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บทคัดย่อ
การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิช่วง primary minimum และ
secondary minimum ของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ จากกล้อง PROMPT
( Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) ประเทศชิลี ใช้ฟิลเตอร์ V และฟิ ลเตอร์ B ในการถ่ายภาพ และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry)
เพื่อหาความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหาแม็กนิจูดช่วง primary
minimum และ secondary minimum ของดาวคู่อุปราคา DV Sgr ทาให้ทราบว่าดาวคู่อปุ ราคาดังกล่าวมีอุณหภูมิพ้นื ผิว
ต่าลงจากนั้นอุณหภูมิพ้นื ผิวจะคงที่แล้วอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะเป็ นเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป
เรื่ อยๆ ทั้งนี้กราฟแสงที่ศึกษาได้เป็ นเพียงบางส่วนของกราฟ เนื่องจากไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงต่าสุดของกราฟแสง
ได้ จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพ้นื ผิว ตรงจุดนี้ได้
คาสาคัญ: ดาวคู่อุปราคา DV Sgr, อุณหภูมิของดาว

บทนา
ระบบดาวคู่ เป็ นระบบที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 ดวง และอยูภ่ ายใต้สนามความโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน สมาชิก
ของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่ วมกัน สามารถจาแนกระบบดาวคู่ อุปราคา ได้ท้ งั หมด 3
ประเภท คือ ระบบดาวคู่อปุ ราคาแบบแยกกัน ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่อุปราคาแบบกึ่งแยกกัน ( Semidetached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน ( Contact Binary System )
ดาวคู่อุปราคา DV Sgr มีพิกดั ตาแหน่ง RA เท่ากับ 18h 36 m 36.3s และ Dec เท่ากับ -22° 40' 43.5 " เป็ นดาวคู่
อุปราคา ประเภทอัลกอล (Algol) จัดเป็ นระบบดาวคู่แบบแยกกัน (Detached Binary Systems) โดยสมาชิกทั้งสองดวง
ของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทนี้จะอยูห่ ่างกันพอสมควร
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่ปราคา DV Sgr โดยการสร้างกราฟแสง หาช่วง primary
minimum และ secondary minimum เพื่อหาอุณภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์
จากกล้อง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ผ่าน ฟิ ลเตอร์ V และ
ฟิ ลเตอร์ B และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry) นาค่า Intensity ไปคานวณหาความสว่างปรากฏ
เปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ M1-M2 = -2.5 log(F1/F2) เมื่อ M1 คืออันดับความสว่างของดาวที่ศึกษา M2 คือ
อันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง และ F1, F2 คือค่า Intensity ของดาวที่ศึกษาและดาวอ้างอิงตามลาดับ แล้วนาไป
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สร้างกราฟแสง และนาค่าแม็กนิจูดฟิ ลเตอร์ B ลบกับและฟิ ลเตอร์ V เทียบกับเวลา (JD) เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ
ราคา DV Sgr

วิธีการศึกษา
1. ถ่ายภาพดาว ด้วยกล้อง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน ฟิ วเตอร์ B
และ V โดยระยะเวลาการเปิ ดหน้ากล้อง 5 วินาที ถ่ายภาพทุกๆ 10 นาที
2. วิเคราะห์หาตาแหน่งดาวที่ศึกษา และดาวอ้างอิง จากฐานข้อมูล Simbad
3. ทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี เพื่อนาค่า Intensity ไปคานวณความสว่างปรากฏของดาวคู่อุปราคา DV
Sgr เปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ
M1-M2 = -2.5 log(F1/F2)
เมื่อ M1 คืออันดับความสว่างของดาวที่ศึกษา
M2 คืออันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง
F1 , F2 คือค่า Intensity ของดาวที่ศึกษาและดาวอ้างอิงตามลาดับ
4. สร้างกราฟแสง (Light curves) โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของจูเลียนเดท (JD) และให้แกน Y อยูใ่ นรู ปของ
แม็กนิจูดของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr ทั้งในฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V
5. นากราฟแสงของฟิ ลเตอร์ B ลบกับฟิ ลเตอร์ V ในการหาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr
พล็อตค่าอุณหภูมิที่ได้ (B-V) เทียบกับเวลา (JD) ของในแต่ละวัน แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลจากกราฟที่ได้

ผลการศึกษา
การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr จากการทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี คานวณความสว่าง
ปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และนาไปสร้างกราฟแสง โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของจูเลียนเดท (JD) และให้แกน Y
อยูใ่ นรู ปของแม็กนิจูด พล็อตค่าอุณหภูมิที่ได้ (B-V) เทียบกับเวลา (JD) แล้ววิเคราะห์ ได้ขอ้ มูลดังภาพที่ 2 - 7
ตารางที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr และดาวอ้างอิง
star
DV Sgr
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2

ตาแหน่ ง RA

ตาแหน่ ง Dec

18h 39m 36.3s
-22° 40' 43.5"
18h 39m 16.8498s -22° 38' 11.236"
18h 39m 40.702s -22° 37' 15.86"

Magnitude in V

Magnitude in B

10.71

10.79

9.86

10.35

11.11

12.75
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ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา DV sgr และดาวอ้างอิง

ภาพที่ 2 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 3 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 5 สิ งหาคม 2557

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 124

ภาพที่ 4 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 5 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 6 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2557
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ภาพที่ 7 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 2 กันยายน 2557

ภาพที่ 8 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ของภาพที่ได้ท้ งั หมด

สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา DV Sgr เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคูอ่ ปุ ราคา DV
Sgr ซึ่งเป็ นดาวคู่อปุ ราคาประเภทอัลกอล พบว่า อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวต่าลง
จากนั้นอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจะคงที่แล้วอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวก็เพิ่มสูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวจะเป็ นเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ ทั้งนี้กราฟแสงที่ศึกษาได้เป็ นเพียงบางส่วนของกราฟ เนื่องจากไม่สามารถ
ถ่ายภาพในช่วงต่าสุดของกราฟแสงได้ จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบอุณหภูมิตรงจุดนี้ได้
ปั ญญาที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือภาพที่สงั่ ถ่ายได้ไม่ตรงในช่วงเวลาที่เกิด primary minimum และ secondary
minimum จึงไม่สามารถหาอุณหภูมิพ้นื ผิวของดาวในช่วงนี้ได้ แต่จากภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิพ้นื ผิว
ของดาวที่ได้มีค่าแม็กนิจูด B-V ที่ต่าสามารถบอกได้วา่ มีการลดลงของแสงในปริ มาณที่นอ้ ย เนื่องจากสมาชิกดวงที่
สว่างน้อยกว่าโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกดวงที่สว่างมาก ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เกิด secondary eclipse และในรู ปที่ 5
ถึง รู ปที่ 7 กราฟอุณหภูมิที่ได้จะมีค่าแม็กนิจูดที่สูง ช่วงเวลาดังกล่าวมีการลดลงของแสงในปริ มาณที่มากเกิดจากสมาชิก
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ดาวดวงที่สว่างโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกของดาวดวงที่สว่างน้อยกว่าซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เกิด primary eclipse และภาพที่
สัง่ ถ่ายบางส่วนไม่สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้เนื่องจากมีฝ้าขาว จึงทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เพียงอุณหภูมิ
บางส่วนของกราฟเท่านั้น จากกราฟอุณหภูมิที่ได้สามารถนาไปศึกษาต่อถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของระบบดาวคู่
DV Sgr อาทิ ความสว่างของดาว อุณหภูมิพ้นื ผิวของดาวแต่ละดวงในดาวคู่อปุ ราคาดวงนี้ รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ
อื่นๆ

อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา DV Sgr เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคูอ่ ปุ ราคา DV
Sgr ซึ่งเป็ นดาวคู่อปุ ราคาประเภทอัลกอล พบว่า อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวต่าลง
จากนั้นอุณหภูมิจะคงที่แล้วอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวก็เพิม่ สูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิพ้นื ผิวจะเป็ นเช่นนี้
ต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ เนื่องจากเส้นเวลา JD ในช่วง 2456860 – 2456880 จะมีค่าแม็กนิจูดที่สูงจึงทาให้อุณหภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวในช่วงนี้ต่า แล้วแม็กนิจูดในเส้นเวลา JD จะคงที่ในช่วง 2456880 - 2456900 ซึ่งจะทาให้อณ
ุ หภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวคงที่ และเวลา 2456900 ค่าแม็กนิจูดจะต่าลงอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจึงสูงขึ้น แล้วในเส้นเวลา JD ในช่วง
2456920 – 2456940 อุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจะกลับมาคงที่อีกครั้ง
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