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วัตถุที่สามและการวิวัฒนาการของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
Third Body and Evolution of a Binary System FZ Orionis
ธนวัฒน รังสูงเนิน1
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาลักษณะทางกายภาพ และการวิวัฒนาการของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
โดยลั กษณะทางกายภาพประการหนึ่ ง ที่ มุ ง สนใจศึ ก ษา นั่ นคื อ การปรากฏของวั ต ถุ ที่ ส ามภายในระบบดาว
คณะผู วิจัย ได ดํ าเนิ นการสั ง เกตการณ ณ หอดู ด าวสิ ริ ธร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และหอดู ด าวภู มิ ภ าคเฉลิ ม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เมตร บันทึกขอมูลดวยระบบซีซีดีโฟโตเมทรี
ผานแผนกรองแสงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีแดง แบบมาตรฐาน ผลปรากฏวา ระบบดาวคูเอฟแซด
โอไรโอนิส เปนระบบดาวคูแบบแตะกัน ตามแบบจําลองของโรช มีการเปลี่ยนคาบวงโคจรลดลง 4.8416×10-19
วินาทีตอป มีคาบวงโคจร 0.39998 วัน จากการวิเคราะหแผนภาพ (O–C)2 พบวาการเปลี่ยนคาบวงโคจรปรากฏ
ลักษณะเปนคาบซ อ นอยู ซึ่ ง อธิ บ ายได ด ว ยการมี อ ยู ข องวั ต ถุ ที่ ส าม และจากการวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค
วิ ล สั น -เดวิ น นี เพื่อวิเคราะหหาคาพารามิเตอรของระบบดาวคู พบวา ผลการวิเคราะหแบบจําลองชุดที่หนึ่งเปน
ระบบดาวคู แบบแตะกันที่ มีอัตราสวนมวล (q) เท ากั บ 0.14 และมี ค ามุ ม เอี ย งของระนาบวงโคจร (i) เทากั บ
68.24±0.359 องศา ชุดที่สองแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะมีวัตถุที่สามในระบบ จากผลการคํานวณคาแสงของ
วัตถุที่สาม พบวามีคานอยมาก โดยคา L3b, L3v, L3R มีคา -0.0473, -0.0362, -0.0427 ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อนําคา
แสงของวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มาคํานวณรวมกับคาแสงของดาวดวงที่ 1 และดวงที่ 2 จึงไมมี
ผลทําใหกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีการเปลี่ยนแปลง แสดงวาวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด
โอไรโอนิส อาจเปนวัตถุที่มีมวลนอยมากหรือมีกําลังสองสวางนอยมาก ซึ่งอาจเปนประเด็นในการวิจัยตอไปถึงความ
เปนไปไดของการมีดาวเคราะหในระบบดาวคูดังกลาว
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ABSTRACT
The aim of this research work is to study the physical properties of a binary system, FZ
Orionis, and it’s evolution by Which the study of the existence of a third body is the interesting for
physical property, too. Observations were done using a 0.5 m Richey-Chertian reflecting telescope
connected to CCD Photometry by a standard BVR system at Sirindhorn Observatory, Chiang Mai
and Regional Observatory for Publics, Nakhon Ratchasima. The results have show that the binary
system, FZ Orionis is a contact binary according to the Roche’s model with the orbital period
change of 4.8416×10-19 sec/year and an orbital period of 0.39998 day. The calculation on the
sinusoidal (O-C)2 curve shows that the exist a third body in this binary system. The first calculated
data set using WD program show that FZ Orionis has a mass ratio of 0.14, an inclination of 68.24 ±
0.359 degree, and the second data set show the existence of the third body . The calculated
result shown that the light of the third body is very low, by which the values of L3b, L3v and L3R are
-0.0473, -0.0362 and -0.0427 respectively. So, the light of the third body does not affect to the
change of the light curves of FZ Orionis. The result indicates the existence of a very less massive
body which may lead to the further study on the possibility of the existence of a planet on this
binary system.
คําสําคัญ: ระบบดาวคูแบบแตะกัน เอฟแซด โอไรโอนิส วัตถุที่สาม
Keywords: Contact binary system, FZ Orionis, Third body

บทนํา
การศึกษาระบบดาวคูเปนงานวิจัยที่วงการดาราศาสตรใหความสําคัญและมีความสนใจเปนอยางยิ่ง องค
ความรู ของระบบดาวคู เ ปรี ยบเสมื อนรอยต อแห ง วิวัฒ นาการของเอกภพที่ สําคั ญ ระบบดาวคู เ ปนระบบดาวที่
ประกอบไปดวยสมาชิกที่มีดาวฤกษสองดวง โดยโคจรรอบจุดศูนยกลางของมวลรวมกัน และอยูภายใตสนามแรง
โนมถวงซึ่งกันและกัน เรียกระบบดาวแบบนี้วา ระบบดาวคู (binary system) (บุญรักษา, 2550) โดยประมาณ 20
เปอรเซ็นตของระบบดาวคูเปนระบบดาวคูอุปราคา (eclipsing binary) ซึ่งคาบการโคจรสามารถสังเกตการณไดใน
แนวสังเกตการณจากโลก ขอมูลของแสงสามารถนํามาสรางเปนกราฟแสง (light curve) ไดและขอมูลดังกลาว
สามารถนํามาวิเคราะหหาสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งองคประกอบทางกายภาพตาง ๆ ระบบดาวคูหลายระบบมี
การวิวัฒ นาการจากลั กษณะทางกายภาพเดิ ม ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นจาก ตั วแปรหรื อปจจั ยหลายด านที่ ทําใหเ กิ ดการ
เปลี่ ย นแปลง คณะผู วิจัย ไดคั ด เลื อกระบบดาวคู อุป ราคาระบบหนึ่ ง คื อ ระบบดาวคู เ อฟแซด โอไรโอนิ ส (FZ
Orionis) ซึ่งระบบดาวคูนี้มีการทําวิจัยไมมากนัก โดยตั้งแตมีการคนพบโดย Hoffmeister ในป ค.ศ. 1934 พบวา
เปนดาวแปรแสง ตอมาในป ค.ศ. 1953 Kippenhahn ไดจําแนกใหดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคู
ประเภทเบตา ไลรี และประมาณคาบวงโคจรได 1.597 วัน ตอมาในป ค.ศ. 1983 และในป ค.ศ. 1984 Figer และ
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Le Brogne นํ าเสนอผลการวิจัยพบวาระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิ ส ได วิวัฒ นาการเป นระบบดาวคูประเภท
W Uma และไดรายงานวามีคาบวงโคจรเทากับ 0.399986 วัน (Byboth et. al., 2004) ตอมาในป ค.ศ.2001
El–Bassuny ไดเสนอรายงาน ความผันแปรในกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซึ่งสามารถอธิบายการ
มีวัต ถุ ที่ ส ามหรื อการสู ญ เสี ย มวลของระบบ ในป ค.ศ.1993 อย างก็ ต ามมี นักดาราศาสตร ห ลายท านที่ ทํ าการ
วิเคราะหการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาทิ El Bassuny และ Alawy ไดวิเคราะห
การเปลี่ย นคาบวงโคจรของระบบดาวคูเ อฟแซด โอไรโอนิ ส พบวามีค าบวงโคจรลดลงอยางตอเนื่ องดวยอั ตรา
2.6x10-5 วันตอป (Mas Hesse et al., 2003) ในป ค.ศ. 2001 Qian และ Yuan ไดทําการสังเกตการณระบบดาว
คูแบบแตะกันหลายระบบ และรายงานผลพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลง (Qian and
Yuan, 2001) ตอมาในป ค.ศ. 2003 Shengbang Qian ไดวิเคราะหการเปลี่ยนคาบวงโคจรอีกครั้ง พบวาคาบวง
โคจรลดลงเทากั บ 5.1x10-7 วันตอป (Wen and Xiang-Dong, 2006) Liakos และ Niarchos ไดรายงาน
ผลการวิ จัย พบว า ภายในระบบดาวคู FZ Orionis มีความเปนไปไดที่ จะมี วัต ถุที่ส ามร วมอยูภ ายในระบบโดย
สามารถสังเกตไดจากการผันแปรของกราฟแสงและแผนภาพ O-C residuals (Liakos and Niarchos, 2008) จาก
การคนควาของนักดาราศาสตรหลายทานพบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2551 พิสัย แกวอรสาน สามารถคํานวณคาบวงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจร
ลดลงอยางตอเนื่องดวยอัตรา 3.13185 x 10-5 วินาทีตอป และจากผลการคํานวณพบวาเสนกราฟจากแผนภาพ
(O-C)2 มีลั กษณะเป นคาบซอนกั น ซึ่ งอธิ บายไดด วยการมี วัตถุ ที่สามภายในระบบดาวคู (พิ สัย, 2551) สําหรั บ
CiCek และคณะ ไดรายงานผลการวิจัยพบวา ภายในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีวัตถุที่สามที่มีคาบวงโคจร
68.5973±0.0002 ป (CiCek et. al., 2009)
อยางไรก็ต ามจวบจนกระทั่ งปจจุบั นระบบดาวคูนี้ยั งไม มีนักวิจัยทําการศึกษาเพิ่ม เติม อีก ทําใหข อมู ล
ลักษณะทางกายภาพของดาวคูระบบนี้ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตามทฤษฎีการวิวัฒนาการของระบบดาวคูนั้น
แสดงใหเห็นวาระบบดาวคูจะมีวิวัฒนาการจากเดิม ดั้ง นั้นคณะผูวิจัยจึงได มีความสนใจในการที่จะศึกษาและทํ า
การวิจัยระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เพื่อทําใหทราบถึงขอมูลขององคประกอบทางกายภาพ และวิวัฒนาการ
ของระบบดาวคูนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวัตถุที่สามและการวิวัฒนาการของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
2. เพื่อทําการวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพตาง ๆ ไดแก คาบวงโคจร เวลาที่แสงนอยที่สุด วัตถุที่
สาม และสรางแบบจําลองของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส

วิธีการดําเนินการวิจัย
การสังเกตการณระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงริชชี–เครเทียน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ฐานกลองระบบเสนศูนยสูตร และติดตั้งระบบมอเตอรติดตามดาวอัตโนมัติ ซึ่ง
ใชเครื่องซีซีดี โฟโตมิเตอรต อเข ากับ กลองโทรทรรศน เพื่อทําการบันทึกภาพผ านแผนกรองแสงความยาวคลื่นสี
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น้ําเงิน สีเหลือง และสีแดง ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา ระหวางวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ 25–27 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
หลังจากดําเนินการถายภาพดวยระบบซีซีดีโฟโตเมทรีแลว นําภาพที่ผานกระบวนการรีดักชันภาพเพื่อ
กําจัดสัญญาณระบบกวน มาทําการวัดแสงดวยโปรแกรม MaxIm DL 3 และจะไดคาวันจูเลียน (JD) จากนั้นนํา
ขอมูลไดจากการสังเกตการณในแตละชวงเฟสมาเชื่อมตอเขาดวยกัน และแปลงเวลาใหอยูในหนวย วันจูเลียนศูนย
สุริยะ (HJD) นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาเวลาที่แสงนอยที่สุด (time of minimum) ในชวงเวลาการเกิด
อุปราคาของระบบดาวคู นําขอมูลที่ไดไปหาชวงเวลาที่แสงนอยที่สุดจากการนําขอมูลคา HJD และ คาจากการ
สังเกตการณ (Obj) โดยใชโปรแกรม OriginPro 8 ทําการหาสมการ ephemeris ใหม ซึ่งจําเปนตองอาศัยการ
อางอิงถึงสมการ ephemeris เดิมที่นักดาราศาสตรในอดีตไดคํานวณไว หาคาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบ
ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยใชแผนภาพ O-C หาคา Residual ของแผนภาพ O-C เพื่อตรวจสอบการมีวัตถุดวงที่
สาม จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลระบบดาวคู โดยการใสคาพารามิเตอรตาง ๆ ลงในโปรแกรม WD ไดแก คาแสง
ดาว ตําแหนงเฟสของแตละภาพถาย คา normal light คาอัตราสวนมวล คามุมเอียงของระนาบวงโคจร คาการ
สะทอนแสงที่ผิ วดาว (bolometric albedo) คาอุ ณหภูมิ ยังผล คาเอกโพเนนต ของการมื ดคล้ําเนื่องจากความ
โนมถวง (gravity darkening exponent) คาความมืดคล้ําที่ขอบดวง (limb darkening) กําลังการสองสวาง เปน
ตน เมื่อผลลัพธที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรม WD โปรแกรมจะสรางกราฟแสงสังเคราะห (synthetic light
curve) โดยใชโปรแกรม LC คํานวณผลเฉลยที่ดีที่สุดโดยใชเทคนิค least square เพื่อใหไดกราฟแสงสังเคราะห
หรือกราฟความเร็วในแนวเล็งสังเคราะหปรับคาไดดีที่สุด (best fit) กับกราฟแสงและกราฟความเร็วในแนวเล็งที่ได
จากการสังเกตการณ โดยการใชโปรแกรม DC
เมื่อไดผลเฉลยที่ดีสุดจากการคํานวณตามโปรแกรม WD แลว ผลเฉลยที่ไดเปนกรณีไมมีแสงจากวัตถุที่
สามมาเกี่ ย วข องในระบบ ดั ง นั้ นเมื่ อต อ งการทราบว าระบบดาวคู ที่ ทํ าการศึ กษาวิ จัย อาจจะมี วัต ถุ ด วงที่ ส าม
(พิจารณาจากแผนภาพ O-C residual) ใหทําการปรับคา EL3 ในโปรแกรม WD เพื่อใหโปรแกรมทําการคํานวณหา
คาแสงจากวัตถุที่สาม เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ นําขอมูลพารามิเตอรตางๆ ที่ไดจากผล
เฉลยที่ดีที่สุดมาสรางแบบจําลองของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยโปรแกรม Binary Maker 3.0 ในรูป
กราฟฟก (graphic image)

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
จากการสังเกตการณระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส คณะผูวิจัยไดทําการเลือกดาว GSC 119:361 เปน
ดาวเปรียบเทียบ (comparison star) และดาว GSC 119:263 เปนดาวตรวจสอบ (check star) ขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตการณนํามาทําการรีดักชัน และทําการวิเคราะหหาคาเวลาที่แสงนอยที่สุด พบวา เกิดอุปราคา จํานวน 3
ครั้ ง ในระหวางวันที่ 12–14 ธั นวาคม พ.ศ.2555 และเกิ ด อุป ราคาจํานวน 3 ครั้ ง ในระหวางวันที่ 25–27
กุม ภาพั นธ พ.ศ.2557 ดัง แสดงผลในตารางที่ 1 หลั ง จากนั้นนํ าค าเวลาที่แ สงน อยที่ สุ ด ไปรวมกั บข อมูล ของ
นักดาราศาสตรทานอื่นที่เคยทําการวิเคราะหไวในอดีต เพื่อหาตําแหนงของดาวหรือยุค (epoch) สําหรับงานวิจัยนี้
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ไดดําเนินการอางอิงสมการ ephemeris เดิมของ Nelson (2013) นักดาราศาสตรชาวอเมริกา ซึ่งไดคํานวณและ
แสดงผลของสมการไวดังสมการที่ 1
HJD (min) = 2444024.668 + 0.399982E

(1)

ตารางที่ 1 คาเวลาที่แสงนอยที่สุดเฉลี่ยของวันที่ทําการสังเกตการณ
วัน/เดือน/ป
คาเวลาที่แสงนอยที่สุด (2450000+) ชนิดของอุปราคา
12 ธันวาคม 2555
5970.198733
ทุติยภูมิ
13 ธันวาคม 2555
5971.19929
ปฐมภูมิ
14 ธันวาคม 2555
5972.19911
ทุติยภูมิ
25 กุมภาพันธ 2557
6714.18115
ทุติยภูมิ
26 กุมภาพันธ 2557
6715.18497
ปฐมภูมิ
27 กุมภาพันธ 2557
6716.185001
ทุติยภูมิ

ผลปรากฏวา เมื่อนําคาเวลาที่แสงนอยที่สุดทั้งหกคาไปรวมกับสมการของ Bob Nelson สามารถทําการ
คํานวณหาคาสมการ ephemeris ใหม ของงานวิจัยนี้ไดดังสมการที่ 2
HJD (min) = 2444024.47484 + 0.39998E

(2)

จากสมการ ephemeris ใหม แสดงใหเห็นวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส นั้นมีคาบวงโคจรใหมเปน
0.39998 วัน และมีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 3.23869×10-7 อยางไรก็ตามแมวาผลการคํานวณที่ปรากฏจะเปน
การเปลี่ยนคาบวงโคจรเพียงเล็กนอย แตเปนการแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูมีการเปลี่ยนคาบวงโคจรไปจากเดิม
โดยอาจมีปจจัยตาง ๆ เชน แรงโนมถวงจากวัตถุดวงอื่นเขามาเกี่ยวของ เปนตน
นําค า Epoch และ คา O-C ของระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิ ส ที่ ได จากการคํ านวณของในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2555 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2557 ไปรวมกับขอมูลคา epoch และ คา O-C ของนักดาราศาสตร
ในอดีตที่ไดศึกษาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส และไดรวบรวมและเคยคํานวณไวทั้งหมด จากนั้นนําขอมูลมา
เขียนกราฟความสัมพันธ โดยใชโปรแกรม Origin Pro 8.0 ซึ่งกําหนดใหแนวแกน Y เปนคาของ O-C และแนวแกน
X เปนคาของ Epoch ซึ่งผลปรากฏวาไดแผนภาพ O-C ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนภาพ O-C ของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
จากรู ป ที ่ 1 พบว า จุ ด ที ่ แ สดงในกราฟเป น จุ ด ที ่ ผ ลของการคํ า นวณค า จากการสั ง เกตการณ
(observe) มี ค า น อ ยกว า ผลจากการคํา นวณ (calculate) ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ระบบดาวคู มี ค าบวงโคจร
ลดลงเล็ ก น อ ย เมื่ อ พิ จ ารณาจากเส น กราฟที่ แ สดงในภาพ O-C ได จ ากการคํา นวณโดยวิ ธี quadratic
polynomial fit เส นกราฟมี ลั กษณะเป นพาราโบลาคว่ําเล็ กน อย แสดงให เ ห็ น ว า ระบบดาวคู เ อฟแซด โอ
ไรโอนิ ส มี แ นวโน ม ของการเปลี่ ย นแปลงคาบวงโคจรลดลง และจากการใชสมการ quadratic polynomial
fit ผลปรากฏวาไดสมการแสดงผลการคํานวณ ดังสมการที่ 3
(O-C) = 5.07391 x 10-12 E2 + (-2.43681 x 10-6)E + (0.00122)

(3)

จากสมการที่ 3 นําคา 5.07391×10-12 มาคํานวณหาคาอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจร ไดเทากับ
dP
 1 .014782  10 11
dE

วันตอรอบ

(4)

จากผลการคํานวณดั งกลาว แสดงใหเ ห็นวาระบบดาวคูเ อฟแซด โอไรโอนิ ส มีอัตราการเปลี่ ยนคาบวง
โคจรเทากับ 1.014782×10-11 วันตอการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ ดังนั้นเมื่อตองการทราบวาอัตราการเปลี่ยนคาบวง
โคจรซึ่งเทียบกับเวลาในหนวยวินาทีตอป (sec/year) ผลปรากฏวามีคาเทากับ
dP
 4.8416  10  19
dt

วินาทีตอป

(5)

ดังนั้นจากสมการที่ 5 แสดงใหเห็นวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรที่
ลดลงเทากับ 4.8416×10-19 วินาทีตอป
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จากแผนภาพ O-C ในรูปที่ 1 เมื่อนําขอมูลผลตางระหวางคา O-C ที่ไดจากการคํ านวณดวยสมการ
linear fit และคาที่ไดจากการคํานวณดวยสมการ quadratic polynomial fit มาเขียนกราฟความสัมพันธ จะได
แผนภาพ O-C residual ดังในแสดงในรูปที่ 2
Residual of O-C
Sine Fit of Residual of O-C
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40000
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รูปที่ 2 แผนภาพ O-C residual หรือ (O-C)2 มีลักษณะการสายแบบคลื่นซายน
จากรูปที่ 2 เสนกราฟของแผนภาพมีลักษณะเปนกราฟรูปคลื่นซายน แสดงใหเห็นวาลักษณะทางกายภาพ
ภายในของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจจะมีวัตถุที่สามรวมอยูภายในระบบ เหตุเพราะวาระบบดาวคูระบบ
ใดก็ตามที่เสนกราฟแสดงเปนเสนตรงปกติ แสดงวาไมมีวัตถุดวงอื่นอยูภายในระบบนอกจากดาวฤกษสองดวงที่เปน
สมาชิกในระบบดาวคู นั่นคือหากกราฟแสดงผลเปนรูปคลื่นซายนจะบงบอกใหทราบถึงการมีวัตถุอื่นที่ไมใชดาวฤกษ
ที่เปนสมาชิกของระบบดาวคู อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยไมไดแสดงผลกราฟที่วิเคราะหหลายคาความถี่ซึ่งจะทําให
ทราบผลที่แนชัดยิ่งขึ้น แตจากผลรายงานจากการวิจัยของ Liakos และ Niarchos ไดทําการวิเคราะหพบวาระบบ
ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจมีวัตถุดวงที่สาม (Liakos and Niarchos, 2008) คณะผูวิจัยไดดําเนินการคํานวณหา
คามวลของวัตถุที่สาม พบวา มีมวลประมาณ 0.65 เทา ของมวลดวงอาทิตย ดังนั้นจากแผนภาพ (O-C)2 สามารถ
เขียนสมการไดดังสมการที่ 6
(2399.05721) 

o  c   0.00626  0.0151 sin E 27540
.15454 
d

(6)

2

จากสมการ (O-C)2 พบวาคา Residual มีการเปลี่ยนแปลงคาบที่มีอัตราเร็วเชิงมุมเปนหนวยเรเดียนตอ
รอบ และมีคา semi-amplitude เทากับ 0.0151 วัน ซึ่งสามารถนําไปหาคาผลจากการเดินทางของแสงได โดย
การแปลงหนวยวันเปนวินาทีแลวคูณดวยความเร็วแสง จะทําใหไดระยะทาง ซึ่งมีคาเทากับ 1.389×108 เมตร หรือ
0.92847 หนวยดาราศาสตร (AU) ซึ่งสามารถคํานวณหาระยะทางระหวางดาวฤกษที่เปนสมาชิกของระบบดาวคู
และวัตถุที่สามไดเทากับ 3,913.92×108 เมตร หรือไดระยะทางในหนวยดาราศาสตรเทากับ 2.6162 AU
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เมื่อนําผลขอมูลการเปลี่ยนคาบวงโคจรและลักษณะทางกายภาพของระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิส ไป
ทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางกายภาพที่ถูกตอง โดยใชผลการคํานวณจากโปรแกรม WD เพื่อหาคาผลเฉลย
จากการคํานวณที่ดีที่สุด ผลปรากฏวาไดขอมูลจากการคํานวณ ดังแสดงในตารางที่ 2
ขอมูลที่ปรากฏในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของดาวฤกษที่เปนสมาชิกของระบบ
ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ทั้งสองดวง คือ ดาวฤกษที่เปนดาวหลัก เรียกวา ดาวปฐมภูมิ และดาวฤกษที่เปนดาวรอง
เรียกวา ดาวทุติยภูมิ โดยผลแหงขอมูลเปนการแสดงใหเห็นลักษณะทางกายภาพของดาวทั้งสองดวง ณ ชวงเวลาที่
สังเกตการณ
ตารางที่ 2 ผลเฉลยจากการคํ า นวณที่ ดี ที่ สุ ด ในการหาข อมู ล องค ป ระกอบทางกายภาพของดาวคู เ อฟแซด
โอไรโอนิส
คําตอบที่ดีที่สุด
ดาวปฐมภูมิ
ดาวทุติยภูมิ
q = (m2/m1)
0.147605±0.0025
i (degree)
68.24±0.359
T (K)
6,108±0.0010
5,703±0.0015
2.123151±0.01
2.123151±0.01

2.123151
in
2.123722
out
L1B/(L1B+L2B)
0.6371±0.0001
L1V/(L1V+L2V)
0.6353±0.0001
L1R/(L1R+L2R)
0.6356±0.0001
A1 = A2
0.50
0.50
g1 = g2
0.32
0.32
r (pole)
0.502173±0.2223 0.205597±0.0053
r (side)
0.549204±0.3749 0.212889±0.0062
r (back)
0.568151±0.5797 0.238542±0.0107
 input (sum square residual for input value)
0.068198
 predict (predict sum square residual)
0.068197
พารามิเตอร

การสรางกราฟแสงสังเคราะห
จากข อมูล ลักษณะองคป ระกอบทางกายภาพที่ดี ที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากการคํ านวณของโปรแกรม DC
โปรแกรมจะสรางกราฟแสงสังเคราะหเปรียบเทียบกับกราฟแสงที่ไดจากการสังเกตการณ (จุดสีดํา) โดยจะแสดง
กราฟในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน สีเหลืองและสีแดง ตามลําดับ ซึ่งกราฟที่แสดงนี้ยังไมคํานึงถึงการมีวัตถุที่สาม
รวมอยูในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 กราฟแสงสังเคราะหที่เปนผลการเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสังเกตการณ
จากรูปที่ 3 เสนกราฟที่มีลักษณะเปนเสนทับกับจุดสีดํา เปนเสนกราฟที่ไดจากการวิเคราะหของโปรแกรม
DC เมื่อพิจารณาการทับกั นของเสนกราฟและจุดสีดํ าทุกช วงความยาวคลื่น ซึ่ งเปนขอมูลจากการสังเกตการณ
แสดงใหเห็นวาผลการสังเกตการณและการคํานวณมีความสอดคลองกัน หากพิจาณาเฉพาะจุดสีดําในบางชวงเฟส
เชน ชวงระหวาง 0.1 – 0.2 และ ชวง 0.6 – 0.7 เปนตน ไมปรากฏการมีจุดจากการสังเกตการณ เนื่องจากพบวา
ขอมูลมีความคลาดเคลื่อน แตอยางไรก็ตามตามกระบวนการวิจัยระบบดาวคู เปนการวิเคราะหโดยภาพรวมตลอด
ชวงความยาวเฟสครบหนึ่งรอบ ดังนั้นการปรากฏชวงของขอมูลจากการสังเกตการณที่ขาดหายไป อาจกลาวไดวามี
ผลเพียงเล็กนอยเทานั้น

แสงจากวัตถุที่สาม
จากรูปที่ 3 กราฟแสงสังเคราะห (เสนทึบ) ที่ไดจากการวิเคราะหหาคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุด
ของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส สวนใหญมีความสอดคลองกับกราฟแสงที่ไดจากการสังเกตการณ มีบางสวนที่
เสนกราฟของกราฟแสงสังเคราะหไมทาบทับกราฟแสงจากการสังเกตการณ ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ Liakos
และ Niarchos ไดทําการสังเกตการณและวิเคราะหพบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจมีวัตถุดวงที่สาม
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหกราฟแสงสังเคราะหซ้ําอีกครั้ง โดยการวิเคราะหหาคาผลเฉลยจาก
การคํานวณองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุด ในกรณีระบบดาวคูมีวัตถุที่สาม ซึ่งใชการคํานวณโปรแกรม DC และ
กําหนดพารามิเตอรสําหรับแสงที่สาม คือ EL3A มีคาเทากับ 0.00 เนื่องจากวาคาที่ไดจากแสงที่สามมีคานอยมาก
และคงที่ในทุกเฟสและกําหนดคา KEEP = 0 ผลปรากฏวาไดชุดของคาองคประกอบทางกายภาพที่เปนผลเฉลยที่ดี
ที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลเฉลยที่ดีที่สุดในการหาขอมูลแสงจากวัตถุที่สามของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
พารามิเตอร ผลเฉลยที่ดีที่สุด กรณีมแี สงจากวัตถุทสี่ าม
Q
0.14
i
67.33
T2
5691
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ตารางที่ 2 ผลเฉลยที่ดีที่สุดในการหาขอมูลแสงจากวัตถุที่สามของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส (ตอ)
พารามิเตอร ผลเฉลยที่ดีที่สุด กรณีมแี สงจากวัตถุทสี่ าม
Ω1
2.119343
L1B
11.5173
L1V
11.2948
L1R
11.3828
L3B
-0.0473
L3V
-0.0362
L3R
-0.0427
∑input
0.000000013
∑predict
0.000000013

สังเกตเห็นไดวาคาแสงจากวัตถุที่สามกรณีข องความยาวคลื่นสีน้ําเงิน L3B เทากับ -0.0473 แสงจาก
วัตถุที่สามกรณีของความยาวคลื่นสีเหลือง L3V เทากับ -0.0362 และแสงจากวัตถุที่สามกรณีของความยาวคลื่น
สีแดง L3R เทากับ -0.0427 ซึ่งคา L3 คือ คากําลังสองสวางของวัต ถุด วงที่ส าม โดยคาดัง กลาวอาจจะแสดงถึง
การมีแสงของวัตถุดวงที่สาม อยูภายในแสงรวมจากภาพถาย และเมื่อนําคาองคประกอบทางกายภาพที่เ ปนผล
เฉลยที่ดีที่สุดนี้ปอนเขาโปรแกรม LC เพื่อสรางกราฟแสงสัง เคราะห ผลปรากฏวาไดกราฟแสงสัง เคราะหที่มี
ความสอดคลอ งกับ กราฟแสงจากการสัง เกตการณดัง แสดงในรูป ที ่ 4 ซึ ่ง ไมไ ดมีค วามแตกตา งกัน อยา งมี
นัยสําคัญกับกราฟรูปที่ 3 แสดงวาแสงจากวัตถุที่สามมีคานอยมาก

รูปที่ 4 กราฟแสงสังเคราะหที่ไดจาการคํานวณโดยใชโปรแกรม WD กรณีมีแสงจากวัตถุที่สาม

การสรางแบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส
เมื่อนําชุด ของขอมูล องคประกอบทางกายภาพที่ดีที่ สุดจากตารางที่ 1 รวมถึงผลเฉลยที่ดีที่สุ ดจากการ
คํานวณโดยโปรแกรม WD ไปสรางแบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซึ่งเปนแบบจําลองในกรณีไมมีแสง
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จากวัตถุที่สาม ผลปรากฏวาไดแบบจําลองของดาวคูนี้ ดังที่แสดงในรูปที่ 5 และแบบจําลอง surface potential
ดังที่แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 5 แบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส กรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สาม

รูปที่ 6 แบบจําลอง Surface Potential ของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส กรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สาม
เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 5 และ 6 พบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคูแบบแตะกันที่มี
จุดศูนยกลางมวลอยู ณ ตําแหนงดาวปฐมภูมิ โดยดาวปฐมภูมิมีวิวัฒนาการจนขนาดของดาวปฐมภูมิขยายจนเต็ม
เสนสมมติตามแบบจําลองของโรช และมีขนาดใหญกวาดาวทุติยภูมิมาก ซึ่งดาวฤกษที่มีขนาดใหญกวาอาจเปนดาว
ยักษแดง สําหรับดาวทุติยภูมิที่ยังมีวิวัฒนาการชายังไมเต็มเสนสมมติของแบบจําลองของโรช แสดงใหเห็นวาดาว
ฤกษทั้งสองดวงเปนระบบดาวคูแบบแตะกันยังไมเต็มที่ และอาจจะมีวิวัฒนาการเปนดาวคูกึ่งแตะกันไดในอนาคต

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ระบบดาวคูเ อฟแซด โอไรโอนิ ส ถู กคนพบโดย Hoffmeister ในป ค.ศ.1934 พบวาเปนดาวแปรแสง
ตอมาในป ค.ศ.1953 Kippenhahn ไดจําแนกใหดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคู ประเภท เบตา ไลรี
และประมาณคาบวงโคจรได 1.597 วัน ตอมาในป ค.ศ.1983 และในป ค.ศ.1984 Figer และ Le Brogne นําเสนอ
ผลการวิจัยพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ไดวิวัฒนาการเปนระบบดาวคูประเภท W Uma และไดรายงาน
วามีคาบวงโคจรเทากับ 0.399986 วัน (Byboth et. al., 2004) ตอมาในป ค.ศ.2001 El–Bassuny ไดเสนอ
รายงาน ความผันแปรในกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซึ่งสามารถอธิบายการมีวัตถุที่สามหรือการ
สูญเสียมวลของระบบ ในป ค.ศ.1993 อยางก็ตามมีนักดาราศาสตรหลายทานที่ทําการวิเคราะหการเปลี่ยนคาบวง
โคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาทิ El Bassuny และ Alawy ไดวิเคราะหการเปลี่ยนคาบวงโคจรของ
ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส พบวามีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเนื่องดวยอัตรา 2.6×10-5 วันตอป (Mas et al.,
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2003) Qian และ Yuan ไดรายงานผลพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลง (Qian and
Yuan, 2001) Shengbang ไดวิเคราะหการเปลี่ยนคาบวงโคจรอีกครั้ง พบวาคาบวงโคจรลดลงเทากับ 5.1×10-7
วันตอป (Wen and Xiang-Dong, 2006) ในป พ.ศ. 2551 พิสัยสามารถคํานวณคาบวงโคจรของระบบดาวคู
เอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเนื่องดวยอัตรา 3.13185×10-5 วินาทีตอป และจากผลการคํานวณ
พบวาเสนกราฟจากแผนภาพ (O-C)2 มีลักษณะเปนคาบซอนกัน ซึ่งอธิบายไดดวยการมีวัตถุที่สามภายในระบบดาว
คู (พิสัย, 2551) สําหรับ CiCek et al. ไดรายงานผลการวิจัยพบวา ภายในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีวัตถุที่
สามที่มีคาบวงโคจร 68.5973±0.0002 ป (CiCek et al., 2009) โดยสรุปพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิสมี
อัตราการลดลงของคาบวงโคจรอยางตอเนื่อง ซึ่งมีตัวแปรที่ยังไมทราบแนชัดเขามาเกี่ยวของในการวิวัฒนาการนี้
จากผลการวิเคราะหระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ของคณะผูวิจัยที่ไดจากการสังเกตการณ พบวา คาบ
วงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบเพิ่มขั้นเทากับ 0.39998 วันตอการโคจรครบหนึ่งรอบ และจาก
การศึกษาแผนภาพ O-C พบวา มีอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรเพิ่มขึ้นเปน 1.0147×10-11 วันตอการโคจรครบหนึ่ง
รอบ เมื่อทําการวิเคราะหแผนภาพ O-C2 พบวา แผนภาพมีลักษณะมีคาบซอนอยูซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูนี้
อาจจะมีวัตถุที่สามโคจรรวมอยูดวย โดยมี ม วลประมาณ 0.65 เท า ของมวลดวงอาทิ ต ย และมี ร ะยะห า งจาก
ดาวฤกษ ใ นระบบประมาณ 2.6162 AU ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหจากโปรแกรม WD เพื่อหาคาองคประกอบทาง
กายภาพจากกราฟแสงสังเคราะห ซึ่งไดคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุดในกรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สามและมี
แสงจากวัตถุที่สาม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ เมื่อนําคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุดมาสราง
แบบจําลอง พบวาเดิมระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีลักษณะเปนระบบดาวคูแบบแตะกัน แตจากแบบจําลองที่
ไดจากโปรแกรม binary maker ที่แสดงแบบจําลองของระบบดาวคูซึ่งแสดงในภาพที่ 5 และ 6 และจากแผนภาพ
O-C ที่แ สดงอัตราการเปลี่ย นคาบที่ มีลักษณะเพิ่ม ขึ้น แสดงใหเห็ นว าระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิส อาจจะมี
แนวโนมในการวิวัฒนาการเปนดาวคูแบบกึ่งแตะกันไดในอนาคต จากผลการคํานวณคาแสงของวัตถุที่สาม พบวามี
คานอยมาก โดยคา L3b, L3v, L3R มีคา -0.0473, -0.0362, -0.0427 ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อนําคาแสงของวัตถุที่สามใน
ระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิส มาคํานวรรวมกับคาแสงของดาวดวงที่ 1 และดวงที่ 2 จึงไมมีผลทําใหกราฟแสงของ
ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีการเปลี่ยนแปลง แสดงวาวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจเปน
วัตถุที่มีมวลนอยมากหรือมีกําลังสองสวางนอยมาก ซึ่งอาจเปนประเด็นในการวิจัยตอไปถึงความเปนไปไดของการมี
ดาวเคราะหในระบบดาวคูดังกลาว
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