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ហ្វូងតារាចំនួន១២ កំពុងែតរះេនៅក្នុង
លំហអាកាស។
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ហ្វូងតារា គឺជា្រកុមផ្កាយជាេ្រចើន
្របមូលផ្ដុំគ្នាបេង្កើតបានជារូបរាង
មួយេនៅេលើេវហា។ េពលខ្លះ វាមាន
រាងដូចជាវត្ថុ ឬសត្វ ែដលេគនិយម
េហៅដូចជា ផ្កាយកូនមាន់ ផ្កាយ្រកេពើ
ផ្កាយកូន្រកមុំ ផ្កាយខ្លាឃ្មុំ ផ្កាយេតោ
ជាេដើម។
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តារារណបទាំង ១១ កំពុងេហោះេនៅក្នុង
លំហអាកាស។
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តារារណបជាវត្ថុែដលេធ្វើចលនាជំុ
វិញភព ឬផ្កាយ។ ភពែផនដីមាន
តារារណបធម្មជាតិមួយ គឺភព្រពះចន្ទ។
តារារណបសិប្បនិម្មិត្រតូវបានបេង្កើត
េឡើង និងបេង្ហោះេទៅក្នុងលំហអាកាស
ស្រមាប់ទំនាក់ទំនង និងការសិក្សាអំពី
តារាសា្រស្ត និងអាកាសធាតុជាេដើម។
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វិស្វករ ១០ នាក់កំពុងផលិតកាំ្រជួច
ផ្កាយរណបមួយ។
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វិស្វករជាេ្រចើនជំនាញមានដូចជា ែផ្នក
េមកានិច ែផ្នកេអឡិច្រតូនិច និងែផ្នក
អគ្គិសនី ក៏បានចូលរួមក្នុងការផលិត
េនះែដរ។
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អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ៩ នាក់កំពុងគណនា
គន្លង។
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តជាអ្នកសិក្សា្រសាវ្រជាវ
ថាេតើតារារណបគួរបេង្ហោះេទៅគន្លងមួយ
ណា។
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ភពចំនួន ៨ េធ្វើដំេណើរជុំវិញ
្រពះអាទិត្យ។
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ភពស្នូលមាន ៤ គឺភពែផនដី ភពអង្គារ
ភពពុធ និងភពសុ្រក រីឯភពែដលេនៅ
ខាងេ្រកៅ ៤េទៀត គឺភព្រពហស្បតិ៍
ភពេសៅរ៍ ភពអ៊ុយរ៉ានុស និងភពណិ
បទូន។ ភពទាំង ៨េនះរួមគ្នាបេង្កើតជា
្របព័ន្ធ្រពះអាទិត្យ។
ភពព្លុយតុងធ្លាប់ជាភពទី ៩ ប៉ុែន្ត
កាលពីឆ្នាំ២០០៦ សហភាពតារា
សា្រស្ដអន្តរជាតិសេ្រមចថាភពព្លុ
យតុងមិន្រតូវបានចាត់ទុកជាភពក្នុង
្របព័ន្ធ្រពះអាទិត្យេនោះេទ។
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ផ្កាយដុះកន្ទុយទាំង៧េនះកំពុង
េធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់។
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ផ្កាយដុះកន្ទុយផ្សំេឡើងពីសារធាតុ
ដូចជា ទឹកកក ថ្ម និងឧស្ម័ន។ វា
េធ្វើដំេណើរតាមគន្លង្រពះអាទិត្យ ែត
ភាពេ្រចើនេនៅឆ្ងាយពីភពែផនដី។ េបើវា
ឆ្លងកាត់ែផនដី វាែតងបន្សល់ទុកនូវស្នា
កស្នាមម្យ៉ាងរាងដូចកន្ទុយ។
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មនុស្ស ៦ នាក់កំពុងេមើលេទៅលំហ
តាមរយៈែកវព្រងីក។
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េតេឡស្កូបអាចជួយឱ្យេយើង
េមើលេឃើញវត្ថុែដលេនៅឆ្ងាយដូចជា
តារា ភព ្រពះចន្ទ និងអាចម៍ផ្កាយ
ជាេដើម។
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ភពតូចៗទាំង ៥ កំពុងបែណ្ដតខ្លួនេលើ
លំហអាកាស។
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ភពតូចៗមានទំហំតូចជាងភពធម្មតា
េហើយគ្មានគន្លងច្បាស់លាស់េនៅជុំវិញ
្រពះអាទិត្យេឡើយ។ េនះមានន័យថា
ផ្កាយ្រពះេគោ និងអាចម៍ផ្កាយជាេដើម
ពុំមានគន្លងជាក់លាក់េទ។ ភពចំនួន
៥មានដូចជាភពព្លុយតុង េសេរ៉ េអរីស
ម៉ាេកេម៉ក ហ៊ូេមៀ ជាភពតូចៗេនៅក្នុង
្របព័ន្ធ្រពះអាទិត្យ។
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កម្មករ ៤ នាក់កំពុងចាក់សាំងចូល
កាំ្រជួចអវកាស។
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ដូចគ្នានឹងរថយន្តែដរ កាំ្រជួចអវកាសក៏
្រតូវការេ្របងឥន្ធនៈ េដើម្បីដំេណើរការ។
កាំ្រជួចអវកាស្រតូវការទាំងេ្របងរាវ និង
រឹង។
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អវកាសយានិក ៣ រូបកំពុងស្ថិតក្នុង
ឈុតសេម្លៀកបំពាក់អវកាសរបស់
ពួកេគ។



19

ឈុតសេម្លៀកបំពាក់អវកាសជួយការ
ពារអាកាសយានិកេនៅក្នុងលំហ
តាមរយៈការផ្តល់ខ្យល់អុកសុីែសន
ស្រមាប់ដកដេង្ហើម ទឹកស្រមាប់បរិេភោគ
ការពារកុំឱ្យរងា ឬេក្ដៅេពក និងរក្សា
សុវត្ថិភាពពីធូលីេនៅក្នុងលំហអាកាស
ផងែដរ។
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កុមារពីរនាក់កំពុងេនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល
្រគប់្រគងេបសកកម្ម។
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មជ្ឈមណ្ឌល្រគប់្រគងេបសកម្មគឺជា
បន្ទប់មួយ ែដល្របធាន្រកុមជួប្របជុំ
និងអនុវត្តការងារ េដើម្បីធានាការបេង្ហោះ
កាំ្រជួចអវកាស្របកបេដោយេជោគជ័យ
និងអ្វីៗដំេណើរការរលូតរហូតដល់េពល
េបសកម្មបញ្ចប់។
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កាំ្រជួចអវកាសមួយកំពុងេ្រតៀមនឹង
បេង្ហោះេទៅលំហអាកាស។ កាំ្រជួច
អវកាសគឺជាយានយន្តមួយែដលអាច
េហោះេឡើងេទៅលំហអាកាស។ កាំ្រជួច
អវកាស្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដើម្បីបេង្ហោះ
ផ្កាយរណបេទៅលំហអាកាស។
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េហោះេឡើងេទៅេហើយ...!
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េនៅឆ្នាំ ២០១៧ ្របេទសឥណ្ឌាបាន
បំែបកឯកត្តកម្មពិភពេលោកេដោយ
បានបេង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន ១០៤
តាមរយៈកាំ្រជួចអវកាសែតមួយគត់
ែដលមានេឈ្មោះថា PSLV-C37។
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