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 .ចលំាស់ (               ពែមុតា្សយុង                 

 

ចលំាស់    ដូចខ្ុបំានជម្រាបណៅ  -1 ថាណយើងណ ោះម្រាយចណំោទ-ទី៣  ជាមុនសិន  គឺ
ថា ណគឲ្យសនំុំ   មួយ ាន    ធាតុ  ណ ើយណគថា ៖   
សវីត មួយពដលាន   ធាតុខុសគ្នា  នន     គឺជា ចលំាស់     ណៅ     ធាតុនន   ។     
ចលំាស់ ែីរ  ខុសគ្នា   កាលោ កាលោ  ជណម្រមើសខុសគ្នា   ឬ  ក៏ ការណរៀបតា្មល ំប់ 
ខុសគ្នា  ។ ចណំោទ ទី៣ គឺ រកចនួំន    

 
  នន ចលំាស់    ណៅ    នន   ។ 

 ណគបានចលំាស់រណបៀបណនោះ  ណ យ មុនដបូំង  ណយើង ណម្រជើស យកធាតុទី ១   បន្ទា ប់មក 
ធាតុទី២ ណ ើយណចោះពត តៗ ណៅ ៖  ណបើណយើងណម្រជើសបាន       ធាតុដបូំងណ ើយ  ណន្ទោះធាតុ 

ទី        ម្រតូវណរ ើសយកកាុង សនំុំនន         ធាតុពដលណៅសល់  ដូណចាោះ ណយើងអាចាន  
        ជណម្រមើស។ ដូណចាោះ ណយើងបាន រូបមនត ណរគ្នរង់៉ ៖ 

  
 

 =            
   

   (F1) 

 

ណ ើយណ យ   
   =    ណន្ទោះណយើងបាន ណ យ ណរគ្នរង់៉ ានទីបញ្ច ប់ នូវរូបមនត ជា ទូណៅ

មួយ ៖    
                                                                                    (F2) 

  

ណ យណម្របើ (F1) ណ ើយណ យយក               ណ ើយណ យគុណ ទងំសង្ខា ង 
ណន្ទោះណយើងបាន៖ 
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     =                              ពដលជារូបមនត (F2) ។ 
   ជាែិណសស  ចណំ ោះ       ណគបាន ៖ 

    
   =                    

 

ពត   
   គឺមិនពមន អ្វីណម្រៅែី ចនួំន សវីត ពដលាន    ធាតុខុសគ្នា  ពដលណគអាចបណងកើត 

បានណ យ    វតថុ ពដលណគឲ្យ  គឺថា ជាចនួំន ចលំាស់ ទងំអ្ស់ពដលខុសគ្នា   ននសនំុំពដល 

ាន   ធាតុ ។ ដូណចាោះ ណយើង បានណ្លើយណៅនឹង សនួំរ ននចុោះណោទ ទី១ ។ 

ចនួំន       
   =                   ណគតា្ងណ យ       ណមើលថា « ហ្វវ ក់តូពរយល   » 

ណ ើយណ យ ការកត់ម្រតា្ណនោះ   ណគអាចសរណសរ   
 

   ជា    
 

  =  
  

      
   ។ 

 

ការណសាើ (IV,2,1) 
ចនួំន  ចលំាស់   ណៅ     នន    ធាតុ            គឺ ៖ 
  

 
 =                     =  

  

      
 

គឺជា ផលគុណ នន    ចនួំនគត់  តៗ  គ្នា  ណ យ    ជាចនួំន ធជំាងណគ ។ ណ ើយចណំ ោះ  
     ផលគុណណន្ទោះ  ណៅជា ចនួំន ចលំាស់ ពដលខុសគ្នា  នន សនំុំ ពដលាន    ធាតុ គឺ 
   ។ 

ឧទ រណ៍ 

ណគាន                ចណមលើយពដលអាចាន ណៅណែលម្របឡងម្របពជង ពដលណគ 
ឲ្យណយើង  តណម្រមៀប តា្មការណែញចិតត 10  វតថុ ពដលណគឲ្យ។  ណគាន     = 720  រណបៀប 

 ក់ណ្ៀ្វ   6  ន្ទក់  ឲ្យអ្ងគុយ ជុវំញិ តុបាយ ណបើសិនជាណគមិនកណំត់ល័កាខណ័ឌ  កាុងការ 
ណរៀបណ្ៀ្វណនោះ។ ពត ណគអាចបង្ខា ញ ថា ចនួំនណនោះ ធាល ក់ចុោះមកម្រតឹម               
ណបើសិនជាណគឲ្យ ម្របុស 3ន្ទក់ និងម្រសី 3ន្ទក់ អ្ងគុយ ណ យ ម្របុសនិងម្រសី ឆ្លល ស់គ្នា  ។ 
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សណងកត 

ចនួំន     ណកើនរ ័សោស់  ជាមួយនឹង    (អ្ាកខលោះណគថា ចណុំច  !  សពមតងនូវការភ្្ញក់ 
របស់ ាសីុនគិតណលខ ចណំ ោះ លទធផលដ៏ធសំណំបើមណនោះ ) ។ ដូណចាោះ ណគអាច តណម្រមៀបបាន 

ជា ចលំាស់ ពត កាលោចនូំន    ធាតុណៅតិច ណៅណឡើយ ។ ណគអាច សរណសរ         

ចលំាស់  ចណំ ោះ  3  អ្កសរ         យក ែីរតួមតង   ែីរតួមតង   គឺ                    

ណ ើយ        ចលំាស់ នន 3 អ្កសរណន្ទោះពដរ គឺ                            ពតណគែុំអាច 

យក    ឲ្យ ួសែី 4   ណទ   ណបើមិនចង់មិនចង់សរណសរ ណម្រចើនទែំ័រ ណ យឥតម្របណោជន៍ ។ 

ចណំោទ អ្រូបី (abstrait) ពដលមកជាមួយ  
ចលំាស់    ណៅ     ធាតុខុសគ្នា  ននសនំុំ    ណកើតបានជា សវីត មួយ ពដលាន   ធាតុខុសគ្នា  
នន    តា្ងំណ យ              ។  ណ យធាតុ ទងំអ្ស់ណន្ទោះខុសគ្នា  ដូណចាោះ            

             ។  ណបើណយើង តា្ងំ ជានិចច ណ យ   
  សនំុំ  1, 2, 3, ……, p  ននចនួំនគត់ ណៅ 

ចណន្ទល ោះ ែី   ណៅ  p   ណយើងអាចថា ការឲ្យនូវ សលំាស់ណនោះ  ក៏ដូចជា ការឲ្យនូវ  
អាងំណសចសយុង ែី   

   ណៅកាុង     កណំត់ណ យ              ណ ើយ ចនួំន   
 

  អាចបក 

ម្រាយ ជាចនួំន  អាងំណសចសយុង ែី   
   ណៅកាុង     ចណំ ោះ សនំុំ   មួយពដលាន   ។ 

 ជាទូណៅ   
 

   ណសមើនឹង ចនួំន អាងំណសចសយុង  ែី សនំុំ    មួយ ពដលាន    ធាតុ  ណៅសនំុំ 
  មួយពដលាន   ធាតុ  ែីណម្រ ោះ ណ យាន ប ណីសចសយុង  ែី    ណៅ   

   ណន្ទោះណយើង អាច 

ន្ទមំកវញិ កាុង ករណីពដល        
  ។  សូមនឹកមកវញិថា   ការអ្នុវតតន៍ ែីរ    និង     

ែី  X  ណៅ     ខុសគ្នា    ណបើកាលោ ាន ធាតុ      ោមួយ ោ៉ងណហ្វច ណៅកាុង    
ពដល ណគបាន             ។ 

    ចណំ ោះ       ណគណ ើញថា  ចនួំន  ប ណីសចសយុង  ែី សនំុំមួយ ពដលាន    ធាតុ  
ណៅណលើ សនំុំមួយ ពដល    ធាតុ   គឺណសមើនឹង    ។ ែីណម្រ ោះថា ណបើ    និង    ាន  ចនួំន 

ធាតុ ណសមើគ្នា   ណន្ទោះ អាងំណសចសយុងមួយ ែី    ណៅកាុង  Y  គឺម្រតូវពត ជា ប ណីសចសយុង 
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ណបើមិនដូណ ា្ ោះណទ     ម្រគ្នន់ពត ណអ្គីបូ៉តង់  នឹង ពផាកមួយពតបុ៉ណោណ ោះ នន Y ពដលណផសងែី   

ដូណចាោះវាផាុយែី ម្រទឹសតី បកតិសខំា ានម្រែំពដន ណៅ ជំពូក-    ។  ជាែិណសស ចនូំន 
ប ណីសចសយុង  ែី សនំុំ ាន    ធាតុ ណៅណលើសនំុំដពដល ាន    ។  ណ យណគបានណៅថា 
ពែមុតា្សយុង                ននសនំុំមួយ គឺ ជា ប ណីសចសយុង ែី សនំុំណន្ទោះ ណៅណលើ សនំុំ 
ដពដល ។ ដូណចាោះ ណយើងអាចពលលងថា ៖ 
ការណសាើ (IV,2,2) 
ចនួំន ពែមុតា្សយុង                 ននសនំុំមួយ ានម្រែំពដន ាន   ធាតុ  
គឺណសមើនឹង    ។ 
សណងកត 
ណែលខលោះ ណគនិោយថា ចលំាស់ ននសនំុំ    គឺជា សវីត  បានមកែីតណម្រមៀប តា្មល ំប់នូវ
ធាតុនន    ពតតា្មណគ្នលការណ៍  ចលំាស់ នន    គឺជា វធីិម្របតិបតតិការ មួយ ពដល ្លង ែី  
តណម្រមៀបមួយ  មក តណម្រមៀបមួយណផសងណទៀត ៖  ណគ ណម្រចើនពត  ម្រចឡ ំ លទធផល  និង កិចចការ 
ពដល ផតល់ លទធផល ។  ណយើងនឹងណ ើញ ន័យរបស់ កយ  ពែមុតា្សយុង ណៅណែលពដល 
និោយអ្ែីំ  ពែមុតា្សយុងវលិជុវំញិ                          ៖  សនំុំ   ណគណរៀបបានជា 
សវីត            ,  ……….,       ណគណៅថា ពែមុតា្សយុងវលិជុវំញិ  គឺ ការអ្នុវតតន៍ ែី   ណៅ 
   កណំត់ណ យ      )  =       ចណំ ោះ          ណ ើយ      ) =    ។ 
   សូម រលឹំកថា ចលំាស់ ទងំអ្ស់ នន សនំុំ   បណងកើតបានជា ម្រគុប          មួយ ណៅ 
ម្រគុប្លុោះ                       (ណមើល ជែូំក      ) ។ ណបើ     ាន    ធាតុ  ណយើងបាន 
ម្រគុបមួយ ពដល ាន     ធាតុ។ 
 
 


