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 ូមសោរពជ្ារជូនដល់សោក្រូអ្នក្រូ  ិ ានុ ិ ស និងអ្នកស្រើ្ា ់ទាំងអ្ ់ 
សោយាន្ារថា ្កមុហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនធ៊ីហវ៊ីក អ្ុិនស្រ ទូមុនិ (BSI) សយើងខ្ុ ាំ ណ្រ ាំរលួ
ស ៀវសៅណែនាំអ្ាំព៊ីការស្រើ្ា ់ឧរករែ៍សនេះ ាភាសាណខែរកនុងសោលរាំែងជួយ  ាំ
រលួដល់អ្នកស្រើ្ា ់ ាពិស  សោក្រូអ្នក្រូ  ិ ានុ ិ សណដល្រូវការរស្ងៀន 
និង សរៀនសោយាន្រ ិទ្ធិភាពខព ់។ 

ការណ្រ ាំរលួស ៀវសៅណែនាំអ្ាំព៊ីការស្រើ្ា ់ឧរករែ៍សនេះ និងការណែកជូនសនេះ ្កុម
ហ ុន  មនិានការទ្ទ្ួលកាំររអ្វ៊ីស ើយ។ ការណ្រ ាំរលួសនេះ ាការែូលរមួែាំណនកជាំនួយមយួ
ណននកររ ់្កុមហ ុន កនុងការជួយ កនុងការរសងកើន្រ ិទ្ធិភាពការរស្ងៀនររ ់សោក្រូ អ្នក
្រូ និងការ ិការររ ់រអូនៗ ិ ានុ ិ សណររ ុនសនេះ។ 

្កុមហ ុនសយើងខ្ុ ាំ  ុាំអ្ភយ័សទ ទុ្កាមុននូវរាល់កាំហុ ឆ្គងទាំងឡាយណាណដលសកើរ
ានសោយអ្សែរនព៊ីការណ្រ ាំរលួសនេះ។  ូមសោក្រូ អ្នក្រូ  ិ ានុ ិ សទាំងអ្ ់
ោន  សមត្តា សោរយល់ និងអ្ធា្ ័យ។ សៅកនុងករែ៊ី ណដលសោក្រូ អ្នក្រូ 
 ិ ានុ ិ ស ានរញ្ហា កនុងការស្រើ្ា ់ឧរករែ៍សនេះ  ូមជួយ ទ្ាំនកទ់្ាំនងមកកាន់
អ្នករសែចកសទ្ ររ ់្កុមហ ុនសយើងខ្ុ ាំដូែខាងស្កាម៖ 

្កមុហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនធ៊ីហវ៊ីក អ្ុិនស្រ ទូមុនិ (BSI)  
នទេះសលខ ១៧៨អ្ឺសហសរ  ូ និងអ្ឺអ្ង នលូវ១៩៧២  ង្កក រភ់នាំសពញថ្ែ៊ី ខែឌ ណ ន ុខ 
ភនាំសពញ  
ទូ្រ ពទ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
អ្ុ៊ីណមល info@bsi-kh.com 
សរហទ្ាំពរ័ www.bsi-kh.com 
សរហទ្ាំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 
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I. លកខែៈរសែចកសទ្  

សអ្្កង(់LED)    : ៤ខទង ់

មូលោា នស្រកង ់    : ១ MHz +/- ៥០ Hz 

កាំររិសពលសវោ    : ០ – ៩៩៩.៩ វនិទ្៊ី 

កាំររិរនការរារ ់    : ០ – ៩, ៩៩៩ 

ឧរករែ៍ភាជ ររ់សង្កគ លចាររូ់រភាព  : ២  

ឧរករែ៍ភាជ រស់អ្ ិែ្រូា សញ ទ្ិែសែញ  : ១ 

្រភព ញ្ហា សែញ    : ០.១ms, ១ms, ១០ms,  

  ១០០ms, ១០០០ms 

រង ់យុង ្ារស់្រើ្ា ់   : ២២០v +/-១០% AC 
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ក. ណននកខាងមុខ 

 

រូរភាពទ្៊ី ១. 

a. ឯកត្តរន ូែនករវា ់ណវង៖ ែងអុលរង្កា ញឯកត្តរង្កវ  ់ាវនិទ្៊ី និងមលិល៊ីវនិ
ទ្៊ី។ 

b. សអ្្កង ់LED    ៖ រង្កា ញលទ្ធនលរនការវា ់ណវង។ 
c. រ ូរុង រិទ្/សរើក។ 
d. រ ូរុងសអ្ ិែ្រូា សញ ទ្ិែ៖ រ ូរុងសនេះ្រូវានស្រើសដើមប៊ី សរើកឬរិទ្ ថាមពលព៊ីរ ូរ ៊ី

នសមណដកសអ្ ិែ្រិែ។ 
e.  ញ្ហា កាំែរម់ុខង្ករ 
f.  ញ្ហា កាំែរក់ារសរើកការនគរន់គងស់អ្ ិែ្រូា សញ ទ្ិែ 

g. រ ូរុងកាំែរម់ុខង្ករ 

▪ ែុែរ ូរុងសនេះ សដើមប៊ីស្ជើ សរ ើ មុខង្កររន ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង 
(timer counter)  
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▪ ែុែរ ូរុងសនេះសដើមប៊ីសធវើការវា ់ណវងាថ្ែ៊ី ្រ ិនសរើឧរករែ៍រារស់ា ង
្រូវានស្រើព៊ីមុន សដើមប៊ីសធវើការវា ់ណវង។ 

h. រ ូរុង CH.OVER  

▪ រ ូរុងសនេះ្រូវានស្រើសៅសពល ឧរករែ៍រារស់ា ង្រូវានកាំែរ់
សា ងសៅ សា ងទ្៊ី១ (Timing I) ឬសា ងទ្៊ី២ (Timing II)  ឬ Cycle។ 
ការែុែរ ូរុង សា ងទ្៊ី១ (Timing I) ឬសា ងទ្៊ី២ (Timing II) សនេះសៅ
មុខង្ករនរងរង្កា ញសពលសវោណដលទ្ទ្ួលានព៊ី ការវា ់ណវងណដល
សទ្ើរណរានសធវើស ើង។ 

▪ ការែុែរ ូរុងសនេះសៅមុខង្ករ Cycle នរងរង្កា ញរយៈសពល ឬវដាណដល
កាំពុង្រូវានវា ់។
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ខ. ណននកខាងស្កាយ 

 

រូរភាពទ្៊ី ២. 

a. រនធសោរណខសរសង្កគ លចាររូ់រភាព (photo-gate) ទ្៊ី១ 

b. រនធសោរណខសរសង្កគ លចាររូ់រភាព ទ្៊ី២ 

c. រនធសោរសមណដកអ្រគិ ន៊ី។  

d. រ ូរុង ុវរថភាព 

e. ណខសថាមពល (ណខសសម)  

II. ស ែកា៊ីសនាើម  

ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង ្រូវានរែនស ើងសដើមប៊ីស្រើាមយួការពិសសាធនស៍ោយ
ស្រើ Air Track ។ សទេះោ ងណាកស៏ោយ វាកោ៏ែស្រើកនុងការពិសសាធនស៍ោយស្រើ 
រសទ្េះរុញ ឬរសទ្េះធមែត្ត សៅកនុង ការពិសសាធនស៍ា ល (ការវា ់ ទងរ់យៈសពល) និង
ការកាំែររ់ក g សោយការពិសសាធនទ៍្ាំោក ់សោយស រ ៊ី សដើមប៊ីវា ់ ទងស់ពល
សវោឆ្លងការក់នុងអ្ាំ ុងសពលទ្ាំោកស់ោយស រ ៊ី ។ 
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ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង ្រូវាននាល់ជូន sensors រាំពាកស់ៅរសង្កគ លចាររូ់រភាព 
ព៊ីរ។ ទ្៊ីត្តាំងណដល ទកទ់្ងដាំរូង រនរាាំងពនលឺ និង រសង្កគ លចាររូ់រភាព ្រូវាន
រង្កា ញកនុងរូរភាពទ្៊ី ៣ ។ សៅសពលភាជ រ ់សៅឧរករែ៍កាំែរស់ា ង ទ្ទ្ួល ញ្ហា
ផ្លល  ់រាូរព៊ីភលសឺៅងងររ ( ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី ៤) ឬព៊ីងងររសៅភល ឺ( ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី 
៥) សៅសពល វរថុមយួានរាាំងពនលឺឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព ។ 

រាំោ ់រាូរសនេះ ្រូវានស្រើសោយឧរករែ៍កាំែរស់ា ងារង្កវ  ់មូលោា ន។ 
Bright ្រូវានកាំែរថ់ា ាលកខខែឌ សៅសពលណដលពនលឺ រសង្កគ លចាររូ់រភាព 
មនិ្រូវានរារាាំងសោយរាាំងពនលឺ សហើយភាពងងររ ្រូវានកាំែរថ់ាាលកខខែឌ
សៅសពលណដលពនលឺ រសង្កគ លចាររូ់រភាព ្រូវានរារាាំងសោយរាាំងពនលឺ។ 

 

 

រូរភាពទ្៊ី ៣. ទ្៊ីត្តាំងទកទ់្ងដាំរូងរនរាាំងពនលឺ និងរសង្កគ លចាររូ់រភាព 
 



 

  ណ្រ ាំរលួសោយ ្កមុហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនធ៊ីហវ៊ីក អ្ុនិស្រ ទូមុនិ (BSI) 6  

 

រូរភាពទ្៊ី ៤. ការផ្លល  ់រាូរភលសឺៅងងររ 

Motion direction

Light Barrier

Photo Gate

 

រូរភាពទ្៊ី ៥. ការផ្លល  ់រាូរព៊ីងងររសៅភល ឺ

ចារព់៊ីសពលសនេះរសៅ ការផ្លល  ់រាូរព៊ីភលសឺៅងងររនរង្រូវានកាំែរថ់ារលក ញ្ហា
ស ើង និងព៊ីងងររសៅភល ឺដូែរល ញ្ហា ែុេះ។ កមែវធិ៊ីកាំែរស់ា ង វា ់ណវងែសនល េះសពល
រវាងការសកើរស ើងរនការផ្លល  ់រាូរព៊ីរ។ ាឧទហរែ៍ វាវា ់ែសនល េះសពលសវោរវាង
សពលណដលរលក ញ្ហា សកើនស ើង និង សពលរនទ ររ់លក ញ្ហា  រនាសកើនស ើង ឬ វា
វា ់ែសនល េះសពលសវោរវាងសពលណដលរលក ញ្ហា សកើនស ើង និងសពលរនទ រណ់ដល 
រលក ញ្ហា ធាល កែុ់េះ។ 
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សលបឿនណដលសកើរស ើងភាល មៗរនវរថុមយួ ្រូវានា នស់ាែ នសោយស្រើរូរមនាសលបឿន
មធយម ាឧទហរែ៍ 

t

s
v




=  

សហើយសោយសធវើឱ្យ s រូែ ដូសែនេះ t ខិរជិរ 0 ( ូនយ) ។ រាាំងពនលឺ ្រូវការភាជ រ់
ាមយួវរថុានែលនសៅកនុងការពិសសាធនទ៍កទ់្ងនរងការកាំែរស់លបឿន និង/ឬ 
នទុេះ។ រាាំង ពនលឺណដលភាជ រម់ក ោែា្រសភទ្ "ឆ្នូរព៊ីរដង" ឬ្រសភទ្ "ឆ្នូរណរមយួ" ។ 
រនទ រម់ក s រឺាែាំង្កយ រវាងណរម "នាំមុខ" រនរាាំងពនលឺព៊ីរាន ់ឬរវាងណរម "នាំ
មុខ" និង "យឺរ" រនរាាំងពនលឺណដលានរនទេះ ណរមយួ។ 

 នទុេះ a រនវរថុណដលផ្លល  ់ទ្៊ីាមយួនរងសលបឿនសថ្រោែ្រូវានរកសឃើញសោយស្រើរូរ
មនា៖ 

t

vv
a



−
= 12

 

ណដល v1 និង v2 រឺាសលបឿនខែៈររ ់វរថុសៅទ្៊ីត្តាំងទ្៊ី១ និងទ្៊ីត្តាំងទ្៊ី២ រនវរថុសរៀ
ងៗខលួន សលបឿនខែៈ្រូវានវា ់សោយស្រើវធិ៊ីសាស្រ ាខាងសលើ។ 

III. មូលោា ន្ររេះរនការវា ់ណវង 

ក. មុខង្ករររ ់ Timing I  

មុខង្ករររ ់ Timing I ្រូវានស្រើសដើមប៊ីវា ់ែសនល េះសពលសវោ t កាំ ុងសពលណដល
រសង្កគ លចាររូ់រភាព ្រូវានរារាាំងសោយរាាំងពនលឺណដលានរនទេះណរមយួ។  ូម
សមើលរូរភាពទ្៊ី ៦. ខាងស្កាម។ 
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A B
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Pulse down Pulse up
Photo Gate

 

រូរភាពទ្៊ី ៦ 

សៅសពលណដលវរថុណដលានរាាំងពនលឺណរមយួរ ាំកិលព៊ី A សៅ B សនេះដាំរូងរសង្កគ លចារ់
រូរភាព នរង្រូវានរារាាំង ណដលរណាា លឱ្យានរលក ញ្ហា ស ើង ណដលរណាា លឱ្យ
កមែវធិ៊ីកាំែរស់ា ងចារស់នាើម រារស់ា ងភាល មៗ។ កមែវធិ៊ីកាំែរស់ា ងឈររ់ារភ់ាល មៗ 
សៅសពលណដលពនលឺរសង្កគ លចាររូ់រភាព្រូវានរារាាំង។ លទ្ធនលរនការវា ់ណវងនរង
្រូវានរង្កា ញសៅសលើសអ្្កង ់LED ។ សោយសាររនទេះរាាំងពនលឺ្រូវានសរ សាគ ល់ 
សលបឿនខែៈ រនវរថុកនុងអ្ាំ ុងសពលែសនល េះសពល្រណហលា្រូវានរែន។ 

ខ. មុខង្ករររ ់ Timing II 

មុខង្ករររ ់ Timing II ្រូវានស្រើសដើមប៊ីវា ់ែសនល េះសពលសវោ t រវាងរលក ញ្ហា
ស ើងទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ស ើងទ្៊ី២ សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពសៅសពលណដលរាាំងពនលឺ
ព៊ីរានឆ់្លងការ់្ ែកទវ ររូរថ្រ។  ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី៧. ខាងស្កាម 

Light Barrier

A

t

Pulse up 2 Pulse up 1
Photo Gate

B  

រូរភាពទ្៊ី ៧ 
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សៅសពលណដលរាាំងពនលឺព៊ីរាន ់ ផ្លល  ់ទ្៊ីព៊ី A សៅ B ដូែកនុងរូរភាពទ្៊ី៧. ដាំរូង
រសង្កគ លចាររូ់រភាព នរងរកសឃើញរលក ញ្ហា ស ើងទ្៊ី១ ។ សៅសពលសនេះកមែវធិ៊ី
កាំែរស់ា ងចារស់នាើមរារស់ា ង។ រនទ រម់ក រសង្កគ លចាររូ់រភាព នរងរកសឃើញរលក
 ញ្ហា ស ើងទ្៊ី២ ណដលនរងរនារនទ រណ់ដលរណាា លឱ្យកមែវធិ៊ីកាំែរ ់ សា ងឈររ់ារ់
សា ងភាល មៗ។ រនទ រម់កលទ្ធនលរនការវា ់ណវងនរង្រូវានរង្កា ញសៅសលើសអ្្កង ់
LED ។ សោយសារែាា យរវាង ណរមនាំមុខ "leading edges"  ទាំងព៊ីរសៅរាាំងពនលឺ
ោែ្រូវានវា ់ ឬសាគ ល់ សលបឿនខែៈរនរាាំង (វរថុ) សៅែសនល េះសពលសនេះោែ្រូវ
ានរែន។ 

រ. មុខង្ករររ ់ Collision 

មុខង្ករររ ់ Collision ្រូវានស្រើកនុងការពិសសាធសលើការរុកវរថុព៊ីរ។ មុខង្ករសនេះ 
្រូវការរាាំងពនលឺព៊ីរាន ់ ណដលរាាំងមយួ្រូវានដាំស ើងសៅវរថុន៊ីមយួៗណដល្រូវរ េះ
ទ្ងគិែោន  ( ្ាររ់នាំងខយល់ន៊ីមយួៗ)។ សៅកនុង មុខង្ករសនេះ កមែវធិ៊ីកាំែរស់ា ងនរង
វា ់ែសនល េះសពលសវោរវាងរលក ញ្ហា ស ើងសលើកដាំរូង និង រលក  ញ្ហា ស ើងទ្៊ី
ព៊ីរសៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ សរៀងោន មុន និងស្កាយ 
ការរ េះទ្ងគិែ។  ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី៨. ខាងស្កាម។ 

Light Barrier 1

A

Pulse up 1
Pulse up 1

Photo Gate 1

Light Barrier 2

B C

Pulse up 2 Pulse up 2

Photo Gate 2

t t

 

រូរភាពទ្៊ី៨. 

សៅសពលណដលរាាំងពនលឺទ្៊ី១ ផ្លល  ់ទ្៊ីព៊ី A សៅ B សនេះ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ នរងដរង
(រកសឃើញ) រលក  ញ្ហា ទ្៊ី១ សហើយសៅសពលដាំណាលោន ឧរករែ៍កាំែរស់ា ងចារ់
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សនាើមរារស់ា ង ្ាររ់ាាំងពនលឺទ្៊ី១។ រនទ រម់ករសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ នរងចារ់
រលក ញ្ហា ទ្៊ី២ សៅសពលសនេះ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង ឈរ ់រារស់ា ង សហើយរកា
ទុ្កលទ្ធនល ្ាររ់ាាំងពនលឺទ្៊ី១ ដាំសែើ រការដូែោន សនេះសកើរស ើងសៅរាាំងពនលឺ 2 
សៅសពលណដលរាាំងពនលឺទ្៊ី២ ផ្លល  ់ទ្៊ីព៊ី C សៅ B ។ 

សៅសពលណដលរាាំងពនលឺទ្៊ី២ ផ្លល  ់ទ្៊ីព៊ី C សៅ B សនេះ រសង្កគ លចាររូ់រភាពចាសរើាន 
ចាររ់លក ញ្ហា ទ្៊ី១ សហើយសៅសពលដាំណាលោន សនេះ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ងចារ់
សនាើមរារស់ា ង ្ារ ់ រាាំងពនលឺទ្៊ី២។ កមែវធិ៊ីកាំែរស់ា ងនរងរញ្ឈរក់ារវា ់ណវង 
រនទ រព់៊ីដរងព៊ីរាាំងពនលឺ រកសឃើញសៅសលើ រលក ញ្ហា ទ្៊ី២ ។ លទ្ធនលរនការវា ់ណវង
្រូវានរកាទុ្កសោយស ែ្ េះ P1.1  ្ាររ់ាាំងពនលឺទ្៊ី១ និង P2.1  ្ាររ់ាាំង
ពនលឺទ្៊ី២ ។ 
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A

Pulse up 1
Pulse up 1

Photo Gate 1
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B C

Pulse up 2

Pulse up 2
Photo Gate 2

 

រូរភាពទ្៊ី៩ 

អ្វ៊ីណដលសកើរស ើងរនទ រព់៊ីការរ េះទ្ងគិែ រឺោ្ ័យសលើសលបឿនខែៈ និងា  ់ររ ់
វរថុណដលរ េះទ្ងគិែោន ។ ាឧទហរែ៍  នែរថ់ាវរថុណដលរុកោន ទាំងព៊ីរផ្លល  ់ទ្៊ីឆ្ងា យព៊ី
ោន សៅវញិសៅមក។ វរថុទ្៊ី១ (រាាំងពនលឺទ្៊ី១) នរងផ្លល  ់ទ្៊ី្រ រម់កវញិព៊ី B សៅ A 
សហើយវរថុទ្៊ី២ (រាាំងពនលឺទ្៊ីៗ) នរងផ្លល  ់ទ្៊ី្រ រម់កវញិព៊ី B សៅ C។ ដូសែនេះសហើយ 
រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ នរងរកសឃើញរលក ញ្ហា ណដល
្រូវ ោន សកើរស ើងរ៊ី រលក ញ្ហា ទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី២ មាងសទ្ៀរ។ រនទ រម់ក 
ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង វា ់ែសនល េះសពលសវោសរៀងៗខលួនណដល្រូវាាំងសោយរាាំង
ពនលឺសរៀងៗខលួន (វរថុ) ណដលការរ់សង្កគ លចារ ់ រូរភាពទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ សរៀងៗខលួន។ លទ្ធ
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នលសនេះ នរង្រូវានរកាទុ្កសោយឧរករែ៍ កាំែរស់ា ងា P1.2 និង P2.2 សរៀ
ងៗខលួន សហើយនរងរង្កា ញសោយ វ័យ្រវរាិសៅកនុងសអ្្កង។់ 

 

ឃ. មុខង្ករររ ់ Acceleration  

មុខង្ករររ ់ Acceleration ្រូវានស្រើសដើមប៊ីកាំែរក់ាររសងកើន នទុេះរនវរថុមយួ 
(ឧរករែ៍រ ាំកិល កនុងករែ៊ី ពិសសាធនស៍ោយស្រើនលូវខយល់) ផ្លល  ់ទ្៊ីកនុងែលនរសងកើន
សលបឿនស ែើោន ។ កនុងការពិសសាធន ៍្រសភទ្សនេះ អ្ាំពូលសភលើងានព៊ីរាន់្ រូវភាជ រស់ៅ
វរថុណដលកាំពុងផ្លល  ់ទ្៊ី។ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង នរងវា ់ ែសនល េះសពល៣៖ 

t1 រវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១  

t2 រវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ សហើយនិង 

t3 រវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី ១ និងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ សៅ
រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២  

 ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី១០. ខាងស្កាម។  
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សៅសពលណដលវរថុមយួ (សោយភាជ រា់មយួរាាំងពនលឺព៊ីរាន)់ ផ្លល  ់ទ្៊ីព៊ី A សៅ B 
សហើយឆ្លងការ ់ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ សនេះរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ រកសឃើញ
រលក ញ្ហា សកើរស ើងសលើដាំរូង (រលក  ញ្ហា ទ្៊ី១ កនុងរូរភាពទ្៊ី១០.) ។ វាសធវើឱ្យ
ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង ចារស់នាើមរារស់ា ង សហើយវា ់ា រនារនទ រែ់សនល េះសពល
រវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១  រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ រសង្កគ លចារ ់រូរ
ភាពទ្៊ី២។ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ ចារា់នរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ ឧរករែ៍កាំែរ់
សា ង ចារស់នាើមរារ ់សា ងសៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២។ 

សៅសពលរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ រកសឃើញរលក ញ្ហា ទ្៊ី២ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង
ឈរវ់ា ់សពលសវោសៅ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ សហើយរកាទុ្កលទ្ធនល។ សៅ
សពលណដលរាាំងពនលឺឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ និងរកសឃើញរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ 
(រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ - សមើលរូរភាព!) ការវា ់ណវងរនែសនល េះសពល រវាងរលក
 ញ្ហា ទ្៊ី១ សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាព
ទ្៊ី២ ឈរស់ហើយលទ្ធនល្រូវានរកាទុ្ក។ កនុងសពលាមយួោន ការវា ់ណវងរន
ែសនល េះសពលរវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី២ សៅកនុងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី
២*។ សៅសពល រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ រកសឃើញ រលក ញ្ហា ទ្៊ី២ ការវា ់ណវងរន
ែសនល េះសពលរវាងរលក ញ្ហា ទ្៊ី១  និងរលក ញ្ហា ទ្៊ី២ សៅរសង្កគ លចារ ់ រូរភាពទ្៊ី២ 
ឈរ ់សហើយលទ្ធនល្រូវានរកាទុ្ក។ លទ្ធនលរនការវា ់ណវងទាំងរ៊ីោែ្រូវាន 
រង្កា ញារោ់ន ព៊ី t1 ដល់ t2 រនទ រម់ក t3 សៅសលើ LED រង្កា ញសោយ វ័យ្រវរាិ។  
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ង. មុខង្ករររ ់ Gravitational Acceleration  

មុខង្ករររ ់ Gravitational Acceleration ្ រូវានស្រើសដើមប៊ីកាំែរ ់នទុេះសោយសារ
ទ្ាំនញរន វរថុធាល កស់ោយស រ ៊ី ឧ. ាល់ណដកមយួ។ 

រាាំងពនលឺនិងវរថុមយួ ្រូវានស្រើ្ោរា់ល់ណដក។ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង នរងវា ់
ែសនល េះសពលរវាងាល់ ចារស់នាើមផ្លល  ់ទ្៊ីសោយរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ សៅរសង្កគ លចាររូ់រ
ភាពទ្៊ី១ និងកវ៏ា ់ែសនល េះសពលរវាងាល់ចារ ់ សនាើមផ្លល  ់ទ្៊ីសោយរលក ញ្ហា ទ្៊ី១ 
សៅរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ ។  ូមសមើលរូរភាពទ្៊ី១១ ខាងស្កាមសៅ សពលណដល
កុងត្តក់្ រូវានសរើក ឧរករែ៍ចារស់នាើមរារស់ពលសវោខែៈសពលណដលសមណដក
្រសលងាល់។ 

មយួ នទុេះស្កាយមក ាល់ានឆ្លងការ ់ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ សហើយ រសង្កគ ល
ចាររូ់រភាពទ្៊ី១ ចារ ់ ានរលក ញ្ហា ណដលសកើរស ើង កនុងសពលាមយួោន  វា ់
ែសនល េះសពលរវាងាល់ចារស់នាើមផ្លល  ់ទ្៊ីសោយ រលក ញ្ហា ស ើងទ្៊ី១ សៅ រសង្កគ ល
ចាររូ់រភាពទ្៊ី១ ានឈរ ់ សហើយលទ្ធនលានរកាទុ្ក។ មយួ នទុេះ ស្កាយមក 
ាល់ឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ សហើយ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ ោែចារ់
រលក ញ្ហា  ស ើង កនុងសពលាមយួោន  រាល រសពលសវោវា ់រវាងវរថុចារស់នាើមផ្លល  ់ទ្៊ី 
សោយរលក ញ្ហា ស ើងសៅ រសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២ ានឈរស់ហើយលទ្ធនល្រូវ
ានរកាទុ្ក។ លទ្ធនលទាំងអ្ ់រង្កា ញសោយ  វ័យ្រវរាិសៅសលើការរង្កា ញារនា
រនទ រ។់ 

សោយសារាល់ធាល កស់ោយោែ នសលបឿនសដើម សហើយែាា យណដលធាល កោ់ែវា ់ណវង
ាន g ោែ្រូវាន រែនសោយស្រើរូរមនា៖ 
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h1 រឺាែាំង្កយរវាងរលក ញ្ហា ស ើង និងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១   

h2 រឺាែាំង្កយរវាងរលក ញ្ហា ស ើង និងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២    
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ដូែសែនេះ នទុេះរនទ្ាំនញដ៊ីធាែរែនត្តម៖ 
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ណ ក្រ ិនសរើចាាំាែ!់ 

Electromagnet

switch

photo gate 2

photo gate 1

T1

pulse up

Iron ball

Electromagnet

switch

photo gate 2

photo gate 1

T2

pulse up

Iron ball

Photo gate 1 sensing iron ball Photo gate 2 sensing iron ball  

រូរភាពទ្៊ី១១ 
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ែ. មុខង្ករររ ់ Cycles 

មុខង្ករររ ់ Cycles ្រូវានស្រើសដើមប៊ីវា ់រយៈសពលរនវរថុសោលដូែាសា ល។ 

ឆ្. មុខង្ករររ ់ Count 

មុខង្ករររ ់ Count ្រូវានស្រើសដើមប៊ីរារែ់ាំនួនដងណដលវរថុមយួឆ្លងការស់ៅរសង្កគ ល
ចាររូ់រភាព។ 
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IV. រសរៀរដាំសែើ រការឧរករែ៍កាំែរ់សា ង 

មុនសពលសរើកឧរករែ៍កាំែរស់ា ង  ូម្ាកដថារសង្កគ លចាររូ់រភាព្រូវាន
ភាជ រស់ៅរនធសោរររ ់វាសៅ ណននកខាងស្កាយររ ់ឧរករែ៍។ 

សដើមប៊ីសរើកឧរករែ៍កាំែរស់ា ងសនេះ  ូមែុែសរើករ ូរុង Power។ 

១. Timing I 

▪ ្រូវ្ាកដថា ញ្ហា កាំែរ ់Timing I រសញ្ចញពនលឺ។ 

▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពសៅកណនលងណាមយួត្តមរសណាា យនលូវខយ
ល់។ សរៀរែាំឧរករែ៍ រនទេះណដលានរនាំងពនលឺណរមយួភាជ រ។់ សរើក
ា  ុ៊ីននលុ ាំ  សហើយោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលសៅ សលើ នលូវខយល់។  រុញឧរករែ៍
រ ាំកិលរនាិែមាងៗ សឆ្ងព េះសៅកានរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព សដើមប៊ីឱ្យ រាាំងពនលឺ
ឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព។ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង នរងរង្កា ញព៊ី
សពលសវោ ណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិលសដើមប៊ីឆ្លងការ ់ ណដល
ែាា យស ែើនរងទ្ទ្រងរនរាាំងពនលឺ។ ទ្ិនននយ័ណររសនេះរហូរដល់ ២០ 
ោែ្រូវានរកាទុ្កសៅកនុងអ្ងគែងចាាំររ ់ឧរករែ៍ កាំែរស់ា ង។  

▪ សដើមប៊ីសមើលទ្ិនននយ័ណដលានរកាទុ្កកនុងអ្ងគែងចាាំ  ូមែុែរ ូរុង CH 
Over។ 

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមការវា ់ណវងថ្ែ៊ី  ាអ រទ្ិនននយ័រង្កវ  ់សៅកនុងអ្ងគែងចាាំ 
សោយែុែរ ូរុង Function ស្ែើនដងត្តមណដលចាាំាែ ់ រហូរដល់ 0 
( ូនយ) រង្កា ញសៅសលើ សអ្្កងL់ED។  
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២. Timing II 

 ្ាររ់ាាំងពនលឺណដលានរនទេះណរមយួ 

▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពព៊ីរសៅែាា យខលេះសៅសលើនលូវខយល់ សហើយ
ភាជ រព់ួកវាសៅ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ងដូែធមែត្ត។ 

▪ សរៀរែាំឧរករែ៍រ ាំកិល ាមយួនរងរាាំងពនលឺណដលានរនទេះណរមយួ។ 
សរើកា  ុ៊ីននលុ ាំសហើយ ោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលសៅសលើនលូវខយល់សៅខាងស្ៅ
រសង្កគ លចាររូ់រភាពទាំងព៊ីរ។  

▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  Timing II 
រសញ្ចញពនលឺ។  

▪ រុញឧរករែ៍រ ាំកិលរនាិែមាងៗ សដើមប៊ីឱ្យវាឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព
ទាំងព៊ីរ។ សពលសវោ ណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិល សដើមប៊ីឆ្លង
ការែ់ាំង្កយរវាង រសង្កគ លចាររូ់រភាព ទាំងព៊ីរ នរង្រូវានវា ់សហើយ
ទ្ិនននយ័ណដលទ្ទ្ួលាននរង្រូវាន រង្កា ញនិងរកាទុ្ក កនុងអ្ងគែង
ចាាំ ។ ទ្ិនននយ័ណររសនេះរហូរដល់ ២០ ោែ្រូវានរកាទុ្កកនុងអ្ងគែង
ចាាំ ។ សដើមប៊ីសមើលទ្ិនននយ័ណដលានរកាទុ្ក ែុែរ ូរុង CH Over ។ 

 ្ាររ់ាាំងពនលឺណដលានរនទេះព៊ីរ 

▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពមយួសៅែាា យខលេះសៅសលើនលូវខយល់ សហើយ
ភាជ រព់ួកវាសៅ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ងដូែធមែត្ត។ 

▪ សរៀរែាំឧរករែ៍រ ាំកិល ាមយួនរងរាាំងពនលឺណដលានរនទេះព៊ីរ។ សរើក
ា  ុ៊ីននលុ ាំសហើយ ោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលសៅសលើនលូវខយល់ រកាែាំង្កយខលេះ
សៅនរងរសង្កគ លចាររូ់រភាព។  

▪ រុញឧរករែ៍រ ាំកិលសនេះ សដើមប៊ីឱ្យវាផ្លល  ់ទ្៊ីឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភា
ព។ ឧរករែ៍ កាំែរស់ា ង នរងវា ់សពលសវោណដលឧរករែ៍រ ាំកិល
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្រូវឆ្លងការែ់ាា យស ែើនរងែាា យ រវាងរនទេះទាំងព៊ីររនរាាំងពនលឺ។ 
ទ្ិនននយ័ណដលទ្ទ្ួលាននរងរង្កា ញសៅសលើសអ្្កង ់LED ។ លទ្ធនល
ទ្ិនននយ័រនការវា ់ណវង នរង្រូវរកាទុ្កកនុងអ្ងគែងចាាំ។  

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមការវា ់ណវងថ្ែ៊ី  ាអ រទ្ិនននយ័រង្កវ  ់សៅកនុងអ្ងគែងចាាំ 
សោយែុែរ ូរុង Function ស្ែើនដងត្តមណដលចាាំាែ ់ រហូរដល់ 0 
( ូនយ) រង្កា ញសៅសលើ សអ្្កងL់ED។  

៣. Collision  

▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពែាំនួនព៊ីរសៅែាា យ ម្ រណាមយួព៊ីោន  
សដើមប៊ីវា ់សលបឿន រនឧរករែ៍រ ាំកិលព៊ីរ មុននិងស្កាយការរ េះទ្ងគិែ។ 
ភាជ ររ់សង្កគ លចាររូ់រភាពសៅ P1 និង P2 សៅណននកខាងស្កាយឧរករែ៍
កាំែរស់ា ង។  

▪ សរៀរែាំឧរករែ៍រ ាំកិលែាំនួន ២ ណដលន៊ីមយួៗរាំពាកស់ោយរាាំង
ការពារពនលឺព៊ីរាន ់និងរ ័រ (collision spring) ។ សរើកម  ុ៊ីននលុ ាំ សហើយ
ោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលន៊ីមយួៗ សៅទ្៊ីត្តាំងង្កយ្ ួលសៅត្តមរសង្កគ ល
ចាររូ់រភាពនិមយួៗ សដើមប៊ីឱ្យពួកវារុកោន  សហើយ សលបឿនររ ់វាមុន 
និងស្កាយការរ េះទ្ងគិែ ោែ្រូវានវា ់សោយឧរករែ៍កាំែរ ់សា 
ង។ 

▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  collision 
រសញ្ចញពនលឺ។  

▪ ្រសភទ្មយួរនការរ េះទ្ងគិែ រឺសៅសពលណដលវរថុព៊ីរែូលជិរោន សៅវញិ
សៅមកសហើយរុកោន  ោ ងលអឥរសខាច េះ។ 

▪ ោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលមយួសៅ ងខាងរនរសង្កគ លចាររូ់រភាពទាំងព៊ីរ
សនេះសហើយរ េះោន នរងោន ។ រុញឧរករែ៍រ ាំកិលទាំងព៊ីរសឆ្ងព េះសៅែាំកណាា
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លរនរសង្កគ លចាររូ់រភាពទាំងព៊ីរ សោយ រុករ ័រ (collision spring)
ាមយួោន ។ រនទ រព់៊ីរ េះទ្ងគិែោន  ឧរករែ៍រ ាំកិលទាំងព៊ីរនរងរ ាំកិល
សែញព៊ីោន  សោយន៊ីមយួៗឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាពាសលើកទ្៊ីព៊ីរ។ 

▪ រនទ រម់ក ឧរករែ៍កាំែរស់ា ងនរងរង្កា ញទ្ិនននយ័ខាងស្កាមាែាំនូ
នដង។  

P1.1 

XXXX. (សពលសវោណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិល សដើមប៊ីឆ្លងការ ់
រសង្កគ លចាររូ់រភាព P1 ាសលើកដាំរូង) 

P1.2 

XXXX. (សពលសវោណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិល សដើមប៊ីឆ្លងការ ់
រសង្កគ លចារ ់រូរភាព P1 ាសលើកព៊ីព៊ីរ) 

P2.1 

XXXX. (សពលសវោណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិល សដើមប៊ីឆ្លងការ ់
រសង្កគ លចារ ់រូរភាព P2 ាសលើកមយួ) 

P2.2 

XXXX. (សពលសវោណដល្រូវការសោយឧរករែ៍រ ាំកិល សដើមប៊ីឆ្លងការ ់
រសង្កគ លចារ ់រូរភាព P2 ាសលើកពរ) 

▪ ្រ ិនសរើឧរករែ៍រ ាំកិលឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព P1 រ៊ីដង សអ្
្កង ់LED នរងរង្កា ញ  P1.3 ជាំនូ ឲ្យ P2.2 ។ 

▪ ្រ ិនសរើឧរករែ៍រ ាំកិលឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព P2 រ៊ីដង សអ្
្កង ់LED នរងរង្កា ញ  P2.3 ជាំនូ ឲ្យ P1.2 ។  
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៤. Acceleration 
សដើមប៊ីឱ្យានែលនរសងកើន នទុេះស ែើោន  នលូវខយល់្រូវណរានទ្ាំសនរ។  ូម
សោងសៅស ៀវសៅណែនាំព៊ីនលូវខយល់ សដើមប៊ីដរងអ្ាំព៊ីរសរៀររ្មងន់លូវខយល់។ 
▪ សធវើឱ្យនលូវខយល់ានទ្ាំសនរ្ររ់្ ោនស់ដើមប៊ីឱ្យឧរករែ៍រ ាំកិល រ ាំកិល

សោយរសងកើនសលបឿន ណដលោែ្ររ់្ រងាន៖ សលបឿនររ ់វាផ្លល  ់រាូ
រសលឿន។ 

▪ សរៀរែាំឧរករែ៍រ ាំកិល ាមយួនរងរាាំងពនលឺព៊ីរាន។់ 
▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពព៊ីរសៅែាា យ មរមយព៊ីោន សៅវញិសៅម

ក។ ភាជ ររ់សង្កគ លចារ ់រូរភាព សៅនរងឧរករែ៍កាំែរស់ា ង។ 
▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  Acceleration 

រសញ្ចញពនលឺ។  
▪ សរើកា  ុ៊ីននលុ ាំ។ ោកឧ់រករែ៍រ ាំកិលសៅែុងខព ់រននលូវ យល់ សដើមប៊ី

ឲ្យសពលណដល្រសលងសែញមក ឧរករែ៍រ ាំកិលឆ្លងការរ់សង្កគ លចារ់
រូរភាពព៊ីរ។ ្រយរ័នកុាំឱ្យ ឧរករែ៍រ ាំកិលរុកដល់ែុងាខ ងសទ្ៀរ 
សោយចារវ់ាមុនសពលវាសៅដល់! 

▪ រនទ រព់៊ីរាាំងពនលឺឆ្លងការរ់សង្កគ លចាររូ់រភាព ទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ (P1 និង 
P2) សអ្្កង ់ LED នរងរង្កា ញលទ្ធនលរនការវា ់ណវងឆ្ងល  ់ោន ដូែ
ខាងស្កាម: 
១ ការវា ់ណវងរនែសនល េះសពលសៅកនុងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១។ 
២ ការវា ់ណវងរនែសនល េះសពលសៅកនុងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី២។ 
១ -២ ការវា ់ណវងរនែសនល េះសពលរវាងរសង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងទ្៊ី
២។ 

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមការវា ់ណវងថ្ែ៊ី ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង 
រហូរដល់សអ្្កង ់LED រង្កា ញ 0 ms ( ូនយ ms)។ 
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៥.  Gravity Acceleration  
សដើមប៊ីកាំែរ ់g  នទុេះទ្ាំនញដ៊ី សយើងស្រើ្ា ់មុខង្ករ Gravity 
Acceleration ខាងសលើ។ រនទ រម់ក៖ 

▪ ភាជ រស់មណដកសអ្ ិែ្រិែណដលកានស់ៅនរងរនធសអ្ ិែ្រូា សញ ទ្ិែសៅ
សលើឧរករែ៍កាំែរស់ា ង។ 

▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  Gravity 
Acceleration រសញ្ចញពនលឺ។  

▪ ភាជ រា់ល់ណដកសៅែុងខាងស្កាមរន នូលសមណដកណដលកាន។់ 

▪ ្រសលងាល់ណដកសោយែុែរ ូរុង E. MAGNET ។ ាល់រួរណរធាល ក ់
សហើយឆ្លងការស់ៅកានរ់សង្កគ លចាររូ់រភាពទ្៊ី១ និងរសង្កគ លចាររូ់រ
ភាពទ្៊ី២ សហើយរនទ រព់៊ីមយួរយៈ ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង រញ្ឈរក់ារ
វា ់ណវងសពលសវោ សហើយវានរងរង្កា ញសពលសវោណដល្រូវការសោយ
ាល់។ 

▪ ព៊ីទ្ិនននយ័ណដលទ្ទ្ួលាន g ោែ្រូវានរែន។ 

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមការវា ់ណវងថ្ែ៊ី ែុែរ ូរុង Function។ 

៦.  Cycles 
មុខង្ករររ ់ Cycles ្រូវានស្រើសដើមប៊ីវា ់ ទងស់ពលសវោណដល្រូវការ
សោយសា លមយួកនុង លាំសោលអ្រិររាែាំនួន២០។ ឧទហរែ៍ លាំសោល
រនឧរករែ៍រ ាំកិល ណដលកានរ់ ័រ helical សៅ ងខាងកនុងរាល មយួ។  

▪ ភាជ ររ់សង្កគ លចាររូ់រភាពមយួសៅឧរករែ៍កាំែរស់ា ង។ ោកវ់ាសៅ
កណាា ល។ 

▪ ្រូវ្ាកដថាលាំនាំខយល់រឺសនេក។ សរើកឧរករែ៍នលុ ាំ សហើយោក់
ឧរករែ៍រ ាំកិលណដល ានរនាំងពនលឺមយួឆ្នូរសៅសលើលាំនាំសនេះ។ 
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▪ ភាជ ររ់ ័រ helical សៅណននកាខ ងរនឧរករែ៍រ ាំកិល សហើយភាជ រែុ់ង
ទ្ាំសនរមយួសៅែុង ន៊ីមយួៗរនលាំនាំ។  

▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  Cycles 
រសញ្ចញពនលឺ។  

▪ ែុែរ ូរុង CH.OVER សដើមប៊ីកាំែរែ់ាំនួនរយៈសពលណដល្រូវវា ់។ 
▪ រ ាំកិលឧរករែ៍រ ាំកិល (deflection) កនុងទ្ិ សៅមយួត្តមលាំនាំាន

កាំែរស់ហើយ ណលងវា។ ឧរករែ៍រ ាំកិល រួរសោលស្ែើនដងសៅត្តម
លាំនាំសនេះ។ ែាំនួនរនវដា ឧរករែ៍រ ាំកិលណដលនរងសលែស ើងសៅសលើ
សអ្្កង ់នរងថ្យែុេះមយួ ្រ ិនសរើ ឧរករែ៍រ ាំកិលសនេះានឆ្លងការ់
រសង្កគ លចាររូ់រភាពកនុងរយៈសពលមយួ សោយ វ័យ ្រវរាិ។ រនទ រ់
ព៊ីរយៈសពលកាល យា 0 សអ្្កងនរងរង្កា ញរយៈសពល រុរ ទាំងអ្
 ់។ 

▪ សដើមប៊ីសមើលសពលសវោណដលានវា ់សៅអ្ាំ ុងសពលន៊ីមយួៗ ែុែរ ូ
រុង CH.OVER 

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមការវា ់ណវងថ្ែ៊ី ែុែរ ូរុង Function ។ 

៧.  Counting 

▪ ដាំស ើងរសង្កគ លចាររូ់រភាពសៅសលើលាំនាំោកា  សហើយភាជ រវ់ាសៅ
ឧរករែ៍កាំែរ ់សា ង។ 

▪ ែុែរ ូរុង Function មាង ឬស្ែើនដង រហូរដល់ ញ្ហា  Count 
រសញ្ចញពនលឺ 

▪ ស្រើ្ាមរដររ ់អ្នការាាំងពនលឺសហើយោកវាឆ្លងការរ់ាាំងពនលឺ 
សដើមប៊ីរារាាំងពនលឺរន រសង្កគ លចាររូ់រភាព។ ភាល មៗ សលខ១ រួរណរ្រូវ
ានរង្កា ញសៅសលើសអ្្កង ់ LED រង្កា ញណដលរង្កា ញថាការរារ ់ ១ 
(រារក់ារសកើរស ើងដាំរូង) ្រូវានរញ្ចរ។់ 
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▪ ស្រើ្ាមរដររ ់អ្នកាសលើកទ្៊ីព៊ីរ សនេះសអ្្កង ់ LED នរងរង្កា ញ
សលខ២ ណដលរង្កា ញព៊ីែាំនួនរារទ់្៊ីព៊ីរ និងរនារនទ រ។់ 

▪ សដើមប៊ីចារស់នាើមរារស់ ើងវញិ  ូមែុែរ ូរុង FUNCTION ។ 
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V. វធិានការ ុវរថិភាពទូ្សៅកនុងការស្រើ្ា ់ 

សដើមប៊ីសជៀ វាងការរងររ ួ និងការពារឧរករែ៍កាំែរស់ា ងព៊ីការខូែខារ  ូម
ោនការ្រុង្រយរ័ន ខាងស្កាម៖ 

       ១. កុាំោកឧ់រករែ៍កាំែរស់ា ងសៅកណនលងស ើម។ 

         ២. សជៀ វាងការរ េះពាល់ផ្លទ ល់ាមយួពនលឺ្ពេះោទ្ិរយ។ 

       ៣.  ាអ រឧរករែ៍សោយ្កណារទ់្ន ់និងសជៀ វាងការស្រើសារធារុរ៊ីម៊ី។ 

       ៤. ្រ ិនសរើមនិស្រើសទ្  ូមដកណខសសភលើងសែញព៊ី្ព៊ី AC ។ 

VI. រញ្ជ ៊ី ាា រៈស្រើ្ា ់ 

១. ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង : ែាំនួន ១ 

២. រសង្កគ លចាររូ់រភាព : ែាំនួន ២ 

៣. ស ៀវសៅស្រើ្ា ់ : ែាំនួន ១ែារ ់



 

  ណ្រ ាំរលួសោយ ្កមុហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនធ៊ីហវ៊ីក អ្ុនិស្រ ទូមុនិ (BSI) 26  

ការសោេះ្សាយរញ្ហា  (Troubleshooting) 

ខាងស្កាម រឺារញ្ហា សាមញ្ាមយួែាំនួន ណដលោែជួរ្រទ្េះណដលរណាា លឱ្យ
ឧរករែ៍កាំែរស់ា ង មនិដាំសែើ រការ្ររម្រូវ និងរសរៀរសោេះ្សាយវា។ 

 

រញ្ហា  ដាំសណាេះ្សាយ 

ោែ នថាមពល (ោែ នសភលើង ញ្ហា សភលើង) ពិនិរយសមើលហវុយ ុ៊ីរ។ ្រ ិនសរើខូែ 
ជាំនួ សោយ ្រសភទ្្ សដៀងោន ។ 

មនិរកសឃើញ ញ្ហា  ឬមនិរារ ់ រសង្កគ លចាររូ់រភាព ថាសរើវាានភ់ាជ រា់ន
លអឬសៅ។ 

ោែ នណដនា សញទ្ិក  ូមពិនិរយសមើលទ្្មសមណដកសអ្ ិែ្រិែ។ 

្រ ិនសរើជាំហានទាំងអ្ ់ខាងសលើ្រូវានពាោម សហើយឧរករែ៍កាំែរស់ា ង
សៅណរមនិដាំសែើ រការ  ូមទកទ់្ង  ្កុមហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនអ្៊ីហវិក អ្ិនស្រ ទូមនិ ឬអ្នក
រសែចកសទ្ ណដលានរទ្ពិសសាធន។៍ 
្កមុហ ុន រ ៊ី សាយអ្ិនធ៊ីហវ៊ីក អ្ុិនស្រ ទូមុនិ (BSI) 
នទេះសលខ ១៧៨អ្ឺសហសរ  ូ និងអ្ឺអ្ង នលូវ១៩៧២  ង្កក រភ់នាំសពញថ្ែ៊ី ខែឌ ណ ន ុខ 
ភនាំសពញ  
ទូ្រ ពទ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
អ្ុ៊ីណមល info@bsi-kh.com 
សរហទ្ាំពរ័ www.bsi-kh.com 
សរហទ្ាំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 
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