិចេចាប់លផ្សតើេ

កនុងលលក្ាងលន្ោះ

ើយ

លេបឿន្លេឿន្កាំពុងែាំលណើរការលក្បើក្

អនកចូេរួេ

ក្ត្ូវ

ទីតាាំងផ្ទទេ់ក្ត្ូវ

ចូេពិន្ិត្យលេើេខផ្សនកខាងកនុង
េជឈេណឌេកនុងសាថន្ភាព

ហាក់ែូចជាាន្ភាព

ន្ចងែុេបងាាញសក្ាប់អនកចូេរួេលក្ពាោះថាពួក

លលអាចយេ់ខឹេេសាររួេទាំងេូ េថ្ន្លលក្ាងបន្តែីែ លដ្ឋយការពិន្ិត្យ

ន្

លេើេេកខខណឌបន្តែីែ ខណៈលពេលែើរលេើផ្សូវលេបឿន្លេឿន្។
េ
(សូេ
លេើេរូបភាព ២ ន្ិង៤)

ន្ពិន្ិត្យលេើេេជឈេណឌេ

រាឡាាំពិក ត្ូកយូ២០២០

ស់

សែុលសាែញ ខផ្សែកតាេេូេដ្ឋឋន្កាេលវោ បុខន្តទសសន្កិចេការដ្ឋឋន្

សុីណ្តហា្វា

កាយវបបកេែ Ariake។ លដ្ឋយសារលណៈកាែធ្ិការលរៀបចាំ ក្ពឹត្ិតការ
កីឡាអូឡាព
ាំ ិក ន្ិង

បលណ្ត
ត ោះអាសន្នជាេួយផ្សេូវ

លេបឿន្លេឿន្ែែីត្លេេើងលៅកខន្េងខត្េតង។ ែាំណ្តក់កាេបន្តែីែថ្ន្ផ្សេូវ

ន្ិងលៅរហូត្ែេ់ត្ាំបន្់ Ariake Area កខន្េងខែេាន្េូេដ្ឋឋន្ស

ែាំបូងល

Line

សាពន្កាត្់ក្ជេងភនាំខែេាន្ស្សាប់កាំពុងក្ត្ូវ

ន្លរ ើលចញលដ្ឋយផ្សតេ់ផ្សូេវកាច់កុង

កាេយជាថ្ែៃែ៏េខែ េន្ខទន្សក្ាប់ ែាំលណើរទសសន្កិចេ។

បញ្េ ប់ ឬសថិត្កនុងែាំលណើរការសាងសង់។

1 Haneda

(ខណឌHigashi Shinagawa ។េ។) ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ទីក្កុងធ្ាំៗ។

ន្ិងាន្សីត្ុណាភាពលៅតេែេកនុងលពេថ្ែៃ

េបទរពាក់ព័ន្ធន្ឹងក្ពឹត្ិតការណ៍អូឡាាំពិកត្ូ កយូ២០២០

ើងលដ្ឋយលក្បៀបលធ្ៀប

ន្ការចាប់អារេែណ៍ខាេាំងពីអនក

ការដ្ឋឋន្លលក្ាងបន្តែីែសក្ាប់ ខខសរផ្សេូវ Root

ែាំលណើរទសសន្កិចេចាប់លផ្សតើេពីសាថន្ីយ៍

កពីគ្ននលពេ

ន្ិងលក្គ្នងបង្ាំុធ្ាំសូេ។
ន

េកពីបរលទស។ លៅថ្ែៃទសសន្កិចេសិកា ខណៈខែេវាទាំន្ងជា

ការដ្ឋឋន្ចុោះទសសន្កិចស
េ ខា
ាំ ន្់ៗ

លក្គ្នងបង្ាំុ

ន្ិងក្ទក្ទង់ក្ត្ង់ក្ជុង

ខកងទាំងបួន្ កខន្េងខែេឧបបករណ៍បាំខបកលដ្ឋយខ

---

ចូេរួេសរុបាន្ចាំន្ួន្៥៤នាក់

ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ

កលពេាន្រ ាំជួយលៅចុងទាំងពីរ។

ត្ាំបូេាន្លជើងទក្េរខែកខែបទិសលៅពីរ

ន្

បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទាំលន្ើបទន្់

“លឆ្ពោះលៅ២០២០៖
លទសេួយ

PSSC2019

លហើយលជើងទក្េន្ីេួយៗក្ត្ូវ

ឧបក្កណ៍បាំខបកដ្ឋច់លដ្ឋយខ

បណ្ត
ត ញផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ត្ភាជប់ទីក្កុងសាំខាន្់ៗ ខែេែាំលណើរការ
ភាជប់ជាេួយេូេបទចេបង ថ្ន្វល្ពិភាកាខែេក្ត្ូវ

ន្កាំណត្់យកេកលក្បើសក្ាប់សេបទរទាំងពីរលន្ោះ

បេង់លក្គ្នង ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសតសាំណង់ខុសពីគ្នន។ ជាពិលសស លៅកនុង

ដ្ឋឋន្

ន្ិងខែេទាំងលៅកាន្់

លៅកនុងទីក្កុងត្ូកយូ ន្ិងត្ាំបន្់លៅខកបរៗលនាោះ។

ក្ត្ូវ

ទសសន្កិចប
េ លចេកលទសសាំខាន្់ៗ

ន្បងកេកខណៈឲ្យ

លដ្ឋយសារវ ិសវករ

លហើយអនកចូេរួេអាចពិន្ិត្យលេើេ

ខែេចូេរួេកនុងការសាងសង់

ាន្វត្តាន្លៅការដ្ឋឋន្សាំណង់ន្ីេួយៗ

ខែេការលរៀបចាំកាំពុងផ្សសពវផ្សាយ

25

ន្

លឺាន្ការសួរសាំណួរ

ន្ិងចលេេើយយងផ្សុេផ្សុស

ន្ិងសលក្េច

ន្ែាំលណើរទសសន្កិចេ

សិកាក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាពកនុងលពេែ៏ខីេ។
ែាំលណើរទសសន្កិចេបលចេកលទសបចេុបបន្នក្ត្ូវ
ាន្សារៈសាំខាន្់។

អនកខែេ

ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ

ន្វាយត្ថ្េេពថាពិជា

JSSC បងាាញការខែេងអាំណរលុណែ៏ក្ជាេលក្ៅចាំលពាោះ
ន្លរៀបចាំទីតាាំងការដ្ឋឋន្លែើេបីទទួេែាំលណើរទសសន្កិចេ

សិកា ន្ិងផ្សតេ់ការពន្យេ់ខផ្សនកបលចេកលទសលទោះជាពួកលលាន្កិចេ
ការែ៏េាញឹកក៏លដ្ឋយ។
រូបភាព

១

ែាំលណើរទសសន្កិចេបលចេកលទសលៅកាន្់េជឈេណឌេ

កាយវបបកេែ Ariake

រូបភាព ២ លៅ ៤ ែាំលណើរទសសន្កិចប
េ លចេកលទសលៅកាន្់លលក្ាង

បន្តែីែសក្ាប់ ខខសរផ្សេូវ Route 1 Haneda Line ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្
ទីក្កុងធ្ាំ
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Photo 1 Technical tour to Ariake Gymnastics Centre, one of major facilities for 2020
Tokyo Olympic and Paralympic Games

Photo 2 Technical tour to the renewal project for Route1 Haneda Line of Metropolitan Expressway
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(ទាំព័រ ១២)

សន្និសីទ PSSC។

ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហន្
ុ សារជីវកេែ

ដ្ឋច់លដ្ឋយខ

ពិធ្ីលបើកសតង់ពិព័រណ៌

ចាំន្ួន្

ក្កុេហុន្ ២៥ ន្ិងសាថប័ន្១

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ PSSC’19 (5)

កពីគ្ននលៅខផ្សនកខាងេុខទីតាាំងធ្ាំថ្ន្សន្និសីទ PSSC

ន្ិងបន្ទប់សក្ាកទទួេទន្កាលហវ។

លែើេបីខណនាាំបលចេកវ ិទាសាំណង់ខែកខែប

បាំផ្សុត្លៅជបុន្ែេ់អនកចូេរួេបរលទសលៅសន្និសីទ
ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC)

វាលែិន្លធ្វើបទបងាាញេួយ

ន្ទសសនាពនាេពិព័រណ៍លៅរវាងការលធ្វើបទបងាាញ

អនកចូេរួេជាលក្ចើន្

ចុងលក្កាយ

លហើយ

ន្ចូេលៅពនាេពិព័រណ៍កនុងលពេលនាោះលែើេបី

លរៀបចាំកិចេការលផ្សសងៗ ខែេជាេទធផ្សេលឺជាពិព័រណ៍ែ៏ផ្សុេផ្សុស។

PSSC’19

(សូេលេើេ រូបភាព ៤-៥)

ន្ខណនាាំលែើេបីលបើក

បខន្ថេលេើលន្ោះ ការលដ្ឋោះែូររវាងពនាេពិព័ណ៍ខកបរគ្ននក្ត្ូវ

ពនាេរពិព័រណ៍លៅទីតាាំងសន្និសីទ PSSC’19សក្ាប់ការ ិយេ័យ

ន្ជាំរញ
ុ យងសកេែ លហើយជាងលនាោះលទៀត្វាហាក់ែូចជាថាអនក

រចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបង្ាំុ អនកលៅការទូលៅ អនកផ្សេិត្ខែកខែប
អនកផ្សេិត្ឧបករណ៍ក្ទក្ទង់លក្គ្នងបង្ាំុ អនកអភិវឌ្ឍ ន្ិងក្កុេហុន្/

តាាំងពិព័រណ៍ក្ត្ូវ

ន្ខណនាាំរវាងក្កុេហុន្តាាំងពិព័រណ៍

កនុងវ ិស័យន្ីេួយៗ។ តាេសាំណូេពររបស់ JSSC ក្កុេហុន្សារ

ភារកិចេលេើការពន្យេ់លៅពនាេពិព័រណ៍

ការលដ្ឋោះែូរនាេបណណ អាជីវកេែលៅវ ិញលៅេក។

សាថប័ន្ក្បត្ិបត្តិការលហដ្ឋឋរចនាសេព័ន្ធលដ្ឋយាន្កាំណត្់ក្តាបញ្ជ
ជ ក់

ជីវកេែ ២១ ន្ិងសាថប័ន្១

ន្លបើកពនាេរពិព័រណ៍

ចាំន្ួន្លេើការតាាំងពិព័រណ៍

ន្លបើកពនាេរពិព័រណ៍។ ក្កុេហុន្សារជី

ែូចជា

ន្ិងាន្

អនកខែេទទួេ

ន្ផ្សតេ់េត្ិលយបេ់េួយ

“លៅពិព័រណ៍រយៈលពេ២ថ្ែៃ

លយើងាន្ឱ្កាសន្ិយយសុីជលក្ៅជាេួយអនកចូេរួេ ខែេជាធ្េែតា

វកេែ ន្ិងសាថប័ន្ជាក់ោក់ាន្លរៀបរាប់ែូចខាងលក្កាេ៖

ពិ

ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហុន្សារជីវកេែ ន្ិងសាថប័ន្នានា

កជួបគ្នន លៅលពេលៅទសសន្កិចេក្កុេហុន្របស់ពួកលល”។ ែូច

ន្បងាាញខាងលេើ

ជារួេ

សន្និសីទ PSSC’19 ទទួេ

បណ្ត
ត ក្កុេហុន្ចូេរួេ៖ Nikken Sekkei Ltd., ARUP,

Mitsubishi Jisho Sekkei Inc., Kozo Keikaku Engineering Inc.,

ពិព័រណ៍ក្កុេហុន្សារជីវកេែលៅ

ន្លជាលជ័យ។

Obayashi Corporation, Kajima Corporation, Kumagai Gumi

រូបភាព 1~3 ពនាេពិព័រណ៍ ន្ិងការលដ្ឋោះែូរទសសន្ៈរវាងអនកចូេរួេ

Corporation,

រូបភាព 4~5 បន្ទប់ពិព័រណ៍

សន្និសីទ PSSC

Co., Ltd., Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Takenaka
JFE

Steel

Corporation,

Nippon

Steel

Corporation, Nippon Steel Engineering Co., Ltd., Nippon
Steel Metal Products Co., Ltd., Tomoe Corporation, Okabe
Co., Ltd., Kyushu Daiichi Industry Co., Ltd., Hamanaka Nut
Hanbai Ltd., Progress Technologies Inc., IHI Infrastructure
Systems

Co.,

Ltd.,

East

Japan

Railway

Company,

Metropolitan Expressway Company Limited, East Nippon

Expressway Company Limited, Central Nippon Expressway

Company Limited, West Nippon Expressway Company
Limited, SOFTeck of Tokyo Institute of Technology
ការតាាំងពិព័រណ៌លដ្ឋយលជាលជ័យ
លៅកនុងពនាេរពិព័រណ៍

សាភរៈលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប
ក្

បលចេកវ ិទាសាំណង់ខែកខែប

ន្ិងលលក្ាងសាំណង់ធ្េែតាខែេលក្បើ

ស់ បលចេកវ ិទា ន្ិងសាភរៈទាំងលន្ោះក្ត្ូវ

ន្ខណនាាំ ខែេាន្

ក្បភពពីសាថប័ន្ ន្ិងក្កុេហុន្ខែេតាាំងពិព័រណ៍លរៀងៗខេួន្។ រូបភាព
១-៣ បងាាញពនាេរពិព័រណ៍ ន្ិងការលដ្ឋោះែូរទសសន្ៈរវាងអនកចូេរួេ
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Photos 1~3 Exhibition booths and exchanges of views between PSSC participants

Photos 4~5 Exhibition room and exhibitions
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(ទាំព័រ ១៣-១៤)

បចេុបបន្នលៅទីក្កុងលសអូេ។
លោក Yoji

ក្ពឹត្ិតការណ៍អន្តរជាត្ិ របស់ JSSC

ចុងបញ្េ ប់វល្ពិភាកាលពេក្ពឹក

Ishibashi េកពីក្កុេហុន្ Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.

ន្បងាាញការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយខផ្សែកលេើេុខងារក្បត្ិបត្តិ

លវទិកាអគ្នរខពស់ៗចិន្-ជបុន្-កូលរ ២០១៩ លៅទីក្កុងណ្តរា
ក្បលទសជបុន្

ការថ្ន្អគ្នរខពស់ោត្សន្ធឹងកេពស់ ២១២ខេក្ត្ ខែេាន្លឈាែោះប

ជបុន្ CTBUH លណៈកាែធ្ិការអន្តរជាត្ិថ្ន្ក្កុេហុន្សាំណង់ខែក

“ក្បព័ន្ធការពាររ ាំលោចក្បេូេផ្សតាំុលៅជាន្់ទប”

លណ្ត
ត ោះអាសន្ន “អគ្នរ Tokiwabashi Tower-A” ខែេកនុងលនាោះ

លដ្ឋយ Dr. Masayoshi Nakai, នាយកលណៈកាែធ្ិការលក្គ្នងបង្ាំុ
ខែបជបុន្

អនកស្សាវក្ជាវវ ិសវកេែ

Takenaka Corporation
ក្

រពធលធ្វើល

អង្ភាពវ ិសវកេែ

លវទិការអគ្នរខពស់ចិន្-ជបុន្-កូលរលេើកទី ៦

សន្ទោះបិត្-លបើកលក្បង

ក្កុេហុន្
ក្ត្ូវ

ន្

ន្លរៀបចាំល

ើង

ក្ទយក្ត្ូវ

ក្កុេហុន្ China Construction Third Engineering Bureau Group
CO., LTD.

ខពស់ៗ ន្ិងក្កុេក្បឹកាកូលរសក្ាប់អគ្នរខពស់ ន្ិងេាំលៅដ្ឋឋន្ទីក្កុង។

ជលណើត រយន្តលយង

ើងលដ្ឋយ Dr. Masayoshi Nakai

Hong-Gun

Prof. Guoqiang Li េកពីសាកេវ ិទាេ័យ Tongji University ជា

University

អនកត្ាំណ្តងចិន្ ន្ិងសាស្តសាតចារយ Prof. Myungsik Lee េកពី

Bao

Dongyang Structural Engineers Co., Ltd.

ន្បងាាញែាំលណ្តោះស្សាយ

េកពីសាកេវ ិទាេ័យ Sungkyunkwan University

ន្បផ្សតេ់

ការខូចខាត្អគ្នរលដ្ឋយសាររ ាំជួយែីលៅ Pohang កនុងឆ្នាំ២០១៧

េកពីក្កុេហុន្

លហើយបនាទប់ពីការអភិវឌ្ឍថ្ន្ឧបករណ៍បខន្ថេទេ់ន្ឹងរ ាំជួយែូចជា

ន្ផ្សតេ់ការសិកា

សន្ទោះបិត្-លបើកកូន្កាន្់ខែេាន្ភាពធ្ន្ ន្ិងលផ្សសងៗលទៀត្។ បទ

វ ិភាល ន្ិងការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបង្ាំុថ្ន្ក្បព័ន្ធលក្គ្នងលជើងទក្េរ

ធ្ាំខផ្សនកខាងលក្ៅសក្ាប់អគ្នរខពស់ពីរ

ន្ិង

ខែេសថិត្លៅកនុង

លក្គ្នងបង្ុាំ ន្ិងឥទធិពេត្ភាជប់។ សាស្តសាតចារយ Prof. Jinkoo Kim

ន្ិងការអន្ុវត្តលេើអគ្នរខពស់កប់ពពកលៅ
Chung

ន្ខណនាាំអគ្នរត្ភាជប់គ្ននខពស់បាំផ្សុត្

លលក្ាងបចេុបបន្នលៅក្បលទសចិន្

ន្

ខណនាាំការអភិវឌ្ឍលក្គ្នងបង្ាំុលបត្ុងបាំពង់ខែកខែប ខែេកាំណត្់ជា
Kwangryang

បនាទប់ពីលពេសក្ាកទទួេទន្កាលហវ លោក Lianjin

េកពីវ ិទាសាថន្ស្សាវក្ជាវ ន្ិងរចនាលាំន្ូសបេង់សាថបត្យកេែ

ចិន្បូពា៌

លៅវល្ពិភាកាលពេក្ពឹក សាស្តសាតចារយ Prof. Xuhong

Dr.

ន្ិងលេើសពី ការការពាររ ាំលោច

៧៥០ សភាពខូសក្ទង់ក្ទញ ន្ិងជញ្ជ
ជ ាំងខែេាន្ភាពធ្ន្។

ការដ្ឋឋន្ចុោះទសសន្កិចស
េ ខា
ាំ ន្់ៗ

ក្បលទសចិន្។

ន្

ស់ េកខណៈខាេាំងខពស់បាំផ្សុត្ ១២០-១៣០ MPa

ថ្ន្លបត្ុងជាេួយសថ្សរខែកខែប

េកពីសហរែឋអាលេរ ិក ន្ិង១រូបេកពីសិងាបុរ ី។

ន្ិង STSRC

ន្ផ្សតេ់ការសិកាវ ិភាល ន្ិងពិលសាធ្ន្៍ លេើក្បព័ន្ជ
ធ ញ្ជ
ជ ង
ាំ

Tower” លដ្ឋយលក្បើក្

ចូេរួេជាង៨០រូប រួេាន្ ១១រូបេកពីចិន្ ១៣រូបេកពីកូលរ ១រូប

STRC

National

ខែេាន្លឈាែោះបលណ្ត
ត ោះអាសន្ន “Toranomon Hills Residential

ទាំងជាំរញ
ុ កិចេពិភាកាក្បកបលដ្ឋយអត្ថន្័យ ន្ិងអន្ថរសជាេួយអនក

University

Seoul

បងាាញការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបង្ាំុថ្ន្អគ្នរខពស់ខបបេាំលៅដ្ឋឋន្

ើង

លដ្ឋយចិន្ កូលរ ន្ិងជបុន្។ ជាេួយគ្ននខែរ ក្ពឹត្ិតការណ៍លន្ោះខែេ

េកពីសាកេវ ិទាេ័យ Chongqing

េកពីសាកេវ ិទាេ័យ

លោក Takumi Tsushi េកពីក្កុេហុន្ Takenaka Corporation

បនាទប់ពីសុន្ទរកថាលបើក បទបងាាញចាំន្ួន្០៩លេើក្បធាន្

Zhou

Park

សនូេ RC បន្ទោះខែកខែបអាលេសក្ាប់ អគ្នរខពស់ៗ។ ចុងលក្កាយ

សាកេវ ិទាេ័យ Dongkkuk University ជាអនកត្ាំណ្តងកូលរ។
ន្លធ្វើល

ក្បព័ន្ធការពារអលីភ័យបលណ្ត
ត ោះអាសន្ន-ន្ិង-

អចិថ្ញ្ច្ន្តយ៍ ការអន្ុវត្ត BIM ន្ិងលផ្សសងៗលទៀត្។ សាស្តសាតចារយ Prof.

សាស្តសតចារយ

ក្ត្ូវ

ន្ខណនាាំបលចេកវ ិទាសាំណង់សាំខាន្់ៗថ្ន្ “China

Zun” លៅទីក្កុងលបកាាំង ែូចជាលវទិការសាំណង់សាហរណណ កេែ

េូេបទថ្ន្លវទិការឆ្នាំលន្ោះលឺ “ទសសនាកខន្េងចាស់ លរៀន្

ន្សលងខបខាងលក្កាេ

ន្ទសសនាវ ិហារពុទធសាសនាែ៏ធ្ាំ លៅលពេសក្ាក

កនុងវល្ពិភាកាលពេរលសៀេ លោក Lisha Xu េកពី

ការជាេួយលណៈកាែធ្ិការកិចេការអន្តរជាត្ិ ចិន្សក្ាប់សាំណង់

បទចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ែូច

សាទ Todai-ji ែូលចនោះអនកចូេ

អាហារថ្ែៃក្ត្ង់។ (រូបភាព ១)

អន្តរជាត្ិ ថ្ន្ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្ (JSSC) កនុងកិចេសហ

ជានាយកលណៈកាែធ្ិការលក្គ្នងបង្ាំុជបុន្CTBUH

ជាេួយគ្ននខែរ ទីតាាំងថ្ន្លវទិការ “េជឈេណឌេវបបធ្េ៌

រួេទាំងអស់

លដ្ឋយលណៈកាែធ្ិការលក្គ្នងបង្ុាំជបុន្ CTBUH លណៈកាែធ្ិការ

សូក្ត្ែែី”។ សុន្ទរកថាលបើកលធ្វើល

ស់

ន្ិងសន្ទោះបិត្-លបើកជញ្ជ
ជ ាំងសភាពខូចក្ទង់

Todai-ji” សថិត្លៅជាន្់ផ្ទទេ់ែីថ្ន្ក្

ើងលៅថ្ែៃទី០៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៩លៅទីក្កុង ណ្តរា

ែ៏ចាំណ្តស់របស់ក្បលទសជបុន្។ លវទិការលន្ោះក្ត្ូវ

ន្ត្លេេើង។

លដ្ឋយលក្បើក្

បងាាញចុងលក្កាយ លធ្វើល

កាំពុងសថិត្លៅកនុងលាំលរាង

ើងលដ្ឋយ លោក Takashi Kato េកពី

ក្កុេហុន្ Kajima Corporation ខែេ

30

ន្បងាាញការរចនាលាំន្ូស

េុន្ែាំលណើរទសសន្កិចេសិកា

បេង់លក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្អគ្នរខពស់កេពស់១៩២ខេក្ត្ លឈាែោះ “Hibiya Mitsui
Tower”

លដ្ឋយលក្បើក្

ខែេលទើបអភិ វឌ្ឍល

ន្លធ្វើ

ើងែែីៗ ជាេួ យក្បព័ន្ធសាតរថាេពេត្ាំបូងបងែស់

ឋកថាេួយសតីពីេុខងារក្បត្ិបត្តិការ

ន្ិងរ ាំជួយថ្ន្វត្តលធ្វើពីលឈ្ើ កេពស់ក្

លេើពិភពលោក តាេរយៈលន្ោះក្បសិទិធភាពស្សូបថាេពេថ្ន្អគ្នរ
ក្បថ្ពណី។

របស់លោកទទួេ

កនុងសុន្ទរកថាបិទ កនុងនាេជាក្បធាន្ លណៈកាែធ្ិ ការ

លយើងសូេសខេតងការខែេងអាំណរលុណែ៏

ជាំន្ួយឥត្សាំណង ន្ិងការ ិយេ័យអនកលទសចរណ្តរាសក្ាប់ការ

(សូេលេើេ

គ្នាំក្ទ ន្ិងសហការយងលពញទាំហឹងសក្ាប់លវទិការលន្ោះ។
លវទិការអគ្នរខពស់លោកទី ៧

ចិន្-ជបុន្-កូលរន្ឹងក្

លៅទីក្កុងណ្តន្ជីងកនុងខខកញ្ជញ ឆ្នាំ២០២០។

“ទសសនាកខន្េងចាស់ លរៀន្សូក្ត្ែែី”

លៅថ្ែៃបនាទប់ លក្កាយលវទិការ លៅថ្ែៃទី០៦ ខខកកកដ្ឋ

ក្បត្ិភូក្បាណ៤០នាក់េកពីចិន្

ការគ្នាំក្ទែ៏សេបុរស

ក្ជាេលក្ៅែេ់េូេន្ិធ្ិ Obayashi Foundation សក្ាប់ការផ្សតេ់

ន្ិងចាំលពាោះកិចេក្បជុាំខែេចូេរួេធាត្ុផ្សសាំសាថបនាែ៏ផ្សុេផ្សុស

រូបភាព ២-៦)

ជាការស្សាវក្ជាវេួយថ្ន្

ន្ការលកាត្សលសើរជាខាេាំង។

ចុងលក្កាយ

ន្បងាាញការខែេងអាំណរលុណែ៏ក្ជាេលក្ៅ ែេ់អនកពាក់ព័ន្ធជា
ន្បញ្េប់លដ្ឋយលជាលជ័យ។

ធ្ន្ទេ់ន្ឹងខយេ់

♦♦♦♦♦

សាកេវ ិទាេ័យបលចេកវ ិទាត្ូកយូ Tokyo Institute of Technology

លហើយលវទិការឆ្នាំលន្ោះ

ាំជាន្់

ការស្សាវក្ជាវកនុងឯកលទសរបស់លោក។

លធ្ៀបលៅន្ឹងសន្ទោះបិត្-លបើកខបប

លក្គ្នងបង្ាំុជបុន្CTBUH សាស្តសាតចារយចូេន្ិវត្តន្៍ Akira Wada លៅ

លក្ចើន្

កូលរ

ន្ិងជបុន្

រូបភាព ១ ទីតាាំងលវទិការ េជឈេណឌេវបបធ្េ៌ Todai-ji

ន្ចូេរួេ

ទសសន្កិចេសិការយៈលពេ១ថ្ែៃ ឬ២ថ្ែៃ លៅកាន្់វ ិហារបុរាណលៅ

រូបភាព ២ បណ្ត
ត សាេកសញ្ជញផ្សតេ់ព័ត្៌ាន្ទីតាាំង

ចាស់ លរៀន្សូក្ត្ែែី”។

រូបភាព ៤ វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេ

ទីក្កុងណ្តរា

ស្សបតាេេូេបទថ្ន្លវទិការលន្ោះ

ជាត្ាំបូងលឺ វ ិហារ Horyu-ji ខែេ

សត្វត្សរ ៍ទី ៧

រូបភាព ៣ អនកចូេរួេលេើសពី ៨០នាក់

“ទសសនាកខន្េង

ន្បលងកើត្ល

រូបភាព ៧ “អគ្នរក្

Yakushi-ji។

សេបត្តិេរត្កជាត្ិ

កេពស់ ៣៤.១ខេក្ត្ “វត្តបូពា៌” កនុងវ ិហារ Yakushi-ji ខែេ

ន្សាង

សង់លៅលែើេសត្វត្សរ ៍ទី៨ លឺជាវត្តលធ្វើពីលឈ្ើ បីជាន្់ខពស់ជាងលលលៅ
កនុងខែន្ែីវបបធ្េ៌ខែេ

ជួសជុេល

ន្ចុោះបញ្ជី លហើយបចេុបបន្នសិត្
ថ លក្កាេការ

ើងវ ិញ។ ជាពិលសស

ចូេទសសនាពិលសសលដ្ឋយ

អនកចូេរួេក្ត្ូវ

អនកក្លប់ក្លងរែឋ

ន្

ផ្សតេ់សិទិធ

េទីក្កុងណ្តរា

ន្ិងវ ិហារ Yakushi-ji លែើេបីចូេទសសនាការដ្ឋឋន្ជួសជុេ លៅ “វត្ត
បូពា៌”

ន្ិងលេើេវត្តបុរាណជិត្បាំផ្សុត្។

ត្ថ្េេ ន្ិងេិន្អាចបាំលភេច
លេើេរូបភាព ៨)

វាជាបទពិលសាធ្ន្៍ែ៏ាន្

ន្សក្ាប់អនកចូេរួេទាំងអស់។ (សូេ

សសរកណ្ត
ត េផ្ទតច់ពីលក្គ្នងលឈ្ើ

សាំខាន្់ សក្ាប់ ការការពាររ ាំលោច

ជា “Tokyo Sky Tree”។

ាំជាន្់” កនុងវ ិហារ Horyu-ji

រូបភាព ៨ ការដ្ឋឋន្ជួសជុេថ្ន្ “វត្តបូពា៌” កនុងវ ិហារ Yakushi-ji

ាំជាន្់ចាំណ្តស់បាំផ្សុត្កនុង

ពិភពលោកខែេាន្នាលពេបចេុបបន្នលន្ោះ។ (សូេលេើ េរូបភាព ៧)
លក្ៅពីលន្ោះលឺវ ិហារ

ន្លធ្វើ

រូបភាព ៦ អនកចូេរួេលវទិការ

សេបត្តិេរត្កជាត្ិ “វត្តកេពស់៥ជាន្់” កនុងវ ិហារ Horyu-ji ាន្
លឺ ជាវត្តលធ្វើពីលឈ្ើ ក្

ន្ចូេរួេលវទិការ

រូបភាព ៥ សុន្ទរកថាបិទពីសាស្តសាតចារយ Prof. Akira Wada

ើងកនង

ន្ិងចុោះបញ្ជ ីរលបត្ិភណឌពិភពលោកកនុងឆ្នាំ១៩៩៣។

កេពស់៣២.៥ខេក្ត្

Prof.

Toshikazu Hanazato េកពីសាកេវ ិទាេ័យ Mie University

ស់សន្ទោះបិត្-លបើកលក្បើលក្បងក្បត្ិបត្តិការខពស់

ជាក់ខសតងអាចលកើន្ែេ់៤ែង

សាស្តសាតចារយ

ថ្ន្វត្តកាេយជាលាំរូែ៏

ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុខពស់បចេុបបន្នែូច
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រពធ

Photo 1 Forum venue, Todai-ji Cultural Center

Photo 3 More than 80 participants joined the forum

Photo 2 Forum information signboard

Photo 4 Lecture delivery from Prof. Zhou
Photo 5 Closing address from Prof. Akira Wada

Photo 7 “Five-story Pagoda” in Horyu-ji Temple

Photo 8 The restoration site of “East Pagoda” in
Yakushi-ji Temple

32

Photo 6 Participants to the forum

(ទាំព័រ ១៤-១៥)

សារក្បលយជន្៍ ន្ិងអប់រ ាំចាំលពាោះវ ិសវករវ ័យលកែង។

សន្និសីទបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី២កនុងអាសុប
ី ូ

សាពន្លែែើរលជើងខែេក្ត្ូវ

លដ្ឋយ Shunichi Nakamura, សកេវ ិទាេ័យ Toka អន្ុក្បធាន្ IABSE

ល

ការក្បកួត្ការរចនាលាំន្ូសបេង់ក្ត្ូវ

ក្ពឹត្ិតការណ៍អន្តរជាត្ិ របស់ JSSC

ខែ

ពា៌ លៅទីក្កុងត្ូកយូ ២០១៩

លៅទីក្កុងត្ូកយូ

២០១៩

ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំល

លធ្វើសុន្ទរកថាសាវលេន្៍លៅពិធ្ីលបើក។
ជបុន្

(JSSC)

IABSE

ខន្តត្ទឹក

សា

លៅវល្សិកាបលចេកលទស វ ិសវករវ ័យលកែងសរុប ៤២រូប

(១៥រូបេកពីជបុន្ ២១រូបេកពីចិន្ ន្ិង១រូបេកពីកូលរ ២រូបេកពី
ហុងកុង ១រូបេកពីថ្ែ ១រូបេកពីលវៀត្ណ្តេ ន្ិង១រូបេកពីអា
ន្បងាាញឯកសារស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារេែណ៍

សាំណង់សាពន្ អគ្នរ ន្ិងក្បព័ន្ធបងាូរលក្កាេទឹក ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យសុខភាព

សកេែកុនងសកេែភាព IABSE។ លៅសន្និសីទ YEC ត្ូកយូ ាន្អនក

សាភរៈលក្គ្នងបង្ាំុ ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់ន្ឹងខយេ់ ន្ិង រ ាំជួយែី

ខែបទាំង

ការចុោះលខសើយ ន្ិងភាពធ្ន្ ន្ិងលផ្សសងៗលទៀត្។ បនាទប់ពីបទបងាាញ
ក្ត្ូវ

ន្ិងវល្ក្បកួត្រចនាលាំន្ូសបេង់។

ការពិភាកាលធ្វើល

វល្ពិភាកាបលចេកលទស

បទបងាាញល្នើេ

ើង

Munich អា

នាយកបលចេកលទសថ្ន្ក្កុេហុន្ Sumitomo Mitsui Construction។
ន្រចនាលាំន្ូសបេង់ជាង២០០សាពន្

អន្ុក្បធាន្ fib (សហព័ន្ធលបត្ុងអន្តរជាត្ិ )។

វ ិធ្ីសក្ាប់សាំណង់សាពន្ក្បកបលដ្ឋយន្ិរន្តរភាព

ខែេាន្អាយុកាេលក្បើក្

ើងលដ្ឋយ ន្ិងរវាងវាលែិន្លធ្វើបទបងាាញ ន្ិងអនក
ន្ផ្សតេ់ជូន្វាលែិន្លធ្វើបទបងាាញបីរប
ូ (រូបភាព៦)៖

ឺេង់) Ms. Sanako Kato (សាកេវ ិទាេ័យ Gifu

ជបុន្) ន្ិង Mr. Biao Tan (សាកេវ ិទាេ័យ Tongji ចិន្)។

លហើយបចេុបបន្នជា

ឋកថា

ើងលេើលវទិការ ន្ិងចូេរួេវល្សាំណួរ-ចលេេើយ ន្ិង

Ms. Dorina Siebert (សាកេវ ិទាេ័យ Technical University of

លដ្ឋយ Dr. Akio Kasuga (រូបភាព២) អន្ុក្បធាន្ក្បត្ិបត្តិ ន្ិង
គ្នត្់

វាលែិន្លធ្វើបទបងាាញទាំងអស់ក្ត្ូវ

ចូេរួេសាតប់ យងផ្សុេផ្សុស ន្ិងរស់រលវ ើក (រូបភាព៥)។ ពាន្រងាវន្់

ឋកថាលន្េឹោះ លក្កាេចាំណងលជើង

“ន្វាន្ុវត្តន្៍សក្ាប់សាំណង់សាពន្ក្បកបលដ្ឋយន្ិរន្តរភាព” លធ្វើល

ន្បញ្េប់កុនងវល្ពិភាកា

ន្អលញ្េើញល

កេែវ ិធ្ីសខា
ាំ ន្់ៗថ្ន្សន្និសទីបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី២
ឋកថាលន្េឹោះ

យ

លេើទិែឋភាពទូេាំទូោយថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុ៖ ការរចនាលាំន្ូស បេង់ ន្ិង

ជាំរញ
ុ លេើកទឹកចិត្វត ិសវករវ ័យលកែងឲ្យចុោះរួេយង

កេែវ ិធ្ីរេ
ួ ាន្

ន្ិងរ

ឺេង់)

ការណ៍បលចេកលទសថ្ន្លលក្ាងសាំណង់។ ក្បធាន្បទក្លប ែណតប់

១០ ថ្ន្សន្និសីទអនកស្សាវក្ជាវខបបក្បថ្ពណី)។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ាន្អឺរប
ុ ន្ិងអាសុីអាលលនយផ្សងខែរ (រូបភាព១)។

រចនាលាំន្ូសបេង់

េកពីជបុន្ (រូបភាព៤)។

ជាេួយត្ថ្េេទបទាំងការ

ចូេរួេ៩៩នាក់េិន្ក្ត្ឹេខត្េកពីអាសុីបូពា៌បុលណ្តណោះលទ

PC

Khuyen, Rankoth Kumara Chamila ន្ិង Enrique Corres Sojo

ចាំណ្តយលេើការលធ្វើែាំលណើរ ន្ិងថ្ែេចុោះលឈាែោះចូេរួេ (ក្បខហេ ១/
ក្ពឹត្ិតការណ៍លន្ោះ

Seoul

លដ្ឋយក្កុេ Sumitomo Mitsui Construction ាន្ Hoang Trong

ជបុន្

លែើេបីឲ្យវ ិសវករវ ័យលកែងអាចចូេរួេ

សកេែភាពទាំងលន្ោះកាន្់ខត្ងាយស្សួេ

រចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយសិសសសាកេវ ិទាេ័យ

ក្ទក្ទង់លដ្ឋយខខសកាបជាេួយលជើងទក្េរ

ក្បលយជន្៍ សក្ាប់វ ិសវករវ ័យលកែង។ សន្និសីទ YEC លៅអាសុីបូពា៌
ើង

ន្លៅលេើសាពន្លឈ្ើ ប

National University លឺ JRuolf T. Starossek េកពីកូលរ ន្ិងសាពន្

ន្

សកេែភាព IABSE ផ្សតេ់ឱ្កាសសិកា ន្ិងែ៏ាន្សារៈ

ន្ផ្សតួចលផ្សតើេល

រចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយក្កុេសាកេវ ិទាេ័យ

Luo េកពីចិន្ (រូបភាព៤)។ រងាវន្់លេខ២

(សាលេអន្តរជាត្ិ សក្ាប់វ ិសវកេែលហដ្ឋឋរចនាសេព័ន្ធ ន្ិងសាពន្)។

ក្ត្ូវ

ន្លសនើ

Tongji University ាន្ Zhanghang Liu, Ao Wang ន្ិង Lanxin

ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែប

លធ្វើជាលេខាធ្ិការដ្ឋឋន្ថ្ន្ក្កុេ

ក្បលភទសាពន្លផ្សសងៗក្ត្ូវ

ើងែូចជា សាពន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយខខសកាប សាពន្ទក្េង់ឥន្ទូ សាពន្លក្បើ

លគ្នេ (រូបភាព៣)

រពធចាប់ពីថ្ែៃទី៧-៨ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ

ស្តសាតចារយ Prof. Yozo Fujino (ក្បធាន្លណៈកាែធ្ិការលរៀបចាំ)

ាន្ទទឹង១៦០ខេក្ត្។

ន្ក្បលេ់ឲ្យសាពន្ខខសបូ រណ៍ខែកខែប ជាេួយសសរបលងា្េអ័កស

ើង

លេើកទី ១ ក្បក្ពឹត្ិតលៅលៅទីក្កុងលសៀងថ្ហ កនុងខខត្ុោ ឆ្នាំ២០១៨
២០១៩ លៅវ ិទាសាថន្បលចេកវ ិទាត្ូកយូ លៅទីក្កុងត្ូកយូ។

ន្សេែត្់្េងកាត្់ទលន្េ Sumida លេើទលន្េ

ជាខែកខែប លបត្ុង ន្ិងលឈ្ើ ។ ពាន្តរងាវន្់រចនាលាំន្ូសបេង់លេខ១

លដ្ឋយក្កុេ IABSE ចិន្ កូលរ ន្ិងហុងកុង។ បនាទប់ពីសន្និសទ
ី YEC
លហើយសន្និសីទ YEC លេើកទី២ ក្

ើងសក្ាប់

លជើងទក្េរ សាពន្បខន្ថទទឹក ជាេួយសាភរៈសាំណង់លផ្សសងៗគ្នន ែូច

សន្និសីទបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី២កនុង

ត្ាំបន្់ អាសុីបូពា៌

ន្លធ្វើល

ទសសន្កិចេសិកាលេើទូកលែើេបីលធ្វើែាំលណើរលៅលេើេ

ន្បងាាញ

សាពន្លេើទន្េ Sumida នាលពេរលសៀេថ្ន្ថ្ែៃទី២ (រូបភាព៧)។

ជាេួយសាពន្

ស់ខវង ន្ិងេិន្លធ្វើពីលោហៈ។ វាាន្
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សន្និសទ
ី ញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី៣

សន្និសីទញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី៣ លៅ

អាសុីបូពា៌ន្ឹងក្

រពធលធ្វើលៅសាកេវ ិទាេ័យ

Seoul

National

University ក្បលទសកូលរលៅថ្ែៃទី១១ ន្ិង១២ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០២០។
រូបភាព ១ វាលែិន្លធ្វើបទបងាាញ ន្ិងអនកចូេរួេ
រូបភាព ២

ឋកថាលន្េឹោះលដ្ឋយ Dr. Akio Kasuga

រូបភាព ៣ សាពន្លែែើរលជើង ពាន្រងាវន្់លេខ១ ថ្ន្ការក្បកួត្រចនា

លាំន្ូសបេង់

ក្កុេជ័យោភីលេខ ១
ជ័យោភីលេខ ២

ក្កុេជ័យោភីលេខ ៣

រូបភាព ៤ ជ័យោភី ថ្ន្ការក្បកួត្រចនាលាំន្ូសបេង់

រូបភាព ៥ ការពិភាកាជាេួយវាលែិន្លធ្វើបទបងាាញ ន្ិងអនកចូេរួេ
រូបភាព ៦ វាលែិន្លធ្វើបទបងាាញ៣រូបខែេទទួេ

ន្ពាន្រងាវន្់

រូបភាព ៧ ទសសន្កិចេសិកាលេើទូកលៅកាន្់ទលន្េ Sumida
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Photo 2 Keynote lecture by
Dr. Akio Kasuga

Photo 1 Presenters and participants

Photo 3 The First Place Footbridge of Design Competition

First Place Team
Photo 4 Winners of design competition

Runners-up

Runners-up Team
Photo 6 Awarded Three Outstanding Presenters

Photo 7 Bridge boat tour on the Sumida River
Photo 5 Discussion with presenters and audience
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(ទាំព័រ ១៦-១៧)

លក្គ្នងបង្ុាំ ភាពធ្ន្ទេ់សាំណឹក ន្ិងេុខងារក្បត្ិបត្តិការសាំណង់។
សាភរៈាន្េកខណៈខាេាំងខពស់

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ ខែកអុីណុក

ន្ិងភាពធ្ន្ទេ់សាំណឹកខពស់ក្ត្ូវ

ន្លក្បើកុងសសរក្ទលលក្ាងបង្
ន
ាំុលេ លដ្ឋយពិចារណ្តរកាត្់បន្ថយ

វ ិែី 268 Orchard Road

ទាំហាំខផ្សន្េងកាត្់ ន្ិងន្ិរន្តរភាព។

--បេង់លក្គ្នងបង្ុាំខផ្សនកខាងេុខក្បអប់កញ្េក់ខែកអុីណុក--

រូបភាព ២ ន្ិង៣ ជាឧទរហណ៍ថ្ន្ត្ាំណ្តភាជប់លក្គ្នង។

លដ្ឋយ Tomomi Kanemitsu, Hiemi Nakashima ន្ិង Masaki
Yamada, Shimizu Corporation

កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ត្ាំណរភាជប់ លដ្ឋយពិចារណ្តរែូចខាងលក្កាេ៖

លសចកតីលផ្សតើេ

• ការងារត្ភាជប់កុនងវ ិស័យសាំណងលឺងាយស្សួេ

• បង្ុាំក្បអប់កញ្េក់ាន្សថិរភាពទាំងេកខណៈខាេាំង ន្ិងសេត្ថភាពខពស់
• រូបរាងថ្ន្ត្ាំណរភាជប់ក្ត្ូវតាេទន្សន្ទន្ការរចនាលាំន្ូងបេង់ថាេ

បេង់ខផ្សនកខាងេុខអគ្នរជាទិែឋភាពសាំខាន្់ពីលគ្នេលាំន្ិត្

ថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់។

កញ្េ ក់ជាញឹកោប់ក្ត្ូវ

ភាពធ្ន្ខាេាំងាន្ភាពបទខបន្ថ្ន្ត្ាំណរភាជប់ក្ត្ូវ

ន្លក្បើសក្ាប់

រចនាតាេរយៈការវ ិភាលក្កវាត្់។

បងាាញចាស់ន្ូវភាពថាេថ្ន្បេង់ខផ្សនកខាងេុខ។ លៅក្បលទសសិងាបុរ ី
អគ្នរពាណិជជកេែ

ខែេាន្បេង់ខផ្សនកខាងេុខក្បអប់កញ្េ ក់ធ្ាំក្ត្ូវ

ន្បញ្េ ប់កុនងឆ្នាំ២០១៥

(រូបភាព១)។

បេង់ខផ្សនកខាងេុខ

ការសន្និដ្ឋឋន្

ាន្

េកខណៈខាេាំង ន្ិងភាពធ្ន្ថ្ន្លលក្ាងបង្ាំុក្បអប់កញ្េ ក់

ក្បអប់ ៣ជាេួយត្ាំបូេកញ្េក់ ន្ិងជញ្ជ
ជ ាំងកញ្េក់។ លក្គ្នងក្ទក្ទង់
កញ្េ ក់លធ្វើល

ើងលដ្ឋយខែកអុីណុក

ខែេក្ត្ូវ

ន្បលងកើត្ល

ន្

ខផ្សែកតាេត្ថ្េេេុន្រងកាេាំង ខែេក្ត្ូវ

ើងការ

ន្ត្លេេើងលេើសសរទក្េរថ្ន្

លរៀបសសរក្ទក្ទង់លសតើង ន្ិងត្ាំណរភាជប់េែ ន្ិងផ្សេិត្លដ្ឋយបលចេក

លលក្ាងបង្ាំុកាេាំង។

ភាពថាេលធ្វើល

ែាំណ្តក់កាេេុន្រងកាេាំង។ ទេៃន្់កញ្េ ក់ផ្ទទេ់ បណ្ត
ត េឲ្យបតូរទិស

វ ិទាឌ្ីជីែេ។

លដ្ឋយេុន្ពាេរងកាេាំង។ ែូលចនោះ កញ្េ ក់ ក្ត្ូវ

ទសសន្ទន្ការរចនាលាំ ន្ូសបេង់ខផ្សនកខាងេុខថ្ន្

ើងលដ្ឋយកញ្េ ក់

លក្គ្នងក្ទក្ទង់កញ្េ ក់ខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយ

ន្ិងលក្គ្នងពិលសសជាេួយសាភរៈ

ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ាំុ ន្ិងការផ្សេិត្ឌ្ីជីែេ។

លៅលក្គ្នងត្ាំបូេចុោះេកលក្កាេ។

ការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបង្ាំុ

ភាពជាក់ោក់ថ្ន្ទាំហាំ

អគ្នរាន្លក្គ្នងបង្ុាំចេបងបីកក្េិត្ បេង់ខផ្សនកខាងេុខ ន្ិងក្ចកចូេ

ក្លប់ក្លងេុន្លពេរងកាេាំង

ក្បអប់កញ្េ ក់ក្ត្ូវ

ន្បលងកើត្ល

ន្បលងកើត្ល

លដ្ឋយាសុីន្

ើង លដ្ឋយលក្គ្នងបង្ុាំ

ន្ិងត្លេេើងលដ្ឋយផ្សារភាជប់។

V ខផ្សនកបាំពង់ ន្ិងខផ្សនកចរាចរណ៍ (កាំណ្តត្់) ន្ីេួយៗ (Fig.2)។ កនុង

េបទរាសុីន្ (Fig.4)

ពិចារណ្តរ ែូលចនោះសសរក្ទអាចលសតើង។

សាភរៈថ្ន្សសរក្ទថ្ន្ក្បអប់កញ្េក់

•

ើងលដ្ឋយសសរ

ន្បញ្ូជ ន្ លដ្ឋយផ្ទទេ់លៅស

លក្ជើសលរ ើសវ ិធ្ីសាស្តសតផ្សារសេស្សប

រួេទាំងការលក្ជើសលរ ើស

• លក្ជើសលរ ើសជាងផ្សារជាំនាញខែេាន្ការបញ្ជ
ជ ក់ទទួេសា្េ់

ន្

• លធ្វើអធ្ិការកិចេលៅការដ្ឋឋន្លដ្ឋយសេស្សបកនុងែាំលណើរការផ្សារ
ជាពិលសសសក្ាប់ការផ្សារលៅការដ្ឋឋន្

លឺខែកអុីណុក។

ខផ្សនកថ្ន្សាភរៈខផ្សែកលេើទសសន្ទន្រចនាលាំន្ូសបេង់

ស់ 3-D CAD។ ទិន្នន្័យឌ្ីជី

សាភរៈផ្សារ

ន្ិងកងជញ្ជ
ជ ង
ាំ

(Fig.3)។ កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់កងែពក់ ន្ិងកង លឺាន្ខត្ក្ត្ូវ

ើងលដ្ឋយលក្បើក្

ភាជប់ាន្ែូចត្លៅ៖

ន្លិត្ពិចារណ្តរ ែូលចនោះសសរក្ទក្ទង់ថ្ន្បន្ទុកឌ្ុេអាចាន្លសតើង។
ខខសរែពក់

ន្លធ្វើល

លាំន្ូសបេង់សាំណង់

ចាំណុចក្ត្ួត្ពិន្ិត្យលួរយកចិត្តទុកដ្ឋក់សក្ាប់ការផ្សារ

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ថ្ន្បន្ទុកែុេ ាន្ខត្កាេាំងសងកត្់បុលណ្តណោះក្ត្ូវ

លធ្នើរលផ្សតកខែកទេទប់កាេាំងសងកត្់

ន្ិងភាពជាក់ោក់ថ្ន្ទាំហាំលឺលួរយក

ែេថ្ន្លាំន្ូសបេង់សាំណង់េេែិត្ក្ត្ូវ

ជាប់គ្នន ខែកទេទប់កាេាំងសងកត្់ ន្ិងបន្ទុកសរុបរួេលឺខផ្សនកទក្េង់

ន្បលងកើត្ល

ចាប់ពីខាងលេើការ

ែាំលណើរការកនុងលធ្វើលាំន្ូសបេង់សាំណង់េេែិត្សាំខាន្់លឺលធ្វើ

េេែិត្ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ន្ិងចាំណុចត្ភាជប់ាន្

ចិត្តទុកដ្ឋក់កុនងែាំលណើរការសាំណង់។

ើងពី

ខខវងជាប់គ្នន ខែកទេ ន្ិងបង្ាំុសាំណ្តញ់។ ខផ្សនកកាត្់គ្ននថ្ន្បង្ាំុខខវង

លលក្ាងបង្ាំុជញ្ជ
ជ ាំង

ថ្ន្សសរទក្េរ

ឥទធិពេលេើភាពជាក់ោក់កុនងការត្លេេើង។

កញ្េ ក់បន្ទោះក្ទលេើលក្គ្នងបង្ាំុខខវងជាប់គ្ននលេើខែកអុីណុក (Fig.1) ។
លក្គ្នងបង្ុាំត្ាំបូេក្ត្ូវ

ការបតូរទិសចុោះេកលក្កាេក្ត្ូវខត្

ាន្ការក្លប់ក្លងលែើេបីផ្សតេ់ជាំលរេក្បព័ន្ធបងាូរទឹកកងវក់ថ្ន្ថ្ផ្សទែាំបូេ។

អគ្នរាន្១២ជាន្់ កេពស់៧២ខេក្ត្ ន្ិងជាន្់លក្កាេែី។

ខផ្សនកខាងេុខជាេួយជលក្េរ។

ន្ត្លេេើងបនាទប់ពី

ផ្សារជាលក្ចើន្ខែេលណនាេកខខណឌជាក់ខសតង

ថ្ន្សុវត្ថិភាព

សាំណង់ក្ត្ូវ
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ន្លធ្វើល

ើង (រូបភាព៤)។

ការលធ្វើលត្សត
ថ្ន្ការដ្ឋឋន្

រូបភាព ១ ទិែឋភាពខផ្សនកខាងកនុង ន្ិងខាងលក្ៅ
រូបភាព ២ ចាំណុចត្ភាជប់ថ្ន្ធ្នឹេត្ាំបូេ
(a) ទិែឋភាពលេើេលៅលេើ

(b) ទិែឋភាពលេើេចុោះលក្កាេ

រូបភាព ៣ ចាំណុចត្ភាជប់ថ្ន្សសរទក្េកាេាំង

រូបភាព ៤ ការក្លប់ក្លងការផ្សារ

Fig.1 លក្គ្នងបងាាញថ្ន្បេង់លេើេពីខាងេុខ
Fig.2 យន្តការធ្ន្ទេ់បន្ទុកទិសលៅបញ្ឈរ

Fig.3 យន្តការធ្ន្ទេ់បន្ទុកទិសលៅលផ្សតក

Fig.4 លាំន្ូសបេង់ត្លេេើងសាភរៈលដ្ឋយេូេដ្ឋឋន្ទិន្នន្័យឌ្ីជីែេ
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Photo 1 Exterior and interior views

Fig. 1 Outline of Front Façade
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Fig. 2 Vertical Load Resistant Mechanism

Fig. 3 Horizontal Load Resistant Mechanism

A

80

80
y

Fixed on main structure
A

Roof beam (Lattice frame)

Self-weight and
wind load (downward)
Compression

Strut

Tension

y
Beam*1

Wind load
(Negative)

P-60.3×2.77*1

Tension
A-A section

Tension net

Column*1

A
Wind load
(Positive)

13.25
x

195

150

x

A

80

150
Horizontal
beam*1

Wall support ring
(Rod Φ 30*2)

Bow string
(Rod Φ 20*2)

Rod Φ 30*2

A-A section

*1 SUS316LN *2 SUS2205 Duplex

*1 SUS316LN *2 SUS2205 Duplex

38

(a) Upward view
Photo 2 Joint of roof beam

(b) Downward view

Photo 3 Joint of tension rod

Fig. 4 Digital Fabrication
Machining

Design
BIM

Fig. 5 Welding Management
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3D scanner
(a) Shop welding test

(b) Ultrasonic test

Cutting work
Temporary assembly

Facing

(c) Field welding test
*Finishing is done after welding.
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(ទាំព័រ១៨-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ)

ក្បលភទ

អត្ថបទបរ ិយយពិលសស៖ ខែកអុីណុក

លហើយលេើសពីលន្ោះលទៀត្លឺាន្ត្ថ្េេទប់ជាង

ក្បលភទ SUS136 ផ្សងខែរ។

លខាេងទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ Kamihirai Flood Gate

លុណសេបត្តិេួយលទៀត្ចាំលពាោះការលក្បើក្
លពេលក្បើក្

ស់ខែកអុីណុកាន្ភាព

ស់ជាក់ខសតង។

តាេការែឹងពីេទធផ្សេសិកាលក្បៀប

លធ្ៀបថា លៅលពេវែដអាយុកាេលក្បើក្

ធ្ន្ខពស់ទេ់ន្ឹងសាំណឹក ន្ិងសានេលក្បោះ---

ត្ថ្េេវែតអាយុកាេលក្បើក្

លដ្ឋយ Yuji Shuto, ក្កុេហុន្ IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.

ទឹក។ កនុងលលក្ាងផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភរៈតាេ

ល

ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ក្ត្ូវ

ើងកក្េិត្កេពស់

ន្បន្តល

ការត្លេេើងបលណ្ត
ត ោះអាសន្នថ្ន្លលក្ាងបង្ាំុទវរក្ត្ូវ

ន្លធ្វើ

ើងជាទូលៅលដ្ឋយកាំណត្់បន្ទោះខសបកលៅខផ្សនកខាងលេើ។ លដ្ឋយសារ

ក្បព័ន្លធ ក្គ្នងបង្ាំុពិលសស លៅថា លក្គ្នងបង្ាំុ Vierendeel បាំពង់ (លជើង

ើងវ ិញ

ន្ិងផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភរៈតាេវ ិធ្ី

ទាំងស្សុង

លឺក្បលសើរ

ទូលៅ + លក្េប) ាន្ត្ថ្េេែាំបូងទបបាំផ្សុត្។
ការផ្សេិត្លក្គ្នងបង្ុាំទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់

វ ិធ្ីសាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើប

ន្ពិចារណ្តរ

ស់ថ្ន្ខែកអុីណុកក្បលភទលន្ោះ

ថ្ន្ទលន្េ Nakagawa ន្ិងទលន្េ Ayase លៅជាយក្កុងថ្ន្ទីក្កុងត្ូកយូ ក្ត្ូវ
លែើេបីការពារការលកើន្ល

ស់៥០ឆ្នាំក្ត្ូវ

ជាងខែកខែបកាបូន្ធ្េែតា (ខែកខែប SS400 សក្ាប់លក្គ្នងបង្ាំុ

លខាេងទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ Kamihirai សថិត្លៅចាំណុចក្បសពវ
ន្បញ្េប់ កុងឆ្
ន ន ាំ១៩៧០

ស់ ខែកអុីណុក

ាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់ន្ឹងសាំណឹក ន្ិងសានេលក្បោះលឺពុាំក្ត្ូវការក្លបកនុង

_ ការផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភរៈតាេវ ិធ្ីសា
ស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបលដ្ឋយលក្បើក្

SUS316

ទក្េរអ័កសសក្ាប់ខផ្សនកលជើងទក្េរ) ក្ត្ូវ
បន្តជាែែី

សាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ លែើេបីឲ្យទវរអាចរកាេុខងារ

ន្កាំណត្់លក្បើ ស្សាប់ការងារ

ការត្លេេើងបលណ្ត
ត ោះអាសន្នក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

ើងលដ្ឋយកាំណត្់

របស់វាជាទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ ន្ិងការពារទឹកជាំន្ន្់លដ្ឋយសារសូណ្តេិ

បន្ទោះខសបកលៅខផ្សនកទបជាង លហើយលជើងទក្េរអ័កសលៅខផ្សនកខពស់ជាង

លទោះបីជាកនុងករណីលៅលពេរ ាំជួយែីខានត្ធ្ាំបាំផ្សុត្ខែេលលពាករណ៍

(រូបភាព ២)។

ន្ឹងលកើត្ល

ើយងក៏លដ្ឋយ។ (សូេលេើេរូបភាព ១)

ការត្លេេើងលៅការដ្ឋឋន្

ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់កាំណត្់លក្បើលលក្ាងបង្ុាំក្បលភទVierendeel

លលក្ាងផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់

បាំពង់ខែេាន្ឧទរហរណ៍ខត្កនុងក្បលទសជបុន្បុលណ្តណោះ លហើយលៅ
កនុងលលក្ាងផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់
សាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបរបស់ជបុន្
កាំណត្់លក្បើក្

តាេវ ិធ្ីសាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបកាំពុងបន្តែាំលណើរការអន្ុលោេតាេ

ជាេួយសាភរៈតាេវ ិធ្ី

ក្បលភទខែេបងាាញក្ត្ូវ

បេង់ត្លេេើងខាងលក្កាេ។ ជាពិលសស ទវរន្ិេួយៗថ្ន្ទវរសរុបទាំង៤

ន្

ក្ត្ូវ

ស់។

ក្ត្ូវ

កនុងការលរ ើសាពន្ក្បត្ិបត្តិការ

ន្កាំណត្់លក្បើជាសសរទក្េលក្គ្នងបង្ាំុ

ទាំងេូេក្ត្ូវ

កនុងលលក្ាងផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់

ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់សិត្
ថ លៅកនុងត្ាំបន្់ទឹកថ្ក្បខេេៗ

លឺត្ក្េូវឲ្យសសរ

ាន្ភាពធ្ន្់ទេ់ទក្េង់សាំណឹកកខន្េងក្បលហាង

លេើសាភរៈខែេ

ផ្សេិត្ល

សក្ាប់លក្បើក្

ខណៈខែេអាចលធ្វើក្បត្ិបត្តិ

• ការលរ ើសាពន្ក្បត្ិបត្តិការ

ជាេួយសាភរៈតាេវ ិធ្ីសាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបបចេុបបន្ន។លដ្ឋយសារ
ទក្េរលក្គ្នងបង្ាំុ

ស់វ ិធ្ី

ការថ្ន្ទវរទាំង៣កនុងរែូវទឹកជាំន្ន្់ ន្ិ ងទវរ១កនុងរែូ វេិន្ាន្ទឹកជាំន្ន្់។

ខែកអុីណុកាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់ន្ឹងសាំណឹក ន្ិងសានេ

សក្ាប់ លក្គ្នងបង្ាំុទវរ

ន្ត្លេេើងលពញកនុងេួយឆ្នាំកុនងបរ ិសាថន្សៃួត្លដ្ឋយលក្បើក្

សាស្តសតទប់ទឹកឲ្យសៃួត្លែើេបីសាងសង់

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្លលក្ាងបង្ាំុទវរ
លក្បោះ (JIS SUS323L)

ជាេួយសាភរៈ

លដ្ឋយលក្បើក្

ើង

លដ្ឋយវ ិធ្ីសាស្តសតលេើកទេៃន្់ធ្ៃន្់រេ
ួ គ្នន

ស់លក្លឿងចក្កសទូចលេើកទេៃន្់២០០លតាន្ ន្ិងលដ្ឋយពុាំ

ាន្ខបងខចកលក្គ្នងបង្ាំុសាពន្ក្បត្ិបត្តិការ (រូបភាព៣)

ស់សក្ាប់ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់លធ្វើឲ្យ

• ការត្លេេើងលលក្ាងបង្ទ
ាំុ វ រ

លក្គ្នងបង្ុាំទវរក្ត្ូវ

ើង។ ខែកអុីណុកាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់ន្ឹងសាំណឹក ន្ិង

ន្អន្ុវត្តលៅលេើការដ្ឋឋន្លដ្ឋយខបង

ខចកលក្គ្នងបង្ាំុសរុបលៅ១០បេុកលេើខផ្សនកបន្ទោះខសបក

សានេលក្បោះផ្សតេ់េុខងារក្បត្ិបត្តិការខពស់--ខែកខែប ាន្ភាពធ្ន្ទេ់
ន្ឹងទក្េង់សាំណឹកកខន្េងក្បលហាងលេើសាភរៈ ខែេផ្សេិត្ល

ន្លធ្វើល

លក្គ្នងសាពន្ក្បត្ិបត្តិការ

ទក្េរអ័កស

ើងខពស់

ន្ិងសសរទក្េក្ទក្ទង់អ័កសខផ្សែកតាេេកខខណឌការែឹក

ជញ្ូជ ន្។ រូបភាព៤ បងាាញ

ជាងក្បលភទ SUS316L ន្ិងេកខណៈខាេាំងក្បខហេពីរែងលធ្ៀបន្ឹង
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៣បេុកថ្ន្លជើង

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្លលក្ាងបន្ត
ាេស់លលក្ាង៖ រដ្ឋឋភិ
លឈាែោះលលក្ាង៖

េទីក្កុងត្ូកយូ

ផ្សារភាជប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភរៈតាេ

វ ិធ្ីសាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបទេ់រ ាំជួយថ្ន្ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់ Kamihirai
េាំដ្ឋប់បន្ត៖ លក្គ្នងបង្ាំុទវរ កខន្េងបញ្ឈប់ទវរ
លក្គ្នងបងាាញថ្ន្ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់
ក្បលភទ៖ ទវររេូេខែកខែបលក្គ្នងបង្ាំុ Vierendeel បាំពង់
ចាំន្ួន្ទវរ៖ ៤

ក្បខវងពីចុងាខងលៅាខងលទៀត្៖ ៣០០០០េីេីខេក្ត្
កេពស់ទវរ៖ ១១១០០េីេីខេក្ត្
ជលណើត រ៖ ៨៩០០ខេក្ត្ កនុងអាំ
អាំ

ុងលពេខែទាំ/អធ្ិការកិចេ

ុងក្បត្ិបត្តិការ ៩៧០០ខេក្ត្ កនុង

ក្បព័ន្ធទប់ទឹក៖ សន្ទោះជ័រខាងចុងបីទាំងពីរខផ្សនក
ក្បព័ន្ធលបើក/បិទ៖ េូទ័រ១ ក្បព័ន្ធខខសរ ២ (ភាជប់ជាេួយេុខងារបិទទេៃន្់
ផ្ទទេ់លដ្ឋយេលធ្ា

យក្ត្ួត្ពិន្ិត្យអុីក្ែូេីក)

លេបឿន្លបើក/បិទ៖ ១.១ខេក្ត្/នាទី
៣.៣ខេក្ត្/នាទី (លេបឿន្ខពស់) ន្ិង ១.០ ខេក្ត្/នាទី (លេបឿន្ទប)
កនុងអាំ

ុងលពេបិទទេៃន្់ផ្ទទេ់

រូបភាព ១ ទិែភា
ឋ ពទាំងេូេថ្ន្ទវរទប់ទឹកជាំន្ន្់េុន្លពេផ្សារភាជប់
បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភរៈតាេវ ិធ្ីសាស្តសតបលចេកវ ិទាទាំលន្ើប
(ពីខផ្សនកចរន្តទឹកខាងលេើ)
Fig.1 លក្េូ 3-D ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុទវរ

រូបភាព ២ ការត្លេេើងបលណ្ត
ត ោះអាសន្នលៅលរាងចក្កផ្សេិត្
រូបភាព ៣ ការលរ ើសាពន្ក្បត្ិបត្តិការ
រូបភាព ៤ េកខខណឌការដ្ឋឋន្បចេុបបន្ន
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Fig. 1 Three-dimensional Model
of Gate Structure

Photo 1 Full view of the flood gate before retrofitting (from upper stream side)

Photo 3 Removal of operation bridge

Photo 2 Temporary assembly at fabrication plant

Photo 4 Current on-site condition
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(ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ)

លណៈកាែធ្ិការអន្តរជាត្ិ JSSC

សារេិខិត្របស់ក្បធាន្

លដ្ឋយ Hiroshi Katsuchi ក្បធាន្ លណៈកាែធ្ិ ការអន្តរជាត្ិ
(សាស្តសាតចារយ Yokoham National Univiersity)
JSSC

ន្លធ្វើសកេែភាពជាលក្ចើន្កនុងទក្េង់ថ្ន្អលងកត្

ការស្សាវក្ជាវ ន្ិងការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទា កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញ
ុ ការ
ើងបលចេកវ ិទា

ផ្សសពវផ្សាយពីសាំណង់ខែកខែប

ន្ិងលធ្វើឲ្យក្បលសើរល

ពាក់ព័ន្ធ។ ជាេួយគ្ននខែរ JSSC

ន្ពក្ងីកកិចេសហក្បត្ិបត្តិការលៅ

អង្ការសាថប័ន្ពាក់ព័ន្ធលៅលក្ៅក្បលទស។ កនុងលគ្នេបាំណងផ្សសពវផ្សាយ

ខចករ ាំខេកបលចេកវ ិទាសាំណង់ខែកខែបរបស់ជបុន្
ក្បលទសលៅក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ

ន្ិងទីផ្សារលក្ៅ

ក្កុេហុន្សាំណង់ខែកខែបជបុន្

(JSSC) ទទួេខុសក្ត្ូវលរៀបចាំ ការលចញផ្សាយលេខ ៥៩លន្ោះ។
លេខ

៥៩

ន្បងាាញការលកាត្សលសើររបស់

JSSC

ចាំលពាោះសេែិទិធផ្សេសានថ្ែល្នើេកនុងសាំណង់ខែកខែប ន្ិងន្ិលកខបបទ។
បខន្ថេលេើលន្ោះលទៀត្

រ

យការណ៍អត្ថបទបរ ិយយកនុងលេខលន្ោះថ្ន្

សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ

ក្

សុីហីក
វ លេើកទី ១២ (PSSC)

ខែេ

រពធលធ្វើចាប់ពីថ្ែៃទី០៩-១១ ខខវ ិចឆិកា លៅទីក្កុងត្ូកយូ។ សន្និសីទលន្ោះ

លធ្វើល

ើងបនាទប់ពីសន្និសីទ PSSC ឆ្នាំ២០១៦ លៅក្បលទសចិន្ លហើយ

លពេលន្ោះ ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំលដ្ឋយ JSSC។ ែូចបងាាញរ

កនុងលន្ោះ សន្និសីទលន្ោះទទួេ

យការណ៍

ន្លជាលជ័យយងខាេាំង លដ្ឋយាន្អនក

ចូេរួេលក្ចើន្ជាង ៣០០នាក់េកពី២១ក្បលទស។ JSSC ក៏

ន្លរៀបចាំ

សកេែភាពអន្តរជាត្ិពីរលផ្សសងលទៀត្ កនុងឆ្នាំ២០១៩។ សកេែភាពទាំង
ពីរលនាោះរួេាន្ លវទិការអគ្នរខពស់ថ្ន្ក្កុេក្បឹកាសតីពីអគ្នរខពស់ ន្ិង
េាំលៅដ្ឋឋន្ទីក្កុង ក្

រពធលធ្វើលៅទីក្កុងណ្តរា ក្បលទសជបុន្ កនុងខខ

កកកដ្ឋ លហើយសន្និសីទបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែង IABSE លេើកទី២លៅ
អាសុីបូពា៌ លធ្វើល

ើងលៅទីក្កុងត្ូកយូ កនុងខខវ ិចឆិកា។ ជាលពសលៅលទៀត្

សន្និសទីបញ្ញវន្តវ ិសវករវ ័យលកែងលរៀបចាំ

បលចេកលទសបុលណ្តណោះលទ

េិន្ក្ត្ឹេខត្បទបងាាញ

លហើយខែេទាំងាន្ការក្បកួត្ការរចនា

លាំន្ូសបេង់សាពន្ជាលេើកទី១។

រ

យការណ៍សាំណង់ថ្ន្បរ ិលវណ

ពាណិជជកេែែីែ “268 Orchard Road” កនុងក្បលទសសិងាបុរ ី ន្ិងការ
ពក្ងឹងភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយលកាេងទវរទឹកជាំន្ន្់ខែេលក្បើខែកអុីណុកពីរ
ក្បលភទក៏ក្ត្ូវ

ន្បញ្ូេ េផ្សងខែរ។

ជាចុងលក្កាយ លយើងសូេឲ្យលោកអនកយេ់ជាបន្តលទៀត្

ពីសកេែភាពរបស់ JSSC លហើយលយើងសូេទទួេន្ូវទសសន្លយបេ់
របស់លោកអនកក្លប់លពេលវោ។
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