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ពិសោធន៍

6.1.អន្តរកម្មម៉ាញ្រទិច

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចកំណត់ពីកម្លាងំទាញចូលនិងច្រនច្រញរវាងម្រដ្រកពីរ
 សិស្រសអាចកំណត់កម្លាំងរវាងម្រដ្រកដោយការអនុវត្ត
សកម្មភាពងាយៗ

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

 •បំពង់តូចចំនួន3(ជាបំពង់ស្រអាប់)A,BនិងC
    •ប្រអប់អាថ៌កំបាំងចំនួន1ដ្រលធំជាងបំពង់A,BនិងC។ប្រអប់
អាថ៌កំបាំងត្រូវត្រធំល្មមដ្រលអាចដក់បំពង់តូចទាំងនះចូលបាន
    •ប្រអប់វ្រង1ដ្រលអាចដក់ប្រអប់អាថ៌កំបាំងចូលបាន
    •ម្រដ្រកចំនួន3។ត្រូវប្រើម្រដ្រកដ្រលមនប៉ូលត្រឹមត្រូវប៉ូលជើង
ចង្អលុឡើងលើបូ៉លត្របូងចង្អលុចុះក្រម(ប្រភ្រទម្រដ្រកS-20-05N)។
ភាគច្រើនម្រដ្រកន្របន្ទះម៉ាញ្រទិចមនតម្ល្រថោកហើយត្រងត្រមន
ប៉ូលជើងនិងប៉ូលត្របូង។ទំហំប្រអប់ត្រូវត្រអាចដក់ម្រដ្រកចូលបាន

សម្ភារ

• ដក់ម្រដ្រកចូលក្នុងបំពង់ហើយត្រូវដក់វាចង្អុលទៅទិសដៅត្រឹមត្រូវ

ដំណើរការពិសោធន៍

•ឱ្រយសិស្រសដក់បំពង់មួយA,BឬCទៅក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំង។ត្រូវប្រកដថាអ្នកមិនអាចមើល
ឃើញថាជាបំពង់ណាមួយទ្រនៅខាងក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំង។
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•ដោយប្រើប្រអប់អាថ៌កំបាំងអ្នកអាចដឹងថាជាបំពង់ណាមួយនៅក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំងដោយប្រើ
ម្រដ្រក។
    •ឱ្រយសិស្រសសាកល្របងស្វ្រងយល់ថាតើល្របិចអាថ៌កំបាំងន្រះកើតឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?

ការសង្ក្រត

វាអាស្រយ័ថាតើបំពង់ណាមួយA,BឬCនៅខាងក្នងុប្រអប់អាថ៌កំបំាង។ប្រអប់អាថ៌កំបំាងនឹងទាញចូល
ឬច្រនច្រញឬពុំមនអ្វីកើតឡើងទាំងអស់។
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ទាញចូល

ច្រនច្រញ

តាមរយៈទីតំាងរបស់ម្រដ្រកមនកម្លាងំទាញចូលនិងច្រនច្រញរវាង
ម្រដ្រក។បូ៉លដូចគ្នា(N-NនិងS-S)នឹងច្រនច្រញហើយបូ៉លខុស
គ្នា(N-S)នឹងទាញគ្នាចូល។

បញ្ជាក់៖កម្លាងំម៉ាញ្រទិចគឺជាកម្លាងំដ្រលធ្វើអំពើពីចម្ងាយ។គោល
គំនិតន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចមនសារៈប្រយោជន៍ណាស់នៅទីន្រះ។

ការបកស្រយ

ម្រដ្រកបញ្ច្រញកម្លាងំច្រនច្រញឬទាញចូល។បូ៉លដូចគ្នាច្រនគ្នាច្រញ
(N-NនិងS-S)រីឯប៉ូលឮខុសគ្នាទាញគ្នាចូល(NនិងS)។

សន្និដ្ឋាន
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    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួន
    •សម្ភារសម្រប់សាកដក់ក្នុងរន្ធវ្រង៖
 -បន្ទះឈើ
 -កំណាត់ដ្រក
 -កំណាត់អាលុយមីញ៉ូមទង់ដ្រង
 -កំណាត់បា្លាស្ទិចកញ្ចក់
    •បន្ទះដ្រលមនចោះរន្ធវ្រង(ធ្វើអំពីទ្រនាប់ក្រវស្របៀរ)

ការណ្រនាំការផលិតបន្ទះដ្រលមនចោះរន្ធវ្រង៖
    • បិទទ្រនាប់ក្រវស្របៀរ5ជាប់គ្នាចំនួន2ឈុត
    •ចោះរន្ធនៅផ្ន្រកខាងវ្រងឱ្រយបានទទឹង1cm(ដូច្ន្រះយើងបានរន្ធ4ដ្រលមនប្រវ្រង1cm)
    •បិទរន្ធពីរនៅលើផ្ន្រកខាងវ្រងន្រឈុតទីមួយ
    •បិទរន្ធទីពីរនៅផ្ន្រកខាងលើ

 
+/- 10 cm  

6.2.តើគ្រអាចបាំងការពារដ្រនម៉ាញ្រទិចរបស់
ម្រដ្រកបានឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចកំណត់ពីសម្ភារដ្រលអាចការពារម្រដ្រក
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាអ្វីជាឧបករណ៍បន្រសីម្រដ្រកនិងអ្វីជាដ្រន
ម៉ាញ្រទិច
 សិស្រសអាចសង្ក្រតថាតើសម្ភារមួយណាអាចការពារម្រដ្រកបាន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1បោះពម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•ដក់ម្រដ្រកមនភាពឆក់ទាញខា្លាំងនៅពីលើបន្ទះទ្រនាប់ស្របៀរ
    •ដក់ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួនពីក្រម។ដោយសារត្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដង្កៀបក្រដសនឹងព្រយួរពី
ក្រមបន្ទះស្របៀរ។
    •ឥឡូវន្រះដក់សម្ភារផ្រស្រងៗមួយចំនួនទៅក្នងុរន្ធ។ដំបូងប្រើបន្ទះឈើបនា្ទាប់មកប្រើកញ្ចក់,អាលុយមីញូ៉ម
និងបន្ទះទង់ដ្រង។ចុងក្រយទាញបន្ទះដ្រកច្រញពីរន្ធ។

    •តើមនអ្វីមនកើតឡើងចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្រទិចឬដ្រនម៉ាញ្រទិច(មើលពិសោធន៍មុន)នៅព្រលអ្នក
ដក់បន្ទះឈើ,បន្ទះទង់ដ្រង,បន្ទះដ្រក...នៅក្នុងរន្ធ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្រត

ឱ្រយសិស្រសទស្រសន៍ទាយរាល់ការសង្ក្រតនីមួយៗ។ចំពោះឈើនិងកញ្ចក់សិស្រសអាចទស្រសន៍ទាយបានយា៉ាង
ត្រឹមត្រូវ។វាមនការលំបាកជាងប្រសិនបើអ្នកប្រើទង់ដ្រងនិងអាលុយមីញ៉ូម
    •បន្ទះឈើpគ្មានអ្វីកើតឡើងទ្រ
    •អាលុយមីញ៉ូម,ទង់ដ្រងpនៅត្រគ្មានអ្វីកើតឡើង!
    •ដ្រកp ដង្កៀបក្រដសធា្លាក់

បនា្ទាប់ពីសង្ក្រតរួចឱ្រយសិស្រសព្រយាយាមបកស្រយ។

ការបកស្រយ

យើងត្រវូមើលដ្រនម៉ាញ្រទិចដើម្របីបកស្រយពិសោធន៍ន្រះ៖

ដង្កៀបក្រដសនៅត្រព្រយួរជាប់pដ្រនម៉ាញ្រទិចមិនទទួលឥទ្ធពិលពីខ្រយល់,ក្រដស,បា្លាស្ទចិ,ឈើ,កំណាត់
អាលុយមីញ៉ូមនិងទង់ដ្រងឡើយ។ខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សម្ភារបុ៉ន្ត្រមិនទទួលរងឥទ្ធពិល
ដោយវាឡើយ។ដង្កៀបក្រដសធា្លាក់ចុះpខ្រស្រម៉ាញ្រទិចទទួលរងឥទ្ធពិលដោយដ្រកIranដ្រលជាឧបករណ៍

ខ្រយល់ក្រដសបា្លាស្ទចិឈើក្រណាត់អាលុយមីញូ៉មនិងទង់ដ្រងមិន
អាចបាំងការពាម្រដ្រកបានឡើយមនត្រដ្រកទ្រដ្រលអាចបាំងវាបាន
ព្រះវាមនអង្គធាតុដ្រលបន្រសុីម្រដ្រក។

បន្រសុីម្រដ្រកន្រះមនន័យថាសម្ភារនៅខាងក្នុងដ្រកនឹងតម្រង់ជួរស្រប
គ្នាហើយកា្លាយជាប្រភ្រទម្រដ្រក(អនាចិន្រ្តៃយ៌)។ការតម្រង់ជួរកើត
ឡើងនៅក្នងុតំបន់ម៉ាញ្រទិចតូចក្នងុសម្ភារ។

សន្និដ្ឋាន
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ម្រដ្រកNd-

ទៀន

ប៉ូលីស្ទ្ររីនឬបា្លាស្ទិច
ផ្រស្រងទៀត

ខ្រស្រទង់ដ្រងឆ្មារ
(មិនបន្រសុីម្រដ្រក)

ខ្រស្រលោហៈតាន់

ដុំនីក្រល

6.3.តើកម្តាមនឥទ្ធពិលលើអង្គធាតុម៉ាញ្រទិចឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើកម្តាជះឥទ្ធិពលដល់លក្ខណៈម៉ាញ្រទិច
 របស់អង្គធាតុយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចសង្ក្រតពីផលន្រកម្តាទៅលើលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចរបស់
វត្ថុមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•ទៀននិងឈើគូស
    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •ខ្រស្រលោហៈឆ្មារ(មិនម្រនដ្រកទ្រ)
    •ប៉ូលីស្ទ្ររីន
    •នីក្រលសុទ្ធ(ពិបាកស្វ្រងរកហើយអាចរកបានក្នុងថ្មពិលNiCd)
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គ្មានអ្វីកើតឡើង ខា្លាំង ខ្រសាយ

ដំណើរការពិសោធន៍

•ដក់ម្រដ្រកពីក្រយទៀនឆ្រះ
    •ម្រដ្រកនឹងឆក់ទាញដុំនីក្រល(ឧបករណ៍បន្រសីម្រដ្រក)។ត្រូវប្រកដថាដុំលោហៈមិនប៉ៈនឹងម្រដ្រក
ទ្រប៉ុន្ត្រចងពីលើអណា្តាតភ្លើង!(អ្នកនឹងធ្វើពិសោធន៍ន្រះជាច្រើនដងដើម្របីរកទីតាំងត្រឹមត្រូវមួយសម្រប់
ដក់ទៀននិងម្រដ្រក)។
    •តើកម្តានឹងធ្វើដូចម្ត្រចចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្រទិច?

សង្ក្រត

កម្លាំងម៉ាញ្រទិចនិងខ្រសាយទៅៗ។

បកស្រយ

នៅសីតុណ្ហាភាពគូរីកម្លាំងម៉ាញ្រទិចបាត់ទាំងស្រុង។សម្រប់នីក្រលសីតុណ្ហាភាពគូរីគឺ3570C។ផល
ន្រកម្តាធ្វើឱ្រយភាគល្អិតន្រខ្រស្រដ្រនគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នុងដ្រនម៉ាញ្រទិច។

នៅក្រមសីតុណ្ហាភាពគូរីម៉ូម៉ង់ម៉ាញ្រទិចតំរៀបជួរស្របនឹងដ្រន
ម៉ាញ្រទិចនៅក្នងុឧបករណ៍បន្រសីុម្រដ្រកហើយមិនស្របទៅនឹងឧបករណ៍
មិនមនលកណ្ខាៈម៉ាញ្រទិច។ដោយសារត្រសីតុណ្ហាភាពកាន់ត្រកើនឡើង
ឆ្ពាះទៅចំណុចគូរីការតំរៀបជួរនៅក្នុងដ្រននីមួយៗថយចុះ(ការបន្រសីុ
ម្រដ្រក)។នៅខាងលើសីតុណ្ហាភាពគូរីឧបករណ៍ល្រងមនលក្ខណៈ
ម៉ាញ្រទិចដូច្ន្រះម៉ូម៉ង់ម៉ាញ្រទិចស្ថិតក្នុងភាពគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់ទាំង
ស្រុង។

នៅសីតុណ្ហាភាពគូរីគ្មានវត្តមនកម្លាងំម៉ាញ្រទិចទ្រ។នីក្រលមន
សីតុណ្ហាភាពគូរី357០C។អង្គធាតុនីមួយៗមនសីតុណ្ហាភាពគូរីផ្រស្រងៗ
គ្នា។ផលន្រកម្តាធ្វើឱ្រយភាគល្អតិន្រខ្រស្រដ្រនគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នងុ
ដ្រនម៉ាញ្រទិច។

សន្និដ្ឋាន

បើគ្រប្រើដ្រកជំនួសនីក្រលនៅក្នុងពិសោធខាងលើតើមនអ្វីកើត
ឡើង?សីតុណ្ហាភាពគូរីដ្រកគឺ7700C។
 -អណា្តាតភ្លើងមិនអាចផ្តល់កំដៅបានដល់លើសីតុណ្ហាភាពគូរី
 របស់ដ្រកទ្រដូចន្រះលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចរបស់ដ្រកមិនត្រូវ
 បាត់បង់ឡើយ។កំដៅគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈ
 ម៉ាញ្រទិចឡើយ។

សំណួរ
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6.4.តើចរន្តអគ្គសិនីនិងម្រដ្រកមនអន្តរកម្មដូចគ្នាឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាខ្រស្រដ្រលបញ្ចូនចរន្តអាចកា្លាយជាម្រដ្រក
 សិស្រសយល់តើថាអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកងាយៗ

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

•ថ្មពិល9V
    •ដ្រកគោល
    •ដង្កៀបក្រដស
    •ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់:អ្នកត្រូវប្រើខ្រស្រស្របអីុសូឡង់បើមិន
ដូច្ន្រះទ្រចរន្តអគ្គសិនីនឹងឆ្លងកាត់ដ្រកគោលមិនម្រនឆ្លងកាត់របំុបូបី៊នទ្រ។
ក្នងុត្រង់ស្វរម៉ាទ័រចាស់អ្នកឃើញខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអុីសូឡង់បុ៉ន្ត្រជួនកាល
អ្នកមិនអាចឃើញក្នងុអង្គធាតុអី៊សូឡង់ថា្លាឡើយ។អ្នកអាចប្រើមុ៉លទីម៉្រត
ដើម្របីដឹងថាតើមនអីុសូឡង់នៅជុំវិញខ្រស្រឬទ្រ។

សម្ភារ

សំណូមពរ:នៅព្រលដ្រលអ្នកសង់សម្ភារពិសោធន៍៖
    •ត្រូវកោសអីុសូឡង់ខ្រស្រខាងចុងច្រញដើម្របីឱ្រយវាប៉ះនឹងថ្មពិល
    •បង្កើតរបុំបូប៊ីនឱ្រយបានច្រើនស្ពៀកាលណាស្ពៀកាន់ត្រច្រើននះដ្រនម៉ាញ្រទិចកាន់ត្រខា្លាំងហើយ
រ្រសុីស្តង់ន្ររបុំក៏ធំដ្ររ។
    •ប្រសិនបើចរន្តធំនះថ្មពិលនឹងឆប់អស់(ថ្មពិលនឹងកៅ្តា)

•ភា្ជាប់គោលថ្មពិលទៅនឹងគោលបូប៊ីន

ដំណើរការពិសោធន៍

ដង្កៀបក្រដសត្រវូបានឆក់ទាញដោយដ្រកគោល។ដ្រកគោលកា្លាយជាម្រដ្រក!ចរន្តដ្រលឆ្លងកាត់របំុ
បូបី៊នមនឥទ្ធពិលនៅក្នងុម្រដ្រកមួយ(អន្តរកម្មរវាងអគ្គសិនីនិងម៉ាញ្រទិច!)។

ចរន្តអគ្គសិនីបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចក្នងុរបំុខ្រស្រទង់ដ្រង។ខ្រស្រដ្រលមនបន្ទកុអគ្គសិនីឆ្លងកាត់វាបង្កើត

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ
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ទិសដៅដ្រនម៉ាញ្រទិចឆ្លងកាត់របុំខ្រស្រចម្លងត្រូវបានកំណត់ដោយវិធានដ្រសា្តាំ។ប្រសិនបើម្រមដ្រសា្តាំ
កោ្តាបពទ្ធ័ជុំវិញរបុំបូប៊ីនតាមទិសដៅចរន្តឆ្លងកាត់រង្វ្រលនះម្រដ្រចង្អុលទៅទិសដៅដ្រនខាងក្នុងរបុំ។
ដ្រកមនលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចដូច្ន្រះដ្រនម៉ាញ្រទិចបង្កើតម៉ាញ្រទិចទៅលើដ្រកគោល។

ដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជំុវិញវាន្រះជាអ្រឡិចត្រមូ្រដ្រកធម្មតាមួយ។ភាពខា្លាងំន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលកកើតគឺ
សមមត្រទៅនឹងអំាងតង់សីុត្រចរន្ត។

សន្និដ្ឋាន

ខ្រស្រដ្រលមនបន្ទុកអគ្គិសនីឆ្លងកាត់វាបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជុំវិញវាន្រះជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកធម្មតា
មួយ។ភាពខា្លាងំន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលកកើតគឺសមមត្រទៅនឹងអំាងតង់សីុត្រចរន្ត។

6.5.តើចរន្តអគ្គិសនីនិងម្រដ្រកមនអន្តរកម្មនឹងគ្នា
ដូចម្ត្រច?កម្លាំងឡូរិន(Lorentz)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាខ្រស្រដ្រលបញ្ចូនចរន្តអាចកា្លាយជាម្រដ្រក
 សិស្រសយល់តើថាអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកងាយៗ
 សិស្រសអាចគណនាទិសដៅកម្លាំងឡូរិន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •អំពូលពណ៌ខៀវ(E27-25W)និងជើងអំពូល(E27)។អ្នកធ្វើ
ការពិសោធន្រះបានល្អនៅព្រលណាអ្នកអាចមើលឃើញសរស្រឆ្មារ
អំពូលភ្លឺច្របាស់ពីព្រះគ្រមិនអាចមើលអំពូលធម្មតាដោយផា្ទាល់បាន
ទ្រហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាគ្រប្រើអំពូលខៀវ។កុំដក់ម្រដ្រកជិតព្រក
ព្រះវាធ្វើឱ្រយសរស្រឆ្មារដច់។

សម្ភារ
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កម្លាងំឡរ៉ង់"F”ទៅឆ្វ្រង……………………………………………..កម្លាងំឡរ៉ង់"F"ទៅសា្តាំ

"I"ផា្លាស់ប្តរូទិសដៅ100ដងក្នងុ1វិនាទីដូច្ន្រះ"F"ក៏ផា្លាស់ប្តរូ100ដងក្នងុ1វិនាទីដ្ររបណា្តាលឱ្រយកំណោង
សរស្រឆ្មារផា្លាស់ប្តូរ100ដងក្នុង1វិនាទីដ្ររ។

អំពូលខៀវដ្រលមន
សរស្រវ្រង

ម្រដ្រកខា្លាំង

•ដក់ម្រដ្រកខា្លាំងទៅជិតអំពូលដ្រលមនចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់

ដំណើរការពិសោធន៍

នៅព្រលម្រដ្រកខិតជិតសរស្រឆ្មារផា្លាស់ទីទៅមកៗ(បក់ទៅមកយា៉ាង
លឿន)។តើអ្នកអាចបកស្រយបានដ្ររឬទ្រ?

ការសង្ក្រត

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធន្រះកម្រិតមូលដ្ឋានឬកម្រិតខ្ពស់
អាស្រ័យលើកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្រស។

ការបកស្រយកម្រិតទី1
សរស្រឆ្មារគឺជាខ្រស្រដ្រលដឹកជញ្ចូនចរន្តដូច្ន្រះវាដើរតួដូចជាម្រដ្រក
(មើលពិសោធន៍មុន)។មនន័យអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកន្រះអាចឆក់ទាញ

ការបកស្រយ

ឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រក(ខា្លាំង)មួយទៀត។
ចរន្តនៅក្នងុសរស្រឆ្មារគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូច្ន្រះបូ៉លម្រដ្រកនឹងផា្លាស់ប្តរូយា៉ាងលឿន(100ដងក្នងុ1វិនាទី)។
សរស្រឆ្មារឆ្លាស់គ្នាទាញចូលនិងច្រនច្រញ(100ដងក្នងុ1វិនាទី)ហើយងាកទៅមកនៅព្រលម្រដ្រកនៅជិត។

ការបកស្រយកម្រិតទី2
ដ្រនម៉ាញ្រទិចB របស់ម្រដ្រកបញ្ច្រញកម្លាងំឡរិនFទៅលើខ្រស្រដឹកជញ្ជនូចរន្ត។ទិសដៅរបស់Fក្រង
នឹងទិសដៅរបស់Bបុ៉ន្ត្រក៏ក្រងទៅនឹងទិសដៅចរន្ត"I"(វិធានដ្រសា្តាំ)នៅព្រលIបញ្ចា្រសFក៏បញ្រ្ចាស
ដ្ររ។

⃗ ⃗⃗
⃗ ⃗⃗

សរស្រឆ្មាររបស់អំពូលជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកមួយដ្រលអាចទាញចូលឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រកខា្លាំង។
ចរន្តនៅក្នុងសរស្រឆ្មារគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូចន្រះប៉ូលអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកនឹងប្តូរយា៉ាងលឿនរីឯសរស្រឆ្មារទាញ
គ្នាចូលឬច្រនច្រញហើយបណា្តាលឱ្រយមនលំយោល។

សន្និដ្ឋាន
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6.6.បំលាស់ទីរបស់អគ្គិសនី

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រខ្រស្រមួយមនដំណើរការដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រងាយៗ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

•ថ្មពិលAA
    •ម្រដ្រកខា្លាំង
    •ខ្រស្រទង់ដ្រង។អ្នកត្រូវប្រើខ្រស្រទង់ដ្រងគ្មានអ៊ីសូឡង់។អ្នកអាចកោសអ៊ីសូឡង់ច្រញពីខ្រស្រមន
អីុសូឡង់បាន។

ណ្រនាំៈ
    •ត្រូវភា្ជាប់កុងតាក់អគ្គិសនីឱ្រយបានល្អ(ភា្ជាប់ទៅនឹងថ្មពិលនិងម្រដ្រក)។ប្រសិនបើចាំបាច់អ្នកអាច
កោសខ្រស្រទង់ដ្រង!
    •ព្រយាយាមកាត់បន្ថយភាពកកិតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន    

តភា្ជាប់សៀគ្វីទៅនឹងថ្មពិល។

ដំណើរការពិសោធន៍

សុ៊មខ្រស្រទង់ដ្រងវិល!យើងបានបង្កើតអ្រឡិចត្រមូ៉ូទ័រសាមញ្ញមួយ!
សួរសំណួរដូចខាងក្រមទៅកាន់សិស្រសក្នងុអំឡុងព្រលសង្ក្រតៈ
  •តើគ្រអាចធ្វើឱ្រយសៀគ្វងីាកទិសដៅផ្រស្រងយា៉ាងដូចម្ត្រច?
  •តើមនអ្វកីើតឡើងព្រលម្រដ្រកងាក?
  •តើមនអ្វកីើតឡើងព្រលថ្មពិលងាក?
  •ប្រសិនបើអ្នកកាត់សៀគ្វមី្ខាងតើវានៅត្រផា្លាស់ទីឬទ្រ?

ការសង្ក្រត

ម្រដ្រក

ថ្មពិល

សៀគ្វី
(ខ្រស្រទង់ដ្រង)



86

អ្នកអាចបកស្រយតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិតមូលដ្ឋាននិង
កម្រិតខ្ពស់):

ការបកស្រយកម្រតិទីមួយ:
សៀគ្វមីនតួនាទីជាម្រដ្រកមនអន្តរកម្មជាមួយម្រដ្រកខា្លាងំ។មន
ន័យថាមនកម្លាងំដ្រលបង្កើតចលនាសៀគ្វ។ី

ក្នងុអ្រឡិចត្រមូ៉ាញ្រទិចធាតុ4ត្រងត្រកើតឡើងជាមួយគ្នាៈម្រដ្រក
(ដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនជាខ្រស្រទង់ដ្រង)អគ្គសិនី
(ចរន្តអគ្គសិនី)និងចលនា។

ការបកស្រយកម្រតិទីពីរ:
ប្រើកម្លាងំឡរិន(មើលពិសោធន៍មុន)។

ច្របាប់ឡរិនៈ
• ចរន្តអគ្គិសនីI
• ខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចB(ពីប៉ូលជើងទៅត្របូង)
 កម្លាំងឡូរិនF(ប្រើវិធានដ្រសា្តាំ!)

⃗
⃗

⃗

ការបកស្រយ

ក្នុងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចមនធាតុ4កើតឡើងជាមួយគ្នាមនម្រដ្រក(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ
(ភាគច្រើនខ្រស្រទង់ដ្រង)។ប្រសិនបើអ្នកមនធាតុ3ក្នុងចំណោមធាតុទាំងនះអ្នកនឹងមនធាតុទី4។
ក្នុងពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយខ្រស្រទង់ដ្រងអគ្គិសនីដ្រលបង្កើតចលនា។

សន្និដ្ឋាន

6.7.តើម្រដ្រកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីយា៉ាងដូចម្ត្រច?

 សិស្រសអាចបកស្រយថាតើចរន្តអគ្គិសនីបង្កើតម្រដ្រកយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសយល់ថាតើអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច

វត្ថុបំណង

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•អ្នកអាចបង្កើតបូបី៊នមួយដ្រលមនខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអី៊សូឡង់ដោយខ្លនួឯង។វាមនភាពងាយស្រលួ
ជាងក្នុងការប្រើប្រស់ត្រង់ស្វរម៉ាទ័រចាស់ដ្រលមនរបុំទង់ដ្រង។អ្នកអាចរកបាននៅក្នុងម៉ូទ័ររបស់
microwaveឬឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិចផ្រស្រងទៀតដ្រលមនអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រ។   
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    •អ្នកត្រូវកោសអ៊ីសូឡង់ត្រង់ចុងសងខាងន្រខ្រស្រច្រញ
    •អំពូលLED(អំពូលឌីប៉ូលLEDជាអំពូលឱ្រយពន្លឺល្អ)
    •ម្រដ្រកខា្លាំង
•បំពង់បា្លាស្ទចិ

ដំណើរការពិសោធន៍

• ទម្លាក់ម្រដ្រក(ឬក៏គ្រវីបំពង់)ដូច្ន្រះម្រដ្រកខាងក្នុងឆ្លងកាត់បូប៊ីន។

•សួរសិស្រសថានឹងមនអ្វកីើតឡើង។អ្នកអាចបងា្ហាញសំណួរជាត្រសគំនិតដោយមនចម្លើយផ្រស្រងៗគ្នា។
 ក.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លជឺាអចិន្រ្តៃយ៍
 ខ.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លពឺ្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូបី៊ន
 គ.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លអឺចិន្រ្តៃយ៍បុ៉ន្ត្រឈប់ភ្លវិឺញព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូបី៊ន
 ឃ.អំពូលLEDនឹងមិនឆ្រះភ្លឺ

អំពូលLED

បំពង់បា្លាស្ទិច

ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់ម្រដ្រកNd

ការសង្ក្រត

អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លឺនៅព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូប៊ីន។

ការបកស្រយ

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធន្រះតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិត
មូលដ្ឋាននិងកម្រិតខ្ពស់):

ការបកស្រយកម្រិតទីមួយ(មើលការបកស្រយពិសោធន៍មុន)
នៅក្នុងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចមនធាតុ4ត្រងត្រកើតឡើងជាមួយគ្នាៈ
ម្រដ្រក(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនគឺរបុំខ្រស្រទង់ដ្រង)
អគ្គិសនី(ចរន្តអគ្គិសនី)និងចលនា។

សន្នដិ្ឋានៈប្រសិនបើអ្នកមនធាតុទំាង3នះអ្នកត្រងត្រមនធាតុទី4។
ក្នុងពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយរបុំខ្រស្រទង់ដ្រងមួយនិងចលនា
របស់ម្រដ្រក។ធាតុទាំង3ន្រះជាអ្នកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនី។

ការបកស្រយកម្រិតទីពីរ(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)
ច្របាប់ផារា៉ាដ្រៈនៅព្រលដ្រលមនបម្របំរួលភ្លចុម៉ាញ្រទិចឆ្លងកាត់បូបី៊ន
នះចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ភ្លុចម៉ាញ្រទិច=ចំនួនខ្រស្រដ្រនឆ្លងកាត់ផ្ទ្រមួយ។ចរន្តកើតឡើងនៅ
ព្រលដ្រលមនបំរ្របំរួលភ្លុចម៉ាញ្រទិច។នៅព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់របុំ
បូប៊ីននឹងមនបម្របំរួលភ្លុច។វាធ្វើឱ្រយចរន្តកើតឡើង(ច្របាប់ផារាដ្រ)។
ចរន្តនឹងធ្វើឱ្រយអំពូលLEDឆ្រះភ្លឺ។

៉
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ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់

អំពូលLED

របារដ្រក

ថ្មពិល

ក្នងុអ្រឡិចត្រមូ៉ាញ្រទិចមនធាតុ4កើតឡើងជាមួយគ្នាមនម្រដ្រក
(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនខ្រស្រទង់ដ្រង)។ប្រសិនបើ
អ្នកមនធាតុ3ក្នុងចំណោមធាតុទាំងនះអ្នកនឹងមនធាតុទី4។ក្នងុ
ពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយរបំុខ្រស្រទង់ដ្រងនិងចលនារបស់
ម្រដ្រក។ធាតុទំាងបីជាអ្នកបង្កើតចរន្ត(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)។

សន្និដ្ឋាន

6.8.ចរន្តប្រប្រួលបង្កើតចរន្តផ្រស្រងទៀត

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ថាមនត្របម្របម្រួលដ្រនម៉ាញ្រទិចទ្រជាអ្នក
 បង្កើតអគ្គិសនី
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាហ្រតុអ្វីបានជាត្រង់ស្វរម៉ាទ័រដំណើរការ
បានត្រជាមួយចរន្តឆ្លាស់

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

    •ថ្មពិល9v
    •បើអ្នកមិនចង់ប្រើរបារដ្រកនិងខ្រស្រទង់ដ្រងពីរទ្រអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ក្រតម្រូវតង់ស្រយុងបុរាណ
(adaptor)(ដ្រលមនតម្ល្រ220vឬ12v)ជាត្រង់ស្វរម៉ាទ័រ។ភា្ជាប់ឧបករណ៍តម្រូវតង់ស្រយុង220Vនិង
12VទៅនឹងអំពូលLED។អ្នកអាចរកត្រង់ស្វរម៉ាទ័រធំនៅក្នុងឡចម្អិនម្ហូប(microwaves)។

    •ភា្ជាប់ចរន្តនិងផា្តាច់ចរន្ត
    •តើនៅព្រលណាអំពូលLEDឆ្រះភ្លឺ?

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្រត

អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លឺនៅព្រលដ្រលអ្នកភា្ជាប់ថ្មពិលនិងមិនភា្ជាប់ថ្មពិល(គឺវាអាស្រ័យថាតើអ្នកប្រើ
អំពូលLEDធម្មតាឬអំពូលLEDប៊ីប៉ូល)។

ការបកស្រយ

ភ្លចុម៉ាញ្រទិចនៅក្នងុបូបី៊នមធ្រយមមនភាពខុសគ្នានៅព្រលអ្នកភា្ជាប់និងមិនភា្ជាប់ថ្មពិល។ការប្រប្រលួន្រ
ភ្លចុម៉ាញ្រទិចបង្កើតចរន្តអគ្គសិនីមួយ(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)ដូច្ន្រះអំពូលLEDឆ្រះភ្លភឺ្លបឹភ្ល្រតក្នងុអំឡុងបិទកុងតាក់
និងផា្តាច់ថ្មពិល។

ត្រង់ស្វរម៉ាទ័រប្រើសម្រប់ត្រចរន្តឆ្លាស់!

សន្និដ្ឋាន

អគ្គិសនីកើតឡើងនៅព្រលមនបម្រមម្រួលដ្រនម៉ាញ្រទិចឬភ្លុចម៉ាញ្រទិច។

6.9.ធា្លាក់យឺតៗ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ច្របាប់ឡិនបាន
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាព្រលម្រដ្រកធា្លាក់យឺតៗនៅក្នងុបំពង់ទង់ដ្រង
ត្រមិននៅក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមទ្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញច្របាប់ឡិន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

•ម្រដ្រកខា្លាំង   

    •បំពង់ទង់ដ្រង
    •បំពង់អាលុយមីញ៉ូម

សម្ភារ
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ម្រដ្រកNd

បំពង់CuឬAl

• ទម្លាក់វត្ថុមួយ(មិនម្រនម្រដ្រក)ឆ្លងកាត់បំពង់ទង់ដ្រង។សង្ក្រត
មើលល្របឿនទនា្លាក់របស់វា។
• ទម្លាក់ម្រដ្រកឆ្លងកាត់បំពង់ទង់ដ្រង។សង្ក្រតមើលល្របឿនម្រដ្រក
ដ្រលធា្លាក់។តើអ្នកអាចបកស្រយបានឬទ្រ?
• សាកល្របងពិសោធន៍ដោយប្រើបំពង់អាលុយមីញ៉ូមម្តង
តើខុសគ្នាឬទ្រ?

ដំណើរការពិសោធន៍

•វត្ថុដំបូងធា្លាក់ដូចនឹងវត្ថុដទ្រទៀតដ្ររ(សំទុះន្រទំនាញផ្រនដីg)
    •ម្រដ្រកធា្លាក់យឺតៗ(តើទំនាញផ្រនដីថយចុះឬ?!)
    •វាធា្លាក់យឺតៗក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមប៉ុន្ត្រវាធា្លាក់លឿនជាងបើធៀបទៅនឹងបំពង់ទង់ដ្រង។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិតមូលដ្ឋាននិងកម្រិតខ្ពស់)

ការបកស្រយកម្រិតទីមួយៈច្របាប់ឡិន(Lenz)
នៅព្រលមនវត្តមនម្រដ្រកធា្លាក់ចលនាម្រដ្រកមួយនិងបំពង់ទង់ដ្រងនះចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបាន
បង្កើតឡើងនៅក្នុងបំពង់ទង់ដ្រង(តាមច្របាប់ផារា៉ាដ្រៈការប្រប្រួលន្រភ្លុចមញ្រទិច)។

ចរន្ត(ដ្រលបង្កើតថ្មីន្រះ)បង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចផ្ទុយមួយដ្រលធ្វើឱ្រយម្រដ្រកបន្ថយល្របឿន។

ច្របាប់ឡិនពោលថាៈរាល់ចរន្តនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការកកើតអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចដ្រល
ត្រងត្រមនទិសដៅផ្ទុយពីចលនាឬការធ្វើឱ្រយវាមនភាពប្រប្រួល។

តាមពិតន្រះជាចំណុចបន្ថ្រមន្រច្របាប់រក្រសាថាមពលចំពោះការបង្កើតអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិច។រាល់ចរន្ត
ដ្រលកកើតនីមួយៗនឹងមនទិសដៅផ្ទុយពីប្រភពដ្រលបណា្តាលឱ្រយមនចរន្តន្រះ។ក្នុងករណីន្រះចលនា
របស់ម្រដ្រកបណា្តាលឱ្រយមនចរន្តអគ្គិសនី!
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ការបកស្រយកម្រិតទីពីរ
ពិសោធន៍ន្រះផ្តាតទៅលើខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជិតម្រដ្រក។អ្នកអាចមើលឃើញភ្លុចម៉ាញ្រទិចកើន
ឡើងនៅផ្ន្រកខាងក្រមម្រដ្រក។ចរន្តអគ្គសិនីទំាងន្រះនឹងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងរបស់ភ្លចុ(ច្របាប់ឡិន)
ហើយកា្លាយជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកហើយច្រនម្រដ្រកដ្រលធា្លាក់មកនះច្រញ។
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