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NTB-4B ដសៀវដៅប្ែនអំនរដរែើរាស់ 
សូមដោរពជរាែជូនដល់ដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសស និងអនរដរែើរាស់ទងំអស់ ដោយានរាែថា ររមុហ ៊ុន 

ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) ដយើងខ្៊ុ ំ ប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ ាភាសា

ប្ខែររន៊ុងដោលែំែងជួយ សំរលួដល់អនរដរែើរាស់ ាពិដសសដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសសប្ដលររូវការែដរងៀន 

និង ដរៀនដោយានរែសិទ្ធិភាពខពស់។ 

ការប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ និងការប្ែរជូនដនេះ ររុមហ ៊ុន  មនិានការទ្ទ្ួលរំររអវ៊ី

ដ ើយ។ ការប្រែសំរលួដនេះ ាការែូលរមួែំប្នរជំនួយមយួប្ននររែស់ររុមហ ៊ុន រន៊ុងការជួយ រន៊ុងការែដងកើនរែសិទ្ធិភាព

ការែដរងៀនរែស់ដោរររូ អនរររូ និងការសិរាររែស់ែអូនៗសិសាន៊ុសិសសប្រែ ៊ុនដនេះ។ 

ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំ ស៊ុំអភយ័ដទសទ្៊ុរាម៊ុននូវរាល់រំហ៊ុសឆ្គងទងំឡាយណាប្ដលដរើរានដោយអដែរនព៊ីការប្រែ

សំរលួដនេះ។ សូមដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសសទងំអស់ោន  ដមត្តា ដោរយល់ និងអធារស័យ។  

ដៅរន៊ុងររែ៊ី ប្ដលដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសស ានែញ្ហា រន៊ុងការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ សូមជួយ ទ្ំនរទ់្ំនង

មរកានអ់នរែដែចរដទ្សរែស់ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំដូែខាងដរកាម៖ 

ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 

នទេះដលខ ១៧៨អដឺហសរ  ូ និងអឺអង នលូវ១៩៧២ សង្កក រភ់នដំពញថ្ែ៊ី ខែឌ ប្សនស៊ុខ ភនដំពញ  

ទូ្រសពទ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 

អ៊ុ៊ីប្មល info@bsi-kh.com 

ដរហទ្ំពរ័ www.bsi-kh.com 

ដរហទ្ំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 

mailto:info@bsi-kh.com
http://www.bsi-kh.com/
http://www.youtube.com/bsicambodia
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    1 មនុពេលព្រើ្ ាស ់                                  
1-1 រំែរ់ែំណាំ  

1) ម៊ីររូទ្សសនរួ៍រោរដ់ៅរប្នលងសងួរ និងសាអ រ។ រ៊ុំោរម់៊ីររូទ្សសនដ៍ៅរន៊ុងរពេះោទិ្រយដោយផ្ទទ ល់។ ដជៀសវាងស៊ីរ៊ុែា ភាព

ខពស់ និងរញ័ំរខាល ងំ។ 

2) ដោយសារម៊ីររូទ្សសនរឺ៍ាឧែររែ៍ប្ដលានភាពារោ់រ ់ ដោេះរសាយដោយរែុងរែយរ័ន ដជៀសវាងនលែ េះពាល់ ឬ

ែលនភាល មៗអំ ៊ុងដពលដឹរជញ្ជូ ន។ 

3) ដដើមប៊ីររារូែភាពែាស់ រ៊ុំទ្៊ុរសាន មរាមរដ ឬសាន មរែឡារដ់លើរនទរញ្ចរ។់ 

4) រ៊ុំែប្ងវរែ ូរ៊ុងដផ្ទោ រដៅដឆ្វង និងសាា ំរន៊ុងទិ្សដៅអវជិជានរន៊ុងដពលប្រមយួ ដែើមនិដូដ ន្ េះដទ្ ម៊ីររូទ្សសននឹ៍ងររូវខូែខារ។ 

5) កានក់ាដមរា ដោយរដាា ង ដរពាេះខាល ែធ្លល រដ់ពលអនរយរភាពយនាដែញព៊ីកាដមរា ធំ។ 

1-2 ការប្ថ្ទ ំ

1. រញ្ចរទ់ងំអស់ររូវប្រររាឱ្យសាអ រ។ ធូល៊ីលអិរៗដលើរនទរញ្ចររួ់រររូវាននល៊ុ ំដែញដោយដរែើា ស៊ុ៊ីននល៊ុ ំរដ ឬជូរដោយថ្នមៗ

ដោយដរែើររោសជូររញ្ចរ។់ សាន មរាមរដ ឬដរែងប្ដលសាគ ល់ដលើវារួរប្រររូវានល៊ុែដែញដោយាលិកាប្ដលាន

សំដែើ មាមយួនឹងែរាិែរិែរួែរន xylene ឬលាយរនារិោល់រ៊ុល និងដអដធើររន៊ុងសាាររ 3:7 ។ 

2. រ៊ុំដរែើដំដណាេះរសាយសរ ៊ីរាងគដដើមប៊ីសាអ ររនទដនសងដទ្ៀរ (ាពិដសសរនទផ្ទល សទិែ)។ ដែើ្ាំែ ់ សូមដរជើសដរ ើសថាន ែំនាែអ

ពាររឹរ។ 

3. រ៊ុំយរម៊ីររូទ្សសនដ៍ែញ ដរពាេះខាល ែខូែ។ 

4. ែនទ ែព់៊ីដរែើរាស់រែួ សូមររែម៊ីររូទ្សសនា៍មយួនឹងររមែធូល៊ីប្ដលាននាល់ឱ្យ ដហើយទ្៊ុរវាដៅរប្នលងសងួរ និងសាអ រ ោែ ន

សំដែើ ម ដដើមប៊ីការពារដរែេះ។ 

5. ដដើមប៊ីររាដំដែើ រការរនម៊ីររូទ្សសន ៍សូមពិនិរយដមើលវាាដទ្ៀងទរ។់ ពរ័ា៌នលមអរិោែទ្ទ្ួលានព៊ីភាន រង់្ករប្ដលដៅជរិ។ 
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2 ព ម្ ោះននផ្នែកនមីួយៗររស់ឧរករណ ៍       

2-1 SZ-0745B2  

                                            

          រាាំងផ្នែក 

   

 

     ផ្កវផ្នែក   

  ចិព ច្ៀននលត្មូវ Diopter 

      កាល 

                                                                   ឧរករណ៍រាំនលឺ 

  រ ៊ូតុងរញ្ជា េ្ងីក 

                                                                      ការពតោ ត                                                                   

វីសចាក់ពោចពងកៀង 

ដាំណាក់កាលក្ចក់ 

ឃ្លីរ 

ទាំរ 

 

 

ការ្ររ់្រងេនលឺអពេរកាំេ៊ូល 

 

                                                                           ហ្វុយសុីរ 

ការ្តួតេិនិតយេនលឺអពេរខាងព្កាម 

                                                                  កុងតាក់ 
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2-2 SZMT2  
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       Zoom control  knob  
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                                           Head lock-screw 
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                                            Glass stage  
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2-2 SZ-0745V2ZM 

 

 

 

 

 

Eyepiece shield 
Diopter adjusting 

ring 

 Eyepiece 

Focusing knob 

Illumination 

device 

Digital head 

Lamp lock-screw 

Base Glass 

stage 

Clip 
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  3 រង្ុាំ
                

 

3-1 SZ-0745B2  

 

 

                   Eyepiece shield 

 

 

   

 

Eyepiece                                                

 

  

Head 

   

 

 

 

 

   

 

Head lock-screw                                                   

Illumination device 

 

 

   

 

Clips 

 

 

Glass stage 

 

 

 

 

Base 
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3-2 SZ-0745T2+SZM-PH/SZM-CTV  
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Photo eyepiece 

Eyepiece shield 
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Illumination device 
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   4 ្រតិរតោកិារ                    

4-1 ដរែើ ដំណារ់កាលរញ្ច រ់  

1) ែ៊ុែដំណារក់ាលរញ្ចរដ់ៅដលើរប្នលងលិែ ែនទ ែម់រប្ននរាា ងដទ្ៀររនឆាររញ្ចរនឹ់ង

ររូវានដលើរ(រូែទ្៊ី 1) 

 

  រូបទី.1 

4-2 រលររមូវររមរិរនភាពរឹងរនរដដផ្ទា រ 

1) រែសិនដែើអនរែងប់្រសរមួលររមរិរនភាពរឹងរនរដដផ្ទោ រ អនរោែកានែ់ ូរ៊ុងដផ្ទោ រមយួ

ដហើយែប្ងវរមយួដទ្ៀរដដើមប៊ីទ្ទួ្លានទ្៊ីត្តងំសមរសែ។ ររមរិរនភាពរឹងប្រងពឹងប្នអរ

ដលើទិ្សដៅប្ដលររូវែរ។់ ទិ្សរទ្និែន ិការឺរឹង ដែើមិនដូដែនេះដទ្រឺរល៊ុង។ 

រូបទី.2            2) ទ្៊ីត្តងំដស៏មរមយរនការររឹែនាឹងោែដធវើឱ្យការរលររមូវកានប់្រានផ្ទស៊ុរភាព និង

ការពាររ៊ុំឱ្យរដងកៀែដផ្ទា រការរអិលែ៊ុេះដរកាមដោយ ទ្មងនរ់ែស់វារំ ៊ុងដពលសដងករ (រូែ

ភាពទ្៊ី 2) 

4-3 រំែរ់សាល យរំរូ  

1) រែំររ់រំូដៅដលើរណាា លរន្នដណំារក់ាល។ ដែើ្ ាំែ ់ដត្តងសាល យាមយួនងឹរល៊ីែ។ 

2) ដែើរដភលើង។ 

4-4 រលររមូវសាល យរំរូ  

1) ែប្ងវរែ ូរ៊ុងររែរ់រងការពរង៊ីរដៅការពរង៊ីរអរិែរា។ 

2) ែប្ងវរែិដញ្ច ៀនរលររមូវ diopter ដៅសូនយ។ 

3) សដងករដមើលរំរូត្តមប្រវប្ភនរខាងសាា ំ ដហើយដធវើឱ្យរូែភាព jkj ែាស់ដោយែងវលិែ ូរ៊ុងដផ្ទា រ។ 

រូបទី.2            4) ែងវិលែ ូរ៊ុងររែរ់រងការពរង៊ីរដៅររមរិពរង៊ីរអែបែរា។ 

 

 



 

8       ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

5) សដងករដមើលរំរូត្តមប្រវប្ភនរខាងសាា ំ ដហើយដធវើឱ្យរូែភាពែាស់ដោយែប្ងវររងវងរ់លររមូវ diopter ខាងសាា ំ ② (រូែភាពទ្៊ី 3) 

6) ដធវើជំហាន (1), (3), (4) និង (5) ដ ើងវញិរហូរដល់ែិដញ្ច ៀនប្រររមូវររឹមររូវកានប់្រែាស់ោស់។ 

7) ដធវើជំហាន (4) ដហើយដធវើឱ្យរូែភាពែាស់ ប្ដលររូវានសដងករត្តមប្រវប្ភនរខាងដឆ្វង ដោយែប្ងវររងវងរ់លររមូវ diopter ខាង

ដឆ្វង ①។ (រូែភាពទ្៊ី 3) 

4-5 រលររមូវែាង យ in terpup i l lary  

1) រលររមូវលំដៅឋានរព៊ីសត្តមែដណាា យទិ្សដៅរនរាលរពួញរនរូែភាពទ្៊ី 4 រហូរដល់

ការសដងករានផ្ទស៊ុរភាព។ 

 

 

4-6 ដរែើរាងំការពារប្ភនរ 

                           1) សរាែអ់នរដរែើរាស់ប្ដលមនិពារប់្វ  នត្ត សូមកានែិ់ដញ្ច ៀនប្ដលរលររមូវ diopter ដដើមប៊ី

ការពាររ៊ុំឱ្យវាែងវិល និងែប្ងវរប្រវប្ភនររហូរដល់រែដឡាេះប្រវប្ភនរសមនឹងអនរសដងករាន

លអ។ 

                            2) សរាែអ់នរប្ដលពារប់្វ  នត្ត សូមដោេះររវា រប់្ភនរដែញការសដងករ 

4-7 ដា ន និងដរម៊ីររូប្ម ររសរាែប់្រវប្ភនរាជដរមើស 

1) ែរនិ់ងដរែិដញ្ច ៀនភាជ ែ ់② ដែញព៊ីប្រវប្ភនរ។ (រូែភាពទ្៊ី 5) 

2) សាអ រម៊ីររូប្ម រររែស់ eyepiece ① ដហើយភាជ ែវ់ាដៅរប្នលងោររ់រវា រា់មយួប្ននរ

្ររឹែ៊ុេះដរកាម។ 

 3) ែងវិលែិដញ្ច ៀនភាជ ែដ់ោយថ្នមៗដោយដរែើម៊ីររូប្ម រររែរប្ភនរែូលប្រវប្ភនររហូរដល់ររឹ

ែនាឹង ②ដោយស៊ុវរថិភាព។ 

        

 

រ៊ូរភាេទី 4 

រ៊ូរភាេទី. 5 

 



 

9       ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

                 4) ដដើមប៊ីដរម៊ីររូប្ម ររដែញ សូមដរែិដញ្ច ៀនភាជ ែ③់ដែញដោយែរដ់ែញព៊ីម៊ីររូប្ម ររ រែួរ៊ុ ំ

វា។   

4-8 ដំ ដ ើងឧែររែ៍ែំភលឺ  

1) ែញ្ចូ លឧែររែ៍ែំភល ឺ① ដៅរន៊ុងរដងកៀែាមយួនឹងរទ្ន៊ុងែំដហៀងដឆាព េះដៅកានវ់ ៊ីស្រ់

ដសា ② ដហើយររឹែនាឹងវ ៊ីស្រដ់សា។ (រូែភាព 6) 

       រូែភាពទ្៊ី. 6   2) ោរដ់ោរែូលដៅរន៊ុងរនធរនែដង្កគ លឈរ ③ 

4-9 ដរជើសដរ ើសរែព័នធអ៊ុែទិ្រ  

1) អនរោែជំនួសការសដងករដោយប្រវយឹរ និងការថ្រវ ៊ីដដអូដោយរ៊ុញឬទញែដង្កគ ល។ 

អនរោែទ្ទួ្លានការសដងករដោយប្រវយឹររ៊ុញែដង្កគ លខាងរន៊ុង ឬ្ែយ់រវ ៊ីដដអូដោយ

ទញវាដៅខាងដរៅ។មនិថារែពន័ធអ៊ុែទិ្រររូវានដរជើសដរ ើសរ៊ុញឬទញែដង្កគ លដនេះដទ្។ 

រ៊ូរភាេទី. 7 

4-10 ភាជ ែ់ប្រវប្ភនររូែថ្រ និងោោែ់ទ្័ រ  PK-mount  

1) ោររ់នធប្រវប្ភនររូែថ្ររនប្រវប្ភនរែ៊ី។ 

2) ភាជ ែោ់ោែទ់្រ័ PK-mount ាមយួ eyepiece រូែថ្រ ដហើយែនទ ែម់រររឹែនាឹងវ ៊ីស   

្រដ់សា។ (រូែភាព 8) 

 

 

4-11 ប្រររមូវ  CTV 

 1) រលររមូវ CTV ដៅទ្៊ីត្តងំសមរមយដោយែងវិល C-mount  

ែំណា:ំ ជួររនការរលររមូវ: 1 ~ 2mm ាទូ្ដៅ។ (រូែភាព 9) 

 

 

  

  

  

  

  

  

                          Pole 

                         

 
C-mount 

រូបភាពទី. 8 

រូបភាពទី. 9 



 

10       ប្រែសំរលួដោយ ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12 ភាជ ែ់រាលឌ៊ីជ៊ីថ្លាមួយនឹងម ូន៊ីទ្័ រ  ឬទូ្ រទ្សសន៍  

1) ដោរែ៊ុងាា ងរនប្ខស PVA ែូលដៅរន៊ុងរនធរនរាលឌ៊ីជ៊ីថ្ល។ (រូែភាព 10) 

2) ដោរ C-VIDEO ឬ S-VIDEO រនប្ខស PVA ដៅរន៊ុងរនធររឹមររូវរន Monitor 

(ទូ្រទ្សសន)៍។ 

3) ភាជ ែថ់ាមពល 12V DC ាមយួនឹងរនធថាមពលរនប្ខស PVA  

4-13 ែង្កា ញរូែភាពដៅដលើម ូន៊ីទ្័ រ  ឬទូ្រទ្សសន៍  

1) ភាជ ែ់ការនគរ់នគង់ថាមពល ដហើយែនទ ែ់មរដែើរម ូន៊ីទ្័ រ  ឬទូ្រទ្សសន៍។  

2) សរាែ់ម ូន៊ីទ្័ រ  រំ រូសញ្ហា រភាជ ែ់ ររូ វ ប្រររូវានដរជើសដរ ើស (C-video ឬ 

S-video) ដហើយសរាែ់ទូ្រទ្សសន៍  ឆាប្នលររូវប្ររំែរ់ដៅឆាប្នលវ ៊ី

ដដអូ។  

3) ទញែដង្កគ លដែញ ដហើយប្រររមូវែ ូរ៊ុងដផ្ទា រ ដហើយែនទ ែ់មររូែ

ភាពនឹងែង្កា ញដៅដលើ ដអររង់ោ ងែាស់។  

4-14 ភាជ ែ់ាមួយរ៊ុំពយូទ្័ រ  

1) ដោរែ៊ុងាា ងរនប្ខស  PVA ែូលដៅរន៊ុ ងរនធ រនរាលឌ៊ីជ៊ីថ្ល។  

2) ដោរ C-VIDEO ឬ S-VIDEO ដៅរន៊ុ ង A/D board  

3) ដោរ USB រែស់ A/D board ដៅរន៊ុងរនធ USB រែស់រ៊ុំពយូទ្រ័។ (រូែភាព 11) 

4) រែសិនដែើរ៊ុំពយូទ្រ័រែស់អនរររូវានដា នការ្ែយ់រ អនរោែភាជ ែ ់

C-VIDEO ឬ S-VIDEO ាមយួរ៊ុំពយូទ្រ័ដោយផ្ទទ ល់។ 

5) ភាជ ែថ់ាមពល 12V DC ាមយួនឹងរនធថាមពលរនប្ខស PVA  

4-15 ែង្កា ញរូែភាពដៅដលើរ៊ុំពយូទ្័ រ  

រូបភាពទី. 10 

រូបភាពទី. 11 



 

11       ប្រែសំរលួដោយ ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ដែើរការនគរន់គងថ់ាមពលដហើយអន៊ុញ្ហា រឱ្យរ៊ុំពយូទ្រ័ដំដែើ រការ។ 

2) ដំដ ើងរមែវធិ៊ី និងរមែវធិ៊ីែញ្ហជ រែស់ A/D board។ (រែសិនដែើពួរដរររូវាន

ដំដ ើង ជំហានដនេះោែររូវានល៊ុែដ្ល។ 

3) ែ៊ុែព៊ីរដងដលើរូែរំណាងរែស់រមែវធិ៊ី ដហើយែនទ ែម់រែងអួែវ ៊ីដដអូនឹងដលែដ ើ

ង។ អនរោែរំែរទំ់្ហំរនែងអួែដោយដោងត្តមការភាជ ែរ់ែស់អនរ។ 

4) រូរែដង្កគ លដែញ ដហើយប្រររមូវែ ូរ៊ុងដផ្ទា រ ដហើយែនទ ែម់ររូែភាពនឹង

ែង្កា ញដៅដលើដអររងរ់៊ុំពយូទ្រ័ោ ងែាស់។ 

5) រែសិនដែើោែ នរូែភាព ឬរូែភាពប្ដលោែ នពែ៌ វាោែែណាា លមរព៊ីរំរូរន

សញ្ហា ែញ្ចូ លមនិររូវោន នឹងសញ្ហា ទិ្នននលរែស់ CCD ឬរំរូរន 

C-VIDEO/S-VIDEO មនិររឹមររូវ។ ពរ័ា៌នលមអរិរនរែរិែរាិការសំដៅដលើ 

《ដសៀវដៅប្ែនរំែរិែរាិការរមែវធិ៊ី》។  

4-16 ែង្កា ញរូែភាពដៅដលើរ៊ុំពយូទ្័ រ  និងម ូន៊ីទ្័ រ ដធវើសមកាលរមែ  

1) ដធវើជំហាន 4-12 និងជំហាន4-14 ដដើមប៊ីភាជ ែរ់៊ុំពយូទ្រ័ និងម ូន៊ីទ្រ័។ 

2) ដំដែើ រការជំហាន4-13 និងជំហាន 4-15, ដយើងោែដធវើឱ្យរូែភាពែង្កា ញដៅ

ដលើរ៊ុំពយូទ្រ័ និង Monitor រន៊ុងដពលប្រមយួ។ 

4-17 ប្រររមូវ រូែភាព  

1) ោរមូ់លោា ន ឈរ និងរាលឌ៊ីជ៊ីថ្លឱ្យានររឹមររូវ ែនទ ែម់រជួសជ៊ុលវ ៊ី

ស្រដ់សាឱ្យរឹង។ 

2) ោរវ់រថ៊ុដៅដលើដំណារក់ាលមូលោា ន។ 

3) សដងករវរថ៊ុត្តមប្រវប្ភនរដហើយប្រសរមួលែ ូរ៊ុងដផ្ទោ រដដើមប៊ីដធវើឱ្យរូែភាពរែស់
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វរថ៊ុែាសោស់។ 

4) ផ្ទល ស់ទ្៊ីរាលឌ៊ីជ៊ីថ្ល ឬវរថ៊ុដោយថ្នមៗ ដដើមប៊ីប្រររមូវរូែភាពប្ដលយល់

រពមាមយួអនរសដងករ។ 

 

4-18 ការប្ែនំខល៊ីៗសរាែ់រមែ វ ធិ៊ី  

1) ការរែនរមែវធិ៊ីរែស់រមែវធិ៊ីានភាពទនស់មយ័ ដហើយែំែ៊ុ ែរែទរភ់ាសា

ែិន/អងដ់រលសោែោររ់ាររំែរប់្ដលានអន៊ុភាពប្ដលោែដរែើានោ ង

ង្កយរសួល និងឆាែរ់ហ័ស។ អនរោែែញ្ចែក់ារង្ករវភិារភារដរែើនដោយរោន់

ប្រែ៊ុែរែា៊ុ រែ ៊ុដណាណ េះ។ 

2) ោែានលទ្ធភាពដរជើសដរ ើសឧែររែ៍ប្ដលានអន៊ុភាពាដរែើនប្ដលោែ

វភិាររំែនណ់ាមយួរនការភាជ ែរ់ែស់អនរត្តមឆ្នទៈ ដូែាការប្រររមូវពែ៌ោំៗ 

និងរូែភាព ការដោេះរសាយាមយួនឹងរូែវទិ្ារែិរវទិ្ា ការនគូនគងរូែភាព ការ

វភិារវាយនភាព ការរំែរអ់រាសញ្ហា ែរួអរសរាដដើម។  

 3) ម៊ុខង្ករវាស់រួអរសរធរែ៊ី ាររ ម៊ុខង្ករវភិារដោយសវ័យរែវរាិដូែា រួែនាិែ រួ

រោែធ់ញ្ាារិ រួែនទ រា់ដដើម។ លទ្ធនលោែររូវានររាទ្៊ុររន៊ុងទិ្នននយ័ 

ដហើយោែែដងកើរាត្តរាងាដដើម។                        

 4-19 ដរែើរ៊ុលយភាពពែ៌ស 

1) ានរ៊ុលយភាពពែ៌សដោយសវ័យរែវរាិ ដៅដពលប្ដលរ៊ុងត្តរស់មរ៊ុលយពែ៌

សដែើរ “ON” 

  2)  សូមោររ់៊ុងត្តរដ់ែើរ "ON" ាទូ្ដៅ។ អន៊ុញ្ហា រឱ្យរ៊ុងត្តរ ់ "ែិទ្" ប្រដៅរន៊ុង
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ពិដសសែ ៊ុដណាណ េះ ឧទហរែ៍ ការសដងករររឡាររហម ដែើមនិដូដែនេះដទ្ ពែ៌រនររឡា

ររហមនឹងររូវានប្រររមូវដៅាពែ៌ស។ 

  3)  រែសិនដែើអនរែងស់ដងករពែ៌ប្រមយួដនសងដទ្ៀរ សូមអន៊ុញ្ហា រឱ្យរ៊ុងត្តរ ់

"ON" មាងដទ្ៀរ ដៅដពលអនរែញ្ចែក់ារសដងករ ដហើយោររ់៊ុងត្តរ ់"ែិទ្" មាងដទ្ៀរ

ែនទ ែព់៊ីរ៊ុលយភាពសវ័យរែវរាិ ដែើមនិដូដ ន្ េះដទ្ ពែ៌រនរូែភាពនឹងខូែរទ្ងរ់ទយ (រូែ

ភាព ១២) 

4-20 រលររមូវពនលឺ រនពនលឺខាងដរកាម  

1) ដែើរែ ូរ៊ុងពនលឺប្ដលោែរលររមូវាន ① ដោងត្តមសញ្ហា ប្ដលានសាគ ល់ 

  មូលោា ន ត្តមរទ្និែន ិកា ពនលឺនឹងររូវានែប្នថមដែើមនិដូដ ន្ េះដទ្វានឹងែ៊ុេះដខាយ (រូែ

ភាព ១៣) 

 

 

4-21 ជំ នួសែដងកៀង   

1) ែ៊ុែឆារដៅដលើរប្នលងប្ដលលិែែនទ ែម់រប្ននរាា ងដទ្ៀរនងឹររូវានដលើរ។ (រូែភាព ១៤) 

  2) យរែដងកៀងដែញព៊ី Jack  

  3) ោរែ់ដងកៀងថ្ែ៊ីែូលដៅរន៊ុង Jack ោ ងហែរែ់រ។់ 

                4) យរែនទេះឆារដ ើងវញិ។ (រែូភាព ១៥) 

ែំណាំ៖ 

① ម៊ុននឹងែាូរែដងកៀង សូមែិទ្ដភលើងាម៊ុនសិន។  

② ដជៀសវាងការដរែើហឹងា ខែៈដពលប្ដលែដងកៀងររូវានដោរែូលដៅរន៊ុង Jack  
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4-22 ជំ នួសហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែ  

1) វ ៊ីសែំពងហ់វ៊ុយហស៊ុ ៊ីែដែញដោយដរែើទួ្ែឺវ ៊ីស ដហើយែនទ ែម់រទញហវ៊ុយស៊ុ៊ីែដែញព៊ី

ែំពង ់① 

2) ែាូរហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែដ ើងវញិ ដហើយភាជ ែវ់ាត្តមរដែៀែអវជិជាន។ (រូែភាព ១៦) 
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5  កា រ រំ ែ រ់ រ ែ ន ស មព័ នធ                   

5-1 ការរំែររ់ែនសមពន័ធដស រ ៊ី SZM 

ការរែំររ់ែនសមពន័ធ Model 
ប្ននរ Specification SZM45B1 SZM45B2 SZM45B3 SZM45T1 SZM45T2 SZM45T3 SZM45V2 SZM45P2 

ប្រវប្ភនរ 
SZMEWh10X20 O O O O O O O O 
SZMEWh15X15         
SZMEHWh20X10         

ប្រវយរឹ NTB-4B O O O      
ររែរប្ភនរ NTB-4BTR    O O O   
រាលឌ៊ីជ៊ីថ្ល NTB-4BV       O O 
A/D board W-A/D        O 
PAV cable W-RVB-PAV       O O 
Power adaptor W-BW230-12-4.8       O O 
Software  Pholib3.0        O 

ដោលែែំងជំនយួ 
SZMAO0.5/165mm         

SZMAO1.5/45mm         
SZMAO2/30mm         

រដដផ្ទា រោរមែែ៍   SZMA1 O O O O O O O O 

ទ្ំរ 

SZMST1 O   O     
SZMST2  O   O  O O 
SZMST3   O   O   
SZSTL1         
SZSTL2         

ែំប្លង SZT1         
Epi-illuminator SZML1  O O  O O O O 

Hold for illuminator 
SZFH1         
SZPD1         

ឧែររែ៍រូែថ្រ SZMPH         
TV adapter  SZMCTV         
ការដរៀែរបូង  S/ST-GC         
ពនល ឺcondenser វាល
ងងឹរ ST-30-2L-HJ-01         

Ring fluorescence   SZRL O   O     

រែអែ ់
ពព៊ុេះខាងរន៊ុង 
រែអែខ់ាងដរៅ 

O O O O O O O O 

ចាំណាាំ៖ ធាតុផ្ដលសម្្គល់ “O” រួមរ្ចូល និងពនេងពទៀតស្ម្គរ់ជព្មើស 
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6  ា រា ប្ម ររ ែ ដែច រ ដទ្ ស  

6-1 NTB-4B/NTB-4BTR 

Eyepiece 

ការរែំររ់ែនសមពន័ធសាង់
ោរ 

ដោលែែំងជំនយួ 
0.5X 1.5X 2X 

ែាង យដធវើការ 100 ម៊ីល៊ីប្ម រ ែាង យដធវើការ 165 ម៊ីល៊ីប្ម រ ែាង យដធវើការ 45 ម៊ីល៊ីប្ម រ ែាង យដធវើការ 30 ម៊ីល៊ីប្ម រ 

ការពរង៊ីរ 
វាលរន
ទ្ិដាភាព 

ការពរង៊ីរ 
វាលរន
ទ្ិដាភាព 

ការពរង៊ីរ 
វាលរន
ទ្ិដាភាព 

ការពរង៊ីរ 
វាលរន
ទ្ិដាភាព 

10X/20 
7X 28.6 3.5X 57.1 10.5X 19 14X 14.3 
45X 4.4 22.5X 8.9 67.5X 3 90X 2.2 

15X/15 
10.5X 21.4 5.25X 42.8 15.75X 14.3 21X 10.7 
67.5X 3.3 33.75X 6.7 101.25X 2.2 135X 1.7 

20X/10 
14X 14.3 7X 28.6 21X 9.5 28X 7.1 
90X 2.2 45X 4.4 135X 1.5 180X 1.1 

 

6-2 ការែញ្ហជ រ់ដអ ិែររូនិរមូលោា នរនដស រ ៊ី SZM 

Model 
ប្ននរ 

SZMST1 SZMST2 SZMST3 

Power supply No 220V-50Hz、110V-50/60Hz 220V-50Hz、110V-50/60Hz 

Transformer No 
Input: 220/110VAC 

Output: 12V DC/45W  
Input: 220/110VAC 

Output: 12V DC/45W 

ឧែររែ៍ែំភល ឺ
Top light 

No 
12V/15W halogen lamp  12V/15W halogen lamp 

Bottom light 12V/15W halogen lamp 220/110V、7W fluorescent lamp 

 

6-3 ការែញ្ហជ រ់  CCD 

CCD Model 
Specification 

NTSC PAL 

Pick-up Device 1/3 ″ 1/3 ″ 

Vertical Resolution 450 TV line 450 TV line  

Number of Pixels （H）768*（V）494 （H）712*（V）582 

Scanning System 525 lines, 60Field/Second 625lines，50 Field/Second 

White Balance ោែែាូររវាងសមរ៊ុលយពែ៌សសវ័យរែវរាិ នងិសមរ៊ុលយពែ៌សរដ 
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Back light compensation Auto Auto 

Signal/Noise ratio More than 46db More than 46db 

Gamma Characteristic 0.45 0.45 

Minimum illumination 3 Lux 3 Lux 

Input voltage 12V DC（9V-14V） 12V DC（9V-14V） 

Power consumption 1.85 or less 1.85W or less 

 

★ ែាង យដធវើការររូវានជួសជ៊ុលដោយមនិរិរព៊ីរត្តា ពរង៊ីរ។ 

★ Total mag.= Zoom mag. X Eyepiece mag. X Auxiliary objective mag. 

Field number of eyepiece 
Diameter of field of view（mm）=                              

                                  Zoom mag.X Auxiliary objective mag. 
 

★ Photo adaptor mag.= Zoom mag. (×Auxiliary objective mag.)×Eyepiece mag. 

★ TV adaptor mag.=Zoom mag. (Xauxiliary objective mag.）X C-mount TV adaptor middle 

★ Field of video view is 83% 

★ Total video magnification range is 18∽117 
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 7  កា រ ដោេះ រសា យ ែ ញ្ហា     

             

ដំដែើ រការរនម៊ីររូទ្សសនម៍និោែដធវើានដពញដលញដទ្ ដោយសារការដរែើរាស់មនិែាស់ ត្តរាងដនេះនឹងនាល់

ដំែូនែ នមយួែំនួន។ 

7-1 ការដោេះរសាយែញ្ហា ទូ្ដៅ 

ែញ្ហា  មូលដហរ៊ុ ដំដណាេះរសាយ 

1. រែូភាពដទ្វ 

ែាង យ interpupillary មនិររឹមររូវដទ្។ ប្រសរមលួវាមាងដទ្ៀរ 

ការប្រររមូវ Diopter មនិររមឹររូវដទ្។ ប្រសរមលួវាមាងដទ្ៀរ 

ការពរង៊ីរប្រវប្ភនរន៊ីមយួៗមនិានទ្ំហដូំែោន
ដទ្។ 

ភាជ ែប់្រវប្ភនរប្ដលានទ្ំហដូំែោន  

2. ភាពរខវរដ់លែដ ើងដៅរន៊ុងទ្ិដាភាព 
ភាពរខវរដ់ៅដលើររំ ូ សាអ ររំរ ូ

ភាពរខវរដ់ៅដលើរនទរនប្រវប្ភនរ សាអ ររនទ 
3. រែូភាពមនិែាស់ដទ្ ភាពរខវរដ់ៅដលើរនទរនដោលែែំង សាអ រដោលែំែង 

4. រូែភាពមនិែាស់ដទ្ ខែៈដពលប្ដលការដផ្ទា រ
ោរមែែ៍ផ្ទល ស់ែាូរ 

ការប្រររមូវ Diopter មនិររមឹររូវដទ្ ប្រសរមលួ diopter 
ការដផ្ទា រោរមែែ៍មនិររឹមររូវដទ្ ប្រររមូវការដផ្ទា រោរមែែ៍ 

5. ែ រូ៊ុងដផ្ទា រមនិរដោងដទ្ ែ ូរ៊ុងដផ្ទា ររឺរងឹដពរ ែនធូរវាដៅទ្៊ីត្តងំសមរមយ 
6. រូែភាពដនេះានភាពរសពែិរសពិល ដោយសារ
ប្ររាលរអិលែ៊ុេះដរកាមដោយខលួនវាផ្ទទ ល់អ ំ៊ុង
ដពលសដងករ 

ែ ូរ៊ុងដផ្ទា ររឺរល៊ុងដពរ 
 

ររឹែនាងឹវាដៅទ្៊ីត្តងំសមរមយ 
 

7. រែូភាពសាន មវេះដលែដ ើងរន៊ុងទ្ិដាភាព ឬ
ទ្ិដាភាពវ ៊ីដដអ ូ

ែដង្កគ លមនិសថិររន៊ុងទ្៊ីត្តងំររឹមររូវដទ្ 
 

ទញឬរ៊ុញវាដៅទ្៊ីត្តងំររឹម
ររូវ 
 

8. រែូភាពដៅដលើម ូន៊ីទ្រ័មនិែាស់ដៅដពលប្ដលែ ូ
រ៊ុងដផ្ទា រោរមែែ៍ររូវានែរ។់ 

ការដផ្ទា រោរមែែ៍រនវ ៊ីដដអមូនិររឹមររូវដទ្ 
 

ប្រររមូវការដផ្ទា រោរមែែ៍រែស់វ ៊ីដដអូ
ដៅទ្៊ីត្តងំររឹមររូវ 
 

9. ប្ភនរអស់រាល ងំោ ងង្កយរសលួ 
ការប្រររមូវ Diopter មនិររមឹររូវដទ្ រលររមូវ diopter 
ពនលរឺនពនលមឺនិររឹមររូវ រលររមូវពនល ឺ

10. អពូំលមនិដំដែើ រការដទ្ដៅដពលប្ដល
រ៊ុងត្តរដ់ែើរ 
 

ោែ នការនគរន់គងថ់ាមពល ពិនិរយការរភាជ ែា់មយួការ
នគរន់គងថ់ាមពល 

អំពូលមនិររូវានែញ្ចូលររឹមររូវ ែញ្ចូលវាឱ្យានររមឹររូវ 
អំពូលខ៊ុស ជំនួសដោយថ្ែ៊ីមយួ 

11. អពូំលររូវានដឆ្េះភាល មៗ 

ដរែើអពូំលខ៊ុស ជំនួសដោយររឹមររូវ 
វ  ៊ុលរខឺពស់ដពរ ររែរ់រងវ  ៊ុល 

ឧទហរែ៍៖ ដរែើនយិរររ
វ  ៊ុល 

12. ពនលឺមនិររែរ់ោនដ់ទ្ ដរែើអពូំលខ៊ុស ជំនួសដោយររឹមររូវ 



 

20       ប្រែសំរលួដោយ ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

វ  ៊ុលទែដពរ ែដងកើនវ  ៊ុលែញ្ចូល 

13. អពូំលភលែឹប្ភលរៗ ឬពនលឺមនិសថិរដសថរ 
អំពូលនឹងដឆ្េះឆាែ់ៗ ដនេះ ជំនួសដោយថ្ែ៊ីមយួ 
អំពូលមនិររូវានែញ្ចូលររឹមររូវ ែញ្ចូលវាឱ្យានររមឹររូវ 

7-2 ការដោេះរសាយែញ្ហា វ ៊ីដដអូ  

ែញ្ហា  មូលដហរ៊ុ ដំដណាេះរសាយ 

1. រែូភាពសាន មវេះដលែដ ើងរន៊ុងទ្ិដាភាពវ ៊ីដដអ ូ ែដង្កគ លមនិសថិររន៊ុងទ្៊ីត្តងំររឹមររូវ
ដទ្ 
 

រូរវាដៅទ្៊ីត្តងំររឹមររូវ 

2. ភាពរខវរដ់លែដ ើងរន៊ុងទ្ិដាភាពវ ៊ីដដអូ ភាពរខវរដ់ៅដលើររំ ូ សាអ ររំរ ូ
ភាពរខវរដ់ៅដលើរនទរនដោលែែំង សាអ ររនទ 

3. រែូភាពមនិែាស់ដទ្ ខែៈដពលប្ដលការ
ដផ្ទា រោរមែែ៍ផ្ទល ស់ែាូរ 

រូែភាពមនិែាស់រន៊ុងការពរង៊ីរខពស់ ប្រររមូវការពរង៊ីរខពស់ 
 

4. ោែ នរែូភាពដៅដលើដអររងទូ់្រទ្សសនដ៍ទ្ 
 

ែដង្កគ លរូរមនិសថិររន៊ុងទ្៊ីត្តងំររមឹររវូដទ្ រូរវាដៅទ្៊ីត្តងំររឹមររូវ 
ររមែដោលែែំងមនិដែើរដទ្ ដែើរវា 

ទូ្រទ្សសនម៍និានដៅដលើែ ៊ុសាិ៍វ ៊ីដដអូដទ្ ដរជើសដរ ើសររមឹររូវ 
5. មនិានរូែភាពដៅដលើម ូន៊ីទ្រ័ដទ្ 
 

ការរភាជ ែម់និររឹមររូវដទ្ ភាជ ែដ់សៀរវ៊ីដ ើងវញិ 
ររមែដោលែែំងមនិដែើរដទ្ ដែើរវា 
សញ្ហា ែញ្ចូ លមនិរសែនឹងសញ្ហា ររូវ

ានដរជើសដរ ើសដៅដលើម ូន៊ីទ្រ័ 
ដរជើសដរ ើសរំរសូញ្ហា ររមឹររវូ 

 
6. រមែវធិ៊ីដំដែើ រការយឺរ ឬែងអួែរនទ្ដិាភាពមនិ
ដែញមរ 
 

ថាមពល DC 12V មនិររូវានភាជ ែដ់ទ្ ភាជ ែថ់ាមពល DC 12V 

មនិានសញ្ហា ែញ្ចូលរនែនទេះ A/D ដទ្ ភាជ ែស់ញ្ហា  C-Video ឬ S-Video ដ ើងវញិ 
សញ្ហា ែញ្ចូ លមនិរសែនឹងសញ្ហា ប្ដលររូវ
ានដរជើសដរ ើសដៅរន៊ុងរមែវធិ៊ីែញ្ហជ រែស់ 
A/D board 

ដរជើសដរ ើសរំរសូញ្ហា ររមឹររវូប្ដលររវូនងឹ
សញ្ហា ែញ្ចូ ល 

7. រែូភាពមនិររឹមររូវដៅដលើែងអួែដមើល រំរូ CCD ប្ដលររូវានដរជើសដរ ើសដៅរន៊ុង
រមែវធិ៊ីែញ្ហជ រែស់ A/D board មនិរសែត្តម 
CCD ពិររារដដនេះដទ្ 

ដរជើសដរ ើសរំរ ូCCD ររមឹររវូ 

 

 

 

 

 

 

 

 


