
2.7.តួនាទីរបស់អូបា៉ាល័រ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីរបៀបបង្កើតអូបា៉ាល័រ
 សិស្រសអាចបង្កើតអូបា៉ាល័រងងាយៗ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
-ដ្រកគោល
-ខ្រស្រទង់ដ្រងដ្រលមនស្រមអីុសូឡង់សំរាប់បង្កើតបូប៊ីន
-ក្រដសក្រស់ហើយមុំា
-ខ្រស្រសម្រប់ភា្ជាប់ទៅនឹងកំុព្រយូទ័រmp3-playerវិទ្រយុ(audiosignal)។
អ្នកអាចប្រើheadphoneនិងmicrophoneខូចរួចកាត់កន្ល្រងដ្រល
ភា្ជាប់(ដោយប្រើខ្រស្រពីរ)។

សម្ភារ

1.ការបង្កើតspeakerដោយខ្លួនឯង។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបង្កើតរបំុទង់ដ្រងៈ

អ្នកត្រវូកោសអី៊សូឡង់ដ្រលស្របស្រទាប់ចុងសងខាងខ្រស្រទំាងពីរច្រញដោយប្រើទៀនអុជប្រវ្រង3cm
នៅចុងទាំងពីរជាការប្រសើរអ្នកអាចប្រើក្រដសខាត់។អ្នកអាចរុំខ្រស្រទង់ដ្រងជុំវិញបំពង់ជ័រមួយ(មើលរូប)
ហើយអ្នកត្រវូទុកខ្រស្រទង់ដ្រងនៅចុងសងខាងប្រវ្រង10cm។ឥឡូវន្រះភា្ជាប់ចុងខ្រស្រទង់ដ្រងទាំងពីរឱ្រយបាន
ល្អរួចប្រើស្កុតរុំចុងទាំងពីរ។ឥឡូវន្រះភា្ជាប់បូប៊ីនទៅនឹងក្រដសមួយឬវត្ថុផ្រស្រងទៀតដោយប្រើស្កុត។
រូបខាងក្រមបងា្ហាញពីspeakerមួយដ្រលយើងបង្កើតខ្លួនឯង។

2.ភា្ជាប់speakerទៅនឹងឧបករណ៍សម្រប់សា្តាប់(headset)របស់កុំព្រយូទ័រឬវិទ្រយុធម្មតាមួយ។
3.ដក់ម្រដ្រកខា្លាំងមួយដោយឆក់ទៅនឹងដ្រកគោលរួចដក់វាឱ្រយនៅជិតបូប៊ីន។

ក្នុងសកម្មភាពទាំងពីរសា្តាប់ដោយដក់ត្រចៀកជិតក្រដស!

1.ក្នងុពិសោធន៍ទីមួយគ្មានវត្តមនម្រដ្រកនោះអ្នកនឹងមិនឮសូរឡើយ។
2.អ្នកឮសូរនៅព្រលអ្នកដក់ម្រដ្រកជិតបូប៊ីន។

ការសង្ក្រត

អ្នកអាចមើលការបកស្រយនៅក្នុងឯកសារពិសោធន៍អ្រឡិចត្រូ
ម៉ាញ្រទិច។បូប៊ីនគឺជាខ្រស្របញ្ចូនចរន្តដូច្ន្រះមនតួនាទីជាម្រដ្រកមន
ន័យថាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកអាចទាញចូលឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រកផ្រស្រង
ទៀត(កម្លាំងឡូរិន)។ចរន្តនៅក្នុងបូប៊ីនគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូច្ន្រះប៉ូល
របស់អ្រឡិចត្រូម្រដ្រកនឹងប្រប្រួលឆប់រហ័ស។ វានឹងមនករណីចរន្
តឆ្លាស់ទំាងទាញចូលឬច្រនច្រញហើយដោយសារបូបី៊នភា្ជាប់ឧបករណ៍
ពង្រីកសម្ល្រង(មនក្រដសឬស្រទាប់)នោះនឹងមនករណីលំញ័រ
កើតឡើង។ភាគល្អតិន្រខ្រយល់នៅជិតអង្គធាតុន្រះចាប់ផ្តើមញ័ររួចបង្កើត
សូរ។ចរន្តឆ្លាស់ជាអ្នកបញ្ចូនតន្រ្តីពីវិទ្រយុទៅកុំព្រយូទ័រ។

ការបកស្រយ

ឧបករណ៍បំពងសម្ល្រងមួយគឺអាស្រ័យនឹងគោលការណ៍អ្រឡិចត្រូ
ម្រដ្រកនិងរលកសូរ។អ្រឡិចត្រូម្រដ្រកបង្កើតលំញ័រនៅក្នុងបូប៊ីន
ហើយបញ្ចូនទៅឧបករណ៍ពង្រីកសម្ល្រងនិងភាគល្អិតខ្រយល់ដ្រលនៅ
ជុំវិញវា។

សន្និដ្ឋាន
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-តើគ្រអាចបង្កើតឧបករណ៍បំពងសម្ល្រងល្អមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច?
ហើយតើមនកតា្តាអ្វីខ្លះដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់សូរដ្រលយើងឮ?
 oប្រវ្រងខ្រស្រទង់ដ្រងៈកាលណាខ្រស្រទង់ដ្រងកាន់ត្រវ្រងនោះ
 អ្នកអាចបង្កើតបូប៊ីនកាន់ត្រច្រើនដ្រលបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិច
 ខា្លាំងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមនលំញ័រនិងសូរ។
 oកម្រស់ខ្រស្រទង់ដ្រងៈខ្រស្រកាន់ត្រក្រស់នោះដ្រនម៉ាញ្រទិច
 កាន់ត្រខា្លាំង។
 oម្រដ្រកខា្លាំងនឹងធ្វើឱ្រយខ្រស្រទង់ដ្រងមនលំញ័រកាន់ត្រល្អ។
 oឧបករណ៍ដ្រលធ្វើឱ្រយសូរកាន់ត្រឮៈអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍
 ផ្រស្រងៗគ្នាក្នងុការបង្កើតសូរឱ្រយឮខា្លាងំ(ក្រដសបោ៉ាងបោ៉ាង...)។

-តើអូបា៉ាល័រ(loudspeaker)ដ្រលយើងបង្កើតដូចនឹងអូបា៉ាល័រពិត
ប្រកដឬទ្រ?

អ្នកអាចបើកមើលអូបាល័រចាស់ហើយអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញវា
ត្រងត្រមនវត្តមនបូប៊ីននិងaudiosignalអគ្គិសនី។

សំណួរ
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ពិសោធន៍អំពីរលកសូរ

2.8.ធម្មជាតិន្ររលកសូរ

 សិស្រសយល់ថាមនត្ររលកសូរទ្រដ្រលផា្លាស់ទីមិនម្រនមជ្រឈដ្ឋានទ្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញភាពខុសគ្នារវាងរលកសូរនិងមជ្រឈដ្ឋាននៅព្រលវាផា្លាស់ទី។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-ព្រងបា្លាស្ទិច
-កញ្ច្រឬខ្លុយ
-ចានមនពពុះសាប៊ូ
-ដុំដូមីណូ

-ចោះរន្ធនៅបាតព្រងបា្លាស្ទិចធ្វើយា៉ាងណាអ្នកអាចដក់កញ្ច្រឬខ្លុយ
ចូលបានបនា្ទាប់មកអ្នកត្រូវភា្ជាប់វាឱ្រយបានល្អ។
-ចាក់ទឹកសាប៊ូលើចានបនា្ទាប់មកជ្រលក់ព្រងបា្លាស្ទិចចូលរួចផ្លុំពពុះ
សាប៊ូ។

ដំណើរការពិសោធន៍

អ្នកឃើញពពុះសាប៊ូធំព្រលនោះដ្ររអ្នកឮសូររបស់ខ្លុយ។

ការសង្ក្រត
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វាជាពិសាធន៍ធម្មតាមួយបុ៉ន្ត្រជាការពិតវាមនតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នងុ
ការស្វ្រងយល់អំពីដំណាលន្ររលកសូរ។

ខ្រយល់ញ័រដ្រលបង្កើតសូរមនអនា្ទាក់នៅក្នុងពពុះសាប៊ូហ្រតុដូច្ន្រះ
ហើយវាមិនផា្លាស់ទីទៅកាន់អ្នកសា្តាប់នៅជុំវិញអ្នកទ្រ។រលកសូរ(តុង
របស់ខ្លយុ)ប៉ះនឹងត្រចៀកអ្នកសា្តាប់បើមិនដូច្ន្រះទ្រគ្រនឹងមិនឮវាឡើយ។
គ្រអាចនិយាយថាមិនម្រនមជ្រឈដ្ឋានទ្រដ្រលផា្លាស់ទីទៅកាន់ត្រចៀក
អ្នកត្ររលកសូរវិញទ្រដ្រលផា្លាស់ទី។

នៅព្រលរលកឆ្លងកាត់ភាគល្អិតខ្រយល់ត្រូវត្រញ័រ(ត្រនៅជិតៗ
ប៉ុណ្ណោះវាគ្របដណ្តប់ក្នុងចម្ងាយជិតប៉ុណ្ណោះត្រភាគល្អិតមិនផា្លាស់ទី
តាមរលកឡើយ។គឺមនត្រវត្ថុដ្រលធ្វើឱ្រយរំខានមជ្រឈដ្ឋានខ្រយល់ដ្រល
ផា្លាស់ទី។អ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយ"រលកមុិចសុិក(Mexican
wave)"នៅមជ្រឈមណ្ឌលកីឡា។ហ្វងូមនុស្រសផា្លាស់ទីចុះឡើងត្រមនុស្រស
ម្នាក់ៗស្ថិតនៅកន្ល្រងដដ្រល។

ការបកស្រយ

មជ្រឈដ្ឋានមិនផា្លាស់ទីក្នងុរលកសូរទ្រគឺរលកសូរខ្លនួឯងទ្រដ្រលផា្លាស់ទី។

សន្និដ្ឋាន

តើការទម្លាក់របស់ដុំដូមីណូដូចនឹងរលកសូរយា៉ាងដូចម្ត្រច?

ដើម្របីបងា្ហាញគោលការណ៍រលកសូរឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់អ្នកអាចប្រើការប្រដូចដោយប្រើដំុដូមីណូ(មើលរូប)។
ប្រសិនបើដុំទីមួយធា្លាក់នោះដុំផ្រស្រងទៀតនឹងធា្លាក់តាមដ្ររ។ការធា្លាក់របស់ដុំទាំងនោះ(រលក)នឹងបន្ត
តាមជួរនៅល្របឿនខណៈពិតប្រកដមួយបុ៉ន្ត្រដំុដូមីណូ(=មជ្រឈដ្ឋាន)រក្រសានៅទីតាំងដដ្ររ។

តើគំលាតរបស់ដំុដូមីណូបំាងការប្រមូលផ្តុរំបស់ដំណាលន្ររលកសូរក្នងុមជ្រឈដ្ឋានមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច?

បើអ្នកដក់ដុំដូមីណូនៅជិតគ្នា(ដូចអង្គធាតុរឹងផ្រស្រងទៀត)របាំង(ការដួលរបស់ដុំដូមីណូ)នឹងដល
លឿន។បើគ្រដក់ដុំដូមីណូនៅឆ្ងាយពីគ្នា(ដូចឧស្ម័ន)នោះល្របឿននឹងយឺតជាងមុនខា្លាំងហ្រតុដូចន្រះ
ហើយបានជាល្របឿនរលកសូរក្នុងអង្គធាតុរឹងធំជាងល្របឿនរលកសូរក្នុងឧស្មន័(ដ្រកស្មើនឹង5100m/s
និងខ្រយល់340m/s)។របំាង(លំយោលរបស់ភាគល្អិត)អាចឆ្លងកាត់លឿននៅព្រលដ្រលភាគល្អិតស្ថិត
នៅជិតគ្នា។

សំណួរ
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2.9.ប្រភ្រទរលក

 សិស្រសយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណ្តាយនិងរលកទទឹង
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណ្តាយនិងរលកទទឹង

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-ដបបា្លាស្ទិច
-បោ៉ាងបោ៉ាង
-ទៀន
-រុឺសរធំ
កាត់បាតដបបនា្ទាប់មកយកភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាងស្របជុំវិញវា។

1.ដំណាលរបស់របាំងឆ្លងកាត់ខ្រយល់ៈកាន់ដបបា្លាស្ទិចដ្រលស្រប
បោ៉ាងបោ៉ាងដោយដក់មត់វាជិតទៀនកំពុងឆ្រះ។រុញភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាង
ជាច្រើនដង។
2.ឥឡូវន្រះដក់ទៀននៅចម្ងាយប្រហ្រលកន្លះម៉្រត្រពីមត់ដប។
ប្រើម្រដ្រនិងចង្អុលដ្រទាញស្រទាប់បោ៉ាងបោ៉ាងរួចប្រល្រងវាទៅវិញ។
3.ធ្វើឱ្រយរឺុសរមនចលនាតាមទិសក្រងនឹងទិសរឺុសរ(រលាស់ចុងម្ខាង)
បនា្ទាប់មកធ្វើឱ្រយវាមនចលនាតាមទិសរុឺសរ(បង្រួម3ឬ4ស្ពៀររួចល្រង
វិញ)។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ជំហានរលក

ការពង្រីកការបង្រួម

ជំហានរលក

ល្របឿនរលក

ល្របឿនភាគល្អិតន្រខ្រស្រ

ប្រភព:Hewitt,2006

1.អ្នកឃើញអណា្តាតភ្លើងទៀនផា្លាស់ទីតាមស្រទាប់បោ៉ាងបោ៉ាង។
2.បើអ្នកតម្រង់បានល្អនោះអ្នកនឹងអាចពន្លត់អណា្តាតភ្លើងនៅចម្ងាយ
កន្លះម៉្រត្របាន
3.ដោយការអនុវត្តជាច្រើនដងអ្នកនឹងឃើញដូចខាងក្រមៈ

ការសង្ក្រត

សូរត្រូវបានបង្កើតដោយរបាំងមួយនៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋានមួយ។ភាគល្អិត
ន្រខ្រយល់ត្រូវបានសង្កត់និងបន្ធូរដោយលំញ័ររបស់ស្រទាប់ឬវត្ថុផ្រស្រង
ទៀតហើយដ្រលបង្កឱ្រយមនការផា្លាស់ប្តូរសម្ពោធដោយលំញ័រភាគល្អិត
ន្រខ្រយល់។

រលកសូរគឺជារលកបណ្តាយៈលំញ័រភាគល្អិតន្រខ្រយល់មនចលនា
រលកក្នុងទិសដូចគ្នានឹងទិសចលនា។

ការបកស្រយ

រីឯរលកផ្រស្រងទៀតដូចជារលកនៅលើទឹកឬរបំាងនៅលើខ្រស្រជារលកទទឹងៈលំញ័រក្រងទៅនឹងទិស
ចលនា។ពិសោធន៍អំពីរឺុសរបងា្ហាញពីប្រភ្រទរលកទំាងពីរន្រះ។

នៅក្នុងរលកបណ្តាយដូចនៅក្នុងរលកសូរដ្ររលំញ័រភាគល្អិតន្រខ្រយល់មនទិសដៅដូចគ្នានិងចលនា
រលក។នៅក្នុងរលកបណ្តាយលំញ័រក្រងនឹងចលនា។

សន្និដ្ឋាន

ប្រភពៈHewitt,2006
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2.10.បាតុភូតរ្រសូណង់

 សិស្រសអាចពន្រយល់រ្រសូណង់និងប្រកង់ធម្មជាតិតាមរយៈឧទាហរណ៍ក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញរ្រសូណង់

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-កូនទម្ងន់ដូចគ្នាប្រះបិទចំនួនពីរដ្រលដោតភា្ជាប់ទៅនឹងខ្រស្រមនប្រវ្រងស្មើគ្នា
-ទាញខ្រស្រនៅរវាងចំណុចពីរ

1.យោលកូនទម្ងន់មួយ(ដោយរុញវាបន្តចិ)
2.យោលកូនទម្ងន់ម្តងទៀតដោយប្រើកូនទម្ងន់ម្ខាងធ្ងន់ជាងបន្តចិ

ដំណើរការពិសោធន៍

1.ក្រយរយៈព្រលខ្លីកូនទម្ងន់ទីពីរក៏ចាប់ផ្តើមយោលដ្ររចំណ្រកឯ
កូនទម្ងន់ទីមួយចាប់ផ្តើមឈប់។
2.ពិសោធន៍ពំុមនបាតុភូតរ្រសូណង់កើតឡើងទ្រ។

ការសង្ក្រត

លំញ័ររបស់កូនទម្ងន់ទីមួយដលនៅលើខ្រស្រពួរឆ្ពោះទៅកាន់កូនទម្ងន់
ទីពីរហើយវាអាចកើតមនបាតុភូតរ្រសូណង់នៅព្រលដ្រលកូនទម្ងន់
ទាំងពីរមនប្រកង់ធម្មជាតិដូចគ្នាបើគ្មានកកិតទ្របំលាស់ទីនឹងនៅត្រ
បន្ត។កូនទម្ងន់នីមួយៗមនប្រកង់ធម្មជាតិមួយហើយញ័រទៅកាន់
ប្រកង់ន្រះ។

ការបកស្រយ

វត្ថុនីមួយៗមនប្រកង់ធម្មជាតិហើយវាញ័រទៅកាន់ប្រកង់ន្រះ។
វត្ថសុ្របូយកថាមពលច្រើននៅព្រលប្រកង់ន្រលំយោលនៅក្នងុបរិសា្ថន
ត្រូវគ្នានឹងប្រកង់ធម្មជាតិន្រវត្ថុ។

សន្និដ្ឋាន
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ចូររកឧទាហរណ៍អំពីរ្រសូណង់ដោយការបញ្ចូនន្ររលកសូរ?
អ្នកចំរៀងអាជីពជួនកាលធ្វើឱ្រយក្រវប្រកដោយសារត្រការច្រៀងរបស់
គត់ព្រះគត់ត្រូវច្រៀងដោយមនសូរដដ្រលៗខា្លាំងនៅខណៈប្រកង់
ផា្ទាល់ដូចគ្នានឹងប្រកង់របស់ក្រវ។ប្រសិនបើថាមពលបញ្ច្រញគ្រប់គ្រន់
ក្រវនឹងចាប់ផ្តើមញ័រយា៉ាងខា្លាំងរហូតទល់ត្រប្រក។

អ្នកអាចបង្កើតសូរដដ្រលៗដោយប្រើកុំព្រយូទ័រនិងអូបា៉ាល័រខា្លាំងមួយ
(ដោយប្រើកម្មវិធីVirtualAnalyser)រួចសាកល្របងដោយខ្លួនឯង។

សំណួរ
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ពិសោធន៍អំពីល្បឿនរលកសូរ

2.11.ដំណាលសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នុងខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ហ្រតុអ្វីបានជាយើងឮសូរក្នុងត្រចៀកម្ខាងតិចជាងត្រចៀកម្ខាងទៀត
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញល្របឿនថ្រររបស់សូរ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

-បំពង់បា្លាស្ទិចដ្រលអាចបត់ប្រនបានហើយមនជីឡាវនៅចុងសង
ខាងរួចបនា្ទាប់មកដៅចំណុចកណា្តាលរបស់វា។

សម្ភារ

1.ឱ្រយសិស្រសដក់ជីឡាវលើត្រចៀករួចគោះបំពង់បា្លាស្ទិចចំកណា្តាល
តិចៗរួចសួរសិស្រសថាតើគ្រសា្តាប់ឮសូរដ្ររឬទ្រ។
2.នៅព្រលសិស្រសបិទភ្ន្រកគោះចុះឡើងនៅចំកណា្តាលម្តងទៅ
ខាងឆ្វ្រងនិងម្តងទៅខាងសា្តាំ។តើសិស្រសសា្តាប់ឮចំកន្ល្រងដ្រលគ្រទះឬ
ទ្រ?

1.សិស្រសនឹងឮសូរច្រយាស់
2.សិស្រសអាចសា្តាប់ឮ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត
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សូរដលនៅក្នងុបំពង់បា្លាស្ទចិហើយទៅដល់ត្រចៀកដ្រលនៅជិតមុន
គ្រ។ល្របឿនសូរក្នងុខ្រយល់គឺ340m/s។ត្រចៀកអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ថា
សូរហាក់ដូចជាដលលឿនទោះបីមនចម្ងាយខុសគ្នាតិចក៏ដោយ
(ពីព្រះអ្នកគោះមិនចំកណា្តាល)។

ការបកស្រយ

សូរដលឆ្លងកាត់ខ្រយល់នៅល្របឿន340m/sហើយមនល្របឿនលឿន
នៅក្នងុអង្គធាតុរឹងនិងរាវ

សន្និដ្ឋាន

-តើសូរផា្លាស់ទីលឿនយា៉ាងណានៅក្នងុអង្គធាតុផ្រស្រងទៀតដូចជា
អង្គធាតុរាវឬរឹង?

ល្របឿននៅក្នងុអង្គធាតុរឹងនិងរាវធំជាងហើយរបំាង(លំយោល
ន្រភាគល្អតិ)អាចឆ្លងកាត់បានយា៉ាងលឿននៅព្រលដ្រលភាគល្អតិនៅ
ជិតគ្នា។(មើលពិសោធន៍4.1)

សំណួរ

2.12.ការកំណត់ល្របឿនសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នងុខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើគ្រគណនាល្របឿនសូរក្នងុខ្រយល់យា៉ាងដូចម្ត្រចដោយប្រើគោលគំនិតរ្រសូណង់
 និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីគណនាល្របឿនសូរ។

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ក្រវវ្រងដក់ទឹក4/5
-ដ្រយាបា៉ាសុង440Hz
-បំពង់បា្លាស្ទចិដ្រលមនគំនូសក្រតិជាប្រវ្រងនៅម្ខាងហើយចំហចុងម្ខាង

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

1.ដក់បំពង់បា្លាស្ទិចនៅក្នុងទឹកនៅកម្រិត0cmដោយដក់គំនូសក្រិតទៅខាងលើ។
2.ប្រើដ្រម្ខាងទៀតគោះដ្រយាបា៉ាសុងនៅលើតុរូចដក់វាជិតមត់បំពង់បា្លាស្ទិច។
3.ឥឡូវន្រះផា្លាស់ទីបំពង់បា្លាស្ទិចតាមបណ្តាយបំពង់ក្រវចុះឡើងរហូតទាល់ត្រអ្នកឮខា្លាំង
(amplification)ជាងមុនហើយប្រសិនបើចាំបាច់គោះដ្រយាបា៉ាសុងតិចៗរួចព្រយាយាមអនុវត្តម្តងទៀត។
4.ព្រលអ្នករកឃើញប្រវ្រងពិតប្រកដក្នុងការធ្វើឱ្រយឮខា្លាំងចូរវាស់ប្រវ្រងសសរខ្រយល់។

ការសង្ក្រត

ដោយការអនុវត្តជាច្រើនដងអ្នកអាចសា្តាប់ឮសូរខា្លាំង(amplification)នៅខណៈប្រវ្រងន្រសសរ
ខ្រយល់ជាក់លាក់មួយ។អ្នកត្រូវវាស់ប្រវ្រងសសរខ្រយល់ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវហើយវាគួរត្រមនប្រវ្រង18cm។

ឥឡូវន្រះយើងអាចធ្វើការគណនាបានសូរខា្លាំងអាចកើតឡើងបាននៅព្រលដ្រលមនរលកជញ្រ្ចុំនៅ
ក្នុងសសរខ្រយល់។មនន័យថាប្រវ្រងLស្មើ1/4ន្រជំហានរលកλដូចន្រះλ=4L។

ល្របឿនសូរនៅក្នងុសសរខ្រយល់v=λf។សំរាប់សសរខ្រយល់ប្រវ្រង18cm
និងដ្រយាបា៉ាសុងប្រកង់440Hzយើងគួរទទួលបានv=λf=4Lf
=4.18cm.440Hz=317m/s។

ល្របឿនសូរពិតប្រកដក្នុងខ្រយល់គឺ330m/sដ្រលវាជាតម្ល្រគណនាដ៏
ល្អមួយ។ភាពលំអៀងខ្លះអាចកើតឡើងគឺដោយសារត្រអង្កត់ផ្ចតិរបស់
បំពង់បា្លាស្ទចិ។បំពង់ដ្រលមនអង្កត់ផ្ចតិតូចទទួលបានជោគជ័យល្អ។

សូរដលដូចនឹងរលកដ្ររ។ប្រសិនបើរលកមួយចូលទៅក្នុងផ្ន្រក
ម្ខាងន្របំពង់ដ្រលចំហនោះវាទង្គិចទៅនឹងបាត(ផ្ទ្រទឹក)ហើយក៏មន
ចំណាំងផា្លាត។ក្នុងករណីធម្មតាសូរនឹងឈប់ឮវិញយា៉ាងរហ័ស។ប៉ុន្ត្រ
នៅក្នុងកាលៈទ្រសៈជាក់លាក់មួយរលកដ្រលចាំងផា្លាតនិងរលកដំបូង
នឹងត្រួតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រលនោះអ្នកនឹងឮសួរខា្លាំង
(amplifiedsound)។សូរឆ្លងកាត់ខ្រយល់មនល្របឿនថ្ររមនន័យថា
សូរនៅខណៈប្រកង់ជាក់លាក់ត្រវូមនជំហានរលកថ្ររមួយλ(=v/f)។
រលកជញ្រ្ជុកំើតឡើងនៅព្រលដ្រលបំពង់បា្លាស្ទចិមនប្រវ្រងLជាក់លាក់

ការបកស្រយ
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ក្នុងរូបអ្នកឃើញចលនារបស់រលកសូរ(បំលាស់ទីរបស់ខ្រយល់)
ក្នុងមួយជុំគឺ(1/440s)

ប្រភពៈHewitt,2006

រលកជញ្រ្ជុំនៅប្រវ្រង
L=1/4λ រលកជញ្រ្ជុំនៅប្រវ្រង

L=5/4λ

 

មួយដូច្ន្រះរលកនៅបាត(ផ្ន្រកដ្រលបិទជិត)ស្ថិតនៅស្ងៀមខាងលើ
ឯផ្ន្រកដ្រលចំហផា្លាស់ទី។បាតគឺជាថា្នាងំចំណ្រកឯមត់គឺជាពោះន្ររលក
ជញ្រ្ជុំ។នៅព្រលអ្នកមើលរូបភាពនោះអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថាវា
កើតឡើងនៅប្រវ្រងL=1/4λ

យើងអាចវាស់ល្របឿនសូរនៅក្នងុខ្រយល់ដោយការបង្កើតរលកជញ្រ្ជុ(ំរ្រសូណង់)នៅក្នងុបំពង់មួយ
ជាមួយនឹងដ្រយាបា៉ាសុង។

សន្និដ្ឋាន

•តើគ្រអាចបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំបានដ្ររឬទ្របើគ្រប្រើបំពង់ប្រវ្រងផ្រស្រងទៀត?

អ្នកអាចបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំនៅព្រលរលកនៅបាត(ផ្ន្រកបិទជិត)ស្ថតិនៅស្ងៀម(ថា្នាងំ)ហើយនៅកំពូល
(ផ្ន្រកចំហ)ផា្លាស់ទី(ពោះ)។មនន័យថាវាក៏អាចកើតឡើងនៅប្រវ្រងដ៏ទ្រទៀតដ្ររL=3/4λ,5/4λ,..។
ប្រសិនបើបំពង់បា្លាស្ទិចវ្រងនោះអ្នកនឹងទទួលបានamplificationនៅប្រវ្រងL=54cm។

				•តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសូរដ្រលមនប្រកង់ខុសគ្នា(ឧទាហរណ៍ដ្រយាបា៉ាសុង880Hz)?
យើងនឹងវាស់ប្រវ្រងបំពង់ខុសៗគ្នា។នៅខណៈប្រកង់ខុសគ្នាជំហានរលកក៏ខុសគ្នាដ្ររ។ប្រកង់កាន់
ត្រធំនោះប្រវ្រងបំពង់បា្លាស្ទិចកាន់ត្រខ្លី។

សំណួរ
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2.13.កតា្តាជះឥទ្ធិពលដល់ល្របឿនសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នុងខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើមនកតា្តាអ្វីខ្លះជះឥទ្ធិពលដល់ល្របឿនសូរនៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋានមួយ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញពីផលន្រសីតុណ្ហាភាពនិងវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចទៅលើ
ល្របឿនសូរ។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

-ដូចនឹងពិសោធន៍មុនដ្ររ(មនក្រវវ្រងដ្រយាបា៉ាសុងនិងបំពង់បា្លាស្ទចិ)
-ទៀនសម្រប់ដុតខ្រយល់
-ថា្នាំដក់ទឹកពុះ(ដូចជាaspirinវីតាមីន....)ដើម្របីបង្កើតCO2
-ដបបា្លាស្ទិចតូច(ចំណុះ50cl)

សម្ភារ

1.ដើម្របីសង្ក្រតឥទ្ធពិលសីតុណ្ហាភាពៈ
		 •ដុតទៀនរួចដក់វាលើផ្ទ្រទឹកក្នងុក្រវវ្រង
		 •ដក់បំពង់បា្លាស្ទចិពីលើទៀនដោយប្រងុប្រយ័ត្ន(ចាប់ពីចំណុច
 0cmឡើងលើ)ហើយរងចំារហូតទាល់ត្រខ្រយល់នៅក្នងុបំពង់
 ត្រវូបានដុតកម្តា។
		 •ឥឡូវន្រះធ្វើការពិសោធដូចនឹងពិសោធន៍5.2ខាងលើដ្ររ។

2.ដើម្របីសង្ក្រតមើលឥទ្ធពិលCO2:
		 •ដក់បំពង់បា្លាស្ទចិក្នងុទឹក
		 •ឥឡូវន្រះដក់ទឹកបន្តចិក្នងុបំពង់បា្លាស្ទចិ(កម្រតិ2cm)
 រួចដក់ថា្នាចូំលរួចរងចំារហូតទាល់ត្រថា្នារំលាយអស់។ឥឡូវ
 ន្រះមនឧស្មន័CO2ក្នងុដបដ្រលយើងមើលមិនឃើញ។
 ដោយសារត្រCO2ធ្ងន់ជាងខ្រយល់នោះវានឹងស្ថតិនៅក្នងុដប។
		 •ត្រូវប្រកដថាសសរខ្រយល់មនតម្ល្រ20cmហើយអាចចាក់
 CO2ទៅក្នុងបំពង់បា្លាស្ទិច។វាប្រហ្រលជាមើលទៅចម្ល្រក
 ដោយសារត្រអ្នកមិនអាចមើលឧស្ម័នឃើញ។
		 •ឥឡូវន្រះធ្វើពិសោធដូចពិសោធន៍5.2ខាងលើដ្ររ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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បើដំណើរការប្រព្រឹត្តិទៅបានល្អតម្ល្រប្រវ្រងសសរគួរត្របងា្ហាញ
ដូចខាងក្រមៈ

 1.ក្នុងខ្រយល់ក្តា:L=19cm→v=λ.f=4L.f=4.19cm
 .440Hz=334m/s។សូរក្នងុខ្រយល់ក្តាមនល្របឿនលឿន!
 2.ក្នងុCO2និងឧស្មន័ផ្រស្រងៗ:L=16cm→v=281m/s។
 ល្របឿនសូរក្នុងCO2និងឧស្ម័នផ្រស្រងៗមនល្របឿនយឺត!

ការគណនាពុំទាន់ត្រឹមត្រូវទ្រប៉ុន្ត្រលទ្ធផលបងា្ហាញថាប្រភ្រទឧស្ម័ន
មនឥទ្ធិពលលើល្របឿនសូរ។

ការសង្ក្រត

1.ក្នុងខ្រយល់ក្តាល្របឿននឹងកើនឡើងដូចបានបងា្ហាញក្នុងពិសោធន៍
ខាងលើ។បើភាគល្អតិនៅជិតគ្នានោះល្របឿនន្ររបំាង(ស្មើនឹងរលកសូរ)
នឹងកើនឡើង។ភាគល្អតិក្នងុខ្រយល់ក្តានឹងផា្លាស់ទីលឿនដូច្ន្រះវាអាចឆ្លង
កាត់រលកលឿនដ្ររ។
2.ល្របឿនថយចុះនៅក្នងុCO2ហើយភាគល្អតិរបស់CO2មិនស្ថតិនៅ
ជិតគ្នាទ្រ។វាពំុទទួលបានជោគជ័យក្នុងការឆ្លងកាត់របាំងរលកសូរក្នុង
ល្របឿនលឿនដូចក្នុងខ្រយល់ឡើយ។

ការបកស្រយ

•តើអ្នកប្រកដថាអ្នកអាចបង្កើតCO2ក្នុងដបបានយា៉ាងដូចម្ត្រច?
ដោយសារត្រឧស្ម័នមើលមិនឃើញនោះអ្នកមិនប្រកដក្នុងចិត្តថាអ្នកអាចបង្កើតCO2ឡើយ។
ការធ្វើពិសោធងាយស្រួលដើម្របីបងា្ហាញគឺការចាក់ឧស្ម័នដ្រលមើលមិនឃើញទៅលើទៀនដ្រលកំពុងឆ្រះ
ទៀននឹងរលត់។ឧស្ម័នCO2មិនទ្រទ្រង់ចំហ្រះទ្រ។

				•តើគ្រអាចប្រើឧស្ម័នផ្រស្រងទៀតបានដ្ររឬទ្រ?
អ្នកអាចប្រើឧស្ម័នផ្រស្រងទៀតបានដូចជាpropaneឬbutane!

សន្និដ្ឋាន
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