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ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុនែ ៊ីសាយអិនធ៊ីហវិរ អ៊ុនិស្រសតូម៊ុនិ (BSI) 
 

 

សូមដោរពជរាែជូនដល់ដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសស និងអនរដរែើរាស់ទងំអស់ ដោយានរាែថា ររមុហ ៊ុន 
ែ ៊ីសាយអិនធ៊ីហវិរ អ៊ុិនស្រសតូម៊ុនិ (BSI) ដយើងខ្៊ុ ំ ប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំពំ៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ ាភាសាប្ខែររន៊ុង
ដោលែំែងជួយ សំរលួដល់អនរដរែើរាស់ ាពិដសសដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសសប្ដលររូវការែដរងៀន និង ដរៀន
ដោយានរែសិទ្ធិភាពខពស់។ 

ការប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ និងការប្ែរជូនដនេះ ររុមហ ៊ុន  មនិានការទ្ទ្ួលររំរអវ៊ី
ដ ើយ។ ការប្រែសំរលួដនេះ ាការែូលរមួែំប្នរជំនួយមយួប្ននររែស់ររុមហ ៊ុន រន៊ុងការជួយ រន៊ុងការែដងកើនរែសិទ្ធិភាព
ការែដរងៀនរែស់ដោរររូ អនរររូ និងការសិរាររែស់ែអូនៗសិសាន៊ុសិសសប្រែ ៊ុនដនេះ។ 

ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំ ស៊ុំអភយ័ដទសទ្៊ុរាម៊ុននូវរាល់រំហ៊ុសឆ្គងទងំឡាយណាប្ដលដរើរានដោយអដែរនព៊ីការប្រែ
សំរលួដនេះ។ សូមដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសសទងំអស់ោន  ដមត្តត ដោរយល់ និងអធារស័យ។  

ដៅរន៊ុងររែ៊ី ប្ដលដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសស ានែញ្ហា រន៊ុងការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ សូមជួយ ទ្ំនរទ់្ំនងមរ
កានអ់នរែដែចរដទ្សរែស់ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំដូែខាងដរកាម៖ 

ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនអ៊ីហវិរ អិនស្រសទូមនិ  
នទេះដលខ ១៧៨អឺដហសរ  ូ 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 
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i 
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ែ៊ុពវរថា 

ដសៀវដៅរដពិដសាធនរ៍រូវាននសដំ ើងាឧែររែ៍រនឧែររែ៍រនរោំំងនែិលភាព។      

ត្តមការរពំឹងទ្៊ុរដសៀវដៅដនេះោែជួយ អនររន៊ុងការពិដសាធនដ៍ោយឧែររែ៍និែលភាពដៅដពលដនេះ។ 

ឧែររែ៍រំោំងនិែលភាពរឺាឧែររែ៍មយួប្ដលដរែើដដើមប៊ីរំែររ់ោំំងនែិលភាពរនរាងកាយ។ 
ឧទហរែ៍រួរន៊ុងែំដនមាល់រងឹដនសងដទ្ៀរ ស៊ុ៊ីឡាងំរងឹ ស៊ុ៊ីឡាងំរែដោង និងែំប្ែរព៊ីររនឌ៊ីសប្ដល ាន
អងករន់ចរិខ៊ុសោន ។ ពួរវាទងំអស់ានា ស់ដូែោន  (ជរិដូែោន ) 0,5 រ៊ី ូរកាម។ ដនេះរាឺនដោលែំែង
ដដើមប៊ីជួយ ឱ្យយល់ព៊ីដោលរនំិររនរោំំងនែិលភាព។ រមួយួដទ្ៀររឺឌ៊ីសប្ដលានរនធ និងម ូប្ដល 
"Dumbbell" ។ ឌ៊ីសប្ដលានរនធដរែើដដើមប៊ីយល់ព៊ីរទ្ឹសត៊ីែទ្ Steiner ។ 

ដោយដពលដនេះ ឧែររែ៍រននិែលភាព វាស់ររមឹប្ររយៈដពល រំោំងនិែលភាពរនរាងកាយោែរែំរ់
ាន។ ានឧទហរែ៍ពិដសាធនែ៍ំនួនរាដំៅរន៊ុងដសៀវដៅដនេះ។ ការពិដសាធនទ៍្៊ីរារំន៊ុងែំដណាម
ការពិដសាធនដ៍នសងដទ្ៀររឺ ការរោស់ដថ្ររនឧែររែ៍រោំំងនែិលភាព រោំំងនិែលភាពរនរាងកាយរទ្ឺសត៊ី
ែទ្ Steiner រោំំងនែិលភាពរនរារ និង ា ស់និែលភាពរន Dumbbell ។  

ដោយអរថិភាពរនែរធិាននែិលភាពរននិែលភាពាមយួនឹងដសៀវដៅរដពិដសាធនក៍ាររពំឹងទ្៊ុរោែជួយ អនរឱ្យ
យល់អំព៊ីរំនរិរននិែលភាព។ 
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 ែញ្ជ ៊ីឧែររែ៍ 

ដលខដរៀង ដលខកាត្ត ៊ុរ ឧែររែ៍ ែនំួន 

1. PMK 380.00 Moment of Inertia App. 1 set 

2. PMK 380.01 Photo Gate 1 pc 

3. PMK 380.02 Solid Ball 1 pc 

4. PMK 380.03 Solid Cylinder 1 pc 

5. PMK 380.04 Hollow Cylinder 1 pc 
6. PMK 380.05 Disc 213 1 pc 
8. PMK 380.06 Disc 174 1 pc 
9. PMK 380.07 Solid Cone 1 pc 
10. PMK 380.08 Dumbbell 1 set 
12. PMK 380.09 Disc with Hole 1 pc 
13. PMK 140.10 Timer Counter AT-01*)  1 pc 

*) ែប្នថម 





 

 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 1 

ការពិដសាធន ៍MI-01 

ដា លរដំោលដថ្ររនរោំំងរែស់ែរធិាននិែលភាព 

A. ដោលែំែង 

ែនទ ែព់៊ីការពិដសាធនដ៍នេះ អនរានរពំឹងទ្៊ុរថាោែនឹងរំែររ់ាងពងររដពើ និងរំោំងរនភាពមនិរែរររ៊ីរន
រាងកាយ។ 

B. ការប្ែន ំ

រាល ងំ F ប្ដលការប់្រងដៅ R រឺដធវើសរមែភាពដៅរាងកាយ ប្ដល R ាការំនរួ។ 
រាល ងំែងវិលជ៊ុំប្ដលការសប្មែងោែាការសរដសរ 

FR =   ………………………………………. (1.1) 

រែសិនដែើវាដដើររួារែពន័ធប្ដលាននិទឃរដូវវង ់រាល ងំែងវិលជ៊ុំសាាររដៅនឹងរាល រ q 
ោែសរដសរាន 

=   …………………………………………... (1.2) 

ប្ដល  រឺាដា លរដំោលដថ្រ។ 

ដែញព៊ីសម៊ីការ (1.1) និង (1.2), នដំោយាន; 

F
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=   ………………………………………… (1.3) 

សម៊ីការ (1.3) រំណាងឱ្យរាល រសាាររដៅនឹងរាល ងំ។ 
រែសិនដែើដធវើរកាហវោែរន៊ុងទ្រមងា់ែនទ ររ់រង។់ 

រាល ងំែងវិលជ៊ុំដនេះរឺសាាររដៅនឹងដពលរននិែលភាព I និងការែដងកើនដលបឿនម៊ុ,ំ 
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ព៊ីសមកិារ (1.2), ដយើងាន 
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+  =  ……………………………………. (1.4) 

ប្ដល I រឺារំោំងនិែលភាព 

ដយើងដឹងថាសម៊ីការ (1.4) រឺាសម៊ីការោម ូនិរសាមញ្ញាមយួនឹងរយៈដពល 

2
I

T = 


  ………………………………………. (1.5) 



 

2 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 
 

ព៊ីសម៊ីការ (1.5) ដយើងនឹងដឹងព៊ីរោំំងនិែលភាពរនរាងកាយ។ 

2

24
o oI T


=


 ……………………………………….. (1.6) 

ប្ដល Io រឺារំោំងនិែលភាពរនរាងកាយ ដហើយ To រឺារយៈដពលរនការដោលរែស់រាងកាយ។ 

C. ឧែររែ៍ 

ឧែររែ៍រំោំងនិែលភាព 1 set  Slotted mass and hanger, @ 50 g*) 1 set 

Balance*) 1 pc  Photo gate 1 Pc 

Nylon thread*) 1 m  Timer counter AT-01*) 1 pc 

Vernier caliper*) 1 pc    
*) Additional item. 

D. ការរំដ ើងឧែររែ៍ 

1. ដំដ ើងែរធិាននិែលភាពរននិែលភាពដដើមប៊ីឈរមូលោា នរែសិនដែើវាមនិរំព៊ុងដំដ ើង។ 
ភាជ ែប់្ខសន៊ី ៊ុងដៅនឹងែ ូ ៊ុងមយួរនរនធស៊ុ៊ីឡាងំ។ែនទ ែម់រែរប់្ខសរសឡាយាដរែើនវលិ។ 
ទ្ាល រឧ់ែររែ៍និែលភាពដោយទ្ាល រព់៊ីដលើរ៊ុ (សូមដមើលរូែភាព 1.1)។ 

E. ន៊ីរិវធិ៊ី 

I. រែំរក់ាររោស់ដថ្រ 

1. ការថ្លឹងទ្មងនរ់នា ស់រនធដោរន៊ីមយួៗ និងឧែររែ៍ពយួរ។ 

2. ការែញ្ហជ ររ់ទ្និែរនឧែររែ៍និែលភាពដពលដៅាររោា នសូនយ។ 

3. ពយួរ hanger ដៅនឹងប្ខសរសឡាយ, សដងករដមើលរាល រប្ដលានដរើរដ ើង។ រររ់ត្តា 1។
ដធវើជំោនដនេះមតងដទ្ៀរដរែើនដង។រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 1.1 ខាងដរកាម។ 

4. ែប្នថមា ស់រនធដោរែនទ ែ ់និងរាល រែំណាំា 2។រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 1.1 
ខាងដរកាម។ 

Perangkat
beban

Dudukan 
silinder

Benang

 

រូបភាព 1.1 ការដំឡ ើងឧបករណ៍ 
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5. ដធវើជំោនទ្៊ី 4 មតងដទ្ៀរសរាែ3់, 4n ាដដើម។ 

ត្តរាងទ្៊ី 1.1 រាល ររនឧែររែ៏និែលភាពរននិែលភាពសរាែ់ា ស់ែប្នថមន៊ីមយួៗ 

M 
(g) 

Deviation,  (º) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mean 

            

            

            

            

            

            

 
II. រំែររ់ំោំងរននិែលភាពរនរាងកាយ 

1. ររងរ់រលែម់រវញិនូវរំោំងនិែលភាព។ ដោេះប្ខសរសឡាយដែញព៊ីរនធស៊ុ៊ីឡាងំរែដោង។ 

2. ដំដ ើងរែររូែថ្ររែសិនដែើវាមនិររូវានដំដ ើង។ 

3. ភាជ ែរ់ែររូែថ្រដៅនឹងឧែររែ៍រំែរដ់ា ង AT-01 ។ 

4. ភាជ ែឧ់ែររែ៍រំែរដ់ា ងដៅនឹងវ  ៊ុល 220V AC ។ ែនទ ែម់រដែើរ។ 
ដរជើសដរ ើសម៊ុខង្ករវដតដោយែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION ។ រ៊ុញ CH ។ ែ ូរ៊ុងដលើសែំនួន 10 
ដងដដើមប៊ីរំែរ ់10 រនការដោលប្ដលនឹងសដងករ។  

5. ែប្ងវររនធស៊ុ៊ីឡាងំរែដោងរហូរដល់ 180° ដហើយែនទ ែម់រប្លង។  

6. សដងកររមែវធិ៊ីរំែរដ់ា ង។ វានឹងរាែថ់្យដរកាយ។ ែនទ ែព់៊ីលំដោលែំនួន 10 
ែង្កា ញដពលដវោរនលំដោលែំនួន 10 ដោយសវ័យរែវរតិ។ រររ់ត្តដពលដវោដនេះា t1 
ដៅរន៊ុងត្តរាង 1.2 ខាងដរកាម។ 

7. ែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION មតងដដើមប៊ីរំែរដ់ ើងវញិ។ 

8. ដធវើមតងដទ្ៀរជំោនទ្៊ី 5 ដល់ទ្៊ី 7 រររ់ត្តដពលដវោរែស់វាា t2, t3, …, t10 ដៅរន៊ុងត្តរាង 
1.2 ។ 

9. រែនមធយមរនដពលដវោដោលែំនួន 10 ដហើយែនទ ែម់ររែនរយៈដពលរែស់វា។ 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 1.2 ។ 
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ត្តរាង 1.2 រយៈដពលរាងកាយរន ឧែររែ៍រំោំងនិែលភាព, To  

10 oscillation time (s) 
Body 
period 
To (s) 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 tmean  

            

F. ការរែន 

I. ការរំែរដ់ា លរដំោលដថ្រ 

1. រែនរាល ងំសរមែភាពប្ដលដោយរ៊ុែា ស់ែនទ៊ុរែប្នថមន៊ីមយួៗាមយួនឹងការែដងកើនដលបឿ
នទ្ំនញ g = 9.80 ms-2។ 

2. រែនរាល ងំែងវិលជ៊ុំ,  សម៊ីការ (1.1) សរាែរ់ាល ងំន៊ីមយួៗប្ដលាន R = 4,500 
សងទ់្៊ីប្ម ររ (ការំនរនធស៊ុ៊ីឡាងំរែដោង) ។ 

3. ផ្លល ស់ែតូរឯរត្តរនរាល រ (ដឺដររ) ដៅារា ដយង!់ 

4. ែដងកើររាល ររកាហវ រាល ងំែងវិលជ៊ុំ,  ដធៀែនឹង។ 

5. ព៊ីជរាលរនរកាហវ រែនដា លរដំោលដថ្រ, ! 

ត្តរាង 1.3 រាល ររនែរធិាននិែលភាពនិែលភាពសរាែម់ ូម ងន់៊ីមយួៗ 

m (kg) F (N) 
 = F x R 

(Nm) mean (º)  (rad) 
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រកាហវរនរាល ងំែងវិលជ៊ុ,ំ  ដធៀែនឹង  

Deviation,  (rad)

T
o
rq

u
e
 

 (
N

m
)



 
ព៊ីរកាហវខាងដលើទ្ទ្ួលាន 

 = …  + …    (Nm) 

ជរាលរនរកាហវ, mt =  …   Nm/rad 

ព៊ីសម៊ីការ (1.6) ដយើងទ្ទ្ួលានដនេះ 
tm =   , ដូដែនេះ ោែររូវាននដំោយ 

... Nm =  

II. ការរំែរ់ Moment of Inertia Body of Moment of inertia Apparatus 

1. រែនមធយមរនដពលដវោដោលទងំ 10 ។ ែនទ ែម់ររំែររ់យៈដពលរែស់វា To.   

2. រែន moment of inertia of body, o (សម៊ីការ (1.6))។ 

G. សំែួរ 

ការដលើរដ ើងអំព៊ីឥទ្ធិពលណាមយួែំដ េះដា លរដំោលដថ្រ, ? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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H. ការសននិោា ន 

ប្នអរដលើការពិដសាធនដ៍នេះ ដរើអនរសននិោា នោ ងណា?  
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ការពិដសាធន ៍MI-02 

រំោំងនែិភាពរនរាងកាយ 

A. ដោលែំែង 

ែនទ ែព់៊ីការពិដសាធនដ៍នេះអនររពំឹងទ្៊ុរ 

1. ការយល់ដឹងអំព៊ីរំោំងនិែលភាព។ 

2. ោែររូវានរំែររ់ំោំងនិែលភាពរនវរថ៊ុ។ 

B. ដសែរត៊ីប្ែន ំ

សំភារៈរំោំងនិែលភាព 

រែពន័ធមយួានភារលអិរែ៊ីប្ដលានា ស m1, m2 និង 
m3, ការដរៀែែំរាងកាយរងឹដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 2.1 ។ 

If m1 at position r1 and moving rotation with 
angular velocity , have linier velocity 
v1 =  × r1, its angular momentum  

)r(rmL

vrmprL

1111

111111

=

==  

or 

= 2

111 rmL  …………………………………(2.1) 

In the same way for m2 and m3 

=

=

2

333

2

222

rmL

rmL  

សនទ៊ុេះម៊ុសំរ៊ុែោែសរដសរាន 

++=

++=

)rmrmrm(L

LLLL

2

33

2

22

2

12

321   

= IL   ……………………………………………….. (2.2)  

ប្ដល 
2

33

2

22

2

12 rmrmrmI ++=  

ោែសរដសរាន 


=

=
3

1

2

i
ii rmI  

r1

r2

r3

v1

v2

v3

O

 
រូែ 2.1 Rigid body system consist of 

three particles are rotate with axis at 
0. 
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សម៊ីការ (2.2) រំណាងឱ្យទ្ំនរទ់្ំនងរវាង L, I និង ។ ទ្ំនរទ់្ំនងដនេះដូែាទ្ំនរទ់្ំនងរវាងសនទ៊ុេះល៊ីដនប្អ រ 
p, m និង v ដៅែលនែរប្រែ, p = mv ។ ានកាល យាខ្៊ុ ំដូែោន ដែេះែិទ្ាមយួ m ដៅែលនែរប្រែ និង
ដពលដៅរននិែលភាព។ 

សរាែរ់ែពន័ធប្ដលានភារលអិរ N ប្ដលនសពំ៊ីរាងកាយរងឹ រោនិែលភាពរែស់វា។ 


=

=
N

i
ii rmI

1

2      

រែសិនដែើា ស់ប្ែរចាយែនត, ធារ៊ុា ស់ im  ប្ដលែាង យ ri ព៊ីអរ័សរែស់វា 
ដពលដវោរននិែលភាពោែររូវានសរដសរ 


=

=
N

i
ii mrI

1

2  

រែសិនដែើ im   រឺរូែណាស់ ដពលនិែលភាពោែសរដសរាន  

= dmrI 2  ………………………………………….(2.3) 

ប្ដល dm រឺាធារ៊ុរនា ស់។ 

ព៊ីសម៊ីការរននិែលភាពខាងដលើ ដយើងោែរំែរដ់ពលរននិែលភាពសរាែវ់រថ៊ុដនសងៗ 
ដូែែង្កា ញដៅត្តរាង 2.1 ខាងដរកាម។ 

ត្តរាង 2.1 Moment of Inertia various objects 
No. Object Axis Position Moment of Inertia 

1. Solid cylinder Cylinder’s axis  
2

mR2

 

2. Solid cylinder Center diameter  
12

ml

4

mR 22

+  

3. Hollow cylinder Cylinder’s axis  ( )2

2

2

1 RR
2

m
+  

4. Solid ball Ball’s diameter  
5

mR2 2

 

5. Hollow ball Ball’s diameter  
3

mR2 2

 

រែសិនដែើវរថ៊ុមយួររូវានោរដ់ៅដលើែរធិាននិែលភាពនិែលភាព ដហើយែនទ ែម់ររំព៊ុងដោល 
ដនេះរយៈដពលរនការដោលរែស់វា  

( )
2

2 4
oT I I


= +


 …………………………………. (2.4) 

ប្ដល T រឺារំ ៊ុងដពលរនការដោល ដហើយ  

I រឺាម ូម ងរ់ននិែលភាពរនវរថ៊ុប្ដលររូវានោរដ់ៅដលើឧែររែ៍និែលភាពរនខែៈដពល។ 

ព៊ីសម៊ីការ (1.6) និង (2.4) ដពលរននិែលភាពរនវរថ៊ុោែទ្ទ្ួលាន 
2

2
1 o

o

T
I I

T

 
= − 
 

 …………………………………..... (2.5) 
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C. ឧែររែ៍ 

Moment of inertia apparatus  1 set  Balance*) 1 pc 
Solid ball, solid cylinder, hollow cylinder, 
disc 213, disc 174 and solid cones 

@ 1 pc  Photo gate 1 pc 

Vernier caliper or ruler*) 1 pc  Timer counter AT-01*) 1 pc 
*) is not available. 
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D. ដំដ ើងឧែររែ៍ 

 

រូែភាព 2.2 រ.ឧែររែ៍ និងវរថ៊ុរនរំោំងនិែលភាព 
ដំដ ើងែរធិាននិែលភាពដដើមប៊ីឈរមូលោា ន រែសិនដែើវាមនិរំព៊ុងដំដ ើង ដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 2.2រ។ 

E. ន៊ីរិវធិ៊ី 

1. វាស់ា ស់វរថ៊ុសារលបងន៊ីមយួៗ។ 

2. វាស់វាិរររនវរថ៊ុសារលបងន៊ីមយួៗ។ រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 2.2។ 

3. ដំដ ើងាល់រងឹមយួដៅដលើឧែររែ៍និែលភាព។ 

4. ការភាជ ែរ់ែររូែថ្រដៅនឹងឧែររែ៍រំែរដ់ា ង AT-01 ។ 

5. ភាជ ែឧ់ែររែ៍រំែរដ់ា ងដៅនឹងវ  ៊ុល 220V AC ។ ែនទ ែម់រដែើរ។ 
ដរជើសដរ ើសម៊ុខង្ករវដតដោយែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION ។ រ៊ុញ CH ។ ែ ូរ៊ុងដលើសែំនួន 10 ដងដដើមប៊ី
រំែរ ់10 រនការដោលប្ដលនឹងសដងករ។ 

6. ែប្ងវររែដោងរោែា់ល់រងឹរហូរដល់ 180° ដហើយែនទ ែម់រែដញ្ចញ។ 
រររ់ត្តដពលដវោរនការដោល 10s ប្ដលររូវានែង្កា ញដោយរមែវធិ៊ីរំែរដ់ា ងដៅរន៊ុងត្តរាង 2.3 
ា t1។ 

7. ែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION មតងដដើមប៊ីរំែរដ់ ើងវញិ។ 

8. ដធវើជំោនទ្៊ី 6 និងទ្៊ី 7 មតងដទ្ៀរ 10 ដង។ រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 2.3។ 

9. រែនដពលដវោលំដោល 10s ដហើយែនទ ែម់ររែនរយៈដពលរែស់វា។ 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 2.3 ។ 

10. ជំនួសាល់រងឹាមយួនឹងវរថ៊ុដូែានដៅរន៊ុងត្តរាង 2.3 (ជួរឈរទ្៊ី 1)។ ដធវើជំោនទ្៊ី 6 ដល់ទ្៊ី 9 
មតងដទ្ៀរសរាែវ់រថ៊ុដនេះដរៀងៗខលួន។ 
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ត្តរាង 2.4 វាិរររនវរថ៊ុសារលបង 
No. Object Out-dia (m) In-dia (m) Height (m) Mass (kg) 
1 Solid ball     
2 Solid cylinder     
3 Hollow cylinder     
4 Disc 213     
5 Disc 174     
6 Cones     

ត្តរាង 2.5 រយៈដពលរនវរថ៊ុ 

Object 
Time of 10 oscillation (s) T 

(s) t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 tmean 
 Solid ball             
 Solid cylinder             
 Hollow cylinder             
 Disc 213             
 Disc 174             
 Solid cones             

 

F. ការរែន 

1. រែនដពលរទ្ឹសត៊ីរននិែលភាពរនវរថ៊ុសារលបងន៊ីមយួៗ។ 

2. រែនដពលរននិែលភាពរនវរថ៊ុសារលបងន៊ីមយួៗដោយសម៊ីការ (2.5) ។ 

3. ដរែៀែដធៀែលទ្ធនលព៊ីដលខ 1 និង 2។ រែន error ទរទ់្ងដៅនឹងរទ្ឹសត៊ី។ 

To =   …  s 

Io =   …   kgm2 

ត្តរាង 2.5 សនទ៊ុេះរននិែលភាពរនវរថ៊ុ លទ្ធនលពិដសាធន ៍និងរំហ៊ុសែំដ េះរទ្ឹសត៊ី 

Object 
Itheory 

(kg m2) 
T (s) I (kgm2) 

Error 
(%) 

Solid ball     

Solid cylinder     

Hollow cylinder     

Disc 213     
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Disc 174     

Solid Cones     
ែំណាំ 

To និង Io ព៊ីការពិដសាធនព៍៊ីម៊ុន (ពិដសាធន ៍MI-02) 

−
= 

exp
100%

theory

theory

I I
Error

I
 

G. សំនួរ 

1. ដៅរន៊ុងការពិដសាធនខ៍ាងដលើ ា ស់រនវរថ៊ុសារលបងរឺដូែោន  (ខិរជិរដូែោន )។ ែ៊ុេះរំោំងនិែលភាពរែស់
ពួរដរដូែោន  ឬខ៊ុសោន ោ ងណា? ដរើអនរោែពនយល់? ដហរ៊ុអវ៊ី? 

2. ដរើអនរដឹងអវ៊ីខលេះអំព៊ីរំោំងនិែលភាព? 

H. ការសននិោា ន 

ប្នអរដលើការពិដសាធនដ៍នេះ ដរើអនរសននិោា នោ ងណា?
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ការពិដសាធន ៍MI-03 

រទ្ឹសត៊ីែទ្ STEINER 

A. ដោលែំែង 

ែនទ ែព់៊ីការពិដសាធនដ៍នេះអនររពំឹងទ្៊ុរ 

1. ការយល់ដឹងអំព៊ីដពលដវោរនរំនិរនិែលភាព និងរទ្ឹសត៊ីែទ្ Steiner ។ 

2. ោែរំែរព់៊ីរំោំងនិែលភាពរនឌ៊ីសសរាែក់ារផ្លល ស់ែតូរអរ័សន៊ីមយួៗ។ 

B. ដសែរត៊ីប្ែន ំ

ម ូម ងរ់ននិែលភាពរនវរថ៊ុរឺោរស័យដលើទ្៊ីត្តងំ
អរ័ស។ វរថ៊ុមយួានដពលនិែលភាពខ៊ុសៗោន  
រែសិនដែើអរ័សរែស់វាខ៊ុសោន ។ ទ្ំនរទ់្ំនងសាមញ្ញ  
រវាងដពលនិែលភាពដៅអរ័សណា 

មយួប្ដលានដោលែំែង I និងដពលនិែលភាព
ដៅអរ័សា រា ប្ ល Ic ។ 

រូែភាព 3.1 ររូវានែង្កា ញការពាររវរថ៊ុដៅនឹងែលង ់
xy ប្ដលានា ស់រណាត លដៅ C(xc,yc) ។ 
អរ័សមយួរំព៊ុងឆ្លងការ ់C ការប់្រងដៅ xy 
ដហើយមយួដទ្ៀររំព៊ុងឆ្លងការ ់P(Xp, Yp) ។ 
អរ័សទងំព៊ីររឺរសែោន ។ ែាង យរវាងពួរដររឺ 

22 bah += . Distance square an element 
of mass mi from C is 2

i

2

i yx +  , and from P is 22 )by()ax( −+−  . Became the moment of 
inertia of element mi to axis P, 

 

 


++−−+=

−+−=

iiiiiiii

i

m)ba(ymbxma)yx(m

)by()ax(mI

2222

22

22
  

From center mass definition, 0ymxm iiii ==   , equation above can be write 
2MhII c +=   ………………………………………. (3.1) 

Where = imM  

 

 

 

X

y

C(x ,y )c c

h

a

b

P(x ,y )p p

m i

yi

xi

 

រូែភាព 3.1 The object is projected to xy 
plane. 
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C. ឧែររែ៍ 

Moment of inertia apparatus  1 set  Vernier caliper of Ruler 1 pc 

Aluminum disc with hole 1 pc  Photo gate 1 pc 

Balance 1 pc  Timer counter AT-01 1 pc 

D. ដំដ ើងឧែររែ៍ 

 
រូែភាព 3.3 រ. ឧែររែ៍រំោំងនិែលភាព ខ. ឌ៊ីសាមយួរនធ 

ដំដ ើងឧែររែ៍រំោំងនិែលភាពដដើមប៊ីឈរមូលោា ន រែសិនដែើវាមនិរំព៊ុងដំដ ើង ដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 3.2រ 

E. ន៊ីរិវធិ៊ី 

1. វាស់ទ្ំហំឌ៊ីស! 

2. វាស់ែាង យរនធន៊ីមយួៗព៊ីរណាត លឌ៊ីស។ រររ់ត្តលទ្ធនលដនេះដៅរន៊ុងត្តរាង 3.1 (ជួរទ្៊ីមយួ)។ ែំណាំ៖ 
ដៅែំរណាត លឌ៊ីស h រឺសូនយ (h = 0)។ 

3. ការដំដ ើងឌ៊ីសដៅដលើឧែររែ៍និែលភាព ដោយានអរ័សដៅែំរណាត លឌ៊ីស។ 
ការររឹែនតឹងដោយវ ៊ីសប្ដលរមួែញ្ចូ លដៅឧែររែ៍រំោំងនិែលភាព។ 

4. ការភាជ ែរ់ែររូែថ្រដៅនឹងឧែររែ៍រំែរដ់ា ង AT-01 ។ 

5. ភាជ ែឧ់ែររែ៍រំែរដ់ា ងដៅនឹងវ  ៊ុល 220V AC ។ ែនទ ែម់រដែើរ។ 
ដរជើសដរ ើសម៊ុខង្ករវដតដោយែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION ។ រ៊ុញ CH ។ ែ ូរ៊ុងដលើសែំនួន 10 
ដងដដើមប៊ីរំែរ ់10 រនការដោលប្ដលនឹងសដងករ។  

6. ែប្ងវររែដោងរោែា់ល់រងឹរហូរដល់ 180° ដហើយែនទ ែម់រែដញ្ចញ។ 
រររ់ត្តដពលដវោរនការដោល 10s ប្ដលររូវានែង្កា ញដោយរមែវធិ៊ីរំែរដ់ា ងដៅរន៊ុងត្តរាង 3.1 
ា t1។ 

7. ែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION មតងដដើមប៊ីរំែរដ់ ើងវញិ។ 

8. ដធវើជំោនទ្៊ី 6 មតងដទ្ៀរ 10 ដង។ 



 

 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 15 

9. រែនមធយមរនដពលដវោរនការដោល 10 ។ ែនទ ែម់ររែនរយៈដពលរែស់វា។ 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 3.1។ 

10. ការដរអរ័សដៅរនធដំែូងព៊ីរណាត ល។ 

11. ដធវើមតងដទ្ៀរជំោនទ្៊ី 6 ដល់ទ្៊ី 9 ។  

12. ដធវើជំោនទ្៊ី 10 និងទ្៊ី 11 មតងដទ្ៀរសរាែរ់នធែនទ ែា់អរ័ស។ 

Mass of disc, m  = …  kg 

Radius of disc, r =  …  m 
 

ត្តរាង 3.1 រយៈដពលរនអរ័សន៊ីមយួៗ h  

H (m) 
Time of 10 oscillation (s) 

T (s) 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 tmean 

             

             

             

             

             

F. ការរែន 

1. រែនរទ្ឹសត៊ីរនរំោំងនិែលភាពសរាែអ់រ័សន៊ីមយួៗប្ដលានែាង យព៊ី h ដៅរណាត ល 
ដោយសម៊ីការ (3.2) 

2. រែនរំោំងនិែលភាពដៅរណាត លា ស់ និងដល់ដា ងន៊ីមយួៗដោយសម៊ីការ (2.5)! 

3. ការដរែៀែដធៀែលទ្ធនល ដលខ. ១ និង ២! រែនរំហ៊ុសរែស់វាទរទ់្ងោន ! 

To =   …  s 

Io =  …  kg m2 
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ត្តរាង 3.2 Moment of inertia of each the axis, h. 

H (m) Itheory (kgm2) T (s) I (kg m2) Error (%) 

     

     

     

     

     
 

Note: 

−
= 

exp
100%

theory

theory

I I
Error

I
 

G. សំនួរ 

ប្នអរដលើលទ្ធនលរនការពិដសាធន ៍ដរើអវ៊ីារំោំងនិែលភាពរនការផ្លល ស់ែតូរអរ័សន៊ីមយួៗប្ដលែំដពញសម៊ីការ 
(3.1)? 

H. ការសននិោា ន 

ប្នអរដលើការពិដសាធនខ៍ាងដលើ ដរើអនរសននិោា នោ ងណា?



 

 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 17 

ការពិដសាធន ៍MI-04 

រំោំងនែិលភាពរនរារ 

A. ដោលែំែង 

ែនទ ែព់៊ីការពិដសាធនដ៍នេះ អនរានរពំឹងទ្៊ុរថាោែរំែររ់ំោំងនិែលភាពរនរារ។ 

B. ដសែរត៊ីប្ែន ំ

រារដសតើងប្ដលានរែប្វង  ររូវានែងវិលដោយអរ័សឆ្លងការា់ ស់រណាត លរនរារ 
និងការប់្រងដៅនឹងរែប្វងរែស់វា។ ដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 4.1a ។  

 
(a) (b)

sumbu putar sumbu putar

 

រូែភាព 4.1 រ រារដសតើងប្ដលានរែប្វង ររូវានែងវិលដោយអរ័សឆ្លងការ ់canter រនា សរែស់វា។  
ខ. រារដសតើងប្ដលានរែប្វង ររូវានែងវិលដោយអរ័សឆ្លងការរ់នលឹេះមយួរនរាររែស់វា។ 

 

ព៊ីសម៊ីការ (2.3) រំោំងនិែលភាពរែស់វាទ្ទ្ួលាន 
2

12

m
I =   …………………………………………… (4.1) 

ប្ដល I រឺារំោំងនិែលភាពរនរារ, m រឺាា ស់រនរារ និង  រឺារែប្វងរនារ។ 

រែសិនដែើរារររូវានែងវិលដោយអរ័សឆ្លងការរ់នលឹេះមយួរនរារ និងការប់្រងដៅនឹងរែប្វងរែស់វា 
ដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 4.1b ដនេះ រំោំងនិែលភាពរែស់វាោែររូវានសរដសរ៖ 

2

3

m
I =   …………………………………………… (4.2) 
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C. ឧែររែ៍ 

Moment of inertia apparatus 1 set  Ruler 1 pc 

Bar of dumbbell 1 pc  Photo gate 1 pc 

Balance 1 pc  Timer counter 1 pc 

D. ដំដ ើងឧែររែ៍ 

220V AC

 

រូែភាព 4.2 

E. ន៊ីរិវធិ៊ី 

1. វាស់រែប្វងរាររន dumbbell ។ 

2. វាស់ា សរនរារ dumbbell ។ 

3. ដំដ ើងរារដៅដលើឧែររែ៍រំោំងនិែលភាពាមយួនឹងការែញ្ចូ លដៅរន៊ុងរនធដៅដលើអរ័សរនឧែររែ៏
និែលភាព។ 

4. រលររមូវរារដដើមប៊ីឱ្យា ស់រណាត លរែស់វាសថិរដៅែំរណាត លរនឧែររែ៏និែលភាព។ 
ការររឹែនតឹងដោយវ ៊ីស។ 

5. ការភាជ ែរ់ែររូែថ្រដៅនឹងឧែររែ៍រំែរដ់ា ង AT-01 ។ 

6. ភាជ ែឧ់ែររែ៍រំែរដ់ា ងដៅនឹងវ  ៊ុល 220V AC ។ ែនទ ែម់រដែើរ។ 
ដរជើសដរ ើសម៊ុខង្ករវដតដោយែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION ។ រ៊ុញ CH ។ ែ ូរ៊ុងដលើសែំនួន 10 
ដងដដើមប៊ីរំែរ ់10 រនការដោលប្ដលនឹងសដងករ។ 



 

 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 19 

7. ែប្ងវររែដោងរោែា់ល់រងឹរហូរដល់ 180° ដហើយែនទ ែម់រែដញ្ចញ។ រររ់ត្តដពលដវោរនលំដោល 
10s ប្ដលររូវានែង្កា ញដោយរមែវធិ៊ីរំែរដ់ា ងដៅរន៊ុងត្តរាង 4.1 ា t1។  

8. ែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION មតងដដើមប៊ីរំែរដ់ ើងវញិ។ 

9. ដធវើជំោនទ្៊ី 7 និងទ្៊ី 8 មតងដទ្ៀរ 10 ដង។ 

10. រែនមធយមរនដពលដវោដោលទងំ 10 ដហើយែនទ ែម់ររែនរយៈដពលរែស់វា។ 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 4.1 ។ 

11. ររំិលអរ័សែងវិលដៅប្ននរមយួរនែ៊ុងរារ។ 

12. ដធវើមតងដទ្ៀរជំោនទ្៊ី 7 ដល់ទ្៊ី 10 ។ 

Length of bar of dumbbell,   =   …   m 

Mass of bar of dumbbell, m =   …   kg 
 

ត្តរាង 4.1 រយៈដពលរនរារ 

Axis 
Time of 10 oscillation (s) 

T (s) 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 tmean 

Passing center 
of mass 

            

Passing tip  
of bar 

            

F. ការរែន 

1. រែនរំោំងនិែលភាពរនរារត្តមរទ្ឹសត៊ី, Itheory រទ្ឹសែ៊ីសរាែអ់រ័សឆ្លងការរ់ណាត លរនា ស់ 
និងែ៊ុងរារ។ រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 4.2។ 

2. រែនរំោំងនិែលភាពរនរារ I ដោយសម៊ីការ (2.5) សរាែអ់រ័សឆ្លងការរ់ណាត លរនា ស់ 
និងែ៊ុងរារ។ រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 4.2 

3. ការដរែៀែដធៀែលទ្ធនល ដលខ ១ និង ២! រែនរំហ៊ុសរែស់វាទរទ់្ងោន ! 

To =  …  s 

Io =   …  kg m2 
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ត្តរាង 4.2 រំោំងនិែលភាពរន dumbbell 

Axis 
Itheory 

(kgm2) 
r2 

(m2) 
I 

(kgm2) 
Error 
(%) 

Passing center of mass     

Passing tip of bar     

 

ែំណាំ 

exp
100%

mes

mes

m m
Error

m

−
=   

G. សំនួរ 

ដរើអនរោែពនយល់អវ៊ីខលេះអំព៊ីការពិដសាធនដ៍នេះ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

H. ការសននិោា ន 

ប្នអរដលើការពិដសាធនដ៍នេះ ដរើអនរសននិោា នោ ងណា?
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ការពិដសាធន ៍MI-05 

ា សនិែលភាពរន DUMBBELL 

A. ដោលែំែង 

ែនទ ែព់៊ីការពិដសាធនដ៍នេះអនររពំឹងទ្៊ុរ 

1. ប្សវងយល់ព៊ីរំោំងនិែលភាពរន dumbbell ។ 

2. ោែររូវានរំែរា់ ស់ និែលភាព រន dumbbell ។ 

B. ដសែរត៊ីប្ែន ំ

វរថ៊ុមយួានាល់ព៊ីរប្ដលា ស់ន៊ីមយួៗ m1 និង m2 
។ ាល់ទងំព៊ីរររូវានភាជ ែដ់ៅររែែ់៊ុងរារ។ 
ា សរនរារមនិររូវានដរយរែិរតទ្៊ុរោរ។់ 
ែាង យដៅា ស់រណាត លរាល់ាល់រឺ r1 និង r2 ។ 
វរថ៊ុររូវានែងវិលដៅអរ័សប្ដលឆ្លងការា់ ស់រណាត ល 
ដូែែង្កា ញរន៊ុងរូែភាព 5.1។ 

ដពលរននិែលភាពរន dumbbell 
ោែររូវានសរដសរ: 

2
22

2
11

2

1

2 rmrmrmI
i

ii +==
=

 

If r1 = r2 = r, equation above can be rewrite 

Mr)mm(rI 2
21

2 =+=  …………………………….. (5.1) 

where M = m1+m2 is total mass of dumbbell. 

សម៊ីការ (5.1) រំព៊ុងែង្កា ញថា ដពលដវោរននិែលភាពសាាររដៅនឹងែាង យកាដរ  ដៅរណាត ល។ 

m1 m2

r1 r2

 
រូែភាព 5.2 dumb bell with axis passing center 

mass. 
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Square distance, r
2

 

រូែភាព 5.3 A graph I to r2 
ដពលរកាហវរននិែលភាពដៅកាដរ  ែាង យរឺាែនទ ររ់រងប់្ដលានជរាលរំណាងឱ្យា ស់សរ៊ុែរន 
dumbbell ។ 

2r

I
M




=   …………………………………………… (5.2) 

ដៅរន៊ុងការពិដសាធនរ៍ែស់វា ាមយួនឹងរយៈដពលរង្កវ ស់ និង  ររូវានដរសាគ ល់ព៊ីការពិដសាធន ៍ MI-01 
ដពលដវោរននិែលភាពរន dumbbell ោែរែនដោយសម៊ីការ (4.3)។ 

C. ឧែររែ៍ 

Moment of inertia apparatus 1 set  Ruler 1 pc 

Dumbbell 1 set  Photo gate 1 pc 

Balance 1 pc  Timer counter 1 pc 
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D. ដំដ ើងឧែររែ៍ 

 

រូែភាព 5.4 ដរៀែែំឧែររែ៍ 
រ. ឧែររែ៍រំោំងនិែលភាព។ ខ. រារោល៊ុយម៊ីញ ូ ម។ រ. Bobs ។ 

E. ន៊ីរិវធិ៊ី 

1. វាស់ា សរែស់រារមយួ និងែ ូែព៊ីរ។ 

2. ដំដ ើងរារដៅដលើឧែររែ៍និែលភាពាមយួនឹងការែញ្ចូ លដៅរន៊ុងរនធដៅដលើអរ័សរនឧែររែ៏និែល
ភាព។ 

3. រលររមូវរារដដើមប៊ីឱ្យា ស់រណាត លរែស់វាសថិរដៅែំរណាត លរនឧែររែ៏និែលភាព។ 
ការររឹែនតឹងដោយវ ៊ីស។ 

4. ែញ្ចូ លែូទងំព៊ីរដៅរន៊ុងែ៊ុងរារន៊ីមយួៗ ប្រររមូវទ្៊ីត្តងំរនែូទងំព៊ីរ ដូដែនេះែាង យ 15 
សងទ់្៊ីប្ម ររព៊ីរណាត ល។ ពួរដររំព៊ុងររឹែនតឹងដោយវ ៊ីសប្ដលវាោែដរែើាន។ 
រររ់ត្តែាង យដនេះដៅរន៊ុងត្តរាង 5.1 (ជួរទ្៊ីមយួ)។ 

5. ការភាជ ែរ់ែររូែថ្រដៅនឹងឧែររែ៍រំែរដ់ា ង AT-01 ។ 

6. ភាជ ែឧ់ែររែ៍រំែរដ់ា ងដៅនឹងវ  ៊ុល 220V AC ។ ែនទ ែម់រដែើរ។ 
ដរជើសដរ ើសម៊ុខង្ករវដតដោយែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION ។ រ៊ុញ CH ។ ែ ូរ៊ុងដលើសែំនួន 10 
ដងដដើមប៊ីរំែរ ់10 រនការដោលប្ដលនឹងសដងករ។ 

7. ែប្ងវររែដោងរោែា់ល់រងឹរហូរដល់ 180° ដហើយែនទ ែម់រែដញ្ចញ។ 
រររ់ត្តដពលដវោរនការដោល 10s ប្ដលររូវានែង្កា ញដោយរមែវធិ៊ីរំែរដ់ា ងដៅរន៊ុងត្តរាង 5.1 
ា t1។ 

8. ែ៊ុែែ ូរ៊ុង FUNCTION មតងដដើមប៊ីរំែរដ់ ើងវញិ។ 

9. ដធវើជំោនទ្៊ី 7 និងទ្៊ី 8 មតងដទ្ៀរ 10 ដង។ 
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10. រែនមធយមរនដពលដវោដោលទងំ 10 ដហើយែនទ ែម់ររែនរយៈដពលរែស់វា។ 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 5.1 ។ 

11. ដធវើជំោនទ្៊ី 7 ដល់ទ្៊ី 10 មតងដទ្ៀរសរាែ ់r 20 cm និង 25 cm ដរៀងោន ។ 

Mass of dumbbell =   …   kg 

 ត្តរាង 5.1 រយៈដពលរន dumbbell 

r (m) Time of 10 oscillation (s) T (s) 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 tmean  

             

             

             

F. ការរែន 

1. រែន r2។ រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរ 

2. រែនដពលរននិែលភាពរន dumbbell, I ដោយសម៊ីការ (2.5) សរាែែ់ាង យន៊ីមយួៗ, r! 
រររ់ត្តលទ្ធនលរែស់អនរដៅរន៊ុងត្តរាង 5.2! 

3. ែដងកើររកាហ ្Idum ដធៀែនឹង r2! 

4. រែនា ស់ និែលភាព រន dumbbell ដោយរែនជរាលរនរកាហវ។ 

5. រែនរំហ៊ុសទរទ់្ងនឹងលទ្ធនលរង្កវ ស់ា ស់។ 

To =  …  s 

Io =   …  kg m2 

 ត្តរាង 5.2 រំោំងនិែលភាពរន dumbbell 

R 
(m) 

r2 

(m2) 
T 
(s) 

I 
(kgm2) 

    

    

    
 

 



 

 ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 25 

Graph of Idum versus r2 
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ដោយដរែើវធិ៊ីសាស្រសតកាដរ  រិែែំន៊ុរ សម៊ីការរនប្ខសដកាងខាងដលើ 

Idum =  …  r2 +  … 

ព៊ីសម៊ីការប្ខសដកាងខាងដលើ ា ស់និែលភាព រន dumbbell រឺ …  kg 

ការវាស់ា ស់ dumbbell រឺ …  kg. 

រំហ៊ុសទរទ់្ងនឹងការវាស់ា ស់ 

exp ... ...
100% 100% ... %

...

mes

mes

m m
Error

m

− −
=  =  =  

 

G. សំនួរ 

1. ដៅរន៊ុងការពិដសាធនដ៍នេះ ដរើឥទ្ធិពល r ដៅារំោំងនិែលភាពោ ងដូែដមតែ? 

2. ព៊ីរកាហវ Idum ដៅ r2, ជរាលរនរកាហវែង្កា ញា ស់ dumbbell ប្ដរឬដទ្? 

H. ការសននិោា ន 

ប្នអរដលើការពិដសាធនដ៍នេះ ដរើអនរសននិោា នោ ងណា? 
 


