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บทคัดย่อ/Abstract
การศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396 Peg มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบการโคจรของ
ดาวคู่ อุ ป ราคา V396Peg โดยใช้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เกตการณ์ จากกล้อ ง PROMPT ( Panchromatic
Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) ประเทศชิ ลี ใช้ฟิลเตอร์ V ในการถ่ายภาพ และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry) เพื่อ
หาความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหาคาบการโคจรของ
ดาวคู่อุปราคา V396Peg ท าให้ทราบว่าดาวคู่อุปราคาดังกล่ าวมี คาบการโคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน
หรื อ 8.016 ชัว่ โมง กราฟแสงมีความลึกช่ วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกันมาก เนื่ องจาก
ดาวทั้งสองดวงมีความสว่างในช่วงความยาวคลื่นของฟิ ลเตอร์ V ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ความเป็ นไปได้ที่ดาว
สองดวงจะสว่างใกล้เคียงกันคือดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพ้นื ผิวไม่ต่างกันมาก
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บทนา/Introduction
ระบบดาวคู่ เป็ นระบบที่ประกอบด้วยสมาชิ ก 2 ดวง และอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงซึ่ งกันและ
กัน สมาชิ กของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่ วมกัน ระบบดาวคู่อุปราคาสามารถ
จาแนกได้ท้ งั หมด 3 ประเภท คือ ระบบดาวคู่อุปราคาแบบแยกกัน ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่
อุปราคาแบบกึ่ งแยกกัน ( Semi-detached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน ( Contact
Binary System )
ดาวคู่ อุป ราคา V396 Peg มี พิ ก ัด ตาแหน่ ง RA เท่ ากับ 23h 32 m 32.5s และ Dec เท่ ากับ +10° 33'
19.5" เป็ นดาวคู่อุปราคา ประเภทดับเบิ ลยู เออร์ ซ า เมเจอร์ (W Ursa Majoris) จัดเป็ นระบบดาวคู่อุปราคา
แบบแตะกัน ( Contact Binary System )โดยสมาชิ กทั้งสองดวงจะเป็ นดาวแคระ (Dwarfs) มีขนาดและความ
สว่างพอๆกัน สมาชิกทั้งสองดวงอยูใ่ กล้กนั มาก รู ปร่ างของสมาชิกแต่ละดวงจึงบิดเบี้ยว
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396Peg โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จาก
ก าร สั งเก ต ก าร ณ์ จ าก ก ล้ อ ง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry
Telescopes) ผ่าน Filter V และท าการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี นาค่ า Intensity ไปค านวณหาความสว่าง
ปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ 𝑚1 -𝑚2 = -2.5 log (𝑓1 /𝑓2 ) และนาไปสร้างกราฟแสง เพื่อ
หาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคา V396Peg
ขั้นตอนการศึกษา/Procedure
1. ถ่ายภาพดาว ด้วยกล้อง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน
ฟิ วเตอร์ V โดยระยะเวลาการเปิ ดหน้ากล้อง 60 วินาที ถ่ายภาพทุกๆ 30 นาที
2. วิเคราะห์
3. ทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี เพื่อนาค่า Intensity ไปคานวณความสว่างปรากฏของดาวคู่อุป
ราคา V396 Peg 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 ปของเวลา (วัน) ซึ่ งได้จากการนาจูเลียน
เดท(JD) ของภาพถ่าย ลบ จูเลียนเดท (JD) ที่เกิดอุปราคาปฐมภูมิ ที่ได้จากสมการ Ephemerid :
2452500.1643+E× 0.3422861 และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่ นรู ปของอันดับความสว่าง
(Magnitude)
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5. วิเคราะห์ขอ้ มูลกราฟแสงเพื่อหาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคาV396 Peg
ตารางที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา V396 Peg และดาวอ้างอิง
Star

ตาแหน่ง RA

ตาแหน่ง Dec

Magnitude in V

V396Peg
ดาวอ้างอิง1 (Reference1)
ดาวอ้างอิง2 (Reference2)

23h 32m 32.5s
23h 32m 33.072s
23h 32m 31.200s

+10° 33' 19.5"
+10° 32' 44.39"
+10° 32' 11.10"

13.23
14.60

ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา V396Peg และดาวอ้างอิง

ผลการศึกษา & วิเคราะห์ ข้อมูล/Results & Data Analysis
การศึกษาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคา V396 Peg จากการทากาวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี
คานวณความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และนาไปสร้างกราฟแสง โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของ
เวลา (Day) และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่ นรู ปของอันดับความสว่าง (Magnitude) ได้ขอ้ มูลกราฟแสงดังนี้
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Magnitude in V
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12.4
12.45
2456577.5 2456577.6 2456577.6 2456577.7 2456577.7 2456577.8 2456577.8
JD

ภาพที่ 2 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
01.00-06.30 UT

12.15
12.2

magnitude in V

12.25
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12.45
12.5
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2456581.6

2456581.7

2456581.7

2456581.8

JD

ภาพที่ 3 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
01.30-06.00 UT
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12.15
12.2

magnitude in V
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ภาพที่ 4 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
00.30-06.00 UT
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ภาพที่ 5 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
23.50-05.50 UT

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 197

12.15
12.2

magnitued in V

12.25

ข้อมูลวันที่ 12

12.3

ข้อมูลวันที่ 16
ข้อมูลวันที่ 18

12.35

ข้อมูลวันที่ 19

12.4
12.45
12.5
-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

JD - (JD at Primary Eclipse)

ภาพที่ 6 กราฟแสงของดาวคู่อุปราคา V396 Peg ในช่วงความยาวคลื่นของฟิ วเตอร์ V
อภิปราย/Discussion
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกราฟแสงดาวคู่อุปราคา V396 Peg พบว่าว่าดาวคู่อุปราคาดังกล่าวมีคาบ
การโคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน โดยคานวณจากตาแหน่งต่าสุ ดของกราฟ 2 ตาแหน่ง หรื อระยะห่าง
ระหว่างการเกิดอุปราคาปฐมภูมิ 2 ครั้งที่อยูต่ ิดกัน ซึ่ งมีค่าเท่ากับ -0.0095 และ 0.3245 วัน ซึ่งจากกราฟแสง
ดาวคู่อุปราคา V396Peg เกิดช่วงอุปราคาปฐมภูมิ มีค่าอันดับความสว่าง 12.45 และเกิดอุปราคาทุติยภูมิ มีค่า
อันดับความสว่าง 12.39 กราฟแสงมีความลึกช่วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกันมาก
เนื่องจากดาวทั้งสองดวงมีความสว่างในช่วงความยาวคลื่นของฟิ ลเตอร์ V ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ความเป็ นไปได้
ที่ดาวสองดวงจะสว่างใกล้เคียงกันคือ ดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพ้นื ผิวไม่ต่างกันมาก และจาก
กราฟแสงที่ได้สามารถนาไปศึกษาต่อถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆของระบบดาวคู่ V396Peg อาทิ มวล การ
เปลี่ยนแปลงคาบการโคจร รวมทั้งลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
สรุ ปผล/Summary
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ ดาวคู่อุปราคา V396 Peg เพื่อหาคาบการโคจรรอบ
กันของดาวคู่อุปราคา V396Peg ซึ่ งเป็ นดาวคู่อุปราคาประเภทดับเบิ ลยู เออร์ ซา เมเจอร์ พบว่า มีคาบการ
โคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน หรื อ 8.016 ชัว่ โมง
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