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บทคัดย่อ
โครงงานการหาค่าพารามิ เตอร์ ของดาวคู่อุป ราคา YZ phe จากการวิเคราะห์ ข ้อมูลในโปรแกรม Phoebe มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและหาชุดพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของดาวคู่ YZ phe โดยใช้โปรแกรม Phoebe
ในการศึ กษาได้ใช้ขอ้ มูลของดาวคู่ YZ phe จากเว็บ ไซต์ Astronomical Society of the Pacific เป็ นดาวคู่ชนิ ด W Ursa
Major โดยใช้ค่า phase และ normal flux ในฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V เพื่อสร้างเป็ นกราฟแสงจากการสังเกตการณ์
(observe light curve) แล้วสุ่ มค่าพารามิเตอร์ ของกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) ให้เลื่อนเข้าใกล้กราฟแสง
สังเกตการณ์ จนกระทัง่ ซ้อนทับ และมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 เมื่อเที ยบกับข้อมูลกราฟต้นแบบ จากการศึกษา
พบว่าดาวคู่ YZ phe มีคาบการโคจรเท่ากับ 0.234727 วัน อัตราส่ วนระหว่างมวลเท่ากับ 2.03 ความเอียงของระนาบวง
โคจรเท่ากับ 84 องศา ดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่าอุณหภูมิใกล้เคียงกันคือ 4800 และ 5100 เคลวิน ตามลาดับ ค่า
Primary star surface potential และ Secondary star surface potential มีค่าเท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ ซึ่ งค่าพารามิเตอร์ ที่
ได้จากโปรแกรม มีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล
คาสาคัญ :ดาวคู่อุปราคา Yz phe การใช้โปรแกรม Phoebe

บทนา
ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในเอกภพไม่ได้อยูเ่ พียงดวงเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ แต่มีสมาชิกอีกดวงโคจรไปรอบ ๆ จุด
ศูนย์กลางมวลระบบเรี ยกว่า ระบบดาวคู่ (Binary Systems) ถ้าหากระนาบการโคจรของดาวคู่อยูใ่ นแนวระดับสายตาจะ
เห็นพฤติกรรมการอุปาราคาของดาวทั้งสอง เมื่อสมาชิกดวงใดดวงหนึ่ งโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกอีกดวงจะทาให้ค่า
ความสว่างลดลง และเมื่อพ้นระยะการบังก็จะกลับมามีค่าความสว่างเท่าเดิม เรี ยกดาวคู่ชนิดนี้ วา่ ดาวคู่อุปราคา (Eclipse
binary) เมื่อนาค่าความสว่างที่บนั ทึกในช่วงเวลาหนึ่ ง มาพล็อตกราฟจะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าความสว่างที่
สม่าเสมอเป็ นคาบ เรี ยกว่า กราฟแสง (light curve) ซึ่ งข้อมูลกราฟแสงที่ได้จากการบันทึกสามารถนามาคานวณหาค่าต่าง
ๆ ของระบบดาวคู่น้ นั ได้ดว้ ยวิธีการทางดาราศาสตร์ โปรแกรม Phoebe เหมือนเป็ นทางลัด เพื่อได้มาซึ่ งค่าต่าง ๆ ของ
ระบบดาวคู่ที่ตอ้ งการจะศึ กษา การทางานของโปรแกรมเป็ นการนาเข้าข้อมูลของกราฟแสงที่ ได้จากการสังเกตการณ์
(observe light curve) เพื่อนาไปเป็ นกราฟแสงต้นแบบในโปรแกรม เมื่อทาการสุ่ มค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ โปรแกรมจะนา
ค่าที่ สุ่ม เข้า ไปค านวณสร้างข้อ มูลกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) และนาไปเปรี ยบเที ยบกับ กราฟแสง
ต้น แบบ เพื่ อ หาค่ าความคลาดเคลื่ อ นจากกราฟแสงต้น แบบเมื่ อ เปลี่ ยนค่ าพารามิ เตอร์ ต่ าง ๆ แล้วท าให้ กราฟแสง
สังเคราะห์ซ้อนทับกับกราฟต้นแบบ แสดงว่าค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ที่ทาการสุ่ มเข้าไป สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลของ
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ระบบดาวคู่น้ นั ได้ โดยอาจประมาณค่าบางค่าได้จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของกราฟแสง หรื อประมาณค่าอุณหภูมิของ
ดาวทั้งสอง จากการสังเกตสี ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ชนิดของสเปกตรัมดาว (spectral type)

วิธีการศึกษา
1.ศึกษาการใช้โปรแกรม Phoebe และปั จจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสว่างของดาวฤกษ์และระบบดาวคู่ รวมไป
ถึงลักษณะและวิวฒั นาการของดาวคู่ในประเภทต่าง ๆ
2.เลื อ กดาวคู่ ที่ จ ะใช้ในการหาค่ าพารามิ เตอร์ โดยเลื อ กใช้ด าวคู่ YZ Phoenicis บริ เวณกลุ่ ม ดาว Phoenix ที่
ตาแหน่ ง RA 01 h 42 m 23 s ,Dec -45 d 56 m 56 s จากเว็บ ไซต์ Astronomical Society of the Pacific ในช่ วงความยาว
คลื่นฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V
3. นาเข้าข้อมูลซึ่งได้แก่ค่า phase และ normal flux ลงในโปรแกรมเลือกฟิ ลเตอร์ของข้อมูล และประเภทของ
ระบบดาวคู่ดาวคู่ YZ phe เป็ นระบบดาวคู่แบบ overcontact ชนิด W Ursa major โดยโปรแกรมจะนาข้อมูลไปพล็อต
กราฟซึ่งเป็ นกราฟข้อมูลที่จากการสังเกตการณ์ และแบบจาลองรู ปร่ างของดาว (star shape) ดังรู ปที่ 1

รู ปที1่ กราฟแสงและแบบจาลองของระบบดาวคู่ YZ phe ที่ยงั ไม่ได้สุ่มค่าพารามิเตอร์
4.วิเคราะห์ลกั ษณะของกราฟแสง จากกราฟแสงของดาวคู่ YZ phe มีความลึกของกราฟขณะเกิดการอุปราคา
ปฐมภูมิ (primary eclipse) และอุปราคาทุติยภูมิ (secondary eclipse) ใกล้เคียงกันและมีความกว้างของช่วงกราฟในแต่ละ
ช่วงมีขนาดพอ ๆ กัน และจากการศึ กษาข้อมูลลักษณะของระบบดาวคู่ชนิ ด Overcontect แบบ W Ursa Major พบว่า
ระบบดาวคู่ชนิดนี้มีคาบการโคจรสั้น และสมาชิกทั้งสองดวงมีผิวห่อหุม้ ร่ วมกัน จึงเกิดการถ่ายเทมวลสารระหว่างกัน ทา
ให้ ชนิ ดของสเปกตรัม มวล และอุณหภูมิของดาวทั้งสองใกล้เคียงกัน สามารถประมาณค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองได้
จากสี ของดาวตามตารางตารางแสดงชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ (stellar classification) ดังตารางที่ 1
ชนิดของสเปกตรัม

สีของดาวฤกษ์

อุณหภูมผิ วิ (เคลวิน)

O

น้ าเงิน

35,000

B

ขาวน้ าเงิน

25,000 – 12,000

A

ขาว

10,000 – 8,000

F

เหลืองขาว

7,500 – 6,000
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G

เหลือง

6,000 – 4,200

K

สัม

5,000 – 3,000

M

แดง

3,200 – 3,000

ตารางที่ 1 คารางแสดงความสัมพันธ์อุณหภูมิและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์
ดาวคู่ YZ phe มีค่าดัชนีสี B - V อยูใ่ นช่วงชนิดสเปกตรัม K (สี สม้ ) จึงประมาณได้วา่ ค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองน่าจะอยู่
ในช่วงประมาณ 3000 - 5000 เคลวิน
5.ทาการสุ่ มค่าพารามิเตอร์ต่างๆซึ่ งโปรแกรมจะนาค่าพารามิเตอร์ที่สุ่มไปคานวณเป็ นเป็ นค่าพารามิเตอร์ ของ
ระบบดาวคู่สังเคราะห์ และสร้างกราฟแสงสังเคราะห์ เพื่อนาไปเที ยบกับกราฟแสงต้นแบบ (กราฟแสงที่ ได้จากการ
สังเกตการณ์) เพื่อทาการหาความคลาดเคลื่อน (error) ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 หน้าต่างปรับค่าพารามิเตอร์ และหน้าต่างแสดงค่าความคลาดเคลื่อน
6.ทาการปรับค่าพารามิเตอร์ จากตัวอย่างได้เปลี่ยนค่าอัตราส่วนมวล ทาให้กราฟแสงสังเคราะห์ที่เลื่อนเข้าใกล้
กราฟแสงสังเกตการณ์ และแบบจาลองรู ปร่ างของดาว ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 กราฟแสงและแบบจาลองเมื่อเปลี่ยนค่าอัตราส่วนมวลเท่ากับ 2
เมื่ อ พารามิ เตอร์ ที่ สุ่ ม มี ค่ า คลาดเคลื่ อ นน้ อ ยกว่า 1 ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ แล้ว จึ ง ท าการปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ อื่น โดยอาศัยเทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง จากงานวิจยั ของ Cochran, W.C ซึ่ งเป็ นหลักการที่ใช้ในการสุ่ มค่าตัว
แปรให้มีประสิ ทธิภาพ
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ทาการสุ่มค่า star surface potential ของสมาชิกทั้งสอง ให้อยูใ่ นช่วง 6 - 7 ทาให้ได้กราฟแสงสังเคราะห์ และ
แบบจาลองที่สมาชิกทั้งสองมีพ้นื ผิวอยูใ่ กล้กนั มากขึ้น ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 กราฟแสงและแบบจาลองเมื่อเปลี่ยนค่า PHSV และ PCSV อยูใ่ นช่วง 6 – 7
เมื่อค่าพารามิเตอร์ ทุกค่าที่ทาการสุ่ มมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 จึงจะสามารถเป็ นข้อมูลที่ นาไปใช้เป็ นค่า
ต่าง ๆ ของระบบดาวคู่อุปราคา YZ phe ได้ และจะได้กราฟแสงสังเคราะห์ที่ซอ้ นทับกับกราฟแสง
จากการสังเกตการณ์ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 กราฟแสงและแบบจาลองระบบดาวเมื่อเปลี่ยนค่า PHSV และ PCSV เท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ และปรับ
ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ
7.เปรี ยบเที ยบข้อมูลที่ ได้จากโปรแกรม Phoebe กับค่าพารามิเตอร์ มาตรฐานจากฐานข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ ต
พบว่าค่าพารามิเตอร์ของระบบดาวคู่ YZ phe ที่ได้จากโปรแกรม Phoebe มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานจากฐานข้อมูล
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ผลการศึกษา
จากการหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดาวคู่อุปราคา YZ phe ในโปรแกรม Phoebe ได้ชุดพารามิเตอร์ ดังตารางที่ 2
พารามิเตอร์ (parameters)
ผลลัพธ์
อัตราส่วนมวล (Mass ratio)
2.03
ความเอียงระนาบวงโคจร(Inclination)
84o
อุณหภูมิดาว 1 (Temperature1)
4,800 K
อุณหภูมิดาว 2 (Temperature2)
5,100 K
Primary star surface potential (PHSV)
5
Secondary star surface potential (PCSV)
6
ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุดพารามิเตอร์ของดาวคู่ YZ phe
จาการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Phoebe ผลปรากฏว่า พารามิเตอร์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม ใกล้เคียงกับ
ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล

อภิปรายผลการศึกษา
จากโครงงานการหาค่าพารามิเตอร์ ของดาวคู่ YZ phe จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรม Phoebe พบปั ญหาการ
เรี ยงลาดับของข้อมูลที่จะนาไปพล็อตเป็ นกราฟแสงสังเกตการณ์ไม่มีความต่อเนื่อง จึงได้ทาการตัดข้อมูลบางส่วนเพื่อให้
กราฟแสงมีความต่อเนื่ อง และสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลของกราฟต้นแบบในโปรแกรมได้ ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากใช้
โปรแกรมมีความคลาดเคลื่อนกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานเล็กน้อย อาจเป็ นผลมาจากการสุ่มค่าพารามิเตอร์ไม่ครบทุกตัว
แปร เพราะทุกตัวแปรของค่าพารามิเตอรมีผลต่อกราฟแสง เมื่อทาการสุ่ มค่าตัวแปรมาก ความคลาดเคลื่อนก็เฉลี่ยน้อยลง
มากเท่านั้น

สรุ ปผลการศึกษา
จากการหาค่ าพารามิ เตอร์ ข องดาวคู่ YZ phe ในโปรแกรม Phoebe มี ค าบการโคจรเท่ า กับ 0.234727 วัน
อัตราส่ วนระหว่างมวลเท่ากับ 2.03 ความเอียงของระนาบวงโคจรเท่ ากับ 84 องศาดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่า 1
อุ ณ หภู มิ ใกล้เคี ยงกัน คื อ 4,800 และ 5,100 เคลวิน ตามลาดับ ค่ า Primary star surface potential และ Secondary star
surface potential มีค่าเท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะของดาวคู่อุปราคาชนิ ด W Ursa major ที่สมาชิก
ทั้งสองดวงในระบบจะมีการถ่ายเทมวลสารระหว่างกัน ทาให้มีชนิ ดของสเปกตรัมใกล้เคียงกัน ซึ่ งหมายความว่าดาว
ปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิจะมีอุณหภูมิและมวลไม่ต่างกันมากนัก และค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากการใช้โปรแกรม มีความ
ใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล
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ในงานโครงงานวิจยั นี้ มีการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาเริ่ มหาข้อมูลวิเคราะห์ผลการจัดทารายงาน
จนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตลอดเวลาการทางานผูจ้ ดั ทาได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการ
ด้านดาราศาสตร์ข้ นั สูงสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ นที่ ป รึ กษาและแนะนาในหลายด้านตลอดจนให้ ก าลังใจโอกาสนี้
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สาเร็ จไปด้วยดี ดังนี้
กราบขอบพระคุณสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ ให้โอกาสในการทางาน ให้การดูแล
และที่ พกั อาศัยในช่วงระยะเวลาการอบรม อีกยังช่วยฝึ กฝนและให้ความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์
และคาปรึ กษาจนงานวิจยั ประสบผลสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
กราบขอบพระคุณคุณมติพล ตั้งมติธรรมที่ให้คาแนะนา และแนวคิดในการทางานวิจยั ช่วยเหลือในด้านต่าง
ๆ ให้ประสบการณ์ที่ดี และให้ความรู ้ดา้ นดาราศาสตร์ อีกทั้งยังเสี ยสละเวลาช่วยในฝึ กฝนการทาโครงงานวิจยั นี้
กราบขอบพระคุณคุณตอริ ก เฮ็งปิ ยา ผูใ้ ห้คาแนะนาและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ คอยดูแลเป็ นอย่างดี จนทาให้
งานวิจยั เรื่ องนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
กราบขอบพระคุณที มงานสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ ทุกท่ าน ที่ เสี ยสละเวลาช่วยฝึ กฝน ให้ความรู ้ ทักษะ และ
คาแนะนาที่ดีในการทาโครงงานวิจยั
กราบขอบพระคุ ณ คุ ณครู ศักดิ์ ดาวุฒิ เมื องก้อนคุ ณ ครู ในหมวดวิท ยาศาสตร์ ชานาญการด้านดาราศาสตร์
โรงเรี ยนเชี ยงคาวิทยาคมที่ เป็ นครู ที่ปรึ กษาโครงงานคอยดู แล เอาใจใส่ รายละเอี ยด และให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดี จน
โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วง
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณตา และคุณยาย ครอบครัวอันเป็ นที่รักที่คอยเป็ นห่วง ดูแล ให้
กาลังใจและโอกาสในการศึกษาเสมอมา
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