
ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-101

មេម�ៀនទី 2   ទំនួលស�ូ

វត្ថុបំណង

 វត្ថុបំណងកនាថុងមេមរៀនមនះមានដូចខាងម្រោេ៖

   - ពន្យល់បានមកបះកបយ និង្តរឹេ្តរូវថ្្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរ

   - ឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

   - យល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិអាងំតងស់ថុីមតសូរ

          - ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេ្វីាស់មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់

   - ម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាតប់ាន្តរឹេ្តរូវ

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបម្ងៀនរយៈមពល 4 មមាោ ងបងាហា ញដូចតារាងខាងម្រោេ

តារាងទី 1  បំណណងណចកមមាោ ងបម្ងៀន

មមាោ ងសិកសា ចំណងម�ើងមេមរៀនដំណ្ល្តងន់នពន្លឺ មលខទំពរ័

1 1. ឧបករណ៍ទំនួលសូរ

្តមចៀកេនថុស្ស
92-93

1 2. សណ្តា បឮ់

2.1 ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

2.2 ក្េតិអាងំតងស់ថុីមតសូរៈ មដសថុីណបល

93

1 3. រោរវាស់មល្ឿនសូរ 94

1 សំណួរ និងលំហាត់ 95

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់កា�បម្ងៀន
 តារាងទី2 ខាងម្រោេមនះ បងាហា ញពីណែនរោរស្មាបរ់ោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេ្។ ្គរូ្តរូវម្វើសកេ្មភាពដូចកនាថុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្សិស្ស

មដ្យណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ បានែតាល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចកនាថុងតារាងមនះ សិស្សអាចម្វើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាពរបស់ខ្ួន។ សកេ្មភាពទងំមនះ

�ួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឈរោរយល់ដរឹងរបស់ពួកមគ។

តារាងទី 2 ណែនរោរននរោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេ្

មមាោ ង វត្ថុបំណង សកេ្មភាពកនាថុងមមាោ ងនីេយួៗ លក្ខខណ្ឌ រងាវ យតនេ្

1    
សិស្សនរឹងអាចពន្យល់បាន្តរឹេ
្តរូវថ្្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួល
សូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

• ្គរូពន្យល់ពីទ្េង ់និងតួនាទី្តមចៀក 
េនថុស្ស។ 

• សិស្សពន្យល់បាន្តរឹេ្តរូវថ្្តមចៀកជា
ឧបករណ៍ទំនួលសូរ។

2

សិស្សនរឹងអាច៖

- ឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

- យល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិ

អាងំតងស់ថុីមតសូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

• សិស្សបងាហា ញពីភាពខថុសគ្នា រវាងសូរ 

អាងំ្បា និងសូរអ៊ថុល្តា។

• សិស្សពិភាកសាពីសំមេងរខំានកនាថុង�ីវភាព 

រស់មៅ្បចានំ្ងៃ។

• សិស្សឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់។

• សិស្សយល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិ 

អាងំតងស់ថុីមតសូរ។

3

សិស្សនរឹងអាច៖

- ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេ្វីាស់ 

មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់។

- ម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាត់

បាន្តរឹេ្តរូវ។

• សិស្សម្វើពិមោ្នពី៍មល្ឿនសូរ។

• សិស្សគណនាលំហាតម់ដ្យម្បើរូបេនតា  ។

• សិស្សម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្វីាស់
     មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់។

• សិស្សម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាត់



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-102

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

       -  មេមរៀនេថុន សិស្សបានយល់ថ្សូរមកើតមេើងមដ្យោររញ័ំរ។ កនាថុងមេមរៀនមនះ ្គរូ�ួយ�សិស្សមៅមពលណដលពួកមគមរៀបចំដ្ក់
          ្តមចៀក មដើេ្តីាេដ្នសូរ។
         - ្គរូនាសិំស្សពិភាកសាពីោរៈសំខានន់នរោររោរពារសណ្តា បឮ់របស់េនថុស្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

 េថុននរឹងចាបម់ែតាើេមេមរៀនមនះ សូេពិនិត្យថ្មតើសិស្សមានចំមណះដរឹងដូចខាងម្រោេ៖

 - ណែនាកមែ្សងៗរបស់្តមចៀក

 - បងាហា ញពីភាពខថុសគ្នា រវាងសូរអាងំ្បា និងសូរអ៊ថុល្តា

 -  ខានា តរបស់អាងំតងស់ថុីមតសូរ

4
សិស្សនរឹងអាចសមង្ខបមេមរៀនទំនួល

សូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

   សិស្សម្្ីយសំណួរ។    សិស្សសមង្ខបមេមរៀនទំនួលសូរបាន។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-103

ចំមណះដរឹងបណន្េ

ចំណថុ ចសំខាន់ៗ

  ្តមចៀកម្រៅ៖  បណណណែ ន និងបន្ធូររននេ�្ឈដ្ឋា នតាេ្បកងរ់បស់រលកសូរ   និងបញូ្នរញ័ំរមៅ្កដ្ស្តមចៀក។

  ្តមចៀកកណ្តា ល៖ បញូ្នរញ័ំរពី្កដ្ស្តមចៀកមៅ្តមចៀកកនាថុង។

  ្តមចៀកកនាថុង៖ រលកសូរ្តរូវបានបណេ្ងមៅជាសថុីញាល់អគ្ិសនី និងបញូ្នមៅខួរកបល។

  សិស្សេនិចាបំាច់្ តរូវចាមំ ្្ម ះណែនាកនីេយួៗមទ។

ទំនួលសូរ

           

សិស្សនរឹងអាចពន្យល់បាន ្តរឹេ្តរូវថ្ 

្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរបាន្តរឹេ 

្តរូវ។

វត្ថុបំណង

រោរពន្យល់

ស្រឹក្តមចៀកទទួលរលកសូរ ម�ើយដ្ល 

ចូលតាេរន្ធម ព្ ះមៅ្កដ្ស្តមចៀក។ 

បណណណែ ននិងបន្ធូរននេ�្ឈដ្ឋា នតាេម្បកង់

រលកសូរមៅបោះ្កដ្ស្តមចៀកបណ្តា ល

ឱ្យ្កដ្ស្តមចៀកញ័រ។

្តមចៀកកណ្តា ល៖

រោរញ័រនន្កដ្ស្តមចៀក្តរូវបាន 

ចាបយ់កមដ្យ្អែរឹងបីមៅ្តមចៀកកណ្តា ល 

ណដលមាននាទីព្ងីកកម្ាងំ និងសមាព ្ 

្បណ�ល 25 ដង ្តងប់ងអែួចរាងពង្កមពើ។

្តមចៀកកនាថុង៖

ខាងកនាថុង្បមមាយអលឺោតា  លំញ័រ្តរូវ 

ចាបយ់កមដ្យមរោសិរោវញិ្ញា ណម�ើយ 

បញូ្នមៅសរនស្បោទខួរកបល។



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-104

 ចំមណះដរឹងបណន្េ

 ភាពឮខ្ាងំននរលកសូរជាអាងំតងស់ថុីមតននរលកមនះ។ អាងំតងស់ថុីមតននរលកសូរជាបរមិាណននអានថុភាពសូរដ្លកនាថុងេយួ ខានា ត 

នែទៃគិតជា វាោ តក់នាថុងេយួខានា តនែទៃ (W/m2)។ អាងំតងស់ថុីមតននរលកសូរននក្េតិចាបម់ែតាើេឮជាក្េតិគលឺ មស្មី10-12W/m2។ (បងាហា ញពី ទំនាក ់ទំនង 

រវាង  dB និង  W/m2)

             វត្ថុបំណង

សិស្សនរឹងអាចឱ្យនិយេនយ័ម្បកង់

សណ្តា បឮ់ និងយល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា ន

ននក្េតិអាងំតងសី់ថុមតសូរបាន្តរឹេ

្តរូវ។

    និយេនយ័

ម្បកង៖់

ចំនួនខួបននរញ័ំរកនាថុងេយួវនិាទី ឬ ចំនួន   

�ំថុកនាថុងេយួវនិាទី។ ខានា តរបស់ម្បកងគិ់ត 

ជា (Hz)។

ក្េតិននសណ្តា បឮ់៖ ក្េតិននម្បកង ់

ណដលអនាកោតា បអ់ាចឮ។

     

        សកេ្មភាព

មតើសកេ្មភាពអវីណដលអនាកអាចម្វើឱ្យមាន 

ក្េតិអាងំត់ងសី់ថុមតសូររខំានខពស់? គិត 

មរៀងៗខ្ួននិង មេើងរាយរោរណ៍មលើរោតា រ 

មខៀន។

្គរូសមង្ខបចមេ្ើយរបស់សិស្ស។

 ឧទ�រណ៍

 ្គរូមរៀបចំបងាហា ញពិមោ្ន ៍រចួមៅសិស្សឱ្យឈរេថុខតថុ និងម្វើពិមោ្នប៍ងាហា ញមដ្យបមងកើនសូរដូចបងាហា ញកនាថុងមសៀវមៅ ដូចមនះសិស្ស

អាចយល់បានយោ ងចបស់ពីក្េតិអាងំតងសី់ថុមតសូរ។
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 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-105

 

 ចំមណះដរឹងបណន្េ

 មល្ឿនសូរអា្ស័យនរឹងេ�្ឈដ្ឋា នណដលវាដ្ល្្ងរោត។់ មល្ឿនសូរកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង្ំជាងអង្ធាតថុរាវ ឬឧស្ម័ន។ កនាថុងខ្យល់មល្ឿន 

មកើនមេើងជាេយួសីតថុណហា ភាព និងរយៈកេពស់។

(ពន្យល់េូលម�តថុ)។

                    វត្ថុបំណង

សិស្សនរឹងអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្ី
វាស់មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់បាន្តរឹេ្តរូវ។ 

សិស្សនរឹងអាចម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនា

លំហាតប់ាន្តរឹេ្តរូវ។

         ពិមោ្ន៍

សមាភា រ៖ ្ករូណូណេោ្ តេយួ ស្រេយួ ណេោ្ តណខ្ស

ដំមណើ ររោរ៖

1. វាស់ចមាងៃ យពីចំណថុ ច A មៅចំណថុ ច B។

(ចមាងៃ យ ង្ៃ យជាង 100m )។

2. េនថុស្សពីរនាក ់មានា កវ់ាយស្រស្ិត្តង់

ចំណថុ ច A និងមានា កម់ទៀតចថុច្ករូណូណេោ្ ត

មៅ្តងច់ំណថុ ច B ។ 

3. េនថុស្ស A ម�ើញ B វាយស្រចាបម់ែតាើេ 

     ចថុច្ករូណូណេោ្ ត និងមៅមពលឮសូរ   

     សមេ្ងស្រ B ចថុច្ករូណូណេោ្ ត ឈប ់

      យោ ងរ�័ស។

4. ម្វើដូចដំមណើ ររោរទី3 ឱ្យបាន 3ដង  

     រចួរកេ្្យេភាគរបស់រយៈមពល។

5. គណនាមល្ឿនសូរ



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-106

ចមេ្ើយ

1. ្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរ

2. ជាតនេ្ម្បកងសូ់រណដល្តមចៀក

 អាចោតា បឮ់។

3. ម្បកងស់ណ្តា បឮ់របស់េនថុស្ស

 20-20000Hz

4. 50000Hz  មេីងមៅ
5. មដសថុីណបល
6. 0dB
7. 120dB
8. 

9. ពិមោ្ងាយៗ មដើេ្បីញ្្កពី់សូរដ្លកនាថុងទរឹកមលឿនជាងកនាថុងខ្យល់៖

មយើងម្វើពិមោ្នង៍ាយេយួបានដូចខាងម្រោេ៖

- ម្បើអាងណ�លទរឹក 100m
- សិស្សមានា ក ់(សិស្ស A) ឈរមៅមា្ខ ងននអាងណ�លទរឹក

- សិស្សពីរនាកម់ទៀតឈរមៅណែនាកមា្ខ ងមទៀត ម�ើយឱ្យមានា ក ់(សិស្ស B) េថុ�ចូលមៅកនាថុងទរឹក  និងសិស្សមានា កម់ទៀតេនិេថុ�ចូលទរឹកមទ

(សិស្ស C )។

- សិស្ស A ម្បើដថុំ្្មមគ្ះ�ញំ្្ងអាងណ�លទរឹក

- មៅមពលណដលសិស្ស B និង C ឮសូរឱ្យពួកមគមលើកនដមេើង

- ម វ្ើរោរម្បៀបម្ៀប សិស្សេយួណ្មលើកនដបានមលឿនជាង

10. v = 1000m/3s = 333m/s
11. t = d/v = 8000m/(340m/s) = 23.5s

             វត្ថុបំណង (ទំពរ័េថុន)

សិស្សនរឹងអាចសមង្ខបមេមរៀនទំនួលសូរ

បាន្តរឹេ្តរូវ។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-107

   ឧស្ម័ន អង្ធាតថុរាវមៅ    25oC

 ខ្យល់  (0oC) 331   ទរឹក 1490

ខ្យល់ (25oC) 346   ទរឹកសេថុ្ទ 1530

ខ្យល់ (100oC) 386   អង្ធាតថុរ រឹង

មអល្ូយេ      (0oC) 972   ទងណ់ដង 3813

  អថុី្ដរូណសន     (0oC) 1290   ណដក 5000

 អថុកសថុីណសន  (0oC) 317   �រ័ 54

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសរាភា � SEAL

េ�្ឈដ្ឋា ន     មល្ឿនសូរ (m/s)  េ�្ឈដ្ឋា ន  មល្ឿនសូរ (m/s)



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-108

ម្បើសមាភា រ SEAL

វត្ថុបំណង

- សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

- សិស្សអាចពន្យល់ម�តថុអវីបានជាមយើងឮសូរកនាថុង្តមចៀកមា្ខ ងតិចជាង្តមចៀកមា្ខ ងមទៀត 

- សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្បីងាហា ញមល្ឿនម្ររបស់សូរ

សមាភា រ

- បំពងប្់ាសទៃិចណដលអាចបតណ់បនបាន ម�ើយមាន�ីឡាវមៅចថុងសង ខាងរចួបនាទៃ បេ់កមៅចំណថុ ចកណ្តា លរបស់វា ។

  ដំមណើ ររោរពិមោ្ន

1. ឱ្យសិស្សដ្ក�់ីឡាវមលើ្តមចៀក រចួមគ្ះបំពងប្់ាសទៃិចចំកណ្តា លតិចៗ រចួសួរសិស្សថ្មតើមគោតា បឮ់សូរណដរឬមទ។ 

2. មៅមពលសិស្សបិទណភនាក មគ្ះចថុះមេើងមៅចំកណ្តា ល េតាងមៅខាងម្វង និងេតាង មៅខាងោតា ំ។ មតើសិស្សោតា បឮ់ចំកណន្ងណដលមគទះ ឬមទ?

រោរសមងកត

1. សិស្សនរឹងឮសូរចយាស់ 

2. សិស្សអាចោតា បឮ់

រោរបក្ោយ

សូរដ្លមៅកនាថុងបំពងប្់ាសទៃិច ម�ើយមៅដល់្តមចៀកណដលមៅ�ិតេថុនមគ។ មល្ឿនសូរកនាថុង ខ្យល់គលឺ 340m/s។ ្តមចៀកអនាកនរឹងកតស់ម្ាល់

ថ្សូរហាកដូ់ចជាដ្លមលឿនមទះបី មានចមាងៃ យ ខថុសគ្នា តិចកម៏ដ្យ(ពីម្ពាះ អនាកមគ្ះេនិចំកណ្តា ល )។

សននាិដ្ឋា ន

សូរដ្ល្្ងរោតខ់្យល់មៅមល្ឿន 340 m/s ម�ើយមានមល្ឿនមលឿន មៅកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង និងរាវ

សំណួរ

- មតើសូរផ្្ស់ទីមលឿនយោ ងណ្មៅកនាថុងអង្ធាតថុមែ្សងមទៀតដូចជា អង្ធាតថុរាវ ឬរ រឹង? 

  មល្ឿនមៅកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង និងរាវ្ំជាង ម�ើយរបាងំ (លំមយល ននភាគលអែិត) អាច្្ងរោតប់ានយោ ងមលឿនមៅមពលណដលភាគលអែិតមៅ   

  �ិតគ្នា ។ (មេើលពិមោ្ន ៍4.1)

2.12. រោរកំណតម់ល្ឿនសូរ

វត្ថុបំណង

- សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

- សិស្សអាចពន្យល់ថ្មតើមគគណនាមល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់យោ ងដូចមេតាច មដ្យម្បើមគ្លគំនិត មរសូណង ់និងរលក�ញញ្ជ ំ 

- សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្គីណនាមល្ឿនសូរ។

សមាភា រ

- ណកវណវងដ្កទ់រឹក 4/5 

- ដយាបាោ សថុង 440 Hz 

- បំពងប្់ាសទៃិចណដលមានគំនូស្កិតជា្បណវងមៅមា្ខ ង ម�ើយចំ�ចថុងមា្ខ ង

ដំមណើ ររោរពិមោ្ន ៍

1. ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចមៅកនាថុងទរឹកមៅក្េតិ 0 cm មដ្យដ្កគ់ំនូស្កិតមៅខាងមលើ។ 

2. ម្បើនដមា្ខ ងមទៀតមគ្ះដយាបាោ សថុងមៅមលើតថុ រូចដ្កវ់ា�ិតមាតប់ំពងប្់ាសទៃិច។ 

3. ឥេូវមនះផ្្ស់ទីបំពងប្់ាសទៃិចតាេបមណ្តា យបំពងណ់កវចថុះមេើងរ�ូតទល់ណតអនាកឮខ្ាងំ (amplification) ជាងេថុនម�ើយ្បសិនមបើចាបំាច ់

    មគ្ះដយាបាោ សថុងតិចៗ រចួពយាយេអនថុវតតាេតាងមទៀត។ 

4. មពលអនាករកម�ើញ្បណវងពិត្បាកដកនាថុងរោរម្វើឱ្យឮខ្ាងំ ចូរវាស់្បណវងសសរខ្យល់។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-109

Use of SEAL Materials

រោរសមងកត

មដ្យរោរអនថុវតតាជាម្ចើនដង អនាកអាចោតា បឮ់សូរខ្ាងំ (amplification) មៅខណៈ្បណវងនន សសរ ខ្យល់ជាកល់ាកេ់យួ។ អនាក្តរូវ

វាស់្បណវងសសរខ្យល់ឱ្យបាន្តរឹេ្តរូវ ម�ើយវាគួរណត មាន្បណវង18 cm។ 

ឥេូវមនះមយើងអាចម្វើរោរគណនាបាន សូរខ្ាងំអាចមកើតមេើងបានមៅមពល ណដលមានរលក �ញញរ្ជ ំមៅ កនាថុងសសរខ្យល់ ។ 

មាននយ័ថ្្បណវង L មស្មើ 1/4 នន�ំហានរលក λ ដូចមនះ λ = 4 L។

មល្ឿនសូរមៅកនាថុងសសរខ្យល់ v = λ f។ សំរាបស់សរខ្យល់្បណវង 18 cm និងដយាបាោ សថុង ម្បកង4់40 Hz មយើងគួរទទួលបាន v = λ 

f = 4 L f = 4 .18 cm . 440 Hz = 317 m/s។ 

មល្ឿនសូរពិត្បាកដកនាថុងខ្យល់គលឺ 330 m/s ណដលវាជាតនេ្គណនាដ ៏លអែេយួ។ ភាពលំមអៀងខ្ះអាចមកើតមេើងគលឺមដ្យោរណតអងក

តែ់រ្ិតរបស់ បំពងប្់ាសទៃិច។ បំពងណ់ដលមានអងកតែ់រ្ិតតូចទទួលបានមជាគ�យ័លអែ។

រោរបក្ោយ

សូរដ្លដូចនរឹងរលកណដរ។ ្បសិនមបើរលកេយួចូលមៅកនាថុងណែនាក មា្ខ ងននបំពងណ់ដលចំ�មនាះវាទង្ិចមៅនរឹងបាត (នែទៃទរឹក) 

ម�ើយកម៏ាន ចំណ្ំងផ្្ត ។ កនាថុងករណី្េ្មតា សូរនរឹងឈបឮ់វញិយោ ងរ�័ស។ បោថុណនតាមៅកនាថុងរោលៈមទសៈជាកល់ាកេ់យួ 

រលកណដលចាងំផ្្តនិងរលកដំបូង នរឹង្តរួតគ្នា មៅវញិមៅេក ម�ើយមពលមនាះអនាកនរឹងឮសួរខ្ាងំ (amplified sound)។ 

សូរ្្ងរោតខ់្យល់មានមល្ឿនម្រ មាននយ័ថ្ សូរមៅខណៈម្បកងជ់ាកល់ាក់្ តរូវមាន�ំហានរលកម្រេយួ λ (= v / f)។ 

រលក�ញញ្ជ ំមកើតមេើងមៅមពលណដលបំពងប្់ាសទៃិចមាន្បណវង L ជាកល់ាក

េយួ ដូមចនាះរលកមៅបាត (ណែនាកណដលបិទ�ិត) ស្ិតមៅមសងៃៀេខាងមលើ ឯណែនាកណដលចំ�ផ្្ស់ទី។ បាតគលឺជាថ្នា ងំចំណណកឯមាតគ់លឺជា

មពាះននរលក �ញញ្ជ ំ។ មៅមពលអនាកមេើលរូបភាពមនាះ អនាកនរឹងកតស់ម្ាល់ម�ើញថ្វា មកើតមេើងមៅ្បណវង L = 1/4 λ

កនាថុងរូបអនាកម�ើញចលនារបស់រលកសូរ (បំលាស់ទីរបស់ខ្យល់)កនាថុងេយួ�ថុំគលឺ (1/440s)

សននាិដ្ឋា ន

មយើងអាចវាស់មល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់ មដ្យរោរបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំ(មរសូណង)់ មៅកនាថុងបំពងេ់យួ ជាេយួនរឹងដយាបាោ សថុង។

សំណួរ

• មតើមគអាចបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំបានណដរឬមទមបើមគម្បើបំពង់្ បណវងមែ្សងមទៀត? 

   អនាកអាចបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំ មៅមពលរលកមៅបាត (ណែនាកបិទ�ិត)ស្ិតមៅមសងៃៀេ (ថ្នា ងំ) ម�ើយមៅកំពូល 

   (ណែនាកចំ�)ផ្្ស់ទី (មពាះ)។ មាននយ័ថ្វាកអ៏ាចមកើតមេើងមៅ្បណវងដន៏ទ មទៀតណដរ L = 3/4 λ, 5/4 λ,..។

   ្បសិនមបើបំពងប្់ាសទៃិចណវង មនាះអនាកនរឹងទទួលបាន amplification មៅ្បណវង L = 54 cm។ 

• មតើមានអវីមកើតមេើង្បសិនមបើសូរណដលមានម្បកងខ់ថុសគ្នា (ឧទ�រណ៍ដយាបាោ សថុង 880 Hz )?

    មយើងនរឹងវាស់្បណវងបំពងខ់ថុសៗគ្នា ។ មៅខណៈម្បកងខ់ថុសគ្នា  �ំហានរលកកខ៏ថុស គ្នា ណដរ។ ម្បកងរ់ោន់

   ណត្ំ មនាះ្បណវងបំពងប្់ាសទៃិចរោនណ់តខ្ី។
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Use of SEAL Materials

2.13. កតាតា �ះឥទ្ធិពលដល់មល្ឿនសូរ

សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

សិស្សអាចពន្យល់ថ្មតើមានកតាតា អវីខ្ះ�ះឥទ្ធិពលដល់មល្ឿនសូរមៅកនាថុងេ�្ឈដ្ឋា នេយួ 

សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្បីងាហា ញពីែលននសីតថុណហា ភាព និង វតតាមានឧស្ម័នរោបូនិចមៅមលើ មល្ឿនសូរ។

- ដូចនរឹងពិមោ្នេ៍ថុនណដរ (មានណកវណវង ដយាបាោ សថុង និងបំពងប្់ាសទៃិច) 

- មទៀនស្មាបដ់ថុតខ្យល់ 

- ថ្នា ដំ្កទ់រឹកពថុះ (ដូចជា aspirin វតីាេនី ....) មដើេ្បីមងកើតCO2 

- ដបប្ាសទៃិចតូច(ចំណថុ ះ 50 cl)

1. មដើេ្សីមងកតឥទ្ធិពលសីតថុណហា ភាព៖ 

• ដថុតមទៀនរចួដ្កវ់ាមលើនែទៃទរឹកកនាថុងណកវណវង 

• ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចពីមលើមទៀនមដ្យ្បរុង្បយត័នា (ចាបពី់ចំណថុ ច 0 cm មេើងមលើ) ម�ើយរងចារំ�ូតទល់ណតខ្យល់មៅកនាថុងបំពង ់ 

   ្តរូវបានដថុតកម ត្ា  ។ 

• ឥេូវមនះម្វើរោរពិមោ្ដូចនរឹងពិមោ្ន ៍5.2 ខាងមលើណដរ ។ 

2. មដើេ្សីមងកតមេើលឥទ្ធិពល CO2 ៖

• ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចកនាថុងទរឹក 

• ឥេូវមនះដ្កទ់រឹកបនតាិចកនាថុងបំពងប្់ាសទៃិច (ក្េតិ 2 cm) រចួដ្កថ់្នា ចូំល រចួរងចារំ�ូតទល់ណតថ្នា រំលាយអស់។ ឥេូវ 

   មនះមានឧស្ម័នCO2  កនាថុងដបណដលមយើងមេើលេនិម�ើញ។ មដ្យោរណតCO2 ្ងៃនជ់ាងខ្យល់មនាះវានរឹងស្ិតមៅកនាថុងដប ។ 

• ្តរូវ្បាកដថ្សសរខ្យល់មានតនេ្ 20 cm ម�ើយអាចចាក ់CO2 មៅកនាថុងបពំង ់ប្ាសទៃិច។ វា្បណ�លជាមេើលមៅចណេ្ក  

   មដ្យោរណតអនាកេនិអាចមេើលឧស្ម័នម�ើញ ។ 

• ឥេូវមនះម្វើពិមោ្ដូចពិមោ្ន ៍5.2 ខាងមលើណដរ។

មបើដំមណើ ររោរ្ប្ពរឹតតាិមៅបានលអែ តនេ្្បណវងសសរគួរណតបងាហា ញ ដូចខាងម្រោេ៖ 

1. កនាថុងខ្យល់មរៅតា : L = 19 cm λ v = λ.f = 4 L.f = 4 . 19 cm . 440 Hz = 334 m/s។ សូរកនាថុងខ្យល់មរៅតា មានមល្ឿនមលឿន! 

2. កនាថុង CO2 និងឧស្ម័នមែ្សងៗ: L = 16 cm λ v = 281 m/s ។ មល្ឿនសូរកនាថុងCO2  និងឧស្ម័នមែ្សងៗ មានមល្ឿនយលឺត! 

    រោរគណនាពថុំទន់្ តរឹេ្តរូវមទ បោថុណនតាលទ្ធែលបងាហា ញថ្្បមភទឧស្ម័ន មានឥទ្ធិពលមលើមល្ឿនសូរ។

1. កនាថុងខ្យល់មរៅតា មល្ឿននរឹងមកើនមេើង ដូចបានបងាហា ញកនាថុងពិមោ្ន ៍ខាងមលើ។ មបើភាគលអែិតមៅ�ិតគ្នា មនាះមល្ឿនននរបាងំ(មស្មើនរឹង 

    រលកសូរ) នរឹងមកើនមេើង។ ភាគលអែិតកនាថុងខ្យល់មរៅតា នរឹងផ្្ស់ទីមលឿនដូមចនាះវាអាច្្ង រោតរ់លកមលឿនណដរ។ 

2. មល្ឿន្យចថុះមៅកនាថុង CO2 ម�ើយភាគលអែិតរបស់ CO2 េនិស្ិតមៅ �ិតគ្នា មទ។ វាពថុំទទួលបានមជាគ�យ័កនាថុងរោរ្្ងរោត់

    របាងំរលកសូរកនាថុង មល្ឿនមលឿនដូចកនាថុង ខ្យល់មេើយ។

សននាិដ្ឋា ន

• មតើអនាក្បាកដថ្ អនាកអាចបមងកើត CO2 កនាថុងដបបានយោ ងដូចមេតាច ? 

   មដ្យោរណតឧស្ម័នមេើលេនិម�ើញ មនាះអនាកេនិ្បាកដកនាថុងចិតតាថ្អនាកអាចបមងកើត CO2 មេើយ។ រោរម្វើពិមោ្ងាយ្សរួល   

   មដើេ្ ីបងាហា ញគលឺរោរចាកឧ់ស្ម័នណដលមេើលេនិម�ើញមៅមលើមទៀនណដលកំពថុងម្ះ មទៀននរឹងរលត ់។ ឧស្ម័ន CO2  េនិ្ទ្ទង ់

   ចំម�ះមទ។ 

• មតើមគអាចម្បើឧស្ម័នមែ្សងមទៀតបានណដរឬមទ? 

   អនាកអាចម្បើឧស្ម័នមែ្សងមទៀតបានដូចជា propane ឬ butane!
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មតសស្្រាប់ទំនួលស�ូ (1 មរាោ ង)

1. មតើណែនាកណ្េយួនន្តមចៀកជា្បមមាយអលឺោតា ?

ក. ្តមចៀកម្រៅ

ខ. ្តមចៀកកណ្តា ល

គ. ្តមចៀកកនាថុង

2. ខានា តរបស់អាងំតងស់ថុីមតសូរគលឺ
ក. មដសថុីណបល

ខ. ណអក

គ. ញូតថុន

3. ម្បកងណ់ដល្តមចៀកេនថុស្សេនិអាចោតា បឮ់គលឺ
ក. 50Hz

ខ. 500Hz

គ. 5000Hz

�. 50000Hz

4. មតើមល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាព 20 oC បោថុនា្ម ន?

ក. 34m/s

ខ. 340m/s

គ. 3400m/s

5. មពលមានមែ្កបមនាទៃ រ ៣វនិាទីម្រោយេកមគឭសូរសមេ្ងែ្រលាន ់ម�ើយមល្ឿនរបស់សូរ 340m/s មតើ្បភពសូរមនាះស្ិតមៅចមាងៃ យ   

       បោថុនា្ម ន?
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ចមេលើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1. គ

2. ក

3. �

4. ខ
5. 1020m

d = v × t = 340m/s × 3s = 1020m

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្រាប់កា�បម្ងៀន
0 – 20 សិស្សទងំមនះពថុំសូវយល់ពីខ្រឹេោរននទំនួលសូរ។ ពួកមគអាចេនិយល់ពីចំមណះដរឹងេូលដ្ឋា នននសូរ។ ពួកមគ្តរូវណត

រលំរឹកមេើងវញិពីចំមណះដរឹងននសូរយោ ងយកចិតតាទថុកដ្ក។់ ្គរូ្តរូវណត�ួយ�សិស្សឱ្យយល់ពីខ្រឹេោរ្គរឹះមនះរោនណ់ត្បមសើរ 
មេើង។

21– 40 សិស្សទងំមនះយល់ពីសូរទងំអស់។ បោថុណនតាពួកមគមៅណតមានចំណថុ ចមខសាយ ពីរមបៀបមដ្ះ្ោយលំហាតឱ់្យបាន្តរឹេ
្តរូវ។ 
សិស្ស្តរូវណតយល់ពីកំ�ថុសណដលពួកមគបានម្វើ។ ពួកមគ្តរូវម្វើលំហាតសូ់រេតាងម�ើយេតាងមទៀត។

41 – 50 សិស្សទងំមនះមានក្េតិយល់ដរឹង និង�ំនាញកនាថុងរោរមដ្ះ្ោយលំហាត់្ គប់្ គ្នអ់ំពីទំនួលសូរ។ 
រោរយល់ដរឹងពីសមាព ្បានចបស់លាស់តាេរយៈរោរ្តិះរះិពិចារណ្ជារោរចាបំាច។់

ចមេ្ើយ៖  ពិនទៃថុសរថុប 50
បាន 10 ពិនទៃថុស្មាបសំ់ណួរនិេយួៗ




