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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบดาวคู่ โดยเริ่ มทาการศึกษาตั้งแต่วนั ที่7 กันยายน 2555 ถึง 15
มกราคม 2556 เพื่อที่จะศึกษาหาคาบการแปรแสง ประเภทดาวคูอ่ ุปราคา (Eclipsing Binaries) ที่พิกดั RA 23h
45m 35.06s, Dec +25° 28′ 28.94″ (V357 Peg) ลักษณะการแปรแสงระหว่างดาวสองดวงเกิดจากการเคลื่อนที่บงั
กัน (Eclipse) ส่งผลให้ค่า Magnitude ในแต่ละช่วงแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถนามาสร้างเป็ นกราฟแสง (Light
Curve) และกราฟแสงที่ได้น้ นั สามารถนามาหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ได้
เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความสนใจการแปรแสงของระบบดาวคู่อปุ ราคา จึงศึกษาการแปรแสงของระบบดาว
คู่อุปราคา (V357 Peg) เพื่อหาคาบการแปรแสง การศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่ วมมือจาก สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่ ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล โดยใช้ PROMPT
telescopes ประเทศชิลี หลังจากที่ได้ภาพมาแล้ว นาภาพมาวิเคราะห์เพื่อ หาตาแหน่งของระบบดาวคู่อุปราคา
(V357 Peg) จากนั้นนาตาแหน่งที่ได้ มาหาค่าของข้อมูลที่เป็ น Magnitude แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นกราฟแสง
(Light Curve) จากนั้นนากราฟแสงที่ได้มาหาคาบการแปรแสง จากผลการศึกษาและเก็บข้อมูล ได้คาบการแปร
แสงของ V357 Peg ประมาณ 0.80 วัน

บทนา
ระบบดาวคู่โดยทัว่ ไปนั้นมีอยู่ 4 ลักษณะคือ ระบบดาวคูแ่ บบมองเห็นแยกกัน ระบบดาวคูแ่ บบการวัดทาง
ดาราศาสตร์ ดาวคู่แบบสเปกโทรสโคปี และระบบดาวคู่แบบอุปราคา ในที่น้ ีเราจะศึกษาเกี่ยวกับระบบดาวคู่อุป
ราคาซึ่งเป็ นระบบดาวคูท่ ี่จะสังเกตเห็นเป็ นดาวดวงเดียวเท่านั้น เนื่องจากดาวทั้งสองอยูใ่ กล้กนั และมีระนาบการ
โคจรอยูใ่ นแนวใกล้เคียงกับระดับสายตา แต่จะสามารถสังเกตเห็นการแปรแสงของดาวโดยการทากราฟแสงซึ่ง
บันทึกข้อมูลของแต่ละช่วงเวลาเพื่อหาการเพิ่มหรื อลดของแสงภายในระบบดาวที่สงั เกต ลักษณะของกราฟแสงที่
มีการลด เกิดจากดาวทั้งสองโคจรมาบังกันภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์ และลักษณะของกราฟแสงที่มี
การเพิ่ม เกิดจากดาวทั้งสองโคจรออกจากการบังกันภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์ซ่ ึงเวลาที่ค่าการแปร
แสงกลับมาที่ตาแหน่งเดิมจากจุดที่เริ่ มสังเกตเรี ยกว่า คาบ
ระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg เป็ นระบบดาวที่มีดาวสองดวงโคจรรอบและติดกัน อาจทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทั้งในด้านของสมบัติทางกายภาพ วิวฒั นาการ และเปลี่ยนคาบการแปรแสงของระบบ
ได้ คาบการแปรแสงเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญมากอย่างหนึ่งในการที่จะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น การบ่งบอก
ประเภทของแต่ละระบบที่ศึกษา การหาอัตราเร็ ว นอกจากนี้ คาบการแปรแสง ยังสามารถนาไปสู่การคานวณหา
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มวล หรื อระยะห่างระหว่างระบบดาวคู่ จนกระทัง่ นาไปสู่การกาเนิด และวิวฒั นาการ รวมไปถึงการนามาสร้าง
แบบจาลองระบบของดาวคู่ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อศึกษาการหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg ที่พิกดั RA 23h 45m 35.06s, Dec
+25° 28′ 28.94″ และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการหาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในระบบ นาไปเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษา หาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ วิวฒั นาการของระบบดาวคู่อุปราคา และนาไปสู่การค้นพบอัน
เนื่องมาจากค่าของกราฟแสงที่เปลี่ยน ต่อไป
ขอบเขตการศึกษาโครงงาน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวคู่อปุ ราคา V357 peg อยูใ่ นกลุ่มดาว Pegasus การนาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
กราฟแสง และศึกษาในช่วงระหว่างเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ศึกษา เรี ยนรู ้เรื่ องของระบบดาวคู่อุปราคา การใช้ Software ต่างๆที่ใช้ทางด้านดาราศาสตร์ ฝึ กทักษะ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนกานปฏิบตั ิงาน และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาเพื่อนาไปสู่การค้นพบสิ่ งใหม่ๆได้

วิธีการศึกษา
1. เลือกฐานข้อมูลที่จะนามาศึกษาคาบการแปรแสง เลือกจากระบบที่มีคาบการแปรแสงที่ส้ นั และ
สามารถสัง่ ถ่ายภาพด้วย PROMPT telescopes ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555 จึงเลือกV357 Peg
โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ในเรื่ องของฐานข้อมูล
2. สัง่ ถ่ายภาพด้วย PROMPT telescopes (CTIO: Cerro Tololo Inter-American Observatory)
ใช้ฟิลเตอร์ V เปิ ดหน้ากล้อง 10 วินาที ความถี่ 15 นาที ต่อ 1 ภาพ
3. นาภาพที่ได้มาหาตาแหน่งของV357 Peg และ หาตาแหน่ง Magnitude ของดาวอ้างอิง
4. ภาพที่รู้ตาแหน่งแล้วนามาหาค่า Flux
5. นาข้อมูลที่ได้ (Flux) ไปหาค่า Apparent Magnitude ของดาวที่ศึกษาต่อโดยใช้สูตรm2=m1+2.5log
(f1)/ (f2)
โดยที่ m2 คือ Apparent Magnitude ดาวที่ศึกษา
m1 คือ Apparent Magnitude ดาวอ้างอิง
f1 คือ Flux ดาวอ้างอิง
f2 คือ Flux ดาวที่เราศึกษา
6. หลังจากได้ค่า Apparent Magnitude แล้วก็นามาทา Light Curve จะได้ ส่วนของคาบที่เฟสยังไม่
ตรงกัน จึงต้องใช้วธิ ี Period Stacking โดยการนาส่วนของคาบในแต่ละชุดข้อมูลมาเรี ยงต่อกัน โดยพิจารณาจาก
ส่วนที่ใกล้เคียงกันมาต่อกันด้วยมือจนครบคาบ
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7. นากราฟที่ได้มาวิเคราะห์คาบการแปรแสง ณ ตาแหน่งที่ Apparent Magnitude กลับมาใกล้เคียงกับค่า
ที่ต้ งั ให้เป็ นจุดเริ่ มต้น
สภาพอากาศไม่อานวยต่อการเก็บข้อมูลอยูบ่ ่อยครั้ง เช่น ลมแรง หรื อ ในวันที่มีแสงดวงจันทร์รบกวน
การหาค่า Flux และขั้นตอนนาข้อมูลมาสรุ ปผลเป็ น Light Curve ตอนที่เลื่อนให้เฟสตรงกันค่าที่ใช้เป็ นการหาค่า
โดยใช้มือ จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้

สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าเป็ นดาวแปรแสงและคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg มีคาบการ
แปรแสงที่ Magnitude ระหว่าง 8.2 ถึง 9.1 โดยคาบแปรแสงประมาณ 0.80 วัน

อภิปราย
หลังจากทาวิธี Period Stacking สามารถสังเกตลักษณะของกราฟของระบบดาวคูน่ ้ ีได้ จากกราฟแสง
สามารถประมาณคาบการแปรแสงประมาณ 0.8 วัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เป็ นผลมาจากลม หรื อแสง
จากดวงจันทร์ ซึ่งส่งผลให้มีขีดจากัดในการสังเกตุการณ์ และในขั้นตอนการ Period Stacking ทาโดยการเลื่อน
ตาแหน่งของกราฟแต่ละช่วงมาเรี ยงต่อกันด้วยมืออาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
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THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 191

เอกสารอ้างอิง
บุญรักษา สุนทรธรรม (2550), ดาราศาสตร์ฟิสิ กส์ พิมพ์ครั้งที่ 1: ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาริ ยา มณี สม. ดาราศาสตร์(ระบบดาวคู)่ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.learners.in.th/blogs/posts/456276. (วันที่คน้ ข้อมูล : 7 กันยายน 2555).
วิภู รุ โจปการ. การค้นหาดาวแปรแสง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://lesawiki.com/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87. (วันที่คน้ ข้อมูล : 1 ตุลาคม
2555).
มติพล ตั้งมติธรรม.Period Stacking. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://lesawiki.com/index.php?title=Period_Stacking&oldid=179. (วันที่คน้ ข้อมูล : 16 พฤศจิกายน
2555).

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 192

