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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาระบบดาวคู่แบบใกล้ชิดท่ีมีวิวัฒนาการแตกต่างกันสองช่วงตามแบบจำลองของโรชช์ ได้แก่ ระบบดาวคู่แบบ

เกือบแตะกัน (NCBs) และระบบดาวคู่แบบแตะกัน ในที่นี้ได้เลือกระบบท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจ คือ ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 
และ V714 Mon สังเกตการณ์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ชนิดสะท้อนแสง บันทึกข้อมูลด้วยระบบซีซีดีโฟโตเมตรี ผ่านแผ่นกรองแสงช่วงความยาวคล่ืน
สีน้ำเงิน (B) และสีเหลือง (V) ตามมาตรฐานระบบ UBV จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า AK CMi เป็นระบบดาวคู่ประเภทอัลกอลคาบสั้น 
ที่มีคาบการโคจรเท่ากับ 0.5658966 วัน และ V714 Mon เป็นระบบดาวคู่ประเภท W Uma ที่มีองศาการแตะกันมากขึ้นถึง 49 
เปอร์เซ็นต์  มีคาบการโคจรเท่ากับ 0.3445142 วัน เม่ือเวลาผ่านไปพบว่าคาบการโคจรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2.83×10-3  วินาที
ต่อปี และ 1.43×10-2  วินาทีต่อปี สำหรับระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon ตามลำดับ โดยระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 
และ V714 Mon  มีค่าระนาบความเอียงวงโคจร เท่ากับ 77.39±0.69 องศา และ 77.74±0.16 องศา ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ระบบทั้งสองเป็นการบังกันแบบบางส่วน จากแบบจำลองระบบ AK CMi มีสมาชิกอยู่ในแถบลำดับหลักบนแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซล 
มีชนิดสเปกตรัม A3 และ K2 สำหรับ V714 Mon มีสมาชิกอยู่ในแถบลำดับหลักบนแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซล มีชนิดสเปกตรัม A2 
วิวัฒนาการแบบแตะกันอุณหภูมิดาวใกล้เคียงกันมาก แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี AML รวมทั้งวิวัฒนาการแกนกลางดาว
ของสมาชิกดาวฤกษ์ในระบบและยังพบว่าอัตราส่วนของสมาชิกในระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าระบบเกิดการถ่ายเทมวล
ระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
 

ABTRACT 
This research aims to study two close binary star systems in different evolution stages from the Roche 

model which consists of the Near-Contact Binaries (NCBs) and the Deep-Contact Binaries. In this study, two binary 
systems named AK CMi and V714 Mon are selected and observed at Regional Observatory for the Public, Nakhon 
Ratchasima provided by National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The observation 
used a 0.5-metre reflector telescope with Blue (B) and Yellow (V) filters from the UBV photometric system. The 
results show that AK CMi is an Algol-type eclipsing binary with an orbital period of 0 .5658966 days (13.60 hours) 
while V714 Mon is a W UMa-type eclipsing binary that has a relatively high degree of contact (49 %) with an orbital 
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period of 0.3445142 days, 8.27 hours. The orbital period of these systems is continuously decreasing at 2.83 310×

sec/yr and 1.43 210× with inclination of 77.39±0.69  and 77.74±0.16 degree, respectively. These result leads to the 
conclusion that both of them are the partial eclipse systems. Simulation of each system shows that stars in AK CMi 
system are main sequence stars in the Hertzsprung-Russell diagram with the spectral types of A3 and K2, 
respectively. The stars in V714 Mon are also main sequence stars in the H-R diagram as well, but both of them 
have similar spectral type A2 due to the property of Deep-Contact Binaries with slightly increasing as predicted by 
the Angular momentum loss theory (AML). Besides, according to this study, it is also found that the mass ratio of 
this system is continuously decreasing which implies that these systems have a constant mass transfer. 
 

คำสำคัญ: ระบบดาวคู่อุปราคา  คุณสมบัติทางกายภาพ  ลักษณะเฉพาะ (AK CMi และ V714 Mon)  การวิวัฒนาการ  
Keywords: Eclipsing Binary System, Physical Property, individual (AK CMi and V714 Mon), Evolution  
 

บทนำ 
AK CMi (GSC 00187-00450, CSV 1102,  BD+04 

1778) เป ็นระบบดาวคู่อ ุปราคาแบบใกล้ช ิด (Close Binary 
systems) ประเภทอัลกอล (EA) อยู่ในกลุ่มดาวสุนัขเล็ก (Canis 
Minoris) Hoffmeister (1934) เป็นผู้ค้นพบคนแรก และระบุว่า
เป็นระบบดาวคู ่อ ุปราคา (Eclipsing Binary System) ต่อมา 
Notni (1955) สร้างและวิเคราะห์ผ่านกราฟแสง ได้คาบการโคจร
ของระบบ 0.5658953 วัน พบตำแหน่งเกิดอุปราคาปฐมภูมิท่ี
เฟส 0.55 จากนั้น Robb และ Moffatt (1987) ได้รายงานการ
สังเกตการณ์แบบโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric) และคำนวณ
เวลาท่ีแสงน้อยท่ีสุด 3 ค่า (Min II : 1 ค่า และ Min I : 2 ค่า) และ
มีช่วงการเกิดอุปราคาทุติยภูมิที่เฟส 0.46 ต่อมาในปี ค.ศ.1988 

suHeged   ได้คำนึงถึงความรีของวงโคจรของระบบ พบว่าเป็น
ระบบดาวคู่แบบกึ ่งแยกกัน (Semi-Detached Binary) ค .ศ .
1994 Shaw ก็ยังสรุปว่าระบบดาวคู่นี ้เป็นประเภทอัลกอลท่ีมี
วิวัฒนาการแบบเกือบแตะกัน (Near-Contact Binary; NCBs) 
ซึ่งอาศัยข้อมูลจากเวลาของแสงน้อยที่สุด และค่า Epoch จาก
รายงานของ Kreiner, Mistecka และ Winiarski จำนวน 208 
ข้อมูล จากนั้น ค.ศ. 1998 Samec และคณะ ทำการศึกษาความ
รีวงโคจรระบบจากกราฟแสงผ่านการสังเกตการณ์และวิเคราะห์
โครงสร้างของระบบดาวคู่อุปราคานี้ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กทริก 
(Photoelectric) พบว่าระบบมีการลดลงของคาบเนื ่องจาก
ความหน่วงแม่เหล็ก (Magnetic Breaking) จากดาวปฐมภูมิ และ
ม ี ว ิ ว ั ฒน าก า ร เ ป ็ น แบบก ึ ่ ง แ ย กก ั น  ( Semi-Detached) 
ประกอบด้วยสมาชิกดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีชนิดสเปกตรัม 

A3 และ K2 ตามลำดับ ต่อมาในปีค.ศ. 2008 รณกฤต รัตนมาลา 
สังเกตการณ์ด้วยเทคนิคโฟโตเมทรี (Photometry) แผ่นกรอง
แสงสีน้ำเงิน (B) สีเหลือง V และสีแดง (R) และพบว่าระบบมีคาบ
วงโคจร 0.5658956 วัน สมาชิกในระบบมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
คาบลดลงในช่วง 0.0002676 - 0.0038896 วินาทีต่อปี เม่ือ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และแบบจำลองระบบดาวคู่ AK 
CMi เป็นแบบกึ่งแยกกัน ประเภทอัลกอล ล่าสุดในปี ค.ศ. 2013 
Y.-G. Yang และคณะ สังเกตการณ์ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี  
ณ หอดูดาวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กราฟ
แสงผ่านแผ่นกรองแสงหลายช่วงความยาวคลื่น พิจารณาค่าเวลา
ของแสงน้อยท่ีสุดและคาบการโคจรของระบบ โดยใช้โปรแกรมวิล
สัน-เดวินี V.2013  ได้คุณสมบัติของระบบดังแสดงในตารางที่ 1 
อีกทั้งยังพบว่าสมาชิกดาวฤกษ์ในระบบมีถ่ายเทมวลที่บรรจุในผิว
ห่อหุ้มของโรชช์ (Roche Lobes) ส่งผลให้การสูญเสียโมเมนตัม
เชิงมุมลดลง และคาดว่าในที่สุดก็จะบรรจุจนเต็มผิวห่อหุ้มนี้ จาก
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ้ อ ม ู ล ค า ด ว ่ า ว ิ ว ั ฒ น า ก า ร ร ะ บ บ ด า ว คู่  
อุปราคาประเภทอัลกอล AK CMi อาจเป็นต้นกำเนิดของระบบ
ดาวคู่อุปราคาประเภท W UMa ในอนาคต 

V714 Mon (GSC 00141 -00638 , CSV 761, NSV 
2980) เป็นระบบดาวคู่อุปราคาประเภท W UMa (EW) อยู่ใน
กล ุ ่ มดาวย ู น ิ คอร ์ น  (Monoceros)  ค ้ นพบคร ั ้ ง แ รก โดย 
Hoffmeister (1949) ได้จำแนกให้เป็นดาวแปรแสงชนิด RR Lyr 
หรือ W UMa ต่อมา Guarro-Flo และคณะ (1995) ยืนยันว่า
ระบบดาวคู่นี้เป็นชนิด W UMa มีคาบการโคจรระบบประมาณ 
0.416 วัน จากนั้นไม่นาน Monschner และคณะ (1997) ก็ได้
ยืนยันข้อมูลของระบบดาวคู่นี้ว่ามีคาบการโคจรลดลงประมาณ 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 47 เลม่ที่ 3 531 
 
0.344 วัน ต่อมาในปีค.ศ. 2004 Qian และคณะ ได้สังเกตการณ์
ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี พบคาบการโคจรระบบใกล้เคียงกัน
ประมาณ 0.345 วัน ตามสมการท่ี 1 ดังนี้ 

                 EHJDIMin )00000014.0±(34451387.0+)0046.0±(3539.2450081=.                            (1) 
 

จากการวิเคราะห์แผนภาพ (O-C) พบว่าระบบมีอัตรา
การเปล ี ่ยนแปลงคาบการโคจรระบบลดลงอย่างต ่อเน ื ่อง 

710×48.1 วันต่อปี ล่าสุดนารีมัส เจะและ (2013) ได้ให้ความ
สนใจระบบน้ี เพื ่อยืนยันการลดลงของคาบการโคจร ในอัตรา
dP/dE เท่ากับ -

710×46.1 วันต่อปี พร้อมทั้งหาคุณสมบัติอื่นๆ 

ดังตารางที่ 1 และสร้างแบบจำลองระบบเป็นการแบบแตะ-กัน 
ประเภท W UMa คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะแตะกันที่ความลึก
มากขึ้น (Deep-Contact binary) จากนั้นก็จะหลอมรวมกันเป็น
ดาวเด่ียว (Single star) ในอัตราการการหมุนท่ีสูงมาก 

 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon 
Parameter AK CMi (EA) V714 Mon (EW) 

P (days) 156589690.  534451700.  
HJD 0  170502449396.  535432450081.  

i (degree) 49085.  50874.  

1T (K) 45308,  53008,  

2T (K) 40395,  50517,  
Sp.type 22K3A , - 

1Ω  34263.  50623.  
2Ω  21503.  50623.  

q 36040.  56140.  
g 1 , g 2  1.00, 3320.  ,.320 5320.  
A 1 , A 2  1.00, 3500.  ,.500 5500.  

อ้างอิง (1) Locher K. (1994), (2) Ronald G. Samec (1998), (3) รณกฤต รัตนมาลา (2008), (4) Y.-G. Yang และคณะ (2013), (5) นารีมัส เจะ และ 
(2013) 

 

จากการศึกษาข้อมูลท่ีผ่านมา นับว่ามีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องสังเกตการณ์ระบบดาวคู่อุปราคา ทั้ง 2 ระบบน้ีอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องด้วยระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกัน มีแนวโน้มอัตรา
การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของวงโคจรที่ลดลง ซึ่งคาดว่าเป็น
ต้นกำเนิดของระบบดาวคู่แบบแตะกันในอนาคต กระทั่งหลอม
รวมกันเป็นดาวเดี่ยว ฉะนั้นในการศึกษาวิวัฒนาการของระบบ
ดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon จากคุณสมบัติภายใน
แกนกลางดาวและปรากฏการณ์ในระบบอันประกอบด้วยเวลาท่ี
แสงน้อยสุดปฐมภูมิ (Min I) เวลาที่แสงน้อยสุดทุติยภูมิ (Min II)  
สมการเส้นตรงเอพิเมอรีสใหม่ คาบการโคจรของระบบ อัตราการ
เปลี ่ยนแปลงคาบการโคจร วิเคราะห์แผนภาพ (O-C) นำไปสู่
ความเข้าใจทฤษฎี AML รวมทั้งยังวิเคราะห์การมีอยู่ของวัตถุท่ี

สาม คุณสมบัติทางกายภาพที่น่าสนใจอื่นๆ ตลอดจนการสร้าง
แบบจำลองของระบบ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้สังเกตการณ์ทางแสงด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโต- 

เ ม ต รี  ( ร ะบบด า วคู่ อ ุ ป ร า ค า  AK CMi และ  V714 Mon) 
สังเกตการณ์ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2015 ถึง เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2018 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ-ชนมพรรษา 
นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ ิ ก ั ด 61172514 ′′.′ N , 42411102 ′′.′ E โ ด ย ใ ช้ ก ล ้ อ ง
โทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง Meade LX 200 ชมิดท์แคสสิเกรน 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ติดตั้งบนฐานตั้งกล้องระบบเส้น
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ศูนย์สูตร (Equatorial system) ผ่านแผ่นกรองแสงช่วงความยาว
คลื ่นมาตรฐาน B และ V (UBV System) เชื ่อมต่อกับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม The sky X ในการหาตำแหน่งดาว 
ดังแสดงในตารางที่ 2 และใช้โปรแกรม MaxIm DL6 ในการสั่ง
ถ่ายภาพระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi, V714 Mon, ภาพ Bias, 
Dark และ Flat โดยภาพของระบบดาวคู่อุปราคาจะถูกนำไป
กำจัดสัญญาณรบกวน (Reduction image) ด้วยโปรแกรม IRIS 

และวัดแสงด้วยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมตรี โดยใช้
โปรแกรม Aperture Photometry tool จากนั ้นนำมาสร ้าง
กราฟแสง  และหาค่าเวลาแสงน้อยที่สุด จากนั้นวิเคราะห์หา
อัตราการเปลี ่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาจากการ
วิเคราะห์แผนภาพ (O-C) และการมีอยู ่ของวัตถุที ่สาม จาก
แผนภาพ (O-C) Residual ตลอดจนการวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติ
ทางกายภาพของระบบดาวคู่ด้วยโปรแกรม PHOEBE 0.31a 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลพิกัดระบบดาวคู่อุปราคา ดาวเปรียบเทียบ และดาวตรวจสอบ (Simbad, 2018) 
Star 2000Jα  2000Jδ  Vm  

AK CMi smh 55154007 .  1127503 ′′.′+   10.736 
GSC 187-863 (Comparison) smh 86284007 .  7417503 ′′.′+   11.835 

GSC 187-1081 (Check) smh 62134007 .  1097503 ′′.′+   11.127 
V714 Mon smh 42122906 .  00404404 ′′.′+   12.11 

TYC 141-666-1 (Comparison) smh 42122906 .  21544404 ′′.′+   11.70 
TYC 141-2321-1 (Check) smh 86352906 .  55474404 ′′.′+   11.25 

 

คาบ และการเปล่ียนแปลงคาบการโคจร 
จากการสังเกตการณ์ระบบดาวคู ่แบบใกล้ชิดทั ้ง 2 

ระบบ คือ ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon รวม
ทั้งสิ้น 12 คืน ดังแสดงในตารางที่ 3 ผ่านแผ่นกรองแสงในช่วง
ความยาวคลื่นแสงสีน้ำเงิน (B) และแสงสีเหลือง (V) โดยใช้ดาว
เปรียบเทียบ และดาวตรวจสอบ แสดงข้อมูลดังตารางท่ี 2 โดย
รายละเอียดของการวิเคราะห์มีดังต่อไปน้ี 

1. ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 
การสังเกตการณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi ใช้

เวลาเปิดหน้ากล้อง (Exposure time) ในการถ่ายภาพในช่วง
ความยาวคลื่นแสงสีน้ำเงิน (B) และแสงสีเหลือง (V) 20 วินาที 
และ 12 วินาที ตามลำดับ ได้จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 1,019 ข้อมูล 
(B:429, V:590) และสร้างกราฟแสง (Light Curve) ของระบบ
ดาวคู่  AK CMi  ดังรูปที่ 1 โดยช่วงอุปราคาปฐมภูมิลึกกว่าช่วง
อุปราคาทุติยภูมิ 0.62 แมกนิจูด และพบว่ามีช่วงการเกิดอุปราคา
ทุติยภูมิที่ 0.49 นำมาคำนวณร่วมกับข้อมูลงานวิจัยของ Locher 
K. (1994) แสดงในตารางที ่ 1 และค่าเวลาของแสงน้อยที ่สุด 

(Min) ที ่รวบรวม 1,400 ข้อมูล (ค.ศ. 1994 - ค.ศ. 2015) ได้
สมการเส้นตรงอิพิเมอรีสใหม่ ดังสมการท่ี (2) 

Min I = HJD 2449396.7069 + 0.5658966E         (2) 
 จากสมการท่ี (2) พบว่าระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi มี
คาบการโคจรอยู่ท่ี 0.5658966 วัน จากแผนภาพ (O-C) ดังรูปท่ี 
2 พบว่าข้อมูลมีแนวโน้มลดลง ลักษณะกราฟเป็นรูปพาราโบลา
คว่ำ (Bell shape) เมื่อทำวิเคราะห์ค่าเชิงตัวเลขด้วยสมการโพลิ
โนเมียลลำดับ 2 (Second Order Polynomial Fitting) จะได้
สมการท่ี (3) 
(O-C)=(-2.53392×10-11)E2+(2.53393×10-7)E +(2.53541×103)            (3) 

จ ากสมกา ร ท่ี  ( 3)  สามา รถคำนวณอ ั ต ร าก า ร
เปลี่ยนแปลงคาบโคจร (dP/dE) ได้ -5.07×10-11 วันต่อรอบ หรือ 
-2.83×10-3  วินาทีต่อปี แสดงให้เห็นว่าระบบดาวคู่อุปราคา AK 
CMi มีคาบของการโคจรลดลงอัตรา 2.83×10-3  วินาทีต่อปี และ
จากการวิเคราะห์กราฟ (O-C) residual ดังรูปที ่  3 ยืนยันว่า
ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi ไม่มีวัตถุท่ีสามในระบบ 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลการสังเกตการณ์ระบบดาวคู่อุปราคา, HJD และชนิดอุปราคา 

Star วันที่สงัเกตการณ์ HJD ชนิดอุปราคา 

AK CMi 
19/20 ธ.ค. 2015 

3/4/30 ม.ค., 26 ก.พ., 1 มี.ค. 2016 
2457418.2812 
2457445.1590 

ปฐมภูม ิ
ทุติยภูมิ 

V714 Mon 
9/10/22 ม.ค. 2018 

4/5 ก.พ. 2018 

2458141.0972 
2458154.1893 
2458155.0717 
2458155.2345 

ทุติยภูมิ 
ปฐมภูม ิ
ปฐมภูม ิ
ทุติยภูมิ 

 

 2. ระบบดาวคู่ V714 Mon  
การสังเกตการณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา V714 Mon 

ใช้เวลาเปิดหน้ากล้องในการถ่ายภาพในช่วงความยาวคลื่นแสงสี
น้ำเง ิน (B) และแสงสีเหลือง (V) 60 วินาที และ 15 วินาที 
ตามลำดับ ได้จำนวนข้อมูลทั้งสิ ้น 548 ข้อมูล (B:339, V:209) 
และสร้างกราฟแสงของระบบดาวคู่นี้ ดังรูปที่ 1 อุปราคาปฐมภูมิ
ใกล้เคียงกับอุปราคาทุติยภูมิมากต่างกันเพียง 0.20 แมกนิจูด  
จากข้อมูลพบช่วงการเกิดอุปราคาทุติยภูมิที่ 0.51 จากนั้นนำมา
คำนวณร่วมกับข้อมูลงานวิจัยของนารีมัส เจะและ (2013) แสดง
ในตารางที ่ 1 และค่าเวลาของแสงน้อยที ่สุด (Min, HJD 0 ) ท่ี
รวบรวม 65 ข้อมูล (ค.ศ. 1997 - ค.ศ. 2018) ได้สมการเส้นตรง
อิฟิเมอรีสใหม่ ดังสมการท่ี (4) 

Min I = HJD 2450081.3629 + 0.3445142E        (4) 
 จากสมการท่ี (4) พบว่าระบบดาวคู่อ ุปราคา V714 
Mon มีคาบการโคจรอยู่ท่ี 0.3445142 วัน จากแผนภาพ (O-C) 

ดังรูปท่ี 2 ข้อมูลมีแนวโน้มลดลงในลักษณะเป็นรูปพาราโบลาคว่ำ  
เม่ือทำวิเคราะห์ค่าเชิงตัวเลขด้วยสมการโพลิโนเมียลลำดับ 2  จะ
ได้ดังสมการท่ี (5)  

(O-C)=(-7.80942×10-11)E2+(-4.62557×10-6)E +(7.85279×10-4)    (5) 
จ ากสมกา ร ท่ี  ( 5)  สามา รถคำนวณอ ั ต ร าก า ร

เปลี ่ยนแปลงคาบการโคจร (dP/dE) ได้ -15.62 ×10-11 วันต่อ
รอบ หรือ -1.43×10-2  วินาทีต่อปี แสดงให้เห็นว่าระบบดาวคู่อุป
ราคา V714 Mon มีคาบของการโคจรลดลงอัตรา 1.43×10-2  

วินาทีต่อปี หรือสมาชิกดาวในระบบใกล้กันมากขึ้น ภายใต้แรง
ดึงดูดระหว่างมวล ซึ่งเป็นไปตามวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบ
ใกล้ชิด และจากการวิเคราะห์กราฟ (O-C) residual ดังรูปที่ 3 
พบว่าข้อมูลมีแนวโน้มเป็นคลื่นรูปไซน์ที่ไม่สมบูรณ์ อาจมีจะผล
เน ื ่องมาจากการมีอย ู ่ของว ัตถ ุท ี ่สามในระบบหร ือผลของ
สนามแม่เหล็กของสมาชิกในระบบ 

 

                  
 

รูปที่ 1 กราฟแสงของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon จากการสังเกตการณ์ 
 

AK CMi  V714 Mon V 
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รูปที่ 2 แผนภาพ (O-C) ของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon 

 

 
รูปที่ 3 แผนภาพ (O-C) residual ของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon 

 

พารามิเตอร์และแบบจำลองระบบ 
จากข้อมูลสังเกตการณ์ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรีของ

ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon ดังรูปท่ี 1 รวมท้ัง

ข้อมูลค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นแสดงดังตารางท่ี 1 จะนำมาวิเคราะห์
ค่าคุณสมบัติทางกายภาพในการสังเกตการณ์ครั้งนี้ โดยจะใช้
โปรแกรม PHOEBE 0.31a วิเคราะห์ ซึ ่งผลจากการวิเคราะห์
แสดงดังรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 

 

 
รูปที่ 4 กราฟแสงสังเคราะห์ (เส้นทึบ) และกราฟแสงสังเกตการณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 

 

งานวิจัยน้ี งานวิจัยน้ี 

B V 

AK CMi  

V714 Mon 

V714 Mon AK CMi  
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รูปที่ 5 กราฟแสงสังเคราะห์ (เส้นทึบ) และกราฟแสงสังเกตการณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา V714 Mon 

 

1. ระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi  
การหาค่าอัตราส่วนมวลระบบ (Mass ratio; q) Samec 

และคณะ (1998) ได้ q = 0.648 (T 1 =8,530 K) รณกฤต รัตนมา
ลา (2008) พบค่าลดลง q = 0.604 และ Y.-G. Yang และคณะ 
(2013)  ได้ค่าลดลงอย่างต่อเนื ่อง q = 0.370 ปัจจุบันได้ค่าท่ี
ลดลงถึง 0.360±0.002 (∑input : 0.397) พร้อมทั้งอุณหภูมิของ
ระบบก็ได้ค่าที่สอดคล้องกันกับงานวิจัยที่ผ่านมา (ตารางที่ 5) 
แสดงให ้ เห ็นว ่าสมาช ิกในระบบเก ิดการถ ่ายเทมวลตาม
แบบจำลองของโรชช์และความร้อนตามหลักสมดุลทางความร้อน 

(Thermal Equilibrium) ระหว่างกันมากขึ ้น เมื ่อพิจารณาค่า
ความ เอ ี ย งของระนาบวง โคจร  ( Inclination; i)  เท ่ ากั บ
77.39±0.69 องศา ซึ่งสอดคล้องกับ ค.ศ. 2008 คือ 78.12 องศา 
(รณกฤต, 2008) และจากการวิเคราะห์กราฟแสงแสดงให้เห็นว่า
ระบบเกิดการบังกันแบบบางส่วน (Partial Eclipse) นอกจากนี้
ยังได้ค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ ดังตารางท่ี 5 และแบบจำลองระบบ ดัง
รูปที่ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AK CMi เป็นระบบดาวคู่แบบเกือบ
แตะกัน ถ่ายเทมวลและความร้อนจากดาวปฐมภูมิ (A3) ขนาด
ใหญไ่ปยังดาวทุติยภูมิ (K2) ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

 

 
รูปที่ 6 แบบจำลองระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 

 

2. ระบบดาวคู่ V714 Mon 
สำหรับระบบดาวคู่อุปราคา V714 Mon นารีมัส เจะ

และ (2013) ได้ค่า q = 0.614 และเมื ่อเวลาผ่านไปมีค่าลดลง
อย่างรวดเร ็วเท ่าก ับ 0.464±0.002 อีกทั ้งย ังพบว่า 1T , 2T  

ใกล้เคียงกันมากแสดงให้เห็นว่าสมาชิกดาวในระบบแตะกันมาก
ขึ้น และบรรจุเต็มผิวห่อหุ้มของโรชช์  อันเป็นผลจากการถ่ายโอน
มวลและวิวัฒนาการภายในแกนกลางดาว หรือลมดาวฤกษ์ ตาม
แบบจำลองระบบดังรูปท่ี 7 

 

B V 

Phase: 0 Phase: 0.25 
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รูปท่ี 7 แบบจำลองระบบดาวคู่อุปราคา V714 Mon 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi 

เมื่อสังเกตการณ์บนโลกพบว่าสมาชิกดาวในระบบมีการบังกัน
แบบบางส่วน จำแนกเป็นระบบดาวคู่อุปราคาประเภทอัลกอล 
วิว ัฒนาการแบบเกือบแตะกัน (NCBs) เมื ่อเวลาผ่านไปพบ
แนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบที่ลดลง 2.83×10-3  วินาทีต่อ
ปี คาดว่าเป็นผลเนื่องมาจากการหน่วงของสนามแม่เหล็กของลม
ดาวฤกษ์ และการถ่ายเทมวลในระบบ ทำให้มีอัตราส่วนมวล
ลดลง (Mass loss; ML) ไปเรื่อยๆ เมื่อสมาชิกแต่ละดวงขยาย
ขนาดจนเกือบเต็มผิวห่อหุ้มของโรชช์ ก็จะมีวิวัฒนาการเป็นระบบ
ดาวคู่แบบแตะกันทันที ตามที่บุญรักษา และคณะ (2008) ได้
กล่าวไว้ V714 Mon เป็นระบบดาวคู่อุปราคา มีการบังกันแบบ

บางส่วน จัดอยู่ในประเภท W UMa ปัจจุบันมีวิวัฒนาการแบบ
แตะกันค่อนข้างลึก โดยมีองศาการแตะกันที่ 49 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ
เวลาผ่านไปสมาชิกดาวในระบบมีคาบการโคจรที ่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในอัตรา 1.43×10-2 วินาทีต่อปี สอดคล้องจากการศึกษา
ข้อมูลของ Hoffmeister (1934), Notni (1955), Robb และ 
Moffatt (1987) , suHeged  (1988), Shaw (1994) , Samec 
และคณะ  ( 1998), รณกฤต  ( 2008) , Hoffmeister (1949), 
Guarro-Flo และคณะ (1995), Monschner และคณะ (1997), 
Qian และคณะ  (2004) และน า ร ี ม ั ส  ( 2013)  ท ี ่ ผ ่ า นม า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการสูญเสียโมเมนตัม
เชิงมุม (AML) ของระบบอันเกิดจากสมาชิกดาวปฐม และดาว
ทุติยภูมิ นอกจากนี้ยังพบว่าอาจมีผลของวัตถุที่สามในระบบร่วม
ด้วย 

ตารางท่ี 5 ค่าพารามิเตอร์ท่ีสุดของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon 
Parameters AK CMi V714 Mon 
i (degree) 77.39±0.69 77.74±0.16 

q (m 1 / m 2 ) 0.360 ±0.002 0.464±0.002 

1T (K) 8,530 8,354 

2T (K) 5,000 7,120 

1Ω  3.406±0.008 2.276±0.002 
2Ω  3.150 2.400 

R1, R2 0.79, 0.75 2.51, 1.79 
M1, M2 0.23, 0.16 5.15, 2.39 
A1, A2 1.00, 0.32 0.50, 0.50 
g1 , g2 1.00, 0.50 0.32, 0.32 
f (%) - 49 

BLLL )+/( 211  10.9837 7.2963 
VLLL )+/( 211  10.8314 7.5050 
VLLL )+/( 212  12.5664 3.0516 

Chi 2 0.3969 0.6156 

  

Phase: 0 Phase: 0.25 
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