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មេម�ៀនទី 4 ម�ស៊សី ្តង់អគ្គិសនី

 រៅកនា៊ងរេរេៀនរនះ វត្៊បំណងតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងរតរោេ៖

-  កំណតន់គិយេនយ័ននរេសី៊ស្តង់

- រតបើេូបេន្ត                 សតរាបគ់ណនារេសី៊ស្តងន់នខ្សែចេ្លង

-  កំណតន់គិយេនយ័ចបាបអ់ូេ 

វត្៊បំណង

 រេរេៀនរនះតតរូវបរតងៀនេយៈរេល 5 ររាោ ងដូចខដលបានបង្ហា ញកនា៊ងតារាងទី 1 ខាងរតរោេ

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

តារាងទី 1 បំខណងខចកររាោ ងសតរាបប់រតងៀនរេរេៀន

្្លលឹេសាេ
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1.    រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី

2.    េង្វា ស់រេសី៊ស្តង ់– ចបាបអ់ូេ

រេរេៀនសរងខេប នគិងលំហាត់

       1.2. ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី

       1.3. រេសី៊ស្តេ នគិងរេអូសា្ត (រេសី៊ស្តងខ់តបតបរួល) 

       1.1. រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនីអាតស័យនលឹងតបខវង  េ៊្រោត ់
               នគិងតបរេទននអង្ធាត៊។

ទំេេ័កនា៊ងរសៀវរៅេ៊េ្ព
េយៈរេល

(ររាោ ងសេ៊ប = 5ររាោ ង)

 តារាងទី2 ខាងរតរោេបង្ហា ញេីប្លងស់តរាបប់រតងៀន នគិងរោេវាយតនេ្ល។ តគរូតតរូវបានេេំលឹងថ្ អន៊វត្តសកេ្មភាេកនា៊ងតារាងខាងរតរោេ
 

រ�ើយរ្វាើរោេវាយតនេ្លសគិសសែរៅតាេលកខេណៈវ គិនគិច្យ័ខដលបានឱ្យកនា៊ងតារាង។ ដូចរៅកនា៊ងតារាង សគិសសែអាចរ្វាើរោេសគិកសាអំេីរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី។ 

សកេ្មភាេទាងំរនះជំេ៊ញសគិសសែឱ្យរានរោេអេគិវឌ្ឍរោេយល់ដលឹងេបស់េួករគអំេីរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី ។

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 2 ខែនរោេននរោេបរតងៀន នគិងរោេវាយតនេ្ល

ររាោ ង វត្៊បំណង សកេ្មភាេកនា៊ងេយៈរេលនីេយួៗ លទ្ធែលេង្វា យតនេ្ល

1 សគិសសែនលឹងអាចេន្យល់អំេី

អត្ន ័យ  េបស់រេសី៊ស្តង ់ 

អគ្គិសនីបាន តតលឹេតតរូវ។

 សគិសសែេឮំករ�ើងវ គិញនូវអវាីខដលេួករគបានរេៀន   

      កនា៊ង  រេរេៀនេ៊ន (តងស់្៊យងអគ្គិសនី ជាេគិរសសភាេ 

      ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺេបស់អំេូល កនា៊ងកេណីថ្មេគិល   

      តជារសេេ ីនគិងជាខ្នាង)។ 

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលភាេ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺ េបស់

 សគិសសែអាចរលើករ�ើងនូវ អវា ី
      ខដលេួករគបានរេៀនកនា៊ង

      រេរេៀនេ៊ន។

 សគិសសែអាចេន្យល់អំេី

R = 1
 

Aρ
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សគិសសែនលឹងអាចឱ្យនគិយេនយ័រេ 
សី៊ស្តងអ់គ្គិសនី នគិងរោះ 
តសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងរេ 

សី៊ស្តង ់បានតតលឹេតតរូវ។

សគិសសែនលឹងអាចកំណត ់

ឧបកេណ៍ខដលរតបើ លកខេណៈ 

នគិងតបរេទននរេសី៊ស្តង់្ ៊សគ្នា  

បានតតលឹេតតរូវ។

សគិសសែនលឹងអាចសរងខេបនូវអវា ី
ខដលេួករគបានសគិកសារោយ 

្្លួនឯងកនា៊ងរេរេៀនរនះ នគិង 
រោះតសាយ       លំហាតប់ាន 

តតលឹេតតរូវ។ 

 សគិសសែអាចសរងខេបនូវអវាីខដលេួក 

      រគបានសគិកសារោយ្្លួនឯង កនា៊ង  

         រេរេៀនរនះ នគិងរោះតសាយ 

      លំហាត។់ 

សគិសសែនលឹងអាច

(1) វាស់តងស់្៊យង   អាងំតង ់

សី៊រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តងរ់ោយ 
រតបើេ៊លទីខេោតបានតតលឹេតតរូវ។

(2) រោលចបាបអ់ូេ នគិង 

គណនាលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង 

ចបាបអ់ូេបានតតលឹេតតរូវ។

 សគិសសែអាច

 (1) វាស់តងស់្៊យង   អាងំតង ់

       សី៊រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តងរ់ោយ   

       រតបើ េ៊លទីខេោតត។

 (2) រោលចបាបអ់ូេ នគិងគណនា   

       លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែរលើករ�ើងកតា្ត េយួចំនួន  

      ខដលរានឥទ្ធគិេលរលើតនេ្ល 

      រេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែអាចេន្យល់នូវអវាីរៅថ្ 

      រេអូសា្ត  នគិង ឧបកេណ៍ណាេយួ   

      ខដលរតបើតបាស់រេអូសា្ត ។

 សគិសសែរលើករ�ើងអំេីសាេៈ 
      តបរោជនន៍នរេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែអាចរោះតសាយលំហាត ់

      ទាកទ់ងនលឹងរេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលរលើកតា្ត េយួចំនួនខដលរាន    

      ឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តងរ់ោយរតបើតបាស់   

      តបរេទ  សាេធាត៊្៊សគ្នា នគិងរៅតាេទំ�ំ

      រែសែងៗគ្នា ។

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលទំនាកទ់ំនងេវាងរេសី៊ស្តង ់    

      នគិងករ ្្ត ។

 សគិសសែរ្វាើេគិរសា្នរ៍ដើេ្ទីាញេកចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែគណនាលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែសរងខេបនូវអវាីខដលេួករគបានសគិកសាកនា៊ង  

      រេរេៀនរនះ នគិងេយាោេរោះតសាយ

      លំហាត។់

 សគិសសែរោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង

      រេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែខសវាងេក រោេអន៊វត្តននរេអូសា្ត ។

អំេូលរានទំ�ំ្៊សគ្នា ។ អត្នយ័េបស់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី។

2

3

4

5

ែំណ៊ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណ៊ចននរោេបរតងៀនកនា៊ងរេរេៀនរនះគលឺរដើេ្យីល់េីបាត៊េូតតគលឹះននរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី ជាេគិរសសចបាបអ់ូេ តាេេយៈេគិរសា្ន ៍នគិងរ្វាើ 

លំហាត ់តេេទាងំស្ាល់េីរោេអន៊វត្តរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី កនា៊ងជីវភាេេស់រៅតបចនំថងៃ ។ ដូរចនាះតគរូគួេខតយកចគិត្តទ៊កោកឱ់្យបានរតចើនរៅរលើចំណ៊ច 

ខាងរតរោេ កនា៊ងរេលបរតងៀនរេរេៀនរនះ។

•      តគរូគួេខតរេៀបចំសរាភា េនចនាតបឌគិតសតរាបរ់្វាើេគិរសា្នដូ៍ចខដលបានបង្ហា ញរៅកនា៊ងរសៀវរៅខណនាតំគរូ នគិងេគិរសា្សាកល្ងរដើេ្តីតរួត   

       េគិនគិត្យថ្តគបស់កេ្មភាេទាងំអស់ខដលរានកនា៊ងរសៀវរៅខណនាតំគរូ ដំរណើ េរោេបានោោ ងល្អ។
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• តគរូគួេខតេន្យល់អំេីកតា្ត សំខាន់ៗ ខដលរានឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តង ់តាេេយៈសកេ្មភាេខដលអន៊វត្តកនា៊ងរេរេៀនរនះ។

• តគរូគួេខតេន្យល់ឱ្យបានចបាស់អំេីចបាបអ់ូេ នគិងែ្តល់លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេឱ្យបានរតចើន តាេអាចរ្វាើរៅបាន។





ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

        រៅរេលចបរ់ែ្តើេររាោ ងសគិកសានីេយួៗ សូេតតរួតេគិនគិត្យថ្ រតើសគិសសែរានចំរណះដលឹងដូចខាងរតរោេរ�ើយ ឬរៅ តបសគិនរបើគ្្ម ន រនាះ

សគិសសែនលឹងេគិបាកសរតេចបានវត្៊បំណងរេរេៀនរនះ។

សគិសសែរានចំរណះដលឹង អំេីរេរេៀនេ៊ន( តងស់្៊យងអគ្គិសនី)

សគិសសែគួេខតរានបទេគិរសា្នក៍នា៊ងរោេរតបើតបាស់ឧបកេណ៍ខដលរានរេសី៊ស្តង។់ 

     េគិរសា្នរ៍ោយរតបើតបាស់ថ្មេគិល  អំេូលរេ្លើង

      រសៀគវាីអគ្គិសនី 
     ចេន្តអគ្គិសនី 

     តងស់្៊យងអគ្គិសនី
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រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី

  សគិសសែេឮំករ�ើងវ គិញនូវអវាីខដលេួករគបានរេៀន កនា៊ង  

     រេរេៀន េ៊ន( តងស់្៊យងអគ្គិសនី ជាេគិរសសភាេ្៊ស  

     គ្នា   ននកតេគិត េ្លលឺេបស់អំេូល កនា៊ងកេណីថ្មេគិល តជា

     រសេេ ីនគិងជាខ្នាង)។ 

    តគរូរេៀបចំអំេូលេីេរានទំ�ំ្៊សគ្នា  រ�ើយសួេសគិសសែ  

      ឱ្យបាោ នស់ា្ម ន តបសគិនរបើរគយកអំេូលទាងំេីេោក ់

      រលើបន្ះរសៀគវាី រតើនលឹងរានអវាីរកើតរ�ើង(រតបៀបរ្ៀប  

      កតេគិតេ្លលឺននអំេូលទាងំេីេ)។

    សគិសសែរាយរោេណ៍រោេបាោ នស់ា្ម នេបស់េួករគកនា៊ង ថ្នា ក ់
      រេៀន។

   តគរូភាជា បអ់ំេូលេ្តងេយួ រ�ើយឱ្យសគិសសែសរងកេត នគិងេក

     ឱ្យរ�ើញេីភាេ្៊សគ្នា ។

   សរងខេប( ឧទា�េណ៍)៖ (តគរូសរងខេបអាតស័យរលើរោេ  

     សរងកេតេបស់សគិសសែ) រតរោេតងស់្៊យងដូចគ្នា កតេគិតេ្លលឺ

     ននអំេូល គលឺអំេូលខដលរានតនេ្លរេស៊ីស្តង ់តូច    េ្លលឺ   ខា្ល ងំ 

     ជាងអំេូលខដលរានតនេ្លរេស៊ីស្តង្ំ។   េីរតោះ  

     អាន៊ភាេ ្ ំចបំាចស់តរាបអ់ំេូលទំ�ំ្ំរដើេ្ឱី្យ ចេន្ត   

     អគ្គិសនី�ូេដូចគ្នា រៅនលឹង  អំេូលទំ�ំតូច=>   

    រេសី៊ស្តង ់ ននអំេូលទំ�ំ្ំ រានតនេ្ល្ំជាងរេសី៊ស្តង ់  

     ននអំេូលទំ�ំតូច។

សគិសសែនលឹងអាចេន្យល់អំេីអត្នយ័េបស់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី  

បានតតលឹេតតរូវ។

វត្៊បំណង

សកេ្មភាេ

  រសចក្តីេន្យល់បខន្េ

សា្ល បចតក=រេសី៊ស្តង់

តងស់្៊យង បាតលឺេ ី

សា្ល បចតកបងវាគិលទលឹកតូច => រេសី៊ស្តងតូ់ច(ទលឹក�ូេរលឿន =>ចេន្តអគ្គិសនី�ូេរលឿន)

សា្ល បចតកបងវាគិលទលឹក្ំ => រេសី៊ស្តង់្ ំ (ទលឹក�ូេយលឺត =>ចេន្តអគ្គិសនី�ូេយលឺត)
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1. រោងរៅតាេលទ្ធែលេគិរសា្ន ៍តគរូសួេសគិសសែអំេីកតា្ត ខដលជះឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តង។់ សគិសសែតបខ�លជារ្្លើយថ្៖ តបរេទ  

    អង្ធាត៊ទំ�ំ តបខវង ។ល។ 

2. េគិភាកសារលើ តបខវង នគិង ទំ�ំ (េ៊្រោត)់ ននអង្ធាត៊។ តបសគិនរបើតបខវងរោនខ់តខវង? តបសគិនរបើេ៊្រោតរ់ោនខ់ត្ំ?

3. តបខវង => តបសគិនរបើតបខវងរោនខ់ត ខវង រនាះរេសី៊ស្តងរ់ោនខ់ត ្ំ =>សរារាតត 

    េ៊្រោត ់=> តបសគិនរបើេ៊្រោតរ់ោនខ់ត្ំ រនាះរេសី៊ស្តងរ់ោនខ់ត តូច=> តចសសរារាតត

សកេ្មភាេ(រេសី៊ស្តង)់

េគិរសា្ន ៍(េគិនគិត្យរេើលរេសី៊ស្តង)់

វត្៊បំណង

សគិសសែនលឹងអាចកំណតន់គិយេនយ័រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី  នគិង 

រោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងរេសី៊ស្តងប់ានតតលឹេតតរូវ។

នគិងអង្ធាត៊ចេ្លងជារតចើនតបរេទ(សា្ល បតោ ខដករគ្ល 

ខ្សែចេ្លងទងខ់ដង។ល។)។ តបសគិនរានលទ្ធភាេ តគរូរេៀប 

ចំអង្ធាត៊ខតេយួតបរេទ បោ៊ខន្តរានទំ�ំ្៊សគ្នា ។ 2. 

សគិសសែ បរងកេើតតារាងរដើេ្សីរងខេបរោេសរងកេតេបស់េួករគ។

3.សគិសសែបាោ នស់ា្ម នអំេីលទ្ធែលេគិរសា្ន។៍ 4. សគិសសែរ្វាើ 
េគិរសា្  នគិងកតត់តារោេសរងកេតេបស់េួករគ  5.   សគិសសែ 
េគិភាកសាអំេីរ�ត៊ែលននភាេ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺ(រេសី៊ស្តង ់

នគិង ទំ�ំ) 6.រាយរោេណ៍រោេសរងកេតេបស់េួករគដល់ ថ្នា ក ់  

រេៀន 7. តគរូសរងខេបលទ្ធែលជាេយួសគិសសែរោយបញ្ជា កេ់ី 

បខតេបតេរួល ទំ�ំតបខវង នគិងតបរេទ ននអង្ធាត៊។

បន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី នគិងអង្ធាត៊ចេ្លងជារតចើន

តបរេទ។

អង្ធាត៊ ទំ�ំ កតេគិតេ្លលឺ

(បាោ នស់ា្ម ន)

កតេគិតេ្លលឺ 

(ជាកខ់ស្តង)

1.  តគរូរេៀបចំបន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី

សរាភា េ ៖

ដំរណើ េរោេេគិរសា្ន ៍៖

R = 1
 

Aρ
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1. តគរូខកនចនា   បន្ះរសៀគវាី   រដើេ្ោីកថ់្មេគិលេីេកូន

    (តងស់្៊យងសេ៊ប3V) នគិង ឃ្នា បគ្បតកោស  

    (អង្ធាត៊ រានរេសី៊ស្តង់្ ំ)។  (តគរូគួេខតេគិនគិត្យ 

     រេើលបេ គិរាណករ ្្ត ខដលអាចែលគិតបានរដើេ្ី

      ដលឹងថ្រតើសគិសសែអាចបោះផ្្ល់រោយស៊វត្គិភាេ)

2. សគិសសែបោះ នគិងរានអាេេ្មណ៍ថ្រានករ ្្ត រៅកនា៊ង 

    ឃ្នា បគ្បតកោស  

3.  តគរូសួេសគិសសែអំេីឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្ត 

     អគ្គិសនីខដលរានលកខេណៈដូចគ្នា នលឹង េគិរសា្ន ៍ 

     រនះរោយេគិនចបំាចរ់តបើរសៀរៅសគិកសាេបស់ 

     សគិសសែ។

1. ឧបកេណ៍ករ ្្ត រ្វាើេីនីតករូេ រានតបខវង1m នគិង 

អងកេតែ់្គិត 2mm ។ គណនារេសី៊ស្តងន់ន ឧបកេណ៍ 

ករ ្្ត ។ យក  

2. ខ្សែចេ្លងរ្វាើេីខដក រានតបខវង 2m នគិងអងកេតែ់្គិត 

5mm។ គណនារេសី៊ស្តងន់នខ្សែចេ្លង។ យក  

សគិសសែនលឹងអាចកំណត ់ឧបកេណ៍ខដលរតបើលកខេណៈ 

នគិងតបរេទននរេសី៊ស្តង់្ ៊សគ្នា បានតតលឹេតតរូវ។

វត្៊បំណង

សកេ្មភាេ

លំហាត់

            ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី រលើករ�ើងកនា៊ងទំេេ័រនះ ដូចគ្នា រៅនលឹងចង្ង្កេ នោបំាយអគ្គិសនី ខដលរានតួនាទីរដើេ្ ី

តតរួតេគិនគិត្យសីត៊ណហា ភាេ។  សតរាបរ់ោេខកតតេរូវបេ គិរាណករ ្្ត   រេសី៊ស្តងអ់ាចខតបតបរួលបាន (រេអូសា្ត ) តតរូវបានរគរតបើកនា៊ងឧបកេណ៍ករ ្្ត  

រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី រ�ើយរសចក្តីេន្យល់អំេី្្លលឹេសាេរនះរានរៅទំេេ័បន្ាប។់

រសចក្តីេន្យល់បខន្េ

= 1.1 × 10-6Ωm

ρ = 9.8 × 10-8Ωm

108.10-8

ρ
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1. រេៀបចំតារាងរដើេ្កីតត់តាលទ្ធែល  2.អន៊វត្តរោេវាស់ នគិងកតត់តាលទ្ធែលដូចតារាងខាងរតរោេ។

3. គូសតរោបតាងទគិននានយ័  4.សគិសសែអាចទាញបានថ្ តងស់្៊យងសរារាតតនលឹងអាងំតងសី៊់រតចេន្ត គណនារេគ៊ណតបាប ់ទគិសននបន្ាត ់ 

ខដលជាតនេ្លរេសី៊ស្តង។់

R=5 [Ω]  R=10[Ω]  

វត្៊បំណង

សគិសសែនលឹងអាច

(1) វាស់តងស់្៊យងអាងំតងសី៊់រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តង ់រោយ 

      រតបើេ៊លទីខេោតបានតតលឹេតតរូវ។

(2)  រោលចបាបអ់ូេ នគិងគណនាលំហាតខ់ដល 

      ទាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ  បានតតលឹេតតរូវ។

រសចក្តីេន្យល់

េគិរសា្ន(៍ចបាបអ់ូេ)

តាេេយៈេូបេន្ត 

តបសគិនរបើ  “l”  អាចខតបតបរួលបាន  រយើងអាចរ្វាើបខតេ    

បតេរួលតនេ្លរេសី៊ស្តងរ់ោយរសេបីាន។ តគរូខណនាអំំេី  

រោេអន៊វត្តេបស់ រេអូសា្ត ។

រយើងវាស់អាងំតងសី៊់រតចេន្តអគ្គិសនី (A) រតរោេ 

តងស់្៊យង ខតបតបរួល នគិងរេសី៊ស្តងខ់តបតបរួលរោយរតបើ 

តបាស់  បន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី  អំខេខេោត នគិងរេអូសា្ត ។

តងស់្៊យង: 1.5V, 3.0V, 4.5V, 6.0V, 7.5V, 9V

រេសី៊ស្តង ់: 5 Ω, 10Ω

R = 1
 

A
ρ

តងស់្៊យង (V) តងស់្៊យង (V)អាងំតងសី៊់រតចេន្ត
អគ្គិសនី (A) 

អាងំតងសី៊់រតចេន្ត
អគ្គិសនី (A) 
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លំហាត់

1.គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។

2. គណនាតងស់្៊យងអគ្គិសនី។

5. គណនារេសី៊ស្តង។់

6. គណនាតងស់្៊យងអគ្គិសនី។ 7. គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។ 

4. គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។ 

3. គណនារេសី៊ស្តង។់
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រេសី៊ស្តងន់នអង្ធាត៊ចេ្លង     គលឺជាេង្វា ស់ននភាេទប ់

លំ�ូេរថេេបស់ចេន្តអគ្គិសនី។ 

េគិនដូចគ្នា រទ

រេសី៊ស្ីវរីត តបខវង នគិងេ៊្រោតខ់្សែចេ្លង

ឆនា ងំអេ៊ត  កំរសៀវអគ្គិសនីតបោបែ់្ល៊ ំសក ់...។ល។

េួកវារតបើសតរាបក់តេគិតចេន្តអគ្គិសនីតាេខតរយើង 
ចងប់ាន។

សគិសសែនលឹងអាចសរងខេបនូវអវាីខដលេួករគបានសគិកសារោយ 
្្លួនឯងកនា៊ងរេរេៀនរនះ នគិងរោះតសាយលំហាតប់ានតតលឹេ

 
តតរូវ។

វត្៊បំណង

ចរេ្លើយេបស់សំណួេ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

41 = =R×A (   )R× πD2

ρ ρ
/

V = IR = (0.2A) ×(8Ω) = 1.6V

10.27m 

1.1 x 10−6Ωm

=

(40Ω) × 3.14 ×(0.6 × 10−3m)2

4(1.1 × 10−6Ωm)
=

=

=

សរ្ាល់យកតនេ្លរេស៊ីស្ីវរីតេបស់នីតករូេ

ρ
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ចំរណះដលឹងបខន្េ នគិងសកេ្មភាេ & រោេរតបើតបាស់សរាភា េ SEAL

រោេរេៀបចំបខន្េ

សរាភា េ

(1)   បន្ះរ�ើ (តបខ�ល 24cm   24cm)

(2)   ចរតេៀកអាល៊យេញីោូ េ2សន្លលឹក/រ�ើេយួដំ៊ (1cm   1cm) ជាអនាកទបថ់្ម ។

(3)   តកោសអាល៊យេញូីេ (4) ថ្មេគិល

(5)    គតេបដបចំនួនេី២រៅ៤ /តបអបរ់�ើគូស(វត្៊រែសែងរទៀតខដលអាចតទអំេូលបាន) (6) ឃ្នា បគ្បតកោស (7) េជា៊លបារាងំ  

(8) ខដករគ្ល (9)  ខ្សែចេ្លងទងខ់ដងរានរតសាេ    (10) អំេូលចំនួនេី ២រៅ៤

ដំរណើ េរោេេគិរសា្

(1) េតស់ន្លលឹកអាល៊យេញីោូ េឱ្យរចញជារាងអកសែេ “L” រ�ើយដំភាជា បន់លឹងបន្ះរ�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនា៊ងេូប។ ឬដំខដករគ្លេីេ
 

       សងខាងរៅរលើបន្ះរ�ើរ�ើយនលោោ ងណាអាចោកថ់្មេគិលបានសេបល់្អ។

(2) ោកថ់្មចូលកនា៊ងតបរោះសន្លលឹកអាល៊យេញីោូ េរនាះ ឬតបរោះខដករគ្ល។

(3) រចះគតេបដបឱ្យបោ៊នគូទអំេូល។

(4) ភាជា បច៊់ងរាខេ ងននខ្សែចេ្លងទាងំេីេរៅនលឹងចំរេៀកអាល៊យេញីោូ េរាខេ ងេយួៗ។ រ�ើយច៊ងរាខេ ងរទៀតននខ្សែចេ្លងទាងំេីេភាជា បរ់ៅ
 

       នលឹងរគ្លសងខាងននថ្មេគិល។

(5) ោកអ់ំេូលចូលកនា៊ងេន្ធរលើគតេបដប។

(6) ដំគតេបដបខដលរានជាបអ់ំេូល ភាជា បន់លឹងបន្ះរ�ើបន្ាបេ់កយកខ្សែចេ្លងទាងំេីេខដលជាបន់លឹងចរតេៀក

       អាល៊យេញីោូ េរៅភាជា បន់លឹងអំេូល។

(7) រតបើេជា៊លបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បតកោសរដើេ្រី្វាើក៊ងតាក។់ ភាជា បខ់្សែចេ្លងោោ ងណារដើេ្ឱី្យអំេូលទាងំេីេតជាខ្នាងដូចេូបខាង
        រតរោេ ។

ខដករគ្ល

ក៊ងតាក់
អំេូល

ថ្មេគិល
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4.   ក. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(ក) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាង ឬ រតើអំេូលទាងំេីេកតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា ? 

       ្. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(្) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាង ឬ រតើអំេូលទាងំេីេកតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា ? 

       គ. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(ក) នគិង(្) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាងរគ? 

       �. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(គ) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាងរគ?

(ក) (្) (គ)

រតស្ត្្លីសតរាប ់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី(3០នាទី) 

1.     ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេចេន្តអគ្គិសនីរ្វាើេីនីតករូេ រានតបខវង 0.5 m នគិងអងកេតែ់្គិត  4mm ។ គណនារេសី៊ស្តងន់ន ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយ  

        ចេន្តអគ្គិសនី។ រេសី៊ស្ីវរីតនននីតករូេគលឺ ρ   = 1.1 x 10-6 Ωm។

2.     គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។

3.     គណនារេសី៊ស្តង។់

)

)

)
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ចរេ្លើយ េគិន្៊ នគិងរោេវ គិនគិច្យ័ 

1.     10 េគិន្៊

2.     10 េគិន្៊

3.     10 េគិន្៊

4.     សំណួេនីេយួៗ 5 េគិន្៊

ក. កតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា       ្. កតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា    គ. (្) (i) នគិង(ii)  �. (i)

េគិន្៊សេ៊ប 50

I=
V
R =

16V
4 =4  A 

R=
V
I =

36V
1.2A =3 0  

R = ρ      = (1.1 x 10-6Ωm)                          = 43.79 × 10-3Ω1
A

0.5m

m2
4

3.14 × (4 × 10-3)2




