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សាឡា ចូលចិត្តេមើលសត្វេហើរ។
ៃថ្ងមួយ េពលេរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្ត
េនៅក្នុងថ្នាក់េរៀន នាងេមើលេទៅ
តាមបង្អួច េឃើញសត្វឥ្រន្ទីេហើរេនៅ
េលើេមឃ។ សត្វេហើរេលើេមឃមិនដឹង
សប្បាយយ៉ាងណាេទ! នាងក៏ចូលចិត្ត
េមើលយន្តេហោះេហោះេលើេមឃែដរ។
«េតើកូនេឈ្មោះអី្វ? េម៉ចបានកូនមិន
េមើលក្ដារេខៀន?» អ្នក្រគូថ្មីេនៅក្នុងថ្នាក់
សួរ សាឡា។ សាឡា ស្ទុះេ្រកោកឈរ
េឡើងនិយាយ ៖ «សុំេទោសអ្នក្រគ!ូ ខ្ញុំ
េមើលឥ្រន្ទី។ ខ្ញុំចង់េចះេហើរដូចសត្វ ឬ
េហោះដូចយន្តេហោះ...» «េតើកូនេឈ្មោះ
អ្វ?ី» «សាឡា»។
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«អូហ៍ពិេរោះណាស់! េតើកូនដឹងេទ
ថា សាឡា ជាេឈ្មោះរបស់្រស្តីឥណ្ឌា
ែដលក្លាយជាអ្នកេបើកយន្តេហោះ
មុនដំបូងេគ? អ្នក្រគូេឈ្មោះ ហង្សៈ
មានន័យថាហង្ស។ កូនដឹងេទ ហង្ស
គឺជាបក្សីធំជាងេគែដលេចះេហើរ»
អ្នក្រគូនិយាយ។ «សាឡា! កូន្រតូវ
យកេពលខ្លះេទៅបណ្ណាល័យ។ អ្នក្រគូ
ដឹងច្បាស់ថាមានេសៀវេភៅនិយាយពី
បក្សី ការេហោះេហើរ និងម៉ាសុីនែដល
េហោះដូចយន្តេហោះជាេ្រចើន»។ ពីរបី
ៃថ្ងេ្រកោយមក សាឡា សប្បាយចិត្តជា
ខ្លាំងែដលបានេរៀនអំពីសត្វបក្សីនិង
យន្តេហោះ។
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សាឡា បានដឹងថា មនុស្សក៏អាច
េហោះបានែដរ ប៉ុែន្តអត់ដូចបក្សីេទ។
េយើងអាចេហោះេទៅទី្រកុងណាមួយៃន
ពិភពេលោកតាមយន្តេហោះ ែដលជា
ការបេង្កើតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្ស។
េដោយសារយានដ៏អស្ចារ្យេនះ េយើង
បានស្គាល់អារម្មណ៍ៃនការេហោះេហើរ។
បក្សីជាពពួកសត្វរស់ក្នុងខ្យល់ែដល
អាចេហោះេហើរេដោយមិនចាំបាច់មាន
ម៉ាសុីនជំនួយ។ ជាទូេទៅ ស្លាបបក្សីគឺ
ធំជាងែផ្នកេផ្សងេទៀតៃនរាងកាយរបស់
វា។ ស្លាប្រសាលេធ្វើឱ្យបក្សីអាចេហើរ
បាន។
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យន្ដេហោះ គឺពិតជាធំេហើយធ្ងន់។ ដូច
បក្សីែដរ យន្ដេហោះមានស្លាបសងខាង
ែដលអាចជួយឱ្យេហោះបាន។ស្លាបយន្ដ
េហោះមានរូបរាងដូចស្លាបបក្សីែដរ គឺ
មានែផ្នកខាងេលើេកោងេហើយសំែប៉ត
េនៅែផ្នកខាងេ្រកោមែដលជួយឱ្យេហោះ
បានខ្ពស់េទៅេលើេមឃ។
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បក្សីទទះស្លាបេដើម្បីេហោះ ប៉ុែន្តេយើង
មិនែដលេឃើញយន្តេហោះទទះស្លាប
េទ! បក្សីទទះស្លាប េដោយសារវាេ្របើ
ខ្យល់េដើម្បីរុញខ្លួនវាេឡើងេទៅេលើ។
យន្តេហោះក៏េហោះបានេដោយសារកម្លាំង
ខ្យល់ែដរ! យានេនះេ្របើេ្រគឿងច្រក
េនៅក្នុងខ្លួនវា េដើម្បីបេង្កើតខ្យល់េនៅ
ពីេ្រកោមតួយានយន្ត។
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េ្រគឿងច្រកគឺជាម៉ាសុីនដ៏ខ្លាំងក្លា
មួយែដល្របតិបត្តិការដូចខួរក្បាល
របស់យន្តេហោះ។ បក្សីេ្របើញាណ
និង សភាវគតិរបស់វា េដើម្បីកំណត់
ការេហោះេហើរ។ េ្រគឿងច្រកេធ្វើឲ្យ
យន្តេហោះអាចរុញខ្លួនវាឲ្យេឡើងផុតពី
ដី និងេទៅមុខបាន។ េពលេ្រគឿងច្រក
របស់យន្តេហោះបេញ្ឆះេ្របង វាបេញ្ចញ
ជាតិខ្យល់េក្ដៅមានេល្បឿនេលឿនក្នុង
ខ្យល់ែដលរុញ្រចានយន្តេហោះឱ្យេទៅ
មុខ។
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រថយន្ត និងយានយន្តេផ្សងេទៀតក៏
េ្របើេ្រគឿងច្រកេដើម្បីរំកិលេទៅមុខែដរ។
ប៉ុែន្តយានទាំងេនោះមិនអាចេហោះ
េឡើងេលើេមឃដូចយន្តេហោះេឡើយ។
កម្លាំងខ្យល់ខាងេលើ និងខាងេ្រកោម
ស្លាបរាងដូចស្លាបរបស់បក្សី េធ្វើឲ្យ
យន្តេហោះអាចេឡើងេទៅេលើេមឃបាន។
យន្តេហោះក៏មានកន្ទុយដូចបក្សីែដរ
េដើម្បីជួយឲ្យវាមានលំនឹង និងផ្លាស់ប្ដូរ
ទិសេដៅបាន។
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យន្តេហោះ្រតូវការផ្លូវែវង ធំទូលាយ
េនៅេពលេហោះេឡើង និងចុះចត។
ផ្លូវែវងេនះេហៅថាផ្លូវរត់ េហើយ
យន្តេហោះ្រតូវេទៅមុខយ៉ាងេលឿន
មុននឹងអាចេឡើងផុតពីដីបាន។
យន្តេហោះ្រតូវមានេល្បឿនេលឿន េដើម្បី
អាចេធ្វើឱ្យខ្លួនវាេឡើងេទៅេលើបាន។
យន្តេហោះភាគេ្រចើនអាចេហោះេឡើង
បាន លុះ្រតាែតវាមានេល្បឿនេលឿន
្រគប់្រគាន់។ ផ្លូវរត់របស់យន្តេហោះ
គឺជាែផ្នកមួយសំខាន់េនៅក្នុង្រពលាន
េ្រពោះវាផ្ដល់ឱ្យយន្តេហោះនូវេពលេវលា
្រគប់្រគាន់ក្នុងការដំេឡើងេល្បឿន
រួចេហើយេហោះេឡើង។
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យន្តេហោះដឹងពីទិសេដៅរបស់ខ្លួន េ្រពោះ
មានអ្នកេបើកយន្តេហោះជាអ្នកបញ្ជា។
អ្នកេបើកយន្តេហោះ្រគប់្រគងយាន
េដោយេនៅបញ្ជាពីែផ្នកខាងមុខ េហៅថា
កាប៊ីន។ ពួកេគទាក់ទងេទៅខាង្រពលា
ន (កែន្លងែដលយន្តេហោះេហោះេឡើង
និងចុះចត) តាមរយៈឧបករណ៍ទំេនើប
និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។ េនៅផ្លូវេគោក
េយើងមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ និង
ប៉ូលិសជួយេយើង េនៅផ្លូវអាកាស េយើង
មានអ្នក្រតួតពិនិត្យអាកាសចរណ៍ែដល
ឱ្យអ្នកេបើកយន្តេហោះដឹងពីេពលេវលា
និងទិសេដៅេហោះេហើរ និងេពលណា
អាចេហោះេឡើងឬចុះចតបានេដោយ
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សុវត្ថិភាព។ យន្តេហោះគឺជាបក្សីយក្ស
មួយ។ វាមិន្រតឹមែតផលិតេឡើងដូច
បក្សីេទ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យេយើងេហោះបាន
េទោះមិនដូចបក្សីក៏េដោយ! សាឡា ចង់
ក្លាយជាអ្នកេបើកបរយន្តេហោះេពលនាង
ធំេឡើង។
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អ្នកដឹងេទ? ្រកុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
ដំបូងេគរបស់ឥណ្ឌាគឺ Harlow
ែដលេធ្វើការេហោះេហើរេនៅែខកក្កដា
ឆ្នាំ១៩៤១។ បណ្ណេបើកបរយន្តេហោះ
ដំបូងេគេនៅឥណ្ឌា ្រតូវបាន្របគល់ឱ្យ
JRD Tata េនៅែខកុម្ភៈ ១៩២៩ េដោយ
Aero Club របស់ឥណ្ឌា និងភូមា។
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យន្តេហោះេលឿនជាងេគេនៅេលើេលោក
គឺ Lockheed SR-17 Blackbird
ែដលអាចេហោះេលឿនជាងេល្បឿន
សំេឡង។ សាឡា ថាក់រ៉ាល់ គឺជា្រស្តី
ឥណ្ឌាដំបូងេគែដលេបើកយន្តេហោះ។
គាត់ក៏ជា្រស្តីអ្នកេបើកបរយន្តេហោះ
ដំបូងេគែដលេធ្វើការេហោះេហើរេលើស
ពី១០០០េម៉ោង។
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េតោះនាំគ្នាេហោះ! រីករាយជាមួយមិត្តភក្តិ
ជាមួយសកម្មភាពទាំងេនះ ៖ ១.េធ្វើ
យន្តេហោះ្រកដាស េហើយេមើលេតើ
យន្តេហោះអ្នកណាេហោះបានឆ្ងាយ
ជាងេគ។ េតើវាមកពី្រកដាស ឬក៏មក
ពីវិធីេយើងបត់្រកដាសែដលេធ្វើឲ្យ
យន្តេហោះេទៅមុខេលឿន? សេង្កតេមើល
អ្វីេកើតេឡើងេពលយន្តេហោះនីមួយ
ៗេហោះេឡើង។ េតើវាមានអ្វីខុសែប្លក
េទ េបើអ្នកផ្លុំពីេលើ ឬផ្លុំចំ ឬពីេ្រកោម
យន្តេហោះ មុនេពលអ្នកបេង្ហោះវា?
២.ែល្បងេហោះ-មិនេហោះ៖ ្របមូល
មិត្តភក្ត«ិេហោះ»ជុំវិញថ្នាក់េរៀន េដោយ
កុំឱ្យប៉ះគ្នា។ អ្នកចាំទីឈរេនៅ្រជុង
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ជញ្ជាំង េហើយឱ្យេឈ្មោះវត្ថុមួយែដល
េហោះបានឬេហោះមិនបាន។ េនៅេពល
និយាយេឈ្មោះវត្ថុមិនអាចេហោះ
បាន(ដូចជាតុ) មានន័យថាយន្តេហោះ
្រតូវ«ចុះចត»(្រតូវអង្គុយចុះ)។ អ្នកណា
េធ្វើខុស គឺ្រតូវេទៅចាំទីម្តង។
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