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บทคัดย่อ
การศึกษาซุปเปอร์ โนวาประเภท Ia ในงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะห่ างจากโลกจนถึง supernova
PSN J05033510+0134176 at RA 5hr 3 m 37.0 s, Dec +1º 34’ 24.0” โดยใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจากกล้อง prompt 5 จากหอดู
ดาวซี กฟ้ าใต้ของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่ งชาติ และนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในกระบวนการทางแสง จาก
ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากโลกจนถึง ซุปเปอร์โนวามีค่าเท่ากับ 75.23 ± 5.88 Mpc และผลจากปรากฏการเลื่อนทาง
แดงของกาแลกซี่ ทาให้ทราบว่ากาแลกซี่ มีความเร็ วในแนวเล็งเท่ากับ 4752.91 km/s ผลจากกราฟระหว่างความเร็ วใน
แนวเล็งกับระยะทางร่ วมกับข้อมูลของ Adam G.Riess (2004) พบว่าสอดคล้องกับกฎของฮับเบิ้ลคือเอกภพในปั จจุบนั มี
การขยายตัวด้วยความเร่ ง

บทนา
การขยายตัวของเอกภพเป็ นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฏีการระเบิดครั้งใหญ่ ในการศึกษาของนักดาราศาสตร์
บ่งบอกว่า เมื่อกาแลกซี่ยงิ่ มีระยะห่างจากโลกมาก จะมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับความเร็ วในทิศทางที่มีการเลื่อน
ทางแดง (Red shift) ของกาแลกซี่ ทาให้ทราบว่าเอกภพมีการขยายตัว โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักดาราศาสตร์ ซ่ ึ งใช้
ค่าอันดับ ความสว่างของวัตถุท้องฟ้ าที่ ท ราบค่าค่อนข้างแน่ นอนหลายชนิ ดเพื่อหาระยะทางของกาแลกซี่ แล้วนามา
วิเคราะห์การขยายตัวของเอกภพ ในงานวิจยั นี้ จึงได้เลือกใช้ซุปเปอร์ โนวาประเภท Ia ซึ่ งเกิ ดจากการระเบิ ดของดาว
แคระขาวที่ มีมวลเกิน 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์ซ่ ึงเกิดในดาวคู่ที่มีการถ่ายเทมวลจากดาวข้างเคียงไปยังดาวแคระขาว การ
ระเบิ ดทุกครั้งเกิ ดในดาวแคระขาวที่ มีมวลใกล้เคียงกันทาให้ ความสว่างของซุ ปเปอร์ โนวาประเภท Ia มีค่าค่อนข้าง
แน่นอน โดยความสว่างสัมบูรณ์อยูท่ ี่ประมาณ -19.3 ทาให้สามารถใช้ในการวัดระยะทางจากโลกถึง กาแลกซี่ที่เกิดการ
ระเบิดของดาวฤกษ์น้ นั ได้ค่อนข้างแม่นยา

วิธีการดาเนินงาน
ทาการค้นหาข้อมูลการระเบิ ดของซุปเปอร์ โนวาชนิ ด Ia จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์
Rochester Academy
of Science โดยได้ติดตามซุ ปเปอร์ โนวาประเภท Ia หลายตาแหน่ ง คื อ ซุ ปเปอร์ โนวา PSN J17194328-7721305 ที่ กา
แลกซี่ ESO 44-G10 โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม-25กันยายน2556, ซุ ปเปอร์ โนวา 2013fz ที่ กาแลกซี่
NGC 1578 โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 7-15 พฤศจิกายน 2556 และ ซุปเปอร์ โนวา 2013gh ที่กาแลกซี่ NGC 7183
โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 13-18 สิ งหาคม 2556 แต่เมื่อได้ทาการถ่ายภาพติดตาม แล้วผลปรากฏว่าซุปเปอร์ โนวา
ดังกล่าวมีความสว่างที่ลดลงดังกราฟ จึงไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ทาวิจยั ได้
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กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา PSN J17194328-7721305
ในกาแลกซี่ ESO 44G-10

กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา 2013fz
ในกาแลกซี่ NGC 1578

จึงได้ซุปเปอร์โนวา PSN J05033510+0134176 ในบริ เวณกาแลกซี่ NGC 1762 ที่ตาแหน่ง RA 5 hr 3 m 37.0 s,
Dec +1º 34’ 24.0” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 แล้วจึ งทาการสั่งถ่ายภาพ โดยถ่ายภาพในช่วงฟิ ลเตอร์ V โดยถ่าย 4 ภาพ
ต่อหนึ่งวัน ถ่ายภาพ 180 วินาทีโดยทาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 7 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 รวม
เป็ นเวลาทั้งสิ้น 38 วัน
เมื่อได้ขอ้ มูลภาพถ่าย 4 ภาพ ในแต่ละวัน แล้วนาภาพมารวมกันให้เป็ น วันละหนึ่ งภาพ จากนั้นคานวณหา
อันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงทั้ง 5 ดวง

Referent
Stars

Supernova
TypeIa

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงภาพที่ได้จากฐานข้อมูล STSCI-DSS ขณะที่ยงั ไม่เกิดซุปเปอร์โนวาโดยมีดาวอ้างอิงอยู.่
ภาพที่ 2 แสดงภาพของของกาแลกซี่ขณะเกิดซุปเปอร์โนวาและดาวอ้างอิงทั้งหมด.
เมื่อได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงแล้วนาไปหาอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา จากสมการ
f

m1 -m2 =-2.5log ( 1 )
f2

(1)
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เมื่อได้อนั ดับความสว่างปรากฏของซุ ปเปอร์ โนวาในแต่ละวันแล้วนาข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ขอ้ มูลมีค่า
แม่นยาขึ้น จากนั้นพล๊อตกราฟระหว่างอันดับความสว่างปรากฏกับวันจูเลียน
ทาการเลือกข้อมูลช่วงที่ใกล้จุดสู งสุ ด จากนั้นสร้างเส้นแนวโน้มและสมการของเส้นแนวโน้มและนาสมการ
มาหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั เพื่อที่จะหาจุดสูงสุดของกราฟ
ทาการหาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ ที่เป็ นไปได้ของซุ ปเปอร์ โนวาโดยใช้ค่าผลต่างของอันดับความสว่าง
ปรากฏ ณ จุดสู งสุ ด และ ณ จุดหลังจากจุดสู งสุ ดเป็ นเวลา 15 วัน โดยนาไปคานวณค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ ตาม
สมการที่ได้จากงานวิจยั ของ Mario Hamuy (1996) ที่ทาการวัดค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวาในแต่ละ
ครั้งโดยได้ทาการเก็บข้อมูลของซุปเปอร์โนวาจนถึงผลต่าง15วัน หลายตัวอย่างแล้วสร้างเส้นแนวโน้มดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 แสดงเส้นแนวโน้มของอันดับความสว่างจากจุดสูงสุดเป็ นเวลา15วัน ของ Mario Hamuy
จากผลงานวิจยั ของ Mario Hamuy พบว่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์ โนวา ณ จุดที่สว่างที่สุดจะไม่
เท่ากับ -19.3 เสมอไป โดยจะมีค่าลดลงตามค่าผลต่างของอันดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสู งสุ ด กับ อันดับความสว่าง
ปรากฏ ณ จุดหลังจากจุดสูงสุด 15 วัน ซึ่งจะสามารถนาไปคานวณหาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ได้ตามสมการ
Mmax = a + b[∆m15 -1.1]
(2)
โดย ∆m15 คือ ผลต่างอันดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลังจุดสูงสุด 15 วัน
Mmax คือ อันดับความสว่างสัมบูรณ์
a = -19.267
b = 0.707
เมื่อได้อนั ดับความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาแล้วทาการหาระยะทางจากโลกถึงกาแลกซี่ ที่
เกิดการซุปเปอร์โนวาจากสมการ
m - M= 5logd+25 (3) โดย d คือระยะทางในหน่วย Mpc
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ทาการคานวณหาความเร็ วของกาแลกซี่ในแนวเล็ง จากสมการ
∆λ v

z= =
(4)
λ c
โดย Z หรื อ Red shift ได้จากฐานข้อมูล NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)
c คือ ความเร็ วของแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ 299,792,458 m/s
เมื่อได้ความเร็ วในแนวเล็งของกาแลกซี่ กับ ระยะห่างจากโลกจนถึงกาแลกซี่ที่เกิด ซุปเปอร์โนวา แล้วนาข้อมูล
ไปพล็อต ร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess จะทาให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วในแนวเล็ง กับ ระยะห่างจากโลก
จนถึงกาแลกซี่ที่เกิดซุปเปอร์โนวานั้น

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในกระบวนการทางแสงโดยเปรี ยบเทียบค่าอันดับความสว่างปรากฏเฉลี่ย ของซุปเปอร์
โนวา ทาให้ได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาเทียบกับดาวอ้างอิง ดังกราฟ
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ตารางที่ 2 แสดงจุดสู งสุ ดของกราฟโดยได้ค่า JD Maximum, apparent Magnitude Maximum และApparent
Magnitude 15
JD Maximum (Day)
Apparent Magnitude
JD Maximum+15
Apparent Magnitude15
2456558.345

15.01 ±0.16

2456573.345

15.95 ±0.16

จาก Apparent Magnitude กับ Apparent Magnitude 15 ทาให้ได้ ผลต่าง 15 วันจากจุดสูงสุดเป็ น m15= 0.95
จากนั้นทาการคานวณหา Absolute Magnitude ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งโดยคานวณจากสมการที่ 2
MMax = a + b[∆m15 -1.1]
MMax = -19.267+0.707[0.95-1.1]
MMax= -19.38±0.16
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การวิเคราะห์ ระยะทางของกาแลกซี่จนถึงโลก
ในการสังเกตการณ์ค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาจะนามาหาระยะทางจากโลกถึง
กาแลกซี่ได้ดงั สมการที่ 3
m - M= 5logd+25
จากสมการที่ 3 จะได้
15.01+19.38=5 log d +25
d = 75.23 ±5.88 Mpc
การวิเคราะห์ หาความเร็วในแนวเล็งของกาแลกซี่
โดยทาการคานวณหาระยะทางจากสมการที่ 4
∆λ v
z=
=
λ c
จะได้

0.015854 =

v
299792458

 v = 4752909.63 m/s
จากกราฟแสงของซุปเปอร์ โนวาทาให้ทราบจุดสู งสุ ดของกราฟโดยการตัดกราฟช่วงที่ใกล้จุดสู งสุ ดละทาการ
หาอนุ พนั ธ์ของเส้นแนวโน้มจะได้ค่า อันดับความสว่างที่ จุดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 15.01 ±0.16. เมื่อทาการหาความสว่างสัมบูรณ์
ของซุปเปอร์โนวาจากความสัมพันธ์ของ Mario Hamuy ทาให้ได้ค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์อยูท่ ี่ -19.38 ±0.16 เมื่อได้
ค่าอันดับความสว่างปรากฏและอันดับความสว่างสัมบูรณ์นาไปหาค่าระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซี่ ที่เกิดซุปเปอร์ โน
วาจากสมการ m - M= 5logd+25ทาให้ได้ค่าระยะทางอยูท่ ี่ 75.23 ±5.88 Mpc.

อภิปราย
จากการสังเกตซุปเปอร์โนวาประเภท Ia จากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory ได้ขอ้ มูลภาพ
ถ่ายความยาวคลื่นในช่วงที่ ตามองเห็นหรื อฟิ ลเตอร์ V โดยเมื่อทาการถ่ายภาพพบปั ญหาเรื่ องถ่ายภาพเกิ นจุดสู งสุ ดของ
ซุ ปเปอร์ โนวาและปั ญหาสภาพบรรยากาศทาให้ขอ้ มูลไม่ต่อเนื่ องและทาให้ช่วงที่ สาคัญขาดหายไป เมื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ในกระบวนการทางแสง โดยเทียบอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาเฉลี่ยกับดาวอ้างอิงจานวน 5 ดวง
ทาให้ได้อนั ดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสู งสุ ดอยู่ที่ 15.01 ±0.16 จากนั้นได้ทาการหาค่าอันดับความสว่างสัมบู รณ์ ที่
เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาโดยได้ค่าอยูท่ ี่ -19.38 ±0.16 แล้วได้นาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์และอันดับความสว่าง
ปรากฏไปหาระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซี่โดยได้ระยะทาง 75.23 ±5.88 Mpc
ได้หาข้อมูลจากฐานข้อมูลปรากฏการณ์เลื่อนทางแดง(Red shift) เพื่อวัดความเร็ วในแนวเล็งของ กาแลกซี่โดย
ได้ความเร็ วของกาแลกซี่มีค่าเท่ากับ 4752.91 km/s จากนั้นนาข้อมูลความเร็ วในแนวเล็งและระยะทางของกาแลกซี่พล็อต
ร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess ทาให้ได้กราฟที่บอกว่าเอกภพมีการขยายตัวโดยสังเกตว่าเมื่อสร้างเส้นแนวโน้มของ
กาแลกซี่ ที่มีระยะห่ างใกล้โลกซึ่ งมีความชันสู งกว่าเส้นแนวโน้มของกาแลกซี่ ท้ งั หมด โดยเมื่อดูตามกฎของฮับเบิ้ลแล้ว
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จะทาให้ทราบว่ากาแลกซี่ ยิ่งห่ างออกไปเท่ าไรความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วกับระยะทางจะไม่เป็ นไปตามกฎของ
ฮับเบิ้ลโดยเริ่ มมีการเบี่ยงเบนออกจากเส้นตรงมากขึ้น นัน่ คือมีความเร็ วน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น และนอกจากนี้ยงั พบว่ากา
แลกซี่ ในอดี ต (กาแลกซี่ ที่ มีระยะห่ างมาก) มี อตั ราการถอยห่ างออกไปช้ากว่ากาแลกซี่ ในปั จจุบัน นั่น คื อเอกภพใน
ปั จจุบนั ขยายตัวด้วยความเร็ วมากกว่าในอดีตหรื อขยายตัวแบบมีความเร่ งนัน่ เอง

สรุ ปผล
กาแลกซี่ที่เกิดซุปเปอร์โนวามีระยะห่างจากโลกเป็ น 75.23 ±5.88 Mpc และความเร็ วของกาแลกซี่มีค่า 4752.91
km/s และจากกราฟที่พล็อตระหว่างความเร็ วและระยะทางร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess พบว่าเอกภพมีการขยายตัว
และมีความเร่ ง
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