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บทคัดยอ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู XY Leonis ในครั้งนี้ ไดทําการสังเกตการณ ณ
หอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแห งชาติ (องคการ
มหาชน) โดยใชกลองโทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ที่ตอดวยกลองซีซีดี โฟโตมิเตอร
ผานแผนกรองแสงในชวงความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงิน และแสงสีเหลือง แลววิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคโฟโตเมตรี
และสรางกราฟแสงที่ได โดยกราฟแสงที่ไดแสดงใหเห็นวาระบบดาวคู XY Leonis เปนระบบดาวคูอุปราคาประเภท
W UMa และกราฟแสงมีลักษณะความไมสมมาตรซึ่งอาจเกิดจากการมีจุดบนดาว และคํานวณอัตราสวนมวลและ
เปอรเซ็นการแตะกัน ไดเทากับ 2.802 และประมาณรอยละ 0 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาระบบดาวคู XY Leonis เปน
ระบบดาวคูแบบแตะกัน

ABSTRACT
The study of the physical properties of the XY Leonis binary star was conducted at
Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research
Institute of Thailand (Public Organization). The 0.5 m reflecting telescope that attached by B and
V filters was employed to process for a photometry data collection. The light curves showed
that the W UMa eclipsing binary type. The asymmetry of light curves analysis may be due to
spot on the star. The result of mass ratio (q) and fill out factor (f) calculations were 2.802 and
about 0%, respectively. It was shown that the XY Leonis is a contact binary system.
คําสําคัญ : ระบบดาวคู เอ็กวาย ลีโอนิส คุณสมบัติทางกายภาพ
Keywords : Binary Star System , XY Leonis , Physical Properties
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1. บทนํา
ระบบดาวคู (Binary Star System) เปน
ระบบดาวที่ประกอบไปดวยสมาชิก 2 ดวง ที่อยูภายใต
สนามความโน ม ถ ว งซึ่ ง กั น และกั น และสมาชิ ก ของ
ระบบดาวคูตางโคจรรอบจุดศูนยกลางมวลรวมกัน ซึ่ง
ในบรรดาดาวฤกษทั้งหมดพบวาประมาณครึ่งหนึ่งหรือ
มากกวาเปนระบบดาวคู (บุญรักษา, 2550) การศึกษา
ระบบดาวคู ถื อ เป น การศึ ก ษาที่ มี ค วามสํ า คั ญ หลาย
ประการ เช น ทํ า ให เ ข า ใจถึ ง คุณ สมบั ติข องดาวฤกษ
ประเภทตางๆ เพราะระบบดาวคูจะมีสมาชิกเปนดาว
ฤกษหลายประเภท หรือทําใหเขาใจถึงการวิวัฒนาการ
ของดาวฤกษ เปนตน
ระบบดาวคู XY Leonis (BD+18o 2307,
GSC 01412-00680) ถูกคนพบโดย Hoffmeister ในป
ค.ศ.1934 (Hoffmeister, 1934) จากนั้น Struve และ
Zebergs ไดสังเกตการณและสรางกราฟความเร็วตาม
แนวรัศมี (Radial velocity curves) ของแตละ
องค ป ร ะ ก อบ ใน ป ค . ศ . 1959 ซึ่ ง ผ ล ข อง ก า ร
สังเกตการณพบวาระบบดาวคู XY Leonis จะมี
ลักษณะเปนระบบดาวคูประเภท W UMa (Struve
and Zebergs, 1959) และในป ค.ศ.1960 Koch ได
รายงานการศึ ก ษากราฟแสงของระบบดาวคู XY
Leonis ในชวงความยาวคลื่นสีเหลื องและสีน้ํา เงิ น
พบวาดาวรอนมีคารัศมี 0.63 เทาของรัศมีดวงอาทิตย
มวล 0.37 เทาของมวลดวงอาทิตย และความหนาแนน
1.2 เทาของความหนาแนนดวงอาทิตย ขณะที่ดาวเย็น
มีรัศมี 0.39 เทาของรัศมีดวงอาทิตย มวล 0.47 เทา
ของมวลดวงอาทิตย และความหนาแนน 1.6 เทาของ
ความหนาแนนดวงอาทิตย อีกทั้งยังพบความเปนไปได
ที่จะมีแสงที่สาม (Third light) ในระบบดาวคูนี้ดวย
(Koch, 1960) และเมื่อป ค.ศ.1978 Koch และ
Shanus ได ทํ า การศึ ก ษาและรายงานผลของการ
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วิเคราะหกราฟแสงระบบดาวคู XY Leonis ในป ค.ศ.
1978 พบวาระบบดาวคู XY Leonis อาจเปนระบบ
ดาวคูที่มีลักษณะแบบแตะกัน (Contact) หรือแบบแตะ
กันมาก (Over contact) และยืนยันการมีวัตถุที่สามใน
ระบบดาวคู XY Leonis และคํานวณอัตราสวนมวลได
1.19 (Koch and Shanus, 1978) หลังจากนั้นในป
ค.ศ.1984 ในรายงานของ Hrivnak และคณะ ที่ได
ทําการศึกษาคาความเร็วในแนวรัศมีของระบบดาวคู
XY Leonis ดวยวิธีสเปกโตรสโคปก (Spectroscopic)
พบวาขนาดความเร็วในแนวรัศมีมีคา 50 กิโลเมตรตอ
วินาที มีอัตราสวนมวลเทากับ 0.5 (Hrivnak et al.,
1984) และเมื่อในป ค.ศ. 1985 Hrivnak ไดทําการ
ศึกษาระบบดาวคู XY Leonis พบวากราฟแสงมีความ
ไมสมมาตร (Asymmetry) ซึ่งอาจเปนเพราะการมีจุด
บนดาวสมาชิกในระบบดาวคู และพบวามีคาอัตราสวน
มวลเทากับ 2.00 (Hrivnak, 1985) และจากรายงาน
ของ Yakul และคณะ ในป ค.ศ.2003 ที่ไดศึกษาระบบ
ดาวคู XY Leonis พบวาคาบวงโคจรมีการเปลี่ยนแปลง
แบบสายมีคาบการสาย 19.6 ป ซึ่งอาจเกิดจากการมี
วัตถุที่สาม นอกจากนี้ยังสันนิฐานวาการเปลี่ยนคาบวง
โคจรมีส าเหตุจากการถา ยเทมวลภายในระบบดาวคู
และจากการวิ เคราะห คุณสมบั ติข องระบบดาวคู XY
Leonis จากการประมาณคา อั ต ราส ว นมวล 1.64
พบวามีรอยละการแตะกัน (f) เทากับรอยละ 7 (Yakul,
2003) จนกระทั่ง ในป ค.ศ. 2006 Djurašević และ
คณะ ไดทําการวิเคราะห คุณสมบัติทางกายภาพของ
ระบบดาวคูแบบแตะกัน XY Leonis พบวาระบบดาวคู
XY Leonis มีอัตราสวนมวลเทากับ 1.64 ทั้งกรณีที่มี
จุดและไมมีจุดบนดาว และคํานวณรอยละการแตะกัน
เทากับรอยละ 2.44 และรอยละ 3.87 ในกรณีมีจุด
และไมมีจุดบนดาวตามลําดับ ซึ่งการวิเคราะหทั้งหมด
จะพิจารณาแสงจากวัตถุที่สามดวย (Djurašević et
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al., 2006) และในป ค.ศ.2010 จากการศึกษาของ
Zola และคณะ ไดทําการวิเคราะหหาคุณสมบัติทาง
กายภาพของระบบดาวคูแบบใกลชิด XY Leonis กรณี
ที่พิจารณาแสงที่สามและจุดบนดาว โดยการประมาณ
คาอัตราสวนมวล 0.717 พบวามีคารอยละการแตะกัน
เทากับรอยละ 8 (Zola, 2010)
จากการศึกษาระบบดาวคู XY Leonis ที่ผาน
มาพบวาระบบดาวคู XY Leonis จะมีลักษณะกราฟ
แสงที่ ไ ม ส มมาตรเนื่ อ งจากการมี จุ ด บนดาวสมาชิ ก
ประกอบกับการที่ระบบดาวคู XY Leonis มีคาบวง
โคจรแบบส า ยเนื่ อ งจากการมี อ ยู ข องวั ต ถุ ที่ ส าม
วิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูและ
พบวาคาอัตราสวนมวลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทํ า ให ผู วิ จั ย เกิ ด ความสนใจที่ จ ะวิ เ คราะห ห าค า
คุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู XY Leonis
เพื่อจะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบดาวคู XY
Leonis ในปจจุบัน

2. การสังเกตการณและการวิเคราะหขอมูล
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะทํ า การ
สังเกตการณและเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางวันที่ 5,
21 และ 22 มกราคม พ.ศ.2558 ที่หอดูดาวเฉลิมพระ
เกี ย ร ติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นค รรา ชสี ม า
สถาบั น วิ จัย ดาราศาสตร แ หง ชาติ (องค ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการถายภาพ
ระบบดาวคู XY Leonis ดวยกลองซีซีดี โฟโตมิเตอร
(CCD Photometer) ผานแผนกรองแสงสีน้ําเงิน (B)
และสีเหลือง (V) ที่ตอเขากับกลองโทรทรรศนสะทอน
แสง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร
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ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ะเป น ภาพถ า ยระบบดาวคู XY
Leonis แสดงดังรูปที่ 1 โดยใชดาว TYC1412-131-1
(2000 10h 0m 32.88s, 2000 +17o.424, B=12.144
and V=12.020) เปนดาวตรวจสอบ (Check star)
และดาว GSC1412:339 (2000 10h 0m 50.88s, 2000
+17o.399, B=11.210 and V=10.297) เ ป น ด า ว
เปรียบเทียบ (Reference star) (Aladin sky atlas,
2015)
เมื่ อ ได ภ าพถ า ยระบบดาวคู XY Leonis
มาแล ว ก็ จ ะทํ า การกํ า จั ด สั ญ ญาณรบกวนภาพถ า ย
(Reduction image) แลววัดแสงโดยใชเทคนิคโฟโต
เมตรี (Photometry) ดวยโปรแกรม MaxIm DL ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะนํามาสรางเปนกราฟแสง (Light curves)
ดังรูปที่ 2 โดยใช Linear ephemeris ของ Yakut และ
Ibanoglu ในป ค.ศ. 2001 (Yakut and Ibanoglu,
2001) ดังสมการที่ 1
HJD Min I = 2451884.4470+0.28410340E (1)

3. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของ
ระบบดาวคู XY Leonis
การวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของ
ระบบดาวคู XY Leonis จะทําการวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมของวิ ล สั น -เดวิ น นี (Wilson-Devinney
Program) ที่ใชขอมูลกราฟแสงจากการสังเกตการณ
ซึ่งกราฟแสงที่ไดเปนกราฟแสงของระบบดาวคูประเภท
W UMa (mode 3) ประกอบกับคาคงที่เบื้องตนที่ใช
พิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ แสดงดังตารางที่ 1
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TYC1412-131-1
GSC1412:339
XY Leonis

รูปที่ 1 ภาพถายระบบดาวคู XY Leonis จากการสังเกตการณในวันที่ 5, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
m
V

B
Phase
รูปที่ 2 กราฟแสงของระบบดาวคู XY Leonis จากการสังเกตการณในวันที่ 5, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
ตารางที่ 1

แสดงคาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะห
คุณสมบัติทางกายภาพ

อุณหภูมิของดาวปฐมภูมิ (T1)
กําลังสองสวางของดาวทุติยภูมิในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน (L2B)
กําลังสองสวางของดาวทุติยภูมิในชวงความยาวคลื่นสีเหลือง (L2V)
คา Gravity darkening exponent ของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ (g1,g2)
คา Bolometric Albedos ของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ (A1,A2)
คาสัมประสิทธิ์ของความมืดคล้ําที่ขอบของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน (x1B,x2B)
คาสัมประสิทธิ์ของความมืดคล้ําที่ขอบของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิในชวงความยาวคลื่นสีเหลือง (x1V,x2V)
คาสัมประสิทธิ์ของ cos ในกฎของ Bolometric limb darkening ของดาวปฐมภูมิ (x1 (bolo))
คาสัมประสิทธิ์ของ cos ในกฎของ Bolometric limb darkening ของดาวทุติยภูมิ (x2 (bolo))
คาสัมประสิทธิ์ของ cos (ln cos) ในกฎของ Bolometric limb darkening ของ ดาวปฐมภูมิ (y1 (bolo))
คาสัมประสิทธิ์ของ cos (ln cos) ในกฎของ Bolometric limb darkening ของ ดาวทุติยภูมิ (y2 (bolo))

คา
5200 Ka
3.399a
3.360a
0.32b
0.5b
0.873c
0.786c
0.185d
0.245d
0.534d
0.465d
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ตารางที่ 1 แสดงคาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะห (ตอ)
คุณสมบัติทางกายภาพ
คา
คาอัตราสวนของอัตราแกนการหมุนกับอัตราการหมุนเฉลี่ยของวงโคจรของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ
1.00e
(F1,F2)
คาความรีของวงโคจร (e)
0e
หมายเหตุ a คือ Zola et al., (2010), b คือ Koch and Shanus (1978), c คือ Yakut et al., (2003), d คือ Liu et al., (2009)
และ e คือ คากําหนดเอง

จากคาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตน ตาม
ตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห คุ ณสมบัติ ทางกายภาพ
ของระบบดาวคู XY Leonis ซึ่งจะทําการกําหนดให
อัตราสวนมวล (q) เปนคาคงที่ตั้งแต 0.6 ถึง 6.2 เพื่อ
วิเคราะหหาคาคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่สุด และคาที่
สามารถปรับคาได ไดแก มุมเอียงของระนาบวงโคจร

(i), อุณหภูมิของดาวทุติยภูมิ (T2), ศักยพื้นผิวของดาว
ปฐมภูมิ (1) และกําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิ (L1)
ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห พ บว า อั ต ราส ว นมวลที่ ทํ า ให ผ ล
เฉลยออกมาดีที่สุดแสดงดังรูปที่ 3

input

q
รูปที่ 3 กราฟแสดงคาอัตราสวนมวล (q) และ input (ผลรวมของสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของขอมูล)
จากรูปที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลเฉลยที่ดีที่สุดที่
พิ จ ารณาจากค า input น อ ยที่ สุ ด เท า กั บ 0.0318
อยูที่ อัตราสวน (q) เทากับ 2.8 อยางไรก็ตามเนื่องจาก
กราฟแสงของระบบดาวคู XY Leonis ที่ไดจากการ
สั ง เกตการณ มี ลั ก ษณะกราฟแสงแบบไม ส มมาตร
เนื่องจากการมีจุดบนดาวที่ทําใหกราฟแสงบริเวณแสง
มากที่สุดในชวงแรกกับชวงที่สองไมเทากัน (Max I 
Max II) ประกอบกับการรายงานของ Hrivnak ในป
ค.ศ. 1985 พบวาระบบดาวคู XY Leonis มีวัตถุดวงที่

3 อยูในระบบดวย (Hrivnak, 1985) ดังนั้นผูวิจัยจึงจะ
ทําการวิเคราะหคุณสมบัตทิ างกายภาพของระบบดาวคู
XY Leonis โดยการพิจารณากําหนดจุดบนดาวปฐมภูมิ
และแสงจากวัตถุดวงที่ 3 ซึ่งผลการวิเคราะหกราฟแสง
ของระบบดาวคู XY Leonis ดวยโปรแกรมวิลสันเดวินนี พบวากราฟแสงสังเคราะหมีความสอดคลองกับ
กราฟแสงจากการสังเกตการณในครั้งนี้แสดงดังรูปที่ 4
และคุณสมบัติทางกายภาพของผลเฉลยที่ดีที่สุดแสดง
ในตารางที่ 2
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Relative Light

Phase

รูปที่ 4 กราฟแสงสังเคราะห (เสน) และกราฟแสงจากการสังเกตการณ (จุด) ของการวิเคราะหดวยโปรแกรม
วิลสัน-เดวินนี
ตารางที่ 2 ผลเฉลยคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่สุดของระบบดาวคู XY Leonis
คุณสมบัติทางกายภาพ
อัตราสวนมวล (q)
รอยละการแตะกัน (f)
มุมเอียงของระนาบวงโคจร (i)
อุณหภูมิของดาวทุติยภูมิ (T2)

คา
2.8020.013
0% (-0.002 %)
62.28o0.84o
491216 (K)

ศักยพื้นผิวของดาวปฐมภูมิ และดาวทุติยภูมิ (1=2)
กําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน (L1B)
กําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิในชวงความยาวคลื่นสีเหลือง (L1V)

6.3540.028
5.7790.276
5.1650.257

กําลังสองสวางของแสงดาวดวงที่สามในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน (L3B)
กําลังสองสวางของแสงดาวดวงที่สามในชวงความยาวคลื่นสีเหลือง (L3V)
รัศมีแนวขั้วของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ (r1,r2 (pole))
รัศมีดานหนาของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ (r1,r2 (side))
รัศมีดานหลังของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิ (r1,r2 (back))
จุดบนดาวปฐมภูมิ
ตําแหนงละติจูด (CO-LATITUDE)
ตําแหนงลองจิจูด (LONGITUDE)
รัศมีของจุด (SPOT RADIUS)
อัตราสวนของอุณหภูมิจุดกับผิวดาว (TEMP. FACTOR)

-0.2160.063
-0.2150.065
0.2739, 0.4420
0.2854, 0.4729
0.3180, 0.4990
152.92 องศา
59.62 องศา
113.75 องศา
0.9905

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1
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จากรูปที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการสรางกราฟ
แสงสังเคราะห (เสน) มีความสอดคลองกับกราฟแสง
จากการสั งเกตการณ (จุ ด ) ไดเ ป น อย า งดี โดยใช ค า
คุณ สมบัติ ท างกายภาพที่ ดี ที่ สุ ดที่ แ สดงในตารางที่ 2
เปนตัวที่พิจารณา

(Contact Binary) ถาการเปลี่ยนคาบวงโคจรเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อาจสงผลใหระบบดาวคู XY Leonis เปน
ระบบดาวคูแบบแยกกัน (Detached Binary) ไดใน
อนาคต

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า และ
ขอขอบคุ ณ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา นครราชสี ม า สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ที่อนุเคราะหสถานที่และ
อุปกรณในการสังเกตการณ

การวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของ
ระบบดาวคู XY Leonis จากกราฟแสงที่ไดจากการ
สังเกตการณในครั้งนี้ โดยทําการวิเคราะหดวยหลักการ
ของวิ ล สั น -เดวิ น นี พบว า ค า อั ต ราส ว นมวลมี ค า
2.8020.013 มุมเอียงของระนาบวงโคจร (i) เทากับ
62.280.84 องศา อุณ หภู มิข องดาวทุ ติย ภูมิ (T2)
เทากับ 491216 เคลวิน และคํานวณคารอยละการ
แตะกัน (f) ไดประมาณรอยละ 0 (รอยละ -0.002) โดย
ผลของคาอัตราสวนมวลที่คํานวณไดมีความแตกตาง
เมื่ อ เที ย บกั บ การศึ ก ษาที่ ผ า นมาซึ่ ง อาจเกิ ด จากการ
ถายเทมวลภายในกลับไปกลับมาของสมาชิกในระบบ
ดาวคู XY Leonis อีกทั้งคารอยละการแตะกันมีคาติด
ลบ ซึ่งแสดงวาดาวสมาชิกของระบบดาวคู XY Leonis
มีขนาดไมเต็มผิวหอหุมของโรช (Roche Lobe) นั้น
อาจหมายความวาระบบดาวคู XY Leonis เปนระบบ
ดาวคูแบบแยกกัน (Detached Binary) ไมใชระบบดาว
คูที่แตะกัน (Contact Binary) ซึ่งก็เปนไปไดเนื่องจาก
การศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู XY
Leonis ของ Yakut และคณะ ในป ค.ศ. 2003 พบวา
ระบบดาวคู XY Leonis มีคาระยะหางเพิ่มมากขึ้น
เพราะคาบวงโคจรของระบบดาวคู XY Leonis มีคา
เพิ่มขึ้น (Yakut et al., 2003) ซึ่งก็สอดคลองกับกฎขอ
ที่ 3 ของเคปเลอร (P2  a3) อยางไรก็ตามคารอยละ
การแตะกั น ก็ มี ค า ใกล ศู น ย แ สดงว า ระบบดาวคู XY
Leonis มี ลั กษณะยั ง เปน ระบบดาวคู แบบแตะกั น
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