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V. មុខងារនៃ សមមូល (le rôle des équivalences). 

   រឡឺាសយុង សមមូល មាៃមុខងារមួយ ៏ធ ំក្នុងគណិតសាស្តសរ  គ្គប់ក្រំតឹ ចាប់តា្ងំពី 
សញ្ញា ណដ លដមើលដៅ ូចជាងាយគ្សួល  ូចធរណីមាគ្ត ដលខគណិត  រហូត ល់ 
គណិតសាស្តសរក្រំតឹខពស់  ។ ដតដគក៏្ជួប រឡឺាសយុងសមមូលដៃេះដៅតបំៃ់ឯដ ៀតៗ  ដហើយ 
ក៏្មិៃជាពិបាក្ៃឹងរក្ឧទាហរណ៍ដ រ  «   មាៃពណ៌ ូច y »  ជា ឃ្លា ក្ៃំត់រឡឺាសយុង 
សមមូលមួយ ដលើសៃំុំនៃវតថុសមាា រៈ (objets matériels)   ដហើយដយើងក៏្អាចជៃួំសពាក្យ 
ក្នុងឃ្លា ដៃេះ ូចជា  « ពណ៌ »  ដោយ ពាក្យដសេងឯដ ៀត ដ លសដំៅ គុណភាព 
នៃវតថុសមាា រៈដ េះ  ូចជា   រាង  គ្បដវង  ក្ាិៃ  រស់ជាតិ  ។ល។    ។ 
      ដយើងដ ើញថាដោយ ឲ្យរឡឺាសយុងសមមូល    ដគអាចដចក្ វតថុទាងំដ េះ ជាគ្កុ្មៗ ៖   
វតថុទាងំឡាយដ ល សមមូលៃឹងវតថុ      ដ េះដៅក្នុងគ្ក្ុមជាមួយៃឹង    ដហើយដៅថា  
ថ្នា ក់សមមូល     (une classe d’équivalence   ) ។ តា្មលក្ខខណឌ នៃរឡឺាសយុងសមមូល 
ដបើ ថាន ក់្សមមូល ពីរ       ៃិង         មាៃធាតុ    រួមជាមួយគ្នន   ដ េះ ថាន ក់្ទាងំពីរដ េះ 
គ្តូវដត ូចគ្នន  1។ 
សដងេត 
  ថាន ក់្សមមូល  ជាសៃំុំ ដ លធាតុទាងំឡាយដៅក្នុងសៃំុំដ េះ សុ ធដតសមមូលៃឹងគ្នន ។  
ថាន ក់្សមមូលដៃេះ  ជា អរបូី គឺគ្នា ៃរូប  ដយើងដមើលមិៃដ ើញដ    ដយើងដ ើញដតរបស់ 
ដ លដៅក្នុងដ េះ   ូចជាពាក្យថា សទេះ  ដយើងមិៃ ឹងថាក្ដៃាងណាជាសទេះដ   ដយើងដ ើញ 
ដត បងអួច នៃសទេះ   បូំល  ឬ ជញ្ញជ ងំនៃសទេះ ដហើយធាតុទាងំដ េះសេដំ ើងបាៃជា សៃំុំមួយ 
ឲ្យដ ា្ េះថាសទេះ2 ។ ក្នុង  រឡឺាសយុងសមមូល   ដយើងដគ្បើពាក្យ អរូបី   (ពណ៌  រាង គ្បដវង  

                                                           
1
                 =>       ៃិង        x      ដោយឆាុេះ    ៃិង  z     =>  x      (ដោយ គ្តង់សីុ ីវ) 
     x      =>       =     (តា្មៃិយមៃ័យ ថាន ក្់សមមូល)។ 
2
 ដបើៃិយាយតា្មធម៌ សទេះ  ដៃេះជាសងាខ រធម៌  គឺធម៌ដ លដក្ើតដ ើងដោយដគ្គឿងសេ ំដ លជារបស់មិៃដ ៀង  
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។ល។ )    ដហើយដយើងថា  «   សមមូលៃឹង    កាលណា     មាៃ  (   )  ូចគ្នន ៃឹង     »  
ដបើ (   ) ជាពណ៌  ដហើយ     សដំៅរថយៃរមា៉ា ក្តូយូតា្ (Toyota)  ដ េះថាន ក់្សមមូលមាៃ៖  
   : សៃំុំរថយៃរពណ៌ស ;     :  សៃំុំរថយៃរពណ៌គ្ក្ហម ;     :  សៃំុំរថយៃរពណ៌
នបតង ;   …។ល។    ូដចនេះ  ការបញ្ចូ ល ថាន ក់្សមមូល អាចឲ្យដយើង ឆាងពី រូបី (មាៃរូប) 
ដៅ អរូបី (គ្នា ៃរូប)  គឺថា ពីធាតុ   ដៅ សៃំុំ ។ ដហើយរបស់ដៅក្នុងសៃំុំជាមួយគ្នន  មាៃ 
ក្មាសិ ធិ  ូចគ្នន   ដហើយដយើងគ្គ្នៃ់ដត ឹង ក្មាសិ ធិ នៃធាតុ ណំាងណាមួយ ក៏្ដយើង 
 ឹងៃូវក្មាសិ ធិ នៃធាតុឯដ ៀតៗដ រ ។  ដៅធរណីមាគ្ត ដគថាអងេត់ពីរ ដសាើគ្នន   
កាលណាវាមាៃគ្បដវង ដសាើគ្នន   ។ ដតគៃិំតដ ើមដ ើយ  គឺមិៃដមៃ គ្បដវងដ   គឺដគ 
ចង់ ឹងថា អងេត់ពីរដ េះ ដសាើគ្នន ដ   ដោយគ្គ្នៃ់ដត យក្អងេត់ទាងំពីរមក្តគ្មឹម 
គ្នន ពីចុងមាខ ងដៅចុងមាខ ង  ដហើយដបើវាសីុគ្នន  ដគថាវាដសាើគ្នន   ដៅដពលដ េះ គឺ គ្បដវង 
អងេត់ (la longueur d’un segment est) ជា ថាន ក់្សមមូល (la classe d’équivalence) ដហើយ 
អងេត់ដ េះជាធាតុ (à laquelle il appartient)។  ដយើងៃឹងដធវើការសដងេតដៃេះ ចដំពាេះ មុពីំរ 
ដសាើគ្នន  ។ 

                                                                                                                                                                                     

សទេះដៃេះៃឹងរលត់ដៅវញិ  កាលណាដគ្គឿងសេទំាងំដ េះរលត់។ 


